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Ampumaratalainsäädäntö

• Ampumaratalaki (763/2015) ja –asetus (1307/2015) tulivat 
voimaan 1.12.2015

• Kumottiin keisarillinen senaatin asetus ampumaratojen 
laittamisesta ja kunnossapidosta vuodelta 1915.

• Tavoitteena oli vanhentuneen lainsäädännön uudistaminen, 
ampumaratoja koskevan turvallisuuden kehittäminen ja 
ampumaratojen toimintaedellytysten turvaaminen

• Malli ampumaratoja koskevan 
ympäristönsuojelulainsäädännön kehittämiselle
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Ampumarata-asiat asehallinnossa

• Tiedonsaanti vanhoista luvista

– maakunta-arkistoissa arkistoituina sekalaisesti ja muiden 

asioiden joukossa

– Ei pyydetty kaikkia asehallintoon, koska maksaisi 20 000 -30 

000 euroa ja työllistäisi maakunta-arkistoja

– Tapio Hännisen arkistot käytössä

• Ratalupa-asioita on ollut vielä vain vähän

– 8 ratalupahakemusta

– 17 ilmoitusta
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Ratavastaava

• Määräaika siirtymäsäännöksessä 2 vuotta (päättyy 
1.12.2017)

• Ilmoituksia tullut toistaiseksi vähäinen määrä

• Ilmoitusten sisältö vaihteleva

• Toivotaan:

– Ilmoituksia tehtäisiin ajoissa

– Ilmoituksessa mainittaisiin ampumarataluvan tiedot

– Ampumarataluvan kopio liitettäisiin ilmoitukseen
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Lääkärin ilmoitusvelvollisuus/-oikeus

• 1.12. lääkärin ilmoitusvelvollisuus muuttui osin oikeudeksi

• Velvollisuuden piirissä enää

– vaarallisuus oikeuspsykiatrisen tutkimuksen perusteella

– itsemurhayrityksen jälkeisen tahdosta riippumattoman hoidon 

aikainen arvio sopimattomuudesta

• Lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä 
oikeus

– potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo 

perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai 

käyttäytymisensä perusteella sopimaton

• Poliisille oikeus säilyttää tietoja 3 vuotta
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Ilmoitusoikeuteen siirtymisen vaikutus

• Ilmoitusten määrät vähentyneet, aseiden hallussapitoon 
oikeuttavien lupien haltijoiden määrät eivät ole pienentyneet 
vastaavasti

• 2012: 969 ilmoitusta / 142 luvanhaltijaa

• 2013: 828/167

• 2014: 422/125

• 2015: 255/101

• 2016: 199/110

• 2017: 18/9
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Tehokkaat ilma-aseet

• Ennen lainvoimaan tuloa tehokkaan ilma-aseen hankkineen 
tuli vuoden kuluessa lain voimaantulosta haettava lupa tai 
tehtävä ilmoitus

– Määrät ovat olleet vähäisiä

– n. 100 lupaa

– n. 60 ilmoitusta
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Ampuma-aseiden säilytys

• Tarkempi määrittely

– säilytyspaikat

– säilytystavat

– turvakaappipakko

– väliaikainen säilyttäminen

– säilyttäminen elinkeinoksi

• Turvakaapille siirtymäaika 5 vuotta

– vain jos turvakaappipakon piirissä lain voimaan tullessa

• Palaute ja tiedustelut vähäisiä
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Yhteenveto

• Valmistelu tapahtui laajapohjaisessa työryhmässä, jossa 
harrastajakunnan laaja edustus

• Säännöstöllä laaja hyväksyntä harrastajakunnassa

• Ei sovin kovin hyvin nopeatempoiseen säädösvalmisteluun
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Kiitos

Mika Lehtonen
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