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1. Tiivistelmä 
 
Ampumaharrastusfoorumin asema suomalaisen ampumaurheilun merkittä-
vimpänä vaikuttajana vankistui vuonna 2012. Tiivis yhteistyö jatkui eri hallin-
nonalojen ja viranomaisten kanssa. Maakunnallisten foorumeiden eli ampu-
maharrastuksen alueneuvottelukuntien verkosto täydentyi vuoden aikana vii-
dellä uudella jäsenellä. 
 
Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen 2008 - 2013 (AMPU-hanke) viides 
toimintakausi on takana. Vuonna 2008 hyväksyttyä hankesuunnitelmaa on 
kyetty tavoitteiden osalta edelleen noudattamaan ilman merkittäviä muutoksia.  
 
Vuodelle 2012 asetettiin seuraavat keskeisimmät tavoitteet: 
1) Laatia ampumaratojen pitäjille "Ampumaratojen elinkaariopas” -käsikirja 

sekä tehdä kattava ampumarataselvitys.  
2) Foorumin ympäristötyöryhmä jatkaa tavoitteidensa toteuttamista sekä an-

taa asiantuntija-apua ampumarata-asioissa. 
3) Tuottaa ampumakorttikoulutuksen tarvitsemaa esittely-, markkinointi- sekä 

koulutustilaisuuksien kurssimateriaalia.  
4) Laajentaa varusmiesten ampumakorttikurssien pilotointia ampumaharras-

tuksen alueneuvottelukuntien toimesta. 
5) Päättää ampumakorttihankkeen ylläpitovastuun siirtämisestä kokonaisuu-

dessaan ampumakorttijärjestöjen vastuulle.  
 
Ampumaratojen elinkaarioppaan osalta ei aikaansaatu tavoitteeksi asetettua 
luonnosversiota. Samoin teknisten ratkaisujen osalta käynnistyminen on toteu-
tumatta BAT-hankkeen viiveistä johtuen. Muiden tavoitteiden osalta vuoden 
aikana saavutettiin merkittäviä tuloksia. 
 
Ampumaratojen työturvallisuusohjeesta laadittiin luonnos, jossa on otettu 
huomioon mm. kemialliset ja fysikaaliset altisteet sekä tapaturman uhka. Työ-
terveyslaitokselta tilattiin Töölöntorinkadun ampumaradan työhygieeninen sel-
vitys, jonka tulosten perusteella ohje päivitetään vuoden 2013 aikana. 
 
Ampumaratatietojen keruuhanke toteutui keväällä 2012. Kysely lähetettiin 
runsaalle 3000 vastaanottajalle ja vastauksia saatiin runsaat 600. LIPAS-
rekisterin päivittämisen kannalta uusia tietoja saatiin yli 200 rata-alueesta.  
 
Ympäristökoulutusmateriaali oli peräisin 2000-luvun alkupuolelta ja siten osin 
vanhentunut. Materiaalin päivitystyö tilattiin Rambollilta ja se valmistui aikatau-
lun mukaisesti vuoden 2012 loppuun mennessä.  
 
Ympäristöministeriön ampumaratojen ympäristölupaohjeistusta valmisteleva 
AMPY-työryhmä sai työnsä päätökseen ja ”Ampumaratojen ympäristölupa-
opas” allekirjoitettiin tammikuussa 2012. Oppaasta tuotettiin kevään aikana 
painotuote, joka julkaistiin heinäkuussa.   
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Vuoden 2012 aikana ympäristövaliokunta tuki asiantuntemuksellaan noin 20 
ampumaradan vastuuhenkilöitä heidän olosuhdehaasteissaan. Ympäristötyö-
ryhmän omia ratakatselmuksia ei suoritettu.  
 

Ampumakorttityöryhmän toimesta ideoitiin seuraavia tarpeita ampumakortti-
hankkeen koulutus- ja markkinointimateriaalin osalta: Kultahippupassin koulu-
tussisällön kuvaus, Banderolli ampumakorttikoulutuksesta ja vastaava juliste 
seurojen ja yhdistysten käyttöön, ampumakorttikoulutusvideo, Ampujan 10 
käskyä -seinäjuliste sekä ampumakorttikurssin (ruuti) ”työkirja”. 
 
Varusmiesten ampumakorttikurssien koulutustarjontaa laajennettiin viidelle 
uudelle paikkakunnalle. Pilottikoulutustilaisuudet järjestettiin Lahdessa, Paro-
lassa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Keuruulla.  
 
Ampumakorttihankkeen päättämiseen tähtäävissä toimenpiteissä ei edetty toi-
votulla tavalla. Koulutusmateriaalin viimeistely toteutetaan keväällä 2013. 
  
Sisäasiainministeriö asetti 25.4.2012 hankkeen ampumaratojen perustamista 
ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan 
lainsäädännön uudistamiseksi. Vuoden vaihteeseen mennessä työryhmä sai 
valmiiksi ehdotuksen terveyden huollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta ja -
oikeutta poliisille koskevien määräysten muuttamisesta. Samoin valmistui eh-
dotus aseiden säilyttämistä koskeviksi säännöksiksi. Ilma-aseista ehdotetaan 
luvanvaraisiksi yli 6.35 mm kaliiperiltään olevat aseet. Jousiaseita työryhmä ei 
esitä luvanvaraisiksi. Ehdotus ampumaratalaiksi saatiin luonnosasteelle.  
 
Ampumaharrastusfoorumin ”Turvallinen ampumarata” -seminaari järjestettiin 
Helsingin Messukeskuksessa 2.3.2012. Kesäkuussa järjestettiin jäsenjärjestö-
jen päättäjille tilaisuus, jossa esiteltiin ampumaharrastusfoorumia ja sen toi-
mintaa sekä AMPU-hankeen tavoitteita ja saavutettuja tuloksia. 
 
Joulukuussa 2011 oli jätetty vetoomus puolustusvoimien ampumaratojen säi-
lyttämiseksi. Työtä ratojen säilyttämisen puolesta jatkettiin alkuvuonna, jolloin 
puolustusvoimissa oli meneillään ”luopumissuunnitelmien” laatiminen. Muun 
muassa käytiin tapaamassa ylijohtaja Esa Pulkkista Puolustusministeriöstä 
sekä maavoimien komentajaa.  
 
Puolustusvoimat päätti kesällä viiden rata-alueen sulkemisesta. Ampumahar-
rastusfoorumi käynnisti välittömästi toimenpiteet niiden säilyttämiseksi harras-
tuskäytössä. Valtioneuvostolle tehtiin esitys, että se ryhtyisi toteuttamaan 
edellisen eduskunnan antamaa tavoitetta kattavan ampumarataverkoston to-
teuttamiseksi. Eräänä ajankohtaisena keinona esitettiin, että kunnille annettai-
siin velvoite ylläpitää alueella olevat ampumaradat kunnallisina liikuntapaik-
koina. Asian tiimoilta käytiin marraskuussa tapaamassa kuntaministeriä.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön huomattavalla taloudellisella tuella on ollut edel-
leen ratkaiseva merkitys AMPU -hankkeen etenemismahdollisuuksille. Hank-
keella on siten erinomaiset edellytykset jatkaa aktiivista toimintaansa tehtyjen 
suunnitelmien mukaisesti. 
 



 5 

 
 

 

 

2. Johdanto 
 
Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen 2008 - 2013 (AMPU-hanke) viides 
toimintavuosi on takana. Vuonna 2008 hyväksyttyä hankesuunnitelmaa on 
kyetty tavoitteiden osalta edelleen noudattamaan ilman merkittäviä muutos-
paineita. Tehdytkin muutokset ovat pääosin olleet uusien tavoitteiden asetta-
mista tai vanhojen hienosäätöä. 
 
Rata-hankkeen osalta on joidenkin tavoitteiden toteuttamista jouduttu ulkopuo-
lisen rahoituksen puutteesta johtuen toistaiseksi myöhentämään. Merkittävin 
näistä on ollut tavoite laatia kokonaisvaltainen suunnitelma Ampumarataver-
kostosta vuonna 2020 ja strategia sen toteuttamiseksi. Parhaaksi toteutusta-
vaksi nähtiin uuden hankkeen käynnistäminen, joka keskittyisi ampumarata-
verkoston kehittämistyöhön.  
 
Ampumaharrastusfoorumin kokoonpano säilyi vuoden aikana samana ja siinä 
ovat edustettuina alla luetellut kymmenen jäsenjärjestöä. 
o Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) 
o Suomen Ampumahiihtoliitto (SAHL) 
o Suomen riistakeskus 
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). 
 
Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöissä on ampumaseuroja, metsästys-
seuroja ja reserviläisyhdistyksiä noin 5000. Niissä on yhteensä yli 500 000 jä-
sentä ja vaikutuspiirissä yli miljoona ammunnan harrastuksen kanssa tekemi-
sissä olevaa kansalaista. 
 
Ampumaharrastusfoorumi asema suomalaisen ampumaurheilun merkittävim-
pänä vaikuttajana vankistui vuonna 2012. Tiivis yhteistyö jatkui eri hallin-
nonalojen ja viranomaisten kanssa. Maakunnallisten foorumeiden eli ampu-
maharrastuksen alueneuvottelukuntien verkosto täydentyi vuoden aikana vii-
dellä uudella jäsenellä. 
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3. Vuoden 2012 tavoitteet ja tulokset 

3.1.  Rata-hanke 

 
Vuoden 2012 keskeisin tavoite oli laatia ampumaratojen pitäjille "Ampumara-
tojen elinkaariopas” -käsikirja sekä tehdä kattava ampumarataselvitys. Tulos-
ten perusteella päivitetään LIPAS-tietojärjestelmä. 
 
Ampumaharrastusfoorumin ympäristötyöryhmä jatkaa asiantuntija-
aputoimintaa ampumarata-asioissa esitettävien pyyntöjen mukaisesti. 
 
Ampumaharrastuksen alueneuvottelukuntien toimintaa pyritään edelleen laa-
jentamaan tavoitteena hyvä kattavuus harrastajakunnan kannalta keskeisillä 
alueilla.  

3.1.1.   Ampumaratojen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten hallin-
nan kehittämishanke  

 
Hankkeen painopistealueita ovat melu, maaperä ja pohjavesi, ampumaradan 
nykyiset ja tulevat rataympäristöön tai lupamenettelyyn liittyvät oppaat, joita on 
valmiina tai suunnitteilla. Teknisistä ratkaisuista luettelossa on luotiloukut ja 
lyijynkeruu. Rataturvallisuus- ja sisäilman laatuhankkeet ovat käynnissä.  
 
Ampumaratojen elinkaarioppaan osalta ei aikaansaatu tavoitteeksi asetettua 
luonnosversiota. Samoin teknisten ratkaisujen osalta käynnistyminen on toteu-
tumatta BAT-hankkeen viiveistä johtuen. Muiden tavoitteiden osalta vuoden 
aikana saavutettiin merkittäviäkin tuloksia. 
 
Ampumaratojen työturvallisuusohje 
 
Työturvallisuusohje on ensisijaisesti tarkoitettu ampumaradalla työskenteleväl-
le henkilöstölle kuten ratavalvojille ja huollosta vastaaville. Ohjeesta laadittiin 
luonnos, jossa on otettu huomioon mm. kemialliset ja fysikaaliset altisteet 
(esim. melu) sekä tapaturman uhka.  
 
Ohjetta varten tilattiin Työterveyslaitokselta työhygieeninen selvitys Töölönto-
rinkadun ampumaradalta. Sen yhteydessä altistumisen arvioimiseksi mitattiin 
ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia ammuntojen aikana. Mitattavia altisteita 
olivat ammunnan aikana mahdollisesti ilmaan vapautuvat pienhiukkaset (pö-
ly), lyijy ja muut ammusten raaka-ainemetallit (kupari ja sinkki) sekä ruudin pa-
lamisesta syntyvät hiilimonoksidi, hiilidioksidi ja typen oksidit. Ilmanäytteiden 
lisäksi kerätään ampumaradan pinnoilta ja ampujien iholta pyyhintänäytteitä, 
joista analysoidaan lyijy (ja muut metallit). 
 
Työturvallisuusohjetta täydennetään saatujen mittaustulosten perusteella ja se 
valmistuu vuoden 2013 aikana. 
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LIPAS-rekisterin päivittäminen 
 
Ampumaratatietojen keruuhanke toteutui keväällä 2012. Sen kunnianhimoise-
na tavoitteena oli, että kaikki Suomen merkittävimmät sisäampumaradat ja 
noin 650 ulkoampumarataa päivitetään tiedoiltaan Lipas-rekisteriin.  
 
 
 

 
 
Kuva: Vastausten alueellinen 
jakautuminen 

 
 
 
 
Järjestötoimijoille suunnattu 
kysely lähti yhteensä 3066 
vastaanottajalle. Vastaanot-
tajat oli pääasiassa kerätty 
Ampumaharrastusfoorumin 
jäsenjärjestöjen jäsenrekiste-
reistä. Myös joitain yksittäisiä 
henkilöitä, joiden tiedettiin 
olevan sidoksissa ampuma-
ratoihin, lisättiin manuaalises-
ti lähetyslistalle. Kaiken kaik-
kiaan yhteistyö järjestötoimi-
joiden kanssa toimi erinomai-
sesti. 
 
Järjestötoimijoille lähtenee-
seen kyselyyn saatiin yh-
teensä 514 vastausta. Näistä 
täydellisiä vastauksia oli 242 
ja epätäydellisiä 272.  
 

 
 
Täydellisellä vastauksella tarkoitetaan vastausta, joka on täytetty loppuun asti 
asianmukaisesti. Epätäydellinen puolestaan tarkoittaa vastausta, joka on jää-
nyt kesken, joko vastaajan aloitteesta tai järjestelmän virheellisestä toiminnas-
ta johtuen.  
 
Kunnille lähetetty kysely tuotti yhteensä 111 vastausta, joista 35 oli täydellisiä 
ja 76 epätäydellisiä. 
 
Toivottavaa olisi ollut, että järjestötoimijoiden täydellisten vastausten määrä 
olisi kivunnut tehtäväkuvauksessa määriteltyyn 400 kappaleeseen. Kokonais-
vastausmäärää voidaan kuitenkin pitää tyydyttävänä.  
 
LIPAS-rekisterin päivittämisen kannalta uusia tietoja saatiin yli 200 rata-
alueesta. Alla olevissa taulukoissa on ”tilastoituna” joitain olennaisia teknisiä 
tietoja saaduista vastauksista. Nämä tulokset antavat kohtuullisen hyvän ku-
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van siitä, millaisista radoista saatiin tietoja. Samalla ilmi käy vastausten osit-
tainen puutteellisuus: esimerkiksi ulkoratojen ja sisäratojen yhteenlaskettu 
määrä ei vastaa kokonaisvastausmäärää – eli ”ruutu on jäänyt valitsematta”. 
On myös huomattavaa, että muutamat suuremmat ampumaradat ovat saa-
neet useita vastauksia, eikä siis vastausmäärä ole sataprosenttisesti sama 
kuin erillisten ratojen määrä. Karkeasti arvioiden yhtä rataa kohden tuli noin 
1,3 vastausta. 
 

Ulko- ja sisäratoja Ratojen määrä 

Ulkoratoja 290 

Sisäratoja 26 

 

Ympäristölupa-asiat Ratojen määrä 

Ympäristöluvallisia ratoja 177 

Ympäristölupa vaadittu 200 

Ympäristölupa haettu 197 

 

Riistamaalit Ratojen määrä 

Hirvirata, 75m 80 

Villikarju 39 

Hirvirata, 100m 70 

 

Asetyypin ratoja Ratojen määrä 

Ilma-aseratoja 46 

Pienoiskivääriratoja 213 

Pistooliratoja 193 

Haulikkoratoja 165 

Kivääriratoja 250 

 

Ampumakoe mahdollinen Ratojen määrä 

Metsäkauriskoe 175 

Hirvi- ja peurakoe 195 

Karhukoe 166 

Ampumataitotesti 54 

 
 
Ympäristökoulutusmateriaali 
 
Käytössä ollut koulutusmateriaali oli peräisin 2000-luvun alkupuolella. Kym-
menen vuotta päivittämättä ollut ampujan ympäristöopas sekä seuratoimijoi-
den ympäristökoulutusmateriaali päätettiin uudistaa nykytilannetta vastaaviksi.  
 
Tarjouskilpailun perusteella valittiin Ramboll materiaalin päivittäjäksi. Työ 
käynnistyi syksyllä ensimmäisellä ohjausryhmän kokouksella. Materiaali val-
mistui aikataulun mukaisesti vuoden loppuun mennessä ja se kattaa seuraa-
vat osa-alueet: 

1. Johdanto ampumaratojen ympäristövaikutuksiin 
2. Kemialliset vaikutukset 
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3. Meluvaikutukset 
4. Jätehuolto 
5. Ympäristölainsäädännön pääperiaatteet 
6. Ampujan ympäristöopas  

 
Näistä ampujan ympäristöopas on oheistettuna liitteessä 1. 
 
Materiaali tullaan laittamaan lausuntokierrokselle alkuvuodesta ja päivittä-
mään saatujen korjaus- ja täydennysehdotusten perusteella vuoden 2013 lop-
puun mennessä.  
 
Ampumarata-alueiden riskinhallintajärjestelmä 
 
Ampumarata-alueiden riskinhallintajärjestelmän kehittämiseksi (LIFE RIMSS, 
Risk Management System for Shooting Ranges) jätti Suomen ympäristökes-
kus (SYKE) elokuussa 2012 hanke-esityksen EU:lle. Hankkeen päätavoittee-
na on luoda kokonaisvaltainen riskinhallintajärjestelmä lopetetuille ja toimin-
taansa jatkaville ampumaradoille. Tätä päätavoitetta tukevia osatavoitteita 
ovat:   

 arviointityökalu, joka soveltuu vaihtoehtoisten kunnostusmenetelmien 
kestävyyden vertailuun toimintansa päättäneillä ampumarata-alueilla;  

 arvio nykyisten, vaihtoehtoisten riskinhallintamenetelmien kestävyydes-
tä ja näiden käyttökelpoisuudesta perustettavilla ja toimintaansa jatka-
villa ampumaradoilla;  

 kunnostusohjelma lopetetuille ampumaradoille; 
 ehdotus rahoitusjärjestelmäksi lopetettujen ampumaratojen kunnosta-

miseksi; 
 toimintamalli (suositus) ampumaratatoiminnasta aiheutuvien ympäristö- 

ja terveysriskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. 
 
Hankkeen käynnistyminen keväällä 2013 edellyttää tehdyn esityksen hyväk-
symistä ja 50 % LIFE-rahoitusosuuden myöntämistä. Kotimaisia osallistuja- ja 
rahoittajatahoja ovat SYKEn lisäksi YM, Puolustusvoimat, Etelä-Savon ELY-
keskus, Ramboll ja Ekokem. Ympäristötyöryhmä lupautui osallistumaan har-
rastajakunnan edustajana hankkeeseen, joka käynnistyessään kestäisi vuo-
den 2017 loppuun asti. 
 
AMPY- ja BAT-hankkeet 
 
Ympäristöministeriö asetti vuonna 2010 ampumaratojen ympäristölupaohjeis-
tusta valmistelevan työryhmän. Työryhmä otti työnimekseen AMPY.  Valmis 
”Ampumaratojen ympäristölupaopas” allekirjoitettiin tammikuussa 2012. Op-
paasta tuotettiin kevään aikana painotuote, joka julkaistiin heinäkuussa.  Ky-
syntään nähden liian pienestä painosmäärästä johtuen opas loppuunmyytiin 
nopeasti eikä uutta painosta ilmeisesti tilata. Materiaali on löydettävissä säh-
köisenä mm. YM:n ja Ampumaharrastusfoorumin kotisivuilta. 
 
Ulkona sijaitsevat ampumaradat tulivat ympäristöluvanvaraisiksi ympäristön-
suojelulain tultua voimaan vuonna 2000. Ampumaratojen ympäristöluvissa 
ampumaradoilta edellytetään ympäristönsuojelulain mukaisesti parhaan käyt-



 10 

tökelpoisen tekniikan (BAT) käyttöä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa am-
pumaradoille ei kuitenkaan ole EU- tai kansallisella tasolla erikseen määritelty.  
 
Ampumaratojen parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden selvitys ja arviointi 
aloitettiin vuonna 2010 puolustusvoimien aloitteesta. Kansallisten BAT-
selvitysten laatimista ohjaa Suomen ympäristökeskus, joka hyväksyi esitetyn 
aloitteen. BAT -hankkeen hankepäällikkönä toimii Sara Kajander Puolustus-
hallinnon rakennuslaitoksesta.  

 
Hanke on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan ja sen loppuraportti val-
mistunee keväällä 2013. 
 
Yhteydenpito ampumayhdistyksiin 
 
Ympäristönsuojelulain voimaanpanolain (113/2000) 6 § asetti vanhoille toimi-
ville ampumaradoille määräpäivän, johon mennessä ampumaradan ylläpitäjän 
tuli ilmoittaa ampumarata ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Näiden ilmoi-
tusten perusteella kirjoitettiin tarvittaessa ympäristöluvat. Ympäristölupien tar-
kistusjaksoksi merkittiin useimmin kymmenen vuotta. Tämä määräpäivä – 
28.2.2002 – näkyi ympäristötyöryhmän työssä.  
 
Ympäristöluvan tarkistus on menettelyltään samanlainen kuin itse luvan haku. 
Lisämausteena saattaa olla tarkistettavaan ympäristölupaan merkitty ennak-
kosuunnitelman laatimisvelvoite. Vanhat tutkimusaineistot eivät yksin kelpaa, 
vaan tutkimukset on tehtävä uudelleen.  
 
Ampumaradan ylläpitäjien yhteydenotoissa oli päällimmäisenä esillä luvan tar-
kistukseen liittyvien tutkimusten ja riskianalyysien laadinta. Pohjaveden suoje-
lu on osoittautunut ennakkoneuvotteluissa meluakin ongelmallisemmaksi 
haasteeksi. Ampumaratojen ympäristölupaohjeen linjauksia ei vielä kaikkialla 
noudateta.  
 
Vuoden 2012 aikana ympäristövaliokunta tuki asiantuntemuksellaan noin 20 
ampumaradan vastuuhenkilöitä heidän olosuhdehaasteissaan. Ympäristötyö-
ryhmän omia ratakatselmuksia ei suoritettu vuonna 2012.  

3.1.2. Ampumaratojen kehittäminen 

 
Alueellisia ja paikallisia toimijoita on runsaasti ja yhteistyö heidän välillään on 
valitettavan vähäistä tai sitä ei ole joillakin alueilla ollenkaan. Ampumaharras-
tusfoorumin kaltaisen yhteistyöverkoston käynnistäminen on niin maakunnit-
tain kuin seutukunnittainkin nähty siten erittäin tärkeäksi. Muina mahdollisina 
yhteistyömuotoina on nähty muun muassa: 

1) Koulutusyhteistyö (ampumakorttikoulutus, ampumaurheilu ja metsäs-
tys tutuksi tempaisut kouluissa tai tapahtumiin/messuihin liittyen) 

2) Kilpailutoimintaan liittyvä yhteistyö; järjestelyt, haasteottelut tms. 
3) Muu ”edunvalvontatoiminta” (tiedottaminen, vaikuttaminen kunnalliseen 

päätöksentekoon yms.) 
4) Ostopalvelut, palveluntarjoajien kilpailuttaminen tms.  
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Valtakunnallisen ampumarataverkoston kehittämistä jatkettiin tukemalla am-
pumaharrastuksen alueneuvottelukuntien toimintaa. Vuoden 2012 tavoitteena 
oli käynnistää kuuden uuden neuvottelukunnan toiminta. Tavoitteessa onnis-
tuttiin hyvin ja vain Pohjanmaan osalta tavoite siirrettiin vuodelle 2013. Vuo-
den lopussa alueneuvottelukuntien määrä oli 15. 
 
Itä-Uusimaa päätettiin liittää alueena Pääkaupunkiseudun alueneuvottelukun-
taan ja laajennuksen seurauksena muutettiin nimi paremmin aluetta kuvaa-
vaksi Uudenmaan alueneuvottelukunnaksi. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Perustetut (violetti) 
 
1. Uusimaa 2009 
2. Pirkanmaa 2010 
3. Pohjois-Kymenlaakso 2010 
4. Varsinais-Suomi 2010 
5. Etelä-Karjala 2010 
6. Pohjois-Karjala 2011 
7. Päijät-Häme 2011 
8. Satakunta 2011 
9. Pohjois-Pohjanmaa 2011 
10. Kanta-Häme 2011 
11. Lappi 2012 
12. Ylä-Lappi 2012 
13. Länsi-Lappi 2012 
14. Kainuu 2012 
15. Pohjois-Savo 2012 
 
Vuoden 2013 suunnitelma 
1) Etelä-Kymenlaakso 
2) Etelä-Pohjanmaa 
3) Keski-Pohjanmaa 
4) Etelä-Savo 
5) Länsi-Uusimaa 

Kuva: Alueneuvottelukuntaverkoston kattavuus ja sen laajentamissuunnitelmat 
          (Karttapohja: © Jaana Halonen, Kuntaliitto) 

3.2. Ampumakortti -hanke 

 
Vuoden 2012 tavoitteina oli:  
1) Tuottaa ampumakorttikoulutuksen tarvitsemaa esittely-, markkinointi- sekä 

koulutustilaisuuksien kurssimateriaalia.  
2) Laajentaa varusmiesten ampumakorttikurssien pilotointia ampumaharras-

tuksen alueneuvottelukuntien toimesta. 
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3) Kääntää koulutusmateriaali ruotsin kielelle.  
4) Päättää ampumakorttihankkeen ylläpitovastuun siirtämisestä kokonaisuu-

dessaan ampumakorttijärjestöjen vastuulle.  
 

Ampumakortin suorittamisen materiaaleihin teetetään ns. lajiesittelyvideoita. 
Lajivideoiden tekemisestä on tehty sopimus Procam Oy:n kanssa. Videoiden 
työstöstä Procam:ssa vastaa Olli Kangas, joka on tuottanut myös monia met-
sästys- ja kalastusaiheisia luonto-ohjelmia. Esittelyvideoissa esitellään lajeissa 
käytettävät välineet ja varusteet, kerrotaan lajin perussäännöt ja erityispiirteet 
sekä kuinka lajista voi saada lisätietoa. Videoiden esittelyissä asiantuntijoina 
esiintyvät lajiensa menestyneet urheilijat, valmentajat sekä harrastajat.  
 
Esittelyvideoita on kuvattu lajien EM- ja SM-kilpailuissa vuosien 2010 - 2012 
aikana. Lajiesittelyvideot on tarkoitettu lajiin mukaan tuleville perusinformaati-
oksi. Lajiesittelyvideot valmistuvat vuoden 2013 aikana. 
 
Ampumakorttityöryhmän toimesta ideoitiin tarpeita ampumakorttihankkeen 
koulutus- ja markkinointimateriaalin osalta. Alustavasti kirjattiin oheiset 8 eri-
laista tarvetta. Niiden tärkeysluokittelua ei ole toistaiseksi tehty eikä käytössä 
olevat resurssit ilmeisesti mahdollista niiden täysimääräistä toteuttamista.  

1. Kultahippupassi (ilma-asekorttikurssin koulutussisällön kuvaus) 
2. Banderolli ampumakorttikoulutuksesta (messukäyttö) 
3. ”Banderollin aineistosta” A1 tasoinen ampumakortti-info seurojen ja yh-

distysten käyttöön 
4. Ampumakorttikurssimainos (muokattavissa kurssikohtaisesti) 
5. Ampumakorttikoulutusvideo (messukäyttö ja kotisivut) 
6. Ampujan 10 käskyä -seinäjuliste 
7. Ampumakorttiesitteen päivittäminen 
8. Ampumakorttikurssin (ruuti) ”työkirja” 

 
Vuosina 2010 ja 2011 järjestettiin varusmiesten ampumakorttikursseja Santa-
haminassa, Tikkakoskella sekä Pirkkalassa. Näistä kahdella jälkimmäisellä 
paikkakunnalla koulutus sai jatkoa myös vuonna 2012. 
 
Ensimmäiset pilottikoulutustilaisuudet järjestettiin vuoden aikana Lahdessa, 
Parolassa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Keuruulla.  
 
Näiden lisäksi selvittelyjen alla oli 3 muutakin joukko-osastoa. Utissa ja Ontto-
lassa ei kiinnostuneita ollut riittävästi kurssin järjestämiseksi. Tämä selittyi 
pääosin pienellä varusmiesvahvuudella. Säkylän osalta puolestaan ei löytynyt 
riittävästi vapaita ilta-aikoja eikä siten ollut edellytyksiä kurssitarjonnalle.  
 
Vuoden lopulla perustetut Kainuun ja Pohjois-Savon alueneuvottelukunnat 
päättivät ryhtyä selvittelemään pilotointimahdollisuutta Hoikankankaalla ja 
Rissalassa vuoden 2013 aikana. 
 
Ampumakorttihankkeen päättämiseen tähtäävissä toimenpiteissä ei edetty toi-
votulla tavalla. Koulutusmateriaalin päivitys toteutetaan siten, että se on käy-
tettävissä tulevana kesänä. 
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3.3. Muut tavoitteet 

3.3.1.  Ampumaratoja sekä eräitä Ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön 
uudistamisen työryhmä 

 
Sisäasiainministeriö asetti 25.4.2012 hankkeen ampumaratojen perustamista 
ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan 
lainsäädännön uudistamiseksi. Hankkeen valmistelun tueksi perustettiin työ-
ryhmä, jossa on edustajia sisäasiainministeriön lisäksi Poliisihallituksesta, po-
liisilaitoksista, ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Suo-
men Ampumaurheiluliitosta, Reserviläisurheiluliitosta, Suomen riistakeskuk-
sesta, Ampumaharrastusfoorumista ja Suomen Ilma-aseharrastajista.  
 
Virkamiesten lisäksi työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: 

 Sauli Härkönen  Suomen riistakeskus 
 Jorma Riissanen  Suomen Ampumaurheiluliitto  
 Eino Svinhufvud  Reserviläisurheiluliitto  
 Tapio Hänninen  Ampumaharrastusfoorumi 
 Mika Niemelä  Suomen Ilma-aseharrastajat. 

 
Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin lisäksi Teemu Simenius Suo-
men Metsästäjäliitosta, Antti Sukuvaara Asealan Elinkeinonharjoittajista ja Ti-
mo Huikkala Suomen Asekauppiaitten liitosta. 
 
Työryhmä aloitti työnsä 13.6.2012 ja kokoontui kesällä ja syyskauden aikana 
suunnilleen kahden viikon välein lukuun ottamatta virkamiesten kesäloman ai-
kaa. Työryhmän puheenjohtajana toimi alkusyksyyn asti lainsäädäntöneuvos 
Pertti Normia ja sihteerinä Mikä Lehtonen. Normian jäätyä sairauslomalle pu-
heenjohtajana jatkoi poliisitarkastaja Seppo Sivula sisäasiainministeriöstä. 
 
Työryhmä asetti tavoitteekseen, että työryhmän kannanotot olisivat valmiit 
vuoden 2012 loppuun mennessä ja että lausunnot työryhmätyön pohjalta teh-
dystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi voitaisiin pyytää kevään 2013 aika-
na, jolloin hallituksen esitys voitaisiin antaa Eduskunnalle kevätistuntokauden 
lopussa. Pykäläehdotuksia perusteluineen ei saatu valmiiksi vuoden 2012 
loppuun mennessä. Työryhmä jatkaa työtään vuoden 2013 puolella. 
 
Työryhmän toimintatapa on ollut positiivisen keskusteleva. Alkuvaiheen koko-
uksiin kutsuttiin kuultaviksi 18 ampumaharrastukseen tavalla tai toisella liitty-
vää viranomais- tai järjestötahoa. Aivan kaikki kutsutut eivät kutsua noudatta-
neet vaan lähettivät kirjallisen kannanottonsa. Muutama ilmoitti, ettei ota työ-
ryhmän työhön kantaa. Siinä vaiheessa kun työryhmän kannanotot alkoivat ol-
la suurelta osalta muotoutuneet, työryhmä kutsui koolle asiaan vaikuttavia har-
rastus- ja viranomaistahoja kuulemistilaisuuteen. Tämä tilaisuus järjestettiin 
3.12.2012. Kutsuttujen tuli kuulemistilaisuuden jälkeen antaa kannanottonsa 
kirjallisesti viikon kuluessa.  
 
Vuoden 2012 loppuun mennessä työryhmä sai valmiiksi ehdotuksen tervey-
den huollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta ja -oikeutta poliisille koskevien 
säännösten muuttamisesta. Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan rajatta-
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vaksi kahteen konkreettisesti määriteltyyn tapaukseen – henkilö todettu mie-
lenterveystutkimuksessa itselleen tai toisille vaaralliseksi ja itsemurhayrityksen 
vuoksi otettu tahdosta riippumattomaan hoitoon. Oikeus ilmoituksen tekoon 
säilyy muissakin tapauksissa sekä lääkärillä että muulla terveydenhoitohenki-
löllä.   
 
Samoin valmistui ehdotus aseiden säilyttämistä koskeviksi säännöksiksi, jotka 
kirjataan myös asekaapin käytön osalta lakiin. Jos omistaa ERVA-aseen tai yli 
5 muuta asetta on asekaappi pakollinen. Jos aseita on vähemmän, niitä on 
säilytettävä lukitussa paikassa tai muutoin lukittuna niin, etteivät asiattomat 
henkilöt saa niitä käsiinsä. Ase voidaan myös purkaa osiin, jolloin osien säilyt-
täminen lukittuna saattaa helpottua. Uutena asiana ehdotetaan ampuma-
aselakiin ns. asehotellia. Asealan elinkeinonharjoittaja voi tarjota aseiden säi-
lytyspalvelua esimerkiksi sairauden, ulkomaan matkan tai opiskelun tms. ajak-
si. Aseiden säilytystä toisen omistamassa asekaapissa myös selkeytetään. 
Aseiden kuljetukseen liittyvistä periaatteista työryhmä on antamassa myös 
esityksen. Aseiden lainauksen pituuteen tulee todennäköisesti myös tarken-
nus. Ilma-aseista ehdotetaan luvanvaraisiksi yli 6.35 mm kaliiperiltaan olevat 
aseet. Jousiaseita työryhmä ei esitä luvanvaraisiksi. 
 
Ehdotus ampumaratalaiksi on myös varsin pitkällä. Ehdotusta laadittaessa 
paljon keskustelua aiheuttivat maanomistajan oikeus ampua omalla maallaan, 
väliaikaisen ampumapaikan perustaminen jonkin muun tapahtuman yhteydes-
sä ja ampumaradan pitäjän oikeus varmistaa ampumaradan käyttäjän oikeus 
ampua ampumaradalla ja käytettyjen aseiden laillisuus. Näistä kaksi ensim-
mäistä jäänevät lain yksityiskohtaisiin perusteluihin ja viimeinen on lakiehdo-
tuksessa lievässä muodossa.  
 
Edellä mainitussa joulukuun kuulemistilaisuudessa oli läsnä varsin laaja-
alainen edustus Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöistä. Tilaisuuteen oli 
pyydetty lisäksi valmistellut lausuntopuheenvuorot mm. Suomen Ampumaur-
heiluliitolta, reserviläisjärjestöiltä, Suomen Asehistorian Liitolta sekä Ampuma-
harrastusfoorumilta. Ampumaharrastusfoorumin jättämä kirjallinen lausunto on 
oheistettuna liitteeseen 2. 

3.3.2.   Tiedottaminen 

 
Ampumaharrastusfoorumin seminaari järjestettiin Helsingin Messukeskukses-
sa 2.3.2012. Teema oli ”Turvallinen ampumarata”.  Seminaarin puheenjohta-
jana toimi Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius. 

 
Vastaavien vuoden 2013 messujen suunnittelu käynnistettiin syksyllä ja sen 
teemaksi päätettiin ”Ampumaradat rakennemuutoksessa”. Reserviläisjärjestöt 
lupautuivat hoitamaan tilaisuuden käytännön järjestelyt. 

 
Kesäkuussa järjestettiin jäsenjärjestöjen päättäjille (hallitusten puheenjohtajat 
ja toiminnanjohtajat) tilaisuus, jossa esiteltiin: 
 ampumaharrastusfoorumi ja sen toimintaa sekä  
 AMPU-hankeen tavoitteita ja saavutettuja tuloksia. 
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Loppukeskustelun yhteydessä käsiteltiin Ampumaharrastusfoorumin tulevaa 
toimintaa ja roolia sekä mandaattia. Tilaisuutta pidettiin osallistujien mielestä 
onnistuneena ja saatu palaute oli kannustavaa. 
 
Suomen Metsästäjäliitto järjesti elokuussa Hyvinkäällä tilaisuuden tiedotusvä-
lineiden edustajille. AMPU-hanke ja erityisesti toimenpiteet ampumaratojen 
turvaamiseksi esiteltiin sen yhteydessä. Hanke sai sen myötä myös valtakun-
nallista julkisuutta. 
 
”Kentältä” saadun palautteen perusteella päätettiin ryhtyä laatimaan Ampu-
maharrastusfoorumin kokouspöytäkirjasta tiedote erityisesti alueneuvottelu-
kuntien käyttöön. Kaksi ensimmäistä tiedotetta julkaistiin loppuvuoden aikana. 
Ne tullaan jatkossa laittamaan Ampumaharrastusfoorumin kotisivuille sekä ja-
kamaan sähköpostilla alueneuvottelukuntien johdolle jatkohyödyntämistä var-
ten.  
 
Toimintavuoden loppupuolella käynnistettiin tammikuulle 2013 suunnitellun 
alueneuvottelukuntien puheenjohtajien neuvottelupäivien valmistelut.  
 
Vastuu sisäisestä tiedottamisesta oli eri järjestöillä oman jäsenistönsä osalta.  

 

3.3.3.   Edunvalvonta 

 
Joulukuussa 2011 jätettiin vetoomus puolustusvoimien ampumaratojen säilyt-
tämiseksi. Työtä ratojen säilyttämisen puolesta jatkettiin alkuvuonna 2012, jol-
loin puolustusvoimissa oli meneillään ”luopumissuunnitelmien” laatiminen. 
Muun muassa maaliskuussa käytiin tapaamassa ylijohtaja Esa Pulkkista Puo-
lustusministeriöstä sekä maavoimien komentajaa.  
 
Yhteistyötä jatkettiin myös Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukun-
nan kanssa. Neuvottelukunta jättikin kesäkuussa ”esityksen eduskunnalle har-
kittavaksi, että valtion talousarviossa osoitettaisiin määräraha maanpuolustus-
järjestöjen valvottujen ampumaharrastusmahdollisuuksien kehittämiseen. Mää-
rärahalla tuettaisiin maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastustoimintaa Puo-
lustusvoimien ampumarataverkoston harvenemisesta ja ympäristölupavaati-
musten tiukkenemisesta aiheutuvien kulujen (kuten puhdistamis-, osallistumis- 
ja lupamaksujen) hoidossa”. Koko esitys on oheistettuna liitteessä 3. 

 
Puolustusvoimat julkaisi kesän aikana luettelon ampumarata- ja harjoitusalu-
eista, joista tullaan luopumaan lähivuosien aikana. Keskeisiä ampumaratoja lis-
talla oli yhteensä viisi. Harrastuskäytön kannalta merkittävimmät paikkakunnat 
olivat Kontiotahti ja Keuruu. Lisäksi sekä Hälvälä Hollolassa että Hiukkavaara 
Oulussa nimettiin jatkoselvitettäviksi kohteiksi. 
 
Loppukesän aikana Ampumaharrastusfoorumi päätti keskustella Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen kanssa mahdollisuudesta, että yhdistys toimisi tulevai-
suudessa ampumarata-alueita hallinnoivana organisaationa. Alustava kannan-
otto oli myönteinen ja mahdollisuus tuotiin esille muun muassa lakityöryhmän 
kokouksessa.  
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Alkusyksystä oli tiedotusvälineissä esillä arvioita valtiovarainministeriön epävi-
rallisista suunnitelmista, joiden mukaan joitakin puolustusvoimien luopumispää-
töksen seurauksena vapautuvia kiinteistöjä ja maa-alueita luovutettaisiin jopa 
veloituksetta alueen kunnille. Tämän seurauksena ”ampumaharrastusfoorumi 
teki esityksen, että hallitus ryhtyisi toteuttamaan edellisen eduskunnan anta-
maa tavoitetta kattavan ampumarataverkoston toteuttamiseksi. Eräänä ajan-
kohtaisena keinona esitettiin, että kunnille kompensaatioina annettavien ra-
kennusten ja maa-alueiden myötä annettaisiin samalla kunnille velvoite ylläpi-
tää alueella olevat ampumaradat kunnallisina liikuntapaikkoina.” 
 
Esityksen tarkempaa esittelyä varten pyydettiin audienssia asian kannalta kes-
keisimmiksi katsotuilta kunta- ja puolustusministereiltä. Kuntaministerin tapaa-
minen järjestyi marraskuussa, jonka yhteydessä jätettiin hänelle liitteenä 4 ole-
va muistio. Tapaamisen yhteydessä kävi ilmi, että vastaavanlainen tapaaminen 
olisi pyrittävä aikaansaamaan myös valtiovarainministerin kanssa. 
 
Sisäasiainministeriön vastaus vuonna 2011 tehtyyn esitykseen ampuma-
asekouluttajakoulutuksen maksuttomuudesta saatiin huhtikuussa. Vastaukses-
sa todetaan seuraavaa:  
Valtiovarainministeriö on katsonut, että ampuma-asekoulutuksen antaminen on 
valtion maksuperustelain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu maksullinen 
suorite, joka on tuotettu ao. tahon tilauksesta. Ampuma-
asekouluttajakouluttajaksi hyväksymisessä on taas kysymys valtion 
maksuperustelain 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta maksullisesta 
päätöksestä, joka on tehty hakemuksesta. Valtiovarainministeriö on katsonut, 
ettei kyse ole maksuperustelain 5 §:n 1 ja 3 kohdissa tarkoitetuista 
maksuttomista suoritteista. Se on katsonut, että valtion maksuperustelaki on 
valtion viranomaisten suoritetuotannon maksullisuutta koskeva yleislaki, jonka 
maksullisuus- tai maksuttomuusperiaatteiden yhdenmukainen soveltaminen 
kaikkiin luonteeltaan samantyyppisiin tilanteisiin on tärkeää. Edellä olevan 
perusteella valtiovarainministeriö on katsonut, ettei kyseisten suoritteiden 
maksuttomuudelle ole esitetty perusteltuja syitä.  

Valtiovarainministeriön lausuntoon viitaten sisäasiainministeriö katsoo, ettei ole 
perustetta muuttaa sisäasiainministeriön asetuksen 613/2011 valmistelun 
yhteydessä tehtyä tulkintaa, jonka mukaan ampuma-
asekouluttajakoulutuksesta ja kouluttajaksi hyväksymisestä on perittävä 
suoritemaksu. Sisäasiainministeriö toteaa, että todistuksen antaminen henkilön 
harrastuneisuudesta ei ole aikaisemmin viranomaiselle kuulunut tehtävä. 
Todistuksia ovat aiemminkin antaneet esimerkiksi ampumaseurat ja 
yksityishenkilöt. Tilanne on 13.6.2011 muuttunut vain ampuma-aselain 6 §:n 2 
momentin 4-7 kohdissa tarkoitettujen ampuma-aseiden osalta, muiden aseiden 
osalta säännökset ja menettelyt ovat ennallaan. 

Ampumaharrastusfoorumi päätti vastauksen saatuaan kääntyä vielä asiassa 
hallintovaliokunnan puoleen, joka oli ollut maksuttomuuden kannalla lain 
käsittelyn yhteydessä. Silloisen hallintovaliokunnan puheenjohtajan kanssa 
asiasta keskusteltiin ja päädyttiin esittämään, että hallintovaliokunta ottaisi 
asian uudelleen käsittelyyn. Yllättävät henkilövaihdokset hallintovaliokunnan 
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johdossa pysäyttivät asian etenemisen ja asiaan on tarkoitus palata keväällä 
2013 valmisteilla olevan ampuma-aselakiuudistuksen yhteydessä. 

Kaikki Ampumaharrastusfoorumin nimissä lähetetyt virallisluonteiset esitykset 
(vast) on löydettävissä kotisivuilta kohdasta esitykset. 

4. Hankkeen ohjausryhmä ja työryhmät 
 
Ohjausryhmän kokoonpano oli vuoden aikana seuraava: 

Risto Aarrekivi  SAL  pj 
Jukka Haltia SAHL 
Antti Nieminen MPK 
Suvi Tuomanen RES 
Marko Patrakka RESUL 
Saku Liehu  RUL  
Teemu Simenius SML  
Sauli Härkönen Suomen riistakeskus 
Esko Hakulinen AAE 
Raimo Suominen AHL 
Jorma Riissanen SAL  siht 

 
Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 
 

 
 
Kuva: AMPU-hanke työryhmineen vuoden 2012 lopussa 
 

5. Hankkeen jatkaminen 
 

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan AMPU-hanke suunniteltiin jatka-
maan aktiivisesti työtään vuoden 2011 loppuun saakka. Tämän jälkeen nähtiin 
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välttämättömäksi, että jatketaan pari vuotta alenevin resurssein sekä pilottira-
tojen (vast) rakentamisen että perusparannuksen tukemista.  
 
Ampumakorttihanke on edennyt pääosin alkuperäisen aikataulun mukaisesti. 
Vuonna 2011 tehtiin jatkorahoitusesitys lisätavoitteiden toteuttamiselle. Esitys 
hyväksyttiin ja sen myötä kyetään saavuttamaan kaikki ampumakorttihank-
keelle asetetut tavoitteet lisätavoitteineen vuonna 2013.   
 
Rata-hankkeen osalta on viiveitä syntynyt merkittävien ennakoimattomien yh-
teistyöhankkeiden vuoksi. Esimerkkeinä mainittakoon AMPY- ja BAT -
hankkeet. Ne sitoivat pääosan ympäristötyöryhmän resursseista vuosina 2010 
- 2011. Siten vasta syksyllä 2011 saatiin pääosa muista ympäristö- ja turvalli-
suusasioiden kehittämishankkeista käynnistettyä. Joulukuussa 2012 jätettiin 
hankkeen osalta loppurahoitusesitys OKM:lle. Sen avulla hanke on päätettä-
vissä viimeistään keväällä 2014, jolloin rahoituksen käytöstä ja saavutetuista 
tuloksista on tehtävä kattava tilitys. 
 
Alueneuvottelukuntaverkoston laajentaminen toteutetaan pääosin Ampuma-
harrastusfoorumin omalla rahoituksella. Syksyllä tehtiin päätös, että työtä jat-
ketaan siten, että viimeinenkin maakunta tule verkoston piiriin niin halutessaan 
vuoden 2013 aikana. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön huomattavalla taloudellisella tuella on ollut rat-
kaiseva merkitys molempien osahankkeiden etenemismahdollisuuksille. Se 
kertoo osaltaan myös vahvasta luottamuksesta Ampumaharrastusfoorumin 
toimintaa kohtaan. AMPU-hankkeella on siten erinomaiset edellytykset jatkaa 
aktiivista toimintaansa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti vuoden 2013 lop-
puun asti, jolloin hanke tullaan suunnitellusti päättämään. 
 

 
Helsingissä            .3.2013 

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

12/ML/ML 
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AMPUJAN YMPÄRISTÖOPAS 
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     LIITE 2 

 

 

 
 
Sisäasiainministeriö 
Mika Lehtonen 
 
 
 
 

Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja 
jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen 
 
Ampumaharrastusfoorumi kiittää mahdollisuudesta saada lausua näkemyksensä aselain-
säädännön uudistamishankkeen tämänhetkisiin linjauksiin. Linjaukset ovat pääosin kanna-
tettavia. Jatkovalmistelun yhteydessä toivomme huomioitavan seuraavat esityksemme ja 
kannanottomme. 
 

1) Ampumaratalainsäädäntöön tulee täydentää ampumarataluvan siirtämissään-

nöksillä 

Nykyisin ampumaratalupa lakkaa olemasta voimassa muun muassa toiminnanhar-
joittajan lakatessa 
olemasta olemassa. Toiminnan siirtyessä toiselle toiminnan jatkajalle siirtymävai-
heen tulisi 
sujua katkotta - ja mielellään ilmoitusmenettelyllä.  
Käytännön esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa puolustusvoimilta vapautuvien rato-
jen ”siirto” ampumaratatoimintaa harjoittavalle yhdistykselle tai samalla alueella si-
jaitsevien eri ratojen hallinnointivastuiden siirto yhteisesti perustettavalle ampuma-
ratayhdistykselle. 
 

2) Ampumaradan muuttaminen 

 
Toimivan ampumaradan vähäinen muuttaminen tulee saattaa ilmoituksenvaraisek-
si. Tällainen menettely mahdollistaa lupien ajan tasalla pidon ilman merkittävää by-
rokratiaa. 
Muutosta tulee pitää vähäisenä, jollei se vaikuta heikentävästi rataturvallisuuteen.  
 

3) Ampumaratalain 10 § määritetään ampumaradan käyttäjien valvonta seuraa-

vasti: 

Ratavastaavalla on oikeus tarkastaa ampumaradan käyttäjän oikeus ampua ampumaradal-
la. Ratavastaavalla ja ampumaradan käyttäjillä on oikeus keskeyttää ampumaradalla turval-
lisuutta vaarantava tai radan järjestyssääntöjen vastainen toiminta. 
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Ratavastaavan tehtävät määritetään lain 8 §:ssä. Tehtävät edellyttävät ympäristö- ja turval-
lisuuskysymyksiin hyvää perehtyneisyyttä. Tällaisia henkilöitä ei seuratasolla ole useita, jo-
ten yksittäisen ratavastaavan mahdollisuudet käytännössä tarkastaa käyttäjän oikeuksia 
ampua ampumaradalla ovat hyvin marginaaliset. Onhan keskusten alueilla useita ratoja, 
jotka saattavat sijaita laajalla alueella ja niillä kullakin säännönmukaisia harjoituksia useina 
iltoina viikossa. 
 
Useimmiten säännönmukaisten harjoitusten (vast) johtajaksi on nimetty joku seuran jäsen. 
Tehtävään liittyy samalla vastuu toiminnan turvallisuudesta. Ammuntojen johtajiksi nimetyil-
le tuleekin myöntää ratavastaavan oikeudet valvonnan toteuttamiseksi. 
 

4) Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeus ja –velvollisuus 

Luonnoksessa esitetään, että lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oi-
keus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ampuma-aseilmoitus henkilöstä, jon-
ka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä ole-
van terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan am-
puma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia. 
 
Edellä kuvattu arvio potilastietojen tai henkilön tapaamisen perusteella vaatii erityistä am-
mattitaitoa. Tämä oikeus ampuma-aseilmoituksen tekemiseen tuleekin muuttaa ehdotto-
masti siten, että se myönnetään vain lääkärille. 

 
5) Aseiden hankkimislupamenettely 

Nykyisestä uudistetun aselain mukaisesta lupaprosessista on kertynyt jo kohtuulli-
sesti kokemuksia. Ei liene kovinkaan väärin arvioitu, jos väitetään sen työllistäneen 
merkittävästi lupaviranomaisia ja pidentäneen huomattavasti prosessin läpi-
menoaikoja. 
 
Valtionhallinnossa on käynnissä ns byrokratiatalkoot. Mm Ympäristönsuojelulain 
uudistamisen yhteydessä on tarkoitus siirtyä vähäisten ampumaratojen osalta rekis-
teröintimenettelyyn, ampumaradat ilmeisesti tulevat kevennetyn lupamenettelyn pii-
rin ja vain ampumaurheilukeskukset vaativat täydellisen lupaprosessin. 
 
Esitetään, että aseen hankkimislupaprosessia kevennetään merkittävästi siirtymällä 
käytäntöön, joka oikeuttaisi hankkimaan ilmoitusmenettelyllä vastaavantyyppisen 
aseen, kuin mihin ao henkilöllä jo ennestään on hallussapitolupa.  
 
Menettely voisi olla vastaavantyyppinen kuin mitä lausunnolla olevassa lakimuutok-
sessa esitetään sovellettavan yli 6,35 mm ilma-aseiden kohdalla, mikäli ao henkilö 
omistaa entuudestaan jonkin luvanvaraisen aseen. 
 
Mikäli työryhmä katsoo, ettei toimeksianto tätä mahdollista, niin esitetään, että asi-
asta tehdään vähintään jatkokehittämisehdotus loppuraportin yhteyteen. 
 
 
Ampumaharrastusfoorumin puolesta 
    Markku Lainevirta 
    AMPU-hankepäällikkö 
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Tiedotteet 

20.06.2012 14:10 
 
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta on huo-
lissaan maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastusmahdol-
lisuuksia kaventavasta kehityksestä 
 

Valtioneuvoston asettama Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neu-

vottelukunta esittää syvän huolensa maanpuolustusjärjestöjen am-
pumaharrastusmahdollisuuksia kaventavasta kehityksestä. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta koostuu kansan-
edustajista, sekä pysyvinä asiantuntijoina elinkeinoelämän, ammat-

tiyhdistysten, ministeriöiden sekä maanpuolustusjärjestöjen edusta-

jista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Johannes Koskinen. 

Puolustusvoimauudistuksen seurauksena varuskuntaverkko harve-

nee ja puolustusvoimien ampumaratoja poistuu myös harrastekäy-
töstä. Se tulee vähentämään paikallisten maanpuolustusjärjestöjen 

ampumaseurojen harrastusmahdollisuuksia sekä maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen mahdollisuuksia antaa reserviläisille suunnattua 

ase- ja ampumakoulutusta. 

Samanaikaisesti voimaansaatettavat uudet ympäristölain vaatimuk-

set harventavat neuvottelukunnan mukaan turvallista ja ympäristö-
lupavaatimukset täyttävää ampumarataverkostoa entisestään. Tiuk-

kenevat ympäristölupaehdot tulevat lähivuosina aiheuttamaan myös 
huomattavia investointeja ampumaratoihin. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta esittääkin edus-
kunnalle harkittavaksi, että valtion talousarviossa momentille 

?maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen? osoitettaisiin 
määräraha maanpuolustusjärjestöjen valvottujen ampumaharras-

tusmahdollisuuksien kehittämiseen. 

Määrärahalla tuettaisiin maanpuolustusjärjestöjen ampumaharras-

tustoimintaa Puolustusvoimien ampumarataverkoston harvenemi-
sesta ja ympäristölupavaatimusten tiukkenemisesta aiheutuvien ku-

lujen (kuten puhdistamis-, osallistumis- ja lupamaksujen) hoidossa. 

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa neuvottelukunnan pääsih-

teeri, vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta puh. 0295 140338. 
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      LIITE 4 

 
 
 

Kuntaministeri      23.11.2012 
Henna Virkkunen 
Valtioneuvosto  
 
 
Arvoisa kuntaministeri!      
 
Ampumaharrastusfoorumin edustajat kiittävät tilaisuudesta kertoa näkemyksistään ja tavoitteistaan, jotka 
liittyvät ampumarataverkoston tulevaisuuteen. Foorumi edustaa noin puolta miljoonaa ammunnan harras-
tajaa. 
 
Keskeiset asiamme ovat seuraavat: 
 

1. Foorumi muistuttaa edellisen Eduskunnan Hallintovaliokunnan esittämästä lausumasta, jossa am-
pumarataverkoston turvaamista pidettiin tärkeänä. Foorumi katsoo, että lausuma velvoittaa myös 
nykyisiä päättäjiä. 
 

2. Valmisteilla olevaan Ampumaratalakiin on sisällytettävä maininta maakuntaliittojen ja kuntien vas-
tuusta ampumarataverkoston kaavoittajina, ylläpitäjinä ja kehittäjinä. 
 

3. Koska ampumaradat ovat Liikuntalain tarkoittamia liikuntapaikkoja, kunnan pitää huolehtia omalta 
osaltaan niiden ylläpitämisestä kuntalaistensa harrastustarpeita varten. 
 

4. Kuntien pitää huolehtia kaavoituksen keinoin riittävistä suoja-alueista ampumaratojen ympärille ja 
välttää asutuksen kaavoittamista niiden lähelle. 
 

5. Kuntauudistuksessa on huolehdittava siitä, että liitoskunnan alueella sijaitsevat ampumaradat säi-
lyvät ja vastuu niiden ylläpidosta on selkeä. 
 

6. Puolustusvoimien luopuessa rakenneuudistuksessaan tietyistä ampumaradoista on tärkeää, että 
niiden jatkokäyttö ampumakeskuksina turvataan. Foorumi pitää parhaana ratkaisuna, että kunta 
saa tai ostaa radat omistukseensa. Toisena vaihtoehtona voisi olla Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
yhteistoiminnassa muiden ammuntaa harjoittavien järjestöjen kanssa. Tämä ratkaisu edellyttää li-
säresursseja. 

 
 
 
 
 
 
Risto Aarrekivi    Sauli Härkönen 
Ampumaharrastusfoorumin puheenjohtaja  Ampumaharrastusfoorumin varapuheenjohtaja 
Suomen Ampumaurheiluliitto ry  Suomen riistakeskus 

 


