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SDP:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi seke ampuma-aselain la eraiden siihen

liittyvien lakien muuttamiseksi (SM024:00/20121

Pyydettyne lausuntonaan hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi seke ampuma-aselain ja eraiden

siihen liittyvien lakien muuttamiseksi Suomen Sosialidemokraattinen puolue - Finlands Socialdemokratiska

Parti r.p. toteaa seuraavaa:

1. Yleiste

Ampumaratalain saataminen paivittae ampumaratoja koskevan vanhentuneen lainsAedennon erillislailla,
jonka tdrkein lahtokohta on ampumaratojen turvallisuus. SDP painottaa, ettE aselslin liittyvdn turvallisuuden

kannalta kaikkein tarkeinte on huolehtia ihmisten henkisesta hyvinvoinnista ja erityisesti syrj;ytymisen en-

naltaehkeisyste.

Esityksell; ampumaratalaiksi seki ampuma-aselain ja e16iden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi tarkenne-

taan ampumaradan perustamisen ja yllapitdmisen edellytyksie, sisellytetden tehokkaat ilma-aseet ampuma-
aselain soveltamisa laa n, tiukennetaan ampuma-aseen siilyttemiste koskevia seenniiksie ja muutetaan leeka-

rin ilmoitusvelvollisuutta. Lisaksi esityksen tavoitteena on tukea kattavan ampuma rataverkoston kehittemista
ja yllapitamiste.

SDP on sitoutunut lakiluonnoksessa mainittuihln ase- ja ampuma rataturvallisuutta parantaviin toimenpitei-
siin. Lain tarkoituksena ei ole mets5stys- ja ampumaharrastuksen vaikeuttaminen, vaan saattaa ne entistakin

turvallisemma ksi harrastajille ja muille kansalaisille. SDP pitae myds erittein tarkeana, ett5 metsestejien ja

am pumaha rrastajien etujarjestijt ovat olleet tiiviisti mukana lain valmistelussa ja tukevat esitettyje muutok-

sia.

2. Ampumaradan perustaminen ja yll5pito

Ampumaradan perustaminen ja ylliipitaminen edellyttaisivAt esityksen mukaan ampumaratalupaa lukuun ot-
tamatta vdheisen ampumaradan perustamista ja yllapitemiste, jotka olisivat ilmoituksenvaraisia toimia. Am-
pumarataluvan saamisen edellytyksi; olisivat, ette luvan haklja olisi sopiva radan pitajaksija ette rata olisi

turvallinen. Ampumaradalle tulisi vahvistaa ja rjestyssee nto. Ampumaradalle nimettaisiin ratavastaava, jonka

tehtAva olisi valvoa, ettii rata olisi turvallinen. Vaheisen ampumaradan perustamisen edellytykset vastaisivat

ampumaradan perustamisen edellytyksie.

Ampumaratalupia ja ratoja koskevia ilmoituksia kasittelevdksi viranomaiseksi ehdotetaan Poliisihallitusta, jo-

ka on myds asealan elinkeinoluplen lupaviranomainen. Valvontaviranomaisen ollessa sama ja valvonnan

kohdistuessa pddllekkiiisiin toimintoihin on asealan elinkeinoluvasta kaupallisen ampumaradan yllSpitdmisen

ja osalta ehdotettu luovuttavaksi. Vastaava valvonnan ja lupaharkinnan siselto olisi uudella rataluvalla ja toi-
saalta valvontaa uudessa rataluvassa voitaisiin kohdistaa aiempaa tehokkaammin mycis radan keyttajiin.

3. Tehokkaiden ilma-aseiden sisillyttiiminen ampuma-aselain soveltamisalaan

Tehokkalmmat ilma-aseet ehdotetaan siselrytettiiviksi ampuma-aselain soveltamisalaan. Tellaisia olisivat pii-

pun pienimmdltd sisdhalkaisijaltaan yli 5,35 mm:n ilma-aseet, jotka olisivat tarkoitettuja ampumaan metalli-



luoteja. Tehokkaiden ilma-aseiden hallussapito olisi luvanvaraisuuden sijasta ilmoltu ksenva ra ista, jos hallus-

sapitejalla olisi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa.

4. Ampuma-aseenseilytteminen

Ampuma-aseen sailyttamistii koskevia sdannOksie ehdotetaan tiukennettaviksija tarkennettaviksi. Ampuma-

aseen sailytyspaikat ehdotetaan mSeriteltaviksi laissa. Ampuma-aselaista ehdotetaan poistettavaksi mahdol-
lisuus sdilyttiS ampuma-asetta siten, ette aseen osaa seilytetaiin ampuma-aseesta erillaan ampuma-aseen ja

sen osan ollessa sailytettyina siten, etta ne eivat ole helposti anastettavissa. Velvollisuutta sailyttae ampuma-

ase hwdksytyssd turvakaapissa tai poliisin erikseen hyvSksymdsse seilytystilassa laajennettaisiin koskemaan

kaikkia sellaisia luva n ha ltijoita, joilla on enemmiin kuin viisi ampuma-asetta.

Ampuma-aselakiin ehdotetaan lisaksi sisallytetteviksi ampuma-aseen tilapeistd seilyttamista koskevat seen-

n0kset.

5. tSSkirin ilmoitusvelvollisuus

Ampuma-aselain lSdkdrin ilmoitusvelvollisuutta koskevaan 114 5:adn ehdotetaan tehtavaksi muutoksia. Laa-

kdrin ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan rajattavaksi kahteen tilanteeseen, joista toinen koskee oikeusleaketie-
teellisid tutkimuksia ja toinen itse m u rhayritykse n jelkeiste tahdosta riippumattomaan hoitoon maardamistii.

Liiiikiirillii olisijatkossa muun terveydenhuollon ammattihenkiliin tapaan oikeus tehde ilmoitus henkiloste,
jos hen potilasasiakirjojen ja henkilijn tapaamisen perusteella katsoo henkiltin olevan sopimaton ampuma-
aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon.

5, Ampumarataverkoston kehitteminen ja yllepitaminen

Esityksesse maakuntaliitoille ehdotetaan velvoitetta laatia ja pitaa ajan tasalla kehittamissuunnitelmaa, jossa

esitetteisiin arvio maakunnalllsten ampuma urheilukeskusten ja muiden ampumaratojen rllttevasta maarasta

ia sijoitusta rpeesta.

Myos jo voimassa oleva lainsaedentii lehtee vahvasti siite, ette ampumakilpailu ja -harrastus edellyttevet
kunnollisia, mahdollisimman turvallisia paikkoja ja tiloja. SDP korostaa, ette on terkeaa huolehtia riittevan

kattavasta am puma rataverkostosta maassamme. TSti tavoitetta tulee edisted paitsi lalnseedanniin myOs eri-
laisten rahoitusjarjestelmien ja kuntien yhteistyon seka erilaisten kdytenn0n toimien avulla.

Tella hetkelle Suomessa on noin 600 ampumarataa. Kuntien ja metsastysseurojen yhteistyiillii on saatu ai-

kaan toimivat ja turvalliset a mpumaharrastuspaikat monissa maamme kunnissa. Suurin ongelma on kaupun-
kimaiset keskukset, joissa ei ole pitkepiippuisille korkea paineaseille soveltuvia tiloja.

Myiis kdsiaseha rjoitte lu pa ikat ovat erittain rajalliset. Ha rvaa nasutu illa seuduilla ei ole my6skdin seuroja, jot-
ka jerjesteisivet ampumaharjoittelua kesiaseilla, mika tekee luvan edellytysten teyttamisen keytenntisse

mahdottomaksi.
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