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Ampumaratojen perusluvat ja lupien
perustana olevat säädökset
Poliisihallituksen (asehallinto) lupa (ent. LH:n lupa)
Armollinen asetus ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta
21.11.1915
Senaatin päätös ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta 25.7.1916
Ympäristölupa (kunnan ymp.suojeluviranomainen tai AVI)
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)
Laki kuntien ympäristönsuojelun valvonnasta (64/1986)
Kuntalaki (365/1995)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Rakentaminen
MRL
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Yleiset oikeusperiaatteet
Suomen perustuslaki (731/1999)
Hallintolaki (434/2003)
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Ampumaradan määritelmä
Ampumaradalla tarkoitetaan aluetta, jolla on yksi tai useampia
ampumaratapaikka eri aseita ja ampumalajeja varten. Ampumaratana
pidetään myös ampuma-aluetta, jolla on pysyvään käyttöön varattuja
ampumapaikkoja.

Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason
ohjearvoista (VNp 53/1997)
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Ampumaradan määritelmä
1 § Ampumaradalla tarkoitetaan pysyvää rakennelmaa
ulkotiloissa tai sisällä, jota käytetään koulutus-, harjoittelu- tai
kilpa-ammuntaan. Rakennelman katsotaan olevan pysyvä, kun
se on koottu kiinteistä tai liikuteltavista maalilaitteista ja
merkitystä ampumapaikasta.
Ampumaradaksi katsotaan myös rakennelma
huvipuistoalueella (tivoliområde), jossa käytetään lentävillä
ammuksilla (projektiler) ladattavia ampuma-aseita.
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2§
Mitä ampumaradalla ymmärretään tässä säädöksessä (määritelmät)
alue, jolla on yksi tai useampia rataosia joilla on yksi tai useampia
ampumapaikkoja tai (eller) yksi tai useampia maalitauluja, joka on
pysyvästi varustettu käsiaseammuntaan, ilma-aseammuntaan,
jousitoimisilla (fjeder) aseilla ammuntaan tai savikiekkoammuntaan
(flugtskydning),
alue, jolla on yksi tai useampia rataosia joilla on yksi tai useampia
ampumapaikkoja tai yksi tai useampia maalitauluja, joka on tilapäisesti
tai pysyvästi varustettu käsiaseilla tapahtuvaan
metallikuvioammuntaan (fugleskydning; The "bird" is made of wood
with different metal plates fastened on it. One shoots from a shooting
bench at a distance of normally 35 meters. Its an old tradition in our
area.),
alue, joka on tilapäisesti tai pysyvästi varustettu tauluihin tapahtuvaan
käsiaseammuntaan, jossa taulut on asetettu ampujalle tuntemattomille
etäisyyksille ja tuntemattomaan maastoon (maastoammunta), ja
alue, joka on tilapäisesti tai pysyvästi varustettu paintball-ammuntaan
(värikuula-ammunta) tai airsoft-ammuntaan (hardballvåben)
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84 § Ampumaradat ja kenttäammuntaradat
(1) Ampumaradalla tässä säädöksessä tarkoitetaan paikkaa tai aluetta, jota pysyvästi
käytetään ampumakilpailuihin tai ammunnan harjoitteluun.
(2) Kenttäammunta-alue on paikka, joka soveltuu tai on muunnettavissa
ampumakilpailujen tai ampumaharjoitusten tilapäiseen järjestämiseen.
(3) Ampumaradan tai kenttäammunta-alueen perustaminen vaatii ampumaradan tai
kenttäammunta-alueen sijaintipaikkakunnan paikallishallinnon viranomaisen
kirjallisen suostumuksen.
(4) Ampumarata tai kenttäammunta-alue tulee sijoittaa, rakentaa ja sovittaa niin, että
ampumaradan tai kenttäammunta-alueen ja sen ympäristön käyttäjien turvallisuus on
varmistettu, ja niin, että asiaankuulumattomien henkilöiden ja eläinten pääsy
ampuma-alueelle estetään ennalta.
(5) Ampumarata tai kenttäammunta-alue, jossa järjestetään urheilutapahtumia, tulee
rakentaa ja varustaa kansainvälisesti tunnustettujen urheiluorganisaatioiden
lajisääntöjä noudattaen.
(6) Turvallisuusmääräykset, sisäiset menettelysäännöt ja radan vastuuhenkilön nimi
tulee asettaa näkyvälle paikalle ampumaradalla tai kenttäammunta-alueella.
(7) Ampumaratojen ja kenttäammunta-alueiden ja ampumakilpailujen ja
ampumaharjoitusten turvallisuusmääräykset antaa sisäasiainministeriö asetuksella.
(8) Tämän säädöksen määritelmät ja vaatimukset eivät sovellu ampumaratoihin ja
kenttäammunta-alueisiin, jotka ovat puolustusvoimien harjoitusalueilla.
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MÄÄRÄYKSET AMPUMAYHDISTYKSISTÄ JA AMPUMARADOISTA;
SOR/98-212; 24.3.1998
(SOR = Statutory Orders and Regulations)
1. Tässä säädöksessä käytetään tässä pykälässä annettuja määritelmiä.
”ylläpitäjä” tarkoittaa henkilöä, joka on hyväksytty ylläpitämään
ampumayhdistystä tai ampumarataa aselain 29 § 1 momentin mukaan.
”ratatoimihenkilö” tarkoittaa henkilöä, joka valvoo toimintoja radan
ampumalinjalla.
”ampumayhdistys” tarkoittaa aatteellista yhdistystä, jonka toimialaan
kuuluu luvanvaraisilla tuliaseilla tai kielletyillä käsiaseilla tapahtuva
tarkkuusammunta tai ampumakilpailujen järjestäminen määrätyllä,
hyväksytyllä ampumaradalla.

”ampumarata” tarkoittaa paikkaa, joka on suunniteltu tai tarkoitettu
säännölliseen ja määrämuotoiseen turvalliseen tuliaseiden käyttöön, jossa
tarkoituksena on tarkkuusammunnan harjoittelu tai ampumakilpailu.
6.3.2010

th

10

Määräys siviiliampumaratojen laittamisesta,
tarkastuksesta ja hyväksymisestä 1.7.1988
§ 1. Tässä määräyksessä siviiliampumaradalla tarkoitetaan aluetta, missä
ammutaan suunnitellusti vastuunalaisen ammunnan johtajan valvonnassa.
Alueeseen kuuluu mukaan radalle tarpeellinen turva-alue.
§ 2. Ampumaradan tulee täyttää sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden
vaatimukset. Turvallisuusvaatimukset on lueteltu siviiliampumaratojen
turvallisuusmääräykset -julkaisussa (GP 6174).
§ 3. Uuden radan perustamissuunnitelman, vanhan radan
uudistussuunnitelman tai laajennussuunnitelman turvallisuusnäkökohdille
tulee hankkia poliisimestarin hyväksyntä ennen töiden aloittamista.
Valmis rata tulee tarkistuttaa poliisimestarilla ennen radan käyttöön ottoa.
Kenttäammuntaa ei saa käynnistää ennen kuin poliisimestari on antanut
[etukäteen] olosuhteiden turvallisuutta koskevan hyväksyntänsä (vrt.
turvallisuusohje, luku 8).
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§ 4. Radan omistajan velvollisuus on pitää ampumarata koko ajan
toimintakuntoisena ja hänen tulee vähintään kaksi kertaa vuodessa toimittaa
radan tarkastus.
Tarkastuksesta tehdään merkintä pöytäkirjaan, jonka poliisi hyväksyy.
§ 5. Radan omistajan (ylläpitäjän) tulee laatia radalle säännöt. Sääntöjen tulee
sisältää määräykset ratajärjestyksestä, ammunnan johtamisesta ja
turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista sekä radan turvallisuusvalvonnasta.
Ratasäännöt tulee antaa poliisin hyväksyttäväksi.
Radan ylläpitäjän velvollisuus on pitää huolta siitä, että ratasäännöt ovat
kaikkien radan käyttäjien tiedossa ja että niitä noudatetaan.
§ 6. Poliisi suorittaa siviiliampumaratojen jatkuvaa valvontaa.
§ 7. Poliisimestari voi poiketa määräyksen vaatimuksista kun erityisolosuhteet
vaativat ja muita mahdollisuuksia ei ole.
Poliisimestari voi asettaa lisävaatimuksia hyväksymiselle mikäli se on
erityisistä syistä tarpeen.
Poliisimestari voi kieltää siviiliampumaradan käytön, mikäli se ei täytä
voimassa olevia turvallisuusohjeita.
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LUVAT JA TARKASTUKSET
Tanska: Våbenloven (22.6.2009)
§ 7. ampumaradan laittamiseen ja pitämiseen vaaditaan poliisin
hyväksyntä. perusteena turvallisuus. Oikeusministeriö voi antaa säädöksiä
ampumaratojen laittamisesta ja ylläpidosta (valtuutus).

Oikeusministeriön säädös ampumaratojen laittamisesta 294/2004
- ampumaradan määritelmä mukana (luettelo, dia 8 )
-poliisin ennakkohyväksyntä, voi sisältää ehtoja
-poliisi voi jättää tarkastamatta tietyt radat
-hyväksytyn ampumaradan käyttöä säännellään: rataohjeet oltava ym.
-paintball ja airsoft –radat mukana
-ratatarkastus määräajoin – harkinnanvaraisin poikkeuksin
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LUVAT JA TARKASTUKSET
Ruotsalaisen järjestelmän säädösperusta lähtee järjestyslaista (1993:1917),
jossa säädetään luvanvaraisuus ja annetaan asetuksenantovaltuus. Asetus
(1993:1635) säätää Ruotsin poliisihallitukselle vallan antaa määräyksiä.
Poliisihallituksen säädöskokoelmassa (RPSFS 2000:26) on tarkemmat
määräykset ja yleisohjeet ampumaradoista. Ruotsin järjestelmään kuuluu
statens skytteombud - maallikkoasiantuntija, joka tarkastaa
rataturvallisuuden.

Lupa
1 § Ampumaradalle, jolla on tarkoitus ampua aseilla, jotka ovat
luvanvaraisia aselain (1996:67) mukaan ja huvipuistoalueella olevalle
ampumaradalle tarvitaan järjestyslain (1993:1617) 3 luvun 6 §:n kolmannen
momentin mukainen ampumaratalupa.
Yleisohjeet:
Yksityisalueella olevaa ampumapaikkaa ei tule pitää järjestyslain
(1993:1617) 3 luvun 6 §:n kolmannen momentin mukaisena ampumaratana,
mikäli ampujana on henkilö, jolla on määräysvalta paikan suhteen tai
hänen seurassaan oleva henkilö, eikä paikka ole asemakaavoitetulla
alueella.
6.3.2010

th

16

TARKASTUKSET
3 § Radan tarkastuksen suorittaa poliisiviranomainen.
4 § Ampumaradan ensimmäisen tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin
rata otetaan käyttöön. Ensimmäisessä tarkastuksessa kontrolloitakoon, että
ratarakennelmat täyttävät 1 §:n mukaiset vaatimukset. [SäkB 2009]
5 § Uusintatarkastus tehdään, mikäli ampumarata on muuttunut
ensimmäisessä tarkastuksessa läpi käytyjen turvallisuuteen vaikuttavien
tekijöiden osalta. Uusintatarkastuksessa kontrolloidaan samat asiat kuin
ensimmäisessä tarkastuksessakin.
6 § Jatkotarkastuksessa tulee valvoa, että ampumarata, ottaen huomioon
kulumisen tai muun muutoksen, jatkuvasti vastaa 1 §:n vaatimuksia.
Jatkotarkastuksen tulee tapahtua viimeistään viiden vuoden kuluessa
ensimmäisestä tarkastuksesta tai uudelleen tarkastuksesta ja sen jälkeen
vähintään joka viides vuosi.
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TARKASTUKSET
Yleisohjeet:
Puolustusvoimien ”valtion ampuma-asiamiestä” (statens
skytteombud) koskevista linjauksista (TFG 900056) johtuu, että
valtion ampuma-asiamies (SSO) avustaa poliisiviranomaista
ampumaratojen tarkastamisessa. SSO antaa poliisille kirjallisen
lausunnon. Tarkastuspöytäkirjasta näkyy, täyttääkö rata 1 §;n
edellyttämät tarpeelliset vaatimukset.
Puolustusvoimien Fortifikationsverket tukee ja kouluttaa
maallikkoasiantuntijat (lekmannaverksamhet). SSO saa
korvauksen tehtävästä puolustusvoimilta.
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Ulkomaisissa säädöksissä vastuu ampumaratojen tarkastuksista on
poliisilla. Luvat ja jatkoluvat kirjoittaa toimivaltainen
poliisiviranomainen. Tarkastuksille on säädetty määräaikoja.
Ruotsissa SSO-järjestelmä tukee sekä poliisia että ampumaradan
ylläpitäjää tarkastuksissa.
Englannissa poliisi ei puutu rataturvallisuuteen suoraan, vaan
hyväksyy ”kansallisten päätoimijoiden” mm. GB-NRA, ratasertifioinnin.
Kanadan järjestelmässä säädökseen on otettu hyvin kattava
turvallisuusasioiden sääntely ja radan ylläpitäjälle on asetettu
raportointivelvoite.
Tsekinmaan ampuma-aselakiin otetuissa ampumarataa koskevissa
säädöksissä on sangen yksityiskohtaiset määräykset radan
ylläpitäjälle ja radan vastuulliselle hoitajalle. Lisäksi säädetään poliisin
mahdollisuudesta kirjoittaa pienten laiminlyöntien osalta heti
rikesakko.
Suomessa lääninhallituksen ampumaratalupa sisälsi turvaehdot ja
mahdolliset pakotteet.
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Englantilaisessa järjestelmässä ampumarata, ampumaseura ja
aseluvat kytketään toisiinsa.
Home Office approved shooting club – sertifioitu ampumaseura on
velvollinen ylläpitämään statustaan. Yhdistyksellä tulee olla mm.
sertifioitu ampumarata käytössään.
Ampumaradalle määritellään radalla sallitut asetyypit ja ammukset.
Yhdistyksen jäsenen hakiessa aselupaa, yhdistyksen radan määrittely
rajaa hankittavan aseen ominaisuudet…
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