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1 AMPUMARATOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Satakunnan lennoston ampumaratoja käytetään ensisijaisesti Puolus-
tusvoimien käskemään varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan 
ampumakoulutukseen. Ampumaratojen käytössä Puolustusvoimien 
ampumakoulutus asetetaan aina etusijalle. 
 
Varusmiesten ampumatoiminta ilman peruskoulutetun kantahenkilö-
kunnan johtoa ja valvontaa on kielletty.  
 
Ampumaratoja ovat oikeutettuja käyttämään virkatehtäviinsä liittyen: 
 

- Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos, 
- Muut Viranomaiset 

 
sekä kohdassa 4.2 mainitun lupamenettelyn mukaisesti: 
 

- Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
- järjestöt ja organisaatiot joiden toiminta edistää ampumaharrastus-

ta sekä maanpuolustushenkeä ja 
- ryhmät joille Satakunnan lennoston komentaja on myöntänyt vuo-

sittain käyttöoikeuden Satakunnan lennoston henkilöstöosaston 
koulutussektorin esityksestä. 

 
Ampumaratojen käyttölupaan liittyen velvoitetaan ulkopuoliselta käyttä-
jältä perehtymistä: 
 

- Pirkkalan tukikohdan ampumaradan johtosääntöön, 

- PV:n voimassa olevaan varomääräykseen (D 2.1), 

- PV:n voimassa olevaan ampumaohjelmistoon, 

- maalilaitteiden käyttöohjeisiin, 

- ampumaradan käyttöä ja laukaisumääriä koskevaan ilmoitusmenet-
telyyn (kts. kohta 4.4; käytönseurantalomake), 

- häiriö- ja poikkeamatilanteista ilmoittamiseen (kts. kohta 11.3; vaa-
ratilanneilmoitus). 

 
Näitä sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita on kaikkien käyttäjien nouda-
tettava käyttöoikeuden menettämisen uhalla. 
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2 AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 
 
Tässä johtosäännössä määritetään Pirkkalan tukikohdan ampuma-rata-
alueen ja siellä sijaitsevien ampumaratojen käyttöä koskevat erityis-
määräykset sekä niihin liittyvät rajoitteet ja poikkeukset. 
 
Johtosäännön rakenteessa ja sisällössä on noudatettu PV:n normia 
PVOHJEK; HK693; Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueet, eril-
liset harjoitusalueet sekä ampumaradat. 
 
Otteita normista HK693:  
 

Jokaista vakinaisessa käytössä olevaa ampuma- ja harjoi-
tusaluetta tai ampumarata-aluetta varten on oltava johto-
sääntö, jossa määrätään kyseistä aluetta koskevat erityis-
määräykset. Johtosääntö on oikeudellisesti velvoittava soti-
laskäsky. 
 
Johtosäännön ja ohjeen hyväksyy käyttöön sen hallintoyk-
sikön komentaja (vast.), jolla on kyseisen alueen hoito- ja 
ylläpitovastuu. 

 
Satakunnan lennoston komentaja hyväksyy Pirkkalan tukikohdan am-
pumaradan johtosäännön. Satakunnan lennoston Hallinto-osaston Kou-
lutussektori laatii, hyväksyttää ja ylläpitää johtosäännön. 
 

3 AMPUMARATA-ALUEEN HALLINNOINTI 
 

3.1 Johtosuhteet, ylläpito ja hoitovastuu 
 
Satakunnan lennosto johtaa ampumaratojen käyttöä, kunnossapitoa ja 
valvontaa.  
 
Satakunnan lennosto omistaa ampumaratojen maalilaitteet.  
 
Senaatti- kiinteistöt omistaa ampumaratojen maa-alueen ja kiinteistöt.  
 
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Satakunnan lennoston palve-
luspiste toteuttaa ampumaratojen kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.  
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3.2 Ampumarata-alueen rakenne 
 

Ampujien määrä ei saa ylittää ratakohtaisia ampumapaikkoja. 
 
Ampumarata 1 
 

- 25 m:n pistoolirata, 60 ampumapaikkaa. 

 

Ampumarata 2 
 

- 150 m:n kiväärirata, 40 ampumapaikkaa, jotka ovat 150 m katok-
sessa, 100m ja 50 m välivallilla. 

 

 

Ampumarata 3 
 

- 300 m:n kiväärirata, 40 ampumapaikkaa, jotka ovat 300m katokses-
sa, 150m, 100m ja 50m välivallilla. 

 

Ampumarata 4 
 

- 100 m:n liikemaalirata, max. 20 ampumapaikkaa, 

 

Ampumarata 5 
 

- 100 m:n kohdistusrata, 4 ampumapaikkaa, 

 
Ampumarata 6 
 

- 50 m:n pienoiskiväärirata, 60 ampumapaikkaa, 

 

Ampumarata 7 
 

- Toimintarata, 15 ampumapaikkaa, ei erikseen merkittyjä paikkoja.  

 
 
Ampumaratojen rakenne ja varolaitteet on esitetty liitteessä 1. 
 
 
Ratakohtaiset erikoismääräykset käsketään liitteissä 2. 
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Ampumaratojen maalilaitteiden käyttöohjeet on esitetty ampumaradoilla 
sijaitsevissa katoksissa/vast. 
 

3.3 Ampumarata-alueeseen vaikuttavia sopimuksia 
 
Ampumarata-alueesta on voimassa oleva vuokrasopimus Tampereen 
Varuskunnan metsästäjien ja Metsähallituksen kanssa.  
 
Ampumaseurat tekevät erillisen sopimuksen Lennoston kanssa kor-
vauksesta ampumaratojen käytöstä. 
 

4 AMPUMARATA-ALUEEN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖRAJOITUKSET 
 
Satakunnan lennosto valvoo ratojen käyttöä ja määräysten sekä ohjei-
den noudattamista, sekä tarvittaessa peruuttaa määräysten rikkojien 
käyttöoikeudet. 
 
Ampumaradan käyttöoikeuden omaavat tahot on esitetty kohdassa 1. 
 
Ratojen käyttöoikeudet ja tarkennukset määritetään vuosittain laaditta-
vassa asiakirjassa.  
 
Puolustusvoimien henkilökortilla pääsee radalle ampumaan myös virka-
ajan jälkeen. 
 
Ampumaratojen käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan johtosääntöä 
sekä siinä mainittuja varomääräyksiä ja turvallisuuteen sekä käyttöön 
liittyviä määräyksiä käyttöoikeuden menettämisen uhalla. 
 
Muiden kuin Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja viranomaisten 
osalta ampumaradalla saavat ampua vain henkilöt jotka kuuluvat yhdis-
tykseen tai seuraan jolle lennosto on myöntänyt ratavuoron. Ratavuo-
ron saaneet yhdistykset ja seurat sopivat keskenään vuoroille valvojat. 
 
Ampumaradan päävalvoja kuittaa kansiot, ratojen avaimet ja valvojan 
liivit Päävartion alaiselta kulunvalvontapaikalta.  
 
Ammuntojen johtajat/valvojat kuittaavat ilmoittautumisen yhteydessä ra-
takohtaisen kansion, ratojen avaimet ja valvojan liivit päävalvojan kopil-
ta (ampumaradan pääportti). 
 
Päävalvoja ottaa ampujat vastaan valvojan toimipisteessä. Ampujat il-
moittautuvat päävalvojalle. Päävalvojalla on velvollisuus tunnistaa am-
pujat. Tunnisteena käytetään Satakunnan lennoston tekemiä tunniste-
kortteja ja seuralistaa ampuratakansioiden välistä. 
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Päävalvojan tehtäviin kuuluu kiertää kaikilla radoilla vuoronsa aikana. 
Tällä varmistutaan, että ratakohtaiset valvojat toimivat sovitulla tavalla 
ja ampumaradan johtosäännön mukaisesti. Tämän lisäksi valvotaan, 
että niillä radoilla joihin ei ole erikseen osoitettu valvojaa, ei ole myös-
kään aktiivista ampumatoimintaa tai sinne kuulumatonta muuta toimin-
taa. 
 
Ammunnan johtajat/valvojat täyttävät kansiossa olevaan käytönseuran-
talomakkeeseen (liite 5) ammuntaa koskevat tiedot ja palauttavat kan-
sion, avaimet ja liivit ammuntojen jälkeen päävalvojalle joka palauttaa 
ne kulunvalvontapaikalle ampuma-ajan päättyessä. 
 

4.1 Ampuma-ajat 
 
Ympäristöluvan mukaiset ampuma-ajat ja rajoitukset ovat: 
 
Ajanjaksot: 1.1 - 31.5 ja 1.8 - 31.12 

   
- Maanantai - perjantai klo 8 - 20 
- Lauantai klo 10 - 16 
- Sunnuntaina ovat ammunnat kielletty 
 
Ajanjakso: 1.6 - 31.7 

 
- Maanantai - perjantai klo 8 - 20  
- Lauantaina ovat ammunnat kielletty 
- Sunnuntaina ovat ammunnat kielletty 

 
Rajoitus: Ampumaradan käyttö on kielletty pitkäperjantaina, pääsiäis-
päivänä, 2.pääsiäispäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä, joulu-
aattona ja joulupäivänä. 
 
Poikkeukset ampuma-ajoista ja niitä koskevat menettelyt: 

  
Ympäristöluvan mukaisista ampuma-ajoista voidaan poiketa seuraa-
vasti: 
 
Ammunnat (cal. 22) on sallittu lauantaina ja sunnuntaina klo 10 – 20. 
 
Ampuma-ajoista voi poiketa Puolustusvoimat enintään kymmenenä 
(10) päivänä kalenterivuodessa.  
 
Lisäksi kilpailuja voidaan järjestää ampuma-ajoista poiketen kalenteri-
vuodessa enintään viitenä (5) viikonloppuna. Poikkeusaikatauluista on 
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tiedotettava ampumarata-alueella olevilla ilmoitustauluilla sekä Pirkka-
lainen -lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 
 
Ajanjaksolla 1.6 - 31.7 ampuma-ajoista saa poiketa yhtenä (1) viikon-
loppuna kuukaudessa. 
 
Ammunnan johtaja tai Kilpailun järjestäjä anoo kirjallista lupaa poikkea-
vista ampuma-ajoista viimeistään kuukausi (1kk) ennen suunniteltua 
tapahtumaa Satakunnan lennoston komentajalta. Kirjallinen anomus 
lähetetään Satakunnan lennoston esikunnan hallinto-osaston koulutus-
sektorille, joka esittelee poikkeusluvan lennoston komentajalle.  
 
Poikkeuslupa-anomus on liitteenä 3.  
 
Viikonloppuisin järjestettävien ampuma-ajoista poikkeavien kilpailujen 
ja muiden ampumatapahtumien ajankohdista on tiedotettava: 
 
- Pohjois-Hämeen Ampujat ry:lle 
- Lempäälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille 
- Pirkkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille 
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 
 
Tiedotuksesta/ilmoituksen tekemisestä vastaa tapahtuman (vast.) jär-
jestäjä saatuaan hyväksytyn vahvistuksen poikkeavasta ampuma-
ajasta Koulutussektorilta. 
 

4.2 Ampumaradan varaaminen ja käytön ehdot 
 
Ampumaratojen varausten hyväksymisestä ja käytön koordinoinnista 
vastaa Satakunnan lennoston esikunnan hallinto-osaston koulutussek-
tori. 
 
Ampumaradan käyttö edellyttää aina hyväksyttyä varausta! 
 
Ampumaratojen varaaminen on mahdollista käyttöoikeuden omaavilla 
tahoilla seuraavasti. 
 
Puolustusvoimat: 
 
- PVAH, TUVE- kalenterivarauksella, uusi kokous, valitaan haluttu 

ampumaradat, varaus tallentuu automaattisesti hyväksytty tilaan 
- tai ottamalla yhteyttä SATLSTOE koulutussektori joka tarkastaa ra-

tojen varaustilanteen ja SATLSTO:n oman käyttötarpeen sekä va-
raa radan mikäli varaukselle ei ole estettä. 

- Ensisijaisesti käytetään OUTLOOK:n kalenteri toimintoa 
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Rajavartiolaitos: 
 
- ottamalla yhteyttä SATLSTOE koulutussektori joka tarkastaa ratojen 

varaustilanteen ja SATLSTO oman käyttötarpeen sekä varaa radan 
mikäli varaukselle ei ole estettä. 

 
Poliisi ja muut viranomaiset: 
 
- varaamalla tarvitsemansa vuorot Satakunnan lennoston esikunnan 

hallinto-osaston koulutussektorilta. Varaus tulee tehdä kuukautta ai-
kaisemmin ennen suunniteltua käyttöajankohtaa ottamalla yhteyttä 
SATLSTOE koulutussektoriin. (ensisijainen puhelinnumero 
0299220202, liikuntakasvatusupseeri) 
 

Muut käyttöoikeuden omaavat tahot: 
 
- anovat tarvitsemansa vuorot/käyttöoikeuden (vuosittain 31.10 men-

nessä) Satakunnan lennoston esikunnan hallinto-osaston koulutus-
sektorilta. 

- anomuksen liitteenä on esitys vuoroista/käyttöoikeudesta ja valvoja-
lista seuraavalle vuodelle. 

- anomus lähetetään Satakunnan lennoston sähköpostiin 
(satakunnanlennosto@mil.fi) 

- myönnetyt käyttövuorot/käyttöoikeus on vuosittain ilmestyvän asia-
kirjan: ”Pirkkalan tukikohdan ampumaradan käyttö virka-ajan jäl-
keen sekä viranomaisyhteistyö” liitteenä. 
 

4.3 Liikenne- ja liikkumisrajoitukset 
 
Ampumarata-alueella liikuttaessa on käytettävä tieuria. 
 
Ampumaratojen tausta- ja sivuvalleilla tai näyttösuojan suojavalleilla ei 
saa liikkua. 
 
Miinasijoja ja muita kaivantoja ei saa tehdä ampumarata-alueen tie- tai 
pysäköintialueilla ja 300m urheilukentälle. 
 

4.4 Käytön seuranta ja tilastointi 
 
Kaikki ampumaradan käyttäjät ovat velvollisia kirjaamaan ammuntaan-
sa koskevat tiedot käytönseurantalomakkeeseen. 
 

mailto:satakunnanlennosto@mil.fi
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Käytönseurantalomakkeet löytyvät ratakohtaisista kansioista, jotka 
ammuntojen johtajat tai -valvojat kuittaavat päävalvojalta kopilta ennen 
radalle menoa sekä palauttavat täytettyinä ja allekirjoitettuina radalta 
poistuttaessa. Päävalvoja palauttaa kansiot ampuma-ajan päättyessä 
kulunvalvonta paikalle. 
 
Ratakohtaisen kansion sisältö: 
 
- etulehti/ohjeet lomakkeiden tarkoituksesta ja täytöstä 
- johtosääntö  
- käytönseurantalomake 
- vika-/vaurioilmoitus sekä kehitys- ja parannusehdotukset 
- vaarahavainto- tai vaaratilanneilmoitus 
- taulun kääntölaitteiden ohjeet/liikkuvan maalin käyttöohje ratakoh-

taisesti 
 

Käytönseurantalomake sisältää tiedot: 
 
- Ammunnan johtajan/valvojan nimi, asema ja organisaatio 
- ampujien lukumäärä 
- ammuntojen alkamis- ja päättymisajat 
- ammuntojen aihe 
- käytettyjen ampumatarvikkeiden laji/kaliiberi  
- laukausmäärät ampuma-ajoittain, vuorokausikohtaisesti ja radoit-

tain. 
- Päiväys ja allekirjoitus 

 
Satakunnan lennoston Huoltokeskus kokoaa käytönseurantalomakkeet 
sekä muut ampumaradan kunnossapitoa ja kehittämistä koskevat lo-
makkeet. Lomakkeiden avulla toteutetaan käyttäjien ja käytön seuran-
taa, ympäristökuormituksen laskentaa ja palautetta ratojen, laitteiden ja 
ympäristön kunnosta. 
 
Satakunnan lennoston työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö kokoaa laa-
ditut vaarahavainto tai -tilanneilmoitukset. Ilmoitusten perusteella kehi-
tetään turvallisuutta.  
 
Tällä menettelyllä kaikki käyttäjät osallistuvat ampumaratojen ylläpitoon 
sekä tuottavat tarvittavat tiedot raportointiin liittyen. 
 

5 AMPUMARADAN VAROTOIMINTA 
 

5.1 Ampumaradan eristäminen ja vartiointi 
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Ammunnan johtaja/valvoja vastaa ampumaradan eristämisestä sekä 
ammunnan varoitusjärjestelmien käytöstä. 
 
- Käytössä olevan ampumaradan punainen lippu on oltava ammun-

nan aikana ylhäällä, pimeänä aikana on sytytettävä punainen va-
roitusvalo. Mikäli sellaista ei kiinteästi ole, tulee ammunnan johta-
jan tilapäisvälinein merkitä ampumarata aktiiviseksi punaisella va-
lolla. 

- Ammunnan aikana maalialueelle johtavat tiet on suljettava ampu-
maradalla olevilla puomeilla.  

 
Näyttösuojan ollessa miehitetty, tulee näyttösuojan päässä oleva merk-
kitanko olla käännettynä punainen puoli näkyviin  
 
Näyttösuojahenkilöstön on ammunnan aikana käytettävä suojalaseja ja 
vähintään tulppasuojaimia. Ennen ammunnan kovapanosvaihetta vii-
meisenä sisälle menevä ja ammunnan jälkeen ensimmäisenä ulos tule-
va henkilö on merkittävä punaisella tai oranssin värisellä turvaliivillä.  
 

5.2 Ammuntoja koskevat erityismääräykset 
 
Ampumarata-alue sijaitsee vilkkaan sotilas- ja siviililentokentän lähei-
syydessä ja kevyen lentokaluston laskukierros sijoittuu suoraan ampu-
maratojen yläpuolelle. Ammuntojen johtajan tulee keskeyttää ammun-
nat, jos lentokalustoa havaitaan lentävän ampumaradan yläpuolella tai 
välittömässä läheisyydessä. Ammuntoja voidaan jatkaa kun lentokalus-
to on poistunut ampumaradan yläpuolelta tai sen välittömästä läheisyy-
destä. 
 
Käsivalaisurakettien ja valopistoolin käyttö ei ole ampumarata-alueella 
sallittua, johtuen lennonjohdon määräyksistä. 
 
Käyttäjällä tulee olla hallussapitolupa käytettävään aseeseen. 
 
Sarjatuliammunnat on sallittu kohdan 6.6 rajoitukset huomioiden. 
 

6 TOIMINTA AMPUMARADALLA 
 

6.1 Yleistä 
Ammunnoissa on noudatettava Puolustusvoimien voimassa olevia ylei-
siä ja asekohtaisia varomääräyksiä sekä tämän johtosäännön mää-
räyksiä. 
 
Ampumapaikkana saa olla vain käytössä olevan radan määritetty am-
pumapaikka ja ampumasuunnan on aina oltava kohtisuora ampuma-
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paikalta taustavalliin D 2.1 mukaisesti. Ampumaratojen 4 ja 7 osalta 
ampumapaikkoja ei erikseen ole määritetty. Ampumapaikat määräyty-
vät näillä radoilla maalilaitteiden määrän ja sijoittelun sekä maksimiam-
pujamäärän mukaisesti. Maksimiampujamäärä radoittain on ilmoitettu 
kohdassa 3.2. 
 

6.2 Järjestys 
Ulkomaisten asevoimien sotilaspukujen käyttäminen ampumarata-
alueella on kielletty. 
 
Puolustusvoimien ulkopuoliset organisaatiot, joille on myönnetty rata-
vuoro, käyttävät ammunnoissaan omia tauluja, kiinnitettyinä omiin ke-
hikoihin. 
 
Taulut saa kiinnittää vain niitä varten oleviin maalitelineisiin/laitteisiin. 
 
Taulujen asettaminen välimaastoon on ehdottomasti kielletty. 
 
Sirpaloituvien tai suuren kimmokekulman aiheuttavien taulujen / maali-
laitteiden (esim. keilaradan keilat ja teräslevyt) käyttäminen rata-
alueella on kielletty. 
 
Ampumatarvikkeista tulevat hylsyt ja muu pakkausmateriaali on kerät-
tävä toimitettava niille tarkoitettuihin astioihin. Liite 6.  
 
Rikkoontuneista taululaitteista tuleva puutavara on tuotava näyttösuo-
jasta ja radoilta ampumaradalla 2 (150 m:n rata) sijaitsevan tauluvaras-
ton luona olevaan erikseen merkittyyn paikkaan.  Liite 6.  
 
Liikkuminen näyttösuojan kattoluukkujen päällä on kielletty.  
 
Lumi on poistettava näyttösuojan päältä ja rapuilta sekä takana olevalta 
käyntisillalta. Talvella näyttösuojan päällinen on hiekoitettava. Näyt-
tösuojasta sen päälle ja takaisin saa kulkea vain ovien ja portaiden 
kautta. Näyttösuojan takana olevan kulkusillalta ei saa nousta suoraan 
näyttösuojan päälle. 
 
Taulunkääntölaitteiden tai niiden ohjauskiskojen päälle astuminen on 
kielletty 
 
Avotulenteko rata-alueella on sallittu vain siihen varatulla paikoilla. Liite 
6. 
 
Ratalaitteiden rikkoutuessa käyttäjän on ilmoitettava Satakunnan len-
noston Huoltokeskukseen ampumaradan hoitajalle (0299224204) tai 
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ampumaradan käytön seurantalomakkeella.  
 
Ammunnanjohtaja tai -valvoja vastaa, että käyttämänsä rata ja siihen 
välittömästi kuuluvat alueet jäävät käytön jälkeen siistiin kuntoon. 
 
Jokainen rata-alueen käyttäjä on velvoitettu toimittamaan roskat ja jät-
teet niille varattuihin astioihin tai paikkoihin. 
 

6.3 Kiinteät maalilaitteet 
 
Ampumaradoilla 1,2 ja 3 on taulunkääntölaitteet.  Taulunkääntölaittei-
den ohjainlaitteet ovat ampumakatoksissa / näyttösuojissa / välivallien 
päädyissä. Kiinteitä maalilaitteita koskevat valmistajan käyttöohjeet on 
ampumakatoksessa. 
 
Radan 4 liikkuvan maalin käyttöohjeet ovat ampumakopissa ja näyt-
tösuojassa.  
 
Ampumaradalla 6 on nauhataululaitteet 
 
Maaleina olevat taulut on asetettava radalla oleviin kiinteisiin maalilaite-
telineisiin.  
 

6.4 Sallitut maalilaitteet 
 
Maaleina saadaan käyttää: 
 

- pahvista, muovikalvosta ja puusta koottuja maalitauluja ja -kuvioita 
- Puolustusvoimien ase- ja kilpailumääräysten mukaisia pahvisia 

tauluja sekä puolustusvoimien käyttöön hyväksymiä mekaanisia 
partio- ja ampumahiihtotauluja, 

- Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityis-
sääntöjen mukaisten ammuntojen tauluja, huomioiden johtosään-
nön rajoitukset. 

- Reserviurheiluliitto ry:n n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen 
mukaisten ammuntojen tauluja, huomioiden johtosäännön rajoituk-
set. 

- Janter- ja Jaster- maalilaitteita (radoilla 4, 7 ja radalla 3 ainoastaan 
tarkkuuskiväärillä ammuttaessa) 

- Maalitaulut tulee asettaa varomääräyksen D 2.1 mukaisesti 
 

6.5 Sallitut aseet ja ampumatarvikkeet 
 
Ampumaradoilla saa ampua kiväärikaliiperisilla ammusaseilla (kivääri, 
tarkkuuskivääri, rynnäkkökivääri, kevyt konekivääri, konepistooli, sinko-
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jen sisäpiippuaseet, haulikko, pistooli ja pienoiskivääri). Sarjatuliam-
muntoja koskevat erityismääräykset on esitetty kohdassa 6.6 
 
Ampumaradoilla ei saa ampua raskaalla kiväärillä eikä raskaalla kone-
kiväärillä (esim. 12,7 KIV, 12,7 ITKK ja 14,5 RSKK). 
 

6.6 Sallitut ammunnat 
 
Ampumaradalla toteutettavien ammuntojen tulee olla Puolustusvoimien 
voimassa olevan ampumaohjelmiston mukaisia perusammuntoja tai;  
 

- Puolustusvoimien ase- ja kilpailumääräysten,  
- Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n, Reserviurheiluliitto ry:n ja Suo-

men Metsästäjäliitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen 
mukaisia ampumakilpailuja tai kilpailuammunnan harjoittelua, 

- Poliisin tai muiden viranomaisten ampumaohjelmiston mukaisia 
ammuntoja. 
 

Kaikki ammunnat tulee toteuttaa tämän johtosäännön rajoitukset 
huomioiden! 
 
Sarjatuliammunnat ovat riskialttiita ottaen huomioon aktiivinen lentolii-
kennealue, ampumarata-alueen lähistön asutus sekä sotilaalliseen toi-
mintaan tarkoitettu harjoitusalue. 
 
Sarjatuliammunnat on sallittu ainoastaan seuraavin tarkennuksin: 
  

- sarjatuliammuntojen on oltava Puolustusvoimien voimassaolevan 
perusammuntoja koskevan ampumaohjelmiston mukaisia tämän 
johtosäännön rajoitukset huomioiden.  

- sarjatuliammunnat on sallittu ainoastaan radoilla 2, 3 ja 4 
- ampumaohjelmiston mukaisia patruunamääriä ei saa ylittää (lip-

paan/makasiinin täyttäminen, vyön vyöttäminen sekä kerralla am-
muttavien patruunoiden määrä) 

- kolmea (3) sarjatuliampujaa kohden tulee olla vähintään yksi (1) 
valvoja. 

- ampumaetäisyys kevyellä konekiväärillä max. 150 metriä. 
 

7 HUOLTO  
 

7.1 Täydennykset 
 
Ampumaratojen hoitaja vastaa siitä, että ampumaradoilla on riittävästi 
käyttökelpoisia maalitauluja. Ampuva joukko voi täydentää tarvittaessa 
maalilaitemateriaalia ampumatauluvarastosta. 
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7.2 Kunnossapito 

 
Ampumarata-alueen kunnossapidosta vastaa Satakunnan lennoston 
huoltokeskus.  
Kunnossapidon ja auraukset suorittaa PHRAKL sopimusten mukaisesti. 
 

7.3 Lääkintähuolto 
 
Ampumaradoilla toteutettavissa perusammunnoissa on ampuvan osas-
ton mukana tai 5 minuutin sisällä muuten saatavilla oltava: 
  
- ensiapuhenkilö,  
- lääkintämiehen laukun (vast.) varustus,  
- potilasevakuointiin varattu ajoneuvo, jossa potilas voidaan kuljettaa 

maaten, 
- paarit, ahkio tai siirtoalusta ja 
- kaksi huopaa tai hypotermiapussi 

 
Yksittäisen ampujan ei tarvitse varata edellä olevaa kohdan mukaista 
varustusta, vaan hänellä on oltava: 
 
- matkapuhelin (vast.)  
- ensiside 

 
7.4 Ympäristönsuojelu 

 

Ympäristölupamääräykset 
 
Satakunnan lennoston ampumaradoilla on ympäristönsuojelulain 28 §:n 
mukainen toistaiseksi voimassaoleva Aluehallintoviranomaisen myön-
tämä ympäristölupa. 
 
Jätehuolto 
 
Ampumaradoilla syntyvien jätteiden ja kierrätysmateriaalin sijoittami-
sesta käsketään seuraavaa: 
  
- PV:n käyttäjät; patruunoiden hylsyt kerätään varusvaraston edessä 

olevaan hylsyn keräyspisteeseen, 
- PV:n ulkopuoliset käyttäjät; patruunoiden hylsyt kerätään kulunval-

vontapisteen vieressä olevaan hylsyn keräyspisteeseen 
- tyhjät puiset patruunalaatikot viedään lämpökeskuksen edessä 

olevaan energiajäte keräyspisteeseen tai energiajätelavalle, 
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- tyhjät sinkkilaatikot ja metalliromu viedään maakuljetuskeskuksen 
edessä olevalle metallinkeräyslavalle, 

- ampuva joukko siistii käyttämänsä tauko- ja tupakointipaikat ja ke-
rää kaikki tuottamansa jätteet jäteastioihin. 

  
Ammunnan johtaja vastaa siitä, että ampuvan osaston toiminnasta syn-
tyvät jätteet ja kierrätysmateriaali toimitetaan oikeisiin keräys- ja kierrä-
tyspisteisiin. 
 
Tupakointijätteet on siivottava ampuvan joukon toimesta itse, ampuma-
rata-alueella ei ole järjestettyä tupakointipaikkoja. 
 
Jätehuoltoon liittyvät järjestelyt on kuvattu liitteessä 6. 
 

8 VAHINGOT 
 
Vahinkojen välttäminen: 
 
Ennen ammuntaa 
 

- kertaa varomääräykset ja tutustu ampumaradan johtosääntöön, 
- varmistu, että ammunta on hyväksytyn ampumaohjelmiston mukai-

nen, 
- valmenna toimihenkilöt tehtäviinsä, 
- varmista tarvittavat lääkintähuollolliset järjestelyt, 
- varmista varoyhteydet (ammunnanjohtaja varmistaa PV:n GSM -

puhelimen tai VIRVE laitteen käytettävyyden ammuntojen aikana) 
ja muut varojärjestelyt, 

- sulje ampumaradan puomit, 
- nosta/sytytä/käännä esiin varoitusmerkit/laitteet, 
- totea ampumapaikan ja maalilaitteiden kunto, 
- pidä ampumapuhuttelu ampuvalle osastolle jossa kerrataan yleiset-

, asekohtaiset- ja paikalliset varomääräykset ja -ohjeet, 
- tarkasta ase/aseet. 

 
Ammunnan aikana 
 

- tarkkaile ettei maalialueella ole liikettä, 
- valvo ampujien toimintaa, 
- keskeytä ammunta heti jos havaitset vaaratilanteen, 
- huomioi lentoliikenne 
- valvo ja varmistu aseen/aseiden tarkastuksesta aina jokaisen am-

pumavaiheen jälkeen tai jos maalialueelle siirtyy henkilöstöä. 
 
Ammunnan jälkeen 
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- tarkasta ase/aseet, 
- pura varojärjestelyt, avaa puomit, kytke pois varoituslaitteet 
- huolehdi, että taulut paikataan ja palautetaan niille kuuluville pai-

koille 
- valvo hylsyjen kerääminen, 
- valvo kierrätysmateriaalin toimittaminen käskettyyn paikkaan, 
- tarkasta taukopaikkojen siisteys, 
- palauta lainaamasi välineistö huollettuna, 
- palauta täytetty ammuntojen seurantalomake SATLSTO kulunval-

vontapaikalle. 
 

9 PELASTUSTOIMI 

 

9.1  Yleistä 
Suojelu- ja pelastustoiminta ohjaa seuraavat asiakirjat: 
 
- Varomääräys D 1.4 Toiminta ampuma-alueilla  
- Pelastuslaki 379 / 2011 
- Työturvallisuuslaki 738/2002 
- Valtioneuvoston asetus Pelastustoimesta 787/2003 
- MAAVE AK ME 18/14.1.2008/ Pelastustoiminnan ja lääkinnällisen 

pelastustoiminnan järjestäminen puolustusvoimien harjoitus- ja kou-
lutustoiminnassa 

- MAAVOHJE PELASTUSTOIMINTA - MAAVEOP-OS Ohje pelastus-
toiminnan järjestämisestä maavoimien harjoitus- ja koulutustoimin-
nassa / HG318/23.2.2011 

- PEOHJE HK999 Pelastusmääräys 
- SATLSTO NORMI Pelastustoimen ohjekokoelma HM1005 
- PETURV-OS PAK01:04 Riskien hallinta puolustusvoimissa 
- PVOHJE TURVALLISUUSALA 001 - PEOPOS Puolustusvoimien 

suojelu- ja pelastustoimen yleisohje(HF1291/ 21.10.2009) 
- SFS 5900 - standardi, ”Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla” 
 
Ampumaradoilla ei ole ensisammutusvälineitä. Ammuntojen johtajat 
(vast.) vastaavat itse ensisammutusvälineiden varaamisesta. 
 

9.1 Pelastustoimen järjestelyt 
 
Ammunnan johtaja vastaa, että ammunnan pelastustoiminnan ja lää-
kinnällisen pelastustoimen järjestäminen on toteutettu varomääräysten 
mukaisesti.  
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9.2 Palontorjunta 
 
Ampumaradoilla ei saa metsäpalo- ja ruohikkopalovaroituksen aikana 
ampua valojuovapatruunoita. Valoraketteja (vast.) ei saa käyttää lain-
kaan johtuen lentoliikennealueesta. 
 
Tupakointi on sallittu vain ammunnan johtajan osoittamalla tupakointi-
paikalla. 
 
Nuotiopaikat on käsketty liitteessä 6. 
 

10 KENTTÄHYGIENIA  
 
Ampumaradoilla on 1 kuivakäymälä ampumaratojen 2 ja 3 takana. 
 
Ampumaratojen hoitaja vastaa käymäläjätteen tyhjentämisestä. Käyttä-
jä vastaa WC -paperista sekä tilojen siivoamisesta käytön jälkeen. 
 

11 TURVALLISUUS- JA VIESTITOIMINTA SEKÄ TIEDOTTAMINEN 
 

11.1 Turvallisuus- ja viestitoiminta 
 
Ammunnanjohtaja/-valvoja vastaa ammuntojen turvallisuudesta. Am-
munnan johtaja varaa ammuntaan varomääräyksen D 2.1/ D 7.7 mu-
kaiset viestivälineet. Ampumarata-alueella ei ole kiinteitä viestiyhteyk-
siä. 
 
Satakunnan lennosto valvoo ratojen käyttöä ja määräysten noudatta-
mista, sekä tarvittaessa peruuttaa määräysten rikkojien käyttöoikeudet. 
 
Luvaton oleskelu ampumarata-alueella on kielletty. 
 

11.2 Vaaratilanteista ilmoittaminen 
 
Vaaroilla tai vaaratekijöillä (häiriöt ja poikkeamat) tarkoitetaan tekijöitä, 
ominaisuuksia tai ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa hen-
kilöstön terveydelle, turvallisuudelle tai omaisuudelle.  
 
Lisäksi tulee ilmoittaa kaikki läheltä piti- tilanteet sekä vallinyliampumi-
set ja vahingonlaukaukset. 
 
Vaaratilanteista ilmoitetaan, kuten puolustusvoimien palvelusturvalli-
suusnormeissa ja Satakunnan lennoston määräyksissä käsketään. 
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Vaaratilanne-/poikkeama ja häiriötilanneilmoitus on esitetty liitteenä 8. 
Ilmoitus noudetaan ilmoittautuessa radalle ja palautetaan tarvittaessa 
samalla periaatteella kuin käytönseurantalomake. 
 
Vaaratilanteista ja muista häiriö- ja poikkeamatilanteista ilmoittaminen 
on jokaisen Satakunnan lennoston tiloja, materiaalia ja alueita käyttä-
vän oikeus ja velvollisuus. Satakunnan lennoston tahtotilana on, että 
vaaroista ilmoitetaan aloitteellisesti ja aktiivisesti. Menettelyllä kerätään 
vaaratietoa riskienhallintaan sekä parannetaan ja kehitetään kaikkien 
käyttäjien turvallisuutta ja viihtyvyyttä ampumarata alueella. 
 
Voit ilmoittaa myös muista vaarahavainnoista vieraillessasi Satakunnan 
lennoston alueella ja tiloissa. Muut kuin ampumarata-aluetta koskevat 
vaarahavainnot voi kirjata liitteeseen 8 tai soittaa lennoston työ- ja pal-
velusturvallisuuspäällikkö (TPTPÄÄLL) kapteeni Tommi Salonen (0299 
220221). 

 
11.3 Tiedottaminen erityistilanteissa 

 
Satakunnan lennoston komentaja vastaa lennoston toimintaan tai ta-
pahtumiin liittyvästä tiedottamisesta. 
 
Esikuntapäällikkö/sijainen vastaa ulkoisesta tiedottamisesta. 
 
Tilanteessa oleva ampumaradan käyttäjä tai muu henkilö ilmoittaa eri-
tyistilanteesta ensisijaisesti puhelimitse heti SATLSTO:n VPOP:lle ja 
esikuntapäällikölle, joka vastaa tiedottamisesta siitä eteenpäin. 
 
Tärkeimmät yhteystiedot alla. 
 
 

11.4 Välttämättömät yhteystiedot 
 
Vartiopäällikkö 0299 225 340 
 
SATLSTO VPOP 0299 229 xxx 
 
Ampumaradan hoitaja  0299 224 204 
 
KOULSEKT KOULUPS 0299 220 224 
 
TPT- päällikkö 0299 220 221 
 
Yleinen hätänumero 112 


