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LAUSUNTO AMPUMARATALAINSAADANNON UUD:STAM:SESTA

Sisaasiainministerio pyfea Pirkanmaan liitolta lausuntoa 24.10.2013 saapuneella
kirjeella hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi seka amPuma€selain ia
eraiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi.

Lausunnossean Pirkanmaan liitto keskittyy amPumaratalainsaadenn6n
uudistamiseen, iohon lausuntopyynnossd maakuntien liittoia on erityisestl Pyydetty
kiinnittilm66n huomiota.

Ampumaratoien perustamista koskevasta lupamenettelystl on seedetty senaatin
aseiuksessa ampumartojen laittamisesta ia kunnossaPidosta 21. 1 1 . 1 91 5.
S66nnos on vanhentunutja puutteellinen. Sisaasianministerio asetti 29.9.2008
hankkeen (SM1 09:00/2008) ampuma-aselainseadanr*in uudistamiseksi.
Hankkeen toisessa vaiheessa tavoitteena oli toteuttaa mm. ampumaratora
koskevan lainsaedenndn uudistaminen,,oka koskee amPumaratojen perustamista
ja ylapiba.

Ampumaratain keskeisimpia ehdotuksia ovat ampumaratalainseedAnn6n
uudistaminen kokonaan. Ampumaradat luokitelt€isiin vuosittain ammuttavien
laukausten maaran perusteella. Luokitukset olisivat:

- vahainen ampumarata, joka on paikka tai tila, jossa laukausten meara on
eninEan 10 000 /vuosi. Perustamisesta ilmoitus aluehallintovirasblle.

- ampumarats, iolla ammuttaisiin yli 10 000 laukausta/wosi. Perusiamista ia
yllSpitoa koskeva lupa haetaan aluehallintovirastotta.

- ampumaurheilukeskus, ioilla ammuttaisiin yli 300 ofi) laukausta/vuosija silld
olisi ratoja useille laFille. Lupamenenely vastaisi edellg mainittujcn ns.
tavallisten ampumaratoien lupamenetterya, mutta maakuntien liitoien tulisi
teMe Eflaisten ratojen perustamista koskeva suunnitelma.

Ampumaratalain luonnoksessa, pykalassa 12 Amprmedlsta*oston
kdlfigminen, esilelAan, efie maakunnan liiton tJlisi laatia alueellaan
kehittihissuunnitelma, jossa esitettlisiin arvio maakunnallisten
ampumaurheilukeskusten ja muiden ampumaGtojen riittevesE maarasul ia
sijoitustarpeesta. LehtOkohtrana tulisi olla, ettl ampumaharastajal lq/kenisivet
hanastamaan maakunnassaan ampumaradoilla ilman ratave*oston
puutteellisuudesta johtuvaa tarvettr hanasta esime*iksi hiekkakuoPilla ja
muualla maastossa. Suunnitelman tulisa perustua maakunnallaseen
harrastajamgarggn j8 sen jakaumaan maakunnassa. Hanastajien tarPeklen
huomioimiseksi ehdotetaan, etlil keh tamissuunnitelman laadinnassa ulisi kuulla
keskeisie metsastys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Ampumaraloja koskevan lainsaedennon uudistaminen selkeytEe
viranomaismenettelyia. Vaheisen ampumaredan luvanvaraisutden muuttaminen
ilmoihrksenvaraisuudeksi osaltaan helpottaa viranomaismeneteryja.
Viranomaismenettetyjen uudistaminen osatlaan helpottaa rabien Perustamista ia
yllepitoa.

Suunnitteluinsin6ori M6kynen:
Pirkanmaan liitto valmistelee parhaillaan uutE kokonaismaakunbkaavaa,
Pirkanmaan maakuntrakaava 2040, iossa yksi tarkasleltavista teemoista on
maakunnan ampumaradat. Tavoitteena on ttltkia seudullisestija maakunnallisesti
merkitavat ampumaradal seka mahdolliset kehittilmistarpeet tamen kokoluokan
radoille. Maakuntakaavan tiaustalla tulee olemaan ampumaratola koskevan
selvityksen paivitys.
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Strategisen maakuntakaavan tehtatin on P kelE tulevaisuudessa ja siksi
nraaraaloin uudistettava maakuntakaava tulisi lakiuudistuksessa todeta riitaveksi
pAivitysvaliksi ampumaratatiedoille.

Viranomaismenenelyjen uudistamisen yhteydesse on varmistuttava siil6, ettil on
meSratty viranomainen, iolla on tiedot ralojen sijainneista ja aian tasalla olevat
ti€dot ratoia hallinnoivien henkiloiden yhteystiedoista. Nykyis€llaan Essii on
puutteita.ia tielojen hankinta on tyolesE.

Maakuntaiohtala Halme:

Maakuntahallitus peatule

esittae sisaasiainministerk)lle lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta
ampumaratalaiksi seke ampuma-aselain ia ereiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta seuraavaa:

Pirkanmaan liitto valmistelee parhaillaan uutta kokonaismaakuntiakaavaa,
Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jossa yksi ta*astellavista teemoista on
maakunnan ampumaradat. Tavoineena on tutkia seudullis6tiia maakunnallisesti
merkitulvdt amiumaradat seka mahdollisel kehitemislarPeet ulman kokoluokan
radoille. Maakuntakaavan taustalla tulee olemaan ampumaGtoja koskevan
selvityksen paivitys.

Strategisen maakuntakaavan tahtilin on p kalH tulevaisuudessa ja siksi
Pirkanhaan liilto esittee, ettii maereajoin uudistettava maakuntakasva tulisi
lakiuudistuksessa todeta riittavaksi paivitFvaliksi amPumstabtidoille.

Viranomaismenettelyjen uudistamisen yhteydessd on varmistuttava siM, etta on
meeratty viranomairi6n, jolla on tiedot Gto,en sijainneista ia ajan tasalla olevat
tiedot ratoja hallinnoivien henkiloiden yhteystiedoista. Pirkanmaan liitto toteaa, etfl
nykyiselEen ulssa on puutteita ja tietojen hankinta on !Pl6sE.

Peetosesitys hyveksyttiin.

Maakuntakaavoitusjohtaja Karcliina Laakkonen-Pontys, 9. 03 248 1230
karoliina.laakkonen-pontys@pirkanmaa.fi

Otteen oikeaksi todistaa
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