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Vihtakankaan ampumarata 

KÄYTTÖOHJEET 

 

Vihtakankaan ampumaradan käytössä on huomioitava ensisijaisesti radan järjestyssäännöt. Nämä 

käyttöohjeet täydentävät järjestyssääntöjä. 

Sallitut ampumasektorit ja aseet 

Rata Ampumasektori leveys 

Hirvirata, K1 

Liikkuva maali 35 m 

K1-A kohdistuspaikka, 

liikkuvan maalin keskellä 
5,0 m 

Kohdistusrata, K2 Kohdistuspaikka 7,2 m 

Pistoolirata, K3 

K3-A 11 m 

K3-B, haulikko 7,2 m 

K3-C 5,0 m 

K3-D 3,5 m 

 

- Ammunnat on sallittu ainoastaan yllä olevassa taulukossa esitettyihin sektoreihin, joihin on 

asennettu kumimatot pohjaveden suojaamiseksi. Kumimaton tarkoituksena on estää sadeveden 

pääsy luoti-iskemiin, jolloin raskasmetallien liukeneminen syvemmälle maaperään estyy  

- Haulikkoammunnat muuten kuin K3-B taustavallia vasten paikallaan olevaan maaliin on 

ehdottomasti kielletty 

- Ampuminen on sallittua ammuntakopeista ja viiralla tai tekonurmella suojatuilta rataosilta  

Taustavallien suojausrakenteiden käyttö 

- Ammuttaessa paikallaan olevaan maaliin: 

o kyseisen ampumapaikan taustavallin kumimatot tulee nostaa vallin päälle, siten ettei niihin 

synny luodeista tai hauleista osumia 

o kumimattojen nostoa varten niihin on kiinnitetty heittonaru 

o vallin päälle saa kulkea ainoastaan tikkaita pitkin 

o kivet ja muut mahdollisia kimmokkeita aiheuttavat esineet tulee poistaa taustavalleista 

o maalitaulut (ml. hirviradalla) tulee sijoittaa siten, että luodit ja haulit päätyvät ylösnostetun 

kumimaton kohdalle 

o kumimatot tulee aina ammunnan päätyttyä laskea takaisin paikalleen 

- Ammuttaessa liikkuvaan maaliin hirviradalla 

o Kumimattoja ei tarvitse nostaa pois ammuntasektorista.  

- Ammuttaessa metallisiin maalitauluihin 

o kyseisen ampumapaikan taustavallin kumimatot tulee nostaa vallin päälle, siten ettei niihin 

synny luodeista tai hauleista osumia 

o maalitaulun alle tulee asentaa kuljetinhihnamatto. Luotiroiskeet tulee ammunnan 

päätyttyä harjata hylsynkeräysastioihin 
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Muut huomioitavat asiat ammuntatapahtuman yhteydessä 

- Ampumaradan ilmoituskopilla oleva varoitusvalo on pidettävä päällä, aina kun radalla ollaan 

ampumassa. Mikäli usealla radalla on ampujia, tulee poislähtiessä sopia valon sammuttamisesta 

- Lisäksi kunkin ampumaradan katoksessa on varoituslippu, mikä tulee pitää ylhäällä ammuntojen 

ajan 

Jätehuolto 

- Hylsyt aina kerättävä talteen välittömästi ammunnan päätyttyä. Jos hylsyjä ei käytetä uudelleen 

lataukseen, tulee ne laittaa ampumaradoille sijoitettuihin hylsynkeräysastioihin. Laukeamattomia 

ammuksia ei tule laittaa keräysastioihin, vaan ne on tehtävä vaarattomaksi ja hävitettävä 

- Pahvit on sijoitettava niille varattuihin pistooliradalla ja ilmoituskopin luona 

- Puu- ja metallijäte sijoitettava pistooliradan katoksen taakse, mistä ne vuosittain toimitetaan 

kierrätykseen  

- Muu jäte on sijoitettava ilmoituskopin luona olevaan sekajäteastiaan 

Muuta 

- Tulipaikan käyttöoikeus on ampumaradan omistajin kuuluvien yhdistysten (Korpilahden 

Erämiesten, reserviläisten ja reservinupseerikerhon) jäsenillä sekä ampumaradalla tapahtumien 

yhteydessä (mm. riistanhoitoyhdistyksen järjestämät hirvikokeet ja niiden harjoitteluvuorot) 

- Kumimattojen kunto tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa (huhti- ja syyskuussa). Tarvittaessa 

kohdilla joihin on syntynyt isoja repeämiä, mattojen asemointia muutetaan tai mattoja uusitaan 

siten, että veden pääsy taustavalliin estyy. 

- Ratarakenteisiin syntyneistä vaurioista ja muista puutteista tulee ilmoittaa ratavastaavalle tai -

valvojille 

o Ratavastaava, Petri Loberg, 050 511 846 (Korpilahden Erämiehet) 

o Ratavalvoja, Jarkko Laukia, 040 506 0474  (Korpilahden Reserviläiset) 

o Ratavalvoja, Matti Hyvärinen, 0400 327613 (Korpilahden reserviupseerit) 

 

- Järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen ja käyttöohjeiden toistuva laiminlyönti voi johtaa 

porttikieltoon ampumaradalle 

 

 

Liite Asemapiirros, Vihtakankaan ampumaratarakenteiden sijainti 

 


