Suomen Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund

Lausunto
3.11.2020
________________________________________________________________________________________________

EU:n lyijyhaulikielto ja sen vaikutukset puolustushallintoon
Viite: Kutsu puolustusministerin tapaamiseen keskustelemaan EU:n lyijyhaulikiellosta ja sen
vaikutuksista puolustushallintoon 6.10.2020
Yleistä
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) kiittää mahdollisuudesta keskustella ja antaa lausunto edellä
mainituista asiasta.
EU-jäsenmaiden REACH-komitea hyväksyi syyskuun 3. päivä EU-komission
lyijyhaulirajoitusesityksen, joka toteutuessaan kieltää lyijyhaulien käytön kaikessa
ampumatoiminnassa suurimmassa osassa Suomea. Komission lyijyhauliehdotus on toimitettu
EU-jäsenmaiden Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastelumenettelyä varten.
Parlamentilla on vielä mahdollisuus hylätä ehdotus.
Toteutuessaan nykymuodossaan lyijyhaulikielto voi vaikeuttaa olennaisesti myös reserviläisten
laajaa ampumatoimintaa, jolla on keskeisen tärkeä rooli reservin ampumataidon ylläpitämisessä
ja kehittämisessä.
Reserviläisten monipuolisessa ampumatoiminnassa lyijyhauleja käytetään erityisesti
sovelletussa reserviläisammunnassa (SRA). Mahdollinen lyijyn totaalikielto olisi kohtalokasta
kaikelle reserviläisten ampumatoiminnalle.
Ymmärrämme ja hyväksymme lyijyhaulien kieltämisen varsinaisilla kosteikoilla, mutta sellaisiksi
pitää kuitenkin katsoa vain näkyvän veden alueet, eikä turvemaita kuten metsittyneitä soita,
jotka nyt ovat nyt mukana kosteikon määritelmässä. Monet Suomen ampumaradoista on
rakennettu asutus- ja talouskäyttöön sopimattomille suoalueille. Esitetyssä muodossa
rajoitukset koskevat myös näitä alueita.
Lyijyhaulikielto on EU-komission ensimmäinen vaihe rajoittaa ampumatoimintaa. Toisessa
vaiheessa komissio esittää lyijyä yli 1 % sisältävien ammusten kieltoa. Vaiheisiin jakoa
käytetään helpottamaan rajoitusten läpimenoa hyväksymisprosessissa. Kaksi pienempää
rajoitusta on yleensä helpompi saada läpi kuin yksi iso. Tästä syystä haulikieltoa ei siis tule
nähdä irrallisena asiana, vaan osana suurempaa kieltojen kokonaisuutta.
Lyijyä sisältävien ammusten käyttökielto vaikuttaisi dramaattisesti reserviläisten
ampumatoimintaan. Lyijylle ei ole käytännössä todellisia vaihtoehtoja kivääri- ja
pistoolipatruunoiden osalta. Kielto lyhentäisi merkittävästi aseiden käyttöikää, koska
vaihtoehtoiset ammusmateriaalit ovat kovempia ja niiden lähtönopeus on suurempi kuin
lyijyammuksilla. Lyijyä korvaavien materiaalien haittoihin kuuluu myös heikompi tarkkuus ja
vaarallisemmat kimmokkeet. Lisäksi korvaavat materiaalit ovat selvästi lyijyammuksia kalliimpia.
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Yksityiskohtaisia ehdotuksia
RUL esittää, että kansallisilla päätöksillä:
-

-

-

Lyijyhaulirajoitusten ulkopuolelle rajataan kansallisen puolustuksen perusteella
Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä
reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen ampumatoiminta.
Ampumatoiminta ympäristöluvan omaavilla ampumaradoilla rajataan mahdollisten
lyijyhaulirajoitusten ulkopuolelle. Lyijyn käytöstä ei ole havaittu haittavaikutuksia
ympäristöluvan alaisilla ampumaradoilla.
Varmistetaan, että kiristyvä EU-regulaatio ei estä tulevaisuudessakaan lyijyä sisältävien
ammusten käyttöä edellä mainittujen, kansallisen puolustuksen kannalta keskeisten
toimijoiden ampumatoiminnassa.
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Suomen Reserviupseeriliitto on vuonna 1931 perustettu reserviupseereiden valmiuksia kehittävä
aatteellinen ja toiminnallinen maanpuolustusjärjestö. Liiton 305 jäsenyhdistyksessä on 27.000
henkilöjäsentä.

