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Eduskunnan hallintovaliokunta

HE 20/2014 vp eduskunnalle ampumaratalaiksi ja sekä laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamiseksi
SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITON LAUSUNTO

Suomen Ampumahiihtoliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikon mukaisiin lakiesityksiin. Lakimuutosten tuomat tarkennukset parantavat aseturvallisuutta ja selkeyttävät olemassa
olevaa käytäntöä.
Ampumaratalaki
Suomen Ampumahiihtoliitto on oman lajinsa edunvalvoja ja vastaa lajinsa kehittämisestä. Siihen
kuluvat oleellisena kysymyksinä suorituspaikkojen eli ampumahiihtostadionien/-keskusten
kehittäminen. Niissä tärkein on ampumarata, joissa on 25 – 30 erikoistaululaittein varustettua
ampumapaikkaa.
Ampumahiihtostadionien osalta kehitys on johtanut siihen, että ampumarata on tarkoitettu vain
ampumahiihtoaseilla tapahtuvaan ammuntaan. Ampumahiihdossa ammutaan vain 22 kaliiperin
patruunoilla, jolloin mm ympäristöön leviävä ampumamelu on vähäinen ja tarvittavat
suojaetäisyydet ovat oleellisesti pienempiä kuin korkeapainepatruunoilla ammuttaessa.
Uusia ampumahiihtokeskuksia onkin suunnitteilla ja myös rakenteilla useita lähellä asutuksia.
Lain 3 §:ssä määritetään ampumaradat. Jako on jossakin määrin epämääräinen.
Ampumahiihtokeskuksissa ammutaan helposti 300 000 ja jopa yli miljoona laukausta. Vähäisen
ampumaradan 10 000 laukausta täyttyvät helposti kahden ampumahiihtäjän aktiivisella
harjoittelulla. Ampumahiihtoliitto esittää, että raja nostettaisiin 20 000 laukaukseen ammuttaessa 22
kaliiperin patruunoilla.

Lain 12 §:ssä määritetään ampumarataverkoston suunnitteluun liittyviä asioita. Siinä todetaan, että
maakunnallisia suunnitelmia laadittaessa kuullaan keskeisiä metsästys- ja
ampumaurheiluorganisaatioita.
Lain perusteluissa todetaan, että maakunnallisia suunnitelmia laadittaessa tulisi kuulla
ampumaurheiluorganisaatioita, joita olisivat Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n ja
Reserviläisurheiluliitto ry:n jäsenyhdistykset.
Suomen Ampumahiihtoliitto ry on itsenäinen liikunnan lajiliitto. Emme ole luovuttaneet
puhevaltaamme millekään muulle järjestölle. Näin ollen esitämme, että suunnitelmia laadittaessa on
kuultava Suomen Ampumahiihtoliittoa ja sen maakuntien alueella toimivia jäsenyhdistyksiä.
Ampumaurheilu käsitteenä sellaisenaan viittaa puhtaasti pelkän ammunnan harrastamiseen.
Ampuma-aselaki
Suomen Ampumahiihtoliitto ry toteaa, että esitetyt ampuma-aselain muutokset täsmentävät
oleellisesti lain määräyksiä, jotka koskevat aseiden säilytystä, kuljettamista ja valvontaa.
Liitto on jo vuosi sitten sisällyttänyt nyt käsittelyssä olevan lain vaatimukset ohjeeseensa
”Turvallinen aseen käyttö ampumahiihdossa”.
Suomen Ampumahiihtoliitto odottaa, että liittoa kuullaan jatkosakin ampumaratoihin tai aseiden
käyttöön liittyvää lainsäädäntöä uudistettaessa.
Lopuksi Ampumahiihtoliitto ry kiinnittää huomioita aselupakäytännön yhtenäistämiseen
poliisilaitoksissa. Ampumahiihdossa myös alle 15 vuotiaat nuoret ampuvat ruutiaseilla huoltajansa
valvonnassa. Näin ollen myös lapsen ampumahiihtoharrastuksen tulisi olla perusteena aseluvan
myöntämiselle vanhemmille. Nyt perusteena hyväksytään vain vanhempien oma
ampumahiihtoharrastus. Ampumahiihtoa harrastavien alle 15 vuotiaitten määrä on vahvassa
kasvussa lajin esikuvien ja suuren kiinnostuksen myötä.
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