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usunto ha ll ituksen esitysl uonnoksesta a m pu ma ratalai ksi sekd a mpu maaselain ja er5iden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi
La

Kuvaus

Sisiiasiainmi nisterio on pyytdnyt Pohjanmaan liitolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ampumaratalaiksi sekd ampuma-aselain ja erdiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Ampumaratalaki tulee korvaamaan vuodelta 1915 perdisin olevan senaatin asetuksen ampumaratojen laittamisesta. Sisdasiai nministeri6 pyytaa maakuntien liittoja
huomioimaan erityisesti ehdotetun ampumaratalain 12 $:n.
Sisdasiain mi nisteri6 asetti am puma ratojen perusta mista ja yl liipitoa
koskevan lai nsdEidiin n6n u ud istam iseksi 25.4.2012 ha n kkeen. Ha nkkeen

valmistelun tueksi perustettiin tyoryhmii. Ty6ryhmdn mielestd maankdyt6n ohjauksen yhteydessd ei ole riittdvdsti huomioitu ampumarataverkoston toimintaedellytyksid ja se pitdd tdrkedn6, ettEi virei116 olevassa maank6ytto- ja rakennuslain toimivuuden kokonaisarvioinnissa huomioidaan ampumarataverkoston kehittdmisen ja ylltipidon tarpeet.
Maakuntien liitoille ehdotetaan velvoitteita laatia ja pitiiii ajan tasalla
keh ittEimissuunnitel maa, jossa esitett6isii n a rvio maa ku n nal listen ampumaratojen riittdvdstd mddrdstii ja sijoitustarpeesta.
La usu

nto

Pohjanmaan liitto kiittaa mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta
ampumaratalaiksi. Pohjanmaan liiton mielestd on ensisijaisesti tdrkedtd
edist6S ampumaradoilla ja niiden v6litt6mdssd 16heisyydessd turvallisuutta. Tdmd on mahdollista ainoastaan, jos ampumaratoja on riitt6viisti ja jos ampumaradat ja niitd ympdroivien alueiden kaiytt6 on sovitettu yhteen.
Pohjanmaan liiton mielestd maakuntien liitot voivat hyvin laatia alueellaan kehittdmissuu nnitel man, jossa esitetdd n arvio maaku n nal listen
ampumaurheilukeskusten ja muiden ampumaratojen riittivdstEi md6rdstd ja sijoitustarpeesta. Maakuntakaavaan on kuitenkin syytEi merkiti
ai noastaa n seud u ll isesti merkittdvdt suu ri mmat a m pu mau rhei lu kesku kset. Jos p55tet55n, ettd ampumaurheilukeskukset on osoitettava maaku ntakaavaa n, tdstd voisi olla mai ni nta valtakun nal lisissa al ueidenkdyttotavoitteissa.
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