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HALL:TUKSEN ESITYSLUONNOS AMPUMARATALAIKSiSEKA AMPUMA‐ ASAELAIKS:
JA ERAIDEN S‖ HEN Liil可 YVIEN LAKIEN MUUttAMiSEKSi
Ampu maharrastusfoorumi kiittdd mahdollisuudesta antaa lausunto viiteasiakirjan

mukaisesta esitysluonnoksesta. Samalla haluamme lausua kiitokset my6s siita, ette
tSmd uudistusty<i on tehty esimerkiksi kelpaavana yhteistyiina, johon harrastajakunta
on voinut laaja-alaisesti osallistua. Siten lausunnolla oleva lainsSSd Sntcikokonaisu us on
toimiva ja lisdd am puma-aseturvallisuutta eri muodoissaan. Lausuntomme siselteiikin
lShinnd kannanottoja ampumaratalainseedentddn liittyviin seikkoihin, joilla
helpotetaan sen kdytdnn6n toteuttamista ja tuetaan ampumarataverkoston

rakentamista. Lisdksi olemme liitteneet ndkemyksid, kuinka lupaprosesseja voitaisiin
jatkossa "hallinnoida" siten, ette tarpeeton byrokratia minimoituisi' Lakivalmistelun
yhteydessd ei ollut mahdollisuutta aikataulusta johtuen paneutua asetustasoa
alempaan ohjeistukseen.

Ampumaratalaki

1)

Syksylld 2010 oli eduskunnan kasittelyssa edellinen ampuma-aselakiesitys. Se

hyvaksyttiin ldhes yksimielisellii eduskunnan peetOksella. Samalla hyveksyttiin myos
lausuma, jossa "eduskunta edellytti hallituksen edistevan kaytettaviss6 olevilla eri
keinoilla riittevan kattavan ampumarataverkoston toteuttamista".
Ampumaratojen perustamisen ja ylliipitamisen haasteet liittyvet merkittavilta osin
kaavoitukseen ja maankayttai6n. Jotta edellisen eduskunnan tahtotila huomioidaan

tAmenkin lakivalmistelun yhteydesse, niin esitemme, ette lakiin kirjataan
lihtdkohtainen tavoite turvata mm kaavoitustoiminnalla ratojen olemassaolo. Toki
tiedostamme, etta yksityisen omaisuuden suoja on perustuslain turvaama, mutta esim
kunnallisessa peatoksenteossa tilanne on toinen. Myiis yksityiseen maaomistukseen on

mahdollista vaikutta esim kompensoimalla rakennusoikeuden poistosta aiheutuva
maaomaisuuden arvonalenema taijopa kiiytte; pakkolunastustoimenpiteite. Mm
tiedossamme on, etta tallaista toimenpidette harkitaan eraessa kaupungissa
hiihtoladun maapohjan osalta.

2)

Esitamme, etta am puma ratalaissa tuodaan selkedsti esille, ett5 ne ovat osa

valtakunnallista liikuntapalkkaverkostoa ja etta niille jarjestetaAn muun muassa
metsestyslain edellyttemie tilaisuuksia, suurriistan ampumakokeita.
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3)

Am pumaha rrastusfoorumi tukee lakiesityksen mukaista ratojen jakamista kolmeen eri

kategoriaan; vahaiset ampumaradat, ampumaradat ja ampumaurheilukeskukset.
Foorumiin kuuluvat erljdrjest6t tulevat omissa lausunnoissaan ottamaan kantaa eri

ratojen

la u ka

usmae ra kriteereihin. Niikemyksemme mukaan am puma ratalakiin

kirjattava luokittelu on velttamatOnta ottaa keytt06n myirs valmistelun alla olevassa
ymparistdnsuojelulaissa. Esit;mmekin, etta lain perustelu m uistiossa tiime asia
tuotaisiin vahinteiin suosituksena esille.

4)

Ampumaratojen yllepitajilld on yksiselitteinen vastuu ratojen tuwallisuudesta. Eras
keskeinen keino on kyete est;mean ulkopuolisten liikkuminen ratojen
"suojavyiihykkeella". Esitemme, ette am pumaratalakiln kirjataan oikeus kieltee
ulkopuolisten liikkuminen tdllS alueella varuskunta-alueiden, rajavyijhykkeen tai
moottoritien tapaan. Talle menettelylle poistettaisiin riski, etta esim marjastaja
jokamiehenoikeutta hy6dyntaen saapuu yllattaen rata-alueelle.

5)

Ampumaratalaki edellyttae nimetteven ampumaradoille ampumaratavastaavan, jonka
tiedot tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle.
Esitemme, ettii toiminnan harjoittaja saisi

pdittiiii siita, kuinka monta

a

mpumaratavastaavaa on tarpeellista nimetii. Samoin naemme velttematt6mena, ettd

a

m

pumarata lupaviranomaisen toiminta tellaisen rekisterin yllepitemisen ja henkilo6n

kohdistuvan mahdollisen turvatarkastuksen osalta on maksutonta
viranomaistoimintaa.
on hyvin useassa tapauksessa tietylle alueella
yksittaiseste
radasta muodostuva toiminnallinen kokonaisuus, jonka
oleva useammasta
tulee olla mm ym paristolupaviranomaisen ndkemyksen mukaan yhden luvan pllrissa.
Eri radat voivat kuitenkin olla eri paikallisjarjestojen omistuksessa ja niiden
Muun muassa

am pumaurheilukeskus

hallinnoimia. Lupaprosesslen ja eri avustusten hakemisten suhteen on useln joko
perustettu virallinen ampumaratayhdistys (vast) tai epdvirallinen hoitokunta.
Hoitokunnan asiakirjaliikenteen hoitaa erikseen nimetty seura/yhdistys. Tdllaisessa
tapauksessa on valttamdttint6, etta kunkin eri seuran/yhdistyksen on mahdollista
tarittaessa nimet; oman ratansa osalta ampumaratavastaava. Vastaava tarve tulee
esille myiis isommissa ampumaseuroissa, joissa eri lajijaostot vastaavat omien
olosuhteidensa kehittemiseste seuran linjausten mukaisesti.

6)

Kannatamme lakiesityksen linjausta, etta uusien ratalupien myontiij;tahona seilyy
poliisiha llitus.

7)

Vakiintuneeseen kaytant6on perustuva toimintamalli a mpumaratalupien osalta on,
ette ensin haetaan ymperist6lupaa ja sen saatua lainvoiman, haetaan
ampumaratalupaa. Viime vuosina ei liene yhtaen ymperisttilupaa, josta ei ole valitettu
eri oikeusasteisiin. Pahimmillaan p5;tdksen saaminen Korkeimmasta hallintooikeudesta kestaa jopa 4 vuotta. Myiis ampumaratalupa on valituksenalainen peetOs.

Ampumaharrastusfoorumi, c/o SAl,, Radiokatu 20, 0OO93 sLU;
Puheenjohtaja Risto Aarrekivi, SAL , Mob +35811O 7746950

www.ampumaharra5tusf oorumi.f

i

e-mail: d!!9.a.alle!!y!@.ao!!o.a.qdg!ullgql!

AMPUMAHARRASTUSF00RUMI
Esitamme, ette nSiden kahden luvan kesittely toteutetaan samanaikaisesti, jotta

mahdollisen ymparistolupavalituksen pitke kSsittelyaika ei enae jatkuisi toisella
valitusprosessilla.
Lainvoimaista ympAristdlupaa ei pida asettaa edellytykseksi ampumaratalupaprosessin
kAynnistamiselle. Ampumaratalupaprosessi on vehtdmatonte saada kayntiin

viimeisteiin siine vaiheessa, kun ym parist6lupaviranomainen antaa hyva ksyven
pAetdksen ymperistdlupahakemukseen. Mahdollinen muutoksenhaku
ymperistolupapeatdkseste ei saisi viivastyttee

am

pumaratalupahakemuksen k;sittelyS.

Ymperistdluvan hakuvaiheessa tapahtunut asianosaisten ja muiden osallisten laaja
kuuleminen ja lausunnot ovat tassii vaiheessa hyt dynnettavisse
ampumaratalupahakemuksen kesittelyssS.

8)

Perustam isvaiheen jdlkeen ampumarataan kohdistuu muutoksia. Radan hallinto

muuttuu, radalla tapahtuva toiminta ja radan kayttajeryhmet muuttuvat, radan
ulkopuolinen ymperistd muuttuu. Radan lupien ja toiminnan tulee vastata toisiaan.
Pienten muutosten ilmoittaminen valvovalle viranomaiselle ei kuitenkaan saisi
muodostua taakaksi viranomaiselle tai radan yllepit5jelle.
Monessa jerjest6ssa on tapana, ettS toimihenki16iden toimikausi on rajattu esim 2-4
vuoden pituiseksi. Siten vuosittaiset henkilovaihdokset ovat enemminkin seentd kuin
poikkeus. Hyveksyttyyn jerjestyssaentiionjoudutaan tekemaen saanndnmukaisesti

teknisia peivityksid (esim. ampuma-aikojen, yhteystietojen tms muutoksia)
Ehdotetun ampumaratalain 11 5, joka kesittelee ohjausta ja valvontaa on kirjoitettu
riittaven avoimeksi. EsitSmme, ette sitd sovelletaan siten, ettei edelle kuvattuja
muutoksia ole tarvetta hyvaksyttaa lupavira nomaisella, vaan tilanteen niin vaatiessa
lupaviranomainen pyytea tarvittavat tiedot toiminnan harjoittajalta. Toiminnan
harjoittajalle voidaan $lyttae velvoite yllapitaa virallisia ja ajantasaisia rataluvan
edellyttamia dokumentteja.
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