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Ampuma-aseisiin ja -ratoihin liittyvdn lainsdddiinn6n uudistamishanke

Suomen Ampumahiihtoliitto esittdd Iausuntonaan viiteasiakirjan mukaisiin
lakiesltysluonnoksiin, ettii ne lisddvAt aseturval-lisuutta ja selkeyttdvdt
ol-emassa ol-evia kiiyt;int6jd sekd luovat perustan ampumarataverkoston
kehittaimisel-.1-e.

Eduskunnan siiiitdessd nykyisin voimassaolevaa ampuma-asel-akia kirjattiin
eduskunnan hyvdksymiiiin hal-lintoval-iokunnan mietint66n, ettd turvataan nykyisen
pysyvdn ampumarataverkoston olemassaolo ja sen kehittiiminen siten, ettA ne ovat
jatkossa tdrked osa l-ij-kuntapaikkarakennetta - ja rakentami-sta. Ntiin ampumaradat
tai -keskukset voidaan nykyistri paremmin ottaa huomioon jaettaessa
liikuntapaikkarakentamiseen osoitettuja varoj a.

Ase- ja ampumaratafaeissa ja niiden perusteluissa puhutaan metsdstys- ja
ampumaurheiluorgani-saatioista tai reservil-Eis j arj estoistd. Suomen
Ampumahiihtoliitto haluaa tuoda esille, ettd ampumaurheiluorganisaatio ei ole
mikddn rekister6ity taho tai yhtendinen toimija. Suomen AmpumahiihtoJ-iitto ry
toimii oman lajinsa osafta edunvalvojana ja vastaa J-ajin ja sen olosuhteiden
kehittdmisestd Suomessa sekii pitdai yhteyttA Kansainvdliseen Ampumahiihtojeirjesto
IBU:uun. Mikaiain muu j;irjestO tai elin ei voi edustaa Ampumahiihtoliittoa. Suomen
Ampumahiihtol-iitto esittdd ettd tdmd periaate kirjataan nyt esitettyihin
lakiesityksiin ja otetaan myds jatkossa huomioon kaikissa ase- ja
ampumaratal-akeja koskevassa kehitys- ja muutosty6ssii.

Ampumaratal-aki

Suomen Ampumahiihtoliitto pitri;i J-akiesitystA riittdvdn kattavana ja se antaa
perusteet ampumaratojen kehlttdmj-seksi ja yllaipitdmiseksi.
Ampumaratalain yksityiskohtaisissa perustel-uissa (S12)on nimetty kuul-taviksi
organisaatioiksi maakuntakaavaa laadittaessa Suomen Ampumaurheilul-1itto ry ja
Reservilriisurheil-uliitto ry. Suomen Ampumahiihtoliitto ry on oma
organisaatj-onsa, joJ-J-a on vain yhteistydtd Suomen Ampumaurheilul-iiton ja muiden
ammuntaa harrastavien jairjestdjen kanssa.

Suomen Ampumahiihtol-iitto ry korostaa, ettd vain Ampumahiihtoliitto voi edustaa
tai ottaa kantaa omaa lajiaan koskevaan val-misteluun tai ptititOksiin.
Kehitt;imisty6ssd ja lausunnon antajana tufee o1l-a mukana Suomen
Ampumahiihtoliitto 1a/tai sen jasenseura.
SAhL korostaa lisdksi, etta ampumahiihtoradat ovat usej-mmiten tdysin omia
rakenteitaan ja tarkoitettu ensisijaisesti ampumahiihtotoimintaan. Radat toki
liittyviit usein my6s muihin ampumapaikkoihin tai -ratoihin.

SAhL edel-J-yttdd, etta liittoa kuul-Iaan kaiki-ssa vaj-heissa ampumaratoihin tai
aseiden ktiytt6on Iiittyviiti lainsdddAntoa muutettaessa tai sdddettiiessii, sekd
maankdytt6On tai kaavoitukseen li-ittyvissd asioissa. K;iytiint6 tulee kirjata
lakiesitykseen.



Ampuma-asel-aki

Suomen Ampumahiihtoliitto toteaa myonteisend, etta ampuma-aselainsddddnnon
muutokset tasmentavAt voimassa ol-evan lain osalta maarayksi-d, jotka liittyv5t
aseiden seiilyttdmiseen, kuJ,jettamiseen ja valvontaan. Siiiid6kset tul-evat
IisdSmdAn aseturvallisuutta. Uudet tdsmennykset antavat Suomen
Ampumahiihtol-ij-tol-1e ja jdsenseuroille hyveit perusteet jatkaa nykyisiei
khytiintojii, jotka on jo kirjattu SAhL:n ohjeisi-i-n.

Suomen Ampumahij-htoliitto nostaa tdssd yhteydessii esille asel-akij-n liittyvein
onge.l-man, joka nyt ei muutoksen kohteena. Lakiin kohtaan 435 sisail-tyvdn aseen
ostoluvan ja aseluvan myontamisen perusteena on hakijan ampumahiihtoharrastus.
Ampumahiihtoliitto esj-ttdd, perusteisiin l-isaitiidn myos hakijan lapsen tai
huoffettavan ampumahj-ihtoharrastus. Perusteena nostamme esille, ettd liiton
kilpailu- ja harrastustoiminnassa jo a1le 15-vuotiaiden sarjoissa kdytetddn
ampumahiihtoasetta. A1l-e 15-vuotiaat eiviit kuitenkaan kanna itse asetta, vaan
huoltaja siirtdii aseen ampumapaikalle ja vastaa aseesta kaikissa vaiheissa.

Aseiden ostolupien ja aselupien myOntdmisessd on poliisilai-tosten osalta
eril-aj-sia tulkintoja ampumahii-htoharrastuksen kdytteimisestd Iupien saannin
ehtona. Suomen Ampumahiihtol-iitto esitt55, ettd, edelld mainittu peruste
l-iseittiiisiin ase.l-akiin tai ainakin sen osalta tul-kinnat yhtendj-stettdisiin
poliisilaitosten kesken.
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