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Perusteet PV:n määräyksille 

• Työturvallisuuslaki 6 § (11.5.2007/562) soveltamisalan rajoitus 
− Tätä lakia ei sovelleta puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan 

henkilön, asevelvollisen tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan henkilön 
puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen määräyksestä tai palveluksessa suorittamaan 
palvelusohjelmaan merkittyyn tai muuhun erikseen määrättyyn koulutussuunnitelmien 
mukaiseen sellaiseen sotilaalliseen harjoitukseen ja koulutukseen sekä siihen välittömästi 
liittyvään työhön, jonka pääasiallinen tarkoitus on sotilaallisessa toiminnassa tarvittavien 
erityisten valmiuksien harjoittaminen. 

− Lakia ei myöskään sovelleta henkilöön, joka vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 
annetun lain (556/2007) nojalla osallistuu puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin 
tai sen Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamaan 1 momentissa tarkoitettuun 
sotilaalliseen harjoitukseen tai koulutukseen. 

• Työturvallisuuslainsäädäntö 
• Ympäristölainsäädäntö 
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PV:n määräykset 

• Varomääräykset 
• Tilapäiset varomääräykset 
• Johtosäännöt 
• Alueiden käyttömääräykset ja –ohjeet 
• Ampuma-alueen pelastuspalveluohje 
• Ase- ja asejärjestelmäkohtaiset tekniset ohjeet 
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 PV:n ampumaradat  

• Rata-alueita yhteensä 49 kpl 
 (Maavoimat 32 kpl) 
• Eri ratoja yhteensä 200 kpl 
• Ratoja maavoimilla 159 kpl 

− 150 m:n ratoja 40 kpl 
− 300 m:n ratoja 23 kpl 
− Pistooliratoja 29 kpl 
− Pienoiskivääriratoja 19 kpl 
− Liikemaaliratoja 9 kpl 
− Riistaratoja  16 kpl 
− Haulikkoratoja 16 kpl 
− Ampumahiihtoratoja 7 kpl 

• Radoilla ammutaan 
vuosittain yli 10 000 000 
laukausta 
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Käyttöaste 

• Rata-alueilla ammuntoja keskimäärin 270 vrk:na 
vuodessa 

• Painopiste 150 m:n ja 300 m:n radoilla 
• Painottuu peruskoulutuskaudelle 

− Tammi – helmikuu 
− Heinä -elokuu 

• Käyttöä on myös  
 muina aikoina 
• Ympäristöluvat  
 rajoittaneet käyttöä 
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MAAVVAROM D 2.1 - PIENIKALIIPERISILLA 
ASEILLA SUORITETTAVAT AMMUNNAT (1/2) 

• Ampumaradalla vaara-aluetta voidaan pienentää tausta- ja sivuvalleilla ja sivu- 
ja yläsuojaseinillä. Vaara-alue voi päättyä tausta- ja sivuvalleihin/-suojaseiniin. 
Sivuvallit/-suojaseinät voivat olla yhdensuuntaisia ampumasuunnan kanssa tai 
ampumasuunnan suhteen poikittaisia.  

• Jotta ampumaradan vaara-aluetta voitaisiin pienentää edellä mainituin 
perustein, on: 
− perusteet mainittava ampumaradan johtosäännössä,  
− maalien osumapintojen oltava korkeintaan 18 metrin päässä taustavallista luotien lentoratojen 

suunnassa mitattuna,  
− ampumasuunnan oltava ±100v:n  
 tarkkuudella kohtisuoraan taustavallia vasten. 
 Tämä tarkoittaa sitä, että ampumasuunta  
 voi poiketa taulujen tasalla kohtisuorasta  
 50 metrin päästä ammuttaessa ±5 metriä,  
 150 metrin päästä ammuttaessa ±15 metriä  
− ammunnan oltava ampumaohjelmiston  
 mukainen kouluammunta tai  
 kilpailutoiminnan sääntökirjan mukainen  

 ammuntakilpailu tai siihen harjoittelu.  
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MAAVVAROM D 2.1 - PIENIKALIIPERISILLA 
ASEILLA SUORITETTAVAT AMMUNNAT (2/2) 

• Rinnakkaiset ampumaradat on erotettava tarvittaessa toisistaan sivuvallilla tai 
suojaseinillä, jos radoilla halutaan liikkua viereisen radan ammunnoista huolimatta.  

• Sivuvallin/-suojaseinän alkamiskohta tai tarve määritetään seuraavasti: 
− piirretään vierekkäisten ampumaratojen vaara-alueet käyttäen laskentaperusteina 

suurinta sallittua ampumatarviketta ja 400v :n kimmokekulmaa, 
− sivuvalli/-suojaseinän alkamiskohta määräytyy vierekkäisten ampumaratojen vaara-

alueiden leikkauspisteeseen (vähimmäisvaatimus) ja 
− mikäli vaara-alueiden leikkauspiste on molempien ampumaratojen taustavallien takana, ei 

sivuvallia/-suojaseinää tarvita. 
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TAUSTAVALLI ( 1/4) 
• Taustavallin on noustava kauttaaltaan vähintään 40°:n ( muutos 34°:n kulmaan 

siirtymisestä valmisteilla) kulmassa luotien lentorataan nähden. Taustavallin pinnan 
on oltava hiekkaa tai soraa (raekoko alle 35 mm:ä) ja taustavalliin mahdollisesti 
jäävät kivet on peitettävä vähintään 30 cm:n syvyyteen. Pinta voidaan vallin 
muodon säilymiseksi nurmettaa.  

• Taustavallin yläreunan on oltava 
vähintään neljän (4) metrin 
korkeudella taulujen yläreunan tasasta 
mitattuna ja  

• Taustavallin yläreunan leveyden on 
oltava vähintään kaksi (2) metriä.  

• Taustavallin on ulotuttava 
kummassakin päässä vähintään 
viisitoista (15) metriä uloimpia tauluja 
kauemmas korkeintaan 300 metrin 
ampumaetäisyydeltä ammuttaessa.  

• 25 metrin pistooliradalla taustavallin on 
ulotuttava kummassakin päässä 
vähintään viisi (5) metriä ulompia 
tauluja kauemmas.  

• Taustavallin päälle voidaan rakentaa 
meluhaittoja vähentäviä rakenteita.  
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TAUSTAVALLI (2/4) 

• Maalien osumapinta-alojen alareunan sekä 
ampumapaikan ja taustavallin välisen maaston 
on oltava vähintään 50 cm alempana, pl. 
mahdollisen maalirakennelman suojaseinän tai 
näyttösuojan suojana oleva etuvalli. Etuvallin on: 
− noustava kauttaaltaan vähintään 40°:n kulmassa, 
− oltava pinnaltaan hiekkaa tai soraa (raekoko alle 

kolmekymmentäviisi (35) mm:ä) 
− pinta voidaan vallin muodon säilymiseksi 

nurmettaa ja 
− oltava kivetöntä vähintään 30 cm:n syvyyteen. 

• Taustavallissa sekä taustavallin ja maalien 
välisellä alueella ei saa olla kimmokkeita 
aiheuttavia metalli- tai vastaavia rakenteita 
ammunnassa välttämättömiä 
maalilaiterakennelmia lukuun ottamatta. 
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TAUSTAVALLI (3/4) 
• Jotta taustavallin taakse ei muodostu vaara-aluetta, tulee: 

− ampumataulut asettaa aina taustavallia vasten siten, että taulujen osumapinta 
saa olla korkeintaan kahdeksantoista (18) metrin päässä taustavallista luotien 
lentoradan suunnassa mitattuna,  

− Maali voi olla joko paikallaan tai sivusuunnassa liikkuva. Maalia saa ampua sen 
ollessa aseen ampumasektorissa. Aseen ampumasektori on kohtisuora 
ampumasuunta ampumapaikalta taustavalliin ±100 piirua.  

− ammuttaessa sivusuunnassa liikkuvaa maalia varmuuskulman (VK) olla 100 
piirua ampumasektorin molemmille sivuille. Varmuuskulma ei saa ylittää 
taustavallia. 
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Taustavalli (4/4) 

(34°) 
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SIVUVALLI / -SUOJASEINÄ (1/2) 

• Sivuvallin/sivusuojaseinän korkeuden on oltava ampumapaikan tasolta 
mitattuna vähintään kaksi ja puoli (2,5) metriä.  

• Rinnakkaisten ratojen ja ympäröivän maaston mahdollisesta 
korkeuserosta johtuen sivuvallin/sivukulissin korkeus on määritettävä 
johtosäännössä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, milloin edellä 
määritetty minimikorkeus ei ole suojan kannalta riittävä tai vaara-alue 
ei pääty sivuvalliin.  

• Maa- ja kiviaineksesta rakennetun sivuvallin yläreunan leveyden on 
oltava vähintään yksi (1) metri. Sivuvallin päälle voidaan rakentaa 
meluhaittoja vähentäviä rakenteita.  
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SIVUVALLI / -SUOJASEINÄ (2/2) 

• Sivusuojaseinän puu/betoni/terässeinämä on mitoitettava niin lujaksi, 
että se kestää kyseisellä radalla ammutut luodit.  Betonista/teräksestä 
rakennettu kulissi on peitettävä aineksella, joka on kimpoamisen 
estävää. Kimpoamisen estävä aine estää myös äänen heijastumista. 

• Sivuvallit/ -suojaseinät voivat olla ampumasuunnan kanssa 
samansuuntaisia tai ampumasuunnan suhteen poikittaisia. 
Sivuvallien/-suojaseinien suunta määritetään johtosäännössä 
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, 

• Sivuvallin/ -suojaseinän on ulotuttava ampumapaikan tasalta alkaen 
lähemmäs kuin viisi (5) metriä taulujen tasasta, 

• Sivusuojaseinän alareunan tulee ulottua maan pinnan tasolle asti. 
Lisäksi suojaseinän aliampumisen estämiseksi on ampujan puolella 
alareunansuojana oltava vähintään puoli (0,5) metriä korkea maavalli, 

• Sivuvallin etäisyys lähimmästä kiinteästä ampumapaikasta pitää olla 
kivääriradalla vähintään viisi (5) metriä ja pistooliradalla vähintään 
kaksi (2) metriä vallin / suojaseinän yläreunasta mitattuna, 

• Pystysuoran sivusuojaseinän etäisyydelle lähimmästä kiinteästä 
ampumapaikasta ei ole vaatimusta. Ampumaradan sivuvallin/-
suojaseinän profiilille asetettavat vaatimukset on esitetty kohdassa 4.2  
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YLÄSUOJASEINÄ 
• Yläsuojaseiniä tarvitaan yhteensä kolme kappaletta.  
• Yläsuojaseinä puu/betoni/terässeinämä on mitoitettava niin lujaksi, että se 

kestää kyseisellä radalla ammutut luodit. Betonista/teräksestä rakennettu 
suojaseinä on peitettävä kimpoamisen estävällä aineella. Kimpoamisen estävä 
aine estää myös äänen heijastumista. Yläsuojaseinän etupinnan voi päällystää 
(kimpoamisen estävän aineen lisäksi) villalla tai muulla akustisesti pehmeällä 
materiaalilla äänen heijastumisen estämiseksi. 

• Suojaseinät sijoitetaan ampumapaikan ja taulujen välille siten, että 
ampuminen niiden yli ei ole mahdollista makuu- eikä pystyasennosta. 
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Muita rakenteellisia määräyksiä 
• Ampumaradoilla on oltava ammunnan aikana salko tai vastaava, jossa on ympäristöön selvästi 

näkyvä punainen lippu (vast.) tai punainen valo. 
• Ammunnoista, ampumaharjoituksista ja ampuma-alueiden vaarallisuudesta on varoitettava 

ympäristöä asianmukaisin ilmoituksin ja rajamerkinnöin.  
• Ampuma-alueilla, joille sivullisten pääsy on pysyvästi kielletty, on ampuma-alueelle johtavat tiet 

suljettava kiinteillä puomeilla ja merkittävä varoituskilvillä sekä ilmoitustauluilla. 
• Ampuma-alueilla, joille sivullisten pääsy ei ole pysyvästi kielletty, on keskeisiin paikkoihin 

asetettava kiinteät ilmoitustaulut. Ilmoitustaulujen paikat ja ilmoituksen sisältö on määritettävä 
johtosäännössä. 

• Ampuma-alueen tiestö on varustettava sellaisin puomein ja varoituskilvin, että ampuma-alue 
voidaan eristää liikkumiselta turvallisuuden vaatimalla tavalla. Ampuma-alueella on oltava 
yhdenmukaiset tilapäispuomit, jotka estävät tahattoman harhautumisen vaara-alueelle. 
Ampuma-alueen johtosäännössä on annettava määräykset tiestön sulkemisesta puomein.  

• Ampuma-alueen sisällä liikkuvan henkilöstön pääsy kulku-uria pitkin vaara-alueelle ilman erillistä 
lupaa on estettävä puomein ja tarvittaessa vartiomiehin.  

• Miehitettyjen näyttösuojien ja vetokorsujen välittömässä läheisyydessä on oltava tuliasemaan ja 
ammunnan johtopaikalle näkyvä punainen lippu (vast.) tai punainen valo sen ajan, kun 
näyttösuojan tai vetokorsun henkilöstö on suojautuneena.  
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Lääkintähuolto 

• Kouluammunnoissa on ampuvan osaston mukana tai 5 
minuutin sisällä muuten saatavilla oltava:  
− ensiapuhenkilö,  
− lääkintämiehen laukun (vast.) varustus,  
− potilasevakuointiin varattu ajoneuvo, jossa potilas voidaan 

kuljettaa maaten, 
− paarit, ahkio tai siirtoalusta ja 
− kaksi huopaa tai hypotermiapussi. 

• Ensiapuhenkilöksi voidaan nimetä riittävän ensiapukoulutuksen 
saanut henkilö. Riittäväksi ensiapukoulutukseksi katsotaan 
vähintään lääkintämieskurssin suorittaminen tai normien 
mukainen voimassa oleva palkatun henkilöstön 
ensiapupätevyys.  
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MÄÄRÄYKSET AMMUTTAESSA ALLE 25 METRIN 
ETÄISYYDELLE 

• Ammunnassa saa käyttää ainoastaan pehmeäsydämisiä luoteja, 
lyijyhauleja (vast).  

• Maalissa, maalilaitteessa ja niiden läheisyydessä 
(varmuuskulman sisällä maalin osumapinnasta lukien) ei saa 
olla pintoja, joista luoti voi helposti kimmota vaaralliseen 
suuntaan. Tällaisia pintoja ovat muun muassa metalliset 
maalilaitteen osat, kivet ja kalliot sekä rakennuksissa 
metalliputket, lämpöpatterit, oven kahvat, tiiliseinät, 
betoniseinät, muut betonirakenteet ja kamiinat.  

• Kouluammunnoissa tulitoiminnan valvoja, ampujat ja muut 
mahdolliset tuliasemassa olevat henkilöt on varustettava 
vähintään suojalaseilla.  
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Taustatietoa ja referenssejä: 
• Engineering Technical Letter (ETL) 11-18: Small Arms Range Design and 

Construction  
• Army Pamphlet (PAM) 385-63, Range Safety  
• Range Users Guide 

(http://www.police.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0012/133140/Range_Guide
_2011.pdf) 

• HANDBOOK OF DEFENCE LAND RANGES SAFETY,Construction, and 
Maintenance of Small Arms, Infantry Weapon Systems and 30mm Weapon 
Systems Ranges [JSP403 vol2], 

• Säkerhetinstruktion för vapen och ammunition med mera, Försvarsmakten 
(http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/saki2010/SakI_G_2010.pdf) 
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Kysymyksiä, 
kommentteja, 
keskustelua…. 
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