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Tiivistelmä 
 

Ampumaratalain mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa 

esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä määrästä 

ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa. Kymenlaakson ampumaratojen kehittämissuunnitelma laaditaan 

yhteistyössä ampumaharrastajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kesken v. 2016 aikana. Kehittämis-

suunnitelma toimii myös Kymenlaakson maakuntakaava 2040:n taustaselvityksenä. 

Kymenlaakson ampumarataverkostokysely toteutettiin 14.6.-15.8.2016 välisenä aikana internetissä täytet-

tävällä kyselylomakkeella. Kyselylinkki lähetettiin alueen ampuma- ja metsästysseuroille. Vastauksia kyselyyn 

saatiin 63 kpl. Hieman alle puolet vastanneista vastasi kyselyyn oman yhdistyksensä hallinnoiman radan 

osalta ja tasan 50 % vastasi toisen tahon hallinnoiman radan osalta. Oman yhdistyksen hallinnoiman radan 

osalta kyselysarja oli selvästi laajempi kuin muun tahon hallinnoiman radan osalta.  

Suurin osa (57 %) kyselyyn vastanneista arvioi oman seuransa/organisaation ampumaradan käytön vä-

häiseksi. 64 % radoista oli kivääriratoja ja 50 % haulikkoratoja. Vastaajien edustamilla ampumaradoilla har-

rastetaan enimmäkseen metsästysammuntaa kiväärillä (50 %) ja metsästyshaulikko ja skeet-ammuntaa (46 

%) sekä urheilu- ja pienoiskivääriammuntaa (32 %) (kuva 6).  Lisäksi radoilla harrastetaan riistamaaliammun-

taa (25 %), vapaapistooliammuntaa (21 %), trap-ammuntaa (18 %), ilmakivääriammuntaa (17 %), skeet-am-

muntaa (14 %), ilmapistooli- ja ilmaolympia-ammuntaa (11 %), sovellettua reserviläisammuntaa sekä compak 

sporting -ammuntaa (7 %). 

44 % kyselyssä esiin tuoduista ampumaradoista on voimassa oleva ympäristölupa ja 9 %:lle on valmisteilla 

ympäristölupa. Noin 21 % ampumaradoista on tehty maaperätutkimus.  15 % on tehty maaperän kunnostus-

toimenpiteitä ja 7 % on suunnitteilla kunnostustoimenpiteitä. Vain noin viidenneksestä ampumaradoista on 

tullut meluvalituksia ja niistäkin vain harvoin. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista (68 %) oli sitä mieltä, että Kymenlaakson ampumarataverkosto ei ole riit-

tävän laadukas ja kattava. Vastauksissa Kymenlaakson ampumarataverkoston suurimmiksi haasteiksi esiin 

nousivat mm. laadukkaiden ja monipuolisten ampumaratojen puute, haasteet lupa-asioissa ja yhteistyössä 

sekä yleinen asenneilmapiiri. 

Kymenlaakson ampumarataverkoston tärkeimmistä kehittämistoimenpiteistä esiin nousivat mm. nykyisen 

ampumarataverkoston säilyttäminen ja kehittäminen, uusien ratojen käyttöönotto, taloudellisen tuen 

hankkiminen ja yhteistyön lisääminen. 

Kyselytuloksia, erityisesti vastauksista esiin nousseita ampumarataverkoston haasteita ja tärkeimpiä toimen-

piteitä, työstetään ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman pohjaksi marraskuussa 2016 sidosryh-

mille järjestettävässä ampumarataverkostotyöpajassa.  
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1. Vastaajan edustama yhdistys, organisaatio tms. 
 

Taulukko 1. Vastaajien jakautuminen maakunnan alueelle. 

Kunta Vastauksia eri ampuma- ja metsästysseuroista ko. kunnan alueelta, kpl 

Hamina 10 

Iitti 2 

Kouvola 19 

Kotka 4 

Miehikkälä 1 

Pyhtää 2 

Virolahti 2 

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 63 henkilöä. He edustivat yli 40:ä eri yhdistystä ja organisaatiota Kymenlaakson 

alueella. Eniten vastauksia saatiin Kouvolan ja Haminan alueen ampuma- ja metsästysseuroilta (taulukko 

1). Lisäksi vastauksia saatiin kahdelta Kymenlaakson alueella toimivalta riistanhoitoyhdistykseltä ja muu-

tamilta Kaakkois-Suomen riistaneuvoston jäseniltä, jotka eivät kaikki kuulu Kymenlaakson alueen seuroi-

hin sekä koko Kaakkois-Suomen alueella toimivilta seuroilta. 

 

2. Yhdistyksen/organisaation ampumaratatilanne 
 

 

Kuva 1. Vastaukset kysymykseen onko yhdistyksellä käytössään oma vai toisen tahon hallinnoima ampumarata. 
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Kaikki (KA:2.07, Hajonta:1.06) (Vastauksia:58)
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Kuva 2. Kyselyssä esiin tuotujen ampumaratojen sijoittuminen maantieteellisesti. 

 

Kyselyyn vastanneiden yhdistyksillä/organisaatioilla noin puolella oli käytössään oma ampumarata ja puolet 

käytti toisen tahon hallinnoimaa ampumarataa (kuva 1). Jokin muu- vastausvaihtoehdossa nousi esiin val-

misteilla oleva Yrtinkankaan ampumarata Kouvolassa. Ampumaradat jakautuivat melko tasaisesti ympäri 

maakuntaa (Kuva 2). 

Suljettujen ratojen osalta kyselyyn ei tullut yhtäkään vastausta. 
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3. Sisä-/ulkoampumarata 
 

 

Kuva 3. Vastaukset kysymykseen: jos kyseessä on oman yhdistyksen/organisaation hallitsema rata, onko kyseessä sisä- vai ulko-
rata? 

 

Kyselyyn vastanneista, oman organisaation hallinnoimista radoista 92 % oli ulkoratoja (kuva 3).  

 

4. Ampumaradan käyttöönottovuosi  
 

Ampumaratojen käyttöönottovuosi vaihteli vuosien 1950 ja 2013 välillä.  

 

Suurin osa radoista oli perustettu 1970-luvulla. 
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5. Ampumaradan käyttöaste 

 

Kuva 4. Vastaukset kysymykseen oman organisaation/yhdistyksen hallinnoiman radan käyttöasteesta. 

Kyselyyn vastanneista suurin osa, 57 % arvioi oman organisaationsa hallinnoiman ampumaradan käyttöas-

teeltaan vähäiseksi (alle 10 000 laukausta vuodessa, kuva 4). Ampumaurheilukeskukseksi arvioitiin vain 4 % 

ampumaradoista. Loput 39 % arvioitiin ampumaradoiksi, joilla ammutaan 10 000-300 000 laukausta vuo-

dessa.  

6. Ampumaratojen aselajit 

 

Kuva 5. Vastaukset kysymykseen oman yhdistyksen/organisaation hallinnoimman radan aselajeista. 

Kyselyyn vastanneiden tahojen hallinnoimilla ampumaradoilla harrastetaan eniten kivääriammuntaa (64 %) 

ja toiseksi eniten haulikkolajeja (50 %) (kuva 5). Pistooliammuntaa harrastetaan neljänneksellä radoista. Jokin 

muu, mikä -vastauksissa mainittiin pienoiskivääri, luodikko, ilma-aseet (ilmapistooli/olympia, -kivääri, -liik-

kuva maali sekä villikarju/pienoishirvi. 
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Kaikki (KA:2.54, Hajonta:0.57) (Vastauksia:28)
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7. Ampumalajit 
 

 

Kuva 6. Vastaukset kysymykseen oman yhdistyksen/organisaation hallinnoimalla radalla harrastettavista ampumalajeista. 

Vastaajien edustamilla ampumaradoilla harrastetaan enimmäkseen metsästysammuntaa kiväärillä (50 %) ja 

metsästyshaulikko ja skeet-ammuntaa (46 %) sekä urheilu- ja pienoiskivääriammuntaa (32 %) (kuva 6).  Lisäksi 

radoilla harrastetaan riistamaaliammuntaa (25 %), vapaapistooliammuntaa (21 %), trap-ammuntaa (18 %), 

ilmakivääriammuntaa (17 %), skeet-ammuntaa (14 %), ilmapistooli- ja ilmaolympia-ammuntaa (11 %), sovel-

lettua reserviläisammuntaa sekä compak sporting -ammuntaa (7 %). 
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8. Ympäristölupa 
 

 

Kuva 7. Vastaukset kysymykseen oman yhdistyksen/organisaation hallinnoiman radan ympäristölupatilanteesta.  

Ympäristölupa-kysymykseen vastanneista 23 henkilöstä 44 % kertoi, että oman yhdistyksen/organisaation 

hallinnoimalla radalla on voimassa oleva ympäristölupa (kuva 7). Yhtä suurelle osalle radoista ei ole haettu 

ympäristölupaa. Noin 9 % vastaajista kertoi, että ympäristölupa on valmisteilla.  

 

9. Maaperä 
 

 

Kuva 8. Vastaukset kysymykseen, onko oman yhdistyksen/organisaation hallinnoiman ampumaradan maaperästä tehty tutkimusta. 
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Kaikki (KA:2.17, Hajonta:1.09) (Vastauksia:23)
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Kyselyvastaajien mukaan suurimmalle osalle (64 %) radoista ei ole suunnitteilla maaperätutkimusta (Kuva 8). 

Viidenneksen maaperä on tutkittu ja 4 % osalta tutkimus on suunnitteilla.  

Jokin muu -vaihtoehdossa mainittiin, että rata ei ole pohjavesialueella tai että kyseessä on sisärata. 

 

10. Maaperän kunnostustoimenpiteet 
 

 

Kuva 9. Vastaukset kysymykseen, onko vastaajan yhdistyksen/organisaation hallinnoimalle ampumaradalle tehty maaperän 
kunnostustoimenpiteitä. 

 

Maaperän kunnostustoimenpiteitä on tehty 15 % radoista (kuva 9). Kunnostustoimenpiteitä on suunnitteilla 

7 % radoista. Noin 78 % ei ole tehty kunnostustoimenpiteitä 

11. Maaperän suojausrakenteet 
 

Vastaajien mainitsemia ampumaradoilla olemassa olevia maaperän suojausrakenteita:  

 Luotiloukku 

 Rakenteilla suojavalli haulikolle  

 Hirviradan takavalli on pehmeää materiaalia, joten luodit säilyvät suhteellisen ehjinä.  

 Haulikkoammunnassa lyijyhaulikielto.   

 Ampumaradalla metalliset "kaatuvat" ampumahiihdon taululaitteet 30 kpl. Luoti murskautuu me-

talliin ja putoaa taululaitteen eteen.  

 On tehty protomalli luotiloukusta pienoiskivääriradalle ja niitä on tarkoitus valmistaa lisää. 

14,8 %

77,8 %

7,4 %
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Kaikki (KA:1.93, Hajonta:0.47) (Vastauksia:27)
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12. Meluvalitukset 
 

 

Kuva 10. Vastaukset kysymykseen, onko vastaajan yhdistyksen/organisaation hallinnoimasta ampumaradasta tullut meluvalituksia. 

 

Vain noin viidenneksestä ampumaradoista oli tullut meluvalituksia (kuva 10). Vain 3 %:lle ampumaradoista 

oli tullut meluvalituksia usein.  

 

Meluun liittyviä kommentteja:  

 Ko. ampumaradalla on sallittua ampua vain matalapaineaseilla (pienoiskivääri ja pienoispistooli) 

 Korkeapaineaseilla ammunta on kielletty viimeisessä ympäristöluvan päivityksessä melun takia. Ra-

dan käyttö on pienentynyt em. syystä. Rataa käytettiin ennen korkeapainerajoitusta runsaasti met-

sästysammuntojen harjoittelupaikkana 

 Ympäristölupa rajoittaa ammunta-aikoja. Ammunta-aikaa lisää.  

 Hirviradan melunvaimennuskatos tehty rataa käyttävien seurojen ja JEV-säätiön rahoituksella. 
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Kaikki (KA:2.75, Hajonta:0.5) (Vastauksia:32)
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13. Kehittämistarpeet 
 

13.1 Onko Kymenlaakson ampumarataverkosto riittävän kattava ja laadukas? 

 

Kuva 11. Vastaukset kysymykseen: Onko Kymenlaakson ampumarataverkosto riittävän kattava ja laadukas? 

 

68 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Kymenlaakson ampumarataverkosto ei ole riittävän kattava 

ja laadukas (kuva 11).  

18 % ei osannut sanoa arviota ja 14 % vastanneista oli sitä mieltä, että ampumarataverkosto on riittävän 

kattava ja laadukas.  
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13.2 Onko ampumarata riittävä seuranne tarpeisiin? 

 

Kuva 12. Vastaukset kysymykseen Onko ampumarata riittävä seuranne tarpeisiin? 

Niistä vastaajista, joiden seuralla oli oma ampumarata, 52 % vastasi, että ampumarata on riittävä seuran 

tarpeisiin (kuva 12). 38 % vastaajista piti radan tasoa osittain riittävänä. 10 % vastaajista totesi, että rata ei 

ole riittävä seuran tarpeisiin. 

 

13.3 Kymenlaakson ampumarataverkoston suurimmat haasteet? 
 

Kysyttäessä Kymenlaakson ampumarataverkoston suurimmista haasteista esiin nousivat mm. laadukkaiden 

ja monipuolisten ampumaratojen puute, haasteet lupa-asioissa ja yhteistyössä sekä yleinen asenneilmapiiri:  

- Laadukkaiden/monipuolisten ampumaratojen vähäisyys  

- Ampumakeskuksen puute 

- Ratojen vähäinen määrä ja/tai sulkeminen 

- Puutteet/ongelmat ratojen yhteiskäytössä 

- Pienoiskivääri ja -pistooliratojen vähäisyys/puute 

- Haulikkoratojen vähäisyys/puute 

- Kivääriratojen vähäisyys/puute 

- Ympäristövaatimukset, byrokratia, kustannukset 

- Yleinen asenneilmapiiri 

- Pitkät välimatkat 

- Haasteet ylläpidossa 
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Kaikki (KA:1.86, Hajonta:0.94) (Vastauksia:29)
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Haaste/ongelma 
 

 
Vastauksia 

Haulikkoratojen vähäisyys/puute Kunnollisia haulikkoratoja ei ole Pohjois-Kymenlaaksossa.  

Hyvä haulikkorata, compack / sporting tarvittaisiin  

Haulikkolajien harrastaminen hyvin vaikeaa harvan rataver-

koston ja mm. sporting-radan puuttumisen takia.   

Ruutilajeista etenkin haulikkolajit (puolustusvoimilla ei tar-

vetta, siviilien käyttöoikeus puolustusvoimien radoilla ylipää-

tään) 

Riittämätön kapasiteetti ja haulikkoratojen liki täydellinen 

puuttuminen haittaavat ampumaharjoittelua.   

Compak / Sporting rata Kouvolaan 

Haulikkoradat puuttuu Tyrristä kokonaan. 

Kivääriratojen vähäisyys/puute 

 

Pitkän matkan kivääriammuntaan ei ole ratoja.   

Liian vähän metsästysammuntoihin soveltuvia kivääri- ja hau-

likkoratoja  

Mahdollisuus esimerkiksi liikkuvan karhun ampumiseen puut-
tuu.  
 
Lähestyvä karhutaulu sopisi hyvin hirviradan yhteyteen.  

Ratojen vähäinen määrä ja/tai sulke-
minen 

Ampumaratojen häviäminen ja näin ollen liian pitkien välimat-

kojen muodostuminen voivat vähentää myös itse ampumahar-

joittelua. Jokaisen metsästäjän tulisi huolehtia riittävästä am-

pumataidosta, ja ilman kattavaa ampumarataverkostoa ei 

ampumisen harjoittelu ja ylläpito onnistu.  

Luoda riittävä määrä ampumaratoja metsästysammunnan 

harrastajille. 

Vähäisyys 

Lisääntyvä metsästys ja sitä kautta harjoittelu myös ampu-

maurheilu kärsii kun ei voi harjoitella. 

Suurimpia uhkia ovat ratojen sulkemiset.  

Puutteet/ongelmat ratojen  

yhteiskäytössä 

 

Ratoja ei ole tai ne ovat yksityisiä tai muiden seurojen jonne ei 

pääse.  
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Ampumarataverkosto on liian harva ja käyttäjätahot käyttä-

vät ampumarataansa yleensä pääasiallisesti oman toiminnan 

parissa.  

Ruutilajeista etenkin haulikkolajit (puolustusvoimilla ei tar-
vetta, siviilien käyttöoikeus puolustusvoimien radoilla ylipää-
tään) 
 
Vapaampi käyttöaste eri radoille, silloin kun sotaväki ei siellä 
harjoittele  
 
Kaikkien tahojen pitäisi lisätä yhteistyötä ratojen säilymisen 
puolesta 
 
Ratavuoroja rajoitetusti, ei aina pääse harjoittelemaan kun on 
tarvetta.  
 
Sujuvampi ratavuorojen varaus 
 
Ei ole kunnolla tiedossa mikä ampumaradan tulevaisuus tulee 
olemaan ja kuka tulee olemaan hallinnoinnista vastaava taho.   
 

Pienoiskivääri ja -pistooliratojen  

vähäisyys/puute 

Kotkan suunta on vailla pienoiskivääri ja- pistoolirataa.  

Elektronisia ampumapaikkoja olisi tarpeellista hankkia lisää. 
 
Kiekkoammuntamahdollisuus loppuu 2017. Uutta mahdolli-
suutta alueella harrastukseen ei ole. 

Laadukkaiden/monipuolisten  

ampumaratojen vähäisyys  

 

Kunnollisten ampumaratojen puute  

Että olisi paikkoja kaikenlaisten ampumalajien harrastami-

seen.  

Ampumarata on liian vähän käyttäjiin nähden ja suurin osa 

ampumaradoista on yhdistysten tai valtion omistamia ja tar-

koitettu vain heidän käyttöönsä.  

Riittävän monipuoliset mahdollisuudet harrastaa eri lajeja.  

Ampumakeskuksen puute 

 

Suuri ampumakeskus puuttuu alueelta. 

Kouvolan Yrtinkankaan ampumaradan valmistuminen 

Kunnollisten ratojen puute, ISSF:n ja SAL:n kilpailusäännökset 

edellyttävät kaikilta radoilta tiettyä tasoa.   

Suurten kotimaisten tai kansainvälisten kilpailujen järjestämi-
nen ei mahdollista (luotiaseet Tyrriä lukuunottamatta) 
 
Yrtinkangas 
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Ympäristövaatimukset, byrokratia,  

kustannukset 

 

Pohjavesi ja pelko lyijystä ympäristötoimella. Yleinen jahtaa-

minen ampumaurheilijoita  / ratoja kohtaan. 

Ympäristön aiheuttamat paineet ja negatiivinen julkisuus har-

rastajia kohtaan.  

Ampumaharrastus ja ampumataidon ylläpitäminen tulee koko 

ajan haasteellisemmaksi kasvavien ympäristösäädösten ja hal-

linnon byrokratian vuoksi.  

Tiukat ympäristövaatimukset ja niistä johtuvat taloudelliset 

rasitteet.  

Luoda ampumaradoille kohtuulliset toimintaedellytykset mm. 

ympäristötekijöiden suhteen. 

Nykyisten tärkeiden pienten ratojen vähentäminen ja lakkaut-

taminen ympäristölupa-asioiden takia. Tulee kalliiksi tehdä 

kaikki selvitykset ja itse ympäristölupakin on kallis, vaikkei sitä 

myönnettäisikään, niin hakeminen maksaa paljon 

Ilma-aseradoilla kalliit ratalaitteet ja seurojen talous 

Ase- ja ratalainsäädäntö 

Nykyisten ampuratojen ylläpitäminen 

Rahoitus ja sijoituslupa  

Yleinen asenneilmapiiri 

 

Saada kaikki toimijat ja yleinen mielipide ymmärtämään am-

pumaratojen tärkeys.  

Tuntuu kuin ampumaharrastusta ei pidettäisi virallisena "har-

rastuksena". Ampumataidon ylläpito on erittäin tärkeää jo 

pelkästään sen vuoksi, että hirvenmetsästyssäännöt vaativat 

ampumataitoa ja ampumakokeen suorittamista, jotta hirvi-

jahdissa voi toimia ampujana. Ilman metsästystä hirvikanta 

kasvaisi nopeasti sellaiseen mittakaavaan, että sen aiheutta-

mat metsävahingot nousivat tuntuvasti liikennevahingoista 

puhumattakaan 

Yleinen lajivastainen ilmapiiri 

Liikuntahalleja ja muita tiloja rakennetaan yhteiskunnan va-
roilla suhteellisen pienelle harrastajajoukolle. Ampumaratoi-
hin ei sijoiteta vaikka harrastajamäärä esim. Kouvolan alu-
eella on n. 4 600. Syrjitäänkö tässä harrastajakuntaa? 

Pitkät välimatkat 

 

Välimatkat  

Kaukana seuroista  
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Pitkät etäisyydet vähentää ampumaharrastusta.  

Rataverkosto harva, haittaa merkittävästi nuorisokoulutusta 

Haasteet ylläpidossa Tärkeintä olisikin ratojen kunnosta huolehtiminen siten, että 
nykytaso pysyy yllä. Tärkeää on myös, että kaikki alueella ole-
vat radat pysyvät käytössä, sillä vastaavia ei lähialueella ole. 
 

 

Yleisiä kommentteja: 

”Ammunta on nuorille keskittymistä suorituksiin ja vastuullisuutta kehittävä harrastus joten se näkyy myös 

harrastajien työ ja sosiaalisessa ympäristössä positiivisena.” 

”Ammunta on vielä kansainvälisellä tasolla suomalainen menestyslaji.” 

”Haasteena seurojen talkooväen väheneminen ja vanheneminen” 

”Ampumaratoja on suljettu, joka on johtanut muiden tekijöiden ohella harrastajamäärien dramaattiseen 

romahtamiseen. Ampumaharrastus opettaa kurinalaisuutta, vastuullisuutta ja oikeita toimintamalleja muil-

lekin elämän osa-alueille.” 

 

13.4 Tärkeimmät toimenpiteet, jotka tulisi toteuttaa ampumarataverkoston kehittämiseksi 
 

Kysyttäessä Kymenlaakson ampumarataverkoston tärkeimmistä kehittämistoimenpiteistä esiin nousivat 

mm. nykyisen ampumarataverkoston säilyttäminen ja kehittäminen, uusien ratojen käyttöönotto, taloudel-

lisen tuen hankkiminen ja yhteistyön lisääminen: 

- Nykyisten ampumaratojen säilyttäminen/käytön jatkuvuuden turvaaminen 

- Ampumaratojen ylläpito ja kunnostus 

- Monipuolisten ja laadukkaiden harjoittelumahdollisuuksien turvaaminen 

- Taloudellisen tuen hankkiminen 

- Avun hankkiminen ympäristöluvan hakemiseen 

- Haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen 

- Yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen 

- Yhteistyön lisääminen viranomaisten kanssa ja viranomaisten toiminnan kehittäminen 

- Uusi ampumaurheilukeskus 

- Uusien ratojen perustaminen 

- Harjoitusaikojen lisääminen 

- Harrastajamäärien lisääminen 

- Yhteistyön lisääminen seurojen kesken 
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Toimenpide 
 

 
Vastauksia 

Nykyisten ampumaratojen säilyttä-
minen/käytön jatkuvuuden turvaa-
minen 

Pienten ja vähäisten ampumaratojen säilymisen turvaaminen - 
kaikkea ei voi keskittää isompien kaupunkien lähelle. 
 
Nykyiset radat tulisi voida säilyttää, muutoin toiminta siirtyy so-
ramonttuihin yms. paikkoihin ja se ei liene kenenkään etu. 
 
Nykyisten hyväkuntoisten ratojen toiminta turvattava.  
Lupinmäen haulikkoradan jatkuvuus. 
 
Ampumaratojen käytön jatkuvuuden varmistaminen myös met-
sästysseuroille. 
 
Nykyiset radat pitäisi saada toimia. 
 
Nykyinen ratamäärä turvattava!   
 
Jo olevia ratoja pitäisi kehittää ei sulkea. 

Ampumaratojen ylläpito ja kunnos-
tus 

Nyt olemassa olevien ampumaratojen kunnon seuranta ja mah-
dolliset peruskorjaukset. 
 
Nykyisten ampumaratojen kunnostus 

Monipuolisten ja laadukkaiden  
harjoittelumahdollisuuksien turvaa-
minen 

Turvata kaikkien mahdollisuus riittävään ja monipuoliseen ampu-
marataharjoitteluun, eli riittävästi ampumaratoja ja mahdolli-
suuksia käyttää niitä.  
 
Harjoittelu turvalliseksi. 
 
Kaikkien ampumalajien harrastuksen kattava saatavuus.  
 
Kunnolliset haulikkoammunnan mahdollisuudet. 
 
Riittävä kapasiteetti ja monipuolisuus eri lajien harjoittelemiseksi. 
 
Kaikki eivät pelaa jääkiekkoa, jalkapalloa, pesäpalloa tai sählyä, 
joten tällaisia henkisen puolen lajien harjoittelijoille, kilpailijoille 
ja harrastajille pitäisi olla alueella myös kunnon mahdollisuudet 
harrastaa tilojen puolesta. Ammunnassa on tarkat säännöt ja la-
kipykälät, joiden mukaan on toimittava ja siksi asiallisten tilojen 
tarve on perusteltua turvallisuuden varmistamiseksi.  

Taloudellisen tuen hankkiminen Taloudellinen tuki ampuradan perustamiseen/kunnostukseen.  
 
Vanhojen jo olemassa olevien ampumaratojen kunnostamista tu-
lisi tukea taloudellisesti sekä esimerkiksi tarjoamalla suunnittelu-
tukea ampumaratojen modernisointiin. Myös työkonesuoritteita 
voitaisiin tarjota yhdistyksille ratojen kunnostaminen varten.  
 
Tulisi hankkia tukea rahallisesti vanhojen ampumaratojen perus-
korjaukseen. 
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Ratahankkeiden tukeminen rahallisesti sekä lupamenettelyn 
osalla. 
 
Rahoituksessa haastetta. 
 
Seurojen mahdollisuudet hankekehittäjänä/vetäjänä, harrastaja-
määrä suosittuihin joukkuelajeihin verrattuna minimaalisia. Jä-
senmaksuilla ja sponsoroinnilla ei lupamääräykset edellyttäviä 
isoja hankkeita saada seurojen kautta aikaiseksi, tarvittava tukea 
kunnilta/valtiolta. 

Avun hankkiminen ympäristöluvan 
hakemiseen 

Ympäristöluvan hakemisen helpottaminen. Konsultointituki. 

Haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentäminen 

Kehittää toimintamalleja ja -ohjeistuksia, joilla ampumaratojen 
toimintaa saadaan ympäristöystävällisemmäksi (jäte- ja melu-
haittojen suhteen) kohtuullisin kustannuksin. 
 
Kivääriratojen melunvaimennus kuntoon 

Yleiseen asenneilmapiiriin vaikutta-
minen 

Korostaa julkisessa keskustelussa, miten tärkeää ampumaharjoit-
telu on turvallisen metsästysammunnan kannalta ja vähentää 
"suuren yleisön" ennakkoluuloja ammuntaharrastusta kohtaan. 
 
Harrastukset tasavertaisiksi. 
 
Valistus että ratoja tarvitaan. 
 
Harrastusten tasavertaistaminen. Tuntuu, että metsästysharras-
tukselle hyvin keskeistä ampumaharrastusta ei oteta "vakavis-
saan". 
 
Ampumaharrastuksen tunnetuksi tekeminen. Hoplofoobikkojen 
vaikutus päätöksentekoon.  

Yhteistyön lisääminen viranomais-
ten kanssa ja  
viranomaisten toiminnan kehittämi-
nen 

Lisätä avointa ja asiallista yhteistyötä viranomaisten ja ampuma-
ratojen välillä. 
 
Lupa-asioiden yhtenäistäminen ja vaatimusten tiedotus. tarkoi-
tan tällä sitä, että viranomainen kertoo suoraan mitä selvityksiä 
vaaditaan ja millä kriteereillä lupa voidaan myöntää. 
 
Ampumaradat huomioitava kaavoituksessa. 
 
Viranomaisten ympäristötiedon kehittäminen. 
 
Yhdenmukainen päätös ampumaratojen suhteen. 
 
Lupabyrokratian helpottaminen. 
 
Lupa-asiat järkeviksi. Yhden henkilön valitus voi lopettaa tuhan-
nelta harrastuksen. 
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Ampumaradoista valittajilla liian helppoa laittaa "kapuloita rat-
taisiin". 
 
Ympäristöviranomaisten tiedon kasvattaminen  
ampumaharrastuksesta.  
 
Vanhojen ratojen ympäristöluvan kriteerejä tulisi lieventää. 
 
Ympäristölupaehtoja tulisi pienillä ampumaradoilla keventää. 
 
Ympäristö- ja viranomaissäädöksissä (mitkä toki ovat hyviä ja tar-
peellisia) parempi huomiointi ampumaratatoiminnon ylläpitämi-
sen edellytyksiä. 
 
Viranomaisbyrokratian vähentäminen (mielenkiintoista olisi tie-
tää kuinka monta eri viranomais-/hallintotahoa ovat kiinnostu-
neita ampumaradoista tai jollain tavoin niihin linkittyviä. 
 
Ampumaharrastajien vahvempi osallistaminen päätöksentekoon 
koskien ampumaratoja.  
 

Uusi ampumaurheilukeskus Uusi monipuolinen ammuntakeskus. Käyttöä olisi.  
 
Ainakin yksi kunnollinen ampumaurheilukeskus myös Kaakkois-
Suomeen. 
 
Isompia ratoja, jotta voisi järjestää isompia kilpailuja. 
 
Rataverkon riittävyys ja muutama isompi keskus monipuolisen 
harjoittelun ja kisojen järjestämiseksi.    
 
Hamina-Vaalimaan moottoritien yhteyteen (sen läheisyyteen) tu-
lisi rakentaa ampumakeskus. Esimerkiksi suuria maan läjitysalu-
eita voisi käyttää siinä hyväksi. ELY-Keskus on ne alueet pakkolu-
nastanut jo muutoinkin ja tarvittavaa maalinsa on saatavilla jne. 

Uusien ratojen perustaminen Ampumaratojen määrää tulisi lisätä kattavasti koko alueelle. Ti-
lastot ampuma-aseiden määristä ja niiden tyypeistä kullakin paik-
kakunnalla on helposti saatavilla. Niitä tulisi myös hyödyntää 
suunnittelussa. 
 
Tarvittaisiin yksi kunnon 50 m:n sisärata alueelle, jotta ympäri-
vuotinen kunnollinen ja tehokas harjoittelu olisi mahdollista. Sii-
hen voisi sitten sijoittaa myös kunnollisen ilma-aseradan poikit-
tain, jotta voitaisiin järjestää valtakunnallisia kilpailuja sekä lei-
rejä. 
 
Kattava verkosto, jotta radalle pääsee ampumaan kohtuullisessa 
ajassa. 
 
Turvataan riittävä ampumaratamäärä, jotta riittävä harjoittelu 
olisi mahdollista. 
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Kunnollinen haulikkorata skeet-ja trap-ratoineen 
 
Kehitellä haulikkoammuntarata compak Kouvolaan max 0,5 h 
ajomatka, jolloin harrastuksesta tulisi järkevä. 
 
Ratoja lisää 
 
Lisää elinkelpoisia hyvin hoidettuja ampumaratoja, joilla sitoutu-
neet hoitajat 
 
Tulisi rakentaa uusia ampumaratoja. 
 
Lisää "matalan kynnyksen" ampumaratoja, joille olisi aloittelevan 
harrastajan helppo tulla. 
 
Säilyttää ja kehittää kokonaisvaltaisesti Lupinmäen ampumara-
toja ja rakentaa Kouvolan seudulle radat. (ilmeisesti toteutu-
massa) 
 
Harrastuspaikkojen lisääminen. 
 
Kunnollinen ja kattava sisärataverkosto ruutiaselajeille, nyt ruuti-
radat pääosin ulkoratoja. Talvella harjoittelu.  
 
Kohtuulliset välimatkat radoille.  
 
Pienille metsästysseuroille pitäisi antaa mahdollisuus väsätä rata 
omaan metsästys ammuntaharjoitteluun. Pienten seurojen jäsen-
ten kynnys lähteä isoille radoille iso koska siellä suuri yleisö joka 
aiheuttaa paineita omaan harjoitteluun. Isoilla radoilla harjoitel-
laan kilpailuita varten ja metsästäjillä toisenlaiset tarpeet. 

Harjoitusaikojen lisääminen Riittävän pitkä harjoitusaika - vähintään klo 20 asti. 
 
Jokaiselle mahdollisuus rataharjoitteluun. 

Harrastajamäärien lisääminen Nuorison aktivoiminen mukaan toimintaan 

Yhteistyön lisääminen seurojen kes-
ken 

Alueellista yhteistyötä lisättävä seurojen ja yhdistysten kesken. 
Tärkeä rooli puolustusvoimilla ja reserviläisillä. 

 


