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Ampumaharrastusfoorumi kiittää mahdollisuudesta ja lisäajasta lausua selvityksistä
naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä
ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista.
Ampumatoiminta on maassamme hyvin suosittu ja perinteikäs harrastus. Ampumaratoja tarvitaan,
jotta ampuminen ja taitojen kehittäminen voi tapahtua valvotusti, turvallisesti ja
ympäristöystävällisesti sille tarkoitetulla ja suunnitellulla alueella.
Ampumaharrastusfoorumi on jo ampumaratalain valmisteluissa tuonut esille tarpeen
ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämisestä ympäristölainsäädännössä. Ampumaratalaissa
otettiinkin huomioon mahdollinen keventäminen luomalla kolmiportainen kategoria ratojen
käyttöasteen ja vaikuttavuuden mukaan.

Nyt tehdyissä selvityksissä on paljon hyviä ja kannatettavia asioita. Ohessa
kommentteja selvityksiin:
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•

Ehdottoman kannatettavaa on, että vaikutuksiltaan vähäiset ja alle 10000 laukauksen radat
pääsisivät kevennettyyn menettelyyn, samoin kuin radat, jotka ovat minimissään 1,5 km päässä
asutuksesta.
Kannatettavaa on, että ne radat, joilla teknisillä apuvälineillä (BAT) voidaan helposti pienentää
ympäristövaikutuksia, siirtyisivät kevennettyyn menettelyyn.
Pienkaliiberisten aseiden radat eivät tuota häiritsevää melutasoa, jotenka ne on helppo siirtää
kevennettyyn menettelyyn. Ja varsinkin silloin, jos radat ovat BAT mukaisia (kontti, luotiloukut tmv
käytössä).
Haulikkoradat, joiden etäisyys on riittävä ampumamelun suhteen asutuksesta tai joilla on käytössä
nykyiset tekniset ympäristövaikutuksia vähentävät ratkaisut esim. haulienkeruuverkot tmv tai joissa
laukausmäärä on vähäinen, tulisi saada kevennyksen pariin.
Jatkossa kaikki luvat tulisi olla toistaiseksi voimassa olevia, kuten lakimuutos mahdollistaa.
Lupien yhteyteen tarvittavien lisätutkimuksien (melu ja maaperä) maltillistaminen. Nyt monessa
tapauksessa mittaukset ovat täysin ylimitoitettuja oletettavaan haittaan nähden. Lisätutkimuksille
tulee tehdä tarvekartoitus kuten BAT- raportissa esitetään.
Ratojen ympärillä olevalle ns. suoja-alueen sisälle tulisi saada kaavoittamisen kielto. Näin turhien
valituksien määrä vähenisi.
Toiminnassa kauan olleiden ratojen läheisyyteen myöhemmin sijoitettujen asumusten, toimintojen
osalta tulisi asettaa valituskielto, koska uudet tulijat tiedostavat varmasti jo tullessaan mahdolliset
haitat.
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Ratojen määrä ei aina kerro koko totuutta, vaan pitää tarkastella myös lajikohtaisesti.
Huomioitavaa on myös alueellinen kysyntä, tarjonta ja saatavuus. Radalle pääsyn suositus on noin
30minuuttia.
Keskittymiset suurimpiin keskuksiin vaatii yhteiskunnan selkeämpää ja suurempaa tukea radoille
sekä osallistumista ratojen rakennus sekä ylläpitokustannuksiin, huomioitava mahdollinen
ruuhkautuminen kysynnästä ja lajikohtainen tarve ja saatavuus huomioitava tässäkin.
Lainsäädännöllä on varmistettava ettei kaavoiteta tulevaisuudessa liian lähelle, ja
ampumakeskuksenkin toiminta vaikeutuu. Ehdottomasti tulee olla riittävä suoja-alue, jossa on
esim. metsää. Suurempi keskus vaatii aina suuremman maa-alueen, kuin pienemmät yksiköt.
Vanhoja ratoja ei saa poistaa uusien isompien keskuksien tieltä pakolla.
Ympäristölupien käsittelyn pituus on tällä hetkellä kohtuuttoman pitkä, keskimäärin jopa 1,5
vuotta. Koko ympäristölupaprosessi kestää tällä hetkellä pahimmissa tapauksissa 7-8 vuotta.
Yhden luukun periaate voisi olla hyvä, kuten myös hakemuksien yksinkertaistaminen ja sähköisen
asioinnin mahdollistaminen.
Maakuntien toimialaryhmälle lupien keskittäminen voi olla hyvä asia, silloin kunhan siellä on
harrastajiakin ryhmässä ja se ei hidasta tai haittaa toimintaa tai aiheuta lisää kustannuksia.
Jos asetuksella toteutettava rekisteröintimenettely valitaan, vaikutus toimivien ampumaratojen
lupiin tulee selvittää ja selvityksen tulos kirjata mahdollisen asetuksen perustelumuistioon.
Ampumaratojen kannalta on tärkeää, että toiminnanharjoittajan suojaa radan läheisyyteen
sijoittuvan toiminnan tai asutuksen vaatimuksia vastaan ei heikennetä vaan vahvistetaan
nykyisestä tasosta. Ampumarataelinkeinon harjoittajan ja ampumaradan toimintarajoja
asetettaessa on jälkeenpäin ampumaradan vaikutusalueelle tulevan toiminnan tai asutuksen
sietämisvelvollisuus oltava korkea. Haitan syntymishetken tai ajankohdan huomioonotto on ollut
esillä sekä ympäristövahinkolain että ympäristönsuojelulain muutoksissa. Myös KHO on ottanut
haitan syntyhetken huomioon (esim. KHO 16.10.2013 taltio 3259; Santahamina). Jos kytkentä
Naapuruussuhdelain kohtuuttoman haitan arviointiin katkaistaan, on "haitan syntyhetki" otettava
uudistettavaan lainsäädäntöön turvaamaan ampumarataelinkeinon ja ampumaratojen toiminnan
vakaa jatkuvuus.

Ampumaharrastusfoorumi on ammunnan harrastusta edistävien järjestöjen yhteenliittymä, jonka
tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös tulevaisuudessa.
Ampumaharrastusfoorumin tehtävänä on yhteisvoimin vaikuttaa päättäjiin valtakunnallisella,
alueellisella
ja
paikallisella
tasolla
ampumaharrastusmahdollisuuksien
turvaamiseksi.
Ampumaharrastusfoorumin muodostavat urheilujärjestöistä Suomen Ampumaurheiluliitto ja
Suomen Ampumahiihtoliitto; metsästysjärjestöistä Suomen Riistakeskus ja Suomen
Metsästäjäliitto; reserviläisjärjestöistä Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Reserviläisurheiluliitto,
Suomen Reserviupseeriliitto sekä Reserviläisliitto. Lisäksi jäsenkuntaan kuuluvat Asealan
Elinkeinonharjoittajat ry ja Asehistorian Liitto ry. Aseen hallussapitolupia on Suomessa arviolta noin
700 000 – 800 000 henkilöllä.
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