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INRIKES!V!INISTERIET
Asia : Kiytossd olevien a mpuma ratojen toimin nan turvaaminen

Ampumaratoja sekd erditd ilma- ja jousiaseita koskevan lainsddddnndn uudistamisen ty6ryhmessd on viime

aikoina keskitytty ampumaratalain valmisteluun. Valmistelu on saamamme tiedon mukaan edennyt varsin

pitkille ja ehdotus lienee melko valmis. Ampumaharrastusfoorumi on tyytyvdinen ryhmissd vallinneesta

ra kentavasta yhteishengestd ja odottaa ryh md n esitysten va lm istum ista.

Ampumaharrastusfoorumi on ollut huolissaan toiminnassa olevien ampumaratojen toiminnan

turvaamisesta ja on kannattanut ajatusta, ettd valmisteilla olevassa ampumaratalaissa varmistettaisiin

ampumaratojen toiminnan pitkdaikainen toiminnan mahdollisuus. Suomessa on esimerkkitapauksia, missd

asutus ja muu melulle herkkd toiminta on laajentunut ampumaradan lShelle ja kaavoitus on sallinut

meluherkkien toimintojen sijoittamisen ampumaratojen melualueelle. Ndissd tapauksissa seurauksena on

ollut pitkdaikaisia valituskierteita jotka ovat johtaneet ampumaratatoiminnan rajoittamiseen ja jopa

toiminnan lopettamiseen. On mycis esimerkkejd, ettd melualueelle suunniteltua kaavoituksen mukaista

toimintaa ei ole voitu sijoittaa hyvdksytyn kaavan mukaisesti ampumaradan aiheuttaman melun takia ja

maan keytdn suunnittelu on jouduttu harkitsemaan uudestaan (esim. KHO 3O24lUL7l. Valituskierteet ovat

aiheuttaneet mielipahaa ampujien ja ampumaradan ympdristossd asuvien keskuudessa ja tarpeetonta
suhteiden huononemista em ryhmien vdlilld. Tdstd syystd ammunnan harrastajien edustajat ovat ajaneet

SM:n ampuma aselainsSSddnncin uudistamistyciryhmdssd mahdollisuutta ottaa valmisteilla olevaan

ampumaratalakiin mddrdys, milld ampumaradan melualueelle ei voitaisi kaavoittaa meluherkkid toimintoja
ja mycis mddrdys ettei ampumaratoja voisi suunnitella meluherkkien toimintojen alueelle, kuten YM:n ns

AMPY ohjeen (YM 23l2OL2) suosituksessa no 5 esitetidn. Ammunnan harrastajien esitystd ei ole voitu SM:n

tyoryhmdssd hyvdksyd ja virkamiesten perustelut ovat olleet asian tiimoilta vakuuttavia.

Ampumaharrastusfoorumi esittdd kuitenkin, ettd SM:n aselainsddddnncin uudistamistyriryhmdssd

koetettaisiin loytdd keinoja tdmd selkedn epdkohdan korjaamiseksijoko muunlaisella ampumaratalakiin

otettavalla mddrdyksellS tai muutos/lisdysehdotuksella maankdytto ja rakennuslakiin taitdmdn lain nojalla

a n nettu ih in maa n kdyton su u n n ittelua koskeviin o hjeisiin.

Ampumaharrastusfoorumi haluaa vilpittomesti, ette ampumaratalaista voitaisiin saada kaikkia osapuolia

kohtuullisestityydyttdvd ehdotus niin ettd ryhmdn esitys voisi olla yksimielinen. Tdstd syystd

ampumaharrastusfoorumi esittdd, ettd asian ratkaisemiseksitutkittaisiin mahdollisuuksia edelld esitetylld

tavalla.
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