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Reserviläisurheiluliitto 

• Reserviläisurheiluliitto on vapaaehtoisen maanpuolustusliikunnan 
valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö. Toiminnan pääasiallisena 
kohderyhmänä ovat liittojen jäsenyhdistykset ja niiden jäsenet. 
 

• Jäsenyhdistykset 01.01.2013:  
 
– Suomen Reserviupseeriliitto ry (RUL), Reserviläisliitto ry (RES), 
– Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL), Suomen Rauhanturvaajaliitto  
– RUL:n ja RES:n piirit. 

 
• RESUL on SLU:n jäsenjärjestö ja se tuottaa liikuntapalveluja 

jäsenjärjestöjensä kymmenilletuhansille jäsenille 



SM:n työryhmä 21.5.2012 - 

• Mandaatti: uusi ampumaratalaki, aseiden turvallinen 
säilyttäminen, ilma- ja jousiaseiden luvanvaraiseksi 
tekemisen arviointi, eräitä muita 

– Täysin uusi ampumaratalaki merkittävä uudistus 

• Työryhmän edustavuus: Kattava edustus ja eri osapuolien 
kuuleminen alusta lähtien 

• Aikataulu: Aloitti kesällä 2012, hallituksen esitys saatava 
eduskunnalle (keväällä) 2013; nyt jo pitkälti kirjoitettu;  



Liittymäkohdat muihin ajankohtaisiin asioihin 
 

• Ainakin seuraavat vaikuttavat taustalla:  
– Ympäristönsuojelulain muutos samaan aikaan 

vireillä,  

– Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen julkisin 
varoin – julkisen sektorin jatkuvat säästöpaineet   

– PV:n lopetettavien varuskuntien ampumaradat 

– Samaan aikaan poliisin organisaation muutoksia 

– Kuntien kaavoitusmonopoli ja jatkuvan 
muuttoliikkeen tuomat paineet 

– Kuntaliitokset – uhka vai mahdollisuus? 

 

 



Uusi ampumaratalaki, luonnos hallituksen 
esitykseksi, helmikuu 2013 

• Korvaa täysin vanhan ampumaratalain 

• Lähtökohtana, että on erikokoisia ja tasoisia ampumaratoja 

• Radan luvan-/ilmoituksenvaraisuus 

• Järjestyssääntö, ratavastaava oltava 

• Sovelletaan yhdessä kaavoitusta, rakentamista, 
ympäristölupaa koskevan lainsäädännön kanssa 

• Kiinteistönomistajan oikeus ampua omalla alueellaan ei 
muuttumassa 

• Riittävä ampumarataverkosto koko valtakunnassa 



Lain soveltamisala, 2 § 

• Radan perustaminen ja ylläpito 
• Rakenteelliset vaatimukset 
• Lain soveltamisalan rajauksia 

– Ei sovelleta kotirauhan piiriin kuuluvaan tilaan tai 
alueeseen, ts. pihapiiri, rakennuksen sisällä 

– Ei sovelleta satunnaista tai pienimuotoista 
ampumista varten tehtyyn paikkaan 

– ”satunnainen ampuminen”, esim. yksittäisen kilpailun 
järjestäminen 

– ”pienimuotoinen”, pysyvää, mutta laukaus- ja 
osallistujamäärältä vähäistä 



Määritelmiä, 3 § 

• Ampumarata – ampumapaikka 
– ”Ampumaradalla voi olla useita ampumapaikkoja” 

• Ampumarata 
– Sisällä tai ulkona oleva alue ampuma-aseella maaliin 

ampumista varten 

• Ampumaurheilukeskus 
– Useiden lajien ratoja, saadaan ampua yli 300 000 

laukausta vuodessa 

• Vähäinen ampumarata 
– tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta 

vuodessa 



Luvanvaraisuus ja 
ilmoituksenvaraisuus 4 § 
• Ampumaradan ja ampumaurheilukeskuksen 

perustaminen ja ylläpito on luvanvaraista 

• Vähäisen ampumaradan perustaminen ja 
ylläpito on ilmoituksenvaraista 

• Olemassa olevat luvalliset radat saavat jatkaa 

– Ratavastaava oltava nimetty, järjestyssääntö 

 

 



Ampumaratalupa 5 § 

• Lupaviranomainen: ampumarataluvan 
myöntäminen ja peruuttaminen; 
Poliisihallitus 

• Pykälässä määritelty edellytykset luvan 
myöntämiselle 

– Yksityiskohdat ampumarata-asetuksessa 

– Huom. V. 2012 tullut ampumaratojen 
ympäristölupaopas 



Luvan raukeaminen 6 § 

• Luvanhaltijan kuolema 

• Luvanhaltijan lakkaaminen (oikeushenkilöt) 

• Luvanhaltijan kuolemasta, konkurssista luvan 
perusteella saa jatkaa 1 vuoden, jonka aikana 
jatkaja ratkaistava 

• Luvanhaltijan konkurssi tai kuolema 
ilmoitettava lupaviranomaiselle 

 



Luvan peruuttaminen 7 § 

• Jos luvanhaltija pyytää 
• Jos oikeus rata-alueen hallintaan päättynyt 
• Ei ole ratavastaavaa eikä sellaista ole nimetty kolmessa 

kuukaudessa edellisen eroamisesta / kuolemasta 
• Jos rata ei ole turvallinen 
• Jos käytöstä aiheutuu vaaraa yleiselle järjestykselle ja 

turvallisuudelle 
– Voi johtaa myös jonkin ammuntalajin rajoittamiseen 

• Lupa voidaan peruuttaa, jos pitäjää ei pidetä sopivana, ei 
esim. noudata lupaehtoja (neuvonta – varoitus – 
peruutus) 



Ilmoitus vähäisestä 
ampumaradasta 8 § 
• Jätettävä valvontaviranomaiselle 

perusilmoitus vähintään 2 kk ennen radan 
käyttöönottoa 

• Järjestyssääntö ja ratavastaava oltava 

• Poliisihallitus voi antaa lähempiä ohjeita 

• PoHa voi kieltää toiminnan (kuten muunkin 
ampumaradan osalta) 



Ratavastaavan tehtävät 9 § 

• Ratavastaava vastaa siitä, että ampumarata on 
turvallinen ja että radalla noudatetaan 
järjestyssääntöä 

• Tekee omavalvontaa 

• Ilmoitettava puutteista luvanhaltijalle, ts. seuran 
toiminnanjohtajalle, hallitukselle 

• Tarkistaa radan kunnon ja 
määräystenmukaisuuden ennen käyttöönottoa 



Järjestyssääntö 10 § 

• Järjestyssääntö oltava vahvistettuna ja 
nähtävissä ampumaradalla 

• Malli ampumarata-asetuksessa 

 



Ohjaus, valvonta, tietojensaanti 11 § 

• Poliisihallituksella ohjeistus- ja valvontavalta 

• Poliisilla oikeus saada ampumaradan pitäjältä 
ja sen edustajalta  radan valvonnan kannalta 
välttämättömiä tietoja 



Ampumaradan käyttäjien valvonta 12 § 

• Ratavastaavalla on oikeus tarkastaa radan käyttäjän 
oikeus ampua radalla 

• Ratavastaavalla on oikeus keskeyttää radalla 
turvallisuutta vaarantava tai radan 
järjestyssääntöjen vastainen toiminta 

• Ammunnanjohtajalla on vastaavat oikeudet 



Ampumarataverkoston kehittämisen 
suunnittelu 13 § 

• Maakuntien liitolle velvollisuus laatia ja pitää ajan tasalla 
kehittämissuunnitelma, jossa esitetään arvio 
maakunnallisten ampumaurheilukeskusten riittävästä 
määrästä 

• Olemassa olevien ratojen säilyttäminen kaavoituksessa. 
– Valmisteltava YM:n kanssa yksityiskohtaisemmin; lakihankkeen 

eniten avoin jäljellä oleva kysymys 
– Periaate: asumiseen tai virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita 

ei tule kaavoittaa ampumaradan melualueille eikä niiden 
välittömään läheisyyteen 

– Haaste: jatkuva muuttoliike ja kunnan velvollisuus kaavoittaa 
liikenneväylät, asuinalueet, infrastruktuuri 



Lain voimaantulo  

• Olemassa olevien ratojen omistajat / haltijat, 
ovatko tiedossa? Passiiviset radat? 

• Onko yhdistys aktiivinen, onko nykyinen 
hallitus merkitty yhdistysrekisteriin? 

• Lain tultua voimaan vahvistettava uuden lain 
mukainen järjestyssääntö ja nimettävä 
ratavastaava; ilmoitukset PoHa:lle 



VN:n asetus ampumaradoista 

• Hakemuksen vähimmäissisältö annettu 

• Hakemuksen välttämättömät liitteet yksilöity 

• Radan järjestyssäännön malli 

• Omavalvonnan periaate 
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