


 
• 9.00  Saapuminen, ilmoittautuminen ja aamukahvi 
• 10.00  Avaus ja ammunnan harrastajien toiveet  
    lainsäädännöltä,  

   Ampumaharrastusfoorumi – puheenjohtaja Risto Aarrekivi 

• 10.30  Lainsäätäjän näkökulma,  
   Sisäasiainministeriö – poliisitarkastaja Seppo Sivula 

 Keskustelu 
• 11.15  Ampumaradat ja ympäristölain uudistus,  
   Ympäristöministeriö – kansliapäällikkö Hannele Pokka 

  Keskustelu 
• 12.00 – 13.00 Lounas  
• 13.00  Uudistuva lainsäädäntö maankäytön suunnittelun   

 näkökulmasta,  
   Päijät-Hämeen liitto - erityisasiantuntija Tapio Ojanen 

  Keskustelu 
• 13.45  Uudistuva lainsäädäntö poliisitoiminnan  

  näkökulmasta,  
   Poliisihallitus – ylitarkastaja Mika Koponen 

  Keskustelu 
• 14.30  Lait ampumaradan pitäjien näkökulmasta ja arjen  
   toiminnoissa,  

  SSG - Curt Sjöblom, Lahnus - Ville Maijanen 

• 15.30  Keskustelut ja yhteenveto  
   hankepäällikkö Markku Lainevirta ja professori Jorma Riissanen 

OHJELMARUNKO 



 
 
 
 
 

    AMPUMAHARRASTUSFOORUMI on 
 Ammuntaa harrastavien järjestöjen 

 yhteenliittymä, jonka tavoitteena on 
 turvata ammunnan 

 harrastusmahdollisuudet  maassamme 
myös tulevaisuudessa. 
 Perustettu 29.3.2005 

 

AMPUMAHARRASTUS
FOORUMI 



 Ampumaharrastusfoorumin jäsenet: 
 

–  Suomen Ampumaurheiluliitto 
–  Suomen Ampumahiihtoliitto 
–  Suomen Riistakeskus 
–  Suomen Metsästäjäliitto 
–  Reserviläisurheiluliitto  
–  Suomen Reserviupseeriliitto 
–  Reserviläisliitto 
–  Maanpuolustuskoulutusyhdistys  
–  Asealan Elinkeinonharjoittajat ja 

teollisuus sekä 
–  Asehistorian Liitto 

AMPUMAHARRASTUS
FOORUMI 



7. FOORUMIN 
SEMINAARI 

•  2008	  TULI	  SEIS	  VAI	  SARJATULTA	  

•  2009	  ASEET	  JA	  VASTUULLISUUS	  
	  
•  2010	  AMPUMARATOJEN	  TULEVAISUUS	  
	  
•  2011	  AMPUMARADAT	  JA	  

VIRANOMAISOHJAUKSEN	   	  	  	  	  	  	  	  	  TULEVAISUUDEN	  
NÄKYMÄT	  

•  2012	  TURVALLINEN	  AMPUMARATA	  	  

•  2013	  AMPUMARADAT	  RAKENNEMUUTOKSESSA	  
	  
•  2014	  UUSIINTUVA	  ASELAINSÄÄDÄNTÖ	  

 



AMMUNNAN 
HARRASTAJIEN  

TOIVEET  
LAINSÄÄDÄNNÖLTÄ 



 

•  Vuosituhannen vaihteen lakien 
osalta kuuleminen ja yhteistyö oli 
aitoa 

•  Sitten kellon ääni muuttui 
kouluampumisten jälkeen - 
yhteistyössä jopa ”hyväksikäytön” 
piirteitä enemmän kuin oikeaa 
kuuntelemista 

•  Ampumaharrastajista tehtiin 
henkisesti ”syntipukkeja”  

YLHÄÄLTÄ  



 
•  Nyt nykyisen prosessin tiimoilta täytyy 

nostaa hattua; tapa jolla nykyistä 
ampumaratalakia ja aselain muutoksia 
on tehty, on ollut kannatettava tapa ja 
hyödyllinen varmasti molemmille 
osapuolille 

 
•  Ampumaratalakiehdotus on kaikkien  

osapuolten yhteinen näkemys 
 
•  Mukana keskeisimmät tahot  

YHDESSÄ, 
YHTEINEN 
NÄKEMYS 



 

 
• Voitaneen sanoa, että ampumaratoja 
varten saatiin nyt lakiehdotus, millä taataan 
ampumaratojen olemassaolo, 
ampumaradan pitäjien oikeudet ja 
velvollisuudet sekä ampumaratojen 
käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet ja 
käytön laillisuus.  
 
• Uskon, että laki myös parantaa 
ampumaratojen käytön turvallisuutta 

LAKI TURVAA 



 
§ Laki noteeraa eritasoiset 
ampumaradat, minkä avulla ehkä 
voidaan jatkossa säästää byrokratiassa 
ainakin pienten harjoitteluratojen osalta.  

§ Toivottavasti ympäristöviranomainen 
ottaa tästä asiasta myös kopin ja 
muotoilee 
ympäristönsuojelulainsäädäntöä 
vastaavasti.  
 

KEVENNYKSET 



 
§ Eduskunnan lähetekeskustelussa nousi esille ns 
vähäisen ampumaradan määritelmään otetun 
10.000 laukauksen nosto suuremmaksi.  
 
§ Työryhmän perusteluna tälle 10.000 laukauksen 
rajalle oli, että Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) 
keräämän aineiston perusteella toimivista 
ampumaradoista yli puolet kuuluu tähän luokkaan ja 
myös, että vähäinen ampumarata ei saa aiheuttaa 
merkittävää ympäristön likaantumista eikä 
myöskään merkittävää naapuruushaittaa. Tällä 
ampumarataluokalla haluttiin vähentää yksittäisten 
ampuma- ja metsästysseurojen pienten harjoitus ja 
kohdistusratojen byrokratiaa ja turvata niiden 
toiminta. 

§ Tämä ”vähäisten ampumaratojen normiohjaus” 
myös ympäristönsuojelulakiin 

VÄHÄISET 
AMPUMARADAT 



 
§ Toisaalta laki antaa haasteen 
ampumaratahallinnolle:  
§ Jatkossa ampumaratahallinnolta ja 
ampumaratojen vastuuhenkilöiltä 
vaaditaan entistä suurempaa 
perehtyneisyyttä ja korkeampaa 
ammattitaitoa.  
§ Tämä käytännössä johtanee siihen, että 
vilkkaampien/suurempien 
ampumaratojen pito tulenee kalliimmaksi 
kuin ennen, mutta samalla taataan tämän 
harrastus- ja urheilumuodon tulevaisuus.  
§ Mahdollinen koulutus ei saa lisätä 
byrokratiaa ja maksuja  

 -> jos, niin vapaaehtoispohjaisen 
 koulutuksen voisivat järjestöt itse  

  hoitaa  
 

HAASTEET 



 
§ Laki myös edellyttää, että 
ampumarataverkosto muodostaa osan 
maankäytön suunnittelua ja verkoston 
suunnittelulla on vastuuorganisaatio 
(maakuntaliitot). 

§ Esitänkin uudestaan että nyt kiireellä 
alettaisiin laajamittainen yhteistyö 
Ampumaratastrategian laatimiseksi  
(Foorumin esitys SM:lle 28.2.2013) 

§  Ampumaratojen operatiiviseksi 
vastuuviranomaiseksi saatiin 
kädenväännön jälkeen Poliisihallitus, 
mikä on myös mielestämme hyvä asia. 
 

AMPUMARATA-
VERKOSTO JA 

MAAKUNTA-
LIITOT 



•  Kaikki ei ihan kuitenkaan niin positiivista 

•  Yksi asia jäi hiertämään ja se on ampumaradan 
käytön turvaaminen ympäristöalueiden 
kaavoituksen paineessa.  

•  Ampumaratojen lähi/melualueille ei lakiin voitu 
saada maankäyttöä rajoittavaa lausumaa, koska 
se pitää olla maankäyttö ja rakennuslaissa eikä 
“ampumaurheilu ja metsästys ole sellaisia 
toiminnan muotoja, joita pitäisi erityisesti 
suojella” sanoi lain valmistelusta vastaava 
viranomainen. Näin ollen ampujien ja 
ampumaratojen (ampumaratojen pitäjien) pitää 
olla tarkasti kuulolla, mitä ympäristössä on 
suunnitteilla, että ampumaratojen toiminta 
voidaan turvata muun maankäytön paineiden 
keskellä. 

RADAN KÄYTÖN  
TURVAAMINEN  
JA KAAVOITUS 



•  Eli voisiko  
•  Ympäristöministeriö ottaa jatkossa huomioon 

myönteisellä tavalla ampumaratojen 
melualueiden huomioimisen nykyistä selvemmin 
maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen perusteella 
annetuissa alemman tason määräyksissä ja 
ohjeissa, niin että ampumaratatoiminta 
pystyttäisiin turvamaan jatkossa. 

•  Jos asiaan muutos, poistuisi valituskierteet ja 
ratoja voitaisiin kehittää! 

RADAN KÄYTÖN  
TURVAAMINEN  
JA KAAVOITUS 



•  Ampuma-aselaista: 

•  Tällä hetkellä koko ampuma-aselainsäädäntö on 
pirstoutunut ja sotkuinen 

•  Asioita haettava sieltä ja täältä 
•  Eri tulkintoja vilisee ympäri Suomen maata 
•  Ehdotammekin, että ampuma-aselain säädäntö 

laitetaan kokonaisuudessaan telakalle ja 
remonttiin -> tehdään uudesta 
–  Yksinkertainen 
–  Yhtenäinen kokonaisuus  
–  Helposti toimiva 
–  Harrastajia kohtaan vähemmän byrokraattinen 
Auttavaa kättä tarjolla ! 

AMPUMA-
ASELAINSÄÄDÄNTÖ  

”TELAKALLE” 



Ampuma-aselain byrokratiasta muutama esimerkki: 
• Käsiaseluvan ikäraja 20v ja 2 v:n 
ennakkoharrastaminen 
• Ampuma-asekouluttajan tehtävä 
• Ensimmäisen luvan jälkeiset aseluvat 
• Rikkoutuneen aseen uusiminen 

Muita kesken jääneitä tai aukikirjoittamattomia 
kohtia: 
• Patruunoiden kuljettamissäädökset 

–  tehty ehdotus aseiden säilyttämisen ja kuljettamisen 
osalta oli hyvä toimintatapa ja siinä tehdyt linjaukset 
voitaisiin sisällyttää kokonaisuudistuksessakin lakiin.   

• Ratavastaavan kouluttaminen ja ”pätevyys” 
–  Ei lisää byrokratiaa, kallista koulutusta 
–  Jos koulutusta tarvitaan, niin vapaaehtoisuuteen 

perustuva koulutus järjestöjen hoitoon 

 



Summa Summarum: 
Monessa asiassa on edistytty, mutta vielä paljon 
auki 
- Ampuma-aselainsäädännön täysremontti 
- 3-asteisuus radoissa myös YSL:iin 
- Turha byrokratia ja rahastus pois 
- Yhteistyön jatkaminen 

Kiitos kaikille tekijöille ja tahoille ! 
 
Kiitos ! 
 

YHTEISTYÖLLÄ 
ETEENPÄIN 





•    




