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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi seki ampuma-aselain ja
eriiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 -alueella on runsaat 20 siviilikdyt6ssd olevaa, merkittdviksi luoki-

teltavaa ulkoampumarataa. Radat sijoittuvat 19 kuntaan ja jokaisessa kunnassa on vdhintiiiin yksi pai-

kallisessa kdytossd oleva rata. Valtakunnallista merkitystd on Heinjoen (Kuopio)ja Raasion (Siilinjiirvi)

ampumaradoilla. Hanhilammen (lisalmi) radasta on tarkoitus kehittdd maakunnallista merkitystd omaava

rata. Pohjois-Savon liitto on tehnyt ampumaratoja koskevan selvityksen vuonna 2008 osana maakunta-

kaavan valmistelua.

Maankiytto- ja rakennuslain mukaan alueiden kiiyton suunnittelulla huolehditaan tarpeellisten ampuma-
ja harjoitusalueiden sekd ampumarata-alueiden samoin kuin varuskunta-alueiden varaamisesta puolus-

tusvoimien kiiyttdon seki puolustusvoimien toiminnan sovittamisesta muuhun maankdyttoon sekd sen

aiheuttamien ympdristohaittojen ennaltaehkdisystd ja vdhentdmisestd. Alueidenkdyton suunnittelun ldh-

tokohtana on maank6ytto- ja rakennuslain (132/1999, MRL) yleistavoite edellytysten luomisesta hyvdlle

elinympiristolle sekd kestdvdlle kehitykselle (MRL 1 $). Yleistavoitetta tarkentavat alueiden kdyton

suunnittelulle asetetut tavoitteet (MRL 5 $) sekd kaavojen sisdltovaatimukset (MRL 28, 39 ja 54 $).

Valtakunnallisten alueidenkiyftotavoifteiden mukaan alueidenkiyton suunnittelussa on otettava huomi-

oon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittdvdt alueelliset edellytykset varuskun-

nille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekii muille maanpuolustuksen ja najavalvonnan

toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, elinympdristdn laadun
ja ympdristdarvojen asettamat vaatimukset.

Maankdyttti- ja rakennuslain (2005/202) 9$:ssd on sdidetty vaikutusten selvittiimisestii kaavaa laaditta-

essa: Kaavan tulee perustua riiftSviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadiftaessa on tarpeellisessa
mddrin selvitettdvd suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympdristdvaikutukset,

mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulftuuriset ja muut vaikutukset.

Pohjois-Savon liitto katsoo edelli mainitut lait riittdviksi ohjaamaan maankdyttod ampumaratojen osalta
ja pitdd tarpeettomana ampumaratalain muutosehdotuksessa mainittua velvoitetta maakunnallisen am-
pumarataverkoston kehittdmissuunnitelman laatimisesta, Maakuntakaavaa laadittaessa on jo huomioitu
ampumarataverkoston ylldpitiminen seki ampumaratojen ja niitd ympdr6ivien alueiden kiiyton yhteen-

soviftaminen. Tdmdn lisdksi suurempia ampumaratoja koskevat ympdristovaikutukset huomioidaan ym-
piristolupahakemusten kdsittelyn yhteydessd, joihin voidaan pyytiiii lausunto maakuntaliitolta kyseises-
tii alueesta. Erillisen kehittdmissuunnitelman sijaan ampumaratoja koskeva aikaisempi selvitys voidaan
lisdksi pdiviftdd maakuntakaavan muutosten yhteydessd ja kdyttdi selvitystd alueidenkdyton suunnitte-
lussa.
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