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Voimassaoloaika Asiakirjan päiväyksestä toistaiseksi 
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Laatija  Satakunnan lennosto henkilöstöosasto (koulutussektori) 
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Tietoja normista Normi on tallenteena saatavissa 

 

Normin velvoittavuus Varuskunnallinen ohje 

 

Säilytys  Sähköinen arkistointi 

  - Puolustusvoimien normitietokanta 

Pysyvästi säilytettävät normikokoelmat 

- Satakunnan lennoston kirjaamo 
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1 YLEISTÄ 
Pirkkalan tukikohdan alueella sijaitsee seuraavat ampumaradat (liite 1): 
 

- 25 m:n rata 60 ampumapaikkaa 

- 150 m:n rata 40 ampumapaikkaa 

- 300 m:n rata 40 ampumapaikkaa 

- Liikkuvan maalin rata  

- Kohdistusrata 

- 50 m:n rata 40 ampumapaikkaa 

- Sotilaspoliisi ammuntojen rata (rakenteilla) 

 
150 m:n radalla on 50 m:n ja 100 m:n välipenkereet sekä 300 m:n ra-
dalla on 50 m:n, 100 m:n ja 150 m:n välipenkereet. 
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2 AMPUMA-AJAT 
Ympäristöluvan mukaiset ampuma-ajat ovat: 

Ajanjaksot 1.1 - 31.5 ja 1.8 - 31.12 

   
- Maanantai - perjantai klo 0800 - 2000 
- Lauantai klo 1000 - 1600 
- Sunnuntai Kielletty 

 
Ajanjakso 1.6 - 31.7 
 

- Maanantai - perjantai klo 0800 - 2000  
- Lauantai Kielletty 
- Sunnuntai  Kielletty 

 
Poikkeukset 
  

Ympäristöluvan mukaisista ampuma-ajoista voidaan poiketa seuraa-
vasti: 

 
cal. 22 on sallittu lauantaina ja sunnuntaina klo 1000 - 1800. 
 
Käyttöajoista voidaan poiketa enintään kymmenenä päivänä kalenteri-
vuodessa. 
 
Kesä- ja heinäkuun aikana pääsääntöisistä käyttöajoista saa poiketa 
yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. 
 
Kilpailuja voidaan järjestää ampuma-ajoista poiketen kalenterivuodessa 
enintään viitenä viikonloppuna. 
Poikkeusaikatauluista on tiedotettava ampumarata-alueella olevilla il-
moitustauluilla (2) sekä Pirkkalainen -lehdessä vähintään kaksi viikkoa 
ennen tapahtumaa. 
 
Viikonloppuisin järjestettävien pääsääntöisistä käyttöajoista poik-
keavien kilpailujen ja muiden ampumatapahtumien ajankohdista on tie-
dotettava: 
 
- Pohjois-Hämeen Ampujat ry:lle 
- Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille 
- Pirkkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille 
- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

 
Ilmoituksesta vastaa tapahtuman (vast.) järjestäjä saatuaan vahvistuk-
sen Satakunnan lennoston Henkilöstöosastolta. 
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3 KÄYTTÖOIKEUDET 
 

Ratoja ovat oikeutettuja käyttämään: 
 

- Puolustusvoimien joukko-osastot 

- puolustusvoimien palkattuhenkilöstö 

- Maanpuolustuskoulutus ry 

- poliisi  

- pelastuslaitos 

- järjestöt ja organisaatiot, joiden toiminta edistää ampumaharrastus-
ta sekä maanpuolustushenkeä ja 

- ryhmät joille Satakunnan lennoston komentaja on myöntänyt vuosit-
tain käyttöoikeuden Satakunnan lennoston henkilöstöosaston koulu-
tussektorin esityksestä. 

 
Käyttöoikeus virka-ajan ulkopuolella myönnettyihin vuoroihin myönne-
tään kalenteri vuodeksi kerrallaan (käyttökausi 1.1 - 31.12). 
Anomukset vuoroista tulee toimittaa Satakunnan lennoston henkilöstö-
osaston koulutussektorille 31.10 mennessä. 
 
Käyttövuoron saaneiden on toimitettava valvojavuoroluettelo Satakun-
nan lennoston esikunnan henkilöstöosaston koulutussektorille ennen 
käyttökauden alkua. 
 
Ratojen avaimet luovutetaan vain valvojavuoroluetteloon nimetyille 
henkilöille. Avaimien noutajan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyy-
tensä ja jäsenyytensä organisaatiossa, jolle vuoro on myönnetty. 
 
Mahdollisissa päällekkäistapauksissa puolustusvoimien viralliset koulu-
tustapahtumat ovat etusijalla mm. kertausharjoituskoulutus, varusmies-
koulutus ja viranomaisyhteistyöhön perustuvat tapahtumat. 
 

4 RATOJEN VARAAMINEN 
 

Ratojen varauksista ja käytön koordinoinnista vastaa Satakunnan len-
noston esikunnan henkilöstöosaston koulutussektori. 

 
5 KUNNOSSAPITO 
 

Satakunnan lennoston esikunnan huolto-osaston ympäristövastuuhen-
kilö vastaa: 
 
- Rata-alueen ympäristöluvasta 
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- ympäristöluvan määrittämistä mittauksista (mm. melu ja lyijy). 
 

Satakunnan lennoston esikunnan huolto-osaston logistiikkasektori vas-
taa: 
 
- Vallitusten korjauksista ja rata-alueen rakenteista 

 
Satakunnan lennoston Huoltokeskus vastaa itsenäisesti tai yhteistoi-
minnassa Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen rata-alueen: 
 
- Kiinteistöjen valvonnasta ml. näyttösuojat 
- välimaastojen puhdistuksista 
- saniteettitilojen puhdistuksista ja huolloista 
- ratalaitteistojen pienkorjauksista ml. taululaitteet ja kehikot 
- taulumateriaalin hankinnoista 
- rata-alueen aurauksista. 
 
Vastuuhenkilönä toimii ampumaradan hoitaja. 
 
Tukikohtakomppania osoittaa ”siivous osaston” ampumaradan hoitajan 
käyttöön erikseen sovittaessa. 

 
6 VALVONTA 
 

Rata-alueen yleistä kuntoa valvoo ampumaradanhoitaja. 
 
Virka-ajan jälkeen rata-alueen valvonnasta vastaa Satakunnan lennos-
ton Esikunnan operatiivisen osaston turvallisuudensektori (vartiosto). 
Ratojen käyttäjän on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä ja jä-
senyytensä ko. organisaatiossa, jolle vuoro on myönnetty. Vartiohenki-
löstöllä on oikeus tarvittaessa estää tai keskeyttää luvaton tahi ohjeiden 
vastainen toiminta. 
 
Rata-alueelle johtava tie on varustettu lukittavalla puomilla, joka on vir-
ka-ajan jälkeen sekä pääsääntöisesti virka-aikana suljettu, mikäli radoil-
la ei suoriteta ammuntoja, muuta sotilaallista koulutusta tahi korjaus-
toimintaa. 
 
Tarvittavat avaimet radoille saa ammuntojenjohtaja tai -valvoja, sotilaal-
lisenharjoituksen johtaja kuittausta vastaan Pirkkalan kulunvalvontapis-
teeltä. Avaimet tulee palauttaa välittömästi käytön jälkeen Pirkkalan tu-
kikohdan kulunvalvontapisteelle. 
 
Radoilla sijaitseviin toimistorakennuksiin avaimet saa tarvittaessa Sa-
takunnan lennoston huoltokeskuksen taisteluvälinevarastolta. 
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7 ALUEELLA NOUDATETTAVA JÄRJESTYS 
 

Sotilaallista valmiutta palvelevassa koulutuksessa tai reserviläisjärjes-
töjen ammunnoissa ei tule käyttää ns. ERVA patruunoita tai ammuksia. 
 
Ammunnat sarjatulella on ehdottomasti kielletty. 
 
Ulkomaisten asevoimien sotilaspukujen käyttäminen ampumarata-
alueella on kielletty. 

 
Puolustusvoimien ulkopuoliset organisaatiot, joille on myönnetty rata-
vuoro, käyttävät ammunnoissaan omia tauluja. 
 
Taulut saa kiinnittää vain niitä varten oleviin laitteisiin. 
Taulujen asettaminen välimaastoon on ehdottomasti kielletty. 
 
Sirpaloituvien tai suuren kimmokekulman aiheuttavien taulujen tahi 
maalilaitteiden käyttäminen rata-alueella on jyrkästi kielletty. 
 
Ampumatarvikkeista tulevat hylsyt ja muu pakkausmateriaali on kerät-
tävä niille tarkoitettuihin astioihin.  
 
Rikkoontuneista taululaitteista tuleva puutavara on tuotava näyttösuo-
jasta tai muilta radoilta 150 m:n radalla sijaitsevan tauluvaraston luona 
olevaan erikseen merkittyyn paikkaan. 
 
- Liikkuminen näyttösuojan kattoluukkujen päällä on kielletty. 
- Lumi on poistettava näyttösuojan päältä ja rapuilta sekä takana ole-

valta käyntisillalta. 
- Näyttösuojasta sen päälle ja takaisin saa kulkea vain ovien kautta. 
- Näyttösuojan takana olevan kulkusillalta ei saa nousta suoraan 

näyttösuojan päälle. 
 
Avotulenteko rata-alueella on sallittu vain siihen varatulla paikoilla. 
 
Ratalaitteiden rikkoutuessa käyttäjän on välittömästi korjattava ja/tai il-
moitettava Satakunnan lennoston Huoltokeskukseen ampumaradan 
hoitajalle tai Vartiostoon.  
 
Ammunnanjohtaja, -valvoja tai sotilaallisenharjoituksen (vast) johtaja 
vastaa, että käyttämänsä alue jää käytön jälkeen siistiin kuntoon. 
Jokainen rata-alueen käyttäjä on velvoitettu toimittamaan roskat ja jät-
teet niille varattuihin astioihin tai paikkoihin ml. tupakannatsat. 
Ulosteita ei saa tehdä muualle kuin olemassa oleviin WC -tiloihin. 
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8 VAROMÄÄRÄYKSET 
 

Ammunnoissa on noudatettava mm. seuraavia hallinnollisia normeja ja 
ohjeita: 
 

- PEKOULOS PAK D 1.2 

- PEKOULOS PAK D 1.4 

- PEKOULOS PAK D 1.5 

- PEKOULOS PAK D 2.1 

- PEKOULOS PAK D 02:02 

- PEKOULOS PAK D 7.5 

- PEHENKOS käsky AG22911 1.11.2010 

- Ympäristölupapäätös PIR-2002-Y-416-119 5.3.2008 

- Vaasan Hallinto-oikeuden päätös 01105/08/5129 ja 01106/08/5129 
(antopäivä 15.4.2010) tekemät muutokset 

 
Ammuntojen johtaja vastaa, että ammuntaa koskevien normien sisältö 
on kaikkien ammuntaan osallistuvien tiedossa. 
 
"Ampumarata-alue sijaitsee vilkkaan sotilas- ja siviililentokentän lähei-
syydessä, ja varsinkin kevyen lentokaluston laskukierros sijoittuu suo-
raan ampumaratojen yläpuolelle. Ammuntojen johtajan tulee keskeyttää 
ammunnat, jos lentokalustoa havaitaan lentävän ampumaradan yläpuo-
lella. Ammuntoja voidaan jatkaa kun lentokalusto on poistunut ampu-
maradan yläpuolelta." 
 

 
9 LAUKAUSMÄÄRIEN ILMOITTAMINEN 
 

Järjestöt ja organisaatiot, joille on myönnetty ratavuoro ilmoittavat seu-
raavat elementit Satakunnan lennoston esikunnan huolto-osastolle ku-
luvan vuoden osalta vuosittain 31.10 mennessä: 
 

- Laukausmäärät 

- Käyttäjämäärät 

- Käytetyt aseet 

- Käytetyt ampumapäivät radoittain 

 
10 MUUT 
 

Tämä asiakirja kumoaa Satakunnan lennoston asiakirjan 
1563/Koultsto/Db/22.4.1993/PAK I 2.10 
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11 YHTEYSTIEDOT 

Ampumaradan hoitaja 0299 224 212 /virka-ajan jälkeen tekstiviesti 
Vartiosto  0298 228 1652 

 

 
Lennoston komentaja 
Eversti Kim Jäämeri 
 
 
Henkilöstöpäällikkö 
Everstiluutnantti Timo Antila 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU SATLSTO E osastot 

SATLSTO yksiköt 
MAAVMATLE HALLOS kanslia postin käsittelijät 
ILMAVMATL HALLOS kanslia postin käsittelijät 
PVTT HALLOS henkilöstöjaosto 
LSSLE PIRKMALTSTO henkilöstösektori 

 
TIEDOKSI  
 


