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Osallistujatahot 
 Hankkeen ohjausryhmänä toimii Ampumaratafoorumi, jossa on 

edustettuna 
 

 Suomen Ampumaurheiluliitto 
 Suomen Ampumahiihtoliitto 
 Metsästäjäin Keskusjärjestö 
 Suomen Metsästäjäliitto 
 Reserviläisurheiluliitto (sis. RUL ja RES) 
 Maanpuolustuskoulutusyhdistys  
 Asealan Elinkeinonharjoittajat ja teollisuus 
 

 Suomen Ampumaurheiluliitto hallinnoi hanketta ja on sen 
vastuullinen omistaja.  
 

 Hankkeen nimi on ”Ampumaharrastuksen kehittämishanke, 
AMPU-hanke” 
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Esityksen sisältö 

1. Haasteet ja tavoitetila 
2. Ampumaratojen kehittäminen            

(RATA-hanke) 
3. Ampumakoulutuksen kehittäminen 

”Shooting-Card” - hanke 
4. Keskustelu 
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Haasteet 

 Ampumaharrastuksen haasteina  
 erilaiset lupakäytännöt ja niiden sirpaleisuus 
 turvallisuuden nimissä tehtävät esitykset lupakäytäntöjen 

kiristämiseksi, erityisesti EU:n puitteissa 

 
 Ampumaratojen ongelmina ovat  

 niiden sijainti asutukseen nähden,  
 kiristyneet ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) ja  
 pienten ratojen ylläpito talkoohengen vähetessä.  
 ampumaratojen puute erityisesti suurten kaupunkien 

läheisyydessä 
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Tavoitetila 
  Kokonaistavoitteena on taata ja turvata koko maahan yhtenäiset, 

turvalliset, viranomaismääräysten mukaiset, toiminnalliset ja 
koulutukselliset edellytykset vapaaehtoiselle, järjestäytyneelle 
ampumaharrastukselle ja sen kehittämiselle tulevaisuudessa 
 
 Koko maan kattavan, eritasoisten suorituspaikkojen 

verkostolla taataan ampumaharrastusmahdollisuudet aina 
aloittelijasta kilpa-ampujaan, metsästäjään ja 
reserviläisammuntoihin 
 

 Hanke on osa maakunnallista virkistys- ja harrastustoiminnan 
kehittämistä, se liittyy oleellisesti maaseudun kehittämiseen. 
Hankkeen toteuttaminen mahdollistaa alueellisen ja paikallisen 
yritystoiminnan kehittymisen ampumaharrastuksen 
palvelutuotannossa 
 

 Toiminnan kehittämisen tavoitteena on yhtenäistää turvallisen 
ja vastuullisen ampumaharrastuksen ohjeistus ja säännöstö 
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Ampumaratojen kehittäminen  1 
 

 Suorituspaikkojen kehittämisen 
lopputuloksena ovat ”maakunnalliset” 
ampumakeskukset ja niihin 
verkostoituneena paikalliset ampumaradat 
 

 Ampumaradat ja -keskukset ovat osa 
kehitettävää vapaa-ajantoimintaverkostoa 
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Ampumaratojen kehittäminen  2 

Toiminnan kehittämisen lähtökohtana on tilaaja – 
toimittajamalli seuraavan periaatteen mukaisesti: 

 
 Ammunnanharrastajien yhteenliittymä 
 Tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden harrastaa 

ampumaurheilua kohtuukustannuksilla 
 Koulutuksen järjestelyt 
 Ampumaradan omistus / vuokraus 
 Tarvittavat luvat 
 Määrittää palvelun tason 
 Rahoituksen järjestelyt 
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Ampumaratojen kehittäminen  3 
Palvelun tuottajat: 
 

 Tarjoavat määräysten mukaisen, turvallisen, harrastuksen 
edellyttämän toimivan suorituspaikan 

 Harrastuksen tarvitsemat tuki- ja oheispalvelut 
 Ampumaradan isännöinti- ja huoltopalvelut 
 Suoritustilojen kunnostaminen ja ylläpito 
 Aseiden huolto- ja vuokrauspalvelut 
 Ampumatarvikkeiden välityspalvelut 
 Catering ja majoituspalvelut 

 
 Suurimpien suorituspaikkojen toiminnasta vastaa kiinteästi palkattu 

ratamestari, joka huolehtii ammunnan harrastajan palvelutarpeista ja 
toisaalta radoilla tapahtuvan toiminnan turvallisuudesta ja ratojen 
määräysten mukaisuudesta. Varsinaisen palvelutuotannon 
toteuttavat paikalliset yrittäjät. 
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Eräs toteutumahdollisuus 
 Ratojen kehittämisen osalta projekti voisi edetä esim seuraavalla 

tavalla: 
 käytettävissä olevien ratojen listaus (luokittelu on 

tavoite, joka saavutettaneen vasta 2-3 vuoden kuluttua ja 
silloinkin vain osittain) 

 ratojen kehityssuunnitelmien selvitys 
 maakuntakaavojen selvitys ratojen tulevaisuus 

silmälläpitäen 
 lopputuloksena tulisi syntyä luettelo maakunnallisista ja 

paikallisista ampumaradoista = YLLÄPIDETTÄVÄ JA 
KEHITETTÄVÄ AMPUMARATAVERKOSTO 

 Se missä vaiheessa on valittavissa pilottihankkeet 
kehittämiskohteista, on vaikea arvioida. Paineita olisi löytää ne heti, 
jotta rahoitusta olisi haettavissa niitä varten mahdollisimman 
nopeasti. Pilottihankkeina voisi olla yksi ampumakeskus ja 
useampia erilaisia yksittäisiä ratoja, jotka voisivat toimia 
esimerkkiratoina jatkokehittämisen osalta. 
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HYÖDYT 

Yksi yhteinen valtakunnallinen suunnitelma 
 

 Kilpailevien hankkeiden väheneminen ja 
kehittämisresurssien tarkoituksenmukainen 
kohdentaminen 

 Kehittämiskohteiden tärkeysluokitus 
 Vaikuttavuus päätöksentekoon 
 Avustetaan eri rahoitusmahdollisuuksien 

hyödyntämisessä 
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”Shooting-Card” - järjestelmä 
 Peruselementtinä on kaikille yhtenäinen peruskoulutus 

turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen 
aloittamiseen (erityisesti nuoret vasta-alkajat) 

 Järjestelmällä varmistetaan harrastuksen laajamittaiset 
toimintamahdollisuudet 

 Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden jatkokouluttautua 
eri ampumaharrastuksen toimintatahoille 

 
Vastaavaa käytäntöä ei tiedettävästi ole käytössä muualla 

maailmassa.  
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Eräs toteutusmahdollisuus 
Ohessa eräs mahdollisuus Shooting Card osion toteuttamisesta 
 Kartoitetaan eri tahojen ampumakoulutukseen liittyvät 

koulutusmateriaalit 
 Rakennetaan niiden parhaista käytännöistä osaamiskokonaisuus, 

joka sisältää henkilökohtaisesta aseenkäsittelytaidosta aina 
turvallisuuteen ja mahdollisesti ympäristöasioiden huomiointiin 
liittyvät seikat 

 Kun tämä ydin on saatu valmiiksi jatketaan työtä siten, että Shooting 
Cardille rakennetaan eri tahojen tarpeiden mukaisesti erilaisia 
jatkokoulutuspaketteja eri "urapoluille" 

 Esimerkkeinä voisi olla  
 Shooting Cardista tuomarikoulutuksen kautta kilpailujen 

johtajaksi  
 Shooting Cardista valtakunnalliseksi valmentajaksi  
 Shooting Cardista ampumaratojen vastuullisiksi hoitajiksi ja 

ratojen ympäristö- ja turvallisuusauditoijiksi 
 Jne….  
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AMPU-hanke 
 

 
vastaus 

tulevaisuuden haasteisiin  
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Kehittämisideoita !!!! 
(markku.lainevirta@tintti.net) 

Kysymyksiä ???? 
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