Rovaniemi, 11.12.2012

Sisäasianministeriö

RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN AMPUMARATOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA SEKÄ LAKIMUUTOKSIA ASELAKIIN
Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jonka tehtävänä on ylläpitää
suomalaisten maanpuolustustahtoa, -taitoa ja -kykyä. Liitto kantaa osaltaan vastuuta myös
Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ylläpidosta. Reserviläisliiton
noin 36.000 jäsenestä lähes 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten
vapaaehtoisen asepalveluksen. Sodan ajan tehtäviin sijoitetut ja muut reserviläiset voivat
pitää yllä omia ampumataitojaan sekä fyysistä kuntoaan liiton 354 paikallisyhdistyksessä.
Ampumaurheilu on Reserviläisliiton laajin toimintamuoto ja lähes kaikki liiton jäsenyhdistykset ovat ampumaseuroja. Vuonna 2011 Reserviläisliiton puitteissa järjestettiin 8.389
erilaista ampumatilaisuutta ja -kilpailua, joissa kirjattiin 59.295 osallistumiskertaa. Todelliset määrät olivat tätä suuremmat, koska jokaiselta liiton jäsenyhdistykseltä ei saatu viime
vuoden toimintaraporttia.
Harjoitettava ampumatoiminta liittyy reserviläisten sodan ajan ampumataitojen ylläpitoon,
minkä johdosta ampumatoiminta ja sen suorituspaikat poikkeavat jonkin verran urheiluammunnasta. Ammunnassa käytetään laajasti erilaisia sotilaskaliberisia sekä puoliautomaattisia pistooleita ja kivääreitä. Omaleimaista ovat mm. ammunnat erittäin lyhyille ja toisaalta erittäin pitkille matkoille sekä ammunta, joihin liittyy liikuntasuoritus.
Tarve erityyppisille ampumaradoille ja -paikoille on em. seikoista johtuen laajempi kuin
urheiluammunnan puolella. Omaleimaista on myös se, että monella Reserviläisliiton paikallisyhdistyksellä on oma, pienehkö ampumarata, jolla ammutaan muutamista tuhansista
muutamiin kymmeniin tuhansiin laukauksiin per vuosi. Näitä ratoja ylläpidetään vapaaehtoisvoimin ja omakustanteisesti.
Reserviläisliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien ampumaratalainsäädännön uudistamista sekä aselainsäädännön tarkentamista koskien mm. aseiden säilyttämistä
koskevia määräyksiä. Pidämme työryhmän 3.12.2012 esiteltyjä ehdotuksia pääosin hyvinä
ja perusteltuina. Esitämme kuitenkin seuraavia varaumia / muutosesityksiä ehdotusten
osalta:
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Ampumaratalaki
Kannatamme esitystä ampumaratojen jaosta kolmeen luokkaan niillä ammuttujen laukausmäärien perusteella. Esitämme kuitenkin, että vähäiseksi ampumaradaksi määriteltäisiin rata, jolla ammutaan vähemmän kuin 50.000 laukausta per vuosi. Lisäksi esitämme,
että kaikista vähäisen ampumaradan pitämistä koskevista ehdoista ja määräyksistä säädetään asetuksella. Mikäli nämä tulevat nyt esitetyllä tavalla aluehallintovirastojen päätettäviksi, tulevat ehdot ja määräykset lähes varmasti vaihtelemaan paljonkin eri puolilla maata.
Kannatamme myös esitystä erillisen ampumaratavalvojan nimeämisestä. Esitämme, että
valvojalle säädetään yksiselitteinen oikeus tarkastaa rataa käyttävien aseluvat. Sama oikeus tulee säätää myös ammunnan valvojille.
Erityisesti maanpuolustukseen liittyvien syiden johdosta ampumaratalailla tulee pyrkiä turvaamaan mahdollisimman laajan ampumatoiminnan ja -rataverkoston säilyminen Suomessa. Tämän johdosta olemme tyytyväisiä siihen, että lakiesityksessä kiinnitetään erityistä huomiota maakunnalliseen ampumarataverkostoon ja -urheilukeskuksiin.
Lakiesityksen puutteeksi näemme sen, ettei siinä ole käsitelty ampumaratoja ja -toimintaa
nykyisen ympäristölainsäädännön ja sen soveltamisen näkökulmasta. Nykyinen ympäristölainsäädäntö ja erityisesti sen kirjava soveltaminen eri puolilla maata ovat viime vuosina
johtaneet mm. käyttörajoituksiin monilla radoilla sekä myös ratojen sulkemisiin.
Reserviläisliitto esittää, että ampumaratalaissa kaupungeille ja kunnille on asetettava velvoite merkitä ampumaradat niiden luokituksen perusteella kaavoihin. Lisäksi kaavoituksessa on huomioitava ratojen tarvitsemat melusuoja-alueet. Lisäksi tulisi päästä siihen,
että ampumaradan läheisyyteen sijoittuneille/sijoitettaville toiminnoille aiheutuvaa meluhaittaa ei voitaisi enää jatkossa käyttää valitusperusteena.
Ilma- ja jousiaseet
Reserviläisliiton ei ole esityksiin huomautettavaa tai varaumia.
Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeus
Reserviläisliiton ei ole lakiesityksiin huomautettavaa tai varaumia.
Ampuma-aseiden säilytys
Reserviläisliitto ei pidä perusteltuna esitystä, jonka mukaan jo yksi ns. erityisen vaarallinen
ase tulisi säilyttää poliisin hyväksymässä turvakaapissa. Esitys johtaisi käytännössä tilanteeseen, jossa ammuntaa harrastavia reserviläisiä koskevat säilytysmääräykset olisivat
muita aseenkäyttäjiä koskevia määräyksiä tiukemmat. Tämä on ristiriidassa suomalaisen
oikeusperiaatteen kanssa, jonka mukaan kaikki kansalaiset ovat tasa-arvoisin lain edessä.
Tälle ei myöskään ole näkemyksemme mukaan erityistä tarvetta kun asiaa tarkastellaan
viimeaikaisten, aseilla tehtyjen väkivallantekojen näkökulmasta.
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Aseiden väliaikaista säilyttämistä koskevissa säädöksissä tulee huomioida myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja -koulutus sekä niihin liittyvä ampumatoiminta ja -kilpailut, jotka
poikkeavat usein luonteeltaan metsästykseen ja urheiluammuntaan liittyvistä toiminnoista
ja kilpailusta. Näiden osalta puollamme Suomen Reserviupseeriliiton omassa lausunnossaan tekemiä muutosesityksiä.
Lisäksi esitämme lakiesitystä muutettavaksi niin, että aseita voidaan säilyttää väliaikaisesti
ns. asehotellin sijasta myös toisen ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun henkilön luona. Perusteena tälle voisivat olla esim. muutto toiseen asuntoon taikka pidempi poissaolo
omasta asunnosta esim. lomamatkan johdosta. Väliaikainen säilytys voisi olla ajallisesti
rajattu esim. 90 vuorokauteen.
Lisäksi lakiesitystä viimeisteltäessä on ottava huomioon samassa kotitaloudessa asuvien
henkilöiden tarve säilyttää aseitaan samassa paikassa. Esimerkiksi jos aviomiehellä on
lupa hirvikivääriin ja vaimolla pienoiskivääriin eikä kummallakaan rinnakkaislupaa toistensa
aseisiin, eivät he lakiesityksen mukaan voisi säilyttää aseitaan esim. samassa turvakaapissa.
Lisäksi esitämme nykyistä aselakia ja siihen liittyviä asetuksia muutettavaksi niin, että
aseen rikkoonnuttua voisi henkilö hankkia uuden, vastaavanlaisen aseen nykyistä kevyemmällä lupamenettelyllä.
Lisätietoja Reserviläisliiton lausunnosta antaa liiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, p. 0400
640 755 tai s-posti olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.

Reserviläisliitto – Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Sivu 3

