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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tavoitteena on edistää turval-
lista ampumaharrastusta, turvallisuutta ampu-
maradoilla ja niiden välittömässä läheisyy-
dessä sekä maakunnallisen ampumarataver-
koston suunnitelmallista kehittämistä. Tässä
laissa säädetään ampumaratojen perustami-
sesta, ylläpitämisestä ja valvonnasta sekä ra-
dan pitäjän oikeuksista.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ampumaratojen pe-
rustamiseen ja ylläpitämiseen.

Tätä lakia ei sovelleta:
1) rikoslain (39/1889) 24 luvun 11 §:ssä

tarkoitettuun kotirauhan suojaamaan paik-
kaan;

2) satunnaista tai pienimuotoista ampuma-
aseella ampumista varten olevaan tilaan tai
alueeseen;

3) valtion viranomaisen hallinnassa olevan

ampumaradan perustamiseen ja ylläpitämi-
seen;

4) ampuma-aselain (1/1998) 20 §:n 2 mo-
mentin 1—3 kohdassa tarkoitetun luvan saa-
neen asealan elinkeinonharjoittajan yksin-
omaan tällaisessa elinkeinotoiminnassa käyt-
tämän ampumaradan perustamiseen ja ylläpi-
tämiseen.

Ampumaradan perustamisessa ja ylläpitä-
misessä on noudatettava lisäksi, mitä muualla
laissa säädetään.

3 §

Määritelmät

Ampumaradalla tarkoitetaan sisällä olevaa
tilaa tai ulkona olevaa aluetta, joka on am-
puma-aseella maaliin ampumista varten.

Ampumaurheilukeskuksella tarkoitetaan
ampumarataa, jossa on useiden lajien ratoja
ja jolla saadaan ampua yli 300 000 laukausta
vuodessa.

Vähäisellä ampumaradalla tarkoitetaan
ampumarataa, jolla on tarkoitettu ammutta-
vaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa.
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4 §

Luvanvaraisuus ja ilmoituksenvaraisuus

Ampumaradan perustaminen ja ylläpitämi-
nen on luvanvaraista.

Vähäisen ampumaradan perustaminen ja
ylläpitäminen on ilmoituksenvaraista.

5 §

Ampumaratalupa

Luvan ampumaradan perustamiseen ja yl-
läpitämiseen (ampumaratalupa) antaa ja pe-
ruuttaa Poliisihallitus. Lupa annetaan toistai-
seksi. Luvan antamisen edellytyksenä on,
että:

1) luvanhakijalla on hallintaoikeus rata-
alueeseen;

2) ampumaradan pitämisestä ei aiheudu
vaaraa yleiselle järjestykselle tai turvallisuu-
delle;

3) hakija esittää ampumaradalle 9 §:n 1
momentin vaatimukset täyttävän järjestys-
säännön;

4) luvanhakija ei ole konkurssissa eikä hä-
nen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu;

5) luvanhakijana oleva luonnollinen hen-
kilö tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja
on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan teh-
tävään sopiva;

6) luvanhakijana oleva luonnollinen hen-
kilö on täyttänyt 18 vuotta;

7) luvanhakijana olevaa yhteisöä tai sää-
tiötä on toimintansa tarkoituksen ja muiden
seikkojen perusteella pidettävänä sopivana
ampumaradan ylläpitämiseen;

8) luvanhakijana olevan yhteisön tai sää-
tiön hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toi-
mitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiö-
miehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalai-
set yhtiömiehet täyttävät 4 ja 5 kohdassa
säädetyt vaatimukset;

9) hakija nimeää ampumaradalle sen toi-
minnasta ja turvallisuudesta vastaavan henki-
lön (ratavastaava), joka on suostunut tehtä-
vään ja joka täyttää 4—6 kohdassa säädetyt
vaatimukset.

Poliisihallituksen on pyydettävä hakemuk-
sesta kohteena olevan radan sijaintipaikan
poliisilaitoksen lausunto. Se voi tarvittaessa

pyytää lausunnon myös muulta viranomai-
selta. Luvassa on määrättävä ratavastaava ja
vahvistettava radalla noudatettava järjestys-
sääntö. Lupaan voidaan sisällyttää myös
muita radan turvallisuutta koskevia tarpeelli-
sia määräyksiä ja ehtoja.

6 §

Ampumarataluvan raukeaminen

Ampumaratalupa raukeaa, kun luvanhaltija
kuolee taikka yhteisö tai säätiö on sitä koske-
vien säännösten mukaan lakannut.

Ampumarataluvan haltijan konkurssi- tai
kuolinpesä saa jatkaa ampumaradan ylläpitä-
mistä vuoden ajan konkurssin alkamisesta tai
kuolinpäivästä. Konkurssi- tai kuolinpesän
hoitajan on ilmoitettava ampumarataluvan
haltijan konkurssista tai kuolemasta Poliisi-
hallitukselle 30 päivän kuluessa konkurssin
alkamisesta tai kuolinpäivästä.

7 §

Ampumarataluvan peruuttaminen

Poliisihallituksen on peruutettava ampu-
maratalupa, jos luvanhaltija sitä pyytää tai jos
ampumaradan ylläpitäminen on lopetettu.

Ampumaratalupa voidaan peruuttaa koko-
naan tai määräajaksi, jos:

1) ampumarata tai luvanhaltija ei enää
olojen olennaisten muutosten vuoksi täytä
5 §:n 1 momentin 2, 4, 5 tai 7—9 kohdassa
säädettyjä edellytyksiä eikä luvanhaltija ole
asetetussa määräajassa korjannut niissä ole-
vaa puutetta;

2) ampumarataluvan haltija on lainvoimai-
sella tuomiolla tuomittu sellaisesta rikok-
sesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton
tehtäväänsä, taikka hän on tahallaan menetel-
lyt olennaisesti virheellisesti ylläpitäessään
ampumarataa;

3) luvanhaltija on olennaisesti rikkonut
ampumaratalupaan liitettyjä keskeisiä ehtoja
tai määräyksiä eikä ole asetetussa määrä-
ajassa korjannut puutetta.

Poliisihallitus voi peruuttaa luvan vain
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osittain, mikäli se on riittävää yleistä järjes-
tystä ja turvallisuutta vaarantavan puutteen
poistamiseksi.

Poliisihallitus voi 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa luvan peruuttamisen sijasta
antaa luvanhaltijalle varoituksen, jos luvan
peruuttaminen olisi kohtuutonta.

8 §

Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta

Vähäisen ampumaradan perustajan tai pitä-
jän on jätettävä ilmoitus ampumaradasta (am-
pumaratailmoitus) Poliisihallitukselle vähin-
tään kahta kuukautta ennen radan käyttöönot-
toa. Ampumaratailmoituksen on sisällettävä
9 §:ssä tarkoitettu ampumaradan järjestys-
sääntö sekä ratavastaavan tiedot ja suostumus
tehtävään.

Poliisihallitus voi asettaa radan ylläpitämi-
selle radan turvallisuutta koskevia tarpeellisia
määräyksiä ja ehtoja.

Poliisihallitus voi kieltää toiminnan koko-
naan tai määräajaksi, jos 7 §:n 2 momentissa
säädetyt edellytykset täyttyvät. Ilmoituksen
tekijään sovelletaan tällöin, mitä 7 §:n 2 mo-
mentissa säädetään ampumarataluvan halti-
jasta. Poliisihallitus voi kieltää toiminnan
vain osittain, mikäli se on riittävää yleistä
järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan puut-
teen poistamiseksi. Se voi toiminnan kieltä-
misen sijasta antaa ampumaradan pitäjälle
varoituksen, jos kieltäminen olisi kohtuu-
tonta.

9 §

Järjestyssääntö

Ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö,
jossa on oltava määräykset rata-alueella ja
sen välittömässä läheisyydessä oleskelevien
turvallisuuden varmistamisesta, radan käyt-
töön liittyvistä rajoituksista sekä määräyksiä
ja rajoituksia koskevasta tiedottamisesta rata-
alueella.

Järjestyssääntö ja ratavastaavan yhteystie-
dot on pidettävä ampumaradalla käyttäjien
nähtävinä.

10 §

Ratavastaavan ja ammunnan johtajan
oikeudet ja velvollisuudet

Ratavastaava valvoo, että ampumarata on
turvallinen ja että radalla noudatetaan järjes-
tyssääntöä sekä ampumarataluvassa tai am-
pumaratailmoituksen perusteella asetettuja
ehtoja ja määräyksiä. Ampumarataa ei saa
ottaa käyttöön ennen kuin ratavastaava on
varmistunut, että ampumarata täyttää ampu-
marataluvassa tai ampumaratailmoituksen pe-
rusteella asetetut vaatimukset ja että ratara-
kenteet mahdollistavat järjestyssääntöjen mu-
kaisen toiminnan.

Jos ampumarata on sellaisessa kunnossa,
että sen käytöstä aiheutuu vaaraa terveydelle
tai muulle kuin ampumaradan ylläpitäjän
omaisuudelle, on ratavastaavan kiellettävä
vaaraa aiheuttava radan käyttö sekä ilmoitet-
tava tästä ampumaradan ylläpitäjälle ja Polii-
sihallitukselle.

Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä
esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudes-
taan ampua radalla. Ampumaradan käyttäjän
on noudatettava ratavastaavan määräystä kes-
keyttää turvallisuutta vaarantava, ampumara-
taluvan tai -ilmoituksen perusteella asetettu-
jen ehtojen tai määräysten taikka järjestys-
säännön vastainen toiminta ampumaradalla.
Jos ammunnalle on nimetty ammunnan joh-
taja, on myös hänellä oikeus pyytää selvitys
ja keskeyttää toiminta.

11 §

Ohjaus, valvonta ja tietojensaanti

Tämän lain mukaisen toiminnan yleisestä
ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Poliisihalli-
tus. Poliisi valvoo ampumaratojen turvalli-
suutta sekä tämän lain säännösten ja luvassa
tai ampumaratailmoituksen perusteella asetet-
tujen ehtojen ja määräysten noudattamista.
Poliisilla on oikeus asettaa väliaikaisia rajoi-
tuksia ampumaradan käytölle, jos tästä aiheu-
tuu ilmeistä vaaraa turvallisuudelle.

Poliisihallituksen on tarvittaessa tarkastet-
tava, että ampumaurheilukeskus täyttää tässä
laissa ja ampumarataluvassa asetetut vaati-
mukset.

3763/2015



Poliisihallituksella on salassapitovelvolli-
suuden estämättä oikeus saada ampumarata-
luvan haltijalta ja ampumaratailmoituksen te-
kijältä sekä näiden edustajalta valvonnassa
välttämättömiä tietoja ampumaradan toimin-
nasta, ampumarataa koskevista päätöksistä,
ampumarataluvan haltijasta ja ampumaratail-
moituksen tekijästä sekä muista vastaavista
seikoista.

12 §

Ampumarataverkoston kehittämisen
suunnittelu

Maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan
tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa esitetään
arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskus-
ten sekä muiden ampumaratojen riittävästä
määrästä ja niiden sijoitustarpeesta maakun-
nassa. Suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitys-
aineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja
sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsäs-
tys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

13 §

Ampumaratarikos

Rangaistus ampumaratarikoksesta tuomi-
taan rikoslain 41 luvun 7 a §:n mukaan.

14 §

Ampumaratarikkomus

Ampumaradan ylläpitäjä, joka tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta rikkoo

1) 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ampu-
marataluvan ehtoja tai määräyksiä taikka

2) 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja, viran-
omaisen ampumaratailmoituksen perusteella
asettamia ehtoja tai antamia määräyksiä,

on tuomittava ampumaratarikkomuksesta
sakkoon.

15 §

Muutoksenhaku

Viranomaisen tämän lain nojalla antamaan
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen luvan pe-
ruuttamista ja toiminnan kieltämistä koske-
vassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Luvan peruuttamista tai toiminnan kieltä-
mistä koskevaa päätöstä noudatetaan muu-
toksenhausta huolimatta, jollei muutoksenha-
kuviranomainen toisin määrää.

16 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä:

1) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun ampu-
maratahakemuksen sisällöstä;

2) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun vähäistä
ampumarataa koskevan ilmoituksen sisäl-
löstä;

3) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun lupaha-
kemuksen ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen liiteasiakirjoista;

4) 9 §:ssä tarkoitetun järjestyssäännön si-
sällöstä ja esilläpidosta ampumaradalla;

5) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rata-
vastaavan valvontatehtävästä.

Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tässä laissa tarkoite-
tuissa menettelyissä käytettävistä lomak-
keista.

17 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulu-
kuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan ampuma-aseiden ja
ampumatarpeiden ostamisesta ja hallussapi-
dosta sekä ampumaratojen laittamisesta ja
kunnossapidosta annettu armollinen asetus
(92/1915) sekä ampuma-aseiden ja ampuma-
tarpeiden kaupasta, aseiden hallussapidosta ja
mukanakantamisesta sekä ampumaratojen
laittamisesta ja kunnossapidosta annettu kei-
sarillisen Suomen Senaatin päätös (52/1916).

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat luvat ampumaradan pitämiseen jäävät lu-
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paehtoineen voimaan. Luvanhaltijan on kah-
den vuoden kuluessa tämän lain voimaantu-
losta ilmoitettava ratavastaava Poliisihallituk-
selle ja laadittava järjestyssääntö, jonka si-
sältö ja esilläpito täyttävät tämän lain nojalla
annettujen säännösten vaatimukset.

Mitä 6 §:ssä säädetään ampumarataluvan
raukeamisesta, 7 §:ssä sen peruuttamisesta ja
11 §:ssä ampumaradan valvonnasta ja tiedon-
saannista, koskee myös ampumarataa, jonka
perustamiseen ja ylläpitämiseen on annettu
lupa tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten nojalla.

Jos tämän lain voimaan tullessa voimassa
oleva lupa ampumaradan ylläpitämiseen on
antamishetkellä voimassa olleista säännök-
sistä aiheutuneiden rajoitusten vuoksi annettu
muulle kuin ampumaradan tosiasialliselle yl-
läpitäjälle, tämän lain mukainen ampumarata-
lupa annetaan ja ampumaratailmoitus käsitel-
lään maksutta. Edellytyksenä on, että hake-
mus tai ilmoitus on tullut vireille kahden
vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta
eikä ampumaradan toiminta muutu tai sen
tosiasiallinen ylläpitäjä vaihdu.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sisäministeri Petteri Orpo
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