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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi sekl ampuma-aselain ia
erdiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
Suomen Metsastajaliitto kiittaa saamastaan lausuntopyynnosta ja lausuu
seuraavaa.
Suomen Metsdstiijiiliitto pitea tarkeana saada sisdasiainministerion ja sen
asettaman ty6ryhmdn valmistelema ampumarata- ja ampuma-aselakiesitys
esitetynlaisena hyvaksytyksi.
Ehdotuksen laatineet tydryhman asiantuntijat poliisista, ministeridistd ja
hanastajajdrjest6istd ovat miettineet tarkasti toimivat ja toteutuskelpoiset
turvallisu utta parantavat pyktiliiehdotukset. Tyoryhman laajapohjainen
asiantuntijuus on huolehtinut, ett?i pyktilien kirjoitusasu maarae
tarkoituksenmukaisesti ehdotetuista muutoksista siten, ettei tekstissa ole
vahingossa siiddetty sellaistakin miti ei ole ollut tarkoitus saatea.
Tyoryhmdssd on myos varmistettu, etta ehdotetut lakipykelat ovat seka
viranomaistasolla, ettd hanastajatasolla toteutettavissa. Pykiiliii on
asiantuntijavoimin katsottu eri ndkokulmista siten, ettd muutokset
ehdotettuihin pykiiliin veisivdt todenndkOisesti ehdotuskokonaisuutta
huonompaan ja vaikeammin hallittavampaan suuntaan. Muutokset
ehdoteftuihin pykdliin toisivat mahdollisesti mukanaan vaikeasti toteutettavia,
turvallisuutta vain naenneisesti tuovia elementtejd.

Ampumaratalakiehdotus on kaytannossa alusta loppuun uutta saadant6a,
vanhan ratoja saatelevdn lain ollessa noin 100 -vuotias. lkaantynyt laki kertoo
siita, ettei ampumaratoihin ole liittynyt miteen merkittavdd turvallisuuteen
liittyviin siidntelyn tarvetta. Pdinvastoin ampumaradat lisddvdt
ampumaturvallisuutta tarjoamalla turvallisen ampumiseen tarkoitetun
harrastuspaikan. Tasta huolimatta ampumaratalaki on haluttu tehda
selkeyttemean ratojen perustamista ja yllapitoa niin viranomaisten, kuin
harrastajien toiminnan suuntaviivoiksi.
Metsdst6jdliitto huomauttaa kuitenkin tehokkaan ilmakiv6drin viennin tai
kauttakulun luvanvaraisu uden olevan tarpeeton (ehdotettu ampuma-aselain
37$). Ehdotus ty6llistiiisi turhaan poliisia ja tullia haitaten kansainvdlistd
kauppaa, mikili tuote-erdn mukana olisi tehokas ilmakivddri. Liiton
nakemyksen mukaan vastaanottajamaan s6dtely asiasta on riittdvi. Vietdvdit
tehokkaat ilmakiviiiirit eivdt jdd Suomeen, joten niistd ei aiheudu tdnne
sddntelyn tarvetta. Lisdksi tehokasta ilmakivddrid ei yleisesti pideta sellaisena
tulivoimaisena aseena, joka tarvitsisi kauttakulun avulla valvomista.

Metsastajaliitto pitaai terkeana, etta kun aselain kiristykset on saatettu
tavanomaisen ampuma-aseilla tapahtuvan harrastuksen turvallisuutta
parantavina tafantddn, tulisi keskittya ampumaturmien todellisiin syihin, jotka
ovat toistuvasti vaikeasli ratkaistavina ohitettu. Eli olisi keskiq tava laittomiin
aseisiin seka syrjaytymisen ehkaisyyn.ia henkisen hyvinvoinnin edistemiseen
etenkin aikoina, jolloin talous on alavireessa.
Lisaksi Metsastajaliitto esittaia, efla asevahinkoturvallisuutta voitaisiin edistaa
ottamalla hankkimislupasaetely uudelleen kasiteftavaksi. Erityisesti vanha tai
rikkoutunut ase lulisi voida vaihtaa vastaavaan uuteen ilmoitusmenettel/la,
luovuttaen samalla epekelpo ase poliisin haivitettavaksi. Nain aserekisteri
paivittyisija kierrosta saataisiin ajan kuluessa mittava maare huonokuntoisia
aseita pois.
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