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Yleistä 
Kevät lähestyy vauhdilla, luonnollisesti mieli tekee ampumaan. Tässä on lyhyesti asiaa Porkkalan Ampujille 

Upinniemen ampumaratojen käyttöön liittyen. 

 

Ratojen käytöstä löytyy nettisivuilta oma osionsa, kohdasta yhdistys/ ampumaradat. Siinä kerrotaan ratojen 

sijainnit, kulkulupakäytännöt, sektorit jne. Tässä ohjeessa keskitytään radalla tapahtuvaan toimintaan. 

Yhteisvuorot 
PorkkA ja KirkRES järjestävät yhteisiä harjoituksia, jotka ammutaan järjestävän seuran ohjeistuksella. 

Yhteisillä ratavuoroilla noudatetaan siis ensisijaisesti järjestävän seuran ohjeistusta. Nämä erotat kalenterin 

merkinnöistä esimerkiksi ”SRA-Harjoitukset, liikemaaliarata”. Lisäohjeita saat tarvittaessa ko. vuoron 

valvojalta. 

Turvallisuus 
Ratojen käytössä tulee huomioida Puolustusvoimien ohjeistus ratojen käyttöön liittyen, joka löytyy 

jäljempänä tästä ohjeesta. Lisäksi tulee noudattaa yleisiä aseiden käsittelyn turvallisuus ohjeita. 

o Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu 

o Älä koskaan osoita aseella (ladattu tai lataamaton) toista henkilöä 

o Varmistu aina ammunnan päätyttyä, että aseesi on tyhjä (tyhjä laukaus tauluihin) 

o Noudata ammunnanjohtajan tai valvojan ohjeistusta 

o Ampumavuoroihin osallistuvilla tulee olla voimassa oleva ko. ampumaurheilulajin kattava vakuutus 

o Jokaisella ampujalla tulee lisäksi olla ensiapuvälineet ja kiristysside, sekä kuulo- ja näkösuojat 

o Toiminnalliseen ammuntaan (IPSC, IDPA, SRA) saa osallistua ainoastaan toiminnallisen ammunnan 

kurssin läpäissyt henkilö 

Turvallisuus, yleistä 
Saavuttaessa radalle ase tuodaan sinne tyhjänä suojakotelossa tai vastaavassa. Ase otetaan esille aseen 

käsittelyalueella tai suorituspaikalla, varmistuen siitä, ettei piippu osoita ihmiseen tässä yhteydessä. 

o Ase laitetaan asetelineeseen tai kantolaitteeseen, piippu kohden taivasta tai maata 

o Asetta käsitellään ainoastaan omalla ampumavuorolla tai erillisellä aseen käsittelyalueella 

o Piippu ei saa missään tilanteessa osoittaa kohden ihmistä 

Turvallisuus, erikoistilanteet 
Ammuttaessa samoissa harjoituksissa eri etäisyyksiltä noudatetaan seuraavaa: 

o Kauempaa ammuttava harjoitus keskeytetään siksi aikaa, kun ammutaan lähempää 

o Huomiothan, että tyhjääkään asetta ei saa käsitellä, jos muut ampuvat radalla edempänä 

o Muilta osin noudatetaan mitä kohdassa turvallisuus yleistä on esitetty 
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Kalenterit ja ratavuorot 
Alla olevat periaatteet ovat voimassa silloin kun kalenteriin ei erikseen ole muuta merkitty. Eli jos 

kalenterissa on esimerkiksi merkitty ”IDPA Liikemaalirata” tai ”IPSC Liikemaaliarata” niin silloin ko. rata on 

varattu ko. jaoksen käyttöön ja lisäksi noudatetaan alla olevaa ohjeistusta. 

Kivääri I (150 metriä) 
Radalla saa ampua kivääreillä, pistooleilla ja pistoolikarbiineilla (PCC). Radalla ei saa ampua haulikolla. 

Suurin sallittu luotiaseen kaliiperi on 12 mm. Ampumaradan 1 ja 2 risteyksessä olevaan lipputankoon on 

nostettava punainen lippu ammuntojen alkaessa ja laskettava se niiden päättyessä. Ampuradoille 1 ja 2 

johtavien teiden varressa oleva varoitustaulu on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja suljettava 

niiden päättyessä. 

 

Käyttö: Kivääriharjoitukset, siluetti, kohdistus, kilpailut 

Kivääri II (300 metriä) 
Radalla saa ampua kivääreillä, pistooleilla, haulikoilla, sekä pistoolikarbiineilla (PCC). Suurin sallittu 

luotiaseen kaliiperi on 12 mm, haulikolla 12 cal. Ampumaradan 1 ja 2 risteyksessä olevaan lipputankoon on 

nostettava punainen lippu ammuntojen alkaessa ja laskettava se niiden päättyessä. Ampuradoille 1 ja 2 

johtavien teiden varressa oleva varoitustaulu on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja suljettava 

niiden päättyessä. 

 

Käyttö: Kivääriharjoitukset, siluetti, kohdistus, kilpailut 

Kivääri III (150 metriä) 
Radalla saa ampua kivääreillä, pistooleilla, pistoolikarbiineilla (PCC) ja haulikoilla. Suurin sallittu luotiaseen 

kaliiperi on 12 mm, haulikolla 12 cal. Ampumarata katoksen päädyssä olevaan lipputankoon on nostettava 

punainen lippu ammuntojen alkaessa ja laskettava se niiden päättyessä. Ampuradalle johtavan tien 

varressa oleva varoitustaulu on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja suljettava niiden päättyessä. 

 

Käyttö: Ensisijainen suorituspaikka stageharjoitteluun (haulikko, pistooli), kilpailut 

Liikemaalirata 
Radalla saa ampua kivääreillä, pistooleilla, pistoolikarbiineilla (PCC) ja haulikoilla. Suurin sallittu luotiaseen 

kaliiperi on 12 mm, haulikoilla 12 cal. Radalle johtavan tien varressa on varoitustaulu, joka on käännettävä 

esille ammuntojen alkaessa ja suljettava niiden päättyessä. Maalien sijoittelu etuvalliin on kielletty, kaikkien 

iskemien tulee päätyä taustavalliin. Tarkempi ohjeistus on sivustolla. 

 

Käyttö: Ensisijainen suorituspaikka kiväärin stageharjoitteluun, riistamaali, hirvi 
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Pistoolirata (25 metriä) 
Radalla saa ampua pistooleilla, pienoiskivääreillä ja pistoolikarbiineilla (PCC). Suurin sallittu kaliiperi on 12 

mm. Radalle johtavan tien varressa on varoitustaulu, joka on käännettävä esille ammuntojen alkaessa ja 

suljettava niiden päättyessä. Radalla on myös varoitusvalo, joka pitää laittaa ammuntojen ajaksi päälle. 

Radalle johtavalla tiellä oleva puomi tulee sulkea ammunnan ajaksi. Ammuttaessa lyhyemmiltä 

etäisyyksiltä, on aina erikseen varmistettava, ettei mikään osa taulunkääntölaitteistosta ole luodin 

lentoradalla.  

 

Käyttö: Esisijainen suorituspaikka pistooliharjoitteluun, myös stageharjoittelu, mustaruutipistooli 

Maalilaitteet 
Maalilaitteita löytyy pistooliradan katoksesta, Kivääri III näyttösuojasta ja liikemaaliradan kontista. 

Maalilaitteet ovat kaikkien Porkkalan Ampujien käytettävissä veloituksetta. Viimeinen ampuja huolehtii, 

että kaikki maalilaitteet palautetaan sinne mistä ne on noudettu. Eli ampumavuoron loputtua rata pitää olla 

tyhjä ja siisti. 

 

Kontin avaimia kuitataan jaostojen vetäjille ja erikoisen aktiivisille ampujille. Lisätietoa tästä saat 

tarvittaessa jaostosi vetäjältä. Huolehdithan aina omalta osaltasi kontissa olevat tavarat omille paikoilleen, 

kun palautat ne konttiin. Pyritään pitämään siisti kontti siistinä, myös tulevaisuudessa. 

 

Kontin vieressä on puutavaraa, jota voi käyttää harjoituksissa. Ehjät puut palautetaan samaan paikkaan ja 

silputut puut toimitetaan jätepisteeseen. 

Puolustusvoimien materiaalit 
Puolustusvoimilla on radoilla tauluja, kehikoita, paikkoja yms. materiaalia. Näiden materiaalien käyttö on 

kielletty, ellei siihen nimenomaisesti erikseen ole saatu lupaa kantahenkilökunnalta. 

Jätehuolto, jätepiste 
Kivääri I/II radoilta löytyy keräyspiste puutavaroille, pahville ja hylsyille. Jätteet toimitetaan niille varattuihin 

keräysvälineisiin (astioihin). Muilta radoilta löytyy sekajäte- ja pahvinkeräys astioita, pienemmät erät ja 

kappaleet voi laittaa niihin. 
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Upinniemen rataohjeistus, Puolustusvoimat 

Ratavuoron valvoja 

Upinniemen radoilla tulee noudattaa Puolustusvoimien erillistä ohjeistusta. Vuorolle ensiksi saapuva 

henkilö vastaa valvojan tehtävistä, jos kalenteriin merkitty valvoja ei ole paikalla. Valvojan tehtävän voi 

luovuttaa toiselle ampujalle poistuttaessa ampumaradalta. Valvojan erottaa keltaisesta liivistä, 

hihamerkistä tai tuomari vaatetuksesta (punainen paita). Toiminnallisissa ammunnoissa valvojan ja kaikkien 

ampujien tulee olla rekisteröity Suomen Ampumaurheiluliiton, Reserviläisurheiluliiton tai IDPA:n 

turvalliseksi ampujaksi. TA- kurssilaisille ja vastaaville harjoittelijoille nimetään tarvittaessa oma erityinen 

valvoja. 

Onnettomuustilanteet, ilmoitukset 

Radoilla löytyvistä keltaisista opastetauluista löytyvät ratojen koordinaatit ja jokaisen radan osoite. 

Onnettomuustilanteessa hälytä apua yleisestä hätänumerosta 112, toimi annetun ohjeistuksen mukaan. 

Onnettomuuksista täytyy ilmoittaa myös Upinniemen varuskunnan sotilaspoliisin kenttäjohtajalle. 

Kenttäjohtaja järjestää tarvittaessa opastuksen pelastusyksikölle tai antaa ohjeet opastuksen 

järjestämisestä. Kenttäjohtajan tavoittaa päävartion numerosta 0299 326 760. 

Käyttöajat 

Harjoitukset järjestetään kalenteriin merkityillä vuoroilla, ympäristöluvan mukaisia käyttöaikoja 

noudattaen. 

 

Ampumatoiminta on kokonaan kielletty kaikilla radoilla, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, 

pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, vappuna, helatorstaina, helluntaina, juhannusaattona, 

juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä sekä 

uudenvuodenaattona. 

Käytön seuranta, laukausmäärät 

Jokaisesta ratavuorosta, jolla on ammuttu laukauksia, on ilmoitettava Upinniemen varuskunnalle 

ammuttujen laukausten määrä ja tyyppi. 

 

Kukin ampuja merkitsee nimensä, seuran, laukausmääränsä, kaliiberin ja päiväyksen 

ampumaratapöytäkirjaan. Kullakin radalla on punainen postilaatikko, josta ampumaratapöytäkirja löytyy. 

Tarkemman ohjeistuksen ja kaavakkeet löydät PorkkA sivustolta, kohdasta yhdistys/ ampumaradat. 

Kaavakkeita löytyy myös liikemaaliradan punaisesta postilaatikosta, ampumakopin seinästä. 

Ampumaratojen avaimet 

Ampumaratojen avaimen saa lainattua päävartiosta, avaimet pitää palauttaa välittömästi vuoron loputtua. 
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Ampumaradan siisteys 

Käytön jälkeen ampumarata ja sen lähialueet on siistittävä. Kaikki roskat kerätään pois ja viedään roska-

astioihin sekä lajitellaan mahdollisuuksien mukaan. Ampumapaikan betonilaatta lakaistaan, hylsyt kerätään 

talteen ja ampumapaikan sekä näyttösuojan kalusto laitetaan siististi paikoilleen. Hylsyjä ei saa heittää 

roskien sekaan, vaan ne on lajiteltava hylsyjen keräyspisteeseen (Kivääri I ja II). Rikkinäiset ja 

käyttökelvottomat taulut toimitetaan pahvin keräysastioihin. 

Ampumasektorit, taulujen sijoittelu 

Kaikilla ampumaradoilla suoritettavissa ammunnoissa on ampumasuunnan oltava ±100v:n tarkkuudella 

kohtisuoraan taustavallia vasten. Tämä tarkoittaa sitä, että ampumasuunta voi poiketa taulujen tasalla 

kohtisuorasta 10 metrin päästä ammuttaessa ±1 metriä, 50 metrin päästä ammuttaessa ±5 metriä, 100 

metrin päästä ammuttaessa ±10 metriä, 150 metrin päästä ammuttaessa ±15 metriä ja 300 metrin päästä 

ammuttaessa ±30 metriä. 

Kaikilla ampumaradoilla on noudatettava seuraavia määräyksiä: 

o ratarakenteita (katokset, kopit, taululaitteet jne.) ei saa vaurioittaa 

o taulujen pystyttäminen suoja- ja välivalleille sekä maastoon on kielletty 

o kaikki tilapäisrakenteet on poistettava radoilta kilpailun tai harjoituksen päätyttyä 

o radalla käytetään vain asianmukaisia pahvisia maalitauluja tai osumasta rikkoutuvia, kimmokkeita 

aiheuttamattomasta materiaalista valmistettuja maaleja (esim. ilmapallot, savikiekot) 

o IPSC, SRA, IDPA ja vastaavien hyväksyttyjen maalilaitteiden käyttö on sallittu (esim. plate, popper) 

o kilpailuissa tai niiden harjoittelussa voidaan käyttää Puolustusvoimien määräysten mukaista 

partiomaalilaitetta (esim. jasteri) 

o kaikki maalit on asetettava siten, että ammunnan vaara-alue päättyy taustavalliin ja niin ettei 

mikään kiinteistä taulunkääntölaitteista joudu luodin lentoradalle 

o kääntölaitteiston suojavallille (tauluille) noustaan ainoastaan vallin päästä tai rappusia pitkin 

o ratojen sähköistä kääntölaitteistoja saa käyttää vain perehdytyksen jälkeen  

o mikäli ratojen kalustoa rikkoutuu, siitä on välittömästi ilmoitettava ampumakenttäalueen hoitajalle 

o ammunnan johtaja vastaa ampumaradan siivoamisesta 

Alkoholi ja huumaavat aineet 

Huumaavien aineiden ja alkoholin nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena oleminen on 

ampumaradoilla ehdottomasti kielletty. 

Avotulen teko, nuotiopaikat, käymälät 

Nuotiopaikat on katettu tai kehystetty "istuintukeilla". Nuotioiden teko muualle on kielletty. Polttopuut 

pitää tuoda itse, havujen ja oksien taittaminen elävistä puista on kielletty. Ampumarata-alueella on pysyvät 

käymälät, tilapäisiä käymälöitä alueelle ei saa perustaa. 

 


