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Puolustusvaliokunnan pyyntö asiantuntijalausunnosta 19.11.2015
Asia: O 65/2019 vp EU-keskustelu lyijyammuksista

Suomen Reserviupseeriliiton lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle liittyen EUkeskusteluun lyijyammuksista
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta
asiasta.
Keskitymme lausunnossamme mahdollisen lyijyhauli ja -ammuskiellon vaikutuksiin
reserviläisten harrastamiin ammuntoihin. Toteutuessaan kiellolla olisi merkittäviä negatiivisia
vaikutuksia kaikkeen ampumatoimintaan, metsästysammunnat mukaan lukien.
Yleiskommentit asiasta
Saamamme tiedon mukaan EU:ssa on suunnitteilla lyijyhauli- ja ammuskielto, joka ulottuisi 400
metrin päähän kosteikkoalueiden reunoista ja se sisältäisi kiellon pitää hallussaan
lyijyammuksia tuolla alueella. Esityksessä kosteikkojen määritelmä on niin lavea, että se kattaa
valtaosan Suomen pinta-alasta. Vaarana on, että lyijyhauli- ja ammuskielto kattaisi koko
Suomen. Toteutuessaan esitetty kielto koskisi kaikkea ampumatoimintaa ja pahimmillaan
saattaisi jopa lopettaa merkittävän osan nykyisestä ampumatoiminnasta.
Itse mahdollisen lyijyhauli- ja ammuskiellon lisäksi olemme erittäin huolissamme myös siitä, että
kielto olisi tarkoitus tehdä komission asetuksen muutoksella, jossa voimassaolevan asetuksen
liitettä muutetaan. Mielestämme näin merkittävä asia olisi käsiteltävä normaalimenettelyllä
europarlamentissa, eikä komission asetusmuutoksella.
Lyijykiellon ei tule koskea ampumarata-alueita
Ampumaurheilua harrastetaan lähtökohtaisesti ampumaradoilla, joilla tulee olla ympäristölupa.
Ampumaradan sijainti on huomioitu ympäristöluvan ehdoissa.
Lyijyä käytetään reserviläis- ja urheiluammunnassa rajatulla alueella ja valvotuissa
olosuhteissa. Ampumaradoilla ammuttu lyijy voidaan helposti kerätä talteen pintamaasta ja
luotiloukuista. Ampumaradoilla tapahtuvaan ympäristöluvan mukaiseen ampumatoimintaan ei
ole todettu liittyvän ympäristöongelmia. Näin ollen mahdollisen lyijyammuskiellon ei tule koskea
ampumarata-alueita, vaan niissä mahdollisten lyijystä aiheutuvien riskien hallintaan riittää
voimassa oleva ympäristölupa.
Lyijykiellon ei tule koskea kansallista puolustusta
Yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin perustuvan puolustusratkaisumme edellyttää
koko reserviltä hyvää ampumataitoa, joka puolestaan vaatii mahdollisuutta säännölliseen
harjoitteluun. Puolustusvoimien rajallisten resurssien takia reservin ampumataidon ylläpito on
pitkälti reserviläisten ja reserviläisyhdistysten omatoimisen ampumaharrastuksen varassa.
Reservin ampumaharrastuksen merkitys Suomen puolustukselle on tunnustettu mm. EUdirektiivissä aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (91/477/ETY) ja ampuma-
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aselaissa (9.1.1998/1). EU:n ohjeistuksella ei tule rajoittaa kansalliseen puolustukseemme
kiinteästi liittyvää reserviläisten ampumatoimintaa.
Mahdollisen lyijykiellon seuraamuksia
Lyijykielto aiheuttaisi merkittäviä haittavaikutuksia ampumaurheilulle ja maanpuolustuskyvylle.
Nuorten ampumaurheiluharrastus alkaa yleensä ilma- ja pienoisaseilla. Näissä käytetään
pelkästään lyijystä valmistettuja ammuksia. Lyijyn kieltäminen tekisi näiden lajien harrastamisen
erittäin vaikeaksi ja kalliiksi tai jopa mahdottomaksi.
Lyijykielto tarkoittaisi merkittävästi nykyistä kalliimpien luotimateriaalien käyttöä. Nämä
materiaalit ovat lyijyä kovempia, joten ne aiheuttavat lisäkustannuksia myös aseiden ja
maalilaitteiden nopeampana kulumisena sekä kimmoke- ja sirpalevaaran lisääntymisen takia
myös ratavallien ja muiden ampumaratojen suojarakenteiden lisärakentamisena. Lisäksi
korvaavien luotimateriaalien kaikkia ympäristövaikutuksia ei ole tarkkaan selvitetty.
Omalla kustannuksella tapahtuvan harjoittelun merkittävä kallistuminen sekä vähentäisi
nykyisten harrastajien laukaisumääriä että vähentäisi uusien harrastajien lukumäärää.
Reserviläisten ampumatoiminnan vähentyminen ei ole toivottavaa Suomen puolustuskyvyn
kannalta.
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