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Uusi ampumaratalaki ja maakuntien liittojen 
velvoitteet ampumarataverkoston suunnittelussa

• Joulukuun alussa 2015 voimaan astuva ampumaratalain tavoitteena 
on edistää turvallista ampumaharrastusta, turvallisuutta 
ampumaradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä 
maakunnallisen ampumarataverkoston suunnitelmallista kehittämistä. 

• Ampumaratalain (12§) mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää 
ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa esitetään arvio 
maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä muiden 
ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden sijoitustarpeesta 
maakunnassa. 



AHF:n näkemys

• Jokaisen maakuntaliiton alueella pitää olla vähintään yksi ulkoampumarata, jossa 
kyetään ampumaan maakunnassa kutakin harrastettavaa lajia

• Jokaisen maakuntaliiton alueella pitää olla vähintään yksi lain määrittelemä 
ampumaurheilukeskus, jossa voidaan ampua yhtä aikaa useimpia maakunnassa 
harrastettavia lajeja

• Maassamme pitää olla suuralueittain (esim entinen läänijako) 5 - 8 kansainväliset 
vaatimukset täyttävää ampumaurheilukeskusta (paikkalukumäärä ja varustus), joissa 
voidaan järjestää useamman ampumalajin kansainvälisiä arvokisoja ilman 
tapahtumakohtaista lisärakentamista (tällaisia sijoituspaikkakuntia voisivat olla 
esimerkiksi Rovaniemi, Oulu, Kajaani, Kauhava, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, 
Lahti, Tampere, Säkylä ja Salo)

• Kussakin kaupungissa tai kuntakeskuksessa pitää olla sisäampumarata ilma-aseille. 
Lisäksi isommissa kaupungeissa pitää olla sisäampumarata ruutiaseille (minimissään 25 
metriä)

• Ampumarataverkon rakenteen tulisi olla sellainen, että 
siirtymisaika radalle olisi keskimäärin 30 minuuttia



Nykyinen tarkastelu vs. 
kehittämissuunnitelma



Tarkastelu nykyisellään monissa 
maakuntakaavoitukseen liittyvissä selvityksissä

• Ongelmalähtöinen lähestymistapa

• Pohjavesialueet?
• Radat joilla on tehty mittavat pohjaveden suojaustoimenpiteet?

• Suojelualueet?
• Geologiset muodostumat
• Kasvillisuus
• Eläinten häiriintyminen?

• Vyöhykkeet asuin- ja lomarakennusten ympärillä
• Myös poispäin ampumasuunnasta

• Virkistysalue



”Ampumaratojen kehittämisen tulevaisuuden haasteina 
ovat muun muassa asutuksen läheisyys, kiristyneet 
ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.)...”



Maailmaa katsotaan kapean ja lyhyen putken läpi



- Mitä puolia asiasta halutaan korostaa?
- Asenteet ja uskomukset
- Todellisen riskin arviointi vs. varmuuden vuoksi



Jokainen rata on 
tärkeä

2000-luvun vaihde 
- 2000-2300 

2016
- 650 ampumarataa



Pirkanmaa kehittämissuunnitelman 
malliesimerkkinä

• http://tieto.pirkanmaa.fi/radat/

Sidosryhmäyhteistyö keskeisessä roolissa

http://tieto.pirkanmaa.fi/radat/


Rata Radan osoite:

Radan postinumero:

Ratavastaava:

Ratavastaavan s -posti :

Ratavastaavan puh:

Kunta

Radal la  toimi jat

Radan omistaja

Maanomistaja

Ympäris töluvan halti ja

Ampumasuunnat

lks/v l i sätieto

Ampumalajit Haul ikko

Kivääri

Pienoiskivääri

Pis tool i

Pienoispis tool i

Revolveri

Pienoisrevolveri

Mustaruutiase

Practica l

Si luetti

Yhdis telmäase

Muu

yhteensä -           lks/v



ratoja , kpl

Ratatyypit Haul ikko - skeet 

Haul ikko - sporting

Haul ikko - trap

Haul ikko - kaksois trap

Hirvi

Kivääri

Ri i s tamaal i  - l i ikkuva

Ri is tamaal i

Pienoiskivääri

Pis tool i

Mustaruuti

Practica l

Si luetti

Vapaapistool i

Kasa-ammunta

Muu

yht. 0 -           

 ammunta-

paikkoja , l i sätieto



Rakennukset ja rakenteet

Toiminta

Koulutus

Seudul l i set ki lpa i lut mahdol l i s ia

Valtakunnal l i set ki lpa i lut mahdol l i s ia

Kansainväl iset ki lpa i lut mahdol l i s ia

Muu

Puolustusvoimatoiminta

Metsästysammunta

Urhei luammunta

Lakisääteiset ampumakokeet

Viranomaisammunnat

SRVA-koulutus

Reservi lä isammunnat



Toiminta-ajat (viikonpäivät, klo, kuukaudet)

Jäsenmäärä

Käyntejä / vuosi

Asutus

Kaavatilanne

Kehittämissuunnitelma

Osoite / linkki ympäristölupaan

Osoite / linkki toimijan kotisivuille

 (Tämä nähti in oleel l i seks i  vi imeisessä  työryhmän kokouksessa) 

(Toimi jan suunnitelmaan voidaan yhdis tää  vi ranomaisen näkemykset 

kehittämismahdol l i suuks is ta) 

 (Lähin YKR-taajama, tämä tarkastelu tehdään vi ranomaisen toimesta) 

 (Tämä tarkastelu tehdään vi ranomaisen toimesta) 

(Jos  löytyy verkosta, mei l lä  kyselti in myös  kunnista  puuttuvia  lupia)



Alueellisen jakauman ja saavutettavuuden 
tarkastelu

LJ kartat 2015



Yhteenvetona

• Lähestymistavan muuttaminen

• Ympäristölupa pitää huolto pohjavesi- ja pintavesi- tai meluriskien 
huomioimisesta

• Ampumaradan kehittäminen 
• Teknisin toimenpitein vähennetään mahdollista kuormitusta 
• Kokonaiskustannukset murto-osa radan lakkauttamisen ja 

uuden radan rakentamisen kustannuksista

• Ampumarata voi olla myös mahdollisuus

• Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset?
• Vaikutusten mittakaavan huomioiminen
• Vaihtoehtotarkastelut
• Päätösten seurausten arviointi
• Kustannus-hyötyanalyysi



Kiitos huomiostanne! lotta.jaakkola@ampumaradalle.fi


