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1. Tiivistelmä 
 
Hyvät lukijat. Kädessänne on ampumaratafoorumin huhtikuussa 2008 käyn-
nistämän ampumaharrastuksen kehittämishankkeen (AMPU-hanke) ensim-
mäinen vuosiraportti. Hankkeen käynnistäminen oli vuoden 2008 tärkein saa-
vutus. Raportti kertoo monin esimerkein siitä laajasta yhteistyötä ja tahtotilas-
ta, joka on jäsenjärjestöjen keskuudessa vallinnut yhteisen harrastuksen olo-
suhteiden ja edellytysten parantamiseksi tulevaisuudessa. 
 
AMPU-hankkeen ideointivaiheen voidaan katsoa alkaneen 1.11.2006 pidetys-
sä ampumaratafoorumin kokouksessa. Sen yhteydessä esiteltiin norjalaisen 
yhdistyksen toimintaa, jonka tarkoituksena on koko kansan ampumaurheilu-
toiminnan tukeminen. Toisena ajatuksena oli esillä mahdollisuus järjestää 
Suomessa ammuntaan liittyvä harrastustoiminta siten, että syntyisi eräänlai-
nen palvelujen tuottaja – käyttäjä organisaatio.  
 
Ideaa kehiteltiin edelleen talven aikana. Keväällä 2007 perustettiin valmistelu-
ryhmä, joka esitti jo kesällä hankkeen käynnistämistä seuraavin tavoittein:  
1) Kehitetään koko maahan lukumääräisesti riittävät ampumaharrastukseen 

soveltuvat, turvalliset ja viranomaismääräysten mukaiset suorituspaikat 
(ampumaradat ja -keskukset) 

2) Selkiytetään ja yhtenäistetään olemassa olevia säännöstöjä sekä yhden-
mukaistamaan koulutusjärjestelmä kaikille ammunnan harrastajille lajien 
erityispiirteet huomioiden 

3) Vahvistetaan ja laajennetaan yhteiskunnallista hyväksyntää koko ampu-
maharrastukselle edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisen myötä. 

 
AMPU-hanke ei ollut vuoden valmistelutyöstä huolimatta vielä valmis käynnis-
tettäväksi. Järjestöt edellyttivät ennen budjetointipäätösten tekemistä lisää tie-
toa erityisesti hankkeen tuomista hyödyistä. Huhtikuun alussa 2008 oli vihdoin 
kaikki ampumaratafoorumin jäsenjärjestöt tehneet päätöksensä osallistua 
hankkeeseen. Hanke käynnistettiin virallisesti Finlandia-talolla pidetyssä se-
minaarissa 25.4.2008.  
 
Laaditussa hankesuunnitelmassa kuvattiin ”Harrastustoiminnan tavoitetila” 
seuraavasti: 
 

1) Maassamme on ampumaratojen rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa säätele-
vä ampumaratalaki.  

2) Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaada koko valtakun-
nan alueelle kattava ampumarataverkosto vuoteen 2020 mennessä.  
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3) Ampumarataverkoston myötä 
o 90 % harrastajista pääsee lähimmälle radalle kotoaan noin puolessa 

tunnissa 
o maakunnalliset ampumakeskukset mahdollistavat sekä kapasiteettinsa 

että ratalaitteidensa osalta eri jäsenjärjestöjen kilpailulajeissa sekä alu-
eellisten että valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisen sekä 

o maassamme on 1-2 elektronisin taululaittein varustettua kansainvälistä 
ampumakeskusta 

4) Käyttöasteeltaan suurimpien ampumakeskusten toiminnasta vastaa kiinte-
ästi palkattu ratamestari.  

5) Toiminta radoilla olisi organisoitu siten, että maakunnittain eri järjestöjen 
yhteistyönä järjestetään ammunnanharrastajille koulutusta, kilpailutapah-
tumia sekä ylläpidetään ja kehitetään ampumakeskuksia ja -ratoja. Oheis-
palveluja tarjoavat paikalliset yrittäjät. 

6) Toiminnallisesti ammunnanharrastajille on vakiintunut käyttöön järjestelmä, 
joka muodostuu yhteisin perustein myönnettävästä ampujan perustutkin-
nosta eli Shooting Cardista (Ampumakortista).  

 
AMPU -hanke päätettiin jakaa suorituspaikkojen rakentamista ja ylläpitämistä 
edesauttavaan RATA -hankkeeseen sekä toiminnallisuutta kehittävään Shoo-
ting Card -hankkeeseen. Rata –hanke jakautui edelleen kolmeksi eri alatehtä-
väksi, joita olivat ampumaratalain valmistelutyö, ampumaratojen lupahake-
musten yksinkertaistaminen sekä ampumaratojen kehittäminen.  
 
Hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa asetettiin kunnianhimoiseksi tavoit-
teeksi, että ampumaratalaki hyväksyttäisiin eduskunnassa vuoden 2010 lop-
puun mennessä. Vuoden 2008 aikana oli tarkoitus tehdä perusteltuja esityksiä 
siten, että jokin ministeriö ottaisi lain laatimisvastuun. 
 
Valitettavien Kauhajoen tapahtumien seurauksena käynnisti sisäasiainministe-
riö 29.9.2008 päivätyllä asiakirjalla hankkeen ampuma-aselainsäädännön, 
ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön sekä 
ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Näin vuodelle 
2008 suunniteltu tavoite saavutettiin täysimääräisenä.  
 

Syksyllä perustettiin ampumaratalakityöryhmä foorumin jäsenjärjestöjen edus-
tajista. Sen ensimmäinen kokous pidettiin marraskuussa. Kokouksen avauk-
sen yhteydessä todettiin, että työryhmän keskeinen tavoite on olla tukemassa 
Sisäasiainminiteriön johtamaa ampumaratalain valmistelua ja olla harmo-
nisoimassa harrastajatahojen näkemykset. 
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi päätettiin laatia harrastajakunnan tavoitteet am-
pumaratalain sekä sen perusteella annettavan asetuksen sisällöiksi, valmistel-
laan yhteinen näkemys lupakäytännöistä sekä valmistellaan lain ja asetuksen 
niitä osakokonaisuuksia, joissa ampumaratafoorumin jäsenjärjestöillä on pa-
ras tietämys.   
 
Ampumaratojen kehittämisen osalta pilottikohteeksi valittiin pääkaupunkiseutu 
sen akuutin ampumarataongelman vuoksi. Vuoden 2008 aikana perehdyttiin 
pääkaupunkiseudun ampumaratahankkeisiin sekä käynnistettiin valmistelut 
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ampumaratafoorumin kaltaisen alueen harrastajatahojen yhteistyöelimen pe-
rustamiseksi.  
 
Syksyllä käynnistyneeseen aselain uudistamiseen liittyen päätti ampumarata-
foorumi marraskuussa välittömästi käynnistää Shooting Card –hanke. En-
simmäiseksi tavoitteeksi asetettiin, että peruskoulutuksen sisällön tulisi olla 
valmiina alkuvuodesta 2009. Ensimmäinen seminaari järjestettiin jo joulu-
kuussa, jolloin paikalla oli 10 henkilöä eri järjestöistä.  
 
Hankkeelle kyettiin varmistamaan lisäksi pääosa vuodelle 2009 suunnitellusta 
määrärahatarpeesta, jonka myötä on ollut mahdollista käynnistää mittavien 
tavoitteiden saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet heti vuoden alusta alka-
en. 
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2. Johdanto 
 

Suomessa on erittäin pitkä ja laajalti levinnyt metsästyskulttuuri. Toisaalta so-
tavuosien seurauksena on korostettu henkilökohtaisen ampumataidon merki-
tystä valtiovallankin taholta. Näiden seikkojen johdosta on Suomessa nykyisin 
ammunnan ja metsästyksen harrastajia noin 500 000. Kaikkiaan ampumarato-
ja on noin 1000, joista toimivia 650 kpl (ml. puolustusvoimien noin 50 kpl). 
Ampumaseuroja, metsästysseuroja ja reserviläisyhdistyksiä on yli 3000. 
 
Ampumaharrastus jakaantuu Suomessa eri aseilla suoritettavasta urheiluam-
munnasta, ampumahiihtoon, metsästykseen ja reserviläiskilpailuihin. Suurim-
mat suoja-alueet tarvitaan korkeapaineaseilla (kivääri vast) suoritettavissa 
ammunnoissa. 
 
Ampumaharrastuksen haasteina nykypäivänä ovat lukuisat erilaiset lupakäy-
tännöt ja niiden sirpaleisuus. Lisäksi turvallisuuden nimissä tehtävät esitykset 
lupakäytäntöjen kiristämiseksi ovat arkipäivää erityisesti EU:n puitteissa. 
 
Ampumaratojen kehittämisen tulevaisuuden haasteina ovat muun muassa 
asutuksen läheisyys, kiristyneet ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) 
sekä pienten ratojen ylläpito talkooväen vähetessä. Lisäksi ampumaratojen 
puute erityisesti suurten kaupunkien läheisyydessä on merkittävä este ampu-
maharrastuksen kehittämisessä. 
 
Ampumaratafoorumin syntysanat lausuttiin 29.3.2005 Maanpuolustuskoulu-
tuksen koulutuspäällikön Antti Niemisen kokoon kutsumassa yhteistoimintako-
kouksessa. Tällöin todettiin yksimielisesti, että ampumaharrastuksen mahdol-
lisuudet ovat heikentymässä ja että järjestöjen on yhdistettävä voimansa ja 
tehtävä nopeasti jotakin asiantilan parantamiseksi. 
 
Ampumaratafoorumin toiminta on sittemmin vakiintunut ja siinä ovat edustet-
tuina seuraavat järjestöt: 
- Suomen Ampumaurheiluliitto 
- Suomen Ampumahiihtoliitto 
- Metsästäjäin Keskusjärjestö 
- Suomen Metsästäjäliitto 
- Reserviläisurheiluliitto  
- Suomen Reserviupseeriliitto 
- Reserviläisliitto 
- Maanpuolustuskoulutusyhdistys sekä 
- Asealan Elinkeinonharjoittajat.  
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3. Hankkeen käynnistäminen 
 

AMPU-hankkeen ideointivaiheen voidaan katsoa alkaneen 1.11.2006 pidetys-
sä ampumaratafoorumin kokouksessa. Sen yhteydessä Esko Hasila (Nammo 
Lapuan edustajana) esitteli Norjan DFS (Det Frivillige Skyttevesen) yhdistystä 
ja sen toimintaa. Yhdistys on vanha (perustettu 1893) ja sen tarkoitus on koko 
kansan ampumaurheilutoiminnan tukeminen.  
 
Hasilan esityksen toinen asia käsitteli mahdollisuutta järjestää Suomessa ur-
heiluammunta siten, että syntyisi eräänlainen palvelujen tuottaja – käyttäjä or-
ganisaatio. Nammo Lapua on kiinnostunut kokoamaan organisaation, joka 
voisi ottaa huolekseen ampumarataverkostosta (ainakin tietyiltä osin), ampu-
maradoilla järjestettävistä palveluista ja patruunahuollosta sekä jopa asehuol-
topalvelujen tarjonnasta ampumaradoilla.  
 
Vilkkaan keskustelun jälkeen todettiin, että asia on tutkimisen arvoinen. Koko-
us päätti, että kukin forumin osapuoli listaa oman organisaation kannalta aja-
tuksen todennäköiset positiiviset ja negatiiviset puolet sekä toimittaa ne foru-
min puheenjohtajalle ennen seuraavaa kokousta, jossa asiasta voidaan kes-
kustella.  
 
Ideaa kehiteltiin edelleen talven aikana. Keväällä 2007 päätettiin perustaa 
valmisteluryhmä hankekuvauksen laatimista varten. Siihen kuuluivat 
- toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen ResUL 
- toimitusjohtaja Esko Hakulinen Elinkeinonharjoittajat sekä 
- eversti Esko Hasila. 
Työryhmän asiantuntijana oli Timo Hämäläinen EU-avustushakemusten osal-
ta. 
 
Valmisteluryhmä esitti käynnistettäväksi Ampumaharrastuksen kehittämis-
hankkeen (AMPU-hanke). Hankkeella pyrittäisiin 
4) kehittämään koko maahan lukumääräisesti riittävät ampumaharrastukseen 

soveltuvat, turvalliset ja viranomaismääräysten mukaiset suorituspaikat 
(ampumaradat ja -keskukset) 

5) selkiyttämään ja yhtenäistämään olemassa olevia säännöstöjä sekä yh-
denmukaistamaan koulutusjärjestelmä kaikille ammunnan harrastajille laji-
en erityispiirteet huomioiden sekä 

6) vahvistamaan ja laajentamaan yhteiskunnallista hyväksyntää koko ampu-
maharrastukselle edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisen myötä. 

Hankekuvaus on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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22.5.2007

Condef
Ev Esko Hasila 5

Hankekuvaus

Idea
Toiminta

-Ampumataidon kouluttaminen

-Ammunnan harjoittelu ulko- ja sisäradat

-Simulaattoriharjoittelu

-Ampumakilpailut

-Soveltavat harjoitukset

-Ampumaluvat

Palvelut

-Ampumaradat

-Maalilaitteet ja tulospalvelu 

-Ampumatarvikkeet

-Käytettävät aseet

-- asehuolto

Tuotos
-Ampumaharrastuksen

leviäminen

-Ampumataidon ylläpito

-Johtajien ja valmentajien 

kehittäminen

-Maanpuolustustahdon 

ylläpito

Palvelu
-Yhden luukun periaate

-Kustannus-taloudelliset palvelut

-Määräysten mukaiset,

teknisesti laadukkaat 

suorituspaikat

-riittävästi käyttöturvallisia 

välineitä

Tilaus

Toimitus

Toteutus

Suorituskyky

Tuki

P
al

ve
lu

ko
ns

or
tio

A
m

pu
m

at
oi

m
in

na
n 

ha
rjo

itt
aj

a

 
 

Hankkeella arvioitiin saavutettavan seuraavia hyötyjä: 
o katsottava riittävän pitkälle eteenpäin eli selkeä visio toiminnan kehittämi-

sestä 
o vastataan viranomaismääräysten kiristymiseen (ympäristö, turvallisuus, 

jne), tarjotaan määräysten mukaiset, toimivat, harrastusten edellyttämät 
suorituspaikat 

o ratojen määrän vähentyminen em. syistä, jolloin jäljellejäävät ovat alueelli-
sesti kattavat ampumaharrastuksen ylläpitämiseksi maanlaajuisesti 

o SAL:n osalla tarvitaan huippuampumaratoja, jotka voisivat olla osa vapaa-
ajan keskusta mutta myös paikallisia ampumakeskuksia 

o resurssien yhteiskäyttöisyys 
o yhteiskunnallinen merkittävyys, systemaattisuus, toiminnan taso ammatti-

maista yhteiskunnallisten standardien mukaisesti 
o tarjotaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävä vapaa-ajan harrastus vrt tennis, 

golf jne. 
o MPK, RESUL ja SML tarvitsevat kivääriratoja ja paikallisuutta 
o ampumaradat tulee luokitella palveluvaatimusten mukaisesti, osin jo tehty. 

 
Ensimmäiset konkreettiset toimenpiteet hankkeen käynnistämiseksi päätettiin 
foorumin kokouksessa 28.8.2007. Tällöin päätettiin, että 
- valmistellaan Esko Hasilan johdolla avustushakemukset sekä EU:lle että 

OPM:ään syyskuun 2007 loppuun mennessä  
- forumin osanottajat ehdottavat järjestöjensä vuoden 2008 tulo- ja menoar-

vioehdotuksiin merkittävän summan AMPU-hankkeen aloittamista varten ja 
että 

- projektipäälliköksi nimettäisiin Markku Lainevirta.  
 
AMPU-hanke ei ollut vuoden valmistelutyöstä huolimatta vielä valmis käynnis-
tettäväksi. Järjestöt edellyttivät ennen budjetointipäätösten tekemistä lisää tie-
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toa erityisesti hankkeen tuomista hyödyistä. Epätietoisuuden poistamiseksi 
käytiin hanketta esittelemässä useissa järjestöjen tilaisuuksissa talven aikana.  
 
Huhtikuun alussa 2008 oli vihdoin kaikki ampumaratafoorumin jäsenjärjestöt 
tehneet päätöksensä osallistua hankkeeseen. Hanke käynnistettiin virallisesti 
Finlandia-talolla pidetyssä seminaarissa 25.4.2008. 

 

4. Vuoden 2008 tavoitteet ja tulokset 

4.1. Hankesuunnitelman 2008 - 2013 laatiminen 

 

Finlandia-talolla pidetyn seminaarin yhteydessä nousi useassa puheenvuo-
rossa esille keskeisinä ongelmina  
- ympäristölupa-asioiden epäselvyys ja jopa ristiriitaisuus ja  
- ampumaratoja säätelevän lainsäädännön jälkeenjääneisyys sekä sirpaloi-

tuneisuus. 
Ongelmien poistaminen otettiin hankesuunnitelmassa painopistealueiksi han-
kevalmistelun aikana syntyneiden tavoitteiden rinnalle.  
 
Foorumin kokouksessa 28.5.2008 käsiteltiin hankesuunnitelman rakentamisen 
lähtötietoja. Tällöin päätettiin muun muassa että 
- hanke kestäisi 3 vuotta (2011 loppuun) suunnittelu- ja kokeiluprojektina, 

mutta jatkuu toteutuksena ja toteutuksen ohjauksena 2 sitä seuraavaa 
vuotta 

- ampumaratalain valmistelu pyritään saamaan pikaisesti liikkeelle 
- pilottiampumaradat muodostavat keskeisen osan hanketta ja muodostavat 

hankkeen painopisteen sekä 
- hankkeen rajauksista ja  
- käytettävästä terminologiasta. 
 
Ensimmäinen kattava hankesuunnitelman luonnosversio esiteltiin foorumin 
kokouksessa 10.6.2008. Tällöin päätettiin, että suunnitelmaluonnosta päivite-
tään kokouskohtaisesti kunnes se on valmis hyväksyttäväksi sekä muodolli-
sesti että sisällöllisesti. Luonnoksen perusteella tuli käynnistää välittömästi 
hankkeen edellyttämät toimenpiteet vuoden 2008 tavoitteiden saavuttamisek-
si. Hankesuunnitelma hyväksyttiin tietyin tarkennuksin 20.11.2008 pidetyssä 
kokouksessa ja lopullinen versio (vers1.0) allekirjoitettiin 5.12.2008.  
 
Hankkeen visio kuvattiin ”Harrastustoiminnan tavoitetilassa 2020” seuraavasti: 
 

1) Maassamme on ampumaratojen rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa säätele-
vä ampumaratalaki. Sen myötä ampumaratoja koskevien lupien käsittely 
on yhtenäinen ja mahdollisimman yksinkertainen. 

 
2) Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaada koko valtakun-

nan alueelle kattava ampumarataverkosto vuoteen 2020 mennessä. Se 
muodostuisi maakunnallisista ampumakeskuksista ja niihin verkostoitu-
neista paikallisista ampumaradoista. Ne olisivat kiinteä osa muuta vapaa-
ajantoimintaa ja pääosin kunnallisia liikuntapaikkoja.  
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3) Ampumarataverkoston myötä 

o 90 % harrastajista pääsee lähimmälle radalle kotoaan noin puolessa 
tunnissa, joka mielellään tulisi olla saavutettavissa myös julkista liiken-
nettä käyttäen 

o maakunnalliset ampumakeskukset mahdollistavat sekä kapasiteettinsa 
että ratalaitteidensa osalta eri jäsenjärjestöjen kilpailulajeissa sekä alu-
eellisten että valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisen sekä 

o maassamme on 1-2 elektronisin taululaittein varustettua kansainvälistä 
ampumakeskusta, joissa voidaan järjestää useamman ISSF:n ampu-
malajin maailmanmestaruuskilpailut ilman kisakohtaista lisärakentamis-
ta. 

 
4) Käyttöasteeltaan suurimpien ampumakeskusten toiminnasta vastaa kiinte-

ästi palkattu ratamestari, joka huolehtii ammunnan harrastajien palvelutar-
peista ja toisaalta radoilla tapahtuvan toiminnan turvallisuudesta ja ratojen 
määräysten mukaisuudesta.  

 
5) Toiminta radoilla olisi organisoitu seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

Maakunnittain eri järjestöjen yhteistyönä  
o tarjotaan ammunnanharrastajille koulutusta, 
o organisoidaan kilpailu- ja muita tapahtumia, 
o ylläpidetään ja kehitetään ampumakeskuksia ja -ratoja yhteistyössä 

kuntien kanssa (mm isännöinti- ja huoltopalvelut) sekä 
o järjestetään ja kilpailutetaan ampumaharrastuksen oheispalveluita. 
Oheispalveluja tarjoavat paikalliset yrittäjät, jollaisia voisivat olla muun mu-
assa 
o aseiden huolto- ja vuokrauspalvelut, 
o ampumatarvikkeiden välityspalvelut sekä 
o catering ja majoituspalvelut. 

 
6) Toiminnallisesti ammunnanharrastajille on vakiintunut käyttöön järjestelmä, 

joka muodostuu yhteisin perustein myönnettävästä ampujan perustutkin-
nosta eli Shooting Cardista (Ampumakortista).  

 
AMPU -hanke päätettiin jakaa suorituspaikkojen rakentamista ja ylläpitämistä 
edesauttavaan RATA -hankkeeseen sekä toiminnallisuutta kehittävään Shoo-
ting Card -hankkeeseen. Suunnitteluvaiheessa oltiin vuoden 2008 työmäärää 
jakamassa tasan näiden kahden alahankkeen kesken. Metsästäjien Keskus-
järjestön jättäytyminen pois Shooting Card -hankkeesta aiheutti sen, ettei ala-
hanketta päätetty alkuvaiheessa käynnistää ollenkaan. Sen osalta päätettiin 
tehdä vain sisältömatriisi eri järjestöjen koulutusmateriaaleista.  
 
Päätös oli tällöin välttämätön, sillä Ampumaurheiluliitto oli edellyttänyt, että 
heidän varaamansa rahoitusosuus on käytettävissä AMPU -hankkeeseen 
vain, jos kaikki eri tahot ovat yhdessä rahoittamassa hanketta suunnitellulla 
tavalla.  
 
Hankkeen alkuvaiheessa päätettiin rajata käsittelyn ulkopuolelle 
- ilma-aseradat 
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- pienet sisäampumaradat sekä 
- kaupalliset ampumaradat.  

 

4.2. RATA –hankkeen tavoitteet ja tulokset 

4.2.1.   Ampumaratalain valmistelutyö 

 

Tällä hetkellä ampumaratatoiminta säätelee lähes 20 eri lakia, jotka ovat kes-
kenään osittain jopa ristiriitaisia. Vanhin niistä on keisarillisen senaatin asetus. 

 
Asiantilan parantamistarve on tiedostettu ja uutta ampumaratalakia on yritetty 
valmistella jo 90-luvulta lähtien. Hallitusneuvos Jouni Laihon mukaan hajanai-
sia neuvottelukosketuksia on ollut aika ajoin mutta yhtään päätöstä jatkotyöstä 
ei ole saatu aikaan.  Työ on ollut keskeytyksissä jo useamman vuoden. 
 
Hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa asetettiin kunnianhimoiseksi tavoit-
teeksi, että ampumaratalaki hyväksyttäisiin eduskunnassa vuoden 2010 lop-
puun mennessä. Vuoden 2008 aikana oli tarkoitus tehdä perusteltuja esityksiä 
siten, että jokin ministeriö ottaisi lain laatimisvastuun. 
 
Valitettavien Kauhajoen tapahtumien seurauksena käynnisti sisäasiainministe-
riö 29.9.2008 päivätyllä asiakirjalla hankkeen ampuma-aselainsäädännön, 
ampumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön sekä 
ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Näin vuodelle 
2008 suunniteltu tavoite saavutettiin täysimääräisenä.  
 

Ampumaratafoorumin kolmea jäsenjärjestöä pyydettiin nimeämään ampuma-
ratalakia valmistelevaan työryhmään (TR2) jäsenensä, joiksi esitettiin seuraa-
vat henkilöt: 
- Jorma Riissanen SAL 
- Sauli Härkönen MKJ ja 
- Arto Pulkki ResUL. 
Työryhmätyö käynnistyi 5.11.2008 pidetyllä kolmen alatyöryhmän yhteiskoko-
uksella. TR2 aloittanee oman työnsä helmikuussa 2009. Lain on tarkoitus olla 
valmis siten, että hallitus voi antaa sen eduskunnalle käsiteltäväksi viimeis-
tään syysistuntokaudella 2010. 
 
Ampumaratafoorumissa nähtiin, että edellä mainittujen henkilöiden olisi hyvä 
olla joko foorumin jäseniä tai osallistua ylimääräisinä jäseninä ampumaratalain 
käsittelyn aikana. Tämä toteutui siten, että Sauli Härkönen nimettiin Jari Pig-
gin tilalle foorumin jäseneksi ja Arto Pulkki osallistuu tarvittaessa kokouksiin. 
Näin varmistetaan saumaton tiedonkulku lain valmistelun ja foorumin välillä 
sekä mahdollisuudet eri tahojen näkemysten yhtenäistämiseksi.  
 
Lisäksi perustettiin foorumin sisäinen ampumaratalakityöryhmä, jonka jäseniä 
ovat edellä mainittujen kolmen TR2:n jäsenten lisäksi Pekka Tuunanen ja Ta-
pio Hänninen SAL:sta. Panu Hiidenmies SML:stä osallistuu erikseen sovitta-
valla tavalla lakiasiantuntijana työryhmän valmistelutöihin. Hankepäällikkö 
koordinoi työryhmän työskentelyä.  
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Työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 26.11.2008. Kokouksen avauksen 
yhteydessä todettiin, että työryhmän keskeinen tavoite on olla tukemassa kai-
kin keinoin TR2:n ampumaratalain valmistelua ja olla harmonisoimassa har-
rastajatahojen näkemykset (ennakoiden aina ennen niiden käsittelyä 
TR2:ssa). Valmistelun pääpaino tulee olla laissa ja sen perusteella laaditta-
vassa asetuksessa. 
 
Ensimmäisen kokouksen yhteydessä listattiin seuraavia jatkoselvitystarpeita 
sekä alustavia näkemyksiä ampumaratalain valmistelun reunaehdoiksi: 
- Millä aseella ampuminen on ampumaratalain alaista toimintaa (jouset, il-

ma-aseet..)? 
- Millainen ampumatoiminta on ampumaratatoiminnan alaista (maan omista-

jan omalla maalla harjoittama ampumatoiminta tai vaikka elämysmatkai-
luun liittyvä ampumatoiminta)? 

- Millaisia määritelmiä tarvitaan lain valmistelussa? 
- Ampumaratojen perustamisluvat tulisi myöntää laillisuusharkinnan perus-

teella 
- Seuroille tulisi antaa oikeudet pitää ratoja esim käyttötarkoitus huomioon 

ottaen, joka toimisi lain antamana perusteena rajoittaa käyttöä tarvittaessa 
vain seuran jäsenille 

- Syntyvä uusi aluehallinto-organisaatio nähtiin alustavasti sopivimmaksi lu-
paviranomaiseksi. Kyseisiin organisaatioihin olisi koulutettavissa tarvittava 
erikoistietotaito ja siten parhaiten taattavissa yhtenäinen käytäntö koko val-
takunnassa. 

- Tarvitaanko ja millaista turvallisuuslupaa vai olisiko se osa perustamislu-
paa (turvallisuusselvitys tms)? 

- Pienten ja tilapäisten ratojen osalta paras ratkaisu olisi, etteivät ne tarvitsisi 
ympäristölupaa (onko pienet ja tilapäiset radat määriteltävissä vaikkapa 
laukausmäärän tai ajallisen käytön kautta?) 

- Lisäksi todettiin, että olemme hakemassa uuden lain myötä käytäntöä, jolla 
turvataan ampumaratojen pitäminen, lisätään niiden turvallisuutta sekä 
varmistetaan lupamenettelyjen luotettavuus virkamiesten osaamista kehit-
tämällä. 

 
Lisäksi valmisteltiin jatkosuunnitelmat vuodelle 2009. Niiden mukaan aiemmin 
mainitut tavoitteet saavutetaan siten, että kesään mennessä haetaan vastauk-
set edellä esitettyihin kysymyksiin, sekä niiden perusteella 
- laaditaan harrastajakunnan tavoitteet ampumaratalain sekä sen perusteel-

la annettavan asetuksen sisällöiksi 
- valmistellaan yhteinen näkemys siitä, millainen lupakäytäntö ampumara-

toihin liittyen tulisi perustaa ja ketkä olisi lupaviranomaisia  
- valmistellaan lain ja asetuksen niitä osakokonaisuuksia, joissa ampumara-

tafoorumin jäsenjärjestöillä on paras tietämys (a-ratoihin ja niiden hallin-
nointiin liittyvät määrittelyt, rakenteelliset määräykset jne...) sekä  

- päätetään muista syksyllä käynnistettävistä selvitystöistä (mm mahdollinen 
tarve ampumarataoppaan uudistamisesta uuden lain mukaiseksi sekä sen 
täydentämisestä tasolle, jonka jälkeen se olisi hyväksyttävissä ampumara-
tojen rakentamis- ja perusparannustöiden ”rakennuspiirustuksiksi”). 
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4.2.2. Ampumaratojen lupahakemusten yksinkertaistaminen 

 
Ampumaratojen lupahakemusten ohjeiden on koettu olevan puutteellisia, risti-
riitaisia ja osin jopa ylimitoitettuja. Saatujen tutkimustulosten hyödyntämistä ei 
voida tehdä vastaavien lupakohteiden hakemusten yhteydessä. Kalliit tutki-
mukset joudutaan uusimaan jokaisen radan osalta vaikka tutkimustulokset oli-
sivatkin jo aiempien tulosten perusteella riittävän hyvin arvioitavissa lupapro-
sessin vaatimalla tarkkuudella. 
 
Hankepäällikkö kartoitti aluksi eri järjestöjen olosuhdetyötä tekevät työryhmät. 
Tavoitteena oli, että hankkeelle olisi perustettu oma olosuhdetyöryhmä eri jär-
jestöjen edustajista. Kartoituksen yhteydessä ilmeni, että vain SAL:lla on oma 
säännöllisesti kokoontuva toimielin, ympäristövaliokunta. Lisäksi SAHL:ssa on 
yksi henkilö, joka on opintoihinsa liittyen perehtynyt aihealueeseen. Tämän 
seurauksena hankepäällikkö osallistui SAL:n ympäristövaliokunnan toimintaan 
tavoitteena löytää mahdollisuuksia yhteistyöhön päämäärän saavuttamiseksi. 
 
Sekä tämän että seuraavan alaluvun tavoitteiden osalta teki ampumaratafoo-
rumi päätöksen, että ensimmäisiin hankesuunnitelmaluonnoksiin kirjatut ta-
voitteet myöhennetään vuodella. Tämä johtui syksyisestä Kauhajoen tapah-
tumasta ja sen seurauksena käynnistetystä edunvalvontatyöstä aselain uudis-
tamiseen liittyen sekä Shooting Card -hankkeen pikaisesta käynnistyspäätök-
sestä. 
 
Ainoa selkeä edistyminen tapahtuikin ampumaratojen lupaprosessin ja niiden 
ristiriitaisuuksien selvittämisen osalta. Ampumaratalakityöryhmän jäsen Tapio 
Hänninen on viimeistelemässä Tampereen Yliopistossa Pro Gradu – työtään, 
joka käsittelee hallintomenettelyä lupa-asioissa. Hänen tietotaitonsa ja valmiit 
tutkimustulokset ovat jatkossa hankkeen käytössä.  

 
Vuodelle 2009 aikana tavoitteena on 
- selvittää käytössä oleva ohjeistus ampumaratalupien hakemiseksi 
- kartoittaa myönnettyjen ympäristölupien sisällöt (lupaehdot, kustannukset 

yms…) 
- perustaa tietopankki onnistuneista ampumaratojen ympäristö- ja turvalli-

suushaasteiden ratkaisuvaihtoehdoista 
- koota kentältä yksityiskohtaiset tiedot lupahakemusohjeiden ristiriitaisuuk-

sista ja epätäsmällisyyksistä 
- kerätä tilastollisesti riittävä määrä tehtyjen tutkimusten tuloksia, jotta voi-

daan käynnistää niiden analysointityö 
- mikäli yksittäisiäkin merkittäviä ristiriitaisuuksia/tutkimustuloksia saadaan 

selville, pyritään vaikuttamaan ohjeistuksen muuttamiseen välittömästi YM 
avustuksella. 

 
Vuosien 2010 - 2011 aikana tavoitteena on 
- tarvittaessa käynnistetään tutkimuksia/opinnäytetöitä ympäristövaikutusten 

selvittämiseksi (lähtökohtana selvittää jo valmiiden tutkimustulosten ole-
massaolo)  
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- valmistella YM:n kanssa täsmennetyt/uusitut ohjeet viranomaisten käyt-
töön, joilla poistetaan edellä esitetyt ongelmat 

- ampumaratojen tietokannan päivitystarpeen selvittäminen, jonka perusteel-
la työn mahdollisen jatkaminen yhteistyössä SYKE:n kanssa 

- ampumaratojen luokittelun jatkaminen (tarvepäätös, toteuttavan tahon va-
linta, liittämismahdollisuuksien selvitys lupahakuprosessin yhteyteen…). 

 

4.2.3. Ampumaratojen kehittäminen  

 
Suomessa ampumaratoja on tällä hetkellä lukumääräisesti tarkasteltuna riittä-
västi. Alueellisia puutteita esiintyy, joista pahin tilanne on pääkaupunkiseudul-
la. Toisaalta ampumaratojen yleinen kunto on varsin heikko.  
 
Suurimpana uhkana tulevaisuudessa voidaan pitää kiristyvien ympäristö- ja 
turvallisuusvaatimusten aiheuttamia lisäkustannuksia. Niiden kattaminen seu-
rojen toimesta tai talkootyöllä ei liene tulevaisuudessa mahdollista. Siten am-
pumaratojen saaminen tasavertaiseen asemaan muiden liikuntapaikkojen rin-
nalle on tärkein päämäärä. Se edellyttää monin paikoin seurakohtaisista ra-
doista luopumista ja kaikkien harrastajatahojen yhteiskäyttöisten kunnallisten 
ampumakeskusten ja -ratojen perustamista. 
 
Alueellisia ja paikallisia toimijoita on runsaasti ja yhteistyö heidän välillään on 
valitettavan vähäistä tai sitä ei ole joillakin paikkakunnilla ollenkaan. Ampuma-
ratafoorumin kaltaisen yhteistyöverkoston käynnistäminen niin maakunnittain 
kuin paikkakunnittainkin on erittäin tärkeää. 
 
Vuoden 2008 aikana perehdyttiin pääkaupunkiseudun ampumaratahankkeisiin 
sekä käynnistettiin valmistelut ampumaratafoorumin kaltaisen alueen harras-
tajatahojen yhteistyöelimen perustamiseksi. 
 
Pääkaupunkiseudulla on aktiivisena kaksi erillistä hanketta. Vantaan reservi-
läiset ovat vauhdittamassa Petikkoon suunnittelemaansa ampumaurheilukes-
kushanketta. Sitä voidaan pitää perinteisen mallin mukaisena hankkeena, jos-
sa käyttäjät voisivat toimia radan ”pitäjinä” ja alueen kaupungit sen rahoittajina 
ja ylläpitäjinä. Toinen hanke on rakennettu kaupalliselta pohjalta. Sen tavoit-
teena on rakentaa monipuolinen sisätilaratkaisuihin perustuva ampumaurhei-
lukeskus. Hankkeen suunnittelijat ovat Juha-Pekka Ripatti ja Jukka Asikainen.  
 

AMPU-hanke ei ole ottanut toistaiseksi kantaa kummankaan hankkeen puo-
lesta vaan yrittää edistää niitä molempia tarpeiden ja mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Petikon hankkeen osalta annettiin lausunnot Vantaan kaupungin liikun-
tapaikkasuunnitelmaan marraskuussa 2008. Vaatimukset Petikon kaavoittami-
sesta ampumaratakäyttöön esitettiin sekä SLU:n lausunnossa (SAL:n ja 
SAHL:n esitys) että omassa Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seu-
dun Reserviläispiirin yhteisessä lausunnossa. 
 
Edellä olevista varsin erilaisista hankkeista johtuen on välttämätöntä, että 
ammunnan harrastajakunta pääkaupunkiseudulla yhdessä pohtisi radoille ase-
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tettuja vaatimuksia ja harrastusmahdollisuuksiin liittyviä toiveita. Tavoi-
teasetannan mukaiselle yhteistyöelimelle on olemassa konkreettinen tilaus.  
 
Pääkaupunkiseudulla eri järjestöjen organisoituminen on pääpiirtein tapahtu-
nut seuraavasti: 
1) Yksinkertaisin tilanne on MPK:n ja reserviläisjärjestöjen osalla. Heillä kaikil-

la (pl ResUL, jolla ei ole alueorganisaatiota) on paikallisena toimijana Hel-
singin piiri. 

2) SAL:lla, SAHL:lla ja SML:llä paikallisuutta edustavat useat eri seurat ja 
alueellinen organisaatio on Etelä-Suomen alue tai Uudenmaan piiri. 

3) MKJ:llä alueellisuutta edustaa Uudenmaan riistanhoitopiiri, jonka alueella 
pääkaupunkiseudulla toimivat Helsingin, Vantaan ja Espoon-Kauniaisen 
riistanhoitoyhdistykset. 

Eräs ratkaisumalli edustajan nimeämiseksi yhteistyöelimeen olisi, että kohdan 
1 mukaiset piirijärjestöt nimeävät jäsenen varajäsenineen keskuudestaan ja 
että muiden osalta nimeämisen tekevät kyseisten järjestöjen alueorganisaati-
ot. 
 
SML:n osalta ajatus on jo toteutettu. Uudenmaan piiri on nimennyt joulukuus-
sa varsinaiseksi jäseneksi Keijo Aallon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäse-
neksi Timo Ristimäen. 

 
Vuosien 2009–2011 aikana tavoitteena on 
- maakuntakaavatilanteeseen perehtyminen ja yhteenvedon tekeminen (lä-

hinnä ongelmakohtien esille saaminen, jotta osataan jatkovuosien työ-
suunnittelussa ottaa huomioon, pääkaupunkiseutu erityskohteena) 

- käynnistetään kampanja "ampumaradat osaksi kunnallista palveluverkkoa" 
(Case Kuopio!!!) 

- organisoidaan järjestöjen yhteisiä asiantuntijatyöryhmiä esimerkiksi turval-
lisuus- ja ympäristöasioiden tietotaidon kokoamiseksi  

- alkuvaiheessa valitaan tehtyjen selvitysten perusteella pilottikohteet, joiden 
rakentamista/perusparannusta ryhdytään tukemaan (erilaisia ratoja, valta-
kunnallinen kattavuus, resurssit eivät mahdollista kuin muutamia) 

- valmistellaan ”ratapoolimalli”, jonka mukaisesti on mahdollista kehittää eri 
seurojen ja kuntien yhteistoimintaa tavoitteena ampumaratojen laaja yh-
teiskäyttö   

- kootaan kotisivujen tietopankkiin malliratkaisuja, joilla ampumaratojen viih-
tyisyyttä, turvallisuutta ja ympäristöasioita on kyetty parantamaan 

- kartoitetaan eri järjestöjen organisaatioiden maakunnalliset ja paikkakun-
nalliset toimijat. Rakennetaan vastaaville tasoille ampumaratafoorumin kal-
tainen yhteistyöverkosto ja käynnistetään niiden toiminta (ensin joitakin pi-
lottikohteita kuten PK-seutu, joista saatujen kokemusten myötä laajentaen 
koko valtakuntaan)  

- selvitetään puolustusvoimien ampumaratojen yhteiskäyttömahdollisuuksi-
en laajentamista sekä selvitetään ratojen tulevaisuus siten, että niiden 
mahdollinen lakkauttaminen voidaan tarvittaessa estää 

- päivitetään ampumarataopas (mm tulevaisuuden malliampumaratojen 
osalta)  

- laaditaan "Valtakunnallinen Ampumarataverkosto 2020" – suositus perus-
teluineen. 
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AMPU -hankkeen rooli tulee olemaan erilainen eri pilottikohteissa. On mahdol-
lista 
- tukea käynnissä olevaa hyvää hanketta 
- koordinoida toisen pilotin valmisteluprosessia (esim. PK-seutu) tai  
- käynnistää pieni tärkeä ampumaratahanke toimintaryhmien kautta 

(=kuntien yhteenliittymä). Sen yhteydessä tuetaan paikallisia toimijoita 
suunnittelussa ja EU-rahoituksen hakuprosessissa. 

 

4.3. Shooting Card –hankkeen tavoitteet ja tulokset 

 

Nykyisin perusampumakoulutusta annetaan mm ampumaseurojen toimesta, 
joku suorittaa metsästäjätutkinnon ja kolmas käy varusmiespalveluksen. Kaik-
kien koulutustavoitteet ovat samat, antaa tiedolliset ja taidolliset perusteet 
aseenkäsittelystä sekä muista turvallisuusnäkökohdista aloittelevalle ampujal-
le ja metsästäjälle.   
 
Käytössä on useita, sisällöltään osittain hyviäkin koulutusjärjestelmiä. Niiden 
sisällöt ja painotukset poikkeavat tänä päivänä kuitenkin huomattavasti toisis-
taan, eikä niitä sellaisenaan hyväksilueta toisten järjestöjen ampumakoulutuk-
sessa.  
 
Tämän peruskoulutuspaketin jälkeen puuttuu erittäin tarpeelliseksi koettu nou-
sujohteinen toimijoiden ”koulutustarjotin”, jolla voidaan houkutella nuoria har-
rastajia jatkamaan aktiivisina vastuunkantajina eri järjestöjen koulutus- tai 
muissa tehtävissä.  
 
Vuoden 2008 aikana oli alkuperäisenä tavoitteena vain 
- koota eri jäsenjärjestöjen toimesta heidän käytössä oleva koulutusmateriaali 
- tehdä saadusta materiaalista sisältömatriisi sekä 
- valmistella vuoden 2009 suunnitelman toteuttamista varten avustushakemus 
OPM:lle syyskuun loppuun mennessä. 
 
Aselain uudistamiseen liittyen näki ampumaratafoorumi välttämättömäksi, että 
Shooting Cardin peruskoulutuksen sisältö olisi valmiina alkuvuodesta 2009, 
jolloin annettaisiin lausuntoja aselain luonnoksesta. Näin ollen foorumin koko-
uksessa 5.11.2008 päätettiin, että välittömästi käynnistetään Shooting Card – 
järjestelmän valmistelut siten, että sen osalta peruskoulutus olisi sisällön osal-
ta kuvattu tammikuussa 2009. 
 
Ensimmäinen seminaari järjestettiin Eerikkilän Urheiluopistolla 18.12.2008. 
Paikalla oli 10 henkilöä eri järjestöistä. Vain SML:stä ei ollut edustajia ajan-
käytöllisten ongelmien vuoksi. MKJ:n aiempi päätös jättäytyä hankkeen ulko-
puolelle, on edelleen voimassa. 
 
Seminaarin aluksi keskusteltiin Shooting Card –
peruskoulutuskokonaisuudesta. Sen yhteydessä päädyttiin yhteisymmärryk-
seen seuraavista sisältöön liittyvistä asioista: 
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- SC:n koulutuksen sopiva pituus olisi noin kaksi päivää (esim yksi viikon-
loppu).  

- Teoriaosuus olisi ns välineneutraali ja kaikille samansisältöinen. Toisen 
päivän sovelletussa vaiheessa perehdyttäisiin radalla käytännössä omaan 
lajiin (erilliset SC:t ainakin pistoolille, kiväärille ja haulikolle) 

- Turvallisen ampujan kurssi edellyttää enemmän koulutusta, joten SC ei voi 
sitä korvata 

- Teoriakoe ja siihen liittyvä sovellettu koe antavat periaatteellisen hyväk-
synnän SC:n osalta. Varsinainen kortti voidaan tarvittaessa myöntää vasta 
eripituisen harrastuksen perusteella. 

- Kortin tulisi olla ns. toistaiseksi voimassa. Harrastustauon (esille nousivat 
vuodet 5-10) kestäessä määriteltävää aikaa pidempään, kortin voimassa-
olo raukeaa. Sen jälkeen voidaan vaatia tiedollisen ja taidollisen näytön 
uusimista, jotta kortti myönnettäisiin uudelleen. 

- Nykyisten harrastajien siirtymäsäännöksistä päädyttiin ajatukseen, että tu-
lisi löytää kohderyhmät, joille kortti voitaisiin myöntää suoraan (tai mahdol-
lisesti kirjallisen kokeen läpäisyn jälkeen). Suoritettujen kokeiden ja harras-
tuneisuuden tulee täyttää selvästi SC:n vaatimukset. Harkittavia kohde-
ryhmiä voisivat olla lisenssiampujat, tuomarikortin omaavat tai vaikkapa 
turvallisen ampujan kurssin käyneet. Määrän nähtiin olevan joitakin kym-
meniä tuhansia.  

- Selvitettäväksi jäi kysymys, onko SC-koulutuksen antaminen luvanvaraista 
toimintaa erityisesti, jos koulutusta annetaan seurojen ulkopuolisille jäsenil-
le. 

 
 

 
 

Kuva (Tommi Verho): Seminaarijoukkoa Eerikkilän urheiluopistolla  
 

Työtä jatkettiin kolmessa eri alatyöryhmässä sisällön kuvaamiseksi. Tässä 
työssä hyödynnettiin kesän ja alkusyksyn aikana eri järjestöiltä saatua ampu-
matoimintaan liittyvää koulutusmateriaalia. Liitteenä 2 on seminaarin tulosten 
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perusteella koottu ensimmäinen versio peruskoulutuskokonaisuuteen sisälty-
vistä teoriaosuuksista ja käytännön harjoitteista. Tämä kokonaisuus lähetettiin 
foorumin jäsenille lausunnolle, jotta ne voitaisiin huomioida toisessa seminaa-
rissa, joka pidettäisiin tammikuun lopulla. 
 
Hanke käynnistyi erinomaisesti ja voisi jopa todeta, että innostuksen vallassa. 
OPM:n myönnettyä avustuksen vuodelle 2009 SC:n rakentamista varten, ase-
tettiin vuodelle 2009 seuraavat varsin kunnianhimoiset tavoitteet: 
- huomioida järjestöiltä pyydettävät lausunnot lopullisessa suunnitelmassa ja 

siten sitouttaa järjestöt suunnitelman taakse 
- esitellä peruskoulutuskokonaisuus GoExpo-messuilla Aseet & Vastuulli-

suus seminaarin yhteydessä 13.3.2009 
- luoda koulutusmateriaali (peruskoulutus) 
- antaa kouluttajakoulutus (peruskoulutus) 
- tukea ensimmäisten Shooting Card –kurssien järjestämistä (pilotit huhti-

kuussa?) 
- räätälöidä jatkokoulutukselliset osaamiskokonaisuudet järjestökohtaisesti 

heidän tarpeidensa mukaisesti. Kokonaisrakennelman tavoitteena olisi 
"ampujan tie ja sen eri polut". Yhteinen perusosio on Shooting Card, jonka 
jatkokoulutuspolkuja olisivat: 

o       harrastaja-kilpailija-alueryhmä-maajoukkue 

o       harrastaja-tuomari-kilpailujen johtaja 

o       harrastaja-ohjaaja-valmentaja 

o       harrastaja-seuratoimija-seurajohtaja 

o       harrastaja-ratamestari-ratojen ympäristö- ja turvallisuusauditoija 

- pyrkiä yhteistoimintaan Puolustusvoimien käynnistämän reserviläisten 
ammunnanjohtajakoulutuksen koulutusohjelman laatimisprosessin kanssa 
synergiahyötyjen aikaansaamiseksi  

- selvitetään mahdollisuuksia liittää osia tästä jatkokoulutuskokonaisuudesta 
esimerkiksi osaksi liikunnanohjaajakoulutusta tai liikuntapaikkojen hoitajien 
tutkintoa ja  

- valmistella vuoden 2010 suunnitelman toteuttamista varten jatkoavustus-
hakemus OPM:lle 30.9.2009 mennessä. 

 
Vuosien 2010–2011 aikana tavoitteena on 
- testata mallin toimivuus  
- selvittää mahdolliset lainsäädännölliset muutostarpeet 
- luoda koulutusmateriaali jatkokoulutusosioiden osalta 
- järjestää kouluttajakoulutus 
- hoitaa järjestelmän tiedottaminen siten, että järjestelmä otetaan kentällä 

avosylin vastaa.  
 

4.4. Muut toimenpiteet 

 

Ampumaratafoorumin järjestämä Finlandia-talon seminaari 25.4.2008 oli 
AMPU-hankkeen lähtölaukaus. Se sai varsin runsaasti myönteistä julkisuutta 
erityisesti jäsenjärjestöjen edustajien osalta. Samalla hankkeen tavoitteiden 
toteuttamiselle luotiin merkittäviä odotuksia ja sen myötä onnistumispaineita. 
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Seminaarin ohjelma oli varsin kattava ja alustajat alansa asiantuntijoita. Semi-
naarissa kuultiin seuraavat alustukset:  
o Europarlamentaarikko, FT Lasse Lehtisen esitys "Ase- ja ampumaharras-

tuksen asema EU:n näkökulmasta"  
o Sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikön hallitusneuvos Jouni 

Laihon esitys "Säädökset ja tulevaisuus"  
o Ympäristöministeriön ylitarkastaja Anna-Maija Pajukallion esitys "Ase- ja 

ampumaharrastus ympäristön kannalta nyt ja tulevaisuudessa"  
o Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston ylitarkas-

taja Hannu Tolosen esitys "Julkishallinnon rooli ase- ja ampumaharrastuk-
sen olosuhteiden kehittämisessä"  

o Uudenmaan maakuntaliiton johtaja Riitta Murto-Laitisen esitys "Maakunta-
kaavoitus ase- ja ampumaharrastuksen kannalta"  

o Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekiven esitys "Tu-
li seis vai sarjatulta - ase- ja ampumaharrastajien näkökulmia nykytilan-
teesta ja tulevaisuuden näkymiä"  

o Kuopion kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Janne Hentusen esitys "Case 
Kuopio - esimerkki positiivisesta kehityksestä"  

o Olympia-ampuja Juha Hirven esitys  
o AMPU-hankkeen projektipäällikkö Markku Lainevirran esitys "AMPU-hanke 

- ehdotus tulevaisuudelle". 
 

Seminaarista saatu palaute oli myös erinomainen. Siten oli mahdollista tehdä 
välittömästi päätös jatkaa seminaarikäytäntöä keväällä 2009. 
 
Aselain uudistamistyö lähti nopein aikatavoitteen käyntiin Kauhajoen ampu-
mistapauksen jälkeen. Ampumaratafoorumilla oli kokous heti lokakuun alussa, 
jossa päätettiin, että 
- forum esiintyy yhtenäisenä aselain- ampumaratalain ja tulkintojen kehittä-

misessä 
- forumin puheenjohtaja esiintyy forumin nimissä käyden asiassa keskuste-

luja mm SM:n kanssa 
- SAL muotoilee SM:n kanssa käytävää keskustelua varten ammunnan har-

rastajapiirien tärkeiden asiakohtien luettelon ja lähettää sen forumin jäse-
nille kommentoitavaksi. 

 
14.10.2008 antoi SM tarkennuksen ampuma-aseiden hallussapitolupien an-
tamista ja peruuttamista koskeneeseen kirjeeseen, joka oli annettu 29.9.2008. 
Tämän kirjeen huolestuttavan sisällöin johdosta päätettiin pitää foorumin yli-
määräinen pikakokous 16.10.2008. Siinä päätettiin, että 
- valmistellaan seuraavan viikon aikana kirjelmä (= vastine 14.10.08 asiakir-

jaan), joka osoitetaan Paaterolle ja Laiholle. Samalla pyydetään audienssia 
mahdollisimman pikaisesti sekä 

- valmistellaan kirje jäsenkunnallemme ”kuumana käyvän kentän” hillitsemi-
seksi sekä ylilyöntien välttämiseksi (tiedote valmisteltiin samassa kokouk-
sessa ja jaettiin jäsenjärjestöille jatkokäytettäväksi heidän harkintansa mu-
kaan).  

 
Poliisiylijohtajan kirjettä valmisteltiin edelleen ja se hyväksyttiin lopulliseen 
muotoonsa seuraavassa kokouksessa ja lähetettiin lisäksi tiedoksi sisäasi-

http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608628/Lasse%20Lehtinen.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608628/Lasse%20Lehtinen.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608677/Jouni%20Laiho.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608677/Jouni%20Laiho.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608681/Anna-Maija%20Pajukallio.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608681/Anna-Maija%20Pajukallio.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608688/Ase%20ja%20ampumaturvallisuusseminaari%20H%20Tolonen.doc
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608688/Ase%20ja%20ampumaturvallisuusseminaari%20H%20Tolonen.doc
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608688/Ase%20ja%20ampumaturvallisuusseminaari%20H%20Tolonen.doc
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608691/Ampujat%20250408.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608691/Ampujat%20250408.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608697/ampumaharrastajien%20näkökulma.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608697/ampumaharrastajien%20näkökulma.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608697/ampumaharrastajien%20näkökulma.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608701/Janne%20Hentunen.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608701/Janne%20Hentunen.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608764/Juha%20Hirvi.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608771/Markku%20Lainevirta.ppt
http://www.ampumaurheiluliitto.fi/@Bin/608771/Markku%20Lainevirta.ppt
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ainministerille sekä hallitusneuvos Jouni Laiholle. Kirjeen liitteenä oli esimerk-
kejä lupakäytännön tarkennuskirjeissä olevista ongelmakohdista sekä niiden 
ratkaisuehdotuksia. Liite on oheistettuna tämän asiakirjan liitteeksi 3. 
 
Esitetty tapaaminen järjestyi 2.12.2008 Eduskuntatalolla kansanedustaja Olli 
Nepposen avustuksella. Läsnä olivat lisäksi seuraavat henkilöt: 
o Reserviläisurheiluliitto - Seppo Sundberg 
o Reserviläisliitto - Markku Pakkanen 
o Reserviupseeriliitto - Tommi Verho 
o Maanpuolustuskoulutusyhdistys - Antti Nieminen 
o Suomen Metsästäjäliitto - Ere Grenfors 
o Suomen Ampumahiihtoliitto - Janne Hakala 
o Elinkeinonharjoittajat - Esko Hakulinen 
o Ampumaratafoorumi/AMPU-hanke - Markku Lainevirta  
o Suomen Ampumaurheiluliitto - Risto Aarrekivi 
 
Tilaisuudessa keskusteltiin avoimesti aselain tiukentamiseen johtaneista syis-
tä ja sen tiukennustarpeista. Järjestöjen taholta tuotiin esiin syvä huoli vas-
tuuntuntoisten ampujien ja metsästäjien harrastusmahdollisuuksien vaikeutu-
misesta tulevaisuudessa. Tapaamisen tärkeimmässä tavoitteessa, päästä 
osallistumaan aselain valmistelutyöhön, ei edetty. Paatero lupasi kuitenkin 
keskustella asiasta Laihon kanssa seuraavan viikon aikana olevan tapaami-
sensa yhteydessä.  Tämäkin keskustelu toteutui foorumin kannalta laihoin tu-
loksin, eikä toivottua vaikuttamismahdollisuutta ole toistaiseksi auennut am-
pumaratafoorumille. 
 
 

 
 
 

Kuva: Järjestöjen edustajia Eduskuntatalon portailla 
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5. Hankkeen ohjausryhmä ja alatyöryhmät 
 
Ohjausryhmän kokoonpano oli hankkeen alkuvaiheessa seuraava: 
o Risto Aarrekivi  SAL  pj 
o Janne Hakala SAHL 
o Antti Nieminen MPKY 
o Lauri Oinonen RES 
o Risto Tarkiainen RESUL 
o Tommi Verho RUL  
o Ere Grenfors SML 
o Jari Pigg  MKJ 
o Esko Hakulinen Elinkeinon harj. 
o Jorma Riissanen SAL  siht 
 
Vuoden 2008 aikana tapahtuivat seuraavat muutokset kokoonpanossa: 
o Jussi Keskitalo tuli RESUL:n ja 
o Sauli Härkönen MKJ:n edustajaksi. 

 
Vuoden 2008 aikana ohjausryhmä kokoontui kaikkiaan 11 kertaa. 
 
Suomen Ampumaurheiluliitto hallinnoi hanketta ja on sen vastuullinen omista-
ja.  
 
Hankkeelle päätettiin perustaa tarpeen mukaan alatyöryhmiä eri järjestöjen 
asiantuntijoista. Vuoden 2008 aikana käynnistettiin 

 ampumaratalakityöryhmä ja 

 Shooting Card -työryhmä. 
 

6. Dokumentointi 
 
Hankkeen yhteydessä syntyneet viralliset asiakirjat taltioidaan SAL:n arkis-
toon. Tällaisia ovat muun muassa 

o ohjausryhmän ja alatyöryhmien muistiot 
o suunnitelmat ja raportit 
o henkilöstöhallinnon dokumentit 
o avustushakemukset. 
 

7. Hankkeen jatkaminen 
 

Vuoden 2008 ensimmäinen vuosipuolisko kului hankkeen markkinointiin ja 
hankesuunnitelman laatimiseen. Vasta syksyllä lomakauden jälkeen päästiin 
aloittamaan suunniteltuja toimenpiteitä. Kauhajoen tapahtumien seurauksena 
jopa osa vuodelle 2009 suunnitelluista töistä piti käynnistää pikaisesti. Koko-
naan uutena asiana agendalle otettiin edunvalvonta aselain uudistamiseen liit-
tyen. 
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Vuoden 2009 osalta alkuvuosi näyttää varsin kiireiseltä. Shooting Cardille 
myönnetty rahoitus edellyttää koko järjestelmän rakentamista jatkokoulutustar-
jontoineen valmiiksi vuoden loppuun mennessä. SM:n hankkeet sekä aselain- 
että ampumaratalain osalta edellyttävät harrastajakunnan tahtotilan pikaista 
selvittämistä.  Myös pääkaupunkiseudun ampumaratahanke pilottikohteenaan 
on aktiivisessa vaiheessa eri ampumakeskushankkeiden osalta. Myöskään 
hankesuunnitelmaan kirjattuja omaehtoisia tavoitteita nykyisten ampumara-
danpitäjien toiminnan helpottamiseksi ei voi määrättömästi myöhentää. 

 
 
 

Helsingissä       .3.2009 
 
 
Ohjausryhmän pj   Hankepäällikkö 
 
  Risto Aarrekivi            Markku Lainevirta 

 
2/ML/ML  
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      LIITE 1 

 

  
 
 
Esko Hasila        
Vantaa    7.6.2007  
 
 
 
 
 
 
 

AMPUMAHARRASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE, AMPU 
 
 
1.  Johdanto 
 

Eräiden selvitysten mukaan Suomessa on kolmanneksi eniten luvallisia aseita 
maailmassa. Ammunnan harrastajia on noin 500 000, jotka käyttävät noin 20 
miljoonaa patruunaa/vuosi (pääosa haulikon patruunoita) eli noin 3 M€/vuosi. 
Toimivia ampumaratoja noin 650 kpl (ml. puolustusvoimien noin 50 kpl), kaik-
kiaan on yli 1000 rataa. Ampumaseuroja, metsästysseuroja ja reserviläisseu-
roja on yli 3000. 
 
Ampumaharrastus jakaantuu eri aseilla suoritettavasta kilpa-ammunnasta, 
metsästykseen ja reserviläiskilpailuihin sekä ampumahiihtoon. Suurimmat 
suoja-alueet tarvitsevat luotiaseilla (kivääri vast) suoritettavat ammunnat. 
 
Ampumaratojen ongelmina ovat niiden sijainti asutukseen nähden, kiristyneet 
ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) ja pienten ratojen ylläpito talkoo-
hengen vähetessä. 

 
2. Tavoite 
 

Hankkeen tavoitteena on taata ja turvata koko maahan yhtenäiset, turvalliset, 
viranomaismääräysten mukaiset toiminnalliset ja koulutukselliset edellytykset 
vapaaehtoiselle järjestäytyneelle ampumaharrastukselle ja sen kehittämiselle 
tulevaisuudessa.  
 
Hanke on osa maakunnallista virkistys- ja harrastustoiminnan kehittämistä. 
Hanke kattaa ampumaharrastukseen liittyvät toiminnat niin kilpaurheilun, am-
pumahiihdon, metsästyksen kuin reserviläisurheilun alueelta. 
 
Hankkeella tuetaan alueellista ja paikallista yritystoimintaa palvelutuotannon 
kehittämisessä. 
 
Hankkeen nimi on ”Ampumaharrastuksen kehittämishanke, AMPU” 
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3. Toiminta-ajatus 
 

Hankkeen lähtökohtana on maakunnallinen ammunnanharrastaja – palvelun-
tuottaja malli. Malli on kuvattu oheisessa kuvassa 1. 

 

22.5.2007

Condef
Ev Esko Hasila 5

Hankekuvaus

Idea
Toiminta

-Ampumataidon kouluttaminen

-Ammunnan harjoittelu ulko- ja sisäradat

-Simulaattoriharjoittelu

-Ampumakilpailut

-Soveltavat harjoitukset

-Ampumaluvat

Palvelut

-Ampumaradat

-Maalilaitteet ja tulospalvelu 

-Ampumatarvikkeet

-Käytettävät aseet

-- asehuolto

Tuotos
-Ampumaharrastuksen

leviäminen

-Ampumataidon ylläpito

-Johtajien ja valmentajien 

kehittäminen

-Maanpuolustustahdon 

ylläpito

Palvelu
-Yhden luukun periaate

-Kustannus-taloudelliset palvelut

-Määräysten mukaiset,

teknisesti laadukkaat 

suorituspaikat

-riittävästi käyttöturvallisia 

välineitä

Tilaus

Toimitus

Toteutus

Suorituskyky

Tuki
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Kuva 1: Toimintaidea 
 
Hanke toteutetaan valtakunnallisena hankkeena, joka myöhemmässä vai-
heessa jakautuu maakunnallisiin toteutuksiin oheisen kuvan 2 mukaisesti. 
 

7.6.2007

Condef
Ev Esko Hasila 12

Hankekuvaus

alueellinen

Lääni

Maakunta 1

Ampumakeskus

Maakunta 2

Ampumakeskus

Maakunta 3

Ampumakeskus

Kunta A 

Ampumarata 1

Kunta B 

Ampumarata 2

 
 

Kuva 2: Alueellinen toteutusidea 
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Toiminnan ja suorituspaikkojen kehittämisessä keskeisessä asemassa ovat 
maakunnat. Maakunnassa tulisi olla ainakin yksi ampumakeskus, jonka ohja-
uksessa ja valvonnassa olisivat paikalliset ampumaradat. Maakunnallista am-
pumakeskusta tulisi kehittää laajemmasta vapaa-ajankeskusnäkökulmasta.  
 
Hankkeessa kehitetään ampumaurheilutoimintaa ja sen tarvitsemia suoritus-
paikkoja useamman ampumaurheilua harrastavan järjestön yhteishakkeena. 
Siinä luodaan selkeät toimintatavat ammunnanharrastajan tukemiseksi myös 
itse ammunnan osalta aina aloittelijasta – kilpa-ampujaan. Esimerkkinä voisi 
olla golfin ”green card” järjestelmä. Lisäksi järjestelmän tulee antaa viran-
omaisten edellyttämät tutkinnot ja hyväksynnät. 
 
Hankkeella kehitetään myös alueellisen ja paikallisen yritystoiminnan mahdol-
lisuuksia toimia ampumaurheiluun liittyvänä palvelun tuottajana. 
 
Hankkeen tulee kattaa myös puolustusvoimien kanssa yhteiskäytössä olevat 
ampumakeskukset ja -radat. 
 
Hanke jakautuu seuraaviin vaiheisiin: 
 
Esiselvityksen, 10 kk (syksy 2007-elokuu 2008), tulisi tuottaa ainakin seu-
raavat tiedot 
onko idealla menestymisen mahdollisuutta 
kuvaus tavoitetilasta ja askeleet sen saavuttamiseksi 
toimintamalli 
kuvaus harrastustoiminnan kehittämisestä 
kustannusarviot eri vaiheisiin 
Esiselvityksen toteuttamiseksi tulee löytää selvitysmies, jolla on toimialan ja 
EU-tukijärjestelmän tuntemusta ja referenssejä analogisesti vastaavista pro-
jekteista, esim. matkailun, vapaa-ajankeskusten kehittämisestä. 
 
Pilotointivaiheessa (2008–2010) valittavien pilotointikohteiden avulla selvite-
tään esiselvityksessä esitetyn toimintamallin toimivuus, kustannusrakenne ja 
saavutettavat hyödyt. 
pilotointikohteiden tulee olla alueellisesti eri puolella Suomea 
testataan toimintamallia ampumakeskus – ampumarata tasoilla 
perusrakenteet infrastruktuurin osalta tulee olla lähes valmiina 
testataan toimintamallin toimivuus ja järjestöjen sitoutuminen. 
 
Rakentamisvaiheessa (2011–2015) toteutetaan pilotointivaiheen perusteella 
päätetyt alueelliset kehittämisohjelmat. 
 

4. Toteutus 
 

Hankkeen omistaa Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) ja/tai Suomen Reservi-
läisurheiluliitto, (RESUL). Siihen osallistuisivat ainakin Maanpuolustuskoulutus 
ry, (MPK) Suomen Metsästäjäliitto ry (SML), Suomen Ampumahiihtoliitto 
(SAHL) sekä kaupan ja teollisuuden yrityksiä. 
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Hanke toteutetaan esiselvitys- ja pilotointivaiheiden osalta valtakunnallisena 
hankkeena ja rakentamisvaiheen osalta alueellisina hankkeina. 
 
Hankkeen eri vaiheet toteutetaan projekteina. Järjestöt muodostavat projekti-
en johtoryhmän. Projektien toteutus suoritetaan ostopalveluna ja järjestöt osal-
listuvat projektien toteutukseen. 
 
Selvityksen lähtökohtana on, että kukin osapuoli vastaa omista kustannuksis-
taan, mutta hankkeelle tulisi saada Opetusministeriön ja/tai EU-rahoitusta.   
 
Hankkeen rahoitus pyritään toteuttamaan seuraavasti: 
Esiselvityksen toteuttamiseen haetaan Opetusministeriön (OPM) rahoitusta 
syksystä 2007 alkaen. Järjestöt varautuvat oman henkilöstönsä kustannuksiin. 
Pilotointi- ja rakentamisvaiheeseen haetaan EU-rahoitusta 
Lisäksi toteuttamiseen pyritään saamaan paikallisen elinkeinoelämän rahoi-
tusta palvelutuotannon kehittämiseksi. 

 
5. Saavutettava hyöty 
 

Hankkeella saavutettavia hyötyjä on arvioitu seuraavassa luettelossa: 
katsottava riittävän pitkälle eteenpäin eli selkeä visio toiminnan kehittämisestä 
vastataan viranomaismääräysten kiristymiseen (ympäristö, turvallisuus, jne), 
tarjotaan määräysten mukaiset, toimivat, harrastusten edellyttämät suoritus-
paikat 
ratojen määrän vähentyminen em. syistä, jolloin jäljellejäävät ovat alueellisesti 
kattavat ampumaharrastuksen ylläpitämiseksi maanlaajuisesti 
SAL:n osalla tarvitaan huippuampumaratoja, jotka voisivat olla osa vapaa-ajan 
keskusta mutta myös paikallisia ampumakeskuksia 
resurssien yhteiskäyttöisyys 
yhteiskunnallinen merkittävyys, systemaattisuus, toiminnan taso ammattimais-
ta yhteiskunnallisten standardien mukaisesti 
tarjotaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävä vapaa-ajan harrastus vrt tennis, golf 
jne. 
MPK, RESUL ja SML tarvitsevat kivääriratoja ja maakunnallisuutta 
ampumaradat tulee luokitella palveluvaatimusten mukaisesti, osin jo tehty 

 
6. Riskit  
 

Hankkeen toteuttamiseen liittyy seuraavia keskeisiä riskejä: 
Sitoutuminen: Montako seuraa on niitä, jotka haluavat esitettyjä palveluita? 
Ammunnan harrastajat: Miten huomioidaan harrastajien yksilöllisyys ja paikal-
lisratojen osuus, erityisesti metsästäjillä – alhainen kynnys – pääsee ampu-
maan silloin kun haluaa ja omalle radalle 
Talkootyö: Vapaaehtoisen talkootyön rämettyminen 
Investointirahoitus: Toiminta edellyttää pitkäaikaista rahoitusta 
Käyttömenot ja tason hallinta: Suurin huolenaihe on kustannukset ja rahoituk-
sen järjestelyt. 
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7. Kustannusarvio 
 

Hankkeen kokonaiskustannuksia on tällä hetkellä mahdoton arvioida. Tämän 
vuoksi on valittu edellä kuvattu etenemismalli. Esiselvityksen avulla pyritään 
selvittämään arvio kokonaiskustannuksista ja pilotointivaiheen kustannukset 
tarkasti. Pilotointivaiheen tulosten perusteella tarkennetaan kokonaiskustan-
nuksia.  
 
Esiselvityksen kustannuksiksi arvioidaan tällä hetkellä: 
Projektin hoito ja konsultointi 150 htp x 1000 € = 150 000 € 
Järjestöjen henkilöstön osallistuminen 50 htp x 200 € = 10 000 € / järjestö (5 
järjestöä) 
Kokonaiskustannukset ovat noin 200 000 €, jotka jakautuvat vuosille 2007 ja 
2008. 
 
Pilotointi- ja rakentamisvaiheiden kustannukset muodostuvat seuraavista ko-
konaisuuksista: 
- Projektikustannukset: konsultti + oma henkilöstö 
- Investoinnit 
- Käyttömenot. 

 
7. Muut asiat 
 

Ampumafoorumin kehittämishankkeen onnistuminen edellyttää: 
Hankkeeseen osallistuvien järjestöjen voimakasta sitoutumista sen läpivientiin 
Hankkeelle päätoiminen projektipäällikkö 
Hankkeelle tulee saada poliittinen tukiryhmä niin valtakunnallisella, alueellisel-
la kuin paikallisella tasolla 
Hankkeen markkinointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta se olisi koko 
ajan yhteiskunnallisesti hyväksyttävissä 
Hanke ei saa olla vain yhden järjestön ja yhden asian liike 
Pilotointi- ja rakentamisvaiheen investointirahoituksen järjestelyissä onnistu-
taan 
Käyttökustannukset eivät saa nousta sellaisiksi, että ne karkottavat ammun-
nan harrastajat. 
 
Hankkeen vaiheiden jälkeen on aina kriittinen arviointi saavutetuista tuloksista 
ja hyödyistä. Hanke voidaan tällöin keskeyttää. Saavutetut tulokset ovat kui-
tenkin käytettävissä toiminnan kehittämiseen muilla tavoin. Esimerkiksi esisel-
vitysvaiheen jälkeen on käytettävissä ampumaurheilun yhtenäinen toiminta-
malli.     
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      LIITE 2 

 
 

 

AMPUJAN PERUSTUTKINNON 

OPETUSAIHEKOHTAINEN TUNTIJAKO 
 
 

Koulutuksen 

vähimmäispituus 
 

Opetusaihe ja sen keskeinen opetussisältö 
 

1. päivä Teema: Ampuma-aseet ja turvallisuus 
 

45 min  

 

 

Avaus, järjestelyt, kurssin sisältö ja tavoitteet 

o kurssin johtaja avaa kurssin ja toivottaa tervetulleeksi 

o kouluttajien esittely 

o osallistujien esittäytyminen kertoen taustastaan ja motiiveistaan 

o kurssin tavoitteet ja yleisjärjestelyt (ml materiaalin jako) 

o ampujantie, harrastajasta - olympiavoittajaksi 

o järjestävän ”järjestön ja seuran” lyhyt esittely (sis harrastus-

mahdollisuudet) 

 

 

3*45 min 

 

Ampuma-aseiden historia 

(materiaali http://fi.wikipedia.org/wiki/Ase ) 

o ampuma-aseiden käytön tarkoitus 

- urheiluammunta 

- metsästys 

- maanpuolustus 

Asetyypit ja ampumatarvikkeet 

(materiaali http://jousimetsastys.fi/ ,  

Metsästäjän Asekirja ISBN: 951-98371-2-4) 

o ilma-aseet 

o luotiaseet 

o haulikot 

o käsiaseet 

Patruunatuntemus 

o ampumatarvikkeet em. asetyyppeihin 

o kaliperimerkinnät 

Aseiden tähtäinlaitteet ja lisävarusteet 

 

Ampumaetäisyydet ja vaara-alueet 

(materiaali Metsästäjän Asekirja ISBN: 951-98371-2-4,) 

 

Harrastuspaikat ja -mahdollisuudet 

o ampumaradat 

o muut luvalliset paikat käyttää asetta 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ase
http://jousimetsastys.fi/
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Tutustuminen eri aseisiin liittyen yllä esitettyyn kokonaisuuteen 

(tyyppiaseiden määrä järjestävän tahon mahdollisuuksien mukaises-

ti). 

 

45 min 

 

Lajiesittelyt yleisesti (video) 

o Haulikko 

o Kivääri 

o Pistooli 

o Riistamaali 

o Kasa-ammunta 

o Mustaruuti 

o Practical 

o Siluetti 

   

2*45 min Varotoimenpiteet aseita käsiteltäessä 

o vaaratilanteiden tunnistaminen  

o sivullisten huomioonottaminen 

 

Häiriötilanteet ja niissä käyttäytyminen (lajisääntöjen mukaisesti) 

o -Syöttöhäiriö 

o -Aserikko 

o -Syttymätön patruuna 

o -Luoti piipussa 

o -Ase ampuu sarjatulta 

Yllämainituissa tilanteissa ampuja lopettaa ampumisen ja sarjan 

päätyttyä ratatoimitsija tarkastaa aseen. 

 

Turvallisuutta vaarantavan häiriön ilmetessä komennetaan tuli seis 

 

Sairaskohtaus 

o avun antaminen 

o avun saanti 

o ensiapuvälineet 

o kriisitiedotus  

 

Palonsammutus ja välineet 

 

Aseiden perustarkistukset 

o Piippu on puhdistettu ja esteetön 

o Aseen osien kiinnitys 

 

Jälleenlataus 

o Erityisosaamista tarvitseva harrastus 

o Ei tee jos ei osaa (VAARA omaisuudelle ja terveydelle) 

 

Näön ja kuulon suojaaminen 

o Oma kuulonsuojaus 

o Lähellä olevien ihmisten kuulonsuojaus 

o Millaisia kuulonsuojaimia on? 
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 Tulpat ja kuppisuojaimet 

 Elektroniset suojaimet, korvatulpat 

 

o Näonsuojaus (Optisesti riittävän hyvät lasit) 

 

Ase ja patruuna viat/häiriöt 

o Hylsyrikot, aseenosien rikkoutuminen, vialliset patruunat, 

väärät patruunat 

 

Kimmokkeet 

o Taustavallista, metallitauluista jne. 

 

 

45 min Ampuma-aselaki ja asetus: 

 

Aseeen hankinta 

o Ostolupa 

 Lääkärintodistus, harrastustodistus, seurojen jäsenkortit. 

Kaavake netistä tai poliisilaitokselta. Kun hyväksytty 

niin aseen osto myyjältä. 

o Hankitun aseen näyttö poliisilaitoksella 

  

Patruunoiden hankinta 

o Vain aseenhankinta tai aseenhalussapitolupaa vastaan 

 

Aseen lainaaminen 

 

Säilytys 

o Ase 

o Patruunat 

 

Kuljetus 

o Kuljettaminen julkisissa kulkuneuvoissa 

o Kuljettaminen julkisilla paikoilla 

o Kuljettaminen omassa kulkuneuvossa 

 

Harjoituspäiväkirja 

o Lomake jaetussa materialissa 

o Täyttöohjeet 

 

2. päivä Teema: Ammunta harrastuksena 

 

45 min 

 

Ampumaoppi (lyhyt teoriaosuus ennen ip:n harjoitusta) 

o Ampuma-asento 

o Tähtääminen 

o Liipaisu 

o Jälkipito 

o Osuman arvon määrittäminen 

o Harjoitusvinkkejä 
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2*45 min 

 

Ammunnan johtajan rooli ja ammunnan läpivienti 

 

Lajisäännöt  

o pistooli sivu 22 SAL P/2005 

o kivääri 

o haulikko 

 

 

45 min 

 

Ratasäännöt ja ratakäyttäytyminen   

o Autojen paikoitus 

o Radan käyttöajat 

o Rata-alueella liikkuminen 

o Ammunnan varoitusvalot /lippu 

o Ratakohtaiset asemääräykset 

o Maalilaitemääräykset 

o Ystävällisyys 

o Muiden huomiointi 

o Turvallinen asekäsittely 

o Ammunta sallittuihin suuntiin 

o Valokuvaaminen vain sallittuna aikana 

 

 

45 min 

 

Ampujan ympäristöopas 

 

Haitat ympäristölle 

o Melu, lyijy jne. 

 

Miten huolehdit ympäristöstä 

o Omien roskien kerääminen ja lajittelu 

o Ratasiisteys 

o Radan ympäristömääräysten noudattaminen 

 

 

Iltapäivä 

(3*45 min) 

 

Toiminta ampumaradalla 

 

Harjoittelumahdollisuudet seuran aseilla / laina-aseilla 

 

Aseiden turvallinen käsittely (teoriassa läpikäytyjen asioiden kerta-

us) 

o toimenpiteet aseita käsiteltäessä 

o lataaminen  

o harkitun laukauksen suorittaminen 

o patruunoiden poisto   

 

Ammunta 

 

Aseiden huolto 
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 Opiskelu-  ja harjoittelujakso (minimipituus ??) 
  

3. päivä Teema: Oikeudet itsenäiseen harjoitteluun 

  
 

60 min 

 

 

Teoriakoe (arvioidaan välittömästi, jos ip jaetaan SC:it) 

 

3*45 min 

 

Ampumaradalla asioiden kertausta (ratamääräykset yms…) 

 

 

2 tuntia 

 

Sovellettu ampumakoe 

o toiminta komentojen mukaan 

o toiminta häiriötilanteessa 

o ampumatesti 

 

 

45 min 

 

Kurssin päättäminen 

o palautekeskustelu ja palautelomakkeen täyttö 

o Shooting Cardin myöntäminen (vai lähetetään kotiin ??) 

o kahvitilaisuus 

o  
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      LIITE 3 

 

 
 
 

Ampuma-aseiden hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koske-
vien soveltamisohjeiden (viiteasiakirjat 1 ja 2) haasteita  
 

Tarkistetuissa hallussapitolupien antamista ja peruuttamista koskevissa asia-
kirjoissa on korostettu, että ensimmäistä aselupaansa hakevien henkilöiden 
osalta lupamenettelyn tulee olla kattavamman ja laajemman kuin seuraavaa 
lupaa hakevien. Kannatamme kyseistä ajatusta. Sen sijaan seuraavan aselu-
van myöntämisprosessin vastaavalle asetyypille tulisi olla varsin joustavan 
säännöllisesti ammuntaa tai metsästystä harrastavien osalta.   
 
Julkisuudessa on paljon ollut esillä kysymys lääkärintodistuksesta ja sen 
myöntäjistä. Mikäli tullaan luomaan vastaavantyyppinen lääkärintodistuskäy-
täntö kuin ajokorttia haettaessa, on näkemyksemme, ettei sitä tulisi soveltaa 
aseluvan uusijoihin. Kannatamme aselupien peruuttamista niin väkivaltarikolli-
silta kuin terveydellisten syidenkin perusteella henkilöiltä, jotka voivat olla vaa-
raksi joko itselleen tai muille.  
 
Tarkennetun ohjeistuksen mukaan henkilön, joka hakee ampumaurheilu  
tai -harrastus -perusteella ensimmäistä lupaa pistooliin, pienoispistooliin, re-
volveriin tai pienoisrevolveriin, tulisi aina osoittaa harrastaneensa kyseisellä 
asetyypillä aktiivisesti ammuntaa vuoden ajan ampumaseuran ohjauksessa. 
Ampumaratafoorumissa käydyn keskustelun perusteella voidaan todeta, että 
jo nykyisin monella seuralla on käytössään ns koeaika ennen jäseneksi hy-
väksymistä. Sen pituus vaihtelee yleensä puolesta vuodesta vuoteen. Tänä 
aikana on mahdollista varmistaa hakijan ampumataidon kehittyminen turvalli-
selle tasolle sekä sitoutuminen seuran sääntöihin. Vasta tämän koeajan jäl-
keen on kirjoitettu harrastustodistus, jota on pyydetty aseen hankkimislupaha-
kemusta varten. 
 
Mielestämme ajatus tietyn ajan pituisesta aktiivisesta harrastuneisuudesta on 
hyvä ja suositeltava. Uskomme, että tämä harrastuneisuus ja turvallisuustason 
paraneminen olisi osoitettavissa yhtä hyvin myös ilma-aseilla suoritettavalla 
säännöllisellä harjoittelulla. Joissakin ilma-aseissa on myös viiden patruunan 
lipas, mikä mahdollistaa erilaisten ammuntojen harjoittelun. Toki ennen henki-
lökohtaisen pistoolin hankkimisluvan myöntämistä tulee hakijan olla harjoitellut 
jonkin aikaa lajiin sopivalla aseella perehtyäkseen sen ampumateknisiin omi-
naisuuksiin. 
 
Ilma-aseiden hyväksyntä harjoitteluaseeksi poistaisi samalla myös toisen on-
gelman, joka aiheutuu vuosiharjoittelurytmistä. Ruutiasekausi kestää useimmi-
ten vain puoli vuotta, vaikka paikkakunnalla sattuisi olemaankin 25 metrin si-
säampumarata. Useimmissa seuroissa siirrytään ilma-asekauteen lokakuussa 
ja ulkoradat avataan ammunnan harjoitteluun huhtikuun tietämillä. Siten vuo-
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den mittainen yhtäjaksoinen harjoittelu ei ole käytännössä mahdollista esimer-
kiksi pienoispistoolilla.  
 
Mielestämme pistooleiden osalta edellä mainitut lupaehtojen tiukennukset 
koeaikoineen ovat riittäviä. Siten ajatusta, ettei pistooleihin myönnettäisi lupaa 
ensimmäisenä ampuma-aseena, pidämme tarpeettomana. Sen soveltaminen 
käytäntöön edellyttäisi esimerkiksi pistooliammuntaan keskittyvän nuoren ”kul-
tahippumme” hankkivan tarpeettoman haulikon tai kiväärin ennen tarvitse-
maansa pistoolia.  
 
Edellä mainittua tietyn määräajan pituista ampumaharrastuksen osoittamista 
varten tulisi tehdä yhtenäinen lomake täyttöohjeineen. Olemme mielellämme 
käytettävissä sellaisen laatimisessa, jotta sekä dokumentoinnin tavoitteet että 
käytännön toteutus olisivat täytettävissä ja mahdollisimman helposti toteutet-
tavissa. 
 
Viiteasiakirjoissa on suositus myös lupien määräaikaisuudesta. Olemme miet-
tineet vastaavaa asiaa Shooting Cardin yhteydessä. Eli kuinka pitkän harjoitte-
lutauon jälkeen tulisi joko suorittaa tutkinto kokonaan uudelleen tai osoittaa 
kevennetyllä menettelyllä tiedollisen ja taidollisen tason säilyneen ammunnan 
harrastajalla? Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että aktiivisten harrastaji-
en osalta kortin vanhenemiselle ei ole perusteita. Siten kortti olisi ns toistai-
seksi voimassa ja vain harjoittelutauko antaisi aiheen sen peruuttamiselle. Täl-
laista lähestymistapaa toivomme myös aselupien osalle.  
 
Olemme pohtineet varsin laajasti myös eri asetyyppien käyttötarkoituksen ar-
vioinnin toteuttamiseksi. Ilmeisesti käytännön mahdottomuus lienee niiden 
kaikkien mallikohtainen listaus käyttötarkoituksen mukaan. Yleisten ominai-
suuksien luettelointi käyttötarkoituskohtaisesti on ainoa mahdollisuus asian 
hoitamiseksi. Myös joidenkin asetyyppien kieltäminen niiden ulkonäön tms 
vuoksi koetaan ongelmalliseksi. Nyt ohjeissa mainittuja viranomaiskäyttöön 
tarkoitettujen ampuma-aseiden 
pienoispistoolikaliiperisia versioita käyttävät esimerkiksi practical- ja reservi-
läisampujamme harjoitteluun talvikautena sisäampumaradoilla, joilla järeäm-
pien aseiden käyttö on kielletty. 
 
Usein aktiivinen ampumaharrastus alkaa varusmiespalveluksen aikana jatku-
en reserviläisharrastuksena. Varusmiespalveluksen suoritusta esitämme 
huomioitavaksi lupaviranomaisen tekemän kokonaisvaltaisen arvioinnin yh-
teydessä. 
 
Metsästäjäjärjestöt tulevat antamaan myöhemmin oman lausuntonsa loukku-
pyyntiaseista. 
 

 

 


