
Ampumaradan säännöt,turvallisuusohje ja  käyttöohje.

Rautjärven Riistanhoitoyhdistys.  V. 2020

AMPUMARADAN KÄYTTÖ 
• Ampumaradasta aiheutuvien haittojen minimoimiseksi ja jälkipuheiden välttämiseksi

on laadittu nämä ohjeet. 
• Ampumaradan käyttökausi on koko vuosi, pääsääntöisesti kuitenkin 1.4-31.10.

Käyttöaika päivisin: 
• Arkisin ma - to klo. 09:00-20:00 

• Perjantaisin 09.00-18.00

• ,Lauantaisin ja aattoina klo. 09:00-16:00 

• Pyhäpäivin klo. 12:00-18:00

• Juhlapyhät( joulu, uusivuosi,pääsiäinen, helatorstai ), ei ammuntoja.

• V. 2020   19.-21.6 ei ammuntoja

• Lauantaisin 19.6.-25.7. 2020 ei ammuntoja

Toiminnat ampumaradalla: 
• RHY:n kilpailut 
• seuraottelut 
• hirvikoeammunnat 
• yleiset kilpailut 
• harjoitusillat 
• oma käyttö 
• hirvenhiihtokilpailut

Ampumarata vastaava: 

• Ampumaradalle on nimetty vastaava (ja hänelle varamies), joka organisoi käyttöä ja
jakaa vuokrauksia sekä valvoo käytännön asioita. Vastaava tulee aina pitää 
ajantasalla, tiedottamalla hänelle toiminnasta radalla. 

• Noudattamalla näitä rajoituksia, lähiympäristön asukkaille ja mökkiläisille 
aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä. 

Turvallisuusohjeet Ampumaradalle.

− Ennen ammuntojen aloittamista on varmistettava onko rata-alueella muita käyttäjiä 
samanaikaisesti

− Parkkialueella oleva punainen lippu ennen ammuntojen alkua salkoon, ja ammuntojen 
päätyttyä alas salosta.

− Koneita ei saa käyttää jos ei ole saanut laitteille käyttökoulutusta.

− Ammuntojen suorittaminen tapahtuu niille merkityiltä paikoilta. Muualla ampuminen 
on turvallisuussyistä kielletty. Luodikko- tai muut harjoittelutaulut kiinnitettävä 
vain niille varattuihin telineisiin.

− Ammunnat on keskeytettävä mikäli maalialueella havaitaan sinne kuulumatonta liikettä,
tai ampumapaikalla tapahtuu vaarantava virhe.



− Ampumaradalla liikuttaessa ase kuljetetaan suojuksessa, lukko auki tai ase 
katkaistuna.

− Valvoja on kilpailuissa ja hirvikokeissa tapahtuvissa ammunnoissa.

− Päihtyneenä ammunta kiellettyä, henkilö voidaan poistaa rata-alueelta.

− Laitteiden käyttö ukkosen aikana kiellettyä.

− Onnettomuuden sattuessa ensiapulaukku on hirven näyttösuojassa. Vakavan 
onnettomuuden sattuessa on apua hälytettävä numerosta 112.

− Kaikki radan käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan ampumaradan sääntöjä.

− Kaikki käyttäjät merkitsevät nimensä, seuransa, ampumaratakortin numeron 
ampumaratakansioon, joka on parkkialueen postilaatikossa. Tarkemmat ohjeet 
kirjaamisesta kansion kannessa.

Käyttöohjeet ampumaradan laitteille.

Ampumapaikoilla Hirvi ja Haulikkoradalla on ammuntapöytäkirjat.

HIRVI: Ampujan on kirjattava pöytäkirjaan, oma nimi, päivämäärä, kellonaika, ja seura . 

HAULIKKO: Ammuttujen laukausten määrä, kiekkokortin numeron ja seura.

Hirvi. 

Hirven näyttösuojassa 

-  Asenna rajakytkimet paikoilleen.

− Kiristä hirven vaijeri.

− Tarkasta sulaketaulusta että päävirta on kytketty.

− Laita hirven moottorilta tuleva johto voimavirtapistokkeeseen sulaketaulun 
oikealla puolella.

− Hirveä ohjataan napista. (löytyy hyllystä) siinä ovat napit meno seis paluu.

− Rajakytkimet pysäyttävät hirven automaattisesti, sen tullessa kopille.

Mikäli tulee ongelmatilanne, laite ei toimi tai se rikkoontuu, ilmoita välittömästi 
ampumaratavastaavalle puh 0505663642 tai Varalla -----------

− Purkaminen, aja hirvi katokseen, löysää vaijeri, ota rajakytkimet pois, laita ne 
oikeille paikoilleen, Ota hirven moottorin johto irti seinästä. Ja puhelimen 
virtajohto.

− Päävirtaa ei tarvitse katkaista, koska haulikkoradalla tarvitaan virtaa, päävirta voi
olla kesäkauden päällä.

Puhelimet löytyvät hirvikopista ja ampumapaikalta 75metriä. Puhelimen pistoke on 
hirven näyttösuojassa oven vasemmalla puolen.



Haulikko.

Tornit A ja B 

 Ukkosen aikana käyttö kiellettyä.

-Avaa kiekkoluukku.

− Tarkasta että lingoissa on riittävästi kiekkoja.

− Laita A tornin moottorin virta päälle, musta nappi pohjaan.

− B tornissa, laita valkoinen johto pistokkeeseen (takaseinällä)

− Kytke päävirta ( vasemmalla seinällä) 

− Kytke B tornin heittimelle virta (vasemmalla seinällä) 

− Ota kopista lähetin( Napit A ,AB ja B) ja laita se kiinni ampumapaikan takana 
olevaan pistokkeeseen. 

− Jos joudut ammuntojen aikana lisäämään kiekkoja, ota lähetin irti tolpasta. Mene 
B torniin ja katkaise päävirta täytön ajaksi.(oma turvallisuus) Täytön jälkeen virta
päälle ja lähetin tolppaan. Ja ammunta voi jatkua.

− Laitteiden purku ammuntojen jälkeen. 

−

− Katkaise A sekä B tornin moottorilta virta, mene lähettimelle ja paina A sekä B 
nappia, Lingot tyhjenee eikä mene enää vireeseen uudestaan. 

− Katkaise päävirta ja IRROITA VALKOINEN JOHTO SEINÄSTÄ. (estää ukkosen 
aiheuttamat vahingot) 

− Laita kiekkoja linko täyteen seuraavia käyttäjiä varten. Ja sulje luukut.


