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Sisliasianministeri<i on pyy.tiinyt 5.9.2013l?ihettiimiissiiiin lausuntopyynntissii lausuntoja hallituksen
esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi sekii ampuma-aselain ja eriiiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Suomen riistakeskus haluaa kiittAii sisdasiainministeriotii mahdollisuudesta antaa lausunto
asiassa. Samoin riistakeskus haluaa lausua kiitoksensa nyt lausunnolla olevan asian laajapohjaisesta

valmistelusta asianmukaisessa ja asiantuntevassa tydryhmiissii.
Riistakeskus pit2iii luonnosta ampumaratalaiksi asianmukaisena ja nykyajan tarpeisiin hyvin vastaavana. Mainittakoon erityisesti, ettii lakiluonnoksen 3 $:ss?i esitettyjii maaritelmia erilaisille ampuma-

radoille voidaan pitiiii hyvin perusteltuina samoin kuin 5 $:ssii esitettyii Poliisihallitusta lupaviranomaisena perusteltuna esityksend. Erityisen hy,rriinii pidiimme luonnoksen 12 $:ssii esitettyii ampumarataverkoston kehittiimisen suunnittelua ja menettelytapaa.
Luonnoksessa esitetiiiin my<is useita muutoksia ampuma-aselakiin. Luonnoksessa esitet66n muun
muassa maariteltAvan tehokas ilma-ase ja sen hankkimisen luvanvaraisuus ja siitii poikkeaminen mie-

lestlmme hyvin asianmukaisesti.
Aseiden siiilyttiimiseen liittyen esitetiitin varsin perusteellista laatua olevaa muutosta nykyiseen lakiin
verrattuna. Nykysiiiinnoksen mukaan ns. tavanomaisessa siiilytyksessii ensisijaisesti halutaan est?iii
sivullisten kayton lisiiksi aseen pikaistuksissa ja tunnekuohussa tehty esille ottaminen ja harkitsema-

ton kayfto aseen omistajan tai haltijan toimesta. Nyt lausunnolla olevassa esityksessl halutaan liihinnii est2iii yli viisi ampuma-asetta tai yhdenkin erva-aseen omistavien henkil<iiden aseiden joutuminen
rikollisten haltuun siiiitiimiillii aseille nykyistii huomattavasti tiukemmat siiilytysvaatimukset. Tiimii
merkitsee suurelle osalle metsiistaji6 ja muita ammunnan harrastajia merkittiiviii kustannuksia tulevaisuudessa suunnitellusta viiden vuoden siirrymaajasta huolimatta ja vaikuttaa todenniikoisesti myos
ampuma-aseiden myyntiin ja markkinoihin. Aseiden anastamista suunnittelevien rikollisten toimintaan siiiinnoksellii ei viilttiimiittii kuitenkaan olisi suurta merkitystii, koska he todenniikoisesti varus-

tautuisivat tehokkaammal la murtoviil inei stdl lii.
Luonnoksen esitetaan siiiidettiiviin 106 a $:ssii ampuma-aseiden kantaminen ja kuljettaminen sekii viiliaikainen siiilytttiminen. Siiiinnosehdotuksen 2. ja3. momentti ovat uusia ja tietyllii tapaa tarpeellisia
nykyisin. Niihdiiksemme perusteluissa tulisi kuitenkin selvemmin esitt?i2i sallitut tavat aseen tilapiii-

jo

luonnoksen perusteluosassa mainitun lukitun tavaratilan tai lukitun matkustamon tiloissa. Mainitun pykiiliin perusteluiden viimeisen virkkeen sijaan olisi tarkoituksenmukaista kirjoittaa mydnteinen virke "Riittiivdii olisi, efia ampuma-ase on esim. suojapussissa tai
seen siiilyttiimiseen esimerkkinii

-kotelossa ja peitettynii vaatteella, viltillii tms. vastaavalla peitteellii niin, ettii ulkopiiin ei ole pfliiteltdviss6, ettii peitteen alla on todenniikoisesti ase." Tiimii mahdollistaa lainmukaisen ja turvallisen menettelyn mycis ns. farmarityyppisissii autoissa, joissa matkustamo ja tavaratila ovat yhteniiistii tilaa ja

joihin erillistii esim. laatikostoa ei voida rakentaa, eikii nekyvyytt2i ja tarkastelua ulkoapiiin voida kokonaan estiiii ilman "tuossa autossa on valrnaan ase" -epiiilysten heriiiimistii'
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Luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi ampumaradoista esitetiiiin I $:n viimeisessii momentissa,
ett[ asiaa kiisittelevii viranomainen voi vaatia hakijaa esittAmaiin muitakin luvan antamisen tai ilmoituksen kiisittelyn edellytyksiii koskevia selvityksiii. Pykiil?issl jo aikaisemmin esitettyii luetteloa voi-

ja niin tiiydellisen6, ettd viimeinen momentti tulisi jettea mielestiimme
kokonaan pois. Ei liene tarkoituksenmukaista, ettd hakijan tai ilmoituksentekij?in tulisijo esitettyjen

daan pitiiZi hyvin kattavana

lis?iksi toimittaa muita selvityksiii.
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