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Maaningan urheilu- ja nuorisotalon ampumarata 
 
Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, 
jonka tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös 
tulevaisuudessa. Kattava ampumarataverkosto on keskeisin edellytys tämän 
tavoitteen toteutumiselle. Maaningan urheilu- ja nuorisotalolla sijaitseva 
ampumarata on yksi keskeinen osa tätä verkostoa. 
 
Vuonna 2010 oli eduskunnan käsittelyssä ampuma-aselakiesitys. Se hyväksyttiin 
poikkeuksellisen suurella ääntenenemmistöllä. Samalla hyväksyttiin käytännössä 
myös lakiehdotukseen sisältynyt hallintovaliokunnan 1.lausumassa kuvattu tavoite 
tulevalle hallitukselle (ote alla).  
Ampumaurheilu ja -harrastus edellyttävät asianmukaisia kilpailu- ja 
harrastuspaikkoja. Käytännön ongelmana etenkin syrjäseuduilla on ampumaratojen 
puute. Kuitenkin jo voimassa oleva lainsäädäntö lähtee vahvasti siitä, että 
ampumakilpailu ja -harrastus edellyttävät kunnollisia, mahdollisimman turvallisia 
paikkoja ja tiloja. Valiokunta pitääkin tärkeänä, että maassamme huolehditaan 
riittävän kattavasta ampumarataverkostosta. Tätä tavoitetta tulee edistää paitsi 
lainsäädännön myös erilaisten rahoitusjärjestelmien ja kuntien yhteistyön sekä 
erilaisten käytännön toimien avulla. Hallintovaliokunta edellyttääkin hallituksen 
edistävän käytettävissä olevilla eri keinoilla riittävän kattavan 
ampumarataverkoston toteuttamista. 
 
Ampumaurheilu on yksi Opetusministeriön tukemista liikuntalajeista ja siten myös 
yksi keskeisistä koulujen erityisliikuntalajeista, joita tarjotaan oppilaille usein 
seuratoimijoiden tukemana. Siten juuri koulujen ja muiden nuorison 
harrastuspaikkojen yhteydessä olevat ampumaradat tukevat tätä toimintaa. Tästä on 
hyviä esimerkkejä monilta eri paikkakunnilta esim. Salo, Simpele, Siilinjärvi, 
Orimattila, Lappajärvi, Turku.  
Opetusministeriön lähtökohtana liikuntapaikkojen suunnittelussa ja tukemisessa on 
myös paikkojen monikäyttöisyys ja monipuolisuus. Tätäkin näkökulmaa puoltaa 
ampumaradan mukanaolo urheilu- ja nuorisotalossa. 
   
Ampumaharrastuksen on tutkitusti todettu parantavan keskittymiskykyä, 
pitkäjänteistä suhtautumista tavoitteelliseen toimintaan sekä rauhoittumiskykyä 
tarkkaan työskentelyyn. Ampumaharrastusfoorumissa olemme vakuuttuneita siitä, 



että tarjoamallamme harrastustoiminnalla olemme omalta osaltamme merkittävästi 
vähentämässä nuorten syrjäytymistä. 
 
Harrastustoiminta ampumaradoilla on tarkasti ohjeistettua ja aloittelevien ampujien 
osalta johdettua ja valvottua toimintaa. Ampumaradoilla tapahtuva toiminta on tämän 
vuoksi yksi turvallisimmista harrastustoiminnan muodoista.   
 
Pelastuslaitos ei huomauta lausunnossaan ampumaradan rakenneturvallisuudesta, 
paloturvallisuudesta, poistumisteistä, eikä muustakaan toimialaansa kuuluvasta asiasta. 
Näin ollen tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, ettei laitoksella ole mainittuihin 
asioihin huomauttamista, vaan ne ovat vähintäänkin tyydyttävällä tasolla Maaningan 
ampumaradalla. Sen sijaan pelastuslaitos puuttuu lausunnossaan perustelematta 
yleiseen ampumarataturvallisuuteen, vaikka se ei suoraan laitoksen toimialaan kuulu. 
Ampumaharrastusfoorumin tiedossa ei ole yhtään tapahtumaa, jotka tukisivat 
pelastuslaitoksen esittämää näkemystä, että ampumaratojen läheisyys olisi ollut 
kasvattamassa turvallisuusriskiä. Ampumaharrastusfoorumin mukaan lausunto on 
virheellinen ja foorumi on syvästi huolissaan tilanteesta ja siksi pyydämmekin 
julkishallintoa edustavan tahon perustelevan lausuntonsa. Lisäksi 
Ampumaharrastusfoorumi esittää, että aseturvallisuudesta pyydetään lausunto erikseen 
poliisilta. 
 

Kuten alussa on tuotu julki, on eduskunta edellyttänyt ampumaurheilun 
olosuhteiden säilyttämistoimenpiteitä niin valtiovallan kuin kuntienkin osalta. 
Onhan ampumaurheilu mm. olympia- ja paralympialajina yksi tasavertainen 
liikuntalaji muiden joukossa. Erityisesti nuorisoharrastustoiminnan kannalta kaikki 
Maaningalla sijaitsevan sisäampumaradan kaltaiset lähiliikuntapaikat ovat siten 
välttämättömiä pyrkiä säilyttämään. 

 
 
Ampumaharrastusfoorumin puolesta 

  

Risto Aarrekivi, toiminnanjohtaja Sauli Härkönen, julkisten hallintotehtävien 
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AMPUMAHARRASTUSFOORUMI  
 
 

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka 
tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös 
tulevaisuudessa.  
 
Foorumin jäsenjärjestöjä ovat  

 Suomen Ampumaurheiluliitto  

 Suomen Ampumahiihtoliitto  

 Suomen riistakeskus 

 Suomen Metsästäjäliitto 

 Reserviläisurheiluliitto  

 Suomen Reserviupseeriliitto  

 Reserviläisliitto  

 Maanpuolustuskoulutusyhdistys  

 Asealan Elinkeinonharjoittajat ja teollisuus  

 Asehistorian Liitto  
 
Foorumin jäsenjärjestöissä on ampumaseuroja, metsästysseuroja ja 
reserviläisyhdistyksiä noin 5000 ja se toimii noin 500 000 ammunnan ja metsästyksen 
harrastajan ”edustajana” Suomessa.  

 

 
Risto Aarrekivi 
foorumin puheenjohtaja 
 
 


