
 
AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ  
Valtioneuvoston asetus ampumaradoista (1307/2015), 2 §.  
 
AMPUMARADAN NIMI  
Ylinamman ampumarata 
 
Ampumaradan käyttöajat  
Ampumaradan käyttöajoista päättää ampumaratatoimikunta joka muodostuu Namman Erämiesten ja 
Tiaisen Erän edustajista, noudattaen ympäristöluvan, ampumarataluvan ja erillisten sopimusten 
ehtoja.  
 
Radalla saa ampua päivittäin klo 08.00 - 21.00. Sallitut ampuma-ajat löytyvät myös seuran kotisivuilta, 
kohdasta ampumarata.  Ampumaradalla saa ampua vain kivääriradalla. Haulikolla ampuminen on 
kielletty. 
 
Varomääräykset  
Radan ympäristöluvan ja ampumarataluvan edellyttämät varomerkit, reittiopasteet, pysäköintimerkit 
ja aitarakenteet on pidettävä kunnossa. Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava rataopasteissa 
annettuja ohjeita ja kieltoja. Vain merkittyjä ajo-ja kulkureittejä ja pysäköintipaikkoja saa käyttää. 
Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina. Ampumataulut sijoitetaan taustavallia 
vasten siten, ettei kimmokevaaraa synny.  Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa 
turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta ampumaradalla. Ennen ammunnan aloittamista 
nostetaan punainen varolippu lipputankoon. Varmistutaan ettei, maalialueella ole sinne 
kuulumattomia henkilöitä ja eläimiä. Ampujan pitää suojata kuulonsa ammunnan aikana. 
 
Siivous ja jätehuolto  
Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten 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 ratavastaavalle.  
 
Ampumaradan pitäjä  
Ampumaradan pitäjät ovat Namman Erämiehet ry ja Tiaisen Erä ry. Ampumarataluvan haltija on 
Namman Erämiehet ry. Rataa koskevat tiedustelut on osoitettava ratavastaavalle. 
 
Ratavastaavan nimi, puhelin ja muu yhteystieto  
Ylinamman ampumaradan ratavastaava on Eero Kenttälä. Hänen puhelinnumeronsa on +358 
400891916ja sähköposti on eero.kenttala@gmail.com  
 
Ratavastaavan oikeudet  
Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaan ampua 
radalla. Ampumaradan käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta 
vaarantava, ampumarataluvan tai -ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka 
järjestyssäännön vastainen toiminta ampumaradalla. Jos ammunnalle on nimetty ammunnan johtaja, 
on myös hänellä oikeus pyytää selvitys ja keskeyttää toiminta. (Ampumaratalaki 10 § 3)  
 
Järjestyssäännön esilläpito  
Tämä järjestyssääntö on sijoitettava kivääriradan ampumapaikan seinälle ja Namman Erämiesten 

kämpän ilmoitustaululle sekä seuran kotisivuille.  

 
 
 
 



Radan nimen, sijainnin ja ajo-ohjeen esilläpito  
Ampumaradan nimi, sijainti kartalla ja ajo-ohje radalle on sijoitettava ja pidettävä näkyvillä seuran 

kotisivulla. Sijaintitieto on oltava myös kivääriampumapaikan ilmoitustaululla. Ampumaradan 

koordinaatit ovat: Sijainti: N=7404973.917, E=465649.736 (ETRS-TM35FIN) 

 


