
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoite: Hikiäntie 1462, 05820 HYVINKÄÄ 

KOORDINAATIT:  60°40`15.3  ̎N    24°54 ̀ 11.4 ̎E 

EI TALVIKUNNOSSAPITOA 

ALUEELLA TALLENTAVA KAMERAVALVONTA 

HYVINKÄÄN AMPUMARADAN SÄÄNNÖT 

Ratatoimikunta 24.8.2020 



HYVINKÄÄN AMPUMARADAN SÄÄNNÖT      

 

1.Turvallisuus 

Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, 
joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan. Lisäksi on huolehdittava 
siitä, että radalla oleskeleville ihmisille, eläimistölle, kasveille tai radalle ei tuoteta vahinkoa 
eikä vaaranneta turvallisuutta tai aiheuteta häiriötä.  
 

-Radalla saa ampua vain määrätyillä ampumapaikoilla ja sellaisella aseella, mille kukin   

ampumapaikka on tarkoitettu.  

-Ratalaitteita ei saa vahingoittaa ampumalla niihin tahallisesti, tämä saattaa aiheuttaa 

korvaamisvastuun.  

-Rata alueella ampumapaikkojen ulkopuolella liikuttaessa aseen tulee olla lataamattomana ja 

suojuksessa, lukko auki tai ase auki taitettuna.  

-Patruunan saa pesittää aseeseen vain ampumapaikalla.   

-Ampumapaikalla on aseen piipun oltava aina suunnattuna turvalliseen suuntaan. 

-Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä. 

-Asiattomien oleskelu ja liikkuminen on ampumarata-alueella kielletty. 

-Ilmoita mahdollisista vioista ja ongelmista vahtimestarille ja tarvittaessa ratatoimikunnalle. 

-Ensiaputarvikkeet ja sammutin sijaitsevat vahtimestarin asunnon ulkoeteisessä. 

-Ampumapaikkakohtaiset erityisohjeet sijaitsevat ampumapaikoilla ja niitä on noudatettava. 

(Poikkeuksen saa tehdä vain ratatoimikunnan erikoisluvalla.) 

-Muistatahan, että päihteet ja aseet eivät kuulu yhteen. 

 

2. Käyttöoikeus ja vierailijat 

-Rata on vain omistajaseurojen (HYRES, HYMAS ja RESUPS HYVINKÄÄ) ja niiden 

yhteisöjen käytössä, joille on annettu radan käyttöoikeus.  

-Jäsenen seurassa voi ampua enimmillään kaksi vierasta maksullisia vieraslippuja vastaan 

(koskee myös täysi-ikäisiä perheenjäseniä). 

-Vierasliput on lunastettava ennen radalle menoa vahtimestarilta tai oltava maksettuna 

etukäteen tilille. Tilinumero löytyy kirjautumispisteeltä. Kuitti on tarvittaessa esitettävä. 



Vierasliput on tarkoitettu vain yksittäisiin rataan ja lajiin tutustumisiin, ei jatkuvaan 

ampumaharrastukseen. 

Radalla on oltava mukana oman seuran jäsenkortti ja se on pyydettäessä esitettävä. Radalle 

on nimetty ratavalvojia, näiden kaikkia määräyksiä on noudatettava. Ratavalvojalla on myös 

oikeus poistaa kortiton tai sääntöjen vastaisesti toimiva ampuja radalta. 

Muista, että Ratasääntöjen rikkominen voi johtaa radan käyttöoikeuden menettämiseen. 

 

3. Radan aukioloajat ja toimintakalenteri 

Ratamme toiminnan mahdollistaa ympäristölupa, jonka ehtoja joudumme noudattamaan 

esimerkiksi käyttöaikojen suhteen. 

-Rata on avoinna ma-su klo 09.00-20.00. 

-Lauantaina on sallittu ainoastaan .22cal. aseet, koskee myös ilma-aseita 

(melurajoitus). 

-AMPUMINEN ON KIELLETTY:  

  

-pitkäperjantaina, ensimmäisenä ja toisena pääsiäispäivänä  

-juhannuspäivänä  

-pyhäinpäivänä 

-Itsenäisyyspäivänä    

-jouluaattona ja molempina joulupäivinä 

 

Ennen radalle tuloa tarkista toimintakalenterista mahdolliset varaukset ja rajoitukset. 

 

4. Sallitut kaliiberit ja asetyypit 

AMMU VAIN LAJIIN TARKOITETULLA RADALLA LAJIIN TARKOITETTUIHIN 

TAULUIHIN. 

Sallitut kaliiberit radoittain ja muut ratakohtaiset määräykset on määritelty kullakin radalla 
erikseen olevissa ratakohtaisissa määräyskylteissä.  
 

Haulikkoammunta on sallittu haulipanoksilla VAIN ohjatuissa harjoituksissa ja kilpailuissa, 
ensisijaisesti  P1-radan, L-vasen tunneliin.  



Turvaetäisyys metallimaaleihin haulikkoammunnassa on vähintään 10 metriä. Ohjatuiksi 
harjoituksiksi katsotaan harjoitustapahtuma, josta on ilmoitettu etukäteen ratatoimikunnalle.  
 

P2 ja K1 radoilla sallitaan täyteisammuksilla haulikkoammunta myös omatoimisesti 
tapahtuvaan harjoitteluun. Haulikkoammunta on sallittu vain asianmukaisiin tauluihin, 
savikiekkojen käyttö radoilla on kielletty. 

 

5. Kirjautuminen 

Ympäristöluvan ehtojen mukaisesti ampumaradan käyttöä ja laukausmääriä seurataan, nämä 

myöskin raportoidaan vuosittain ympäristöviranomaiselle. 

Kun saavut radalle: 

1.Kirjaudu jäsennumerollasi PK1 radan päässä olevaan kirjautumispisteeseen. 

2.Vierailijat kirjataan isännän jäsennumerolla. 

3.Merkitse myös tuloaikasi. 

4.Kilpailuissa ja yhteisharjoituksissa ammunnanjohtaja merkitse koko ryhmän tiedot.  

 

6. Toiminta radalla: 

-K1 -radalla sytytä punainen valo ennen ammunnan aloittamista. 

-Tarkasta ampumapaikan kunto ja käytön esteettömyys. 

-Varmista, ettei vaara-alueella ole ketään. 

-Käytä asianmukaisia suojaimia, mm. kuulonsuojaimet ja suojalasit. 

-Suorita ampuminen hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen. 

 

7. Radalta poistuttaessa: 

- Varmistu, että aseesi on lataamaton. 

- Kerää kaikki jätteet ja lajittele ne omiin astioihinsa. 

- Huolehdi, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. 

- Sammuta K1-radalta punainen valo. 

- Merkitse kirjautumispisteelle ampumasi kaliiberi, laukausmäärä ja lähtöaikasi. 

 

 

 



8. Kilpailujen ja ampumatapahtumien järjestäminen 

Kaikille kilpailuille on haettava lupaa etukäteen ratatoimikunnalta, joka päättää luvan 

myöntämisestä. Jokaiselle kilpailulle on oltava nimetty ammunnanjohtaja, joka vastaa kaikista 

kilpailuun liittyvistä asioista. Ammunnanjohtajan ohje on saatavissa ratatoimikunnalta ja lupa 

ampumatapahtumissa esiintyviin poikkeuksiin on erikseen haettava ratatoimikunnalta. 

 

 

 

9. Jätteiden käsittely 

-Ensisijaisesti ampuja vie tuottamansa jätteen (myös biojäte) mukanaan 

asianmukaiseen keräyspisteeseen. 

-Kierrätysmetalli lajitellaan omiin astioihinsa (messinki ja teräs). 

-Pahvi ja pakkaukset LITISTETTYINÄ / AVATTUINA pahvijäteastiaan, joka on pysäköinti 

alueen reunassa.  

-Samassa paikassa sijaitsee myös energiajäteastia patruunapakkauksille jne. 

-Radalle ei saa jättää mihinkään biojätettä. 

 

10. Toiminta onnettomuustilanteessa 

  
1.Estä lisäonnettomuudet. 

 
2.Ilmoita lähistöllä oleville. 
 
3.Anna ensiapu tilanteen mukaan. 
 
4.Tarvittaessa hälytä apua Hätäkeskuksesta (112). 

a) Ilmoita onnettomuudesta. 
b) Osoite Hikiäntie 1462, 05820 Hausjärvi. (60°40'15.3"N 24°54'11.4"E) 
c) Kuvaile vammaa. 
d) Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu vasta luvan saatuasi. 

 
5. Järjestä opastus radalle Hikiän tieltä, jos mahdollista. 
 
6. Avaa ampumaradan portti tarvittaessa ja järjestä opastus onnettomuuspaikalle. 
 

7. Huolehdi jälkitoimista, mm. Ilmoitus ratatoimikunnalle. 
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