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Viite: SYKE-2010-R-57/Lausunto 
 

LAUSUNTO AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖLUPAOPPAAN LUONNOK-
SESTA 
 

1. Tausta 
 

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliitty-
mä, jonka tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maas-
samme myös tulevaisuudessa. Foorumin asiantuntijajärjestöt tekevät aktiivista 
yhteistyötä aseturvallisuuden sekä harrastusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi 
ja kehittämiseksi.  
 
Tavoitteen toteuttamiseksi forumin jäsenjärjestöt käynnistivät Ampumaharras-
tuksen kehittämishankkeen (AMPU-hanke) vuonna 2008. Jo hankkeen en-
simmäisessä toimintasuunnitelmassa samaisena vuonna todettiin, että 
 Ampumaratojen lupahakemusten ohjeiden on harrastajakunnan toimesta 

koettu olevan puutteellisia ja osin jopa ristiriitaisia.  
 Saatujen tutkimustulosten hyödyntämistä ei voida tehdä vastaavien lupa-

kohteiden hakemusten yhteydessä. Kalliit tutkimukset joudutaan uusi-
maan jokaisen radan osalta vaikka tutkimustulokset olisivatkin jo aiempi-
en tulosten perusteella riittävän hyvin arvioitavissa lupaprosessin vaati-
malla tarkkuudella. 

 Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaada koko valta-
kunnan alueelle kattava ampumarataverkosto vuoteen 2020 mennessä. 
Se muodostuisi maakunnallisista ampumakeskuksista ja niihin verkostoi-
tuneista paikallisista ampumaradoista. Ampumarataverkoston myötä 
o 90 % harrastajista pääsee lähimmälle radalle kotoaan noin puolessa 

tunnissa, joka mielellään tulisi olla saavutettavissa myös julkista lii-
kennettä käyttäen 

o maakunnalliset ampumakeskukset mahdollistavat sekä kapasiteettin-
sa että ratalaitteidensa osalta eri jäsenjärjestöjen kilpailulajeissa sekä 
alueellisten että valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisen 
sekä 

o maassamme on 1-2 elektronisin taululaittein varustettua kansainvälis-
tä ampumakeskusta, joissa voidaan järjestää useamman ISSF:n am-
pumalajin maailmanmestaruuskilpailut ilman kisakohtaista lisäraken-
tamista. 
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Viime syksynä oli eduskunnan käsittelyssä uusi ampuma-aselakiesitys. Se 
hyväksyttiin lähes yksimielisellä eduskunnan päätöksellä. Samalla hyväksyttiin 
myös lakiehdotukseen sisältynyt hallintovaliokunnan 1.lausuma (ote alla). 
 
Ampumaurheilu ja -harrastus edellyttävät asianmukaisia kilpailu- ja harrastus-
paikkoja. Käytännön ongelmana etenkin syrjäseuduilla on ampumaratojen 
puute. Myös pääkaupunkiseudulla ampumaratatilanne on tällä hetkellä huono. 
Kuitenkin jo voimassa oleva lainsäädäntö lähtee vahvasti siitä, että am-
pumakilpailu ja -harrastus edellyttävät kunnollisia, mahdollisimman tur-
vallisia 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 edel-
lyttääkin hallituksen edistävän käytettävissä olevilla eri keinoilla riittävän 
kattavan ampumarataverkoston toteuttamista. 
 
AMPU-hankkeen kannalta on erittäin kannatettavaa, että lausunnolla olevalla 
ohjeistuksella pyritään yhtenäistämään lupakäytäntöä Suomessa. Hankkeen 
puolesta on myös toivottavaa, että ohjeen viimeistelyn yhteydessä mah-
dollisimman laaja-alaisesti pyrittäisiin huomioimaan yllä kuvattu lainsää-
täjän selkeä tahdonilmaus. Näin menetellen ohje tulee helpottamaan ratojen 
pitäjien työtä ja toivon mukaan osittain vähentämään jopa tarpeettomien selvi-
tystöiden tekemistä, mikä edelleen on alentamassa ratojen ylläpidosta aiheu-
tuvia kustannuksia ja myötävaikuttamassa riittävän kattavan ampumarataver-
koston ylläpitoa. 
 
Foorumiin kuuluvat jäsenjärjestöt tulevat antamaan omat lausuntonsa, joissa 
esitettäviä täydennys- ja muutostarpeita myös AMPU-hanke tukee osaltaan. 
Luonnoksesta havaitut terminologiset virheet ja muut luettavuutta heikentävät 
epätäsmällisyydet tullaan esittämään korjattavaksi AMPY-työryhmässä olevi-
en edustajiemme toimesta lausuntoja käsiteltäessä. 
 
Ohessa näiden lisäksi eräitä esityksiä, jotka toivotaan huomioitavan joko täs-
mennettäväksi tai lisättäväksi luonnokseen. 
 

2. Muutos- ja täydennysesitykset 
 

 Viitaten yllä esitettyyn hallintovaliokunnan lausumaan esitetään, että oh-
jeen lähtökohtana on yleinen periaate, että toimenpiteet ovat lähtökohtai-
sesti sallittuja, ellei riskikartoituksen perusteella niitä ole syytä kieltää. 

 
 Jo nykyisin on useissa lupaehdoissa myönnetty normaaleja laajempia 

käyttöoikeuksia esim kilpailutapahtumien tai ampumakokeiden pitämistä 
varten. Tällaista ”väljennysmenettelyn” käyttöä olisi toivottavaa laajentaa ja 
sisällyttää erityisesti sellaisiin lupaehtoihin, jolloin mm kesäviikonloppuisin 
on määrätty täydellinen ampumakielto. Tämä mahdollistaisi tapahtumien 
järjestämisen juuri niinä aikoina, kun koko harrastajakunnallakin on mah-
dollista niihin osallistua, kuitenkin kohtuuttomasti rasittamatta esim mök-
kinaapureita (ajat heillä ennakolta tiedossa).  
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 Ampumaratoihin liittyvien lupien hakeminen ja niissä käskettyjen velvoittei-
den toteuttaminen on monen radanpitäjän mielestä kohtuuttoman kallista 
taloudellisiin resursseihin nähden. Siten esitetään, että ohjetta täydennet-
täisiin esimerkein, joilla ”tarpeettomia kustannuksia” voitaisiin alentaa: 

o suositellaan ympäristöluvan hakemisen yhteydessä luopumista jois-
tain selvityksistä/mittauksista, jotka joko alueen maaperän tai etäi-
syyden lähimpään naapuriin perusteella voidaan todeta ennakolta 
tarpeettomiksi 

o suositellaan lupaehdoissa harvennettavan esim vedentarkkailu-
kaivoista otettavien näytteiden tutkimustarvetta, jos riittävän seuran-
tajakson aikana ei ole havaittu ampumatoiminnasta aiheutuvaa pi-
toisuuksien kohoamista. 

 
 Haulikkoammunta poikkeaa merkittävästi luotilajeista mm haulien le-

viämisalueen osalta. Kuten raportissakin on todettu, alue on usein yli 10 
hehtaaria. Tällä alueella haulimäärien prosentuaalinen osuus vaihtelee kui-
tenkin erittäin merkittävästi. Siten lupaehdoissakin radalle mahdollisesti 
asetettavia velvoitteita ja niiden toteuttamissykliä tulee arvioida alueellisesti 
haulimäärän ja siitä tehtävän riskiarvion perusteella. 
 

 Olemassa olevilla ampumarata-alueilla tehdään ajoittain muutostöitä, jotka 
koskevat joko ratojen laajentamista, sijaintipaikan vaihtamista tai harrastet-
tavan lajin muutosta tai lisäystä. Esitetään, että pyrittäisiin ohjeistamaan 
luvussa 9.2.3 useammin esimerkein, mikä on sallittua voimassa olevan 
ympäristöluvan perusteella ja millaiset toimenpiteet edellyttävät uuden lu-
van hakemista. Esitetään myös, että luvun ensimmäisen kappaleen keski-
vaiheilla oleva lause muutetaan muotoon ”Uutta lupaa ei kuitenkaan läh-
tökohtaisesti tarvita, jos…..” 

 
 Esitetään, että ohjeistukseen kirjattaisiin ratojen yläpidon ja perusparan-

nuksen yhteydessä seuraavat toimenpiteet sallituiksi: 
o kerättyjen tai seulottujen luotien ja haulien kaupallinen hyödyntämi-

nen 
o ampumaradan rakenteeksi hyväksyttävistä taustavalleista ja muual-

ta ampumarata-alueelta ”kuorittavan” maa-aineksen säkittäminen ja 
säkkien hyödyntäminen esimerkiksi meluesteinä tai muina ratara-
kennelmina. 
 

 Ajoittain ympäristöluvan ehtoihin on kirjattu velvoite kerätä haulikon kie-
konsirut maastosta. Tällainen velvoite kirjattiin myös Pohjois-Hämeen Am-
pujien Kokkovuoren radalle. Valituskaan ei tuonut tähän muutosta, vaan 
hallinto-oikeus piti päätöksen voimassa velvoittamalla laatimaan suunni-
telman toimenpiteen suorittamisesta. Määräaika suunnitelman esittämisel-
le on toukokuun loppuun mennessä, johon saataneen jatkoaikaa kunnes 
sekä AMPY- että BAT-hankkeiden loppuraporttien tieto on käytettävissä.. 

 
Lausunnolla olevassa oppaassa on asiaan otettu erinomaisesti kantaa. On 
todettu yksiselitteisesti, ettei kiekonsiruista ole havaittu eikä tutkimustulois-
ten valossa ole odotettavissakaan haittaa ympäristölle. Oppaassa todetaan 
mm 
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o ”Tutkimuksilla ei ole osoitettu PAH:n haitallista vapautumista maahan ja 
vesiympäristöön, koska ne ovat tiukasti sitoutuneet kalkkikivipohjaan ja 
ovat erittäin huonosti liukenevia” (A osa, luku 4.4). 

o kappaleessa 14.3.2  ”PAH-yhdisteiden kulkeutuminen savikiekoista ja 
niiden sirpaleista pohjaveteen on epätodennäköistä yhdisteiden heikon 
kulkeutuvuuden vuoksi” (C osa, luku 14.3.2).  

o ”Ampumaradoilla pintavesiin kulkeutuvia haitta-aineita ovat pääasiassa 
metallit, sillä PAH-yhdisteiden kulkeutuvuus on vähäistä” (C osa, luku 
14.3.3). 

 
Esitetään, että opasta täydennetään edellä kirjattujen faktatietojen perus-
teella tehtävällä yksiselitteisellä johtopäätöksellä; ”Haulikon kiekonsiru-
jen keräämistarvetta ampumaradoilta ei nykytutkimustiedon valossa 
ole eikä sellaista velvoitteita tule lupaehdoissa asettaa kuin vain eri-
tyisen perustellusti poikkeustapauksissa”. Vain tällaisella yksiselittei-
sellä kirjauksella voidaan kumota aiemmat näkemykset asiasta ja siten va-
pauttaa mm Kokkovuoren radan pitäjä sille suunnitelluista merkittäviä kus-
tannuksia aiheuttavasta tarpeettomasta toimenpiteestä.  
 

 AMPU-hanke pitää erittäin keskeisenä suosituksen 6 mukaista ampuma-
melun ohjearvojen uudelleen tarkastelua. Ennen kuin tämän selvityksen tu-
lokset ovat käytettävissä, esitetään että lupaehdoissa pyritään mahdolli-
simman laaja-alaisesti huomioimaan mm seuraavat ampumamelun kuor-
mittavuuteen liittyvät tekijät, johon ohjearvoiksi määritellyt desibelirajat an-
tavat mahdollisuuden: 

o lähtökohtaisesti .22 kaliiberisten aseiden melutaso ei ole ampuma-
rata-alueen ulkopuolella sellainen, että sille on tarve asettaa melu-
perusteisia käyttöaikarajoituksia.    

o vastaavanlainen lähestymistapa on mahdollista muidenkin ampu-
ma-aseiden osalta (esim sallitaan nykyrajoitusten jälkeen tiettyjen 
kaliiberien käyttö tai ammunta äänenvaimentimellisilla hirvikivääreil-
lä). 

o ammuttavilla laukausmäärillä on suora vaikutus melun ”rasittavuu-
teen”. Siten erityisesti pienillä radoilla olisi toivottavaa, että entistä 
laajemmin käytettäisiin positiivista harkintavaltaa ohjearvoista poik-
keaville lupapäätöksille.    

 
 Esitetään harkittavaksi, että oppaassa alussa tuotaisiin esille, että 

o opas käsittelee vain ympäristölupaan liittyviä asioita eikä siten sisäl-
lä turvallisuuteen tai ratojen rakentamiseen liittyviä ohjeita 

o samoin opas voisi sisältää lyhyen infon siitä, kenellä on toimivalta 
rakennuslupa-asioissa ja kenellä taas ampumaratalupa-asioissa se-
kä mitkä ovat niistä tehtävien päätösten valitustuomioistuimet. 

 
 

Helsingissä 27.5.2011 
 

AMPU-hanke 
Hankepäällikkö  Markku Lainevirta 


