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1. Tiivistelmä 
 
Ampumaharrastusfoorumin asema suomalaisen ampumaurheilun vaikuttajana 
vahvistui merkittävästi vuonna 2010. Tästä hyviä esimerkkejä ovat foorumin 
kutsuminen eri ministeriöiden johtamien valtakunnallisten hankkeiden yhteis-
työosapuoleksi. Foorumi ja sen AMPU-hanke huomioitiin eduskunnan eri va-
liokuntien lausunnoissa aselakiuudistuksen yhteydessä. Myös Opetus- ja kult-
tuuriministeriön merkittävä taloudellinen tuki kertoo vahvasta luottamuksesta 
foorumin toimintaa kohtaan. 
 
Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen kolmas toimintavuosi on takana. 
Jos ensimmäisiä vuosia voidaan luonnehtia suunnitelmien valmistelun ja en-
simmäisten osatulosten saavuttamisen vuosiksi, niin mennyttä kautta voidaan 
kuvata laaja-alaisen verkostoitumisen ja yhteistyön vuodeksi. Sen aikana saa-
vutettiin merkittäviä tuloksia useissa eri osahankkeissa. 
 
Toimintasuunnitelmassa vuoden painopistealueiksi määritettiin ampumarato-
jen ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittäminen sekä ampumakortti- hank-
keen osalta koulutuksen jalkauttaminen ja jatkokoulutussuunnittelu.  
 
Ensimmäistä osatavoitetta valmistelemaan ja toteuttamaan perustettiin fooru-
mille ampumakortti- sekä ampumaratalakityöryhmien rinnalle kolmas asian-
tuntijaelin, ympäristötyöryhmä. Ensimmäisenä työnään ryhmä täsmensi han-
kesuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita laatimalla ampumaratojen turvallisuuden 
ja ympäristövaikutusten hallinnan kehittämissuunnitelman vuosille 2010-12. 
Hankesuunnitelma sisältää kaikkiaan runsaat 30 osatavoitetta, jotka liittyvät 
melun sekä maaperän ja pohjaveden raskasmetallipäästöjen hallinnan kehit-
tämiseen. Lisäksi päätettiin laatia useita yksityiskohtaisia ohjeita helpottamaan 
ampumaratojen pitäjien toimintaa. 
 
Vuoden aikana käynnistyi kaksi uutta ja tulevaisuuden ampumaratakysymys-
ten kannalta erityisen merkityksellistä hanketta. Huhtikuussa käynnistyi puo-
lustushallinnon johtama BAT -hanke (Best Available Techniques). Sen ta-
voitteena on luoda ulkona sijaitsevien ampumaratojen ympäristövaikutusten 
hallinnan kansallinen BAT/BEP-referenssidokumentti (Best Environmental 
Practice). Dokumentissa määritellään hyväksytyt tekniset ratkaisut erityyppis-
ten ampumaratojen ympäristönsuojeluun sekä ympäristön kannalta parhaat 
toimintamallit. Parhaiksi arvioiduista ratkaisuista laaditaan mallisuunnitelmat. 
 
Toukokuussa käynnistyi Ympäristöministeriön johtama ampumaratojen ympä-
ristölupaohjeistushanke (AMPY-hanke). Sen tavoitteina ovat ampumaratojen 
ympäristölupapäätösten yhtenäisyys, hyvät lupahakemukset ja päätökset, 
ampumaratojen hyvä ympäristönsuojelullinen taso, käyttökelpoiset ratkaisut 
sekä BAT-yhteistyö. 
 
Foorumin aktiivinen osallistuminen sekä BAT- että AMPY –hankkeisiin nähtiin 
välttämättömäksi. Sisältyyhän ympäristötyöryhmän tavoitteista lähes puolet 
joko osin tai kokonaan niidenkin tavoitteisiin. 
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Ampumaratojen kehittämistä voidaan parhaiten toteuttaa tukemalla paikallisia 
toimijoita. Eri harrastajatahojen yhteistyön varmistamiseksi foorumi pyrkii 
käynnistämään maakunnallisten alueneuvottelukuntien toimintaa, jotta ne voi-
sivat sovittaa yhteen eri harrastajaryhmien tarpeet. Vuoden 2010 aikana pe-
rustettiin Tampereen seudun, Pohjois-Kymenlaakson, Varsinais-Suomen sekä 
Etelä-Karjalan alueneuvottelukunnat. Kaikkien osalta aloite tuli paikallisilta 
toimijoilta ja haasteina olivat ampumaratakysymykset.  
 
Ampumakorttikouluttajakoulutus aloitettiin heti alkuvuodesta, jotta kesään 
mennessä olisi valmiudet käynnistää varsinaiset ampumakorttikurssit. Kaikki-
aan pidettiin neljä eri tilaisuutta. Kouluttajaoikeudet myönnettiin 101 henkilölle. 
 
Ampumakorttikoulutus ei käynnistynyt aivan toivotulla tavalla, vaikka koulutta-
jakoulutustavoitteet saavutettiinkin. Toki hyviä pääavauksia nähtiin eri puolilla 
Suomea. Vuoden aikana myönnettiin noin 300 uutta ampumakorttia, mikä ku-
vaa kuitenkin positiivisesta mielenkiinnosta kursseja kohtaan. 
 
Ehkä suurin edistysaskel koulutussuunnitelmien kehittämisessä otettiin ilma-
aseiden ampumakortin osalta. Sen sisältöä ja kouluttajakoulutusta valmisteltiin 
yhteistyössä Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunnan kanssa. Ilma-
asekorttikoulutus käynnistyi konkreettisesti syksyllä alkaneiden ampumakoulu-
jen yhteydessä. 
 
Pääesikunta hyväksyi esityksen, että ampumakorttikoulutusta voidaan pilotoi-
da kahdessa joukko-osastossa. Syksyn aikana pidettiin kolme ampumakortti-
kurssia. Kurssit olivat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen johtamia. Paikalli-
nen ampumaharrastuksen alueneuvottelukunta vastasi kurssin käytännön jär-
jestelyistä. Varusmiesten antama kurssipalaute oli erinomainen.  
 

Ampumakorttikurssin jatkokoulutuksen suunnittelu käynnistettiin pilottina 
SAL:n Practicaljaoston ja reserviläisjärjestöjen SRA -toimikunnan yhteistyöllä. 
Tavoitteena oli sovittaa yhteen ampumakortti- ja turvallisen ampujan kurssien 
sisällöt nousujohteiseksi ja kaksiportaiseksi koulutukseksi. Jatkokoulutus-
suunnittelua laajennettiin edelleen tavoitteena turvallisen ampujan kurssin ta-
soinen lajikoulutus perusampumakorttikurssin jatkumoksi muissakin lajeissa.  
 
Hallintovaliokunta aloitti aselakiuudistuksen käsittelyn helmikuussa ja sen vii-
meistely siirtyi syysistuntokaudelle. Foorumi lähestyi valiokuntaa kirjeellä, jos-
sa tiedusteltiin aikatauluun, lakiehdotukseen tehtävien muutosten valmistelu-
vastuisiin sekä asetuksen laatimiseen liittyviä asioita. Lisäksi tiedusteltiin, 
kuinka foorumin edustamien tahojen merkittävää asiantuntemusta voitaisiin 
edelleen aktiivisesti hyödyntää valiokuntakäsittelyn yhteydessä. Valiokunta to-
tesi vastauksessaan, että sillä on käytössään koko valiokuntakäsittelyn aineis-
to, mikä mahdollistaa asian käsittely ilman asiantuntija-apua. 
 
Vuoden aikana saatiin varmistus siitä, että hankkeen jatkorahoitus on turvattu. 
AMPU –hankkeella on siten erinomaiset edellytykset jatkaa toimintaansa teh-
tyjen suunnitelmien mukaisesti myös vuonna 2011. 
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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. 

 
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. 
 
Näiden johdosta ovat kaikki merkittävimmät ampumaharrastuksen piirissä toi-
mivat valtakunnalliset järjestöt nähneet tarpeelliseksi käynnistää hanke, jolla 
pyritään kehittämään koko maahan lukumääräisesti riittävät ampumaharras-
tukseen soveltuvat, turvalliset ja viranomaismääräysten mukaiset suorituspai-
kat (ampumaradat ja -keskukset). 
 
Lisäksi hankkeen tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää olemassa olevia 
säännöstöjä sekä yhdenmukaistaa koulutusjärjestelmä kaikille ammunnan 
harrastajille lajien erityispiirteet huomioiden. 
 
Näiden tavoitteiden toteuttamisen myötä pyritään edelleen vahvistamaan ja 
laajentamaan yhteiskunnallista hyväksyntää koko ampumaharrastukselle. 
 
Ampumaharrastusfoorumissa ovat edustettuina seuraavat järjestöt: 
o Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) 
o Suomen Ampumahiihtoliitto SAHL) 
o Metsästäjäin Keskusjärjestö (MKJ) 
o Suomen Metsästäjäliitto (SML) 
o Reserviläisurheiluliitto (RESUL) 
o Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) 
o Reserviläisliitto (RES) 
o Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
o Asealan Elinkeinonharjoittajat (AAE) ja teollisuus sekä 
o Asehistorian liitto (AHL). 
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3. Harrastustoiminnan tavoitetila 2020 
 

Maassamme on ampumaratojen rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa säätelevä 
ampumaratalaki. Sen myötä ampumaratoja koskevien lupien käsittely on yh-
tenäinen ja mahdollisimman yksinkertainen. 

 
Suorituspaikkojen kehittämisen tavoitteena on aikaansaada koko valtakunnan 
alueelle kattava ampumarataverkosto vuoteen 2020 mennessä. Se muodos-
tuisi maakunnallisista ampumakeskuksista ja niihin verkostoituneista paikalli-
sista ampumaradoista.  
 
Ampumarataverkoston myötä 
 90 % harrastajista pääsee lähimmälle radalle kotoaan noin puolessa tun-

nissa, joka tulisi olla saavutettavissa julkista liikennettä käyttäen 
 maakunnalliset ampumakeskukset mahdollistavat sekä kapasiteettinsa et-

tä ratalaitteidensa osalta eri jäsenjärjestöjen kilpailulajeissa sekä alueellis-
ten että valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestämisen sekä 

 maassamme on 1-2 elektronisin taululaittein varustettua kansainvälistä 
ampumakeskusta, joissa voidaan järjestää useamman ISSF:n ampumala-
jin maailmanmestaruuskilpailut ilman kisakohtaista lisärakentamista. 

 
Käyttöasteeltaan suurimpien ampumakeskusten toiminnasta vastaa kiinteästi 
palkattu ratamestari, joka huolehtii ammunnan harrastajien palvelutarpeista ja 
toisaalta radoilla tapahtuvan toiminnan turvallisuudesta. 
 
Toiminta radoilla olisi organisoitu seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
Maakunnittain ja paikkakunnittain eri järjestöjen yhteistyönä 
o tarjotaan ammunnanharrastajille koulutusta, 
o organisoidaan kilpailu- ja muita tapahtumia, 
o ylläpidetään ja kehitetään ampumakeskuksia ja -ratoja yhteistyössä kunti-

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

 
Toiminnallisesti ammunnanharrastajille on vakiintunut käyttöön järjestelmä, 
jonka samansisältöinen koulutuskokonaisuus on ampujan perustutkinto. Tut-
kinnon suorittaneille myönnetään Ampumakortti. Järjestelmä sisältää tämän 
perustutkinnon lisäksi useita eri järjestöjen tarpeisiin räätälöityjä jatkokoulu-
tuskokonaisuuksia.  
 
AMPU -hanke jakautuu suorituspaikkojen rakentamista ja ylläpitämistä 
edesauttavaan RATA -hankkeeseen sekä toiminnallisuutta kehittävään Am-
pumakortti -hankkeeseen.  
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4. Vuoden 2010 tavoitteet ja tulokset 

4.1. RATA –hankkeen tavoitteet ja tulokset 

 
Vuoden 2010 keskeisimpiä tavoitteita olivat harrastajakunnan kannalta toimi-
van ampumaratalainsäädännön aikaansaaminen sekä ampumaratojen ”laatu-
järjestelmän” luominen sekä sen pilotointi. 
 
Ampumaratojen ympäristö- ja turvallisuusasioiden kehittäminen toteutetaan 
yhteistyössä sekä puolustushallinnon käynnistämän BAT -hankkeen (tavoit-
teena parhaiden teknologioiden hyödyntäminen) että Ympäristöministeriön 
käynnistämän ”Mallilupahankkeen” yhteydessä. 
 
Ampumaratojen alueellista ja paikallista kehittämistä tuetaan perustettavien 
maakunnallisten foorumin kaltaisten alueneuvottelukuntien toimintaa tukemal-
la. Ratojen ylläpitäjiä tuetaan mahdollisuuksien mukaan antamalla asiantunti-
ja-apua heidän haasteidensa ratkaisemiseksi. 
 

4.1.1. Ampumaratalain valmistelutyö 

 
Tällä hetkellä ampumaratatoiminta säätelee lähes 20 eri lakia, jotka ovat kes-
kenään osittain jopa ristiriitaisia. Vanhin niistä on keisarillisen senaatin asetus 
vuodelta 1915. Asiantilan parantamistarve on tiedostettu ja uutta ampumarata-
lakia on yritetty valmistella jo 90-luvulta lähtien.  

 
Sisäasiainministeriö käynnisti 29.9.2008 päivätyllä asiakirjalla hankkeen am-
pumaratojen laittamista ja kunnossapitoa koskevan lainsäädännön uudistami-
seksi. Lain oli tarkoitus olla valmis siten, että hallitus olisi voinut antaa sen 
eduskunnalle käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2010. Työryhmä II kokoontui 
v 2010 aikana 2 kertaa ja keskusteli ampumaratalaista lähinnä aselakiin lisät-
tävinä pykälinä eikä erillisenä aselakina. Järjestöjen edustajat kokoontuivat 
valmistelua varten kummankin työryhmän edellä ja kannattivat valmistelujen 
pohjalta erillistä ampumaratalakia, mutta olivat valmiit hyväksymään myös 
aselakkiin lisättävien pykälien version, ellei erillistä aselakia saada aikaiseksi. 
  
Aselain käsittelyn viivästyminen ja samanaikaisesti Ympäristöministeriössä al-
kanut ampumaratojen hyvän ympäristöluvan hakemusohjeen valmistelu ja 
Puolustusministeriön aloitteesta alkanut ampumaratojen BAT asiakirjan val-
mistelu viivästivät ampumaratalain valmistelua niin, että esitystä ei voitu antaa 
istuvalle eduskunnalle.  

 

4.1.2. Ampumaratojen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinnan ke-
hittäminen 

 
AMPU -hankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa olivat ampumaratojen tur-
vallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyneet tavoitteet jakaantuneet RATA -
hankkeen eri osioihin. Vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa nämä koottiin 
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Ampumaratojen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallinnan kehittämis-
kohdan alle. 
 
Helmikuussa perustettiin foorumin ympäristötyöryhmä. Sen jäsenet ja tiimijako 
on esitetty liitteessä 1.  Ensimmäisenä työnään ryhmä täsmensi aiempia ta-
voitteita laatimalla liitteessä esitetyn tarkennetun hankesuunnitelman vuosille 
2010-12. 
 
Hankesuunnitelma sisälsi kaikkiaan runsaat 30 osatavoitetta, joista keskei-
simpiä olivat 

1) Melun hallinnan ja vaimennusmenetelmien kehittäminen sekä melualu-
een raja-arvojen uudelleen määrittely 

2) Maaperän ja pohjaveden raskasmetallipäästöjen hallinnan kehittäminen 
3) Vanhat käytössä olevien ratojen osalta selventää ja laajentaa ampuma-

radan pitäjien oikeuksia ja velvollisuuksia (ilman ympäristölupaa suorit-
taa pilaantuneen maan kuorinta ja kapselointi, lyijyn talteenotto ja hyö-
dyntäminen, vallien kunnostustoimenpiteet jne…) 

4) Uusien ampumaratojen perustamisen osalta täsmentää rakenteellisia 
ohjeistuksia sekä suojausvaatimuksia (etäisyys pohjaveteen sekä mui-
hin herkkiin ympäristöoloihin, vallien muodot ja niissä käytettävät mate-
riaalit jne….) 

5) Maaperän suojaaminen imeytymisen estämiseksi 
6) Laaditaan perusselvitys ampumaratojen lupamenettelyn ohjeistuksesta 

ja sen soveltamisesta sekä toimenpidesuositukset asioiden kehittämi-
seksi käynnistymässä olevan ampumaratalainsäädäntötyön yhteydessä 

7) Laaditaan ”laatukäsikirjan” luonnos ”Ampumaratojen ympäristö- ja tur-
vallisuusjärjestelmästä”. 

8) Ruutijäämien ja laukauksen päästöjä mittavien tutkimusolosuhteisen 
rakentaminen Suomeen 

9) Sisäilmanvaihto- ohjeistuksen laadinta sisäampumaradoille. 
 

Ympäristöministeriön järjestämässä ampumaratojen ympäristönsuojelua ja 
kaavoitusta koskevassa keskustelutilaisuudessa 19.1.2010 oli esillä ministeri-
ön kartoitus lupamenettelyn eroavaisuuksista ja ensimmäisiä viitteitä toimen-
pidehaluista tilanteen parantamiseksi. Toisena uutena merkittävänä päänava-
uksena kerrottiin Puolustushallinnon suunnitelmat BAT -hankkeen (Best 
Available Techniques) käynnistämisestä. 
 
Ympäristötyöryhmän ja BAT-hankkeen yhteistyötä suunnitteleva kokous pidet-
tiin maaliskuun alussa. Kokouksessa ampumaharrastusfoorumin puolelta esi-
tettiin toive, että se voisi osallistua hankkeeseen sekä toimia jäsenkuntansa 
edustajana. Toive hyväksyttiin ja hanke käynnistettiin huhtikuussa pidetyn 
aloituskokouksen yhteydessä. 
 
BAT-hankkeen tavoitteena on luoda ulkona sijaitsevien ampumaratojen ympä-
ristövaikutusten hallinnan kansallinen BAT/BEP-referenssidokumentti (Best 
Environmental Practice). Dokumentissa määritellään hyväksytyt tekniset rat-
kaisut erityyppisten ampumaratojen ympäristönsuojeluun sekä ympäristön 
kannalta parhaat toimintamallit. Työssä käsitellään paitsi maaperä- ja pohja-
vesiympäristön pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä, myös ammun-
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nan meluvaikutusten mittaamista ja vähentämismahdollisuuksia. Parhaiksi ar-
vioiduista ratkaisuista laaditaan mallisuunnitelmat ja kustannusarviot. 
 
Hankkeessa tarkastellaan sekä luotiaseratoja että haulikkoratoja. Ampumara-
ta-alueiden pilaantuneen maaperän kunnostaminen on rajattu hankkeen ulko-
puolelle. Alkuperäinen hankkeen määräaika oli asetettu vuoden 2010 loppuun, 
joka todettiin jo lähtökohtaisesti mahdottomaksi. Aikataulua jatkettiinkin myö-
hemmin vuodella. Ampumaharrastusfoorumi tulee osallistumaan aktiivisesti 
hankkeen toteuttamiseen sekä rahoittaa vajaan kolmasosan (OKM:n myöntä-
mä tuki) hankkeen suunnitellusta 180.000 euron talousarviosta. 
 
Ampumaratojen ympäristölupaohjeistushankkeen (AMPY) käynnistämispäätös 
julkistettiin foorumin seminaarissa 5.3.2010 ympäristöneuvos Pajukallion esi-
tyksen yhteydessä. Sen tavoitteina olivat ampumaratojen ympäristölupapää-
tösten yhtenäisyys, hyvät lupahakemukset ja päätökset, ampumaratojen hyvä 
ympäristönsuojelullinen taso, käyttökelpoiset ratkaisut sekä BAT-yhteistyö. 
 
Foorumin ympäristötyöryhmän edellä kuvattuihin hankkeisiin sisältymättömien 
tavoitteiden toteuttaminen on käynnistynyt vain niiden osalta, jotka eivät edel-
lyttäneet taloudellisia resursseja. Joulukuussa saatiin vihdoin varmistus 
OKM:n rahoituksesta, jonka turvin niin BAT-hanke kuin valmistelun alla olleet 
työryhmänkin toimenpiteet on toteutettavissa. Epävirallisien keskustelujen yh-
teydessä on lisäksi muodostunut käsitys, että jatkorahoitusta on saatavissa 
vuosille 2011-12 laaditun hankesuunnitelman toteuttamiseksi. 

 
Merkittävin valmistelutyö tehtiin ampumaratojen pitäjille suunnitellun käsikirjan 
"Hyvän ampumaradan ylläpidon ohjeistus” osalta (entinen ”laatukäsikirja”). 
Vuoden aikana perehdyttiin kotimaisiin ja kansainvälisiin käytänteisiin. Niiden 
toimivuutta tullaan arvioimaan vuonna 2011 toteutettavien ratakatselmusten 
yhteydessä. Kohteiksi valittiin alla esitetyt kuusi suorituspaikkaa, joiden katsot-
tiin kattavan mahdollisimman laajasti foorumin järjestökentän tyypilliset rata-
kokonaisuudet. 
 Vierumäen Urheiluopisto (SAL) 
 Nokian ampumaurheilukeskus (SAL) 
 Vuokatin ampumahiihtostadion (SAHL) 
 Pollarin ampumarata, Vilppula (SML) 
 Tervakosken ampumarata, Janakkala (SML) 
 Hausjärven ampumarata (Res-järjestöt). 

 
Ympäristötyöryhmän asiantuntijapalvelutoiminta käynnistyi varsin vilkkaana, 
vaikkei sitä merkittävästi mainostettukaan. Noin kymmenen eri ampumaradan 
vastuuhenkilöä kysyi apua/neuvoja erityisesti lupaprosesseihin ja meluhaas-
teiden hallintaan. Tämän kaltainen toiminta tulee todennäköisesti laajenemaan 
merkittävästi. 
 
Aktiivinen osallistuminen BAT- ja AMPY –hankkeisiin nähtiin välttämättömäksi. 
Sisältyyhän ympäristötyöryhmän tavoitteista lähes puolet joko osin tai koko-
naan niidenkin tavoitteisiin. 
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4.1.3. Ampumaratojen kehittäminen 

 
Foorumin näkemyksen mukaan ampumaratojen kehittämistä voidaan parhai-
ten toteuttaa tukemalla paikallisia toimijoita heidän haasteissaan. Eri harrasta-
jatahojen yhteistyön varmistamiseksi pyritään käynnistämään maakunnallisten 
tai seutukunnallisten alueneuvottelukuntien toiminta, jotta ne voisivat sovittaa 
yhteen eri harrastajaryhmien tarpeet. 
 
Pääkaupunkiseudulta saatujen pilottikokemusten mukaisesti työtä on jatkettu. 
Vuoden 2010 aikana perustettiin Tampereen seudun, Pohjois-Kymenlaakson, 
Varsinais-Suomen sekä Etelä-Karjalan alueneuvottelukunnat. Kaikkien osalta 
aloite tuli paikallisilta toimijoilta ja haasteina olivat ampumaratakysymykset. Ki-
teellä Aimon ampumaurheilukeskuksen rakentamishanketta varten perustettu 
ampumaratayhdistys poisti tämän tarpeen Keski-Karjalan alueella. Saatujen 
kannustavien kokemusten perusteella tehtiin vuoden lopulla päätös pyrkiä vä-
hintään kaksinkertaistamaan alueneuvottelukuntien määrä vuonna 2011.  
 

 
 

 

 
 
Perustetut (tummansininen) 
 
1. Pääkaupunkiseutu 
2. Tampereen seutu 
3. Pohjois-Kymenlaakso 
4. Varsinais-Suomi 
5. Etelä-Karjala 
6. Pohjois-Karjala (helmikuu 2011) 
 
Vuoden 2011 suunnitelma (violetti) 
 
1. Satakunta 
2. Keski-Suomi 
3. Päijät-Häme 
4. Kainuu 
5. Meri-Lappi (Tarve epävarma) 

 
Lisäksi mahdollisesti 2-3 muutakin 
maakuntien harrastajien esitysten pe-
rusteella. 

Kuva: Alueneuvottelukuntaverkoston kattavuus ja sen laajentamissuunnitelmat 
          (Karttapohja: © Jaana Halonen, Kuntaliitto) 
 
Toimintamalliksi on muodostunut, että 
1) Foorumin jäsenjärjestöjen alueelliset toimielimet ovat nimenneet kaksi jä-

sentä perustettavaan alueneuvottelukuntaan (aluetason puuttuessa ni-
meämisen hoitanut valtakunnallinen järjestö). 

2) AMPU-hanke on vastannut kahden ensimmäisen kokouksen valmisteluista. 
Näistä jälkimmäisessä on valittu alueneuvottelukunnalle toimihenkilöt ja 
siirretty vastuu heille toiminnan jatkamisesta tehtyjen päätösten mukaisesti. 
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Samalla on perustettu niin sanottu alueneuvottelukunnan johtoryhmä val-
mistelemaan päätettyjä asioita tai edustamaan neuvottelukuntaa eri yhteis-
toimintatilaisuuksissa. Johtoryhmään on valittu ampumaurheilijoiden, met-
sästäjien ja reserviläisjärjestöjen nimeämät edustajat (yksi kustakin) sekä 
lisäksi mahdollisesti jonkun muun järjestön edustaja neljänneksi jäseneksi. 

3) Kokouksissa on käsitelty pääsääntöisesti ampumarata-asioita niin maa-
kunnallisesti kuin ”perustamissysäyksenkin” antaneen ratahankkeen osalta. 
Myös muista mahdollisista yhteistyömuodoista on keskusteltu, mutta ne ei-
vät toistaiseksi ole johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin. 

4) Useimmiten ensimmäisen kokouksen isäntänä on toiminut paikallinen lii-
kuntatoimenjohtaja (vast). 

 
Pääkaupunkiseudun alueneuvottelukunnan keskeisin työ kohdistui alku-
vuodesta ampumaurheilukeskusta koskevan selvitystyön käynnistämiseen 
pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien toimesta. Sen käynnistyttyä alueneu-
vottelukunnan johtoryhmä kutsuttiin mukaan työn ohjausryhmään. Selvityksen 
loppuraporttia voidaan pitää harrastajakunnan kannalta erinomaisena, tukee-
han se täysin aiemmin laadittuja vastaavia selvityksiä ja niistä tehtyjä suosi-
tuksia. Alueneuvottelukunnan itsensä toiseksi pisteyttämä hallihanke ei ollut 
tässä selvityksessä mukana, koska se käsitteli vain ulkoampumaratoja. 
 
Tampereen seudun alueneuvottelukunnan kokouksissa eräänä keskeisenä 
teemana oli tarve ja mahdollisuudet Aitovuoren ampumaurheilukeskuksen ke-
hittämiseksi. 300 metrin kivääriradan jatkokehittämisajatuksista päätettiin luo-
pua harrastajakunnan vähäisyydestä johtuen. Kysymys saattaa nousta uudel-
leen esille Pirkkalan ratojen lupaehtojen kiristymisen myötä. Myöskään 50 
metrin radan osalta ei muilla tahoilla ollut yhteistyötarpeita, joten kehittämis-
hanketta jatketaan Pohjois-Hämeen Ampujien toimesta. Alueneuvottelukunta 
oli aktiivinen kevään ja kesän aikana, jolloin se järjesti kaksi ampumakortti-
kurssia. 
 
Pohjois-Kymenlaakson alueneuvottelukunta kutsuttiin koolle Iitissä sijaitse-
vien ampumaratojen sulkemispäätösten vuoksi. Tavoitteena oli löytää korvaa-
va alue, jonne ratasuunnitelmia voitaisiin ryhtyä laatimaan. Lopullista ratkaisua 
ei löydetty vuoden 2010 aikana. Pääosalle kokousedustajia tuli täysin yllätyk-
senä tieto, että kaikessa hiljaisuudessa oli jo vuosia etsitty Kouvolan seudulta 
paikkaa haulikkoampumakeskukselle. Parhaaksi vaihtoehdoksi oli valikoitunut 
Valkealan Yrttikangas. Toisessa kokouksessaan alueneuvottelukunta päätti, 
että maakunnallisesti ajatellen tavoitteena tulee olla, että Yrttikangas ja Tyrri 
yhdessä muodostaisivat merkittävän valtakunnallisen ampumaurheilukeskuk-
sen. Yrttikankaalle tulisi rakentaa ensimmäisessä vaiheessa haulikko-radat, 
jotka mahdollistavat niin SML:n kuin SAL:n mestaruuskilpailujen järjestämisen. 
Kehittämisen toisessa vaiheessa täydennettäisiin rataverkostoa alueen 
tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa  

 Liikkuva maali radoilla; SML:n mestaruuskilpailut 
 100 metrin luodikkoradalla 
 Tilanneradalla; Practical/SRA/Silhuetti-ammunta 
 200m siluetti/500m-800m res.ammunnat ja kohdistusmahdollisuus 
 Air-soft yms (harkittava alueen kehittämiseen liittyen). 
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Varsinais-Suomen alueneuvottelukunta kutsuttiin koolle erityisesti uuden 
alueellisen ampumaurheilukeskuksen rakentamishankkeen vuoksi. Turun kau-
punki oli jo aiemmin tilannut arkkitehtitoimistolta Liedossa sijaitsevan Kailas-
suon alueen kaavoittamistyön. Alueelle tuli sijoittaa sekä moottoriurheilun että 
ampumaurheilun suorituspaikat. Työn lähtökohtana oli ollut korvata poistuva 
perinteisten luotilajien ratakapasiteetti. Siten maakunnan muita merkittäviä ra-
tatarpeita, kuten haulikon ja toiminnallisten lajien suorituspaikat, ei toimeksian-
nossa oltu huomioitu lainkaan. Kailassuon ampumaurheilukeskushanke ete-
nee ja kaavaehdotusta valmistellaan parhaillaan. Saadaanko alueelle lisättyä 
muidenkin lajien suorituspaikkoja, selviää jatkosuunnittelun myötä. Alueneu-
vottelukunta käynnisti loppuvuodesta yhteistoiminnan moottoriurheilijoiden 
kanssa. Tullaanhan alueelle rakentamaan heille yhteiset paviljonki- ja sosiaali-
tilat. 
 
Etelä-Karjalan alueneuvottelukunta kutsuttiin koolle loppuvuodesta pohti-
maan erityisesti Muukon ja Luumäen ampumaurheilukeskushankkeita. Edelli-
sen osalta haasteena oli 30-sivuinen asiakirja, jolla ympäristöviranomaiset 
edellyttivät pohjavesialueella oleville radoille tehtäväksi mittavia muutostöitä. 
Luumäellä oli poikkeuksellinen tilanne, sillä siellä oltiin ennakoiden liikkeellä. 
Tavoitteena oli löytää uusi paikka nykyiselle keskukselle, joka voi joutua 
uhanalaiseksi muutamien vuosien päästä kaavoitustoiminnasta johtuen. Luu-
mäen kunnanjohtaja oli kutsunut koolle kokouksen jo syyskuun lopulla ennen 
alueneuvottelukunnan perustamista, jossa oli käsitelty paikallisia ampumara-
takysymyksiä. Eräs varteenotettavimmista paikkavaihtoehdoista sijaitsee Ha-
minaan johtavan tien varressa. 
 

4.2. Ampumakortti –hanke 

 
Ampumakorttihankkeen tärkein tavoite, rakentaa peruskoulutusjärjestelmä 
turvallisen ja vastuuntuntoisen ampumaharrastuksen aloittamiselle, saavutet-
tiin vuoden 2009 aikana. Koulutusmateriaalin valmistaminen asetettiin seuraa-
van vuoden tavoitteeksi. Järjestelmän laajentaminen päätettiin myös käynnis-
tää mahdollisesti käyttöön myönnettävän lisärahoituksen turvin. Hankkeen 
päätyttyä vuonna 2011 olisi sen lopputuotteena käyttöönotettavissa kattava 
koulutustarjonta "ampujan tielle ja sen eri poluille". 
 
Vuoden 2010 keskeisimmiksi tavoitteiksi asetettiin peruskoulutuksen jalkaut-
taminen kaikkien järjestöjen osalta sekä nousujohteisen jatkokoulutustarjon-
nan rakentamisen käynnistäminen. Tavoite päätettiin pyrkiä saavuttamaan 
1) Järjestämällä Ampumakortin kouluttajakoulutustilaisuuksia eri puolilla 

Suomea. Tavoitteena oli runsaan 100 kouluttajan kouluttaminen siten, että 
sekä järjestöllinen että alueellinen kattavuus on riittävä. 

2) Tukemalla koulutuksen jalkauttamista siten, että järjestelyistä vastaavat 
saavat tarvitsemaansa materiaalia ja erityisasiantuntemusta käyttöönsä. 

3) Parantamalla ja edelleen kehittämällä koulutusmateriaalia muun muassa 
koulutuksen yhteydessä kerättävän palautteen perusteella. Aikaansaatu 
materiaali ylläpidettäisiin ajantasaisena ampumaharrastusfoorumin ko-
tisivuilla jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Näin pyritään 
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varmistamaan koulutuksen yhtenäisyys niin sisällön kuin laatutasonkin 
osalta. 

4) Tuottamalla ampumakorttikoulutusta elävöittävä videomateriaali siten, että 
se olisi käytettävissä viimeistään vuoden 2011 keväällä käynnistyvillä 
kursseilla. 

5) Käynnistämällä valmistelut varusmiehille suunnattavien ampumakorttikurs-
sien järjestämiseksi yhteistoiminnassa joukko-osastojen sekä niiden va-
rusmiestoimikuntien kanssa. Ensimmäiset kurssit pyrittäisiin järjestämään 
viimeistään keväällä 2011. 

 
Toimintasuunnitelmassa täsmennettiin lisäksi ampumakorttijärjestelmään kuu-
luvien jatkokoulutuspolkujen rakentamista sekä niiden tärkeysjärjestystä 
suunnittelun käynnistämisen osalta. 
1) Ampujan tiellä harrastajasta kilpailijaksi keskeisimmät tavoitteet ovat, että 

 valmistellaan ampumakorttikurssi II, jonka tavoitteena voisi olla esi-
merkiksi varsinainen lajikoulutus aktiivisen ampumaharrastuksen 
aloittamiseksi tavoitteena myöhemmin seura- ja jopa aluemesta-
ruuskilpailuihin osallistuminen 

 valmistellaan ampumakorttikurssi III, jonka tavoitteena voisi olla 
esimerkiksi systemaattinen valmentautuminen tavoitteena Suomen 
mestaruuskilpailuihin osallistuminen. 

2) Ampujan tiellä harrastajasta ohjaajaksi ja valmentajaksi keskeisimmät ta-
voitteet ovat, että muodostetaan eri ampumakorttijärjestöille koulutusjärjes-
telmä, joka jatkossa tuottaa suoraan koulutuksen kautta oikeudet toimia eri 
ampumakorttikouluttajien tehtävissä. Työn lähtökohtana on nykyjärjestel-
män hyödyntäminen ja sen kehittäminen järjestökohtaisine tavoitteineen. 
Keskeisimpiä koulutustavoitteita ovat 
 ampumakorttikurssien johtajakoulutus niin ilma- kuin ruutiaseille 
 ampumakorttikurssien lajikouluttajakoulutus 
 ampumakorttikurssien turvallisuusasioiden kouluttajakoulutus (saat-

taa sisältyä myös kilpailujen johtajakoulutukseen). 
3) Ampujan tiellä harrastajasta kilpailujen johtajaksi keskeisimmät tavoitteet 

ovat, että tuotetaan eri järjestöille nousujohteinen koulutusjärjestelmä. Sen 
myötä olisi kouluttauduttavissa/saatavissa oikeudet toimia 
 ammuntojen johtotehtävissä aina seurojen harjoitustilaisuuksista 

lähtien 
 eri tasoisten kilpailujen järjestelytehtävissä saadun koulutuksen ja 

kertyneen kokemuksen perusteella. 
Lisäksi tästä koulutuskokonaisuudesta tullaan sisällyttämään tarvittavat osiot 
harrastajasta kilpailijaksi -koulutuspolun yhteyteen. 
 
Ampumakorttikouluttajakoulutus aloitettiin heti alkuvuodesta, jotta kesään 
mennessä olisi valmiudet käynnistää varsinaiset ampumakorttikurssit. Kaikki-
aan pidettiin alla esitetyt neljä eri tilaisuutta. Kouluttajaoikeudet myönnettiin 
yhteensä 101 henkilölle. 
 Vierumäki 23.-24.1.2010 (32 kpl) 
 Siilinjärvi 30.-31.1.2010 (23 kpl) 
 Padasjoki 13.-14.3.2010 (31 kpl) 
 Raasi 12.-13.6.2010 (15 kpl) 
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Kahden ensimmäisen osalta järjestelyistä vastasi Suomen Ampumaurheiluliit-
to ja kahden jälkimmäisen osalta reserviläisjärjestöt. Suunnitellut Mikkelin ja 
Helsingin tilaisuudet jouduttiin peruuttamaan. 
 

 
 
Kuva: Padasjoen kouluttajakurssilaisia ryhmätyönsä ääressä 
 
Koulutukseen osallistumisedellytykseksi asetettiin, että kurssilaisilla on riittävä 
kouluttaja- ja valmentajakokemus sekä 5-vuoden harrastuneisuus ruutiaseilla. 
Siten kurssien läpivienti oli mahdollista toteuttaa viikonloppukursseina, jonka 
tavoitteina oli 

1) Perehdyttää Ampumakorttikoulutuksen tavoitteisiin ja materiaaliin 
2) Pitää vieraammista aihealueista alustukset 
3) Hyödyntää kurssilaisten ammattitaitoa uuden sisällön tuottamiseksi 
4) Saada palautetta Ampumakorttikoulutuksesta sen edelleen kehittämi-

seksi 
5) Yhtenäistää valtakunnallista koulutusta sekä 
6) Laatia ampumakorttikoulutussuunnitelmat vuodelle 2010. 

 
Ampumakorttikoulutus ei käynnistynyt aivan toivotulla tavalla, vaikka koulutta-
jakoulutustavoitteet saavutettiinkin. Toki hyviä pääavauksia nähtiin eri puolilla 
Suomea. Vuoden aikana myönnettiin noin 300 uutta ampumakorttia, mikä ku-
vaa myös positiivisesta mielenkiinnosta kursseja kohtaan. 
 
Ehkä suurin edistysaskel koulutussuunnitelmien kehittämisessä otettiin ilma-
aseiden ampumakortin osalta. Sen sisältöä (liite 2) ja kouluttajakoulutusta 
valmisteltiin yhteistyössä Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunnan kanssa. 
Lähtökohtana pidettiin, että koulutus integroidaan ”pieninä moduuleina” seuro-
jen järjestämien ampumakoulujen yhteyteen. Osallistumismerkintä kirjataan 
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suorituskirjaan ja ampumakoulun päätyttyä myönnetään ilma-asekortit niille, 
jotka ovat osallistuneet kaikkiin pakollisiin osioihin. Ilma-asekorttikoulutus 
käynnistyi konkreettisesti syksyllä alkaneiden ampumakoulujen yhteydessä. 

 
 
Kuva: SAL:n Kultahippupassin keskiaukema toimii suorituskirjana 
 
Nuorten ilma-asekoulutusta annetaan pääsääntöisesti vain Ampumaurheilulii-
tossa ja Ampumahiihtoliitossa. Koulutuksen jatkokehittäminen annettiinkin sen 
vuoksi Ampumaurheiluliiton nuorisovaliokunnan tehtäväksi. Ampumahiihtolii-
ton osalta nähtiin tarkoituksenmukaisimmaksi, että heidän edustajansa osallis-
tuvat mahdollisimman laajalti SAL:n ilma-asekoulutukseen välttäen päällek-
käistä kurssitarjontaa. 
 
Ampuma-aselain uudistaminen on hieman viivästynyt alkuperäisestä aikatau-
lustaan. Ampumakorttijärjestelmä tullaan päivittämään uuden aselain hyväk-
symisen jälkeen tavoitteena, että sen myöntämisehdot olisivat yhtenevät asei-
den hankkimislupien myöntämisehtojen kanssa. Pistoolin osalta tästä voidaan 
joutua poikkeamaan, koska sen hankkimisluvan saannin edellytyksenä tulee 
olemaan kahden vuoden harrastuneisuus. 
 
Pääesikunta hyväksyi tehdyn esityksen perusteella, että ampumakorttikoulu-
tusta voidaan pilotoida kahdessa joukko-osastossa. Edellytyksenä oli, että 
kurssit ovat vapaaehtoisia ilta-kursseja ja niistä ei saa aiheutua puolustusvoi-
mille kustannuksia. Valmistelujen edettyä joukko-osastojen myönteisellä avus-
tuksella ripeästi, järjestettiin jo syksyn aikana kolme ampumakorttikurssia, 
kaksi Kaartin jääkärirykmentissä ja yksi Ilmasotakoulussa. 
 
Pilottikurssien valmisteluvaiheessa pidettiin palaveri joukko-osastojen edusta-
jien kanssa. Tilaisuudessa sovittiin käytännön järjestelyistä ja yhteyshenkilöis-
tä. Joukko-osastot lupautuivat selvittämään koulutukselle soveltuvat ajankoh-
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dat koulutuskalentereistaan sekä antamaan luokkatilat kurssien käyttöön teo-
riaopetusta varten. Santahaminan kurssin osalta myös paikallinen varusmies-
toimikunta kuraattoreineen sekä liikuntakerhotoiminnan vetäjä vastasivat aktii-
visesti kursseista tiedottamisesta. 
 

 

 
Kurssit olivat Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen johtamia kursseja. 
Paikallinen ampumaharrastuksen 
alueneuvottelukunta vastasi kurssin 
käytännön järjestelyistä.  
 
Kouluttajakunta oli rekrytoitu paikalli-
sista ammuntaa harrastavista seu-
roista ja järjestöistä. Tällä pyrittiin 
tuomaan esille monipuolisia harras-
tusmahdollisuuksia, joita on tarjolla 
eri järjestöjen toimesta. Pienellä 
kurssimaksulla katettiin syntyneet 
patruunakustannukset. 

 
Kuva: Kaartin jääkäritoimikunnan graafikon laatima kurssiesite 
 
Kolmen kurssin aloitusvahvuus oli yhteensä 34 varusmiestä. Heistä 19 läpäisi 
kurssin. Keskeytysten syinä olivat päivystysvelvoitteista, komennuksista ja lo-
mista aiheutuneet osallistumisesteet sekä mielenkiinnon lopahtaminen. Am-
pumataitotestin osalta kenellekään ei ollut suoriutumisvaikeuksia. Samoin tur-
vallinen ratakäyttäytyminen oli hyvin opittu varusmieskoulutuksen aikana. Kir-
jallinen koe sitä vastoin muodostui muutamalle haasteeksi, vaikka rästi-
koemahdollisuuskin oli tarjolla. Se onkin varsin laaja-alainen eikä läpäisy on-
nistu lukematta. 
 
Varusmiesten antama kurssipalaute oli erinomainen. Yleisarvosana asteikolla 
1-5 oli 4,2. Ampumakoulutuksesta ja –harjoituksista annettu palaute oli erityi-
sen hyvä. Kaikki palautteessaan kantaa ottaneet vastasivat, että ovat valmiit 
suosittelemaan kurssia myös palvelustovereilleen. Toistaiseksi on vielä liian 
varhaista arvioida, montako kurssilaista jatkaa harrastustaan palvelusajan jäl-
keen. 
 
Haasteellisin kysymys kurssien järjestämisen osalta tulee jatkossakin ole-
maan, kuinka löydetään sellaiset koulutusajankohdat, että mahdollisimman 
moni varusmies voisi osallistua kaikkiin koulutusjaksoihin. 
 
Vuoden aikana eri koulutustilaisuuksien yhteydessä jatkettiin kirjallisen kokeen 
kysymyssarjojen täydentämistä. Kokeen osalta päätettiin, että se tulee sisäl-
tämään 60 monivalintakysymystä sekä tehtävän, luettele ”Ampujan 10 käs-
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kyä”. Samoin laadittiin ampumataitotestille ohjeistus ja testin läpäisykriteerit 
huomioiden koulutuksessa käytettävien aseiden ja ampumatapojen kirjo. 
 
Jatkokoulutustarjonnan osalta suunnittelu käynnistettiin sekä kouluttajakoulu-
tuksen (=ohjaajakoulutus) että ampumakortin jatkokoulutuksen osalta. 

 
Ohjaajakoulutuksen osalta päätettiin, että 
 Ilma-aseampumakortin kouluttajakoulutus tullaan liittämään SAL:ssa 

Ampumakouluohjaajan tutkinnon yhteyteen. 
 Muiden liittojen edustajat voivat osallistua tähän koulutukseen niin halu-

tessaan. Mm SAHL:n osalta tämä mahdollisuus nähtiin erittäin tärkeäk-
si. 

 Ohjaajakoulutuksen osalta ei nähty tarpeita jatkokoulutukselle (II-taso), 
vaan hankkeesta päätettiin luopua. Kouluttajakoulutus ruutiasekurssien 
pitäjille tulee siten hoitaa tulevaisuudessa erillisinä täsmäkursseina 
edellä esitetyin periaattein. 
 

Ampumakorttikurssin jatkokoulutuksen suunnittelu käynnistettiin pilottina 
SAL:n Practicaljaoston ja reserviläisjärjestöjen SRA -toimikunnan yhteis-
työllä. Tavoitteena oli sovittaa yhteen ampumakortti- ja turvallisen ampujan 
kurssien sisällöt nousujohteiseksi ja kaksiportaiseksi koulutukseksi. Tulok-
sena syntyi seuraavalla sivulla esitetyn kaaviokuvan mukainen kokonais-
rakenne aloittelevan ampujan peruskoulutuksesta sekä jatkokoulutukselli-
sesta lajikoulutuksesta. 
 
Jatkokoulutussuunnittelua jatkettiin tavoitteena turvallisen ampujan kurssin 
kaltainen koulutus perusampumakorttikurssin jatkumoksi muillekin lajeille. 
Mukana olivat niin kiväärin, pistoolin kuin ampumahiihdon asiantuntijat. 
Haulikon ja liikkuvan maalin osalta työn käynnistäminen siirtyi vuodelle 
2011. 
 
Jatkokoulutuskurssit ”ristittiin” kantamaan lajin mukaisia nimiä eli kivääri-
kortti-, pistoolikortti ja ampumahiihtokorttikurssi. Practicalin ja SRA:n 
edustajat puolestaan suunnittelivat järjestöjen yhteistä kolmannen tason 
koulutussisältöä työnimellä ”Toiminnallisen ammunnan jatkokurssi”. Liit-
teessä 3 ja 4 on esitettynä ensimmäisiä luonnoksia jatkokoulutuskurssien 
sisällöistä. 
 
Ainoa tavoite, jota vuoden aikana ei saavutettu, oli koulutusta elävöittävän 
videomateriaalin tuotanto. Tehtävään lupautuneen henkilön virkavapau-
desta johtuen jouduttiin osahanke siihen varattuine resursseineen myöhen-
tämään vuodelle 2011. Koulutusmateriaalin osalta jäi lisäksi joitakin täy-
dentämistarpeita. 
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Kuva: Ampumakorttikoulutuksesta turvallisen ampujan koulukseen 
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4.3. Muut tavoitteet 

4.3.1.   Aselain uudistaminen 

 
Tavoitteeksi kirjattiin, että uuden aselain tulee kaikilta osin olla harrastajien 
edun mukainen. Aselupakäytännöissä tulee keskittyä ensimmäisen aseluvan 
myöntämiseen ja erityisesti henkilön sopivuuteen luvan haltijaksi. Ampuma-
aselain tulee mahdollistaa mahdollisimman laajasti eettisesti kestävä ampu-
maharrastus. 
 
Hallintovaliokunta aloitti aselakiuudistuksen käsittelyn helmikuussa 2010, yli 
puoli vuotta tavoiteaikataulusta myöhässä. Foorumin jäsenjärjestöjä kutsuttiin 
kuultavaksi, jolloin tarjoutui tilaisuus edistää fooruminkin tavoitteiden toteutta-
mista. Harrastajakunnan lausunnot olivat samansisältöisiä ja noudattivat edelli-
senä vuonna annettuja lausuntoja. 
 
Hallintovaliokunnan oman lausunnon viimeistely siirtyi syysistuntokaudelle. 
Foorumi lähestyi valiokuntaa kirjeellä ennen työn käynnistymistä, jossa tiedus-
teltiin aikatauluun, lakiehdotukseen tehtävien muutosten valmisteluvastuisiin 
sekä asetuksen laatimiseen liittyviä asioita. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka fooru-
min edustamien tahojen merkittävää asiantuntemusta voitaisiin edelleen aktii-
visesti hyödyntää valiokuntakäsittelyn yhteydessä. Kirje on liitteenä 5. 
 
Valiokunta totesi vastauksessaan, että sillä on käytössään koko valiokuntakä-
sittelyn aineisto (asiantuntijalausunnot, muiden erikoisvaliokuntien lausunnot, 
sisäasiainministeriön vastine asiantuntijalausuntoihin ja hallituksen esitys). 
Tarkoitus on, että valiokunta saa työrauhan arvioidessaan itsenäisesti ja sisäl-
lään lakiehdotuksia sitten, kun se katsoo saaneensa asiassa riittävän aineis-
ton. 
 
Lakiin liittyvän asetuksen valmistelua jatkettiin uudelleen syksyllä hallintovalio-
kunnan annettua lausuntonsa, jonka eduskunta edelleen hyväksyi poikkeuksel-
lisen suurella ääntenenemmistöllä. Ampuma-aselautakunta käsitteli täydennet-
tyä asetusluonnosta ensimmäisen kerran marraskuussa. Foorumin tavoitteet 
tulevat hyvin huomioiduksi myös aselautakunnan työssä, ovathan sen neljä jä-
sentä foorumin jäsenjärjestöjen edustajia.  
 

4.3.2.   Tiedottaminen 

 
Foorumi jatkoi jo perinteeksi muodostunutta seminaarikäytäntöään. Kolman-
nen seminaarin teemana oli Ampumaratojen tulevaisuus. Toistamiseen 
GoExpo –messujen yhteydessä järjestettyyn maaliskuiseen seminaariin osal-
listui ennätysmäärä, lähes 100 harrastajakunnan ja viranomaistahon edusta-
jaa. 
 
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin päätös, että vastuu sisäisestä tiedottamisesta 
on eri järjestöillä oman jäsenistönsä osalta. Foorumi päättää mahdollisista ul-
koisesta tiedottamisesta tapauskohtaisesti. 
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Kuva: Ampumaratojen tulevaisuus mietitytti seminaariväkeä 
 
Ampumakorttihankeen varusmiehille suunnatuista pilottikursseista oli artikkelit 
niin Reserviläisessä kuin Ruotuväessäkin. Lisäksi useissa paikallisissa järjes-
töjä lähellä olevissa lehdissä oli alueella järjestetyistä kursseista omat kirjoi-
tuksensa. 
 
Kotisivuvastaavan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen jäi foorumin ko-
tisivujen päivittäminen toisella vuosipuoliskolla tekemättä. 

4.3.3. Edunvalvonta 

 
Toimintasuunnitelmaan kirjattiin päätös, että hankkeen osalta ei varsinaisesti 
erillistä edunvalvontaa suoriteta, vaan sitä tehdään suunnitelman eri osioiden 
yhteydessä ja järjestöjen toimesta. 
 
Edellisen vuoden tavoitteena oli informoida säännöllisin väliajoin harrastaja-
kuntaa siten, että he osaavat tuoda harrastuksensa entistä paremmin esille 
SLU:n käynnistämän kansallisen liikuntatutkimuksen 2009-2010 yhteydessä. 
Tutkimustulokset julkaistiin keväällä.  
 
Positiivisin tulos oli aikuisväestön keskuudessa harrastajamäärän kasvu 27 % 
ollen 16 500 henkilöä. Määrä palasi takaisin 90-luvun tasolle. Nuorten osalta 
vastaavaa nousua ei valitettavasti tapahtunut vaan määrä oli 2 500 kuten ai-
emmassakin tutkimuksessa. Se on vain noin puolet 90-luvun tasosta. 
 
Ehkä huolestuttavin tulos liittyi potentiaalisiin ammunnan harrastajiin tulevai-
suudessa. Aikuisväestön keskuudessa määrä puolittui 90-luvun tasolta ollen 
enää 7 500 henkilöä. 
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Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi osallistumista liikunnan joukkotapahtumiin, 
turnauksiin, otteluihin ja kilpailuihin tai pitkäaikaisiin kampanjoihin kuluneen 12 
kk:n aikana. Ampumaurheilu on tässä onnistunut hyvin sillä määrä oli lähes 
nelinkertaistunut 90-luvun tasosta ollen 11 000 henkilöä, 66 % koko aikuisvä-
estön harrastajajoukosta. 

5. Hankkeen ohjausryhmä ja alatyöryhmät 
 
Ohjausryhmän kokoonpano oli vuoden aikana seuraava: 

Risto Aarrekivi  SAL  pj 
Janne Hakala SAHL 
Antti Nieminen MPK 
Suvi Tuomainen RES 
Marko Patrakka RESUL 
Tommi Verho RUL (tammi-kesäkuu) 
Arto Pulkki  RUL (heinä-syyskuu) 
Saku Liehu  RUL (loka-joulukuu) 
Keijo Aalto  SML (tammi-syyskuu) 
Teemu Simenius SML (loka-joulukuu) 
Sauli Härkönen MKJ 
Esko Hakulinen AAE 
Raimo Suominen AHL 
Jorma Riissanen SAL  siht 

 

 
 
Kuva: Foorumi kokouksessaan Messukeskuksessa juuri ennen seminaaria 

 
Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kaikkiaan 10 kertaa. 
 
Hankkeen alatyöryhminä jatkoivat toimintaansa sekä ampumaratalaki- että la-
jiasiantuntijoilla täydennetty ampumakorttityöryhmä. Uutena toimintansa aloitti 
ympäristötyöryhmä. 
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6. Hankkeen jatkaminen 
 

Ampumaharrastusfoorumin asema suomalaisen ampumaurheilun vaikuttajana 
vahvistui merkittävästi vuonna 2010. Tästä hyviä esimerkkejä ovat foorumin 
kutsuminen eri ministeriöiden johtamien valtakunnallisten hankkeiden yhteis-
työosapuoleksi. Foorumi ja sen AMPU-hanke huomioitiin eduskunnan eri va-
liokuntien lausunnoissa aselakiuudistuksen yhteydessä. Myös Opetus- ja kult-
tuuriministeriön merkittävä taloudellinen tuki kertoo vahvasta luottamuksesta 
foorumin toimintaa kohtaan. 
 
Loppuvuoden aikana saatiin varmistus siitä, että Ampumakorttihankkeelle 
asetetut tavoitteet kyetään taloudellisten resurssien puolesta saavuttamaan 
sekä hanke saattamaan päätökseensä vuoden 2011 aikana. RATA-hankkeen 
osalta uusien ja merkittävien yhteistyöhankkeiden käynnistäminen vei runsaat 
puoli vuotta. Vastaavasti merkittävä osa tavoitteistakin myöhennettiin ja han-
ketta päätettiin jatkaa aktiivisen toiminnan osalta vielä vuonna 2012. Tämän-
kin hankkeen osalta on merkittävä osa rahoituksesta varmistunut ja siten ko-
konaisuudessaan AMPU –hankkeella on erinomaiset edellytykset jatkaa toi-
mintaansa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. 
 

 
 
Helsingissä            .3.2011 

 
 
Ohjausryhmän    Hankepäällikkö 
puheenjohtaja Risto Aarrekivi             Markku Lainevirta 
 
 
JAKELU        SAL arkisto 
  Foorumin jäsenet (sähköisesti) 
 
 

12/ML/ML 
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LIITE 1 

 
 

YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄ 2010 
 

Ympäristötyöryhmän muodostaa SAL:n ympäristövaliokunta täydennettynä 
foorumin jäsenjärjestöjen asiantuntijoilla 

 Markku Lainevirta, AMPU, pj 
 Tapio Hänninen, SAL, siht 
 Jorma Jussila, SAL 
 Harry Manninen, SAL 
 Kari Pesonen, SAL 
 Riina Rantsi, SAL  
 Esko Raskila  (RES) 
 Jorma Riissanen, SAL 
 Teemu Simenius SML 
 Pekka Tuunanen, SAL 
 Kari Wuokko (RUL) 
 SAHL:n edustaja (nimeämättä) 
 Muut tarvittavat edustajat/erityisasintuntijat (Rakentaminen ja ratatur-

vallisuus jne) 
 

 Rauno Pääkkönen avustaa erityisasiantuntijana työryhmän työskentelyä 
 

TIIMIT 
 

1) Melu 
 Kari Pesonen  
 
2) Maaperä, pohjavesi ja raskasmetallit 
 Jorma Riissanen 
 Harry Manninen 
 Riina Rantsi  
 
3) Asetekniikka (ml luotiloukut)  
 Jorma Jussila  
 
4) Lupamenettely ja ratojen laatutoiminta 
 Tapio Hänninen 
 Pekka Tuunanen 
 Esko Raskila   
 Teemu Simenius 
 
5) Muut mahdolliset asiantuntijatarpeet 

o kaavoitus 
o rakentaminen  
o rataturvallisuus (kimmokkeet, taustavallit, sisäratojen kimmokesuojaus) 
o sisäilmanvaihto (Kari Wuokko) 
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Ampumaratojen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallin-
nan kehittämishankkeen 2010-12 tavoitteet 
 

1) Melun hallinnan kehittäminen 
 

Melualueen ja sen raja-arvojen uudelleen määrittely 
 

o laaditaan perustemuistio, miksi uudelleen määrittely on välttämätöntä 
o kartoitetaan eri maiden melualueen määräytymisperusteita 
o huomioidaan kokonaismelukuormamelukuorman määrä => pienten ra-

tojen melurajoille oma määritystaso 
o selvitetään mahdollisuudet määrittää meluarvot myös vuorokausirytmin 

mukaan  
 

Melun mallinnus- ja mittausmenetelmien kehittäminen 
 

o kartoitetaan nykyisin käytössä olevat mallinnusmenetelmät ja EU stan-
dardoinnin tilanne 

o selvitetään mahdollisuudet määritellä Suomeen käyttöön otettava mal-
linnusmenetelmä (=ohjelmisto) ja sen käyttäjätaho (viranomaistaho vai 
kaupallinen yritys) 

o kartoitetaan nykyisin käytössä olevat ampumamelun mittausjärjestel-
mät  

o selvitetään mahdollisuudet hankkia Suomeen käyttöön otettava mitta-
usjärjestelmä ja sen käyttäjätaho (järjestö, viranomaistaho vai kaupalli-
nen yritys, virallinen mittaustulos riippumattomalta taholta) 

o kokonaistavoitteena ohjeistaa uudelleen melun mallinnus- ja mittausoh-
jeistus 

o aseiden äänitehon (emissiodata) taso tulee selvittää, tavoitteena tau-
lukko, jossa määritetään ase- ja patruunakohtainen äänitaso 
 

Melun vaimennusmenetelmien kehittäminen 
 

o selvitetään eri aseiden ja niihin käyttöön saatavien vaimennusmene-
telmien vaikutukset melualueen määrittämiseen (pyritään parantamaan 
niitä edelleen asetekniikan kehittämistyön yhteydessä)  

o selvitetään eri rakenteellisten ja materiaaliteknisten ratkaisujen mahdol-
lisuudet melun pienentämiseksi tai sen suuntaamiseksi toivotulla tavalla 
(mm ampumapaikat ja niiden melunvaimennus, sivu- ja taustavallit se-
kä muut ”meluseinät) 
 

Yhteiskuntasuhteiden hoito melualueen läheisyydessä olevien 
naapureiden suuntaan 

 
o laaditaan seikkaperäinen suositus, jolla pyritään aktivoimaan kaikkia 

radanpitäjiä huomioimaan naapuruussuhteiden hoitotarve (melun häi-
ritsevyydessä on kyse merkittävässä määrin henkilökohtaisesta suhtau-
tumisesta itse toimintaan) 
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2) Maaperän ja pohjaveden raskasmetallipäästöjen hallinnan 
kehittäminen 
 

Vanhat käytössä olevat radat 
 

o viranomaismääräysten muuttuessa vastuu radalla tehtävistä muutos- ja 
puhdistustöistä pitäisi saada viranomaisille (ainakin taloudellinen vas-
tuu) 

o GTK puhdistusmenetelmä: Selvitetään ymp.viranomaisten mahdolli-
suus hankkia laitteisto yhteispohjoismaisella foorumilla ja puhdistustoi-
menpiteiden rahoittaminen….. 

o Ampumaradan pitäjälle oikeus ilman ympäristölupaa suorittaa pilaantu-
neen maan kuorinta ja kapselointi ja kapseleiden sijoittaminen ampu-
maradan maarakenteisiin 

o lyijyn talteenotto ja hyödyntäminen tulisi saattaa mahdolliseksi ilman 
ympäristölupaa (= lyijy ei ole ongelmajätettä) 

o ympäristölupaan pyritään sisällyttämään oikeus ratojen kunnossapito-
toimenpiteiden suorittamisesta (mm vallien kunnostus) laaditun BAT:n 
mukaisesti) SISÄLLYTETTÄVÄ MYÖS UUSIEN RATOJEN LUPIIN ? 

o ampumaradan pidossa vaadittavat toimenpiteet (veden laadun seuran-
ta, loukkujen tyhjentäminen, maan seulonta ja lyijyn kierrätys, haulien 
keruu verkoista ja keruuojista ja kierrätys, ym.) 
 

Uudisrakentamista varteen ohjeet (malliluvat) 
 

o ympäristöolojen määrittämisestä (etäisyys pohjaveteen, etäisyyden 
muihin herkkiin ympäristöoloihin, ym) 

o ampumaradan maapohjan rakenteen määrittäminen (tiivistykset, vie-
märöinnit, tarkkailukaivot, ym) 

o vallit, niiden korkeudet ja muodot ja niissä käytettävät materiaalit ml 
pintamateriaalin koostumus (metallien liukenemisnäkökulma..) 

o lyijyn keruu (ampumapaikan etualueen pinnoittaminen, hauliverkot ja –
seinät, luotiloukut, ym) 

o ampumaradan pidossa vaadittavat toimenpiteet (veden laadun seuran-
ta, loukkujen tyhjentäminen, maan seulonta ja lyijyn kierrätys, haulien 
keruu verkoista ja keruuojista ja kierrätys, ym) 

 
Pohjaveden virtauksen mallintamisen kehittäminen 
 
Tarkemmat tavoitteet määritetään BAT-työn yhteydessä. 
 

Maaperän suojaaminen imeytymisen estämiseksi 
 
Tarkemmat tavoitteet määritetään BAT-työn yhteydessä. 
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3) Lupamenettelyn hallinnan ja ratojen ”laatutoiminnan” kehit-
täminen 

1. Laaditaan perusselvitys ampumaratojen lupamenettelyn ohjeistuksesta 
ja sen soveltamisesta sekä toimenpidesuositukset asioiden kehittämi-
seksi käynnistymässä olevan ampumaratalainsäädäntötyön yhteydessä 

 
Selvityksen laatimista varten 

o selvitetään käytössä oleva ohjeistus ampumaratalupien hakemiseksi 
o kartoitetaan myönnettyjen ympäristölupien sisällöt (lupaehdot, kus-

tannukset yms…) 
o kootaan kentältä yksityiskohtaiset tiedot lupahakemusohjeiden ristirii-

taisuuksista ja epätäsmällisyyksistä 
o aloitetaan keräämään riittävä määrä tehtyjen tutkimusten tuloksia, jot-

ta voidaan myöhemmin käynnistää niiden tarkempi analysointityö 
o turvallisuus- ja ymp.lupien suhde ja päällekkäisyyksien poistaminen 
 

Selvitys valmistuu viimeistään syksyllä 2010. Kartoituksen yhteydessä saa-
tuja tietoja tullaan hyödyntämään välittömästi YM:n käynnistämässä mallilu-
pahanketyön yhteydessä. 
 
2. Laaditaan ”laatukäsikirjan” luonnos ”Ampumaratojen ympäristö- ja tur-

vallisuusjärjestelmästä”. 
Laatukäsikirjatyötä varten 
o selvitetään ulkomailla käytössä olevaa ohjeistusta ampumaratojen 

hallinnan osalta 
o valitaan niistä parhaat käytännöt sovellettavaksi kansalliseen ohjeis-

tukseen 
o laaditaan ”laatukäsikirjan” luonnos 
o pilotoidaan luonnos toteutettavien ampumaratojen tarkastusten yh-

teydessä loppukesällä 2010 
o työn eri vaiheissa pyydetään lausunnot ampumaratojen hoitovastuus-

sa olevilta tahoilta. 
 

Laatukäsikirjan luonnoksesta laaditaan versio 2 pilotointikokemusten ja saa-
dun palautteen perusteella vuoden 2010 loppuun mennessä. 
 

4) Asetekniikan (ml luotiloukut ja ) kehittäminen ympäristöasi-
oiden hallinnan parantamiseksi 

 
1) ”Päästöttömän” laukauksen kehittäminen 

o selvitetään mahdollisuuksia vähentää lyijyn käyttöä patruunoissa  
o selvitetään mahdollisuuksia vähentää edelleen haitallisia aineita nal-

limassassa 
o kehitetään aseen melun vaimennusta äänenvaimentimin sekä pyri-

tään saamaan niiden käyttö ampumaurheilussa hyväksytyksi  
 

2) Ruutijäämien ja laukauksen päästöjä mittavien tutkimusolosuhteisen ra-
kentaminen Suomeen 
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o kartoitetaan nykyinen kansainvälinen tietämys sekä tehdään esitys 
tarvittavasta kotimaisesta osaamisesta ja sen kustannuksineen 

o selvitetään eri tahojen tarve ja kiinnostus tutkimusolosuhteiden raken-
tamiseen ja sen ylläpitoon 

 
3) Luotiloukkujen kehittäminen  

o selvitetään eri luotiloukkutyyppien vaikutukset raskasmetallipäästöjen 

syntymiseen 

o kehitetään konttiin rakennettavaa moduulirakenteista luotiloukkujär-

jestelmää yhteistyössä ORICOPA Oy:n kanssa, jossa tavoitteena on 

lyijyn erottelun yhteydessä pienentää seulottavaa hiekkamäärää mer-

kittävästi. 

5) Muut tavoitteet 
 

1) 5.3.2010 järjestettiin Messukeskuksessa foorumin vuotuinen seminaari 
GoExpo –messujen yhteydessä teemalla ”Ampumaratojen tulevaisuus”. 
Vuoden 2011 messujen suunnittelu teemoineen käynnistetään syksyllä. 

 
2) Haulien keruujärjestelmä 

o kehitetään haulikkoradan lyijyhaulien keruujärjestelmää yhteistyös-
sä Scantarp Oy kanssa 

 
3) Rakenteellisen rataturvallisuuden kehittäminen 

o kimmokkeet maaperästä 
o taustavallit ja yläkulissointi 
o sisäratojen suojaus/kimmokevaara 

 
4) Sisäilmanvaihto-ohjeistuksen laadinta sisäampumaradoille 

 
5) Sisäratojen siivous 

 
6) Tietopankin perustaminen foorumin kotisivuille 

o perustetaan tietopankki onnistuneista ampumaratojen ympäristö- ja 
turvallisuushaasteiden ratkaisuvaihtoehdoista 

 
7) Selvitetään tarve ja mahdollisuudet käynnistää ampumarataoppaan 

päivitystyö tavoitteena nykyaikaisen ”jatkuvapäivitteisen nettiversion” 
aikaansaaminen vuoden 2012 keväällä. Uudistamistyön painopistealu-
eita olisivat ympäristön pilaantumiseen ja ampumaratojen rakenteelli-
seen turvallisuuteen liittyvät nykyteknologian mahdollistamat ratkaisut. 
Eräänä osatavoitteena on RT-korttien aikaansaaminen tulevaisuuden 
ampumaurheilukeskusrakenteista. 

 
Yhteistyö niin BAT- kuin mallilupahankkeen osalta tulee korostumaan tavoittei-
den toteuttamisessa.  
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LIITE 2 

 

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET 
 

SEURAN ESITTELY JA KURSSIN AVAUS 
Ampumakortti on:  
o Peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen  
o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen  
o Toiminta ampumaradalla 
AMPUJANTIE, HARRASTAJASTA MESTARIKSI 10 min 
(eri urapolut esitellään kuvin ja kuvakkein) 
o harrastaja-kilpailija-alueryhmä-maajoukkue 
o harrastaja-tuomari-kilpailujen johtaja 
o harrastaja-ohjaaja-valmentaja 
o harrastaja-seuratoimija-seurajohtaja 
o metsästysosuus 
o näin kouluttaudun 
o harrastaja-mestariharrastaja 
JÄRJESTÄVÄN ”JÄRJESTÖN JA SEURAN” ESITTELY video/esitteet+ sanallinen presen-
taatio 10 min 
o Seuran/järjestön toimintamuodot 
o Harrastusmahdollisuudet 
o Koulutusmahdollisuudet 
o Seuran jäsenyys: maksut ja edut, velvollisuudet, oikeudet  (kts. yhdistyslaki) 
o alennukset, majat, asut.. 
 

TURVALLISUUS 
o Asetta on käsiteltävä aina kuin se olisi ladattu.  
o Aloita aseen käsittely, tarkastamalla että se on tyhjä. 
o Sormi pidetään liipaisinkaaren ulkopuolella aina, paitsi tauluja ammuttaessa. 
o Piippu pidetään turvalliseen suuntaan. Älä osoita mitään, mitä et olisi valmis am-

pumaan. 
o Varmistu turvallisesta taustasta. 
o Opettele aseen hallintalaitteet ennen lataamista. 
o Tyhjennä ase välittömästi ammunnan päätyttyä. 
o Nollatoleranssi. Aseet ja muut päihteet eivät sovi yhteen. 
o Seuran omat ratasäännöt 
 

SUOJAIMET 
Käydään läpi kuulon suojaamiseen liittyvät asiat 
o kuulo ja sen ”vaurioituminen” 
o erilaiset kuulosuojaintyypit ja niiden vaimennuskyky:  

- kuppisuojaimet (tavalliset ja aktiivi) 
- tulpat (milloin hyväksyttävissä !!!) 

o suojainten on oltava ”mukavat päässä” 
Näön suojaus 
Käydään läpi näön suojaamiseen liittyvät asiat 
o oltava mukavat käytössä 



 29 

o tärkeät kaikenlaisessa ammunnassa 
 
 
 
 

ILMA-ASEET JA NIIDEN OSAT 
 
 

 
Liipasin, säiliö, takatähtäin, etutähtäin, kahva, tukki, poskitukki/pakka, piippu, latausaukko 
ja perä 
 
 

 
Liipasin, säiliö, takatähtäin eli jyvä, etutähtäin eli hahlo, kahva, latausaukko ja piippu 
 

ILMA-ASEEN TOIMINTA 
 

o kuvataan, miten ase ladataan ja miten se laukaistaan 
o Näytetään käytännössä miten aseet toivmivat 
o Kerrotaan vipuviritteisistä  ja paineilma-aseista 
 

ASEIDEN KÄYTTÖTARKOITUS 
 

o urheiluammunta 
o Ilma-aseita EI ole tarkoitettu metsästykseen 
 

RATAKÄYTTÄYTYMINEN 
 
o AJATTELE! 
o Liiku vain turvallisella alueella 
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o Aseita ei saa käsitellä ilman ammunnanjohtajan lupaa, paitsi erillisellä merkityllä käsit-
telyalueella. 

o Huolehdi kuulon ja näön suojaamisesta. 
o Ennen ammunnan aloittamista on varmistuttava muiden sijainnista ettei kukaan ole 

ampumalinjan etupuolella 
o Ammunta on keskeytettävä välittömästi kun huomataan turvallisuuden mahdollisesti 

vaarantuvan. 
o Ratamääräyksiä on noudatettava! 
o Radalla liikutaan rauhallisesti 
o Seuran omat ratasäännöt/turvallisuusohjeet 
o Huomioi myös muut ampujat. Anna harjoittelu rauha. 
 

AMPUMATARVIKKEET JA VARUSTEET 
o hihnat 
o kengät, housut, takki, hanskat, lasit 
o kaukoputki 
o Pöytätuki 
o Vastapaino 
o Vaahtomuovituki 
o Luodit 
 

VAROTOIMENPITEET ASEITA KÄSITELLESSÄ 
 
o asetta käsitellään aina niin kuin se olisi ladattu 
o aseen piippu ei saa koskaan osoittaa ihmistä kohti 
o Varmistetaan että latausaukko on auki 
 

ASEIDEN TURVALLINEN KÄSITTELY 
 
o asetta käsitellään aina niin kuin se olisi ladattu 
o aseen piippu ei saa koskaan osoittaa ihmistä kohti 
o sormi liipaisimella vain kun aiot laukaista 
o aseen kuljettaminen kilpailutilanteessa 
o seuran omat turvallisuusohjeet 
Lataaminen 
o ammunnanjohtajan/ohjaajan käskyjen mukaan 
o suoritetaan ainoastaan ampumapaikalla 
 

ASEEN PERUSTARKISTUS 
 
o piippu on puhdistettu ja esteetön 
o aseen osien kiinnitys ja kunto (tukkirikot, tukin kiinnitys, piipun kiinnitys, laukaisukoneis-

ton puhtaus ja kunto) 
o Luodit sopivia ja puhtaita. Älä ammu lattialle pudonnutta luotia 
o Paineilma-aseen säiliössä riittävästi ilmaa 
 

HÄIRIÖTILANTEET JA NIISSÄ KÄYTTÄYTYMINEN 
 
o Syöttöhäiriö 
o Aserikko 
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o Luoti piipussa 
o Piipussa este 
Yllämainituissa tilanteissa ampuja lopettaa ampumisen välittömästi ja ilmoittaa ohjaajal-
le/ratatoimitsijalle. Ohjaaja/ratatoimitsija tarkastaa aseen. 
 
 

ASEEN KULJETTAMINEN 
 
o Kuljettaminen julkisissa kulkuneuvoissa aina puhtaassa asepussissa/salkussa 
o Kuljettaminen julkisilla paikoilla aina puhtaassa asepussissa/salkussa 
o Kuljettaminen omassa kulkuneuvossa aina puhtaassa asepussissa/salkussa 
o MISSÄ SAA OLLA ESILLÄ ????? Ainoastaan ampumaradalla kun ollaan harjoittele-

massa tai kilpailemassa. 
 

YMPÄRISTÖASIAT 
 
o ampumasuorituksesta aiheutuvat 
o ammunnan harrastamiseen liittyvien toimintojen aiheuttamat 
o ampumaratojen rakentamisen ja ylläpidon aiheuttamat ympäristövaikutukset 
 
Välittömiä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa  
o melu ja ilmaan päätyvä lyijypöly 
o raskasmetallien kertyminen maaperään (uhka pohjavesille) 
o aseiden huollosta syntyvät öljyiset puhdistusjätteet 
o tapahtumissa syntyvät jätteet (hylsyt, pahvit, muovipakkaukset, sekajätteet..) 
 
Välillisiä vaikutuksia aiheutuu muun muassa 
o liikenteen päästöistä 
o aseiden ja luotien valmistamisesta 
o ampumaratojen rakentamisesta ja ylläpidosta 

 
Miten huolehdit ympäristöstäsi 

o omien roskien kerääminen ja lajittelu 
o ratasiisteys 
o radan ympäristömääräysten noudattaminen 
o ympäristöystävällisten patruunoiden yms hankinnoilla 
o Joka harjoituksen jälkeen muista pestä kädet (luodit ovat lyijyä) 
 

LAUKAUKSEN OHJELMA 
 

1) Keskittyminen 
2) Ampuma-asennon rakentaminen 
3) Aseen suunnan tarkistus 
4) Aseen lataus 
5) Tähtäyskuvan hakeminen 
6) Liipaisu 
7) Jälkipito 
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      LIITE 3 

 
 
Kivääri- ja pistoolikorttikurssit 
 

 

AMPUMAKORTTIKOULUTUS AIKUISILLE 

 
Ilma-asekortti 

- kurssiohjelma ampumakorttikurssin I vaiheen ohjelman mukaan 
- kurssin pituus n. 9 tuntia, arki-iltoina tai viikonloppuna 
- kurssi pitää sisällään ilmakiväärin ja – pistooliammunnan tutustumisen 
- kurssin jälkeen henkilö velvoitetaan käymään vähintään viisi johdettua harjoi-

tuskertaa kahden kuukauden aikana ja harjoituskerroista merkintä on tehtävä 
hänelle tehtyyn ratapäiväkirjaan valvojan kuittaamana 

- tämän aikajakson jälkeen henkilö voi siirtyä jatkokurssille (ruutiasekurssi) 
 

 
Ruutiasekurssi kiväärille ja pistoolille 

- ruutiasekurssin ohjelma noudattaa myös I vaiheen koulutusohjelman eli  
     aseet ja ampumatarvikkeet, varomääräykset ja suojavarusteet  
     seikkaperäisemmin kerrottuna 
- kurssi pitää tässäkin sisällään teoriaosuuden jälkeen tutustumisen pienois-

pistooliin ja pienoiskivääri-ammuntaan 
- kurssin pituus tulisi olemaan vähintään 12 tuntia ja suoritettaisiin arki-iltoina 

tai viikonloppuisin 
- työryhmä pohti tässä myös II luokan tuomarikorttikoulutuksen sisältyvän tä-

hän kurssiin, jolloin kurssin kesto pitenisi huomattavasti 
- työryhmä oli myös sitä mieltä, että kurssisisältöön lisättäisiin joitakin kokonai-

suuksia säännöistä ja II luokan tuomarikorttikoulutus lopetettaisiin kokonaan, 
perusteluna työryhmä esittää, että nykymuodossaan korttikoulutus ei ole li-
sännyt sääntötuntemusta oleellisesti 

 
 
Kouluttaja 

- hyvän kouluttajakokemuksen omaava henkilö, mielellään harrastanut itse la-
jia vähintään viisi vuotta 

- suositus, että kouluttajalla olisi I luokan tuomarikortti 
- uusi aselaki (ase- ja ampujakouluttaja) 
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Ruutiasekoulutus 
  

Kivääri 
 

- mielestämme kouluttaja päättää minkä ajan kulutta koulutettava on valmis laji-
koulutukseen 

- lajikoulutuksessa teoriassa käydään makuuasento ja asentoammunta (makuu, 
pysty ja polviasennot), jonka jälkeen siirrytään käytännön harjoituksiin 

 makuuasento 
o kuivaharjoittelu 
o asento  
o hihna 
o tukikäsi 
o aseen paikka tukikädessä 
o hengitys 
o tähtäys  
o liipaisu 
o jälkipito 
o analyysi (osuman maalaaminen) 
o ratakaukoputken käyttö osumien tarkastukseen ja put-

ken paikka 
o kuivaharjoittelun jälkeen jatketaan ammuntaa ”kovilla” 

 
 pystyasento 

o kuivaharjoittelu 
o ampuma-asento 
o ote kivääristä 
o tukikädenpaikka 
o aseen pystytuki 
o hengitys 
o tähtäys  
o liipaisu 
o jälkipito 
o analyysi (osuman maalaaminen) 
o ratakaukoputken käyttö osumien tarkastukseen ja put-

ken paikka  
o kuivaharjoittelun jälkeen jatketaan ammuntaa ”kovilla” 
o kuivaharjoittelu 
o ampuma-asento 
o tukijalan asento ja paikka 
o vasemman kyynärpään paikka 
o ote kivääristä 
o tukikädenpaikka vs. makuuasento 
o aseen pystytuki toimii tässä asennossa patruunatelinee-

nä 
o hengitys 
o tähtäys  
o liipaisu 
o jälkipito 
o analyysi (osuman maalaaminen) 
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o ratakaukoputken käyttö osumien tarkastukseen ja put-
ken paikka  

o kuivaharjoittelun jälkeen jatketaan ammuntaa ”kovilla” 
 

Kouluttajina voi olla aluksi esim. seuran kokeneempia ampujia.  
Jatkossa koulutettavan edistyessä katsomme, että vähintään I valmennusjak-
son käynyt valmentaja jatkaa ohjaamista.  

 

Pistooli 
 

Pistoolissakin kouluttaja päättää minkä ajan kulutta koulutettava on valmis la-
jikoulutukseen 
Lajikoulutuksessa teoriassa käydään läpi eri pistoolilajit 

 
 tarkkuusosa 

o asento 
o tähtäys 
o ote aseesta 
o liipaisu 
o jälkipito 
o analysointi  
o osuman maalaus 

 pikaosa 
o asento 
o nosto 
o tähtäys 
o liipaisu 
o jälkipito 

 
 50m pistooli 

o samat asiat kuin edellä 
 

 olympiapistooli 
o asento 
o siirrot taulujen välillä 
o liipaisu 
o tähtäys 
o siirto kuudenteen tauluun 
o suorituksen analysointi 
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      LIITE 4 

 
 
 

Toiminnallisen ampujan jatkokurssi 
 

Tavoitteita 
 

o Miten kehitän kilpailuosaamistani 

o Kouluttajina oman alueen kokeneita menestyneitä ampujia 

o Pidetyillä kursseilla on ollut erilaisia sisältöjä 

o Puutetta sopivista kouluttajista (erityisasiantuntijat) 

o Kurssinjohtaja valitsee sopivat ihmiset 

o Ei välttämättä tarvitakaan jäykkää muotoa 

o Esim. vuosittainen aihevaihtelu jopa toivottavaa (koulutuskorttiajattelu) 

o Ammutaan paljon 

o Tukimateriaalia pitäisi kerätä (videot) 

 

Koulutussisältö 
 
o Myönteinen ajattelutapa, onnistumisten kautta – ei virheiden 

o Tavoitteen asettaminen ja järjestelmällinen toteutus siihen pääsemiseksi 

o Oman suorituksen analyysi, seuranta ja päiväkirjan pito 

o Lihashuolto, fysiikka, notkeus, lämmittely 

o Ampumaosuuden ”lukeminen” tutustuessa osuuteen 

o  Taktiikan luominen omia vahvuuksia hyödyntäen 

o Edistyneet lajinomaiset tekniikat 

o Vaikeat ampuma-asennot, liikkeestä ampuminen, heilurit, ym. 

o Kilpailusuorituksen henkinen puoli 

o ”Pään ohjelmointi” – suoritusohjelman mielikuvaharjoittelu 

o Positiivinen itsekannustus – ”Minä osaan tämän osuuden vaatimat 

asiat” 

o ”Omaa ammuntaa” – suoritus oman taitotason mukaan, ei muiden 

o Näkeminen – osuman tulkinta tähtäimistä, riittävä tähtäinkuva eri etäisyyksillä 
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      LIITE 5 

 
 

 
 
 
 
ASELAKIESITYKSEN (HE 106/2009) VALIOKUNTAKÄSITTELY 
 

Hallintovaliokunta käynnistänee työnsä lakiesityksen käsittelyn osalta heti 
syysistuntokauden alkaessa. Toistaiseksi julkisuudessa olleiden tietojen va-
lossa ei ole ollut muodostettavissa selkeää mielikuvaa siitä, kuinka ja millaisel-
la aikataululla työtä tullaan jatkamaan. 
 
Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjä on kuultu laajasti eri valiokuntien, 
myös hallintovaliokunnan toimesta. Parhaat kiitokset tästä mahdollisuudesta. 
Toivomme voivamme edelleenkin olla tuomassa asiantuntijaosaamisemme 
mukaan lain viimeistelytyöhön. Uskomme, että se edesauttaisi merkittävästi 
hyvän hallintotavan mukaisen, selkeän ja yksiselitteinen ampuma-aselain ai-
kaansaamista, joka ei kohtuuttomasti vaikeuttaisi myöskään vastuullista har-
rastustoimintaa eikä asealan elinkeinotoimintaa.  
 
Ampumaharrastusfoorumi tiedusteleekin kohteliaimmin, että 
- millaisella aikataululla niin valiokunta kuin eduskuntakin on suunnitellut kä-

sittelevänsä lakiesitystä 
- millaisin hallintovaliokunnan toimenpitein niin eri lausuntovaliokuntien lau-

suntojen kuin valiokunnan kuulemien asiantuntijoidenkin merkittävät muu-
tosehdotukset seurannaisvaikutuksineen tullaan valmistelemaan, käsitte-
lemään ja huomioimaan itse lakitekstissä 

- kuinka ja millä aikataululla lakiin liittyvä ja sitä merkittävällä tavalla täsmen-
tävä asetus valmistellaan ja hyväksytään sekä 

- kuinka edustamiemme tahojen merkittävää asiantuntemusta voitaisiin 
edelleen aktiivisesti hyödyntää valiokuntakäsittelyn yhteydessä. 

 
Parhaimmat kiitokset jo tässä vaiheessa vastauksistanne. Vain niiden avulla 
on foorumin jäsenjärjestöjen mahdollista suunnitella tiedotustoimintaansa si-
ten, että kaikilla lain valmistelutyöhön ja sen käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä 
olisi asiantuntemuksemme ja mahdollisuuksien mukaisesti myös työpanok-
semme käytettävissään.  

  
Ampumaharrastusfoorumin puheenjohtaja 
        

 Risto Aarrekivi 
 


