18.6.2018

Valtuustoaloite
Joensuussa metsästysharrastus on osa n. 10 000 kuntalaisen elämää.
Ampumataidon ylläpitäminen ja aseen säännöllinen turvallinen käsittely ovat
ensisijaisen tärkeitä taitoja. Nämä asiat sisäistetään ja ylläpidetään nimenomaan
ampumaradoilla. Nuorille se on myös paras mahdollinen paikka edellä mainittujen
tärkeiden asioiden opetteluun.

Vastuuta kuntamme tuhansien metsästäjien harrastuksen edistämisestä ja
ylläpitämisestä ei voida jättää yksin arvokasta työtä tekevien metsästysseurojemme
harteille. Joensuun alueelta löytyy esimerkiksi vain yksi 300rn kiväärirata, eikä
yhtään kiväärin kohdistamiseen vaadittua 150m kiväärirataa. Myös haulikkoratojen
tilanne on määrältään ja kunnoltaan erittäin huono. Ampumaratojen huolto ja
ylläpito ovat toistaiseksi täysin metsästysseurojemme toiminnan varassa.
Sen sijaan, että kiväärit kohdistetaan ja kiekot ammutaan pelloilla, soramontuilla tai
ties missä muualla, meidän tulee Kaupunkina edistaa aslanmukaisten
harjoitteluolosuhteiden ma[idollistamista. Emme saa myöskään unohtaa alueemme
tuhansia aktiivisia reserviläisiä, jolle on mahdollistettava tarkoituksenmukaiset
olosuhteet maanpuolustustaitonsa ylläpitämiseen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,
että Joensuun kaupunki käynnistää kaikki ne määrätietoiset toimet, joilla se pystyy
edistämään ampumaratojen nykyistä heikkoa tilannetta sekä kartoittamaan ne asiat,
joita se voi metsästysseurojen tukemiseksi asian suhteen tehdä.

Simo Rauma
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Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 166
§ 53

15.04.2019
29.04.2019

Valtuutettu Simo Rauman ynnä muiden valtuustoaloite ampumaratojen tilanteen parantamiseksi
2906/11.01.00/2018
KH 15.04.2019 § 166
2906/11.01.00/2018
KV 18.06.2018 § 99
Valtuutettu Simo Rauma jätti 18.6.2018 valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen ampumaratojen tilanteen parantamiseksi.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Antti Kainulainen, Jussi Wihonen, Sari Koskinen, Matti Pesonen, Anne Mikkola, Asseri Kinnunen, Mari Ojalammi, Matti Väistö, Jukka Hirvonen, Asko Miettinen, Jere Nuutinen, Markku
Kauppinen, Satu-Sisko Eloranta, Päivi Eteläpää, Kristiina Vesama, Eira Väänänen, Heino Räty, Merja Mäkisalo-Ropponen, Osmo Kokko, Petteri
Tahvanainen, Tuula Parikka, Petja Vuojärvi, Jenna Hattunen, Matti Ketonen,
Heli Hjälm, Kari Savolainen, Paula Puhakka ja Jenni Laasonen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen:
"Valtuustoaloitteessa on esitetty, että Joensuun kaupunki käynnistää kaikki
ne määrätietoiset toimet, joilla se pystyy edistämään ampumaratojen
heikkoa tilannetta sekä kartoittamaan ne asiat, joita se voi metsästysseurojen
tukemiseksi asian suhteen tehdä.
Kaupungin keinot tukea ampumaharrastusta ovat mm. seuraavia:
- aluevaraukset kaavoituksessa ko. toimintaan ja lausunnot maakuntatason
kaavoitukseen
- soveltuvien maa-alueiden vuokraus toimintaan
- ympäristöluvitus ja neuvonta ympäristöluvitukseen ja valvontaan liittyen
- mahdolliset avustukset ratojen kunnostukseen ja toimintaan.
Eri kaavatasoilla pyritään varaamaan tilaa ja mahdollisuuksia eri
harrastuslajien toimintaa varten. Vuonna 2015 voimaan tullut
ampumaratalaki säätelee ampumaratojen toimintaa. Ampumaratojen
toiminnassa tulee huolehtia erityisesti toiminnan turvallisuudesta ja
ympäristövaikutuksien huomioimisesta. Toiminnanharjoittajan vastuulla on
huolehtia, että toiminta täyttää lakien ja asetusten vaatimukset.
Maakuntaliitto on kattavasti selvittänyt ampumaharrastukseen soveltuvia
paikkoja ja niiden kehittämisedellytyksiä vuonna 2018 valmistuneessa Ampumaratojen kehittämissuunnitelmassa. Suunnitelma on Pohjois-Karjan
maakuntakaava 2040 tausta-aineistoa ja Joensuun kaupunki on antanut
suunnitelmasta oman lausuntonsa (KH 14.5.2018 § 189).

Selvityksen mukaan Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä yhteensä kaikkiaan
noin 40 -50 ampumarataa. Kaikkein pienimpiä, metsästysseurojen omia,
lähinnä aseen kohdistukseen käytettävistä radoista ei ole tarkkaa tietoa.
Näistä 16 radalla on nykyaikainen ympäristölupa. Lupaharkinnassa tai
luvituksessa on selvityksen valmistumisen aikaan ollut yhdeksän
ampumarataa.
Pohjois-Karjalan 4.vaihemaakuntakaavaan merkityt ampumaradat ovat selvityksen mukaan sellaisia, että niitä voidaan kehittää
ampumaurheilukeskuksiksi. Parhaillaan käynnissä olevassa maakuntakaava
2040:ssä käydään erityistoimintojen alueet, myös ampumarataverkosto, ja
kehittämissuunnitelman perusteella kaavaan merkitään vain seudulliset
ampumaradat.
Joensuun seudun yleiskaavassa on Joensuun kaupungin alueelle osoitettu
Hammaslahden ampumarata-alue, joka sijaitsee vanhalla kaivosalueella asemakaava-alueen ulkopuolella. Ampumaradan toiminnasta vastaa Pyhäselänmetsästäjät ry, jolle kaupunki on vuokrannut maa-alueen. Kaupunki on lisäksi
vuokrannut maa-aluetta suoja-alueeksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta
on myöntänyt 18.4.2018 Pyhäselän metsästäjien ampumaradan
ympäristölupaan muutoksen, joka mahdollistaa 150 m kivääriradan
jatkamisen 300 metrin mittaiseksi. Muut Joensuun alueelle Joensuun seudun
yleiskaava 2020 merkityt ampumaradat ovat Ahveninen, Rahkee, Vallisärkkä,
Tuupovaara ja Heinävaara.
Valtuustoaloitteessa on esitetty huoli erityisesti metsästäjien harrastuksen
edistämisestä ja ylläpitämisestä. Aseiden kohdistamisessa käytetyt alueet
sijaitsevat haja-asutusalueilla pääasiassa yksityisillä mailla. Keinot, joilla
kaupunki voi tukea yksityisillä mailla tapahtuvaa toimintaa ovat rajallisia.
Ammunta tulee keskittää luvanmukaisille radoille. Kaupungilla on käytössään
erilaisia avustuksia, joiden kautta voi olla mahdollista saada avustuksia
toimintaan tai toimintaolosuhteiden kehittämiseen.
Kaupunkirakennelautakunnan kautta on mahdollista hakea avustuksia Albert
Vartiaisen rahastosta, josta voidaan tosin myöntää avustuksia vain Kiihtelysvaaran alueen yritystoiminnan, matkailun ja kylä- ja asukastoiminnan
edistämiseen rahastonsääntöjen edellytysten mukaisesti. Esimerkkinä
mainittakoon, että kaupunkirakennelautakunta on myöntänyt Albert
Vartiaisen rahastosta avustusta Heinävaaran metsästysseuralle
ampumaradan muutostöihin (KRAKLK 10.4.2018 § 96). Ympäristönsuojelu
opasti kunnostussuunnittelussa ja siihen liittyvässä lupaprosessissa.
Kaupunkirakennelautakunnalla ei ole käytettävissään muita avustuksia, joilla
voidaan tukea harrastustoimintaa."
Liikuntajohtaja Timo Heinonen:
"Joensuun kaupungin hyvinvointilautakunnan alaisuudessa myönnetään
avustuksia joensuulaisten urheilu- ja liikuntaseurojen paikallisen toiminnan
tueksi. Myönnettävät avustukset jaetaan ohjaaja-, koulutus- ja
kartta-avustuksiin sekä erikseen päätettäviin avustuksiin. Näillä avustuksilla
ei tueta metsästysseuroja, koska metsästysseurat eivät kuulu urheilu- ja liikuntaseuroihin. Joensuussa on kaksi vain seurojen käyttöön tarkoitettua sisäampumarataa, Utran ilma-aserata ja Noljakan ruutiaserata. Noljakan radalla
on mahdollista ampua vain pienikaliberisilla ruutiaseilla. Kaupungin

liikuntapalveluiden hallinnoimat radat eivät näin ollen suoranaisesti palvele
metsästäjien tarpeita. "
Kansliapäällikkö Jari Horttanainen:
"Pyhäselän Metsästäjiä on tuettu Hammaslahden ampumaradan
kehittämisessä Joensuun kaupungin maaseutuohjelman rahoituksella
vuosina 2017-2019 seuraavasti:
- v. 2017 Ampumaradan äänivallien rakentaminen sekä koulutusrakennuksen
kunnostus ja WC-tilojen rakennus, avustusta myönnetty 4.000 euroa.
- v. 2017 tuettu myös yhdistyksen leader-rahoituksen turvin toteuttamaa
koulutus- ja huoltorakennuksen sekä WC:n ja ampumakatoksen
rakentamista 2.500 eurolla.
- v. 2018 tuettu 3.000 eurolla Metsästysmajalla saunarakennuksen
kunnostusta sekä grillikatoksen rakentamista. Maja palvelee Nivan
kyläyhteisöä, joka käyttää sitä kokous- ja muihin yhteisiin tarkoituksiin.
- v. 2019 tuettu varasto-puuvaraston sekä pienoiskivääri- ja kivääriradan
rakentamista 4.000 eurolla. Perusteluna on ollut se, että Ampumarata on
Joensuun seudun ainoa monipuoliseen harjoitteluun soveltuva ampumarata,
jonka kehittämiseen on sitouduttu maakuntakaavassa.
- Avustuksia on siten maaseutuohjelman rahoituksella myönnetty vuosina
2017-2019 yhteensä 13.500,00 euroa."
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Simo Rauman ynnä muiden valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 29.04.2019 § 53
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Simo Rauman ynnä muiden
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa kaksi valtuutettua käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

