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LAUSUNTO LIITTYEN HYVINKÄÄN METSÄSTYSAMPUJAT RY:N AMPUMARATAKESKUKSEN LUPAASIOIHIN JA TOIMINTAAN

Ampumaurheilu on monipuolinen ja myös monisukupolvinen liikuntaharrastus ja urheilumuoto.
Sen harrastajien ikäjakauma jakautuu 8-80 ikävuoteen lajista riippuen. Pääosa Suomen
Ampumaurheiluliiton jäsenistöstä sijoittuu vuonna 1941 - 1991 syntyneisiin harrastajiin eli
joukkoon kuuluu sekä eläkeläisiä että runsaasti työssäkäyviä, mutta myös koululaisiakin.
Koska käyttäjäryhmä muodostuu eri-ikäisistä harrastajista, joiden harrastamismahdollisuudet ja
pääsy radoille ovat hyvinkin erilaiset, on tärkeää että ampumaurheilukeskukset voivat tarjota
riittävän sekä kattavan mahdollisuuden aukioloaikojen suhteen. Huomioitavaa on myös, että
osallistumis- ja kilpailumaksut ovat seurojen kannalta merkittävimpiä tulonhankintakeinoja, joilla
ne pystyvät ylläpitämään ja huoltamaan ratakeskusta.
Ampumaurheilu- ja ratatoiminta ovat sosiaalista pääomaa harrastajilleen tuottavia toimintoja, sillä
itse ampumisen lisäksi harrastajilla on tapana keskustella ja vaihtaa kuulumisia suoritustensa
välillä ja jälkeen. Ampumaharrastus- ja ampumaradat ovat osaltaan estämässä myös syrjäytymistä.
Yksin ns. Metropolialueella (Hyvinkää ei mukana) aseluvan haltijoita eli harrastajia, jotka myös osin
käyttävät myös Hyvinkään Metsästysampujien (HyMA) ampumaurheilukeskusta, on yli 62.635
henkilöä, joilla oli 59540 haulikkoa (Ampumaratakeskukset metropolialueella. Kilpailullinen
saavutettavuus ja suhteellinen sijainti, Ville Maijanen, Hgin Yliopisto 2013).
HyMA:n haulikkokeskus onkin yksi Suomen tärkeimmistä ja keskeisimmistä haulikkoammunnan
keskuksista, joka palvelee laajaa harrastajajoukkoa ja jolla pystytään Etelä-Suomessa
harjoittelemaan ja kilpailemaan.
Rata- ja kilpailutoimintaa säätelevät Suomen Ampumaurheiluliiton ja Suomen Metsästäjäliiton
sääntöjen ja ohjeiden lisäksi myös Kansainvälisen Ampumaurheiluliiton (ISSF) kilpailusäännöt.
ISSF:n säännöt eivät tunne tällä hetkellä muita materiaaleja kuin lyijyn haulikko-, kivääri- ja
pistoolilajeissa. Sääntöjen pohjalta esim. kilpailijoille tulisi varata ennen kilpailuja riittävä aika
tutustua rataan ja tehdä harjoitus radalla.
Johtuen maamme ilmastollisista olosuhteista, keskittyvät kilpailujen järjestämiset yleensä
viikonlopuille. Koska ratatilanteemme on muutenkin vaikea ja ratoja niukalti, on tärkeää, että lupia
myönnettäessä ampuma-ajat huomioidaan niin, että ne mahdollistavat myös kilpailemisen
viikonloppuinakin.
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Suomen Ampumaurheiluliitto, joka kuuluu Ampumaharrastusfoorumiin, on yhteistyössä foorumin
kanssa tuottanut oppaita mm. Turvallisen ampumaharrastuksen opas, Turvallinen
ratakäyttäytyminen ja Ampujan ympäristöopas.
Ampumaradoille on viime vuosina laadittu korkeatasoista kansallista ympäristönsuojeluohjeistusta
mm. ympäristöhallinnon niin kutsutussa AMPY-hankkeessa. Lisäksi SAL on ollut mukana
Puolustushallinnon ja Ympäristöviranomaisten kanssa laatimassa BAT-opasta, joka on
ilmestymässä aivan näinä päivinä. BAT-selvityksellä voidaan entisestään parantaa
ympäristönsuojelun tasoa, kehittää ampumaratojen ympäristönsuojelun kustannustehokkuutta,
yhtenäistää ympäristölupien vaatimustasoa, luoda paremmat edellytykset tapauskohtaisten
olosuhteiden huomioimiselle sekä vähentää turhia tai virheellisiä investointeja.
Ennen radalle asetettavia lupaehtoja, on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa ympäristöviranomaisten
kanssa yhdessä laadittujen AMPY-oppaan että BAT-oppaan esille tuomat seikat ja mahdollisuudet,
niin ettei syntyisi hätiköityjä ja jopa virheellisiä ratkaisumalleja tai toimintoja. Ymmärryksemme
mukaan BAT-oppaan tarjoamat mahdollisuudet päästöjen seurantaan ja tarvittavien
toimenpiteiden suunnitteluun olisivat mahdollisia toteuttaa myös Hyvinkään Metsästysampujien
keskuksessa.
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