
300 M KIVÄÄRIRADAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

1. YLEISTÄ

Tämä järjestyssääntö on voimassa Ilmolahden ampumaradan 300 metrin kivääriradalla. 

Säännöt koskevat sekä ampujia että muita radalla liikkujia. Jokaisen tulee huolehtia, ettei omalla
toiminnallaan aiheuta häiriötä tai vaaraa muille henkilöille.

Radan pitäjä on Viitasaaren Ampujat ry

Ratavastaava on Jari Poikolainen, puh. 040-515 4701

Radan osoite, koordinaatit ja ajo-ohje radalle on merkitty oheiseen karttaan sekä ampumakatoksen
infotaululle.

Radan jätehuollosta vastaa Viitasaaren Ampujat ry. Jokainen radan käyttäjä on kuitenkin velvollinen
toimittamaan ampumansa hylsyt sekä tuottamansa taulu- yms. jätteen 300 metrin ampumakatokselta
ja tauluvaraston edustalta löytyviin jäteastioihin.

Radalta löytyy sammutusvesiallas, joka sijaitsee huoltotien vieressä 150 metrin välivallin kohdalla.

Ensiaputarvikkeita säilytetään 300 metrin kiväärikatoksessa.

2. RADAN KÄYTTÖ

Radalla ovat ampuma-aikojen puitteissa oikeutettuja ampumaan ne henkilöt ja yhteisöt, joilla on
lupa radan käyttöön.

Ampuma-ajat:

 Arkisin 08.00-21.00 (kesäkuu-elokuu 08.00-20.00)

 Lauantaisin 08.00-18.00 

 Sunnuntaisin 12.00-21.00 (kesäkuu-elokuu 12.00-20.00)

Ampumaharjoituksissa, joissa on enemmän kuin yksi ampuja, on aina nimettävä ammunnanvalvoja.
Kilpailuissa on aina oltava ammunnanjohtaja.

Henkilöllä, jolla ei ole aselupaa ammuttavaan tai vastaavaan aseeseen, on aina oltava täysi-ikäinen,
aseen käsittelyä valvova luvanhaltija välittömässä läheisyydessä.

Jokainen  ampuja  kirjaa  käyntinsä,  laukausmäärän  sekä  käytetyn  kaliiperin  ampumakatoksen
ulkopuolella olevasta postilaatikosta löytyvään ratapäiväkirjaan.

Radalla saa ampua vain merkityltä ampumapaikalta. Ampumakatoksesta ja 150 metrin välivallilta
ammuttaessa kulku tauluille tapahtuu huoltotien kautta.



Radalla sallittuja tulimuotoja ovat kertatuli, lippaallinen kertatuli ja itselataava kertatuli. Sarjatulen
käyttö on sallittu vain jäljempänä määritetyin lisäedellytyksin.

Radalla sallittuja kaliipereita ovat pitkissä ja lyhyissä käsiaseissa käytettävät urheilu-, reserviläis- ja
metsästyskaliiperit. Mustaruutiaseilla ampuminen on sallittua.

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana radalla ei saa ampua valojuovapatruunoita.

3. AMMUNTAA KOSKEVAT VAROMÄÄRÄYKSET

Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Muulloin aseen on oltava lataamattomana, lukko auki (jos
rakenne  sen  sallii),  taitettuna  tai  suojuksessa.  Aseen  käsittely  ampumapaikalla  on  kielletty,  jos
ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

Ampumasuunta on aina kohti taustavallia. Sivuvalleihin ampuminen ja vallien yli ampuminen on
ehdottomasti kielletty.

Maalit tulee sijoittaa aina taustavallia vasten taulutasalle. Viistoon voi ampua yhden paikan yli, eli
max. 5 taulua / ampumapaikka. Maalien sijoittaminen välialueelle on kielletty.

Tahallinen ratalaitteisiin ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja on velvollinen korvaamaan
tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Havaitusta ilkivallasta ilmoitetaan viranomaisille.

Aseen käsittely päihtyneenä tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty.

Ennen tulitoiminnan aloitusta

Ammunnanjohtajan, ammunnanvalvojan tai yksittäisen ampujan on varmistettava, että:

 rata on tarkastettu ja todettu, ettei alueella ole asiattomia henkilöitä
 huoltotieltä vaara-alueelle johtavat puomit ja portit on suljettu
 ammunnasta varoittava punainen lippu on nostettuna huoltotien alkupäässä olevaan salkoon

Tulitoiminnan jälkeen

Ammunnanjohtajan, ammunnanvalvojan tai yksittäisen ampujan on varmistettava, että:

 patruunat on poistettu ja aseet on tarkastettu
 roskat ja hylsyt on siivottu
 taulukehikot ja yhä käyttökelpoiset taulut on toimitettu paikattuina tauluvarastoon
 punainen lippu on laskettu salosta
 ammutut laukaukset on merkitty ratapäiväkirjaan



Sarjatulen käyttö

Radalla  voidaan  ampua  sarjatulta  aseen  teknisen  toiminnan  testaamiseksi  tai  näytösammuntana
ainoastaan  ennalta  määrättyinä  päivinä.  Ammunnan  järjestäjän  tulee  anoa  lupaa  ennakkoon
kirjallisesti (esim. sähköposti) Viitasaaren Ampujat ry:n johtokunnalta. Käytettäville aseille tulee
olla myös poliisin myöntämä ampumalupa.

Ammunnoissa  on  aina  oltava  ammunnanjohtaja,  joka  on  perehtynyt  käytettävien  aseiden
rakenteellisiin ja toiminnallisiin yksityiskohtiin.

Ennen sarjatulen käyttöä ammunnanjohtajan on varmistettava,  että  ampujan taitotaso on riittävä
aseen  hallitsemiseksi.  Epäselvissä  tapauksissa  ammunnanjohtaja  tarkastaa  tämän  ammuttamalla
ensin kertalaukauksia. 

Sarjatulta voidaan ampua ainoastaan yhdellä aseella kerrallaan.

Sarjatulta ammuttaessa maksimietäisyys on makuulta 150 metriä. Polvelta ja pystystä ammuttaessa
maksimietäisyys on 50 metriä.

Ammunanjohtajan tulee määrittää ammuttavan sarjan pituus siten, että ase on varmuudella käyttäjän
hallittavissa.  Tähän vaikuttavat ampujan lisäksi  mm. ampuma-asento,  ampumamatka sekä aseen
ominaisuudet  (esim.  massa,  kaliiperi,  tuentatapa jne.).   Sarjan pituus on käskytettävä siten,  että
vaara-alue päättyy taustavalliin.






