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Ampumaradan turvallisuussäännöt 
 
 
Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat: 

• aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain ampuma-alueen suuntaan 
• ampumalinjan etupuolelle saa mennä vain silloin, kun kaikki radalla olevat ampujat 

ovat varmistuneet aseiden lataamattomuudesta 
• aseen kantohihna on irroitettava ampumaradalla ammuttaessa 
• toisen aseeseen ei saa koskea ilman omistajan lupaa 
• radalla saa ampua vain sallituilla ase- ja patruunatyypeillä 
• aseen saa ladata enintään kahdella patruunalla 
• samaa kiekkoa saa ampua vaan yksi henkilö 
• ammunta on suoritettava omalla ennalta sovitulla vuorolla 
• asetta ei saa jättää telineeseen tai muuhun paikkaan valvomatta 
• ampumaradalla ei saa esiintyä alkoholin tai huumausaineiden alaisena - alkoholin 

tai huumausaineiden vaikutuksen alainen henkilö poistetaan välittömästi radalta 
• ampuminen on luvallista vain osoitetuilla ampumapaikoilla 
• ampujalla tulee olla aseeseen hallussapitolupa tai hänellä tulee olla aseen 

käsittelyyn oikeutettu ohjaaja välittömässä läheisyydessä 
• kiekkojen loppuessa heittimestä on ammunta keskeytettävä ennen heitinsuojaan 

menoa. Aseet tulee sijoittaa telineeseen heitinten täytön ajaksi. Mikäli et hallitse 
täyttöä, ilmoita asiasta valvojalle tai haulikkojaoston jäsenelle. 

 
Ammunta on keskeytettävä heti, jos 

• ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä 
• ampumarata-alueella syttyy tulipalo 
• ihminen, eläin, ajoneuvo tms. havaitaan ampumapaikan etupuolella 
• syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe 

 
Vaaran huomannut on tällöin velvollinen huutamaan ”AMMUNTA SEIS!”, jolloin ammunta 
on heti keskeytettävä. 
 
Vuorossa oleva valvoja tai haulikkojaoston jäsen voi poistaa sääntöjä rikkovan henkilön 
radalta. 
 
Törkeistä sääntörikkomuksista ilmoitetaan viranomaisille.  
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Ampumaradan järjestyssäännöt 
 
 

• Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja 
määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä 
huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä 
vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta tarpeetonta häiriöitä. 

• Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän hyväksymät tai 
määräämät valvojat sekä haulikkojaoston jäsenet. Valvojien ja haulikkojaoston 
jäsenten antamia ohjeita ampumaradan käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä 
käyttäytymisestä on noudatettava. Ylintä määräysvaltaa radalla käyttää Sibbo 
Skyttegille ry:n hallitus.  

• Radalla saa ampua vain ennalta määrätyiltä ampumapaikoilla ja sellaisella aseella 
mille kyseinen ampumarata on tarkoitettu. 

• Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, minkä aiheuttaman vahingon 
ampuja on velvollinen korvaamaan. 

• Ampumaradan aukioloaikoja on noudatettava. Ammunta ampumaradan 
aukioloaikojen ulkopuolella on ehdottomasti kielletty. 

• Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina 
pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien 
mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna. 

• Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan. 
• Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä. 
• Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain ratamestarin 

luvalla. 
• Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä 

yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen suoritusalueille tai muuten merkityille 
vaara-alueille meneminen on kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa. 

• Kuulon suojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä. 
• Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana. 
• Sporting-radalla edellytetään suojalasien (tai silmälasien) käyttöä. Tämä koskee 

myös ammuntaa seuraavia henkilöitä. 
• Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty. 
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Toiminta ampumaradalla 
 
Saapuessasi radalle: 

• tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin 
• totea ampumapaikan kunto 
• lunasta ratakierroksia sirukortillesi toimistossa 
• siirry ampumapaikalle 
• tarkasta, ettei vaara-alueella ole ketään 
• tutustu lajikohtaisiin määräyksiin 
• tarkasta aseesi ennen ammunnan aloittamista, poista mahdollinen kantohihna 
• suojaa kuulosi ja käytä suojalaseja ammunnan aikana 
• suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen 
• huomioi muiden ampuminen. 

 
Poistuessasi ampumapaikalta: 

• tarkasta aseesi ja varmistu siitä, että aseesi on lataamaton 
• huolehdi tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat sekä sijoita ne niille varattuun 

paikkaan 
• huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. 

Näin edistät omaa ja muiden viihtyisyyttä radalla 
• tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta 

ampumaradalla 
• ilmoita laitevioista ja ongelmista ampumaradan valvojalle/haulikkojaoston jäsenelle. 

 
 
Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen 
seikan, ilmoita siitä välittömästi valvojalle tai haulikkojaoston jäsenelle. 
 
Näiden ohjeiden rikkoja voidaan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä 
korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Rangaistusseuraamuksen laiminlyöjä voidaan 
määrätä Sibbo Skyttegille ry:n hallituksen päätöksellä menettämään yhdistyksen 
jäsenoikeutensa tai, jollei hän ole Sibbo Skyttegille ry:n jäsen, menettämään 
oikeutensa rata-alueelle pääsyyn. 
 
Törkeistä sääntörikkomuksista ilmoitetaan poliisille. 
 
TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 
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Yhteystiedot: 

Ampumaradantie 105, 04130 Sipoo 
p. 09 239 3112 
 
 
Haulikkojaoston puheenjohtaja 
Alf Sjöblom / 0400 765 405 
 
Asevastaava 
Elof Juselius / 040 517 1144 
 
Haulikkojaoston jäsenet 
http://www.ssg-shooting.fi/haulikko/esittely/ 
 
 


