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KYMPPI 64 RY SUOMATKAN AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ  

Yleistä  
Järjestyssäännön perusteina ovat:  

 Ampumaratalaki 9§,  

 ampumaratalupa,   

 ympäristölupa,  

 alueen vuokrasopimus  

Alueella voidaan ampua kaikkia radoille soveltuvia valtakunnallisen 
Ampumaharrastusfoorumin jäsenjärjestöjen sääntöjen mukaisia am-
pumalajeja ja järjestää niihin liittyviä kilpailuja, harjoittelua, ampumako-
keita ja koulutusta.  

Lisäksi aluetta voidaan käyttää muihin Kymppi 64 ry:n johtokunnan hy-
väksymiin käyttötarkoituksiin.  

1. Suomatkan ampumarata.  
Suomatkan ampumaradan käyttö on sallittu vain  

 Kymppi 64 ry:n jäsenille.  

 Kirjallisen käyttösopimuksen tehneille (Reserviläisjärjestöt, RHY, 
metsästysseurat) ja  

 Kymppi 64 ry:n ampumaohjelmien mukaisiin kilpailuihin tai har-
joitusammuntoihin osallistuville kilpailu- tai harjoitusmaksun suo-
rittaneille.  

 Seuraan kuulumattomien on mahdollista harjoitella radalla kilpai-
lu- ja harjoitusohjelman ulkopuolella ainoastaan Kymppi 64 ry:n 
jäsenen vieraana, valvomana ja läsnä ollessa.  

Suomatkan ampumaradalla on seuraavat lajiradat:  

 Haulikkorata,  

 50 m:n kiväärirata,  

 25 m:n pistoolirata,  

 50 m:n liikkuvamaalin rata,  

 75 m:n / 100 m:n hirvirata.  

Suomatkan ampumarata, Ampumaradantie 42, KANGASALA. Pirkan-
maan liiton taustaselvitys maakuntakaava 2040: Pirkanmaan ampuma-
ja moottoriradat 2016, ratakortti 13, sivu 57.  
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2. Ampumaradan käyttöajat.  
Ampumaradan käyttöajoista päättää Kymppi 64 ry:n johtokunta noudat-
taen ympäristöluvan, ampumarataluvan ja erillisten sopimusten ehtoja. 
Ampumaradalla ampuminen on mahdollista ympäri vuoden ympäristö-
luvan aikarajoitusten mukaisesti.  

Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti Suomatkan ra-
dalla saa ampua  

 Arkisin (ma - pe) klo 8.30 - 20.00 ja  

 lauantaisin klo 8.30 - 15.00,  

 sunnuntaina ei saa ampua lainkaan.  

Poikkeukset ovat ympäristöluvan mukaisesti  

 Arki-iltaisin järjestettävät kilpailut, jolloin ampuminen voi jatkua 
pidempään, loppuen kuitenkin viimeistään klo. 21.00,  

 enintään kolmena lomakauden (juhannus - elokuun alku) ulko-
puolisena sunnuntaina järjestettävät kilpailut,  

 haulikolla ja korkeapaineaseilla ei saa ampua viikonloppuisin ju-
hannuksen ja elokuun lopun välisenä aikana. Ammunta on sallit-
tu tällöin vain kaliperin .22 aseilla.  

Lisäksi ampuminen on kokonaan kielletty juhlapyhinä.  

Jokaisella lajiradalla on ilmoitustaulu, jolle on merkitty kyseisen lajira-
dan sallitut ampuma-ajat. Sallitut ampuma-ajat löytyvät myös Kymppi 
64 ry:n kotisivustolta kohdasta Ampumaradat - Ruutiaserata.  

3. Varomääräykset.  
Radan ympäristöluvan ja ampumarataluvan edellyttämät varomerkit, 
reittiopasteet, pysäköintimerkit ja aitarakenteet on pidettävä kunnossa.  

Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava rataopasteissa annettuja oh-
jeita ja kieltoja. Vain merkittyjä ajo- ja kulkureittejä ja pysäköintipaikkoja 
saa käyttää. Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina ai-
koina.  

Lajiratakohtaiset ohjeet, määräykset ja rajoitukset on julkaistu ko. rato-
jen ilmoitustaululla. Lajiradoilla ammuttaessa on ratakohtainen punai-
nen varoituslippu oltava näkyvillä kiinnikkeessään.  

Mikäli ampuma-alueella (taustavalli, ratalaitteet ja välimaasto) joudu-
taan työskentelemään, on keltamusta varoitustaulu "HUOLTOTYÖ am-
puminen kielletty" kyltti oltava varoituslipun kiinnikkeessä. Tällöin asei-
den kaikenlainen käsittely ampumakatoksessa on kielletty!  

Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta 
ja ampumatoiminnan jatkumisesta Suomatkan radalla.  
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4. Siivous ja jätehuolto.  
Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitus-
ten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin astioihin. Hylsyt on 
kerättävä radan hylsyastioihin. Rikkoutuneet taulukehikot kootaan niille 
osoitettuun paikkaan.  

Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi 
ilmoitettava kunkin radan vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilöiden yhteys-
tiedot ovat lajiratojen ilmoitustauluilla sekä Kymppi 64 ry:n kotisivustolla 
kohdassa Suomatkan ratojen kausiohjelmat.  

5. Ampumaradan pitäjä.  
Ampumaradan pitäjä ja ampumarataluvan haltija on Kymppi 64 ry.  

Yhdistyksen sihteerin sähköposti on kymppi64.siht(at)gmail.com; ko-
tisivuston osoite on http://www.kymppi-64.fi.  

6. Ratavastaavan nimi, puhelin ja muu yhteystieto.  
Suomatkan ampumaradan ratavastaava on Pekka Toukola. Puhelin-
numero on +358 40 508 3590 ja sähköposti on toukope(at)gmail.com.  

7. Radan nimen, sijainnin ja ajo-ohjeen esilläpito.  
Suomatkan ampumarata sijaitsee Ponsantien (kantatie 58) varressa, 
noin 2,1 kilometriä Huutijärveltä Orivedelle päin ja oikealle Ampumara-
dantie.  

Alueen koordinaatit (WGS84): N61o 28.2201’, E24o 8.1601’.  

Ampumaradan nimi, sijainti kartalla ja ajo-ohje radalle on näkyvillä 
kymppi 64 ry:n kotisivulla. Sijaintitieto on myös Suomatkan ampumara-
dan sekä lajiratojen ilmoitustaululla.  

8. Järjestyssäännön ja rataohjeiden esilläpito.  
Tämä järjestyssääntö on sijoitettu Suomatkan ampumaradan ilmoitus-
taululle ja ratakohtaiset ohjeet ovat ratojen ilmoitustauluilla.  

      
     
 


