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Lausunto luonnoksesta ampumarata-asetukseksi ja luonnoksista muutoksiksi ampuma-
aseasetukseen sekä lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön
ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa annettuun asetukseen

Suomen Metsästäjäliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.

Asetus ampumaradoista
Pääosin luonnos täydentää aselakityöryhmän yhteisesti luomia lakilinjauksia.

Metsästäjäliitto esittää muutoksia seuraaviin kohtiin:
1 §:n kohtien 9 ja 10 vaatimukset piirroksista tulee voida täyttää vapaamuotoisin
piirroksin ja/tai sanallisin kuvauksin. Yleisen turvallisuuden toteutuminen voidaan näin
todeta, eikä rakennepiirustuksien yksityiskohdat esimerkiksi heitinkopin rakenteesta
tuo tähän lisäarvoa. Moni ampumaradan rakenne on sellainen, että se ei tarvitse
rakennuslupaa, eikä siitä siten ole välttämättä rakennepiirustuksiakaan ja niiden
teettäminen kaikesta olisi kohtuutonta. Perusteluissa tulisi kuvata, että vaatimus
piirroksista voidaan toteuttaa vapaamuotoisesti.
Esimerkiksi turvavalleista saa hyvän käsityksen karttapohjaan vapaamuotoisesti
piirretystä sijainnista ja sanallisesta materiaali- sekä mittakuvauksesta.

1 §:n toinen momentti tulisi poistaa. Sekä luvan hakijan, että lupaviranomaisen tulee
tietää mitä lupavaatimuksen hakemiseksi vaaditaan. Tämä toinen momentti tekee
ensimmäisen momentin listauksen käytännössä tarpeettomaksi antaessaan
listauksen lisäksi viranomaiselle kuitenkin vapaat kädet vaatia mitä tahansa muuta. 1
momentin listan puitteissa voidaan joka tapauksessa pyytää tarvittavia tarkennuksia.

3 §:n toisen momentin kohta 4 mainitsee suoja-alueen aitaamisen. Aitaaminen tulee
muuttaa merkitsemiseksi, joka on käytetyin ja toimivaksi todettu toimi. Laaja
aitaaminen olisi kohtuuton vaatimus.

3 §:n toisen momentin kohta 6 mainitsee ratavastaavan valvontatehtäväksi: radan
käyttäjien järjestyssääntöjen noudattaminen.
Lisäksi muistiossa todetaan, että turvallisuuteen sisältyy myös radan käyttäjien ja
siellä oleskelevien ihmisten turvallinen käyttäytyminen siltä osin kuin se ei kuulu
järjestyssäännön alaan.
Edelleen samasta aiheesta muistiossa todetaan, että ratavastaavan tulee tarkastaa,
että radan käyttäjät toimivat järjestyssäännön mukaisesti.

Ratavastaavalla on kuitenkin vain samat oikeudet puuttua henkilöiden
käyttäytymiseen kuin muillakin radan käyttäjillä. Toiseksi ratavastaavan ei oleteta
olevan tai ole tarkoituksenmukaista olla valvomassa jatkuvasti ammuntaa.
Metsästäjäliitto ei toivo ratavastaavalle radan käyttäjien valvontaa, järjestysmiehen
tehtäviä tai paikallaolovaatimusta ja esittää siksi radan käyttäjien valvonnan
poistamista asetuksesta.
Järjestyssäännöstä ja huomauttamisesta piittaamattoman henkilön toimintaan
puuttumisessa ammunnan keskeyttämisen jälkeen ainoa vaihtoehto on kutsua
virkavalta. Tämän voi tehdä ratavastaava tai muut radalla kävijät joka tapauksessa.



Liitto pitää kannatettavana, että ratavastaavan tehtävän laiminlyönti ei johda
ratavastaavan rankaisemiseen. Näin ratavastaavia on helpompi saada ja yhdistysten
toiminnassa tehtävä on pääsääntöisesti vapaaehtoinen. Laiminlyöntihän johtaisi joka
tapauksessa ratatoiminnan väliaikaiseen keskeyttämiseen, joka motivoi erittäin hyvin
ratavastaavan ja ratatoimijan säntilliseen toimintaan ja tarpeen vaatiessa ratavastaan
pikaiseen vaihtamiseen.

Asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Luonnos täydentää aselakityöryhmän yhteisesti luomia lakilinjauksia.

Huomattavan useassa kohdassa toistuvat maininnat ohjeen antamisesta vaatimukset
täyttävistä säilytystavoista ja tehokkaan ilma-aseen piipun pienimmän sisähalkaisijan
sekä tiedossa olevan tehtaan merkin, mallin tai mallinumeron sekä sarja- tai
tunnistenumeron ilmoittamisesta. Pykälien vähentämiseksi tai lyhentämiseksi aiheille
voisi olla yksi pykälä, jossa kuvattaisiin milloin asiat on annettava. Kuten esimerkiksi,
että säilytysohje on annettava aina aseisiin tai tehokkaaseen ilmakiväärin liittyvän
luvan luvanhakijalle.

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa

Luonnos täydentää aselakityöryhmän yhteisesti luomia lakilinjauksia.

Muuta
Aselakien kokonaisuutta kehitettäessä liitto muistuttaa byrokratian vähentämiseen
tähtäävistä tavoitteista ja ehdottaa työryhmätyönä toteutettavaa aselain
kokonaisuudistusta.
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