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Selvityksessä on inventoitu ampumaratojen nykytilanne sekä arvioitu ratojen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. 
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tetty niissä tapauksissa, joissa rata on ainakin joltain osin myös siviilikäytössä. Siviilikäyttönä selvityksessä on pidetty 
myös vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvää koulutusta. Sisäampumaratojen osalta tiedot ovat viitteellisiä.
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piiri ja Maanpuolustuskoulutus ry. Selvityksen ovat koonneet vs. suunnittelupäällikkö Hannu Haukkasalo ja suun-
nittelija Carina Ölander.

Työn tavoitteena oli, että selvitys antaa valmiudet maakunnallisten ja seudullisten ratojen aluevarausten huomioon 
ottamiseen vaihemaakuntakaavassa, mikäli niin päätetään. Lisäksi selvitys antaa kattavasti ratatietoja käytettäväksi 
kuntakaavoituksessa ja muussa suunnittelutyössä.

Ampumaratojen sijoittumiseen ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat mm. ratojen tarve (harrastajat, käyttöaste, 
käyttöikä), tarvittavien maa-alueiden saatavuus (omistus, kaavoitustilanne), sijainti, ympäristöolosuhteet (maaperä, 
pinnanmuodot, peitteisyys, pohjavesi, suojelualuevaraukset, asutus jne.), investointi- ja käyttökustannukset sekä 
rahoitusmahdollisuudet. Käytännössä liiketaloudellisesti toimivien toteutusmallien löytäminen ampumaradoille on 
vaikeaa.

Uudenmaan ampumarataselvitys on tehty rinnan Uudenmaan moottorirataselvityksen kanssa. Työn tuloksia on 
hyödynnetty Uudenmaan vaihemaakuntakaavan luonnosta valmisteltaessa.
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Nylands förbund (Haukkasalo Hannu, Ölander Carina)

Utredningen har inventerat nuläget i fråga om skjutbanorna samt bedömt behoven av och möjligheterna att ut-
veckla banorna. De uppgifter som ligger till grund för utredningen har insamlats 2005 genom en förfrågan riktad 
till de sportskytte- och jaktföreningar som är verksamma i Nyland. Utredningen är koncentrerad till utomhusskjut-
banorna. Uppgifter om försvarksmaktens skjutbanor presenteras i de fall där banan åtminstone till någon del även 
används för civila ändamål. I utredningen betraktas som civil användning även utbildningen i anslutning till det 
frivilliga försvaret. För inomhusskjutbanornas del är uppgifterna riktgivande.

Utarbetandet av utredningen har letts av en stor expertgrupp bestående av Nylands förbund, Nylands miljöcentral, 
Finlands miljöcentral, Nylands jaktvårdsdistrikt, Suomen Ampumaurheiluliitto (Finlands skytteförbund), Finlands 
jägarförbund/Nylands distrikt, Finlands jägarförbund, Finlands reservoffi cerförbund, Helsingfors reservoffi cers-
distrikt och Försvarsutbildning rf. Utredningen har sammanställts av stf. planeringschef Hannu Haukkasalo och 
planerare Carina Ölander. 

Målet är att utredningen skall ge förutsättningar att beakta områdesreserveringar för banor på landskaps- och 
regionnivå i etapplanen, om man beslutar att göra det. Dessutom ger utredningen heltäckande uppgifter om 
banorna som kan användas i  den kommunala planläggningen och annat planeringsarbete. 

Utplaceringen av och verksamhetsförutsättningarna för skjutbanorna påverkas bl.a. av banbehovet (antalet använ-
dare, hur mycket banorna används och banornas livslängd), tillgången på behövliga markområden (ägarförhål-
landen, planläggningssituationen), placering, miljöförhållanden (jordmån, topografi , marktäcke, grundvatten, 
skyddsområdesreserveringar, bosättning osv.), kostnader för investering och användning samt fi nansieringsmöjlig-
heter. I praktiken är det svårt att fi nna företagsekonomiskt sett välfungerande modeller för skjutbanorna.

Utredningen om skjutbanorna i Nyland har utarbetats vid sidan av utredningen om motorsportbanorna i Nyland. 
Utredningens resultat har utnyttjats då man berett utkastet till etapplan för Nyland.

Nylands förbund

Uudenmaan ampumaradat (Skjutbanorna i Nyland)
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Esipuhe

Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 Uudenmaan maakuntakaavan. Vahvistettu maakuntakaa-
va sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet Uudellamaalla pitkälle tulevaisuuteen. Maakuntakaavan laadintaprosessin aikana nousi esiin 
asioita, joilla maakuntakaavaa on tarkoituksenmukaista täydentää. Tällaisia asiakokonaisuuksia 
olivat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuollon aluevaraukset, moottoriur-
heilu- ja ampumarata-alueet sekä liikenteen varikot ja terminaalit. Näiden asiakokonaisuuksien 
osalta tietopohja ei kuitenkaan tuolloin ollut riittävä kaavalliseen käsittelyyn, ja maakuntahallitus 
päättikin erillisen vaihemaakuntakaavan laadinnasta syyskuussa 2003.

Vaihemaakuntakaavatyötä varten on perusselvityksiksi laadittu seuraavat selvitykset:
• Jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet
• Laajat yhtenäiset metsäalueet ekologisen verkoston osana Uudellamaalla
• Liikenteen varikot ja terminaalit Uudellamaalla
• Uudenmaan kiviaineshuollon kehityskuvat
• Uudenmaan ampumaradat
• Uudenmaan moottoriurheiluradat
• Hiljaisuus ja hiljaisten alueiden tarkastelua Uudellamaalla.

Uudenmaan ampumaradat -selvitys on laadittu Uudenmaan maakuntaa hieman laajemmalta 
alueelta. Ampumaharrastus on ylimaakunnallista toimintaa. Kiristyvät ympäristövaatimukset 
lisäävät ylimaakunnallista yhteistyötarvetta entisestään. 

Selvityksessä on tarkasteltu ampumaratojen riittävyyttä ja kehitysnäkymiä sekä arvioitu laadi-
tun kehittämisstrategian pohjalta tarvittavat aluevaraukset ja niiden alueellinen jakautuminen ja 
kohdentuminen maakuntakaavoituksen pohjaksi. Lisäksi kunnat ja alueelliset ympäristökeskukset 
hyödyntävät selvityksen aineistoa ympäristölupien myöntämisen yhteydessä.

Selvitys on laadittu Uudenmaan liiton, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja alueella toimivien jär-
jestöjen edustajien yhteistyönä. Työtä on ohjannut ampujien ja moottoriurheilijoiden edustajista 
muodostettu ohjausryhmä, jonka kokoonpano oli seuraava:

Hannu Airola, Uudenmaan ympäristökeskus
Kaija Savelainen, Uudenmaan ympäristökeskus
Riku Bitter, AKK-Motorsport, 1/2006 saakka
Jani Backman, AKK-Motorsport, 3/2006 lähtien
Kalevi Sulkava, AKK-Motorsport, 3/2006 lähtien
Eino Louhio, Suomen moottoriliitto, 2/2005 saakka
Kurt Ljungqvist, Suomen moottoriliitto, 6/2005 lähtien
Risto Aarrekivi, Suomen Ampumaurheiluliitto 
Yrjö Partinen, Suomen metsästäjäliitto, Uudenmaan piiri  
Jari Ora, Helsingin reserviupseeripiiri
Antti Nieminen, Maanpuolustuskoulutus ry, 1/2006 lähtien
Arto Pulkki, Suomen reserviupseeriliitto, 1/2006 lähtien
Panu Hiidenmies, Suomen metsästäjäliitto
Håkan Mansner, Suomen metsästäjäliitto, Uusimaa
Reijo Orava, Uudenmaan riistanhoitopiiri
Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus
Jorma Riissanen, Suomen Ampumaurheiluliitto 
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Uudenmaan liitosta työryhmätyöskentelyyn ovat osallistuneet:

Seija Vanhanen, Uudenmaan liitto
Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto
Päivi Rapo, Uudenmaan liitto, sihteeri
Lasse Rekola, Uudenmaan liitto
Olavi Veltheim, Uudenmaan liitto
Kaarina Rautio, Uudenmaan liitto

Selvityksen ovat koonneet vs. suunnittelupäällikkö Hannu Haukkasalo ja 
suunnittelija Carina Ölander.
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Selvityksessä on inventoitu ampumaratojen 
nykytilanne sekä arvioitu ratojen kehittämistar-
peita ja -mahdollisuuksia. Selvityksen perustiedot 
on koottu vuonna 2005 Uudenmaan alueella 
toimiville ampumaurheilu- ja metsästysseuroille 
osoitetulla kyselyllä ja sen tekoa on ohjannut laaja 
asiantuntijaryhmä. Tavoitteena on, että selvitys 
antaa valmiudet maakunnallisten ja seudullisten 
ratojen aluevarausten huomioon ottamiseen vai-
hekaavassa, mikäli niin päätetään. Lisäksi selvitys 
antaa kattavasti ratatietoja käytettäväksi kuntakaa-
voituksessa ja muussa suunnittelutyössä.

Ampumaratoja käyttävät pääasiassa ammun-
taa kilpaurheiluna harrastavat, metsästäjät sekä 
reserviläiset harjoituksissaan. Useimmat ratojen 
käyttäjistä kuuluvat rekisteröityihin ampuma- ja 
metsästysseuroihin. Metsästäjien tulee suorittaa 
lakisääteinen ampumakoe, mikäli he osallistuvat 
hirvieläinten tai karhun metsästykseen. Ampuma-
kokeet ja velvollisuus säännölliseen harjoitteluun 
koskevat myös eräiden ammatissaan ampuma-
taitoa tarvitsevien (esim. poliisit) toimintaa. Yksi 
puolustusvoimien avaintehtävistä on ampuma-
koulutuksen järjestäminen asevelvollisille ja re-
serviläisille. Tätä tehtävää varten jokaisessa varus-
kunnassa on ampumarata. Myös reserviläisten ja 
perustettavien vapaaehtoiseen maanpuolustustyö-
hön liittyvien maakuntajoukkojen koulutustarpeet 
tulevat lähivuosina olemaan huomattavat.

Selvitys keskittyy ulkoampumaratoihin. Tiedot 
puolustusvoimien ampumaradoista on esitetty 
niissä tapauksissa, joissa rata on ainakin joltain 
osin myös siviilikäytössä. Siviilikäyttönä selvityk-
sessä on pidetty myös vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen liittyvää koulutusta. Sisäampumarato-
jen osalta tiedot ovat viitteellisiä.

Ampumaratoja koskevia tietoja on koottu kyse-
lyllä, joka lähetettiin noin 500 ampumaurheilua 
harrastavalle tai metsästystoimintaa järjestävälle 
yhdistykselle. Vastauksia saatiin yli 350. Vastaus-
ten perusteella koottu ampumaratakohtainen 
yhdistelmä lähetettiin alueen kuntiin täydennet-
täväksi.

Koska lähtökohtana selvitystyössä on ollut se, mitä 
ratoja Uudenmaan alueen harrastajat käyttävät, ei-
vätkä hallinnolliset rajat, tiedot on koottu Uuden-
maan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueelta sekä 
Kanta-Hämeen maakunnan eteläosasta. Ratoja 
koskevat tiedot on esitetty kattavasti vain Uuden-
maan maakunnan alueella sijaitsevien ampumara-
tojen osalta.

Ampumaratojen nykytilanne

Selvitysalueella on yhteensä 44 siviilikäytössä 
olevaa ulkoampumarataa, joista Uudenmaan liiton 
alueella 23, Itä-Uudenmaan liiton alueella 15 sekä 
Kanta-Hämeen maakunnan eteläosissa kuusi rataa. 
Uudenmaan liiton alueella ulkoampumaradat 
sijoittuvat 18 kuntaan. Kuudessa liiton kunnassa 
ei ole lainkaan ampumarataa. Nämä kunnat ovat 
Helsinki, Kauniainen, Kerava, Järvenpää, Vihti ja 
Siuntio. Alueella on seitsemän puolustusvoimien 
ulkoampumarataa, joita sopimusten perusteella 
voivat käyttää myös ampumaseurat ja riistanhoi-
toyhdistykset. Ratojen siviilikäyttö on kuitenkin 
monella tapaa rajoitettua, koska puolustusvoimien 
omat käyttötarpeet ovat ensisijaisia.

Harjoitus- ja suorituspaikoista on puutetta etenkin 
Uudenmaan keskeisissä osissa, jossa taajamaraken-
ne on tehokkainta ja potentiaalista harrastajakun-
taa eniten. Ampumaratojen vuosittaisten käyttäjä-
määrien vaihteluväli on suuri. Ratakohtaiset arviot 
vaihtelevat muutamasta kymmenestä käyttäjästä 
suurien ratojen noin 20 000 käyttäjään. Monet 
ampumaradoista ovat pieniä, ne käsittävät vain 
yhden ratatyypin ja niiden käyttö on sen vuoksi 
vähäistä. Erityisesti Helsingin ratatilanne on heik-
ko, kun toiminta Viikin radalla on lakkautettu.

Uusien ampumaratojen perustaminen on ongel-
mallista, sillä liiketaloudellisesti toimivien toteu-
tusmallien löytäminen on osoittautunut vaikeaksi. 
Ampumaradat vaativat melu- ja muiden ympä-
ristövaikutusten takia laajahkoja, tarkoitukseen 
soveltuvia maa-alueita, joten niiden huomioon 
ottaminen ja yhteensovittaminen muuhun maan-
käyttöön kaavoituksessa on tärkeää. 

1. Tiivistelmä
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Ampumaratojen perustaminen ja 
ympäristölupa

Ulkona sijaitsevalle ampumaradalle tarvitaan ym-
päristönsuojelulain mukaan aina ympäristölupa. 
Lupa haetaan sen kunnan ympäristöviranomaisel-
ta, jonka alueelle rata aiotaan sijoittaa. Lupaviran-
omaisena toimii alueellinen ympäristökeskus, jos 
radan vaikutukset kohdistuvat kahden tai useam-
man kunnan alueelle. Myös toiminnan oleellinen 
muuttaminen on luvanvaraista. Olemassa olevien 
ratojen osalta ympäristöluvan tarve arvioidaan 
selvitysten perusteella erikseen.

Ympäristöluvan yhteydessä selvitetään ampuma-
ratatoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympäris-
töhaitat, mm. melu sekä maaperän tai pohjaveden 
pilaantuminen. Selvitysten perusteella määri-
tetään, millä ehdoilla toiminta on mahdollista. 
Lupakäsittelyn lopputuloksena voi olla myös, ettei 
toiminnalle voida myöntää lupaa. Selvitysalueen 
radoista ympäristölupa on myönnetty kahdeksalle 
radalle. Lisäksi 24 rataa on hakenut ympäristölu-
paa. Usean radan kohdalla ympäristöluvan tarve-
harkinta on viranomaisilla vielä kesken tai ympä-
ristölupaa varten vaadittujen selvitysten laadinta 
on käynnissä.

Opetusministeriön julkaisuna ilmestynyt Ampu-
marataopas antaa kattavasti ohjeita ja apua ampu-
maratojen saneeraus- ja kunnostustoimenpiteisiin 
sekä uusien ratojen suunnitteluun ja rakentami-
seen. Opas on laadittu Suomen Ampumaurheilu-
liiton ja eri ministeriöiden yhteistyönä.

Maakunnallisten ja seudullisten 
ampumaratojen kriteerit

Valmistunut selvitys muodostaa lähtökohdan 
ampumaratojen aluevaraustarpeiden arvioinnille, 
ja se on yksi Uudenmaan vaihekaavatyön perus-
selvityksistä. Tästä johtuen on tärkeää tunnistaa, 
mitä olemassa olevia ratoja voidaan pitää maakun-
nallisesti tai seudullisesti merkittävinä. Maakun-
nallisesta näkökulmasta keskeistä on mahdollisuus 
olemassa olevien ratojen kapasiteetin ja palvelujen 

kehittämiseen. Ampumaratojen ylläpitäjiltä edel-
lytetäänkin nykyistä ammattimaisempaa otetta. 
Tällä hetkellä ratojen ylläpitäjänä ovat yleensä 
yksittäiset pienet seurat tai riistanhoitoyhdistykset, 
joiden käytettävissä olevat taloudelliset resurssit 
ovat hyvin rajallisia. 

Maakunnallisen tai seudullisen radan valintakri-
teereinä on pidetty erityisesti radan käyttäjä- tai 
laukaisumääriä sekä eri ampumalajien harrastus-
mahdollisuuksia radalla. Eräs keskeinen valintakri-
teeri on ollut yli kuntarajojen tapahtuva liikkumi-
nen radoille. Myös alueellisten palveluaukkojen 
täyttäminen nykyisessä ratatarjonnassa on ollut 
yksi valintakriteereistä. 

Maakunnalliset ja seudulliset 
ampumaradat

Selvityksen perusteella maakunnallisina ja seudul-
lisina ampumaratoina Uudellamaalla on perusteita 
kehittää seuraavia:

Kovelon ampumarata (Karkkila)
Hyvinkään ampumaurheilukeskus 
Mäntsälän ampumarata 
Kivikon uusi ampumarata (Helsinki)
Lahnuksen ampumarata (Espoo), tai sitä 
mahdollisesti korvaava sijoituspaikka
Ristenin alue (Lohja), selvityskohde.

Lahnuksen ampumarataan kohdistuu lakkautta-
misuhka, joten sille pyritään etsimään korvaavaa 
sijoituspaikkaa. Ristenin alue soveltuu maankäy-
tön näkökulmasta hyvin uuden radan paikaksi, 
mutta alueen käyttöön kohdistuu myös muita 
maankäyttöpaineita. Hyvinkään ampumaurhei-
lukeskuksella ja Mäntsälän ampumaradalla tai 
niillä yhdessä näyttäisi olevan edellytykset kehittyä 
valtakunnalliseksi ampumaurheilukeskukseksi. 
Viikin valtakunnallisesti merkittävän ampumara-
dan lakkauttaminen on aiheuttanut ison aukon 
erityisesti pääkaupunkiseudun ratatarjontaan. 
Kivikon tuleva rata korvaa ampumapaikkojen 
lukumäärän ja lajien osalta vain osin Viikin rataa. 

•
•
•
•
•

•
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Muut selvityksessä esitetyt radat ovat luonteeltaan 
paikallisia, ja toiminnan jatkuminen tulisi niiden 
osalta turvata kuntakaavoituksen yhteydessä. 
Vaikka näillä radoilla ei useinkaan ole merkittäviä 
laajentamismahdollisuuksia, niillä on tärkeä mer-
kitys harrastustoiminnan näkökulmasta.

Puolustusvoimien ampumaradoista maakunnalli-
sina tai seudullisina voidaan pitää Santahaminan, 
Syndalenin, Upinniemen, Baggbyn ja Hyrylän 
ampumaratoja. 
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Taustaa

Ampumaratoja käyttävät metsästäjät, ampumaur-
heilijat, muut ammuntaa harrastavat, varusmiehet 
ja ammatissaan ampumataitoa tarvitsevat kuten 
poliisit sekä puolustusvoimien ja rajavartioston 
henkilökunta. Ampumaratoja tarvitaan, jotta 
ampuminen ja taitojen kehittäminen voi tapahtua 
valvotusti tätä varten tarkoitetulla ja suunnitellulla 
alueella. Suuri ongelma erityisesti pääkaupun-
kiseudulla onkin ampujien aseenkäsittelytaidon 
heikkeneminen. 

Aseen hallussapitolupa on Suomessa arviolta noin 
700 000–800 000 henkilöllä ja lupia yhteensä 
noin 2 miljoonaa kappaletta. Lupien tilastoinnis-
sa esiintyy kuitenkin puutteita. Tarkkoja tietoja 
aseen hallussapitolupien määrästä Uudenmaan 
alueella ei ole saatavilla, mutta Helsingin seudulla 
niitä arvioidaan olevan noin 100 000 henkilöllä.

Ampumaurheilun harrastajat

Ammuntaa aktiivisesti harrastavien tarkkaa 
määrää on vaikea selvittää, koska harrastajat ovat 
järjestäytyneet lukuisiin seuroihin, ja sama hen-
kilö voi kuulua useampaan kuin yhteen seuraan. 
Ampujajärjestöiltä saatujen tietojen perusteella 
arvioitiin v. 1996, että Uudellamaalla olisi noin 
35 000 ammunnan harrastajaa. Määrä ei ole tästä 
oleellisesti muuttunut.

Urheiluammuntaa edustavaan Suomen Ampu-
maurheiluliittoon kuuluu tällä hetkellä Etelä-Suo-
men alueella 52 seuraa, joissa on yhteensä noin 
8 500 jäsentä. Urheiluammuntaa harrastavien 
määrä kasvoi vuodesta 1985 vuoteen 1994 noin 
2 350 henkilöllä. Jäsenmäärän nousu oli suurinta 
1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alkuvuosina. 
Tämän jälkeen urheiluampujien määrä Etelä-
Suomessa on jonkin verran vähentynyt lähinnä 
puutteellisista harrastusmahdollisuuksista johtuen. 
Arvokisamitalien määrällä mitattuna ammunta 
oli vuosina 2000–2005 Suomen menestynein 
kesälaji. Suomalaisten ampujien viime aikojen 
hyvä menestys on herättänyt kiinnostusta ampu-

maurheilua kohtaan erityisesti naisten ja nuorten 
keskuudessa. 

Metsästäjät

Maassamme on noin 300 000 metsästäjää. Väki-
lukuun suhteutettuna Suomessa on Metsästäjäin 
Keskusjärjestön mukaan enemmän metsästäjiä 
kuin missään muussa Euroopan maassa. Metsästä-
jistä noin 46 000 asuu Uudenmaan alueella.
  
Uudenmaan Riistanhoitopiiri koostuu 30 riis-
tanhoitoyhdistyksestä. Jokaiselta metsästyskortin 
haltijalta edellytetään riistanhoitomaksun maksa-
mista ja jokaisesta tulee siten myös automaattisesti 
riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Riistanhoitopiirin 
jäsenmäärä on 28 500, ja se on lisääntynyt vii-
meisen kymmenen vuoden aikana noin 2 000 
jäsenellä. 

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirissä 
toimii tällä hetkellä 224 jäsenseuraa, joissa on yli 
7 000 jäsentä. Hirvieläinten ja karhun metsästyk-
seen osallistuvien on suoritettava Metsästyslakiin 
perustuva ampumakoe joka kolmas vuosi. Ampu-
mataidon osoittamiseen ja turvalliseen aseenkäsit-
telyyn painottuvan kokeen suorittaa Uudellamaal-
la vuosittain noin 3 800 metsästäjää. On toden-
näköistä, että ampumakokeen suorittamisvelvoite 
laajennetaan jossain vaiheessa koskemaan myös 
haulikolla metsästämistä.

Metsästäjien lukumäärä on pysynyt viimeiset vuo-
sikymmenet likimain samalla tasolla. Metsästäjien 
ikäjakauma on kuitenkin nuorentunut ja naisien 
osuus kasvanut.

Vapaaehtoinen maanpuolustus

Suomen Reserviupseeriliittoon, Reserviläisliittoon, 
Maanpuolustuskiltojen Liittoon ja Suomen Rau-
hanturvaajaliittoon kuuluvissa yhdistyksissä on 
Helsingin ja Uudenmaan alueella yhteensä yli 
21 000 jäsentä. Ammunnan harrastaminen on 
reserviläistoiminnan tärkein ja samalla reserviläis-
yhdistysten suosituin toiminnan muoto. Reservi-

2. Ampumaratojen käyttäjät
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läisten ampumatoimintaan käytetään puolustus-
voimien, ampuma- ja metsästysyhdistysten sekä 
yksityisten yritysten ylläpitämiä ampumaratoja.

Maanpuolustuskoulutus ry:n toimintaan osallis-
tuu Uudenmaan ja Helsingin maanpuolustus-
piirien alueella vuosittain noin 5300 henkilöä. 
Yhdistyksen tarkoituksena on koordinoida vapaa-
ehtoista maanpuolustuskoulutusta yhdessä sen 
jäseninä olevien viranomaisten ja kansalaisjärjes-
töjen kanssa. Ampumataito on erittäin tärkeä osa 
reserviläisen kenttäkelpoisuutta ja siten suorassa 
yhteydessä maamme puolustusvalmiuteen. Tämän 
vuoksi Maanpuolustuskoulutus ry järjesti v. 2005 
alueella yli 80 sotilaallista kurssia, joihin lähes 
kaikkiin sisältyi ammuntoja. 

Sotilaallista maanpuolustusta tukeva vapaaeh-
toinen maanpuolustus tullaan organisoimaan 
Suomessa uudelleen. Parhaillaan on valmisteilla 
laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Vuoden 
2008 alussa voimaan saatettavan uudistuksen 
myötä muodostetaan alueellisia maakuntajoukko-
ja, jotka kuuluvat puolustusvoimien sodan ajan 
joukkoihin. Käytännössä reserviläisistä koostu-
vien joukkojen perustaminen on jo käynnissä. 

Näiden joukkojen vahvuus uuden Etelä-Suomen 
Sotilasläänin (Helsinki ja Uusimaa) alueella tulee 
olemaan jo alkuvaiheessa yli 2000 miestä. Ampu-
makoulutus on osa maakuntajoukkojen koulutus-
ohjelmaa, mikä tulee lisäämään suorituspaikkojen 
tarvetta erityisesti pääkaupunkiseudulla. Reser-
viläis- ja sotilasaseille sopivien ampumaratojen 
riittämätön kapasiteetti Helsingin ja Uudenmaan 
alueella rajoittaa tällä hetkellä vapaaehtoisen 
maanpuolustustoiminnan kehittämistä.

Viranomaistoiminta

Ampumaratoja käyttävät myös ammatissaan am-
pumataitoa tarvitsevat kuten poliisit sekä tullin, 
puolustusvoimien ja rajavartioston henkilökunta. 
Poliisin tarve perustuu lainsäädäntöön, joka vel-
voittaa harjoitteluun ja edellyttää ampumakokeen 
suorittamista kaksi kertaa vuodessa.

Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin kuuluu 
yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan sotilas-
koulutuksen antaminen. Yksi keskeinen tehtävä 
on ampumakoulutuksen antaminen. Puolustus-
voimien käytössä on ampumarata-alueita, ampu-
ma- ja harjoitusalueita sekä varuskuntien lähihar-
joitusalueita.
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Ampumaharrastus voidaan yleispiirteisellä tasolla 
jakaa urheiluammuntaan, metsästysammuntaan ja 
reserviläisten ampumakoulutukseen. 

Urheiluammunnan lajivalikoima on runsas ja siinä 
käytetään aseina pistooleja, kiväärejä ja haulikkoja. 
Pistooleilla ja kivääreillä ammutaan eri tavoin joko 
paikallaan oleviin tai liikkuviin tauluihin. Haulik-
koaseilla ammutaan ilmaan singottavia savikiekko-
ja pääasiassa lyijyhauleja sisältävillä patruunoilla.  

Urheiluammunnan laaja lajivalikoima edellyttää 
monia erilaisia ratoja, joilla ampumaetäisyys vaih-
telee 10 - 300 metrin välillä, joskin siluettilajeissa 
ampumaetäisyys voi olla jopa 500 metriä. Lajeista 
eniten toimintapinta-alaa vaativat haulikkolajit. 
Niissä haulit leviävät laajalle, jopa yli 10 hehtaa-
rin suuruiselle alueelle. Kivääri- ja pistoolilajeissa 
luodit kasaantuvat maalitaulujen taakse tausta-
penkkaan tai luotiloukkuihin.

Urheiluammunnassa käytetään tällä hetkellä seu-
raavia ratatyyppejä:

ilma-aserata 10 m 
pistoolirata 25 m
pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata 50 m
riistamaalirata 50 m
hirvirata 100 m
haulikkoradat (skeet, trap ja uusimpana met-
sästäjien suosima sporting)
kiväärirata 15 m ja 300 m
practical -rata (luodikko, kivääri)
siluettirata, jopa 500 m
mustaruuti- ja kasa-ammunnan radat, jopa 
600 m.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Metsästysammunnan kilpailulajeja ovat metsäs-
tysluodikko-, metsästyshirvi- ja metsästyshaulik-
koammunta, metsästys -trap sekä hirvenhiihto ja 
-juoksu, joihin ammunnan lisäksi liittyy hiihto- 
tai juoksuosuus. Metsästysluodikko-, metsästys-
hirvi- ja hirvenhiihtoammunnassa ampumamatka 
on 75 tai 100 metriä. Metsästyshirviammunta 
koostuu seisovan hirven ammunnasta ja juoksevan 
hirven ammunnasta. 

Metsästysammuntaa voidaan harjoitella joko varta 
vasten tähän tarkoitukseen rakennetuilla radoilla 
tai osin urheiluammunnan radoilla. Esimerkiksi 
metsästyshaulikkoammuntaan käytetään skeet 
-rataa. Juoksevan hirven rata on periaatteessa 
samanlainen kuin urheiluammunnan hirvirata. 
Jos hirviradalle tehdään seisovan hirven ammunta-
paikka, rataa voidaan käyttää myös metsästyshir-
viammuntaan. 

Hirvieläinten ja karhun metsästäjiltä metsästyslaki 
edellyttää ampumakokeen suorittamista. Koetta 
koskeva asetus uudistui 1.3.2006. Sen mukaan 
koe suoritetaan 75 metrin etäisyydeltä aikai-
semmasta kokeesta poiketen paikallaan olevaan 
maalikuvioon.

Uusi ase kohdistetaan ampumalla. Kohdistamista 
tarvitaan myös silloin, kun aseeseen vaihdetaan 
uusia osia, ase kolhiutuu tai sille tulee uusi käyt-
täjä. Aseen kohdistamiseen soveltuu parhaiten 
100–300 m pituinen rata.

Reserviläisten koulutustoimintaa varten ja maan-
puolustusjoukkojen käyttöön tarvitaan paitsi 
em. ratatyyppejä, myös 500 m pituinen, jopa 
pidempikin kiväärirata sekä taisteluammunta-alu-
eita. Tällaisia alueita löytyy Uudenmaan alueella 
lähinnä vain puolustusvoimien käytössä olevilta 
varuskunta-alueilta. Lisäksi Kovelon rata sekä 
rajoitetusti Sipoon keskusampumarata soveltuvat 
tähän tarkoitukseen.   

3. Ampumaratatyypit
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Ampumaratojen perustamista koskevista laeista 
uusi ampuma-aselaki ja siihen liittyvä ampuma-
aseasetus tulivat voimaan vuonna 1998, ympä-
ristönsuojelulaki ja -asetus vuonna 2000 sekä 
maankäyttö- ja rakennuslaki vuoden 2000 alusta 
lukien. Ratojen perustamista säädellään erityises-
ti ympäristölainsäädännön sekä maankäyttö- ja 
rakennuslain keinoin. 

Ennen ampumaradan rakentamista tarvitaan 
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen raken-
nuslupa radan erilaisille rakennuksille, katoksille 
ja rakenteille. Ainakin uusien ratojen osalta luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että ampumarata-
toiminnot on huomioitu kunnan kaavoituksessa 
ja muissa suunnitelmissa.

Opetusministeriön julkaisuna ilmestynyt ampu-
marataopas (Ampumarataopas, opetusministeriö 
2005) antaa kattavasti ohjeita ja apua sekä toi-
minnassa olevien ampumaratojen saneeraus- ja 
kunnostustoimenpiteisiin että uusien ratojen 
suunnitteluun ja rakentamiseen. Opas on laadittu 
Suomen Ampumaurheiluliiton ja eri ministeriöi-
den yhteistyönä. 

Ampumaradan rakentajaan, omistajaan ja pitäjään 
kohdistuu monia lakeihin perustuvia vaatimuksia, 
jotka on esitelty kattavasti em. oppaassa. Nämä 
vaatimukset koskevat radan ympäristövaikutuksia 
ja ympäristöasioiden hallintaa laajemminkin sekä 
ratojen turvallisuutta niin ampumatoiminnan 
kuin rakenteidenkin osalta. Eri lakien asettamat 
vaatimukset kuvaavat yhteiskunnan ratatoimin-
nalle asettamia vähimmäisedellytyksiä. Ratojen 
viihtyisyys ja monet kaupallisen toiminnan edelly-
tykset asettavat nykyisin ampumaradoille lainsää-
dännön vähimmäisvaatimuksia moninaisempia 
toiveita. 

Ampumaratojen perustamiselle ja pitämisel-
le asetetut vaatimukset ja eri toimista säädetyt 
menettelytavat turvaavat osaltaan radan pitämistä. 
Tämä on tärkeätä, koska ampumaratoihin liittyy 
merkittäviä taloudellisia arvoja, sijoitukset ovat 
pitkäaikaisia ja toiminnan erityisluonteen vuoksi 
toiminnalle soveltuvia alueita on niukasti. 

Ampumaratojen pitäminen on ympäristöluvan-
varaista toimintaa. Ampumarata tarvitsee myös 
lääninhallitukselta ampumaradan perustamislu-
van. Jos kyseessä on kaupallinen rata, rata tarvitsee 
toiminnalleen myös sisäasiainministeriön asealan 
elinkeinoluvan. Osa sääntelystä kohdistuu maape-
rän ja pohjaveden suojeluun ja osa meluntorjun-
taan sekä naapureiden suojeluun häiriöiltä. Osa 
sääntelystä on normaalia maankäytön ohjausta 
kaavoituksen keinoilla sekä rakentamisen ohjaus-
ta. Myös tilaisuuksien järjestämistä sekä majoitus- 
ja ravitsemistoiminnan edellytyksiä säädellään. 
Erityiskysymys on ampuma-aseiden käyttöön ja 
muuhun henkilöturvallisuuteen liittyvät moninai-
set vaatimukset. 

4.1 Ampumaratojen perustaminen ja   
      ympäristölupa 

Ulkona sijaitsevalle ampumaradalle tarvitaan ym-
päristönsuojelulain mukaan aina ympäristölupa. 
Uutta ampumarataa perustettaessa lupa haetaan 
sen kunnan ympäristöviranomaiselta, jonka alu-
eelle rata aiotaan sijoittaa. Myös toiminnan oleelli-
nen muuttaminen on luvanvaraista.

Vanhoista ampumaradoista on tehtävä ympäris-
tönsuojelulain mukainen ilmoitus alueelliselle 
ympäristökeskukselle. Ilmoitus tuli tehdä vuoden 
2001 helmikuun loppuun mennessä. Alueellinen 
ympäristökeskus lähettää ilmoituksen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkistettavaksi. 
Tämä harkitsee ilmoituksen johdosta tehtävät jat-
kotoimenpiteet, ja lähettää niistä tiedon ympäris-
tökeskukselle. Käytännössä tämä tarkoittaa päätös-
tä siitä, tarvitseeko rata ympäristöluvan. Jokaisen 
ampumaratatoimintaa harjoittavan yhdistyksen 
tulee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen niin 
vaatiessa toimittaa ympäristölupahakemus käsi-
teltäväksi luvan myöntämistä varten. Alueellinen 
ympäristökeskus ratkaisee toiminnan ympäristö-
luvan, jos kyse on sotilaskäyttöön tarkoitetusta 
alueesta tai radan vaikutukset kohdistuvat kahden 
tai useamman kunnan alueelle. Pohjavesialueilla 
sijaitsevista radoista ympäristökeskus antaa lau-
sunnon kunnan lupaviranomaiselle. 

4. Ampumaratojen sijoitusnäkökohtia
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Ympäristöluvan yhteydessä selvitetään ampu-
matoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympä-
ristöhaitat, mm. melukysymykset ja vaikutukset 
maaperään ja pohjaveteen. Selvitysten perusteella 
määritetään, millä ehdoilla toiminta sallitaan. 
Lupakäsittelyn lopputuloksena voi olla, ettei toi-
minnalle voida enää myöntää lupaa tai lupaehdot 
voivat olla aikaisempaa tiukemmat.

Ympäristölupa ampumaratatoimintaan kuitenkin 
myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristön-
suojelulain ja jätelain vaatimukset sekä noudattaa 
luonnonsuojelulain säädöksiä. Toiminnasta ei 
saa, asetettavat lupamääräykset ja sijoituspaikka 
huomioon ottaen, aiheutua yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa:

terveyshaittaa
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa
ympäristönsuojelulain pilaamiskieltojen vas-
taista seurausta
erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-
mista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kan-
nalta muun tärkeän käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella
naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuuton-
ta rasitusta.

Lupapäätöksessä voidaan ottaa kantaa esim. 
maaperältään pilaantuneen alueen selvitysvelvolli-
suuteen, lisätutkimukseen tai kunnostussuunnitel-
man tekemiseen. Varsinaiseen puhdistustoimeen 
myöntää luvan alueellinen ympäristökeskus. 
Mikäli todetaan, ettei radan alueella ole välitöntä 
puhdistustarvetta, voi viranomainen kuitenkin 
määrätä ampumaradan ylläpitäjälle ympäristön 
tilan seurantaan liittyviä velvoitteita.

Ampumaratoja koskevista ympäristölupapäätök-
sistä on mahdollista valittaa Vaasan hallinto-oi-
keuteen ja sen päätöksestä edelleen Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.

•
•

•

•

•

4.2 Ampumaratojen ympäristöhäiriöt ja  
      turvallisuus 

Ampumatoiminnasta aiheutuvat ympäristövaiku-
tukset voidaan jakaa kolmeen osaan:

ampumasuorituksesta aiheutuvat 
ammunnan harrastamiseen liittyvien toimin-
tojen aiheuttamat
ampumaratojen rakentamisen ja ylläpidon 
aiheuttamat.

Näistä kaikista aiheutuu sekä suoria että välillisiä 
vaikutuksia. Välillisiä vaikutuksia aiheutuu mm. 
liikenteen päästöistä, aseiden ja luotien valmis-
tamisesta sekä ampumaratojen rakentamisesta ja 
ylläpidosta.

Melu

Ampumaratojen aiheuttama melu on ratojen ym-
päristöhäiriöistä helpoimmin havaittava. Ampu-
maratamelu syntyy lähinnä laukausäänestä. Tämä 
taas koostuu aseen suusta purkautuvan räjähdys-
kaasun aiheuttaman paineaallon synnyttämästä 
äänestä (suuääni), luodin lentoäänestä ja luodin 
iskemästä maaliin. Laukausmelu koetaan usein 
hyvin häiritsevänä, mihin vaikuttavat laukausää-
nen fysikaalisten ominaisuuksien ohella ampu-
miseen liittyvät mielikuvat. Ampumaradat ovat 
yleensä käytössä huhtikuusta lokakuuhun. Niiden 
toiminta keskittyy arki-iltoihin ja viikonloppui-
hin, jolloin melu usein koetaan häiritsevänä.
 
Isokaliiberiset pistoolit ja kiväärit sekä haulikko 
saattavat aiheuttaa voimakasta melua. Sitä vastoin 
pienoiskivääri ja -pistooli eivät aiheuta suuria 
meluongelmia. Ampumaradan melualueen koko 
vaihtelee suuresti ratakohtaisesti ja riippuu mm. 
radan lähialueen maastonmuodoista. Myös sääolot 
vaikuttavat äänen etenemisvaimennukseen. 

Ampumaradan meluhaittaa voidaan pyrkiä 
vähentämään eri tavoin. Radan sijoituspaikalla 
on merkittävä vaikutus ampumamelun kannal-
ta. Uuden radan sijoituspaikkaa valittaessa tulisi 
maastomuotoja käyttää hyväksi meluntorjunnassa. 
Olemassa olevien ratojen meluvaikutuksia voidaan 

•
•

•
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pienentää radan käyttöaikaa tai -määrää koskevin 
rajoituksin. Rakenteellisia meluntorjuntakeinoja 
ovat rata-alueille rakennettavat erilaiset meluval-
lit, -aidat, -seinät, kulissit ja ampumakatokset. 
Meluntorjuntakustannukset nousevat helposti 
suuriksi ratoja ylläpitäville seuroille, jos melun 
leviäminen joudutaan estämään rakenteellisin 
keinoin kuten suojavallein. Aseisiin ja ampuma-
tarvikkeisiin kohdistuvia melun vähentämistoi-
menpiteitä ovat esimerkiksi äänenvaimentimien ja 
aliäänipatruunoiden käyttö. 

Valtioneuvoston päätöksessä N:o 53/1997 on 
määritelty ampumaratojen aiheuttamien korkeim-
pien melutasojen ohjearvot. Päätöstä sovelletaan 
meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön 
viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön ja raken-
tamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupame-
nettelyssä. 

Ohjearvojen mukaan asumiseen käytettävillä alu-
eilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välit-
tömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia 
palvelevilla alueilla on ohjeena, ettei ampumara-
dalta kantautuvasta melusta aiheutuvan melutason 
maksimiarvo käytettäessä impulssiaikavakiota 
(L AImax) saa ylittää arvoa 65 dB. Loma-asumi-
seen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla ja taaja-
mien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla melu-
taso ei saa ylittää arvoa 60 dB. Ohjearvoja sovel-
lettaessa on otettava huomioon ampumaratatoi-
minnan luonne, kuten ampuma-ajat, laukaus-
määrät ja ampumalajit, sekä alueen todellinen tai 
suunniteltu käyttö ja merkitys. Ympäristönsuoje-
lulain mukaan melun aiheuttajalla on velvollisuus 
olla selvillä aiheuttamastaan melusta, ja kunnan 
velvollisuus on seurata melutilannetta alueellaan.

Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen

Melun lisäksi lyijyhauleista maaperään ja mah-
dollisesti veteen joutuva lyijy on ampumaratojen 
pahimpia ympäristöhaittoja. Lyijyn ohella ongel-
mia saattaa aiheutua haulien ja luotien sisältämistä 
muista aineista kuten antimonista. Lyijyn käyttö 
vesilintujen haulikkometsästyksessä on Suomessa 
kielletty, mutta se on edelleen sallittu muussa 

metsästyksessä ja rata-ammunnassa. Joissakin 
maissa on suunnitelmia kieltää lyijyn käyttö myös 
ampumaurheilussa. Jos tämä tapahtuisi ilman 
kunnollista suunnittelua, se olisi vakava isku 
ampumaurheilulle. Lyijylle ei ole tällä hetkellä 
vaihtoehtoa, jota voitaisiin vakavasti harkita tai 
jonka on osoitettu olevan ympäristön kannalta 
turvallisempi kuin lyijy. Käytössä olevat aseet on 
suunniteltu ja kehitetty lyijyluoteja varten. Jos 
lyijy korvataan jollakin muulla materiaalilla, se 
saattaa johtaa aseiden uusimistarpeeseen. 

Luodeista ja hauleista maaperään tuleva lyijy ad-
sorboituu herkästi maahiukkasiin ja rikastuu siten 
ylimpiin maakerroksiin. Raskasmetallien kuten 
lyijyn liikkumiseen maaperässä vaikuttaa paljolti 
maaperän pH-arvo. Lyijyn liukoisuus lisääntyy 
maaperän tai veden pH:n aletessa. Lyijyn liikku-
miseen maaperässä vaikuttaa myös maalaji, josta 
veden virtausnopeuskin maaperässä riippuu. 

Onneksi lyijy on metallina varsin stabiili. Useim-
missa paikoissa se säilyy muuttumattomana pitkän 
aikaa. Ajan myötä ja tietyissä ympäristöoloissa osa 
lyijystä liukenee ja siirtyy hitaasti maassa alaspäin 
uhaten saastuttaa pohjavettä. Osa siitä siirtyy 
myös kasveihin. Ampumaratojen lyijyhaittoja on 
pyritty torjumaan hidastamalla lyijyn liukenemis-
ta maaperään. Maapohjan rakennetta on voitu 
muokata paremmin lyijyä pidättäväksi esimerkiksi 
humuskerrosta lisäämällä. Aikaisemmin käytet-
tiin myös maaperän kalkitusta. Menettelystä on 
kuitenkin luovuttu, koska kalkituksen on havaittu 
joissain tapauksissa jopa edistävän lyijyn liuke-
nemista maaperään. Ampumaradan hauleja ja 
luoteja sisältävä pintakerroksen tulee tarvittaessa 
olla poistettavissa. 

Kivääri- ja pistooliradoilla luodit kerääntyvät 
taulujen takana olevaan taustavalliin tai luotilouk-
kuihin. Luotiloukkuihin kerääntyvä lyijy ei pilaa 
maata. Taustavalliin keräytyvä lyijy sekä maa-alue 
on helposti kerättävissä pois ja kunnostus voi-
daan tehdä kohtuullisin kustannuksin. Sen sijaan 
haulikkoradoilla pilaantunut alue on suuri ja sen 
kunnostaminen aiheuttaa yleensä suuria kustan-
nuksia. 
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Erityisesti tärkeillä pohjavesialueilla lyijyn pääsy 
pohjaveteen tulee estää pohjaveden pilaantumis-
vaaran vuoksi. Siksi uusia ampumaratoja ei tule 
sijoittaa tällaisille alueille. Tällä hetkellä pohjave-
sialueilla sijaitsee Suomessa arviolta kolmannes 
ampumaradoista.

Tähän asti tehdyissä selvityksissä ei pohjaveden 
pilaantumista ampumaratojen läheisyydessä ole 
todettu kovin suuressa määrin. Helsingin Viikin-
mäen ampumaradan alueen pohjavedessä mitat-
tiin kuitenkin 1990-luvulla selvästi talousveden 
laatuvaatimukset ylittäviä lyijypitoisuuksia. Myös 
Alahärmän Haaruskankaan ampumaradalla Poh-
janmaalla todettiin pohjaveden lyijypitoisuuden 
nousua. Tällä perusteella ampumarata saneerattiin 
vaihtamalla pilaantuneet maat ja suorittamalla 
myös muita tarvittavia saneeraustoimenpiteitä. 
Saneeraus maksoi yli 300 000 euroa.

Ympäristölain mukaan ampumarata-alueen pi-
laantunut maaperä on puhdistettava, jos pilaantu-
misesta voi aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa. 
Puhdistamisessa noudatetaan aiheuttaja maksaa 
-periaatetta. Vastuussa on ensisijaisesti se, jonka 
toiminnasta maaperä on pilaantunut. Toissijaises-
ti vastuussa on alueen haltija tai kunta. Pilaajan 
saattaminen vastuuseen on kuitenkin monesti 
ongelmallista, koska maaperän pilaantuminen 
on voinut syntyä hitaasti useiden vuosikymmen-
ten aikana. Myös ampumarata-alueiden haltijat 
tai omistajat ovat saattaneet vaihtua useaankin 
kertaan tai niiden toiminta on lakannut. Am-
pumaratoja ylläpitävät useimmiten ampuma- ja 
metsästysseurat, joilla ei ole useinkaan taloudellisia 
resursseja vastata korkeista puhdistuskustannuksista. 

Mikäli ampumarata-alueen käyttötarkoitus muu-
tetaan esim. asuntoalueeksi, joudutaan alueelle 
ammunnan seurauksena kertynyt pilaantunut 
maa poistamaan. Pilaantuneet maat luokitellaan 
jätteeksi. Niiden käsittelyä ja sijoittamista säätelee 
jätelainsäädäntö. Pilaantuneen alueen kunnos-
taminen edellyttää ilmoitusmenettelyä, mutta 
joissain tapauksissa saatetaan tarvita jopa ympäris-
tölupa. Asian käsittelee yleensä alueellinen ympä-
ristökeskus.

Turvallisuus 

Ampumaratojen turvallisuudesta tulee huolehtia 
sekä rata-alueen sisä- että sen ulkopuolella. Am-
pumarata-alue on merkittävä niin, ettei alueelle 
tuleva voi tietämättään eksyä vaarallisille paikoille. 
Merkitsemisessä voidaan tilanteen mukaan käyttää 
esim. aitausta, puomeja tai kielto- ja varoitustauluja.

Ampumaradan ympärille tarvittavan suoja-alueen 
laajuus riippuu käytettävästä asetyypistä ja am-
pumalajista. Suomessa ei ole virallisia määräyksiä 
ratojen suoja-alueista eikä ohjeita niiden määrittä-
miseksi. 

Suoja-alueita on mahdollista pienentää turvara-
kentein, joilla estetään radalta ulos ampuminen. 
Turvarakenteita voidaan sijoittaa radan äärireu-
noille ulkopuolisten suojaksi sekä eri ampumala-
jien suorituspaikkojen väliin rata-alueen sisä-
puolella olevien suojaksi. Kivääri-, pistooli- ja 
riistamaalilajeissa käytettäviä turvarakenteita ovat 
erilaiset suojavallit, suojaseinät (kulissit) ja näyt-
tösuojat. Haulikkolajien vaatima maa-alue on 
huomattavasti suurempi kuin muilla ampumala-
jeilla. Esimerkiksi yksi skeet -rata tarvitsee noin 
10 hehtaarin suuruisen turva-alueen. Haulikko-
radoilla käytettäviä turvarakenteita ovat tausta- ja 
sivuvallit, vaikka ne useimmiten rakennetaan 
ensisijaisesti meluesteiksi.  

Konkreettisten häiriötekijöiden ohella ampuma-
ratojen häiritsevyyteen vaikuttavat myös muut 
seikat kuten ihmisten ampumaratoja ja ampumis-
ta kohtaan tuntemat asenteet ja ennakkoluulot.
 
4.3 Ampumaratojen suunnittelussa  
      huomioitavia asioita

Ampumarata-alueen sijoituspaikan valinnassa, 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huo-
mioon riittävän pitkä aikatähtäin. Monia ratoja 
on jouduttu lakkauttamaan, kun asutus on laajen-
tunut radan läheisyyteen. Ampumarata-alueiden 
aluevaraukset riittävine suoja-alueineen on ratojen 
toiminnan kannalta tarpeellista sisällyttää kuntien 
yleiskaavoihin. 
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Ampumaradalle tulee varata riittävän laaja alue, 
joka ottaa huomioon radan laajentamistarpeen 
sekä eräissä tapauksissa myös ratojen jälkikäyttö-
mahdollisuuden. Uuden ampumaradan rakenta-
minen lisää yleensä ammunnan harrastajien mää-
rää lähialueella. Myös tämä tulisi ottaa huomioon 
jo rata-alueen suunnittelussa ja varata tilaa radan 
myöhemmälle laajentamiselle.

Ampumaradalle tarvittavan alueen koko voi vaih-
della huomattavasti sen mukaan, miten maasto ja 
maaperä mahdollistavat ratojen ja muiden raken-
teiden sijoittamisen. Asia vaatii aina tapauskoh-
taista harkintaa.

Ampumaradan sijoituspaikan valintaan vaikut-
tavat osin keskenään ristiriitaiset näkökohdat. 
Ampumaradan tulee olla mahdollisimman lähellä 
radan käyttäjiä ja helposti saavutettavissa. Toisaal-
ta radan välittömässä läheisyydessä ei ympäristö-
häiriöiden, lähinnä melun, vuoksi voi olla asutusta 
tai muita häiriöille herkkiä toimintoja kuten 
hoito- tai oppilaitoksia taikka virkistysalueita.

Maasto ja sen korkeussuhteet ovat ampumaradan 
sijoituksen kannalta merkittäviä tekijöitä. Kumpa-
reinen ja peitteinen maasto on radan sijoituksessa 
eduksi, koska radat voidaan toteuttaa tuulensuo-
jaisiksi. Peitteinen maasto puolestaan vaimentaa 
ampumamelua. Kumpareita voidaan hyödyntää 
luonnollisina tausta- ja suojavalleina. Ratoja 
halutaan usein sijoittaa esim. vanhoihin sorakuop-
piin. Useimmiten pohjaveden suojelu- tai muut 
ympäristönäkökohdat ovat tämän esteenä mm. 
siitä syystä, että pohjavettä suojaavaa maakerrosta 
on jo poistettu. Lähtökohtana voidaan muutenkin 
pitää, ettei uusia ratahankkeita sijoiteta tärkeil-
le pohjavesialueille. Kukkuloiden lakialueita ja 
harjanteita tulisi välttää ratojen sijoituksessa, sillä 
ne ovat tuulisia ja ääni kantautuu niiltä laajalle 
alueelle.

Alavilla suoalueilla ja vesistöjen rannalla esiintyy 
sumua, joten ne soveltuvat huonosti ampumara-
dan sijoituspaikoiksi. Routivaa ja pehmeää maa-
pohjaa tulisi myös välttää, koska tällöin ratalaitteet 
vaurioituvat herkästi.

Ampumasuunta on myös radan suunnittelussa 
huomioonotettava näkökohta. Paras ampuma-
suunta on pohjoinen tai pohjoiskoillinen; valoisa 
aika voidaan käyttää tehokkaimmin hyväksi ja 
haitallisia varjomuodostumia syntyy tauluille 
vähemmän.

Ampumarata-alueen toteuttaminen edellyttää 
yleensä uusia liikennejärjestyjä. Rata-alueelle on 
toteutettava kunnollinen tieyhteys ja alueen lä-
helle on varattava riittävät pysäköintitilat. Sujuvat 
joukkoliikenneyhteydet radalle ovat myös tarpeen. 
Ampumaratojen liikenne saattaa aiheuttaa ym-
päristöhäiriöitä, lähinnä liikennemelua suurten 
kilpailujen aikana.

Melua tuottavia vapaa-ajan toimintoja tulee 
mahdollisuuksien mukaan keskittää samalle 
alueelle, koska näin minimoidaan syntyvä melu-
alue. Ampumaratoja voidaan luontevasti sijoittaa 
esimerkiksi lähelle moottoriurheilualueita. Niiden 
sijoittaminen lentokenttien melualueelle voi myös 
tulla kyseeseen.

Ampumaratojen läheisyyteen on mahdollista 
sijoittaa moottoriurheilun ohella muitakin urhei-
lupaikkoja kuten jousiammuntaa tai ampuma-
hiihtoa. Eri toiminnot voivat tällöin hyödyntää 
yhteisiä pysäköinti-, huolto- ja sosiaalitiloja. 
Ulkomailla ampumaratojen yhteydessä on usein 
erilaisia urheilulaitoksia, keilahalleja, pallokenttiä 
ja uimaloita. 

4.4 Ampumaratojen toiminnallinen  
      luokittelu

Käyttötarkoituksen, ampumapaikkojen luku-
määrän ja tarvittavien muiden tilojen perusteella 
ampumaradat voidaan luokitella eri ryhmiin. 

Suomen Ampumaurheiluliitto luokittelee urhei-
luampumakeskukset neljään eri luokkaan niiden 
käyttötarkoituksen mukaisesti. Luokitus on 
määräaikainen ja sitä voidaan muuttaa seurojen 
hakemusten perusteella. 
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Ampumaurheiluratojen luokittelu:
I, kansainväliset ampumakeskukset 
II, valtakunnalliset ampumakeskukset 
III, alueelliset ampumakeskukset 
IV, paikalliset urheiluampumakeskukset, jotka 
ovat pääasiassa yhden ampumaseuran harjoi-
tusratoja.

Kansainvälisessä urheiluampumakeskuksessa 
voidaan järjestää vaativia kansainvälisiä kilpailuja, 
EM- ja MM-tason kilpailuja sekä alan huippu-
valmennustapahtumia. Usean eri lajin kilpailujen 
järjestäminen keskuksessa on mahdollista saman-
aikaisesti. Ratarakenteiden ja oheisrakenteiden 
tulee olla muunneltavissa myös muiden lajien 
tarpeita vastaaviksi. Alueella tulee olla korkeata-
soiset katsomo-, huolto-, toimitsija- ja lehdistö-
tilat sekä viimeisimmän vaatimustason mukaiset 
viestintäyhteydet. Keskukseen tulee olla hyvät 
kulkuyhteydet, ja mikä tärkeää, joko siellä tai 
läheisyydessä tulee olla hyvätasoiset ja määrältään 
riittävät majoitusmahdollisuudet. Rata-alueelle 
tulee sijoittaa myös erillinen harjoittelurata, jossa 
kilpailujen aikanakin on mahdollista testata asei-
den toimintaa.

Valtakunnallinen urheiluampumakeskus on 
koko maata palveleva keskus. Siellä voidaan 
järjestää vaativia kansainvälisiä kilpailuja sekä 
kansallisia valmennustilaisuuksia. Keskuksen 
radoille tulee olla hyvät kulkuyhteydet ja lähei-
syydestä tulee löytyä riittävästi majoitusmahdol-
lisuuksia. Keskuksen alueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä tulee olla huolto- ja toimitsijatilat. 
Keskuksen radoilla tulee voida järjestää myös eri 
lajien vastaavan tasoisia kilpailuja samanaikaisesti. 
Keskuksessa on myös oltava riittävän korkeata-
soiset viestintäyhteysmahdollisuudet. Keskuksen 
rata-alueelle tulee pyrkiä järjestämään erillinen 
harjoittelurata tai -alue, jossa voidaan testata asei-
den toimintaa.

•
•
•
•

Alueellinen urheiluampumakeskus tarkoittaa 
sellaista ratakokonaisuutta, jossa voidaan toi-
meenpanna eri ampumalajeja sisältäviä vaativia 
kansallisia kilpailuja tai rajoitettuja kansainvälisiä 
kilpailuja. Keskuksen tulee sijaita alueen kannalta 
keskeisellä paikalla siten, että sinne on riittävän 
hyvät kulkuyhteydet. Keskuksessa tulee olla myös 
kohtuulliset huolto- ja toimitsijatilat ja sekä mah-
dollisesti majoittumistilat. Keskuksesta tulee olla 
mahdollisuus toimittaa tulokset tarvitsijoille myös 
nykyaikaisilla viestintävälineillä.

Paikallinen urheiluampumakeskus tarkoittaa 
sellaista ratakokonaisuutta, joka palvelee paikallis-
ta (esim. kunnan) urheiluammunnan harjoittelua 
sekä pienimittaista kilpailutoimintaa. Paikallinen 
keskus on yhden tai useamman seuran tai seu-
rayhtymän hallinnassa oleva ratakokonaisuus, 
jossa voidaan järjestää alueen luvalla aluetason 
kilpailuja sekä seuran omia kilpailuja ja harjoitus-
tapahtumia. 

Ampuma- ja metsästysseuroille lähetetyssä kyse-
lyssä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa oman 
tai käyttämänsä ampumaradan luokitukseen. 
Kansainvälisiksi tai valtakunnallisiksi ampumaur-
heilukeskuksiksi vastaajat arvioivat seitsemän 
rataa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella sekä 
näiden lisäksi alueellisiksi keskuksiksi neljä rataa. 
Useimpien ratojen osalta niiden palvelutaso ei 
kuitenkaan vastaa Suomen Ampumaurheiluliiton 
asettamia luokittelukriteerejä.
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Ampumaratoja koskevat tiedot on koottu kyse-
lyllä, joka lähetettiin ampumaurheilu- ja met-
sästysseuroille Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
maakuntien alueella. Tietoja täydennettiin kun-
tien ympäristöviranomaisille suunnatulla täy-
dentämispyynnöllä, joka lähetettiin myös eräille 
Kanta-Hämeen maakunnan kunnille. Ratojen 
kehittämismahdollisuuksia on kuitenkin selvitetty 
tarkemmin ainoastaan Uudenmaan liiton alueella. 
Inventointi käsitti sekä ulko- että sisäradat. Inven-
tointia varten laadittiin kyselykaavakkeet erikseen 
metsästäjille ja ampumaseuroille. Kyselyn malli on 
esitetty liitteessä 1.

Ampumaratakyselyä täydennettiin puolustus-
voimien ratojen osalta pääesikunnasta saaduilla 
tiedoilla sekä sidosryhmäseminaarin ja -neuvotte-
lujen avulla.

Tiedot ampumaratojen nykytilanteesta Uuden-
maan alueella ja lähikunnissa on esitetty kuvassa 1.

5.1 Käytössä olevat ampumaradat 

Selvitysalueella on käytössä yhteensä 44 siviilien 
ulkoampumarataa joista Uudenmaan liiton 
alueella 23, Itä-Uudenmaan liiton alueella 15 
sekä Kanta-Hämeen maakunnan eteläosissa kuusi 
rataa. Uudenmaan liiton alueella käytössä olevat 
ulkoampumaradat sijoittuvat 17 kuntaan. Seit-
semässä liiton kunnassa ei ole lainkaan käytössä 
olevaa ampumarataa. Nämä kunnat ovat Helsinki, 
Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Lohja, Siuntio 
sekä Vihti. Ratojen sijainti ilmenee kuvasta 2. 
Tietoja ulkoampumaradoista on esitetty liitteessä 
2. Yksityiskohtaisemmat ratatiedot sekä tiedot 
maakunnan alueen ulkopuolisista radoista on 
koottu osoitteeseen www.uudenmaanliitto.fi /maa-
kuntakaava.

Selvitysalueella on käytössä seitsemän puolus-
tusvoimien ulkoampumarataa joita sopimusten 
perusteella voivat käyttää myös ampumaseurat ja 
riistanhoitoyhdistykset. Ratojen siviilikäyttö on 
kuitenkin monella tapaa rajoitettua, koska puo-
lustusvoimien omat käyttötarpeet ovat ensisijaisia. 
Puolustusvoimien ampumaratojen sijainti ilmenee 

5. Ampumaratojen nykytilanne

kuvasta 2 ja ne on listattu liitteessä 3. Tarkempia 
tietoja puolustusvoimien hallinnassa olevista 
radoista löytyy julkaisusta ”Puolustusvoimien am-
pumaradat 2003, ympäristöraportti R585/22.8/
D/III”.
 
Sisäradoista saadut tiedot ovat joiltakin osin puut-
teellisia. Kyselyjen mukaan Uudenmaan liiton 
alueella toimii 16 sisäampumarataa. Ruutiasera-
tojen ohella joukossa on ilma-aseratoja. Sisäradat 
keskittyvät selvästi pääkaupunkiseudulle. Monessa 
tapauksessa sisäradan pitäjänä on yrityksen ampu-
maseura, joten ratojen käyttö rajoittunee yrityksen 
henkilökuntaan. Sisäampumaradat on listattu 
liitteessä 4. ja ratojen sijainti ilmenee kuvasta 3.

Ampumaratojen lukumäärä yksinään ei kerro 
koko tilannetta ammunnan harrastusmahdolli-
suuksista, vaan siihen vaikuttavat mm. ratojen 
saavutettavuus ja kullakin ampumaradalla olevat 
ratatyypit. Yleisimmin esiintyvä ratatyyppi on 
kiväärirata, joka on noin 75 %:lla kaikista ampu-
maradoista. Toiseksi yleisin on haulikkorata 
(50 %) ja kolmanneksi yleisin pistoolirata (33 %). 
Ratatyypit ilmenevät kuvasta 4. 

Ympäristölupaa varten vaadittujen selvitysten te-
keminen on monella radalla käynnissä. Vastausten 
perusteella meluselvitys on tehty 27 radan osalta 
sekä pohjavesiselvitys 13 radalla. Osa radanpitä-
jistä jätti vastaamatta selvityksiä koskevaan kysy-
mykseen. Tehdyt selvitykset on havainnollistettu 
kuvassa 5.

Selvitysalueen radoista ympäristölupa on myön-
netty toistaiseksi kahdeksalle radalle. Näistä 
yksikään ei ole lainvoimainen toistaiseksi voi-
massa ole lupa. Kaksikymmentäneljä rataa on 
hakenut ympäristölupaa ja neljältä muulta lupaa 
on vaadittu. Yhdeksällätoista radalla on olemassa 
sijoituspaikkalupa. Monen radan kohdalla ympä-
ristöluvan tarvehankinta on viranomaisilla vielä 
kesken. Vastausten perusteella kävi selväksi, että 
ympäristöluvanluvan hakemista pidettiin hankala-
na prosessina. Ratojen lupatilanne on havainnol-
listettu kuvassa 6.
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Kuva 1. Kaikki ampumaradat käyttäjämäärien mukaan (Uudenmaan liitto 2006).
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Kuva 2. Ulkoampumaradat käyttömäärien mukaan (Uudenmaan liitto 2006).
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Kuva 3. Sisäampumaradat käyttäjämäärien mukaan (Uudenmaan liitto 2006).
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Kuva 4. Ulkoampumaradat ratatyyppien mukaan (Uudenmaan liitto 2006).
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Kuva 5. Ulkoampumaradat / tehdyt selvitykset (Uudenmaan liitto 2006).
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Kuva 6. Ulkoampumaradat lupatilanteen mukaan (Uudenmaan liitto 2006).
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Ampumaratojen vuosittaisten käyttäjämäärien 
vaihteluväli on suuri, ja ratakohtaiset arviot vaih-
televat yhden seuran käytössä olevan radan muu-
tamasta kymmenestä käyttäjästä suurien ratojen 
noin 20 000 käyttäjään. Ratojen käyttäjämääriä 
on ampumaratakuvissa havainnollistettu kohde-
merkinnän kokoa vaihtelemalla.

Ampumaratojen maanomistus on kyselyn mukaan 
14 tapauksessa ampumaseuralla itsellään ja 26 
tapauksessa omistaja on joku toinen. Osa ratojen 
pitäjistä oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen. 

Kyselyssä tiedusteltiin myös ampumaratoja kos-
kevia ongelmia. Yleisimpinä ongelmina nousivat 
esille ympäristöluvan hakuprosessi, taloudelliset 
ongelmat sekä huoli radan käytössä säilymisestä. 
Monessa kunnassa koettiin ongelmalliseksi myös 
ampumaratojen vähäisyys. Ajomatkoja radoille 
pidettiin liian pitkinä, ja useat seurat ilmoittivat 
jääneensä kokonaan ilman harjoitteluvuoroja.

5.2 Suunnitellut uudet ampumaradat 

Jo vuonna 1996 vireillä olleet ratahankkeet Kivik-
koon, Kauhalaan ja Risteniin eivät ole vielä toteu-
tuneet. Kivikon ja Ristenin ratojen suunnittelua ja 
toteutuksen valmistelua kuitenkin vielä jatketaan. 
Helsingin kaupungilla on ympäristölupa Kivi-
kon ampumaradan rakentamiseen. Rahaa radan 
rakentamiseen tarvittaisiin 4,89 miljoonaa euroa 
vuosina 2008 - 2010. Varmuutta radan rakenta-
misesta tai rakentamisen aikataulusta ei ole.

Samalla kun kyselyllä kartoitettiin olemassa 
olevien ampumaratojen nykytilanne, pyydettiin 
tietoja myös suunnitteilla olevista ampumaradois-
ta. Myös kunnille lähetetyssä kyselyssä pyydettiin 
tietoja suunnitteilla olevista ampumaradoista sekä 
ehdotuksia ratojen mahdollisista uusista sijoitus-
paikoista.
 

Kivikon ampumaradan perustamissuunnitelman 
mukaan alueelle sijoittuvat seuraavat suorituspaikat:

pienoiskivääri- ja vapaapistooli
pistooli
villikarju
ampumahiihto
ilma-ase
hirvirata
sisäharjoitusradat (pienoiskivääri, pistooli).

Kivikon suunniteltu rata pystyy lajiensa puolesta 
korvaamaan Viikin poistunutta valtakunnallista 
ampumarataa vain osittain. 
 
Ristenin alueelle suunniteltu rata sijoittuu Lohjan 
kunnan lounaisosaan. Rata tulisi osittain kor-
vaamaan Lempoonsuon radan, jonka käyttö on 
lopetettu Helsinki-Turku moottoritien rakentami-
sen takia. Ristenin ratahanke on kuitenkin viiväs-
tynyt eikä sitä tällä hetkellä valmistella aktiivisesti. 
Ampumarata voisi palvella sijaintinsa puolesta hyvin 
erityisesti Länsi-Uudenmaan ampujia, mutta sillä voi-
si olla merkitystä laajemmallekin harrastajajoukolle. 

Siuntioon on ollut suunnitteilla uusi rata, jolle 
paikka olisi paikallisen ampumaseuran mukaan jo 
valmiina. Neuvottelut ratahankkeen toteutuksesta 
eivät kuitenkaan ole toistaiseksi edenneet.

Yksittäiset ampumaseurat ovat olleet viime vuosi-
na yhteydessä ainakin Siuntion, Vihdin, Kirkko-
nummen ja Karjalohjan kuntiin. Seurojen tarkoi-
tuksena on ollut selvittää mahdollisuuksia uusiin 
ratahankkeisiin. 

5.3 Poistuneet ja lakkautusuhan alaiset  
      ampumaradat

Ampumaratatilanteessa Uudenmaan liiton alueella 
on tapahtunut melko suuria muutoksia vuonna 
1996 tehdyn ampumarataselvityksen jälkeen. 
Silloisista radoista on poistunut, poistumassa tai 
lakkautusuhan alaisena yhteensä 15 rataa. Käy-
töstä poistuneita ratoja ovat tärkeä Viikin rata ja 
Vuosaaren rata Helsingissä, Nuorisovankilan rata 
Keravalla, Masalan ja Båtvikin radat Kirkkonum-
mella, Lempoonsuon rata Lohjalla, Tervalammen 
rata Espoossa, Nummenpään rata Nurmijärvellä, 

•
•
•
•
•
•
•
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Göks Siuntiossa, Ruotsinkylä Tuusulassa, Pitkä-
portaan rata Vihdissä, Karkkilan IPSC:n rata sekä 
Hietanan metsästysseuran rata Artjärvellä. Tällä 
hetkellä lakkautusuhan alla ovat Lahnuksen rata 
Espoossa sekä Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdis-
tyksen rata.

Huomattava osa lakanneista tai uhan alla olevista 
radoista on ns. hirviratoja, jotka on tarkoitettu la-
kisääteisen hirvikokeen suorittamiseen. Hirven- ja 
karhunmetsästäjien ampumakokeen suorittamis-
tavassa tapahtuneet muutokset saattavat vaikuttaa 
näiden ratojen tilanteeseen. Kun koe ammutaan 
paikallaan olevaan maalikuvioon, ympäristöluvan 
melu- ja luodinkeruuvaatimusten täyttäminen 
onnistuu helpommin kuin vanhamuotoisen ko-
keen vaatimilla radoilla. Radan meluseinät tai jopa 
kattaminen sekä luotien keruu voidaan toteuttaa 
teknisesti helpommin ja taloudellisemmin kuin ai-
emmin. Tällaisten suunnitelmien valmistelu on jo 
käynnistynyt, mikä saattaa merkitä, että toiminta 
palautuu joillekin jo lakanneille radoille tai radan 
lakkautusuhka poistuu.

Myös osa puolustusvoimien ampumaradoista on 
lakkautusuhan alaisia. Puolustusvoimien yksiköi-
den lakkauttamisen yhteydessä laajankin alueen 
maankäyttö saattaa muuttua siinä määrin, että 
alueella toimivan ampumaradan lopettamista 
joudutaan harkitsemaan. Tällainen prosessi on 
meneillään Helsingin ilmatorjuntarykmentin alu-
eella Tuusulan Hyrylässä, josta on jo aikaisemmin 
lakkautettu entisen Taistelukoulun ampumarata.

5.4 Yhteenveto

Ampuma- ja moottoriurheiluratojen sijoittumi-
seen ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat mm. 
ratojen tarve (harrastajat, käyttöaste, käyttöikä), 
tarvittavien maa-alueiden saatavuus (omistus, 
kaavoitustilanne), sijainti, ympäristöolosuhteet 
(maaperä, pinnanmuodot, peitteisyys, pohjavesi,
suojelualuevaraukset, asutus jne.), investointi- ja 
käyttökustannukset sekä rahoitusmahdollisuudet. 
Käytännössä liiketaloudellisesti toimivien toteu-
tusmallien löytäminen ampumaradoille on ollut 
vaikeaa.

Ampumaradoista noin 30 % sijaitseekin kunnan 
tai valtion maalla. Ampumaratojen ylläpitäminen 
ja tukeminen kuuluvat kuntien yleistoimialaan. 
Sitä säätelee kuitenkin liikuntalain velvoite, jonka 
mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kun-
talaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja 
alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää lii-
kuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla 
liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen 
huomioon myös erityisryhmät (Liikuntalaki 2 §).

Käytännössä ampumaradat ovat kuntien toimin-
nassa ja päätöksenteossa joutuneet ampumara-
tojen tavoin yhä kovenevaan kilpailuun muiden 
maankäyttömuotojen kanssa. Tässä kilpailussa 
kunnan sijainti, elinkeinorakenne, ympäristöolo-
suhteet ja poliittinen ilmapiiri määrittelevät uuden 
ampumaradan rakentamisen tai olemassa olevan 
radan säilyttämisen edellytykset.

Pelkästään ampumaratojen lukumäärän perus-
teella Uudenmaan liiton alueen ammunnan 
harrastusmahdollisuuksia voisi pitää hyvinä, sillä 
lähes joka kunnassa on ainakin yksi ampumarata. 
Lähempi ratojen tarkastelu kuitenkin paljastaa, 
että monet radat ovat pieniä. Ne käsittävät vain 
yhden ratatyypin ja niiden käyttö on vähäistä. 

Merkittävä osa ammunnan harrastajista asuu 
pääkaupunkiseudulla, jossa ulkoampumaratoja 
on harrastajien määrään nähden vähän. Helsingin 
ratatilanne on heikko sillä ainoa käytössä oleva 
ampumarata Santahaminassa on ensisijaisesti 
puolustusvoimien käytössä, ja sen siviilikäyttö on 
rajoitettua. Viikin rata on ollut ampujien kannalta 
ainoa merkittävä rata Helsingissä. Viikin rata-alue 
on kuitenkin tarkoitus muuttaa asuntoalueeksi 
ja radan toiminta lakkasi v. 2005 aikana. Uu-
den Kivikon radan on tarkoitus korvata Viikin 
rata, mutta rata saadaan käyttöön aikaisintaan v. 
2010. Itä-Uudenmaan alueella sijaitsevalla Sipoon 
keskusampumaradalla onkin tärkeä merkitys koko 
pääkaupunkiseudun ampumaharrastuksen kan-
nalta. 
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Espoon ainoa ulkoampumarata on Lahnuksen 
rata, joka käsittää haulikko- ja kivääri- ja pistoo-
liradat. Rata-alue sijaitsee laajenevan asutuksen 
tuntumassa ja radan melusta on tehty valituksia. 
Lahnuksen ampumaradalle on myönnetty ym-
päristölupa, josta on valitettu Vaasan hallinto-
oikeuteen, ja alueen vuokrasopimuskin päättyy 
vuoden 2007 aikana. Espoon kaupunginhallitus 
on antanut kaupungin suunnittelijoille tehtäväksi 
etsiä radalle korvaavaa sijoituspaikkaa. Vantaalla-
kin on vain yksi rata, Seutulan ampumarata, jonka 
käyttö on hyvin vähäistä. Ammunnan harrastajien 
kannalta Espoon ja Vantaan ratatilanne on sangen 
heikko ja harrastuksen takia joudutaan matkus-
tamaan pitkiä matkoja Mäntsälään, Sipooseen ja 
jopa kauemmaksikin.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella ampumaratoja 
on useimmissa kunnissa, mutta monet radoista 
ovat pieniä hirviratoja, jotka palvelevat lähinnä 
paikallisia metsästäjiä. Suurempia siviiliratoja, joil-

la on useita ratatyyppejä, on Inkoossa, Karkkilas-
sa, Mäntsälässä ja Hyvinkäällä. Näistä vain kaksi 
viimeksi mainittua soveltuu valtakunnalliseen tai 
alueelliseen kilpailutoimintaan, sillä alueellisenkin 
kilpailun järjestäminen edellyttää vähintään 50 
lajikohtaista ampumapaikkaa. 

Varuskunta-alueella olevia ampumaratoja käyt-
tävät jossain määrin myös ampumaseurat ja 
riistanhoitoyhdistykset. Koska radat palvelevat 
ensisijaisesti puolustusvoimien tarpeita, ovat 
ratojen siviilikäyttömahdollisuudet luvanvaraisia 
ja toissijaisia. Vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen näkökulmasta puolustusvoimien radat 
ovat tärkeässä asemassa, koska radoille asetettavat 
vaatimukset poikkeavat tarvittavien ratapituuksien 
ja suoja-alueiden osalta siviiliradoista. Syndalenin 
alueella Hangossa katsotaan olevan tässä suhtees-
sa tärkeä seudullinen ja jopa ylimaakunnallinen 
merkitys. 
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6. Ampumaratojen kehittämistarpeet käyttäjien    
    näkökulmasta
Väestömäärä ja harrastajamäärä ovat tärkeimpiä 
ampumaratojen alueelliseen tarpeeseen vaikuttavia 
tekijöitä. Kovin tarkkoja arvioita ratojen tarpeesta 
ei näillä perusteilla kuitenkaan ole mahdollista 
esittää. 

Etelä-Suomen väestön kasvaessa myös ampujien 
määrä alueella lisääntyy, mikä aiheuttaa ampu-
maradoille paineita harrastajamäärien kasvaessa. 
Myös harrastusmatkat pitenevät ja liikkumis-
tarpeet kasvavat. Suomen Ympäristökeskuksen 
ampumaratakyselyssä v. 1999 on kartoitettu val-
takunnan eri osien ampujapotentiaalia (asukasta/
ampumarata). Keskimäärin Suomessa on n. 8 000 
asukasta yhtä ampumarataa kohden. Uudenmaan 
alueella asukkaita on kuitenkin 20 000 rataa koh-
den. Tätä heikompi ampumaratatilanne on vain 
Lounais-Suomessa. Ampumaratatiheys Ruotsissa 
on kolminkertainen Suomeen verrattuna.

Opetusministeriön julkaisemassa “Ampumarata-
oppaassa” on kuvattu eri ampumarataluokkien 
suhdetta väestöpohjaan sekä määritelty ratojen 
tarvetta.

Kansainvälinen urheiluampumakeskus on jo 
nimensäkin mukaisesti koko valtakuntaa palveleva 
laitos, joka voi järjestää korkeimman tason ampu-
makilpailuja ja valmennustapahtumia. Suomessa 
ei ole tällä hetkellä yhtään kansainvälisen tason 
vaatimusten mukaista urheiluampumakeskus-
ta, vaan suurkilpailut on jouduttu järjestämään 
tilapäisjärjestelyin. Tavoitteena on 2 - 3 kansainvä-
lisen keskuksen rakentaminen.

Valtakunnallisten urheiluampumakeskusten tulisi 
sijaita kohtuullisen tasaisesti eri puolella Suomea. 
Arvion mukaan Suomessa tulisi olla 6 - 10 valta-
kunnallista ampumakeskusta. 

Alueelliset ja paikalliset urheiluampumakeskukset 
täydentävät keskusverkostoa ja tuottavat harrasta-
japohjaa myös ylempien luokkien urheiluampu-
makeskuksien palveluiden käyttäjiksi. Alueellisten 
ampumakeskusten tarpeeksi on arvioitu 3 - 4 
rataa aluetta kohti.

Tavoitteeksi on lisäksi asetettu, että jokaisessa kes-
kikokoisessa kunnassa olisi vähintään paikallinen 
urheiluampumakeskus. 

Suomen Ampumaurheiluliitto on linjannut Uu-
denmaan alueen kehittämistarpeita seuraavasti:

pääkaupunkiseutu laajasti ymmärrettynä olisi 
kansainvälisen urheiluampumakeskuksen 
paras sijaintipaikka,
mikäli Uudellamaalla haluttaisiin päästä maan 
keskiarvoa vastaavaan ampumaratatarjontaan, 
se merkitsisi merkittävää ulkoampumaratojen 
lisäystä, jopa ratojen määrän kaksinkertaista-
mista,
em. ei ole käytännössä helposti tehtävissä, 
joten tavoitteeksi tulisi asettaa kohtuullinen 
ampumaratojen määrän lisäys (aukkojen täyt-
täminen), olemassa olevien ratojen kapasitee-
tin ja palvelujen kehittäminen ja puolustus-
voimien ampumaratojen säilyttäminen,
uusia sijoituspaikkoja tulisi kuitenkin maa-
kuntakaavaprosessin yhteydessä etsiä ja osoit-
taa niin, että matkat ampumaradoille (koeam-
munta- ja kohdistuspaikalle) eivät ylittäisi 20 
- 25 km,
ampumatoiminnan erikoislaatuisuuden takia 
tulisi vaihekaavassa esittää kaikki nykyiset 
toiminnassa olevat ampumaradat, jolloin 
kuntien kaavoituksesta vastaavat voisivat huo-
mioida paremmin rakentamisen ja ampuma-
ratatoiminnan tarpeet, ja jatkossa vältettäisiin 
turha molemminpuolinen häiriö.

Ampujat ovat asettaneet tavoitteeksi, että pääkau-
punkiseudun alueelle saataisiin yksi valtakunnal-
linen ampumakeskus ja kaksi alueellista keskusta 
sekä näiden lisäksi Uudellemaalle 5 - 6 alueellista 
ampumakeskusta.

Metsästäjille ja riistanhoitoyhdistyksille alueellis-
ten ja paikallisten ratojen säilyttäminen ja kehit-
täminen on tärkeää, jotta ampumaharjoittelu ja 
aseen kohdistustoimenpiteet tulevat suoritetuksi 
valvotusti ja turvallisesti radoilla eikä maastos-
sa. Lakisääteisen ampumakokeen järjestäminen 
edellyttää riittävän tiheän paikallisen rataverkos-

•

•

•

•

•
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ton säilyttämistä, ja sen vuoksi em. järjestöt ovat 
korostaneet tarvetta myös pienempien ampumara-
tojen merkitsemisestä maankäytön suunnitelmiin. 

Maanpuolustuskoulutus ry. arvioi ampumaratatar-
peita seuraavasti:

nykyinen ampumaratakapasiteetti ei riitä 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
tarpeisiin varsinkaan pääkaupunkiseudulla
kaikki olemassa olevat ampumaradat ja -alueet 
tarvitaan reserviläiskoulutukseen jatkossakin
keskeisiä säilytettäviä ja kehitettäviä kohtei-
ta ovat Hyrylän ampumarata ja Syndalenin 
ampuma-alue
Hyrylän ampumaradan liittäminen osaksi 
Tuusulan urheilukeskusta tulisi selvittää.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen, urheiluam-
munnan ja metsästyksen järjestöt ovat perustaneet 
yhteistoimintaansa varten ampumaratafoorumin, 
jonka eräänä tavoitteena on Hyrylän varuskunnan 
alueella sijaitsevan ampumaradan säilyttäminen, 
vaikka Helsingin Ilmatorjuntarykmentin toiminta 

•

•

•

•

alueella lopetetaan. Puolustusvoimien pääesikun-
nan maaosasto valmistelee parhaillaan ampuma-
ratojen kokonaiskehittämissuunnitelmaa, jossa 
luodaan strategiset linjaukset ampumaratojen 
kehittämiselle. Hyrylän ampumarataa koskeva asia 
tullaan käsittelemään tämän työn osana.

Ampumaratojen kehittämisessä tulee ottaa huomi-
oon lajien kehittyminen ja muuttuminen. Lisäksi 
tulee etsiä uusia innovaatioita niin suorituspaikko-
jen toteutukseen, harrastus- ja kilpailulajeihin ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseen. Esimerkiksi 
ampumahallien rakentamisessa ja äänenvaimen-
timien laajamittaisessa käyttöönotossa näyttäisi 
kuitenkin vielä olevan huomattavia teknis-talou-
dellisia ongelmia. 

Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästä-
jäliitto ja Metsästäjäin Keskusjärjestö ovat tehneet 
kaikille maakuntien liitoille aloitteen valtakunnal-
listen ja maakunnallisten ampumaratojen merkit-
semisestä maakuntakaavoihin.
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7. Ampumaradat maakuntakaavoituksessa

Maakuntakaava (vaihemaakuntakaava) on ohjeena 
laadittaessa ja muutettaessa kuntatason kaavoja, 
yleiskaavaa ja asemakaavaa. Viranomaisten tulee 
myös pyrkiä edistämään maakuntakaavan toteu-
tumista ja katsoa, että toimenpiteillä ei vaikeuteta 
kaavan toteutumista. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa lähtökohdan 
ja tavoitteet maakuntakaavan laadinnalle. Sekä 
lain yleinen tavoite, alueiden käytön suunnittelun 
tavoitteet että maakuntakaavan sisältövaatimukset 
ohjaavat kaavan laadintaa. Näitä maakuntakaavalle 
asetettuja vaatimuksia on esitelty mm. Uuden-
maan maakuntahallituksen 14.3.2004 hyväksy-
mässä vaihekaavan osallisuus- ja arviointisuunni-
telmassa.

Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat myös valtio-
neuvoston v. 2000 hyväksymät valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. Niiden avulla halutaan 
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikko-
jen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien 
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toimin-
nassa. Ampumaratatoimintaa koskevat ainakin 
seuraavat tavoitteet:

maanpuolustuksen ja rajavalvonnan alueellis-
ten edellytysten turvaaminen
kaupunkiseutujen kehittäminen tasapainoisina 
kokonaisuuksina ja keskusta-alueiden kehittä-
minen monipuolisina palvelujen, asumisen ja 
vapaa-ajan alueina
ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen 
poistaminen ja ennalta ehkäiseminen.

Maakuntakaavassa ampumarata-alue voidaan 
osoittaa joko kohdemerkinnällä tai aluevarausta 
osoittavalla merkinnällä erityisalueena (EA). 
Toimintaan liittyvä melualue (me) voidaan osoit-
taa vaara-alue (va) ja suojavyöhyke (sv) -merkin-
nällä. Maakuntakaavassa voidaan osoittaa myös 

•

•

•

rr -merkinnällä alueita, joihin kohdistuu rakenta-
misrajoitus. Mikäli rakentamisrajoituksesta aiheu-
tuu maanomistajalle huomattavaa haittaa, lupa 
rakentamiseen on kuitenkin myönnettävä, jollei 
kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö lunasta 
aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta.

Maakuntakaavamääräykset ovat osa maakuntakaa-
vaa. Niillä voidaan ilmaista alueen käytön periaat-
teita tai tarkentaa kaavamerkinnöillä ilmoitettua 
alueen käyttötarkoitusta. Kaavamääräykset voivat 
olla joko yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai 
muuta toteuttavaa viranomaissuunnittelua ohjaa-
via suunnittelumääräyksiä tai suoraan maankäyt-
töä koskevia rakentamis- tai suojelumääräyksiä. 

Puolustusvoimien alueet on esitetty 14.12.2004 
hyväksytyssä Uudenmaan maakuntakaavassa mer-
kinnällä EP. Alueiden käyttöä ohjataan seuraavilla 
lisämerkinnöillä ja suunnittelumääräyksillä:

Hangon Syndalenin harjoitus- ja ampuma-
alueelle on osoitettu lisämerkintä /y, jonka 
mukaan alueella tulee erityisesti ottaa huomi-
oon toiminnasta aiheutuvat melu- ym. haitat. 
Alue on varattu puolustusvoimien käyttöön 
harjoitus-, ampuma- ja muita toimintoja 
varten. Aluevaraukseen liittyy suunnittelu-
määräys, jonka mukaan alueen suunnittelussa 
ja käytössä on huomioitava toiminnan ajoi-
tuksen ja sijoituksen avulla mahdollisuudet 
vähentää haittoja läheiselle asutukselle. 
Santahaminan ja Hyrylän alueita koskevan 
suunnittelumääräyksen mukaan taajamatoi-
mintoihin liittyvät alueet varataan vapautuvil-
ta osiltaan taajamatoimintojen alueeksi, mikä-
li ne vapautuvat puolustusvoimien käytöstä.

Vaihekaavaa koskevista kaavamerkinnöistä ja 
-määräyksistä päätetään erikseen kaavan laadinnan 
yhteydessä.

•

•
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8.1 Maakunnallisten ja seudullisten  
      ratojen kriteerit

Maakunnallisesta näkökulmasta keskeiseksi 
tavoitteeksi on asetettu olemassa olevien ratojen 
kapasiteetin ja palvelujen kehittäminen. Tämä 
edellyttää nykyistä ammattimaisempaa otetta rato-
jen kehittämiseen. Tällä hetkellä ampumaratojen 
ylläpitäjänä ovat yleensä yksittäiset pienet seurat 
tai riistanhoitoyhdistykset, joiden käytettävissä 
olevat taloudelliset resurssit ovat varsin rajallisia. 
Pienien ratojen ylläpito perustuu suurelta osin 
talkootyöhön, eikä seuroilla useinkaan ole mah-
dollisuuksia toteuttaa yksinään esimerkiksi kalliita 
ratojen melutason alentamisen vaatimia toimen-
piteitä.

Tässä selvityksessä maakunnallisen tai seudulli-
sen radan valintakriteereinä korostuvat erityisesti 
radan käyttäjä- tai laukaisumäärät sekä eri ampu-
malajien harrastusmahdollisuudet radalla. Eräs 
keskeinen valintakriteeri on ollut yli kuntarajojen 
tapahtuva liikkuminen radoille. Kuvaan 7 on 
kriteerit täyttävien ratojen lisäksi merkitty myös 
sellaiset maakunnan ulkopuolella sijaitsevat radat, 
joilla on erityisen tärkeä merkitys koko pääkau-
punkiseudun ampumaratatarjonnan kannalta.

 
Myös alueellisia palveluaukkoja nykyisessä rata-
tarjonnassa on pidetty yhtenä maakunnallisten ja 
seudullisten ratojen valintakriteerinä. Nykyisen 
ratatilanteen tarkastelun sekä tiedossa olevien 
poistuvien tai uhanalaisten ratojen perusteella am-
munnan harrastusmahdollisuudet ovat heikoim-
mat pääkaupunkiseudulla sekä Lohjan, Vihdin, 
Siuntion ja osin Nurmijärven alueilla. 

Seuraavassa luvussa esitettyjen maakunnallisten ja 
seudullisten ampumaratojen valinta perustuu em. 
kriteereihin. Muut tässä ampumarataselvityksessä 
esitetyt ampumaradat ovat luonteeltaan paikalli-
sia. Paikallisten keskusten ryhmään sisältyy hyvin 
erityyppisiä ratoja, joiden koko ja taso vaihtelevat 
huomattavasti. Paikallisiksi keskuksiksi on luo-
kiteltu ampumaradat, joilla on lähinnä paikal-
lista merkitystä ja joiden toiminnan jatkuminen 

nykylaajuudessa tulisi turvata kuntakaavoituksen 
yhteydessä. Vaikka näillä radoilla ei useinkaan ole 
merkittäviä laajentamismahdollisuuksia, niillä on 
tärkeä merkitys ampumaurheilun ja metsästyksen 
näkökulmasta. 

8.2 Maakunnalliset ja seudulliset   
      ampumaradat

Tämän selvityksen perusteella maakunnallisina 
ja seudullisina ampumaratoina Uudellamaalla 
voidaan pitää seuraavia:

Kovelon ampumarata (Karkkila)
Hyvinkään ampumaurheilukeskus 
Mäntsälän ampumarata 
Kivikon uusi ampumarata (Helsinki)
Lahnuksen ampumarata, jolle pyritään etsi-
mään korvaava sijoituspaikka (Espoo)
Ristenin alue (Lohja), selvityskohde.

Ampumaratojen kehittämistarpeeseen perustuva 
jaottelu on esitetty kuvassa 7. Kuvaan on merkitty 
maakunnallisena tai seudullisena ampumaratana 
kehitettävät radat Uudenmaan alueella. Kuvaan 
on merkitty myös sellaiset maakunnan ulkopuo-
lella sijaitsevat radat, joilla on erityisen tärkeä 
merkitys koko pääkaupunkiseudun ampumarata-
tarjonnan kannalta.

Lahnuksen ampumarataan kohdistuu lakkautta-
misuhka, joten sille pyritään etsimään korvaava 
sijoituspaikka lähinnä Espoon, Vihdin, Nurmijär-
ven, Lohjan, Kirkkonummen tai Siuntion kunnan 
alueelta. 

Ristenin alue Lohjalla soveltuu maankäytön 
näkökulmasta hyvin uuden radan paikaksi. Radan 
rakentamista koskeville suunnitelmille ei kui-
tenkaan ole toistaiseksi löytynyt soveliasta toteu-
tustapaa. Asiaa valmisteltaessa on tarpeen tutkia 
mahdollisuudet toteuttaa uusi rata toiminnalliselta 
luokittelultaan valtakunnallisena ampumaurhei-
lukeskuksena. Myös Hyvinkään ampumaurhei-
lukeskuksella ja Mäntsälän ampumaradalla tai 
niillä yhdessä näyttäisi olevan edellytykset kehittyä 
valtakunnalliseksi ampumaurheilukeskukseksi. 
Asia vaatii kuitenkin jatkoselvittelyä.

•
•
•
•
•

•

8. Maakunnalliset ja seudulliset ampumaradat
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Kuvassa 7 on osoitettu likimääräisesti se alue, 
joka toiminnallisesta näkökulmasta sopisi parhai-
ten valtakunnallisen ampumaurheilukeskuksen 
sijoituspaikaksi Uudenmaan maakunnan alueella. 
Viikin valtakunnallisesti merkittävän ampumara-
dan lakkauttaminen on aiheuttanut ison aukon 
erityisesti pääkaupunkiseudun ratatarjontaan. 
Kivikon tuleva rata korvaa ampumapaikkojen 
lukumäärän ja lajien osalta vain osin Viikin rataa. 
Jatkotyössä kartoitetaan yhdessä alueen kuntien 
kanssa erityisesti sellaisia alueita joilla on ennes-
tään melu- tai muita ympäristöhaittoja sekä tut-
kitaan niiden soveltuvuutta uuden ampumaradan 
sijoituspaikaksi. 

Edellä esitettyä maakunnallista ja seudullista 
ampumarataverkkoa täydentävät Uudenmaan 
maakunnan ulkopuolella sijaitsevat Ruutilan 
ampumarata (Loppi) sekä erityisesti Sipoon kes-
kusampumarata.

8.3 Puolustusvoimien ampumaradat

Puolustusvoimien ampumaradoista erityistä 
maakunnallista merkitystä on Syndalenin ampu-
maharjoittelualueella. Maakunnallisina tai seudul-
lisina voidaan puolustusvoimien ampumaradoista 

pitää myös liitekartassa esitettyjä Santahaminan, 
Upinniemen, Baggbyn ja Hyrylän ampumaratoja. 

Puolustusvoimien ampumaradat tulisi pyrkiä 
säilyttämään ja kehittämään niitä erityisesti reser-
viläisten, vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja Uu-
denmaan maakuntajoukkojen tarpeet huomioon 
ottaen. Varuskunta-alueilla olevien ampumarato-
jen käytössä on tarpeen huomioida myös muut 
viranomaistahot kuten poliisi, Rajavartiolaitos, 
tulli ja vankeinhoitolaitos. 

8.4 Ampumaratojen käsittely Uudenmaan  
      vaihekaavassa

Päätös siitä, osoitetaanko maakunnallisesti ja 
seudullisesti tärkeiksi todetut ampumaradat Uu-
denmaan vaihekaavassa tehdään kaavan laadinnan 
yhteydessä. 

Paikalliset ampumaradat voidaan esittää tässä 
vaihekaavan ampumarataselvityksessä ja sen lisäksi 
vaihekaavan selostuksen erillisellä liitekartalla, mi-
käli niin päätetään. Maakuntakaavakartalle niitä ei 
ole mahdollista merkitä, koska maakuntakaavassa 
voidaan käsitellä vain maakunnallisia tai seudulli-
sia kysymyksiä.
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Kuva 7. Arvio maakunnallisten ja seudullisten ampumaratojen kehittämistarpeista (Uudenmaan liitto 2006).
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Selvitystä valmistelleessa työryhmässä on noussut 
esille seuraavia kehittämisehdotuksia ja -ajatuksia:

ampumaratatoimintaa koskevaa lainsäädäntöä 
tulisi selkeyttää ja yhdenmukaistaa ampuma-
ratojen ympäristölupakäytäntöjä 
Suomeen tulisi aikaansaada valtakunnallinen 
ampumaratastrategia
melua tuottavia toimintoja tulisi pyrkiä kes-
kittämään samoille alueille
ylijäämämassojen sijoittelussa tulisi huomi-
oida mahdollisuudet parantaa sekä olemassa 
olevien että uusien suunniteltujen ampumara-
tojen melunsuojausta 
ampumaurheilun ja metsästystoiminnan 
mahdollisuudet sekä kansainvälinen kiin-
nostus näitä kohtaan tulisi ottaa paremmin 
huomioon matkailupalvelujen kehittämisessä
teknologian kehitystä tulisi pystyä hyödyntä-
mään paremmin melun torjunnassa ja ratojen 
turvallisuuden lisäämisessä (äänenvaimen-
timet, tausta- ja sektorisuojat, uudenlaisten 
ampumaratatyyppien kehittäminen). 

•

•

•

•

•

•

Viimeksi mainittuun liittyen Suomen ampumaur-
heiluliitto on esittänyt, että se yhdessä eri minis-
teriöiden kanssa ja osin niiden tuella käynnistäisi 
selvitystyön 2 - 3 erilaisesta uudesta ratahankkees-
ta yhdessä pilottikuntien kanssa Uudellamaalla.

Työryhmä korostaa lisäksi puolustusvoimien 
ampumaratojen merkitystä erityisesti reserviläis-
toiminnan ja perustettavien maakuntajoukkojen 
harjoitustoiminnan kannalta. Sen vuoksi kes-
kusteluyhteys em. tahojen, ammunnan muiden 
harrastajien ja puolustusvoimien välillä on tärkeää 
vireillä olevan puolustusvoimien ampumarato-
jen kokonaiskehittämissuunnitelman laadinnan 
yhteydessä. Sama koskee tilannetta mahdollisten 
varuskuntien lakkauttamisten yhteydessä, joissa 
radat tulisi pyrkiä siirtämään siviilikäyttöön.

9. Jatkotoimenpide-ehdotuksia
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Liite 1
UUDENMAAN LIITTO        1.11.2004
NYLANDS FÖRBUND AMPUMARATASELVITYS 2004
    FÖRFRÅGAN OM SKJUTBANOR 2004                                      
Seuratiedot
Föreningsuppgifter

1. Seuran nimi    
Klubbens namn  __________________________________________________

2. Seuran osoite    
Klubbens adress  __________________________________________________

3. Seuran jäsenmäärä 
vuonna 2004    
Klubbens medlemsantal  ____________jäsentä / medlemmar
år 2004

4. Onko seuralla oma rata?    kyllä / ja:    _______(Siirry kohtaan 5 / Gå vidare till punkt 5)
Har klubben en egen bana?         ei / nej   :_______(Siirry kohtaan 20 / Gå vidare till punkt 20)
___________________________________________________________________________
Ampumarata-alueen tiedot
Skjutbaneområdets uppgifter

5. Radan virallinen nimi
Banans offi ciella namn ___________________________________________________

6. Maapohjanomistus  __________ Ampumaradan maapohjan omistaa seura
Markägoförhållande    Föreningen äger skjutbanans mark
     
    __________ Ampumaradan maapohjan omistaa joku muu,
      mutta seuralla on hallintaoikeus
      Skjutbanans mark ägs av någon annan, men
      föreningen har besittningsrätt
7. Ampumaradan sijainti
Skjutbanans läge

Kunta
Kommun   __________________________________________________

Kylä
By    __________________________________________________

Tila (sisäradan osalta esim. 
Katuosoite)   _______________________________________________________
Fastighet (för innerbanans del 
t.ex. gatuadress) 

Osoite    __________________________________________________
Adress
    __________________________________________________

8. Sijaintikartta liitteenä  Laittakaa sijaintikartta liitteeksi. Kartta voi olla esim. kopio peruskar-
Lägeskarta som bilaga  tasta, tiekartasta, puhelinluettelon kartasta tai mahdollinen asemapiirros

    Lägeskartans bilagor, t.ex. en kopia av grundkarta, vägkarta, 
    telefonkatalogens karta eller av eventuell planritning



38  :  Uudenmaan ampumaradat

Liite 1
9. Ampumaradat Ratatyyppi (rasti)  Ratojen lukumäärä Ampumapaikkojen
Skjutbanor  Bantyp (kryssa för)  Antalet banor  lukumäärä yhteensä
          Antalet skjutplatser  
          sammanlagt

   __ pistooli 25 m / pistol 25 m    ____________ ____________
   __ haulikko / hagelgevär     ____________ ____________
   __ kivääri / gevär      ____________ ____________
   __ villikarju / vildgalt     ____________ ____________
   __       ____________ ____________
   __       ____________ ____________
   __ lisää tarvittaessa liitteessä
        vid behov kan bilagan
        användas 
 
10. Ampuma keskuksen- ___I, kansainvälinen ampumakeskus / internationellt skyttecenter
suunniteltu tai toivottu  ___II, valtakunnallinen ampumakeskus / nationellt skyttecenter
rataluokka   ___III, alueellinen ampumakeskus / regionalt skyttecenter
Planerad eller önskad  ___IV, paikallisratakeskus / lokalt skyttecenter
banklassifi cering för 
skyttecentret                                       

11. Arvio 
ampumaradan 
vuosittaisesta 
käyttäjämäärästä:  __________________________
Uppskattat antal 
skjutbanebesökare 
årligen:

12. Arvio 
laukausten määrästä   _____  alle 10 000/mindre än 10 000
vuodessa:   _____  10 000 – 100 000
Uppskattat antal skott  _____  yli 100 000/fl era än 100 000             
per år:
___________________________________________________________________________
Lupatilanne
Tillståndsläget 

13. Onko rata ilmoitettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (VAHTI)?   
Har banan anmälts till miljövårdens informationssystem (VAHTI)?                    

       kyllä / ja              ei / nej

14. Onko radalle vaadittu ympäristölupa?  kyllä / ja              ei / nej
Har miljötillstånd krävts för banan?

15. Onko radalle haettu ympäristölupa?  kyllä / ja              ei / nej
Har miljötillstånd ansökts för banan?

16. Ympäristölupa on myönnetty?   kyllä / ja              ei / nej  
Har miljötillstånd beviljats?
Voimassaoloaika / Giltighetstid:   ________________

17. Onko radalla voimassa oleva terveydensuojelulain mukainen sijoituspaikkalupa? 
Finns det för banans del ett gällande, i hälsoskyddslagen avsett tillstånd att etablera skjut-
verksamhet?
       kyllä / ja               ei / nej
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Tehdyt/vaaditut ympäristö- ym. selvitykset
Utförda/krävda miljö- och övriga utredningar

18. Onko melun leviäminen selvitetty?
Har bullerspridningen utretts?  kyllä / ja               ei / nej

Jos melun leviäminen on selvitetty, niin onko se tehty
Ifall bullerspridningen har utretts, har den skett
     ______mittaamalla / genom mätning
     ______laskemalla melun leviämisvyöhykkeet /
      genom att räkna bullerzonerna?

19. Onko riskit pohjavedelle selvitetty? 
Har grundvattensriskerna utretts?  kyllä / ja               ei / nej
__________________________________________________________________________

20. Millä radalla seuranne käy ampumassa ensisijaisesti?
På vilken banan skjuter er förening i regel?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

21. Ampumarataa koskevaa huomautettavaa ja/tai ongelmia
Anmärkningar och/eller problem i anslutning till skjutbanan
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

22. Vireillä tai suunnitteilla olevia ampumaratahankkeita ja ratoihin liittyviä kehittämishankkeita
Aktuella eller planerade skjutbaneprojekt och utvecklingsprojekt i anslutning till banorna
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

23. Muita ampumarataan tai -ratoihin ja niiden käyttöön liittyviä näkökohtia (riittävyys, saavutet-
tavuus)
Övriga synpunkter i anslutning till skjutbanan eller -banorna (tillräcklighet, tillgänglighet)
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vastaajan yhteystiedot
Besvararens kontaktuppgifter

Nimi / Namn   ___________________________________________________

Asema seurassa /
Ställning i föreningen:  ___________________________________________________

Osoite / Adress  ___________________________________________________

Sähköpostiosoite /
E-postadress:   ___________________________________________________

Kiitos vastauksesta! 
Tack för ert svar!

Liite 1
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Täytetty lomake palautetaan 15.11.2004 mennessä osoitteeseen:
Vänligen sänd ifylld blankett senast 15.11.2004 till:

  Uudenmaan liitto  Nylands förbund
  Päivi Rapo   Päivi Rapo
  Aleksanterinkatu 48 A Alexandersgatan 48 A
  00100 HELSINKI  00100 Helsingfors

Oheisessa kuoressa on postimaksu maksettu.
Postavgiften är erlagd för bifogat kuvert.

Lisätietoja
Ytterligare upplysningar

Puh. / tfn (09) 4767 411

Päivi Rapo
paivi.rapo@uudenmaanliitto.fi  

Hannu Haukkasalo
hannu.haukkasalo@uudenmaanliitto.fi 

Carina Ölander
carina.olander@uudenmaanliitto.fi 

Kyselylomake tiedostona (Word- ja pdf-muodossa) saatavilla myös osoitteesta:
Förfrågningsblanketten ingår även som fi l (Word- och pdf) på vår webbplats:

www.uudenmaanliitto.fi /kysely 

Liite 1
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Liite 2

ULKOAMPUMARADAT        1/16
UUDENMAAN LIITON ALUEELLA SIJAITSEVAT RADAT  

ESPOO  
  
1. Lahnuksen ampumarata  
 Radan pitäjä:    Espoon-Kauniaisten RHY, Espoon    
      ampumaratayhdistys ry,
      Lahnuksen riistaveljet ry, Espoon erämiehet ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 10
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 2, 2
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 1
     muut radat    pienoiskivääri 1, 10
 Ympäristölupa:    myönnetty
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    lopettamisuhan alla, ympäristölupa ei    
      lainvoimainen
  
HANKO  
  
2. Koverhar  
 Radan pitäjä:    Koverharin metsästys- ja ampumaseura ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 2, trap, skeet
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 3
     muut radat    villikarju 1
 Ympäristölupa:    vaadittu
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    -
  
HELSINKI  
  
3. Viikin ampumarata  
 Radan pitäjä:    Suomen metsästysyhdistys ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 3, 60
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 30
     muut radat    villikarju 1, practical 1, 1
 Ympäristölupa:    ei
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    lopettamisuhan alla
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4. Vuosaari          2/16
 Radan pitäjä:    Vuosaaren reserviupseerit
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 25
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    lopettanut
  
5. Kivikko  
 Radan pitäjä:    Helsingin liikuntavirasto
 Ratatyypit: -
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    myönnetty
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    suunnitteilla
  
HYVINKÄÄ  
  
6. Hyvinkään metsästys- ja ampumaseura (Hausjärvi)  
 Radan pitäjä:    Hyvinkään metsästys- ja ampumaseura
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 60
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    pienoiskivääri, vapaapistooli 1, 30
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   kyllä
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    toistaiseksi vain oman seuran käytössä
  
7. Hyvinkään amupmaurheilukeskus  
 Radan pitäjä:    Hyvinkään metsästysampujat ry, Hyvinkään 
      riistanhoitoyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 8
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 2
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    myönnetty
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    ympäristölupa ei lainvoimainen, pohjavesiselvitys 
      kesken
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8. Jokelan eränkävijät ry ampumarata / Uusikylä    3/16
 Radan pitäjä:    Jokelan eränkävijät
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 5
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1, 5
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 3, 27
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei, viranomaisen lupakäsittely kesken
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
  
INKOO  
  
9. Bollstad  
 Radan pitäjä:    Garantiföreningen för Ingå Skjutbana rf
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1, trap, skeet
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    villikarju, luodikko
 Ympäristölupa:    ei, viranomaisen tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
  
KARJAA  
  
10. Backgränd älgskyttebana  
 Radan pitäjä:    Backgränd jaktförening rf
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    -
  
KARJALOHJA  
  
11. Härjänvatsa  
 Radan pitäjä:    Karjalohjan riistanhoitoyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
  

Liite 2
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KARKKILA          4/16
  
12. Kovelon ampumarata  
 Radan pitäjä:    Karkkilan ampumaratayhdistys ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 2
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 2
     muut radat    villikarju 1
 Ympäristölupa:    myönnetty
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    rata-alue rakennetaan luvan ehtojen mukaiseksi 06
  
13. Karkkilan I.P.S.C  
 Radan pitäjä:    Karkkila I.P.S.C team ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei myönnetty
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    lopettanut
  
KERAVA  
  
14. Nuorisovankila  
 Radan pitäjä:    Keravan nuorisovankila
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 15
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    lopettanut
  
KIRKKONUMMI  
  
15. Båtvik  
 Radan pitäjä:    Båtvikin metsästysseura - Båtvik jaktsällskap ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 2, 6
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei vaadittu
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    ei toiminnassa
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16. Masala          5/16
 Radan pitäjä:    Kyrkslätt skytteförening rf
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 5
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 12
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    lopettanut
  
17. Obbnäsin Haulikkorata  
 Radan pitäjä:    Obbnäsin eräseura ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 2, 18
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei vaadittu
 Sijoituspaikkalu pa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
  
LOHJA  
  
18. Lempoonsuo  
 Radan pitäjä:    Lohjan riistanhoitoyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 2
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei vaadittu, toiminta lakkaa
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    lopettamisuhan alla
  
19. Risten  
 Radan pitäjä: -
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei vaadittu, suunnitteilla
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    suunnitteilla
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MÄNTSÄLÄ          6/16
  
20. Mäntsälän ampumarata  
 Radan pitäjä:    Mäntsälän urheilijat ey, Mäntsälän kennel- ja 
      metsästysseura
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 50
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 6
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 50
     muut radat    villikarju 1
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   selvitykset tekeillä
 Huomautuksia:    -
  
NUMMI-PUSULA  
  
21. Big Bore Club  
 Radan pitäjä:    Big Bore Club ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    siluettirata 1, 18
 Ympäristölupa:    myönnetty
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    -
  
22. Nummi-Pusulan RHY  
 Radan pitäjä:    Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    siluettirata
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    lopettamisuhan alla
  
NURMIJÄRVI  
  
23. Alkon ampujien ampumarata  
 Radan pitäjä:    Alkon ampujat
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
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24. Nummenpää         7/16
 Radan pitäjä:    Röykän Metsästysseura ry, Nummenpään 
      Metsästysseura ry, Lepsämän riistamiehet ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 5
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 2
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat     
 Ympäristölupa:    vaadittu
 Sijoituspaikkalupa:    -
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    toiminta loppunut toistaiseksi, hirviradan jatko- ja 
      kehittämismahdollisuuksia selvitetään

POHJA  
  
25. Fiskars jägarförening rf ampumarata  
 Radan pitäjä:    Fiskars jägarförening rf
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei, kunnan tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    käyttö hyvin vähäistä
  
26. Starrböle  
 Radan pitäjä:    Karjaan ja Pohjan riistanhoitoyhdistykset
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei
 Sijoituspaikkalupa:   kyllä
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    KHO:n päätös, rata käytössä 
  
PORNAINEN  
  
27. Halkia  
 Radan pitäjä:    Pornaisten riistanhoitoyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    luodikkorata
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
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SAMMATTI          8/16
  
28. Haukka  
 Radan pitäjä:    Sammatin riistanhoitoyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei, viranomaisen tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
  
SIUNTIO  
  
29. Göks  
 Radan pitäjä:    Siuntion riistanhoitoyhdistys, Raaseporin ampujat
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 2
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    lopettanut
  
30. Uusi rata  
 Radan pitäjä:    -
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat 
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    suunnitteilla
  
TAMMMISAARI  
  
31. Snappertuna skjutbana  
 Radan pitäjä:    Snappertuna Skärgårds Jaktförening, Barösund Jaktlag, 
      Garantiföreningen för Snappertuna skjutbana
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1, 2
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei, kunnan tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
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32. Vikby          9/16
 Radan pitäjä:    Tenholan riistanhoitoyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1, 8
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 2, 4
     muut radat    villikarju 1, 2
 Ympäristölupa:    ei, kunnan tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
  
TUUSULA  
  
33. Hyrylän urheilukeskus  
 Radan pitäjä:    Tuusulan voima-veikot ry, Hyrylän urheilijat ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    ampumahiihto ja juoksupaikka
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    -
  
34. Ruotsinkylä  
 Radan pitäjä:    Metsähallituksen maankäyttö- ja asutusosasto
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    lopettanut
  
VANTAA  
  
35. Seutulan ampumarata  
 Radan pitäjä:    Seutulan my
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1, 13
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei, kunnan tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
  

Liite 2



50  :  Uudenmaan ampumaradat

VIHTI           10/16
  
36. Tervalampi  
 Radan pitäjä:    Metsähallituksen maankäyttö- ja asutusosasto
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    lopettanut
  
37. Pitkäportaan ampumarata  
 Radan pitäjä: -
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    lopettanut
    

UUDENMAAN LIITON ALUEEN ULKOPUOLELLA SIJAITSEVAT RADAT  
  
ARTJÄRVI  
  
38. Niinikosken metsästyseuran ampumarata  
 Radan pitäjä:    Niinikosken metsästysseura ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1, skeet
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 1
     muut radat 
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    haulikkoradan äänivallit rakenteilla, hirviradan 
      äänenvaimennusrakennus melk. valmis.
  
39. Hietanan metsästysseura ry ampumarata  
 Radan pitäjä:    Hietanan metsästysseura ry
 Ratatyypit:    -
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    lopettanut
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ASKOLA          11/16
  
40. Onkimaa  
 Radan pitäjä:    Askolan-Pukkilan RHY
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
  
HAUSJÄRVI  
  
41. Kuparlammen ampumarata  
 Radan pitäjä:    Hausjärven Riihimäen riistanhoitoyhdistys ry, 
      Hausjärven Reserviupseerit ry, Hausjärven reserviläiset ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 2
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    vaadittu
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    ympäristölupaa haetaan parhaillaan
  
42. Ahjolan haulikkorata  
 Radan pitäjä:    Hausjärven Riihimäen riistanhoitoyhdistys ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    vaadittu
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    ympäristölupaa haetaan parhaillaan
  
LAPINJÄRVI  
  
43. Pukaron metsästysseuran ampumarata  
 Radan pitäjä:    Pukaron metsästysseura - Pockar jaktförening ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 2 rataa, trap skeet
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 5
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
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44. Hindersby skjutbana        12/16  

 Radan pitäjä:    Hindersby Bäckby jaktförening
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    kyllä
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
  
LILJENDAL  
  
45. Liljendal jaktförening rf ampumarata  
 Radan pitäjä:    Liljendal jaktförening rf
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
  
46. Liljendal jaktvårdsförening  
 Radan pitäjä:    Liljendal jaktvårdsförening
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
    
47. Jaktföreningen Hast  
 Radan pitäjä:    Jaktföreningen Hast
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    -
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48. Drombom-Garpom jaktförening       13/16
 Radan pitäjä:    Drombom-Garpom jaktförening
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    -
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   -
 Huomautuksia:    -
  
LOPPI  
  
49. Ruutila  
 Radan pitäjä:    Lopen ampumaratayhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    kyllä
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    -
  
LOVIISA  
  
50. Loviisan ampumaurheilukeskus  
 Radan pitäjä:    Loviisan ampumaseura ry, Pernaja-Loviisan   
      Riistanh.yhdistys, Sarfsalö Jaktförening rf
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 35
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1, 5
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 25
     muut radat    ilmaaserata 1, 10
 Ympäristölupa:    kunnan lupaharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   kyllä
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
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MYRSKYLÄ          14/16

51. Storsveden  
 Radan pitäjä:    Kreivilä-Michelspiltom M.s. ry
      / Grevnäs-Michelspiltom jaktförening rf
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1,5
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei, kunnan tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
  
  
52. Myrskylän ampumarata / Hirvirata RN:o 8:101       
 Radan pitäjä:    Myrskylän-Artjärven riistanhoitoyhdistys ry  
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    kyllä
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
  
  
ORIMATTILA  
  
53. Tornionsuon ampumarata  
 Radan pitäjä:    Pakaanseudun metsästysseura ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
  
54. Orimattilan metsästysseura ry ampumarata  
 Radan pitäjä:    Orimattilan metsästysseura ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1,5
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   ei
 Tehdyt selvitykset:   ei selvityksiä
 Huomautuksia:    -
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PORVOO          15/16
  
55. Hinthaaran ampumarata - Hindhår skjutbana  
 Radan pitäjä:    Hinthaaran Metsästysseura Hindhår jaktförening rf
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1,2
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    vaadittu
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
  
56. Munkkalan ampumarata  
 Radan pitäjä:    Porvoonseudun ampumaratayhdistys ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 20
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 3, trap-aja 2
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 10
     muut radat    villikarju 1; hirvi 1
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    vireillä hirvi/luodikkoratoja
  
PUKKILA  
  
57. Savijoen metsästysyhdistys ry:n ampumarata  
 Radan pitäjä:    Savijoen metsästysyhdistys ry
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) 1, 1
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 1, 6
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    villikarju, 1, 1
 Ympäristölupa:    haettu
 Sijoituspaikkalupa:   on
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    peruskunnostustöitä suunnitteilla
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RIIHIMÄKI          16/16

58. Riihimäen vankilan ampumarata  
 Radan pitäjä:    Riihimäen vankila
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) -
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    myönnetty
 Sijoituspaikkalupa:   -
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys ja pohjavesiselvitys
 Huomautuksia:    -
  
SIPOO  
  
59. Sipoon keskusampumarata  
 Radan pitäjä:    Sibbo Skyttegille rf, Sipoon riistanhoitoyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) 6
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) 1, 30
     muut radat    villlikarju 4, 19; siluettti 1, 45;  mustaruti 2, 20; 
      ampumahiihto 1, 20; kasa-ammunta 1,10
 Ympäristölupa:    ei, viranomaisen tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   kyllä
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
  
60. Suomen Metsästysyhdistyksen ampumarata  
 Radan pitäjä:    Suomen metsästysyhdistys
 Ratatyypit: 
     pistooliradat (radat, ampumapaikat) -
     haulikkoradat (radat, ampumapaikat) trap, skeet
     kivääriradat (radat, ampumapaikat) -
     muut radat    -
 Ympäristölupa:    ei, viranomaisen tarveharkinta kesken
 Sijoituspaikkalupa:   kyllä
 Tehdyt selvitykset:   meluselvitys
 Huomautuksia:    -
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SIVIILIKÄYTÖSSÄ OLEVAT PUOLUSTUSVOIMIEN AMPUMARADAT         1/2 
UUDENMAAN LIITON ALUEELLA      
 
     
HANKO      
      
1. Syndalen      
Ratatyypit:      
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)  -    
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)  -    
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)  -    
    muut radat     -    
Ympäristölupa:     vaaditaan v 2006 aikana    
Tehdyt selvitykset:    -    
Huomautuksia:     -    
      
HELSINKI  
  
2. Santahamina  
Ratatyypit:  
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)  1, 65
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)  1, skeet
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)  4, 90
    muut radat     villikarju 1; taisteluampumarata
Ympäristölupa:     vaaditaan v 2006 aikana
Tehdyt selvitykset:    meluselvitys
Huomautuksia:      -

3. Isosaari  
Ratatyypit:  
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)   -
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)   -
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)  1
    muut radat      -
Ympäristölupa:     vaaditaan v 2006 aikana
Tehdyt selvitykset:    -
Huomautuksia:     -

  
KIRKKONUMMI  
  
4. Upinniemi  
Ratatyypit:  
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)  1, 20
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)  2, trap, skeet
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)  5, 56
    muut radat      -
Ympäristölupa:     vaaditaan v 2006 aikana
Tehdyt selvitykset:     -
Huomautuksia:      -
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5. Mäkiluoto                2/2
Ratatyypit:  
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)  1
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)   -
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)  1
    muut radat      -
Ympäristölupa:     vaaditaan v 2006 aikana
Tehdyt selvitykset:     -
Huomautuksia:      -
  
TAMMISAARI   
   
6. Baggby   
Ratatyypit:   
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)  1, 2 
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)  1 
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)  4, 50 
    muut radat     - 
Ympäristölupa:     haettu 
Tehdyt selvitykset:    meluselvitys 
Huomautuksia:     - 
   
TUUSULA   
   
7. Hyrylän kasarmialue   
Ratatyypit:   
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)  1, 25 
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)  1 
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)  3, 92 
    muut radat     pienoishirvi 
Ympäristölupa:     vaaditaan v 2006 aikana 
Tehdyt selvitykset:    pohjavesiselvitys 
Huomautuksia:     -
   
8. PV koulutuksen kehittämiskskus, sisärata   
Ratatyypit:   
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)  1, 5 
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)   - 
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)   -
    muut radat      -
Ympäristölupa:     ei lupaa, sisärata
Tehdyt selvitykset:     -
Huomautuksia:     sisärata

9. Taistelukoulu, lopettanut  
Ratatyypit:  
    pistooliradat (radat, ampumapaikat)  -
    haulikkoradat (radat, ampumapaikat)  -
    kivääriradat (radat, ampumapaikat)  -
    muut radat     -
Ympäristölupa:     -
Tehdyt selvitykset:    -
Huomautuksia:     lopettanut
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SISÄAMPUMARADAT UUDENMAAN LIITON ALUEELLA   1/1
  
      Radan pitäjä:
HELSINKI  
  
 Helsinginkatu 25   Urheiluhallit Oy
 Albertinkatu 36    Helsinki Shooting Club
 Maunulan liikuntahalli   Liikuntavirasto
 West Shooters    West Shooters
 Nordean ampujat ry   Nordean ampujat ry
 Helsingin poliisilaitos   Poliisilaitos
 YLE     YLE:n henkilökunnan ampumajaos
 Pohjola Oyj/Eräkarhut   Pohjola Oyj/Eräkarhut
 Suomen Pankin urheiluseura  Suomen pankin urheiluseura
 Hämäläisen osakunnan reserviupseerit Hämäläisen osakunnan reserviupseerien    
      ampumareura
 Helsingin seudun reserviläispiiri ry Helsingin seudun reserviläispiiri
 Liikennelaitoksen ampujat, lopettanut Liikennelaitoksen ampujat
  
INKOO  

 Bollstad    Inkoo-Snappertuna riistanhoitoyhdistys

KERAVA  

 SWF sisäampumarata   SWF-Ampumakerho ry

NURMIJÄRVI  

 Rajakaari    Nurmijärven kunta
  
TAMMISAARI  
  
 Västerby skyttehall   Raseborgs skyttar

TUUSULA  

 PV koulutuksen kehittämiskskus Puolustusvoimat
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