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TOIMIJATAHOT 
 Ampumaratoja käyttävät ampumaurheilijat, 

ampumahiihtäjät, maakuntajoukot, metsästäjät, 
reserviläiset, viranomaiset (poliisi, puolustusvoimat, 
rajavartiolaitos, tulli) sekä vartijat että turvamiehet 
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AMPUMALAJIT 
 

 Metsästysampumalajit ja lakisääteiset ampumakokeet metsästäjille,  
 Sotilas- ja reserviläisammunnat  
 Reserviläisten  ja maakuntajoukkojen kenttäkelpoisuuskokeet 2008 alkaen, 

viranomaisten harjoittamat lajit sekä kaikkien edellä mainittujen tahojen 
kilpailutoiminta 
 

 SAL:ssa 8 ampumaurheilun päälajia 
 pistooli, kivääri, haulikko, riistamaali 
 kasa-ammunta, mustaruuti, siluetti   

ja practical 
 

 Lajit tarvitsevat erilaisia ratoja ja ampumakeskuksia  
 

 



TURVALLISEN  ASE- JA AMPUMAHARRASTUKSEN TULEVAISUUS SUOMESSA  
25.4.2008  -  RISTO AARREKIVI 

TUNNUSLUKUJA 
 Ammunnan harrastajia Suomessa 500.000 

 Metsästäjiä n. 308.000 
 Reserviläistoimijoita 70.000 
 Urheiluampujia n.35.000 

 Aselupia Suomessa n. 1,6 milj. 
 Ampumaratoja n. 2000, joista aktiivikäytössä 

650 (SYKE) 
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TUNNUSLUKUJA 
 Ampumakokeen suorituksia metsästäjillä yksin 

pääkaupunkiseudulla (Hki, Espoo, Kauniainen, 
Vantaa) n. 20.000 kpl !!!! 
 

 Uudellamaalla jopa 80-100.000 ammunnan 
harrastajaa 

 Metsästäjiä yli 44.000   
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MISSÄ SAA HARRASTAA 
 Ampumaradoilla 
 Omalla maalla, seuran ja valtion mailla 

metsästäminen 
 Yhteiskunnan intressinä on radoilla 

toimiminen… 
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MISSÄ SAA HARRASTAA 
 Ampumaratoja Uudenmaan liiton alueella on    

21 ampumarataa – 8 lakkautusuhan alla 
 

 Asukaslukumäärän nähden nykyinen ratamäärä tulisi kaksinkertaistaa 
Uudellamaalla, jotta päästäisiin maan keskiarvoon (8000 as./rata)  
 

 Suur-Helsingin alueella tällä hetkellä ei ole yhtään siviilikäyttöön tarkoitettua 
alueellista useamman lajin ampumakeskusta tai edes yhtä kunnollista 
paikallista ampumakeskusta 
 

 Pitkät ajomatkat radoille -> päästöt (radoille pääsee vain yksityisautoilla, ei 
yleisillä)  
 

 Vrt. Tukholman alueella 45 ja Tukholman läänissä 290 rataa 
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NÄIN NAAPURISSA 
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ANALYYSIA RADOISTA 
 Palvelujen, liikkumisen ja käyttäjämäärien 

näkökulmasta radat täysin väärässä paikassa – 
jokainen rata kuitenkin tarpeen! 

 Ratamaiden omistussuhteet sekavat 
 Radat kaavoituksen ja paikallisten päättäjien 

mielivallan alla 
 Ratojen ylläpidon rakenne on nurinkurinen:  
     yhteiskunnallisia suorituspaikkoja, joita kuitenkin 

seurat hoitavat talkoilla vapaaehtoisvoimin vrt. 
Liikuntalaki 
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ANALYYSIA RADOISTA 
 RISTIRIITAINEN TILANNE 

 Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa 
 Päättäjät haluavat lopettaa ja 
 kaavoittajat kuristavat 
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 Ammunta ja ampumaradat on Liikuntalain (2§) alaisuuteen kuuluvaa liikuntaa 
ja toimintaa 

 
 Uusi laki on 1.1.2008 määrittänyt Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) 

jatkossa julkisoikeudellisen aseman (viranomaisten määrittämää 
maanpuolustuskoulutusta) 

 
 Laki määrittää pakolliset ampumakokeet metsästäjille (hirvieläinten ja karhun 

metsästys).  
 

 Poliiseilla sääntömääräiset tasokokeet 
 

 Ampumaratatoiminta säätelee jo lähes 20 eri lakia, ongelmallista, vanhin 
KEISAIRILLISEN SENAATIN asetus 

MONELTA SUUNNALTA 
SÄÄDELTYÄ 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 
 Sosiaalinen näkökulma 
 Kasvatuksellisuuden näkökulma 
 Turvallisuuden näkökulma 
 Metsästäjän näkökulma 
 Huippu-urheilun näkökulma 
 Taloudellinen näkökulma 
 Maanpuolustuksellinen näkökulma 
 Lainsäädännöllinen näkökulma 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 

Sosiaalinen näkökulma 
 
 Estää syrjäytymistä  

– a-rata on kohtaamispaikka 
 Tasa-arvoinen laji: naiset, miehet, tytöt, pojat ja liikunta- ja 

näkövammaiset  - sopii kaikille ja kaiken ikäisille 
 Ammunnan harrastaminen on osa suomalaista 

perinnettä ja kulttuuria 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 
Kasvatuksellisuuden näkökulma 

 
 Eettisen metsästyksen säännöt (ML 20-21§)  
 Metsästäjäliiton Metso-nuorisoleireillä tutustuu vuosittain noin 500 nuorta 

metsästysammuntaan turvallisessa ohjauksessa  
 Vankka kasvatuksellinen ote –  mm. SAL:lla Pienestä Ampumaurheilijasta  
 Isoksi Ihmiseksi - ohjelma 
 SAL:lla oma Eettinen ohjelma, joka perustuu liikunnan Reilun Pelin eettiseen 

ohjelmaan 
 Kehittää keskittymiskykyä – sosiaalista toimintaa 
 Vammaisurheilijat mukana tasavertaisesti 
 Oma ympäristöohjelma ja ohjeet 

 
 
 
 



TURVALLISEN  ASE- JA AMPUMAHARRASTUKSEN TULEVAISUUS SUOMESSA  
25.4.2008  -  RISTO AARREKIVI 

TARKASTELUNÄKÖKULMIA 
Turvallisuuden näkökulma 
 
 Vastuuntuntoinen aseenkäsittely, turvallisuus, aseen 

tarkkuuttaminen ennen jahtikautta ja sen aikana 
 Harjoittelu = radalla käyntiä = turvallista, vastuuntuntoista  
      aseenkäsittelyä 
 On taattava riittävät olosuhteet – jos ratatoiminta supistuu, 

pelko tilanteen muuttumisesta hallitsemattomaksi 
(sorakuopilla ja metsäaukiolla ampuminen)  
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 
Metsästäjän näkökulma 
 
 Metsästäjille ammunnan harjoittelu on keino parantaa 

metsästyksessä tarvittavia taitoja 
 Osalle metsästäjistä se on myös 

ampumakilpailutoimintaa metsästysampumalajien 
parissa 

 Metsästysammunnan harrastajat tuovat suuret 
ampujamäärät radankäyttäjiksi (metsästäjiä Suomessa 
yli 300 000) 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 
Huippu-urheilun näkökulma 
 
 Ampumaurheilu on osa suomalaista urheilun menestystarinaa – yksi 

menestyneimpiä kesäurheilumuotoja Suomessa 
 Menestystä Olympia- ja paralympialaisissa 
 Menestystä EM- ja MM-tasolla niin urheiluammunnassa kuin 

metsästysampumakilpailuissa 
 

 Ampumaradat kuuluvat huippu-urheilun (OK) olosuhdestrategian 
kärkihankkeisiin 
 

 Tällä hetkellä suomalaisilla urheilijoilla ei ole riittävästi harjoittelu paikkoja  ja -
mahdollisuuksia ja 

 
 On pystyttävä takaamaan riittävät olosuhteet harjoittelulle 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 

Taloudellinen näkökulma 
 

 Radoissa kiinni paljon yksityistä ja yhteiskunnan rahaa 
 Nykyisten sekavien ympäristölupavaatimusten johdosta ampumaradan 

ylläpitäminen monelle yksittäiselle seuralle liian suuri taloudellinen taakka 
 Palveluja ja viihtyisyyttä parannettava 
 Kilpailutoiminnan mukanaan tuomat taloudelliset edut paikkakunnalle – 

kilpailuissa 50-400 kilpailijaa, jopa 2000 hlöä (3-14 vrk) 
 Matkailutuote tulevaisuudessa – lisätulon muodostaja paikkakunnalle 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 
Maanpuolustuksellinen näkökulma  
 
 Puolustusvoimien rataverkon ja ratakapasiteetin riittämättömyys  
 Maakuntajoukkojen koulutus  
 Palvelusammunnat 
 Maanpuolustuskoulutuksen kurssit ja harjoitukset  
 Reserviläisten ampuma- ja aseenkäsittelytaidon ylläpito  
 Reserviläisurheiluliiton järjestämä kilpailutoiminta. 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 

Lainsäädännöllinen näkökulma 
 
 Laeissa ja asetuksissa on määrätty toiminnasta  
 Lakisääteiset ampumakokeet metsästäjille 
 Järjestäytynyttä, vastuuntuntoista aseenkäsittelyä radoilla 
 Riistanhoidolliset ja liikenneturvallisuus aspektit 
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TARKASTELUNÄKÖKULMIA 
Lainsäädännöllinen näkökulma 
 
 Ympäristöasiat pystytään huomioimaan paremmin  

– kaikki voittaa (y-viranomaiset, asukkaat ja ampujat) 
 Radoille kaavan kautta mahdollisuus  

kehittyä  ja palvella paremmin käyttäjiä 
 Kaavan kautta ratkaistaan myös järjestäytyneen 

ampumaharrastustoiminnan jatkuminen radoilla 
 Ratojen kehittämisen kautta me kaikki voimme paremmin 
 Ko. asiat tukevat Suomen sisäisen turvallisuuden ohjelman 

toteutumista 
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MIKSI AMPUMARATOJA  JA 
TOIMINTAA VIEROKSUTAAN 
 Toiminnan aiheuttama ääni  

 -> ratkaisu: uudet ampumaratatekniset  keinot 
 Esim. Berliinin Rosenin keskus 

 Toiminnan aiheuttamat päästöt 
 -> ratkaisu: uudet ase- ja patruuna tekn. keinot 
 -> ratkaisu: uudenlainen likaantuneen maan käyttö 

 Haittaa rakentamista ja maan käyttöä 
 Vie tilaa – suojamaan käyttö ongelmallista 
 Pelko maanarvon laskemisesta 

 Asenteet 
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MITEN JA KEIDEN TULISI 
RATKAISTA ONGELMIA 
 Miten ratkaistaan ruuhka-Suomen tilanne ja muun maan tilanne ? 
 Meidän itse on tartuttava kehittämiseen 

 Uutta innovaatiota – uudet tekniset ratkaisut 
 Ammattiosaamista radoille ja ampumakeskuksiin 

 Ampumaratojen ja toiminnan turvaaminen on myös 
yhteiskunnallinen kysymys 

 Tarvitsemme lainsäädännön uudistamista 
 Viranomaistahojen puolelta ymmärtämistä ja yhteistyötä – ei vain lain 

taakse menemistä 
 Tarvitsemme kuntasektorin mukaan 
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ESITÄMME 
 

 Yhteiskunta lähtee voimakkaasti mukaan kehitystoimintaan  
 
 Nykyisten ratojen toimintaedellytykset turvattava 

kaavoituksessa 
 Kaikki nykyiset ampumaradat tulisi merkitä vaihe-, yleis- tms. 

kaavoihin erikoismerkinnöin, suoja-alueella ja osa 
kehittämismahdollisuushuomautuksella 

 
 Asukaslukumäärän nähden nykyinen ratamäärä tulisi 

kaksinkertaistaa Uudellamaalla, jotta päästäisiin maan 
keskiarvoon ja tarpeen tyydyttämiseen 
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ESITÄMME 
 
 PV:n luopuessa radoista, niiden käyttö siirrettävä reserviläisjärjestöjen, 

maanpuolustuskoulutuksen yms. siviilikäyttöön 
 

 Ministeriöt, viranomaiset jne. saatava mukaan kehittämistoimintaan 
 

 Viranomaisten kuultava toiminnan harjoittajia  jo lainsäädännön 
valmisteluvaiheessa 
 

 Ampumaurheilu- ja harrastus mahdollisuutena – esim. matkailu jne. -  innovaatiota 
lisää 
 

 Yhteistyötä lisättävä eri tahojen välillä, ratkaisuja löytyy  
 esimerkiksi AMPU-hanke 
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KIITOS ! 
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