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PIRKKALAN TUKIKOHDAN AMPUMARADAN KÄYTTÖ VIRKA-AJAN JÄLKEEN SEKÄ 
VIRANOMAISYHTEISTYÖ 2019 

1 Yleistä 

Satakunnan lennoston Pirkkalan ampumaratojen käyttövuorot myönne-
tään vuodelle 2019 tämän asiakirjan liitetiedostona olevien taulukoiden 
mukaisesti. Myönnettyjen vuorojen osalta tulee huomioida kesäkauden 
(1.6. - 31.7.2019) poikkeavat vuorot muihin vuosivuoroihin (1.1. - 31.5. 
ja 1.8. - 31.12.2019) nähden. 

Sisä-Suomen poliisilaitos ja Poliisiammattikorkeakoulu voivat varata 
tarvitsemansa käyttövuorot viranomaisyhteistyöhön perustuen Sata-
kunnan lennoston esikunnan hallinto-osaston koulutussektorilta. 

2 Tapahtumat 

Seuraavat lennostolliset tapahtumat rajoittavat myönnettyjen vuorojen 
käyttöä vuonna 2019: 

- 17. - 19.5. KEVÄTSÄÄKSI-harjoitus 

- 23. - 25.8. IPP KOULUTTAJA VEH  

- 31.8. Reserviläispäivä 

- viikot 40 ja 41 RUSKA-19 harjoitus 

- 1. - 3.11. MPK-koulutus 

- 8. - 10.11. SYYSSÄÄKSI-harjoitus 

Satakunnan lennosto ilmoittaa mahdollisista muista poikkeuksista käyt-
tövuoroista sähköpostitse nimetyille yhteyshenkilöille. 

Mahdollisissa päällekkäisyystapauksissa viralliset koulutustapahtumat, 
kertausharjoitukset tai kilpailut ovat aina etusijalla. 
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3 Toimintaohjeita 

Ampumaradalla saavat ampua vain ne henkilöt, jotka kuuluvat yhdis-
tykseen tai seuraan, jolle lennosto on myöntänyt ratavuoron tällä asia-
kirjalla. 

Asiakirjalla ratavuoron saaneet yhdistykset ja seurat sopivat keskenään 
yksittäisille käyttövuoroille valvojat. 

Ratojen avaimet on noudettava ja palautettava lennoston tukikohdan 
kulunvalvontapisteelle. Avaimet luovutetaan vain valvojaoikeuden 
omaaville henkilöille. Tukikohdan kulunvalvontapaikalta luovutetaan 
valvojalle kyseisen radan avain, valvojaliivit ja ratakansio. 

Vuoden 2019 aikana otetaan käyttöön ampumaradan käyttäjien osalta 
tunnistekortit ja aloitetaan vaiheittain siirtyminen päävalvojatoimintaan. 
Tästä johtuen ampumaradan käyttäjiltä edellytetään tehostettua keski-
näistä valvontaa. Etenkin ampumaradalla toimivan valvojan tulee tar-
kastaa ampumaan tulevilta ampumaradan käyttöön oikeutettava kortti. 

Seuran/vastaavan jäsen, jolla on valvojakortti tai aktiivisen käyttäjä 
kortti voi tuoda ampumarata-alueelle vieraita 3-5 henkilöä, joilla ei ole 
tunnistekorttia. Kyseinen henkilö vastaa silloin näiden henkilöiden tun-
nistuksesta ja turvallisuudesta ampumarata alueella. 

Seurat/vastaavat voivat antaa hallussaan olevia vieraskortteja niille jä-
senilleen, jotka käyttävät ampumaratoja harvemmin. 

Seurat/vastaavat voivat järjestää ampumakilpailuita tai -tapahtumia. 
Kilpailun tai tapahtuman vastuullisella henkilöllä täytyy olla valvojan oi-
keudet ampumaradoille. Henkilö vastaa tapahtumaan osallistuvien tun-
nistuksesta ja turvallisuudesta. Ampumakilpailun tai -tapahtuman järjes-
tämisestä ampumarata-alueella tulee ilmoittaa Satakunnan lennoston 
koulutussektorille vähintään 4 viikko ennen tapahtumaa.   

Ampumaradoilla noudatetaan Pirkkalan ampumaratojen johto-
sääntöä.  

Uusi johtosääntö otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2019 aikana. Am-
pumaradan käyttäjille on lähetetty uuden johtosäännön luonnos lau-
sunnolle. Johtosäännön luonnos on myös tämän asiakirjan liitteenä. 
Luonnoksen mukaisia toimintamalleja ryhdytään käyttöönottamaan 
asiakirjan allekirjoituksesta lähtien. 

Ratakohtaisen valvojan toimesta kirjataan ampumaratakohtaiseen 
kansioon osallistujamäärät ja laukausmäärät jokaiselta käyttövuo-
rolta.  
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4 Käyttökausi ja ampumaradan käytön tavoitetila 2020 

Satakunnan lennosto ohjaa ja velvoittaa seuroja/vastaavia suunnit-
telemaan ja toteuttamaan alla luetellut asiat. Asioiden toimeenpano on 
osin ympäristöluvan ehtojen edellyttämää uutta toimintamallia sekä en-
tistä hallitumpaa ja turvallisempaa ampumaradan käytön tavoitetilaa. 
Seurojen ja käyttäjien sitoutuminen toiminnan kehittämiseen ja tavoiteti-
lan mukaiseen toimintamalliin ovat osa myönnettyä käyttövuoron vasti-
ketta sekä edellytys ampumatoiminnan jatkuvuudelle myös tulevaisuu-
dessa.  

Vuoden 2020 tavoitetilassa: 

1. Satakunnan lennosto ja seurat/vastaavat ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen. 

2. Seurat/vastaavat ovat järjestäytyneet ja perustaneet yhteistoi-
mintaryhmän (vast.) 

3. Ratojen käytön valvonta/seuranta on suunniteltu huomioiden 
päävalvojatoiminta. Käyttäjät ovat osoittaneet sitoutumisen toi-
mintaan. Kun päävalvojatoiminta otetaan käyttöön, Satakunnan 
lennoston kulunvalvontapaikalta luovutetaan ensimmäiselle am-
puradalle tulevalle vuoroluettelon mukaiselle päävalvojalle kaik-
kien ratojen avaimet, valvojaliivit ja ratakansiot. Päävalvoja luo-
vuttaa ratojen avaimet ratakohtaisille valvojille. Tarkempi toimin-
ta tullaan suunnittelemaan yhteistoiminnassa seuro-
jen/yhteistoimintaryhmän kanssa. Toiminta aloitetaan 1.2.2020. 

4. Seurat/vastaavat ovat tehneet suunnitelman päävalvojan toimi-
pisteen rakentamisesta ampumarata-alueelle, liikkuvan hirvira-
dan katoksen äänieristämisestä, tauluvarastojen rakentamisesta 
ja vuosittaisten kunnostustalkoiden suorittamisesta. 

5. Kaikki edellä mainitut ampumaradoille tehtävät toimenpiteet on 
esiteltävä Satakunnan lennostolle ennen niiden täytäntöön pa-
noa. Ampumaradan käyttäjien on esiteltävä Satakunnan lennos-
tolle viimeistään 1.10.2019 kuinka edellä mainitut toiminnot to-
teutetaan. 

6. Yhteistoimintaryhmä kokoaa vuosittaisen esityksen lennostolle 
seuroista/vastaavista, joille Satakunnan lennoston toimesta 
myönnettäisiin käyttöoikeus ampumaradoille. Esitys jätettäisiin 
vuosittain 31.10 mennessä Satakunnan lennostoon. 

7. Yhteistoimintaryhmä jakaisi käyttövuorot seuroille/vastaaville sen 
jälkeen, kun Satakunnan lennosto on hyväksynyt käyttöoikeus-
esityksen. 

8. Käyttöoikeuden saanut seura/vastaava on velvollinen nimeä-
mään joukostaan päävalvojat. Päävalvojista toimitetaan yhteinen 
listaus nimen ja syntymäajan tarkkuudella Satakunnan lennoston 
vartiostoon. 

9. Seura/vastaava, jolla ei ole voimassa olevaa käyttöoikeussopi-
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musta Satakunnan lennoston kanssa, ei ole oikeutta käyttää 
ampumaratoja. 

10. Edellä mainittuja toimenpiteitä voidaan käynnistää jo vuoden 
2019 aikana. 

Tavoitetilaan 2020 pääsyä ohjaa ja tukee Satakunnan lennoston koulu-
tussektori. 

 

5 Ampuradan toimintaan liittyvät yhteyshenkilöt Satakunnan lennostossa 

Rata-alueen huolto  

- Huoltokeskus / Vääpeli Juha-Matti Satama 

 p. 0299 224204 

 juha-matti.satama@mil.fi 

Ympäristöasiat 

- Huoltokeskus / insinööri Jukka Peltola 

p. 0299 224201 

jukka.peltola@mil.fi 

Käyttövuorot 

- Koulutussektori / kapteeni Juha Puustinen 

p. 0299 220222 

juha.p.puustinen@mil.fi 

Yhteistoimintaryhmän ohjaus 

- Koulutussektori / yliluutnantti Arto Sillanpää  

p. 0299 220224 

arto.sillanpaa@mil.fi 

6 Yhteistyöstä 

Satakunnan lennosto kiittää yhteistyöstä kaikkia rata-aluetta käyttäneitä. 
Kaikkien etu on varmistaa laadukas ja turvallinen rata-alue sekä ennen 
kaikkea mahdollistaa ammunnan harrastaminen. 
  
 
 

Lennoston komentaja 
Eversti Aki Heikkinen 
 
 
Henkilöstöpäällikkö 
Everstiluutnantti Jouni Kalliomäki 

mailto:juha-matti.satama@mil.fi
mailto:jukka.peltola@mil.fi
mailto:juha.p.puustinen@mil.fi
mailto:arto.sillanpaa@mil.fi


 Satakunnan lennosto Ilmoitus 5 (6) 

Esikunta CO7986 

PIRKKALA 23/12.08.00/2017 

  

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
LIITTEET Ampuradan johtosääntö 

Ampumaradan käyttövuorot 2019 
 

 
JAKELU SATLSTO E osastot 

SATLSTO HKESK postin käsittelijät 
SATLSTO VOP lukijat 
SATLSTO SYKS postin käsittelijät 
Esa Valkama, Ilmavoimien esikunta Ilmaoperaatiokeskus 
Jeroka Alanko, Lentokonetehtaan Erämiehet ry 
Vesa  Saviahde, Lempäälän Metsästäjät ry. 
Petri  Lammi, Pirkanmaan Rauhanturvaajat Ry 
Jukka Pyhältö, Anian Metsästysseura 
Antti  Rantanen, Kortemaan Eränkävijät ry 
Juha  Moijanen, Pirkanmaan Reservipiirit 
Ville  Jokela, Tampereen Sotilaspoliisikilta Ry 
Ari Rosenius, Pirkkalan Metsästysyhdistys Ry 
Mika  Mäkinen, Pirkanmaan Reservipiirien SRA-toimikunta 
Elisa  Kotkavuori, Insta Group Oy   
Pasi  Autio, Lempäälän Ampujat r.y. 
Janne  Korja, Länsi-Lempäälän erämiehet ry 
Juha Ruuna, Nurmen Metsästäjät Ry 
Kare  Rantanen, Partolan metsästysseura 
Joonas Knuuti, Pohjois-Hämeen Ampujat 
Juha Hautamäki, Varuskunnan Metsästysyhdistys 
Aulis Järviniemi, Räjähdekeskus Tuotanto-osasto 
Juha  Löflund, Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry 
Mikko Telanne, Tarkka-ampuja kilta Ry 
Tero  Kauriinmäki, Säijän Metsästysseura ry. 
Timo  Mäkinen, Ylöjärven Reservinaliupseerit ry 
Jarmo  Kovanen, Pohjois-Tampereen Reserviläiset Ry 
Ari Laakkonen, Raflatacin Urheiluampujat ry (RUA) 
Kari Alvi, Tampereen Urheiluampujat Ry 
Kari Saarinen, Pirkanmaan Urheiluampujat 
Matti Pöysti, POLAMK 
Viestintä, Sisä-Suomen Poliisi 
Eero Kaaja, Erikoisrajajääkärikilta 
Mikko Hinkkanen, Nokian Seudun Ampujat Ry 
Janne Katainen, Valmetin Metsästyskerho 
Pasi von Becker, Satakunnan lennosto Suojausyksikkö 
Harri Sappinen, Satakunnan lennosto Lentotekniikkalaivue 
Arto Sillanpää, Satakunnan lennosto Esikunta 
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TIEDOKSI  
 


