
ERITYISOHJEITA

KÄYTTÄYDY aina asiallisesti ja ota huomioon 
muut ampumaradan käyttäjät ja käyttötavat. 

ÄLÄ PUUTU vapaiden harjoitusten tai erik-
seen varatun radan toimintaan, jos toiminta on 
turvallista ja ratasääntöjen mukaista. Erityisesti 
harjoittelu metsästystilanteita varten vaatii 
erilaisia variaatioita laukausmääriin, matkoihin ja 
asentoihin.

HAULIKKORADAT:

• Pidä radalla ase taitettuna/lukko auki
• Ammu ”rasvalaukaukset” vaakatasossa mah-

dollista taustapenkkaa kohti
• Lataa heittimiä vain jos sinulla on siihen lupa 

sekä tarvittava perehtyneisyys

KIVÄÄRI- JA PISTOOLIRADAT:

• Pidä ase koteloituna/suojattuna ampumapai-
kalle asti

• Ota ase esille vasta ammunnanjohtajan 
luvalla

• Lukitse luisti taakse/jätä lukko auki sekä laita 
pistoolin piippuun ”tyhjän aseen osoitin”

• Katso etteivät liikkuvat osat osu sormiin 
• Varmista koko ampumaetäisyyden turvalli-

suus
• Huomioi piippu- ja tähtäyslinjan ero, varsin-

kin kiväärillä

Radoilla on lisäksi muita rata- ja lajikohtaisia 
määräyksiä, joihin on syytä perehtyä ennen 
ammunnan aloittamista!

SUOJAA KUULOSI JA SILMÄSI!

Kuulovaurio on ampumaharrastuksen suurin 
terveysriski. Se on helposti vältettävissä riittävällä 
varovaisuudella ja oikealla kuulon suojaamisella.

Kuulon heikentymisen voi aiheuttaa yksikin aseen 
laukausääni. Vahingon jälkeen hakeudu välittömästi 
lääkäriin!

Käytä kupusuojaimia, koska ne suojaavat korvakäy-
tävän kautta tapahtuvan melun ilmajohtumisen lisäksi 
melun luujohtumiselta. Tuplasuojaus on suositeltavin 
ratalajeissa (yli .22 kal).

Suojalaseja kannattaa käyttää aina ammunnassa ja 
radalla ollessa! Ammuttaessa voi taustasta, kiekoista, 
aseesta tai muiden toiminnasta aiheutua ilmaan par-
tikkeleita, joilta voidaan suojautua tehokkaasti suojala-
seilla.

Aloittelevan ampujan ensimmäisiä hankintoja ovat 
kunnolliset kupukuulosuojaimet ja suojalasit!

Tervetuloa mukaan monipuolisen 
harrastuksen pariin!

LISÄTIETOJA:

www.ampumaharrastusfoorumi.fi 

TURVALLINEN 
RATAKÄYTTÄYTYMINEN
KUN NOUDATAT AMPUMARADOILLA 
YHTEISIÄ PELISÄÄNTÖJÄ SAAVUTAT 
MUIDEN HARRASTAJIEN LUOTTAMUKSEN 
SEKÄ HELPOTAT AMPUMATAPAHTUMIEN 
TURVALLISUUDESTA VASTAAVIEN TYÖTÄ



TOIMINTA AMPUMARADALLA

• Pysäköi ajoneuvot niille varatuille paikoille
• Huomioi hälytysajoneuvon esteetön pääsy 

alueelle
• Noudata ampumaratamääräyksiä
• Selvitä itsellesi ampumaradan osoite/koordi-

naatit onnettomuuden varalle.
• Nosta/sytytä ennen ammunnan aloittamista 

kyltit/liput/merkkivalot tiedottamaan 
käynnissä olevasta ammunnasta

• Varmista, ettei ketään ole asiaankuulumatto-
missa paikoissa

• Liiku ainoastaan turvallisella alueella
• Huolehdi aina kuulon ja näön suojaamisesta
• Ammu ainoastaan ampumaradalla sallituilla 

aseilla, kaliibereilla ja patruunoilla
• Kun ammunta alkaa, toimi AINOASTAAN 

ammunnan johtajan antamien ohjeiden 
• mukaisesti
• Käsittele asetta vain ammunnanjohtajan luvalla 

tai erillisellä käsittelyalueella
• Ammu ainoastaan asianmukaisiin tauluihin, 

jotka ovat oikein kiinnitettyinä asianmukaisiin 
taululaitteisiin 

• Huolehdi, että aseen piippu osoittaa aina tur-
valliseen suuntaan

• Pidä ase ampumapaikalla ennen ammuntaa ja 
ammunnan jälkeen varmistettuna tai mikäli 
mahdollista lukko auki 

• Älä koskaan jätä asettasi ilman valvontaa 

Jokainen on velvollinen keskeyttämään 
ammunnan sekä muun toiminnan 
ja huutamaan SEIS, kun
• Havaitaan turvallisuutta vaarantava tekijä
• Joku muu huutaa SEIS
• Joku tekee vaarantavan virheen
• Vaara-alueella näkyy sinne kuulumatonta liikettä
• Syttyy kulo
• Havaitaan ihminen, ajoneuvo, 

alus tai ilma-alus vaara-alueella
• Viestiyhteys miehitettyyn näyttösuojaan katkeaa

AMMUNTOJEN JÄLKEEN 

• Siivotaan ampumarata-alue ja viedään lajitellut 
jätteet keräysastioihin

• Lasketaan ammunnasta kertovat kyltit/liput alas 
sekä sammutetaan merkkivalot 

• Kirjataan ammutut laukausmäärät rataohjeiden 
mukaisesti

Jätä ampumarata vähintään yhtä hyvään kuntoon
kuin se oli ennen ammunnan aloittamista!

Ammunnalla on aina oltava ammunnanjohtaja, joka 
vastaa toiminnan turvallisuudesta. Myös vapaiden 
harjoitusten aikana joku osallistujista ottaa tilaisuu-
den johtaakseen ja antaa mm. kehotuksen kuulon (ja 
näön) suojaamisesta ja luvan ammunnan aloittami-
sesta sekä käskee patruunoiden poistamien ennen 
tauluille menoa.

AMPUMAHARRASTAJAN 
”KYMMENEN KÄSKYÄ”

1.    Aloita aina aseen käsittely  
tarkastamalla,että ase ja 
lippaat ovat tyhjiä

2.    Lataa aseesi laukaussarjassa 
tarvittavalla patruunamäärällä 
vasta, kun aloitat ammunnan 

3.    Asetta on aina käsiteltävä kuin 
se olisi ladattu

4.    Älä koskaan osoita tyhjälläkään 
aseella ihmistä

5.    Opettele käsittelemään asettasi 
huolellisesti ennen ampuma-
harjoittelun  aloittamista

6.    Huolehdi, että piippu osoittaa 
aina tauluille/maalialueelle 
(PIIPPUKONTROLLI) 

7.    Pidä sormi liipaisinkaaren 
ulkopuolella, kunnes olet valmis 
laukaisemaan aseesi 
(SORMIKONTROLLI) 

8.    Tyhjennä ase välittömästi 
ammunnan päätyttyä

9.    Huolla aseesi säännöllisesti 
– varmistu aseesi kunnosta

10. Aseet ja päihteet eivät sovi 
yhteen (NOLLATOLERANSSI)


