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Asia: Hatlituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekd ampuma-aselain ja erdiden siihen

liittyvien lakien muuttamiseksi

Yleisti
Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) kiittae mahdollisuudesta antaa lausuntonsa ko. asiassa. SAL kiittdd, ettd

lain valmistelu otettiin tyon alle SAL:n ja Ampumaharrastusfoorumin aloitteesta, koska edellinen sddd6s

Ampumorotojen perustomisesto jo yllapidosto siiiidetrian osetuksessa ompumorotoien loittomisesto io
kunnossopidosto oli laadittu 2L.tL.1915ja on auttamattomasti vanhentunut. SAL on erinomaisen

tyytyvdinen tapaan, jolla lakiesitystd on laadittu - erityisesti sen laaja-alaista valmistelua ja sitd ettd siind on

pyritty huomioimaan eri harrastajapiirien intresseje. SAL toivookin, ettii tdm6nkaltainen tyoskentelymalli

jatkuisi mahdollisesti muissa lakien laadinnoissa. SAL pitiiii tdrkednd, ettd lain avulla varmistetaan

ampumaharrastus-, vatmennus- ja kilpailutoiminnalle toimintaedellytykset sekd tuetaan konkreettisesti

riittdvin ja kattavan ampumarataverkoston yll5pitiimistd ja kehittdmistii. SAL on huolissaan toimivien

ampumaratojen toiminnan turvaamisesta. On monia konkreettisia tapauksia, missd ampumarata on

kaavoitettu sellaiselle alueelle, mihin on kehittymdssd meluherkkid toimintoja ja toisaalta toimivien

ampumaratojen melualueille on kaavoitettu meluherkkid toimintoja. Tdmd on johtanut useassa

konkreettisessa tapauksessa ampumaratojen toiminnan rajoittamiseen ja jopa lopettamiseen aiheuttaen

vuosia kestdvid valituskierteitd, epdluuloa julkishallinnon toimintaa kohtaan ja tarpeetonta mielipahaa

ammunnan harrastajien keskuudessa. Testa syystd SAL ehdottaa, ettd Ympdristiiministeritin huomiota

kiinniteftSisiin siihen, ettd maankdyttri- ja rakennuslakia tai siite alempiasteisia rakentamiseen liittyvia

ohjeita muutettaisiin sitld tavalla, ettd kaavoitustoiminnassa otettaisiin paremmin huomioon

vattioneuvoston ohjeet metuherkistd toiminnoista. Tihdn samaan asiaan on kiinnitetty huomiota YM:n

ampumuaratojen ympdristolupia kdsittelevdssd ohjeessaan (Suomen ympdristo 2312013, suositus 5).

Suomen Ampumaurheiluliitto piddttdytyy lausunnossaan vain ampumaurheilua koskevissa seikoissa ja

toteaa seuraavaa:

1) AMPUMARATATAKI

Soveltamisala ja mddritykset
SAL ndkee ehdottoman tdrkednfi ja esittfid, ettii ampumaratalakiin kirjataan sen soveltamisalaan sekd

ratamaarityksiin ilmaisu, ettii ampumaradat ovat liikuntalain alaisia liikuntapaikkoja. Edelld oleva ilmaisu

selkiyttdd toimialan, johon ampumaradat kuuluvat. Opetus- ja kulttuuriministeri6 tukee liikuntalain

mukaisesti Suomen Ampumaurheiluliiton, Reservildisurheiluliiton ja Suomen Metsdstdjdliiton toimintaa

sekii am pu ma ratojen su u n nittelua, ra kentam ista ja kehittd m istd.

SAL ndkee hyvdnS, ette radat luokitellaan kolmeen eri kategoriaan; vdhdiset ampumaradat,

ampumaradat ja ampumaurheilukeskukset. SAL toivoo, ettd jaottelu voitaisiin ottaa kiytt66n my6s

Ympdristiinsuojelulaissa. Ndiden vdhdisten ratojen olemassaolo tdrked, jotta niiden avulla pystytddn
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turvaamaan ns. ammunnan perusharjoittelu. Monet huippu-urheilijam me tulevat juuri pieniltd
paikkakunnilta.
SAL toivoo myos, etta vehaiset ampumaradat otettaisiin ympdristiinsuojelulain valmisteilla olevassa
muutoksessa normiohjauksen piiriin ilman ymparist6luvan vaatimusta ja normiohjauksen kayttoe voitaisiin
harkita my6s muiden sellaisten ampumaratojen tapauksessa, mitke toimivat ymperistdn kannalta
turvallisilla alueilla.

SAL esittaa my6s, ett6 muidenkin kateSorioiden kuin veheisen ampumaradan lupaprosessit olisivat
mahdollisimman ioustavia eika lupahinnoittelusta tulisi raskas la kallis, koska seurat toimivat
vapaaehtoispohjalta ja niiden seka ratojen toimintaa muutenkin seetelee useita eri lakeja ja niiden
aiheuttamat toimenpiteet (mm. ymperistolupa ja sen velvoitteet) ovat jo entuudestaan monimutkaisia ja

kalliita.

luvan myilntiji
SAL niikee hyvena, ette Poliisihallitus toimii luvan mydnteiena. SAL toteaa, ette koska kyseessa ovat myos

liikuntalain alaiset liikuntapaikat ja niiden rakentaminen, tulee luvan myontejen olla kiinteesse yhteistyosse

lupia myontaessean myds niiden viranomaistahojen kanssa, .iotka muutoinkin ovat jo osallisena ratojen
rakentamiseen liittyvissal tukiprosesseissa Opetus- ja kulttuuriministerion kanssa.

Liseksi esitetedn, etta luvan myonteje pitee kaikista mydnnetylste rataluvista, luokista, paikoista ja niiden
yllapitejista rekisterie, jonka pohialta voidaan maakunnallista ia valtakunnallista rataverkoston riittevyyttd
tarkastella sekd tehdii kehittimissu unnitelmia kiinteessA yhteistydssd harrastajakunnan kanssa.

Ampumaratavastaava
Ampumaratavastaavan nimedmisesitykset tekee yksiselitteisesti ampumaradan pitajetaho (seuran

hallitus). Ratavastaavahakemukset henkiliin suostumuksineen laheteteen lupaviranomaiselle
hweksyttavaksi, Esitykset ia hyviiksymispliitiikset kirjataan my6s seuran hallituksen piiytakir,oihin.
Ampumaratavastaava on niin ollen vastuusuhteessa niin seuran johtoelimille kuin mytls luvan

myaint5neelle taholle. TehtSvdn voisi kuvitella olevan luonteeltaan turvallisuuspaAllikiin tehteve, siksi

hinen tulee olla kaikin puolin molempien osapuolten osalta luottamuksen arvoinen seke tuntea ratoien
erityispiirteet. Eduksi olisi viele, jos hAn tuntee jopa radalla kiivijiitkin. Ampumaratavastaavia olisi hyvd

olla ampumaradalla tai ainakin ampumaurheilukeskuksella useampia, varsinaisen vastaavan liseksi ns.

varavastaava tai jopa iokaisen lajin radalla omansa.

Perusteluina SAL esittdd: Ratavastaavaksi valittu henkilo voi vaihtua esim. silloin kun hdnen

toimintaperiodinsa hallituksessa paettyy taijos henkilo muuttaa toiselle paikkakunnalle tai jopa eroaa

seurasta. Toisaaha yhdelld seuralla saattaa olla useita rato.ia eri puolella kuntaa tai ampumakeskukset ovat
kooltaan jopa useita kymmenid hehtaareja. Edelle mainituista syiste varavastaavan tai useamman

ratavastaavan avulla pystytedn turvaamaan toiminnan.iatkuvuus, eri la.iien ratojen valvonta ja turvallisuus
paremmin kuin yksi koko kokonaisuutta valvova ratavastaava voisi sen tehde. Teme petee erityisesti
ampumaurheilukeskuksissa. Ampumaratavastaavatietojen mahdollinen peivitteminen tulisitehde niiden

suuresta lukumaaresta huolimatta helpoksi. Hyvdksymisproseduuri ei saa heikented radan toimintoja eike

liseta byrokratiaa.

SAL huomauttaa, ette mikeli ratavastaavalla ei ole mahdollisuutta tarkastaa ha llussa pitolu pien olemassa

oloa, ei hdn silloin mm. pysty toteamaan Ampuma-aselain 88S:n mukaista valvottua aseenkeyttde. SAL

ehdottaa, ettd hallussapitolupien tarkastamismahdollisuus lisdtaan lakiin ratavastaavan oikeuksiin.

Koska monet ampumaradat sijaitsevat kaukana metsdalueilla, ei rata-alueelle taisen leheisyyteen tulevia
satunnaisia kulkijoita valttamette pystytd valvomaan. Siksi on terkedd turvallisuuden kannalta, ette
ampumarata-alueeksi merkitylla alueella ei ole voimassa ns. jokamiehen oikeus, josta ilmoitetaan
kieltotaululla nojautuen Ampumaratalakiin.
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Ampumarataverkoston kehitteminen
SAL pitea terkeana, ettd Maakuntaliiton toimivat aktiivisesti am pumarataverkoston kehittemisen ja ratojen
riittevyyden puolesta, koska mahdollisten lakkautettavien ratojen osalta paine jeljelle olevien ja toimivien
ratojen kaytdn suhteen kasvaa. Nyt muutamilla paikkakunnilla lakkautusten vuoksi on ampumatoiminta

siirtynyt ns. soramontuille, jolloin toimintaa ei velttemette enee pystyte pitdmedn turvallisuus jne.

maarayksien piirissd. Tallainen kehitys ei ole missdan tapauksessa suotavaa. Siksi sAL esittea, etta lakiin

kiriattaan, ett6 Maakuntaliittoien tulee, ei ainoastaan laatia ia pitee ajan tasalla kehittamissuunnitelmia,
vaan lis6ksi myiis a ktiivisesti tukea kehittamistoimenpiteita varmistaakseen riitteven
ampumarataverkoston olemassaolon la toimivuuden.

2} AMPUMA-ASELAIN MUUTTAMINEN

Patruunoiden kuliettaminen

SAL esitteai, ette kaikki ampumaurheiluun 0a metsestykseen) tarkoitettuien patruunoiden
ei-kaupallinen kuljettamiseen la seilyttamiseen liittyvet maer5ykset siirretaen muista laeista Ampuma-
aselakiin.
Nykymuodossaan ko. seeddkset ovat vaikeaselkoisesti monessa eri paikassa.

Tehokas ilma-ase

SAL pitaii hyvdni lakiluonnoksessa esitettye menettelye uusien ns. tehokkaiden ilma-aseiden

hankkimisilmoittamismenettelye.

Suomen Ampumaurheiluliitto on jatkossakin valmis antamaan tietotaitonsa lakien valmistelu tms.

tyoryhmien keytt60n.

Kunnioittavasti

Suomen Ampumaurheiluliitto
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