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Uudenmaan liiton mielestd ampumaratalain uudistamisen tavoitteet ovat hyvid
ja lainsidddntdd on tarpeen uudistaa. Muun muassa lakiehdotuksen 12$.n
perustelu issa mainittu tavoite, ettd am pu maharrastajat kykenisivdt
harrastamaan ampumaurheilua maakunnassaan ampumaradoilla eivdtkd
muualla maastossa, on tdrked.

Uudenmaan liitolla on aiempaa kokemusta maakunnallisen
am pu marataverkoston kehittdm isestii ja su unnittel usta, sill6 liitto on
kertaalleen selvittdnyt Uudenmaan am pumaratojen nykytilanteen sekd
arvioinut am pumaratojen kehittdm istarpeita- ja mahdol I isuuksia. Selvitys
tehtiin vuosina 2004-2006ja sen tuloksia hy6dynnettiin Uudenmaan 1.

vai hemaakuntakaavan val m istelussa. Selvityksen ja kaavatydn pohjalta
saadun kokemuksen perusteella voidaan todeta, ettd ampumaurheiluun
liittyvi6 valtakunnallisia, maakunnallisia ja kunnallisia tietoja kdyttdijistii tai
ampumaradoista ei ole valmiina saatavilla ja niiden kerddminen on tydldstd ja
resursseja vaativaa ja ettd maakunnallisten ampumaratakysymysten
ratkaiseminen on maankdyton suunnittelun kannalta haasteellista. Lisdksi on
todettava, ettd maakuntakaavaan merkittyjen maakunnallisten
ampumaratojen ja -keskusten toteutuksen kannalta ratkaisevaa on ao.
kuntien kanta ja aktiivisuus asiassa.

Uudenmaan liitolla on asiantuntemusta ensisijaisesti alueidenkdytOn
suunnitteluun ja aluekehittdmiseen, kuten todenndk6isesti muillakin liitoilla.
Ampumaurheiluun ja sen kehittdmiseen liittyvdd erityisasiantuntemusta liitolla
ei ole, vaan se on hankittava muualta. Lakiehdotuksen 12$:ssii esitettyd
maakunnallista kehittdmissuunnitelmaa ei voida laatia ja pitdd ajan tasalla
liittojen nykyisilld taloudellisilla resursseilla, vaan se edellyttdisi
lisdresurssointia esimerkiksivaltion taholta. Uudenmaan liitto katsoo, ettS
selvittdm is- tai kehittdm issuunnitelmavelvoitteen saattam inen
laki perusteiseksi ei ole tarkoituksenm ukaista. Liitto tekee maakunnan
alueidenkdytt66n ja -kehittdmiseen liittyvid taustaselvityksid maakunnan
kulloistenkin tarpeiden ja tilanteen mukaan yhteistydssd eri sidosryhmien
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kanssa.

Lakiehdotuksen 12$:n osalta jdii myos epaselvaksi, mika
kehittdmissuunnitelman asema on suhteessa muuhun kuin maakunnan liiton
viranomaistoimintaan. Talta osin lakiperusteita tulisi selventaa.

Uudenmaan liiton mielesta tavoitteet lausunnolla olevassa esityksessa
ampumaratalain uudistamiseksi ovat hyvid. Lakiehdotuksen vaikutukset eivat
ole Uudenmaan liiton talouden kokonaisuuden nakokulmasta erityisen
merkittavid, mutta niita ei ole mahdollista hoitaa olemassa olevin resurssien
puitteissa, toisin kuin lakiehdotuksen perusteluissa todetaan. Samaan aikaan,
kun maan hallitus selvittaa kuntien nykyisten tehtavien
karsimismahdollisuuksia ja luopumista sellaisista valmistelussa olevista
laeista, jotka tuovat lisaa tehtavia ja velvoitteita kunnille, ei ole
tarkoituksenmukaista lisata kuntayhtymien tehtavia. Suomeen tulisi
aikaansaada valtakunnallinen ampumaratastrategia maakuntatason
suunnittelun tueksi. Sisdasiainministeri0n tulisi vastata sen sisdllostd ja
ministeri6n tulisi osoittaa my6s maakuntatasolle strategian soveltamiseen
tarvittavat lisaresurssit.
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