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1 KYRÖNPELLON AMPUMARATOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Kyrönpellon ampumarata-alue on puolustusvoimien käyttöön vuokrattu 
Senaattikiinteistöjen omistama alue, jota käytetään ensisijaisesti 
puolustusvoimien käskemään varusmiesten, reserviläisten ja 
henkilökunnan ampumakoulutukseen. Varusmiehet ampuvat 
Kyrönpellon ampumaradalla ainoastaan puolustusvoimien palkatun 
henkilöstön johtamissa tapahtumissa.  
 
Ampumaratoja voivat käyttää myös puolustusvoimien ulkopuoliset 
tahot: 

- puolustushallintoon kuuluva henkilöstö 
- poliisi virkatehtäviinsä liittyen 
- rajavartiolaitoksen henkilöstö virkatehtäviinsä liittyen 
- käyttöoikeussopimuksen tehneet järjestöt 

 
Ampumaratojen käyttöoikeussopimuksen solmineet tahot velvoitetaan 
perehtymään radan käyttöä ohjeistaviin varomääräyksiin, 
johtosääntöön ja maalilaitteiden käyttöohjeisiin. Käyttäjällä tulee olla 
aseenkantolupa käytettävään aseeseen. 
 

2 AMPUMARATOJEN JOHTOSÄÄNTÖ 
 
Karjalan prikaati laatii ja ylläpitää johtosäännön, jonka Karjalan 
prikaatin komentaja vahvistaa. 
 

3 AMPUMARATOJEN HALLINNOINTI 
3.1 Johtosuhteet, ylläpito ja hoitovastuu 

 
Karjalan prikaati johtaa alueen käyttöä, kunnossapitoa ja valvontaa. 
 
Senaatti -kiinteistöt omistaa ampumaratojen maa-alueen ja kiinteistöt 
 
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Mikkelin paikallistoimisto 
toteuttaa ampumaratojen kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. 

 
3.2 Ampumarata-alueen rakenne 

 
Kiväärirata 150 metriä 
Radalla on 50 ampumapaikkaa ja sillä on puolustusvoimien omistamat 
kiinteät ja kääntyvät maalilaitteet. Ammuttaessa johtosäännön 
mukaisesti vaara-alue päättyy taustavalliin. 

Kiväärirata 300 metriä 
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Radalla on 50 ampumapaikkaa ja sillä on puolustusvoimien omistamat 
kiinteät ja kääntyvät maalilaitteet. Ammuttaessa johtosäännön 
mukaisesti vaara-alue päättyy taustavalliin. 

Hirvirata 

Rata on 100 m:n kiväärirata liikkuvaan maaliin ampumista varten. 
Radalla on kiinteä ja liikuteltava ampumakatos. Maalilaitteiston omistaa 
Mikkelin riistanhoitoyhdistys ry, joka myös vastaa rakennusten ja 
ratalaitteiston kunnossapidosta. Ammuttaessa johtosäännön mukaisesti 
vaara-alue päättyy taustavalliin. 

Pienoiskiväärirata 

Rata on 50 m:n rata, jossa on 50 katettua ampumapaikkaa. Radan 
yhteydessä on villikarjurata. Maalilaitteina ovat sähköiset 
nauhataululaitteet ja liikkuva maalilaitteisto villikarjuammuntaan. 
Mikkelin ampujat ry omistaa maalilaitteistot. Ammuttaessa 
johtosäännön mukaisesti vaara-alue päättyy taustavalliin. 

Pistoolirata 

Rata on 25 m:n rata, jossa on 50 katettua ampumapaikkaa. Rata on 
jaettu kahteen osaan kimmokkeilta suojaavalla sivusuojaseinällä 
(lautaverhoiltu 5 mm:n teräslevy). Maalilaitteina ovat puolustusvoimien 
omistamat automaattiset pistooliratalaitteet. Ammuttaessa 
johtosäännön mukaisesti vaara-alue päättyy taustavalliin. 

Ampumahiihtorata 

Rata on 50 m:n rata, jossa on 50 ampumapaikkaa ampumavallilla. Rata 
on tarkoitettu ampumahiihdon kilpailuammuntoja ja ampumahiihdon 
ampumaharjoittelua varten. Maalilaitteina ovat Mikkelin hiihtäjät ry:n 
omistamat ampumahiihdon maalilaitteet. Ampumahiihtoradalla on 
huoltorakennus, jonka omistaa Mikkelin hiihtäjät ry. Ammuttaessa 
johtosäännön mukaisesti vaara-alue päättyy taustavalliin. 

Haulikkorata 

Rata muodostuu kolmesta ampumapaikasta. Rata on tarkoitettu trap- ja 
skeet ja compak -ammuntaa varten. Rata- ja maalilaitteet omistaa 
Mikkelin ampujat ry. Haulikkoradalla on huoltorakennus, jonka omistaa 
Mikkelin ampujat ry. Haulikkoammuntojen vaara-alueen 
eristämisjärjestelyt on esitetty liitteessä 3. 
 
Practical -rata 

Rata muodostuu kaarevan taustavallin muodostamasta alueesta, jolla 
ei ole kiinteitä ampumapaikkoja eikä kiinteitä maalilaitteita. Rata on 
tarkoitettu Suomen ampumaurheiluliitto ry:n Practical-jaoston 
kilpailusääntöjen, Reserviläisurheiluliitto ry:n sovelletun 
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reserviläisammunnan sääntöjen, puolustusvoimien henkilöstön osalta 
puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaisten ammuntojen ja 
muiden viranomaisten osalta heidän määräystensä mukaisten 
ammuntojen harjoitteluun ja kilpailemiseen. Rata- ja maalilaitteet sekä 
radalla olevan siirrettävän tarvikevaraston omistaa Mikkelin ampujat ry. 
Ammuttaessa johtosäännön mukaisesti vaara-alue päättyy taustavalliin. 

Ampumaratapaviljonki Kyrönpirtti 

Rakennusta käytetään Mikkelin ampujat ry:n toimintaan ja 
puolustusvoimien tilapäisiin tarpeisiin. Kyrönpirtin hallinnasta ja 
käytöstä on yksityiskohtaiset määräykset Puolustusministeriön 
asiakirjassa 1505/11g/Kiint/85 14.7.1986. Määräyksiä on tarkennettu 
Mikkelin kiinteistönhoitopiirin ja Mikkelin ampujat ry:n välisellä 
sopimuksella 22.3.1988 
 

3.3 Ampumarata-alueeseen vaikuttavia sopimuksia 
 
Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa kaikista käyttösopimuksista. 
Sopimuksia ylläpidetään puolustusvoimien sopimustietokannassa. 
 

4 AMPUMARATA-ALUEEN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖRAJOITUKSET 
 
Karjalan prikaatiin kuuluva Etelä-Savon aluetoimisto valvoo ratojen 
käyttöä ja määräysten noudattamista, sekä tarvittaessa peruuttaa 
määräysten rikkojien käyttöoikeudet. Ampumaratojen hoidosta ja 
valvonnasta vastaava henkilö on Mikkelin varuskunnan 
komendantintoimiston toimistoupseeri. 
 
Ampumaratojen käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan tämän 
asiakirjan mukaisia turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä määräyksiä. 
 

4.1 Ampuma-ajat 
 
Kiväärirata 150 metriä, Kiväärirata 300 metriä, Practical -rata ja 
hirvirata: 
- Maanantaista perjantaihin klo 07.00 - 21.00 
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00 
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 11.00 - 21.00 

 
Pienoiskiväärirata, pistoolirata ja ampumahiihtorata: 
- Maanantaista perjantaihin klo 07.00 - 21.00 
- Lauantaisin klo 08.00 - 21.00 
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 08.00 - 21.00 

 
Haulikkorata: 
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- Maanantaista perjantaihin klo 08.00 - 20.00 
- Lauantaisin klo 08.00 - 18.00 
- Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 11.00 - 18.00 

 
Kyrönpellon ampumaradoilla ei ammuta juhlapyhinä, joita ovat 
jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä, pitkäperjantai ja 1. sekä 2. 
pääsiäispäivä. 
Edellä mainituista ampuma-ajoista voidaan poiketa erityisistä syistä. 
Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi puolustusvoimien harjoitukset ja 
ampumakilpailut. Tapahtuman johtaja hakee luvan ampuma-ajoista 
poikkeamiseen Mikkelin varuskunnan päälliköltä. Hakemus toimitetaan 
Mikkelin varuskunnan komendantintoimistoon viimeistään neljätoista 
vuorokautta ennen tapahtumaa. Poikkeuslupahakemus on liitteenä 8.  
 
Komendantintoimisto esittelee hakemuksen varuskunnan päällikölle. 
Komendantintoimisto toimittaa päätöksen hakijalle ja ilmoittaa 
poikkeavista ampuma-ajasta kohdan 4.4. mukaisesti.  
 
Kyrönpellon ympäristölupa rajaa poikkeavina aikoina tapahtuvien 
ampumatapahtumien määrän kahteentoista kertaan vuodessa. Mikkelin 
varuskunnan komendantintoimisto vastaa seurannasta. 
 

4.2 Ampumaratojen käyttösuunnitelma 
 
Ampumaratojen käyttösuunnitelma (hyväksytyt varaukset) on 
luettavissa PVAH -järjestelmän resurssivaraussovelluksesta - MAAV 
itäiset resurssit - KARPR ESALTSTO AMPUMARATA/MIKKELI 
KARKIALAMPI. 
 

4.3 Ampumaradan varaaminen 
 
Puolustusvoimien käyttäjät varaavat ratavuoronsa PvAh -
järjestelmässä.  Käyttövuoron hyväksyy Mikkelin varuskunnan 
komendantintoimisto. Ampumaradan käyttö edellyttää aina hyväksyttyä 
varausta. 
 
Käyttöoikeussopimuksen tehneillä tahoilla on ratojen käyttövuoroja, 
jotka vahvistaa Mikkelin varuskunnan komendantintoimisto. 
Komendantintoimisto peruu käyttövuoroja puolustusvoimien tarpeiden 
ja ampumakilpailuiden perusteella. Käyttövuorojen perumisesta 
tiedotetaan sähköpostitse käyttäjälle. 
 
Practical -radan käyttövuorot ovat Mikkelin ampujat ry:n hallinnassa. 
Muut käyttäjät sopivat käyttövuoroista ja mahdollisista 
käyttökorvauksista Mikkelin ampujat ry:n kanssa. 
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Komendantintoimisto toimittaa kuukausittaisen varaustilanteen 
ampumaradan hoitajalle. 
 
Ammunnan johtaja (vast) ottaa ampumaradan hoitajaan yhteyttä 
viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen ammuntaa sopiakseen 
ratojen ja kaluston vastaanottamisesta. Ampumaratojen hoitajan 
työskentelyajat ovat maanantaista torstaihin klo 07.00 - 15.30 ja 
perjantaisin klo 07.00 - 13.30.  
 

4.4 Yhteydenotot eri viranomaisiin 
 
Poikkeuksellisista ampuma-ajoista ilmoitetaan:  
- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
- Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
- Yleisölle tiedotetaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa 

Karjalan prikaatin kotisivuilla ja Kyrönpellon ampumaradan 
ilmoitustauluilla 

- Mikkelin varuskunnan päällikkö käskee tiedottamisesta alueen 
lehdissä, kun valmisteilla on niin poikkeuksellinen tapahtuma, että 
katsoo laajemman tiedottamisen tarpeelliseksi 

 
Mikkelin varuskunnan komendantintoimisto lähettää 
ampumailmoitukset. 
Etelä-Savon ELY -keskus 
- Etelä-Savon ELY -keskus, PL 164, 50101Mikkeli 
- Puhelin: 029 502 4000 
- Faksi: 015 651 9149 
- kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi 

 
Mikkelin kaupunki 
- Tekniikka- ja ympäristötalo 
- PL 33, 50101 Mikkeli 
- Puhelin 015 1941 
- Faksi 015 194 4799 
- kirjaamo@mikkeli.fi 

 
4.5 Ammuntoihin liittyvät ilmoitukset 

 
Johtosäännön mukaisista ammunnoista ei tarvitse ilmoittaa. 
 

4.6 Liikenne- ja liikkumisrajoitukset 
 
Ampumaratojen harjoituskieltoalueella ei saa järjestää muuta kuin 
ampumakoulutusta tai ampuvan joukon oheiskoulutusta. 



 Karjalan Prikaati Johtosääntö 8 (16) 

Esikunta HL987 

VEKARANJÄRVI  

  

   
 

 
 
 
 
 
 

Ampumaratojen harjoituskieltoalueella saa liikkua vain ampumaratojen 
piha- ja tiealueilla sekä liikuntakoulutuksessa pururataa/hiihtolatua 
pitkin. 
 
Ampumaratojen tausta- ja sivuvalleilla tai näyttösuojan 
suojavalleilla ei saa liikkua. 
 
Miinasijoja ja muita kaivantoja ei saa tehdä tie- tai pysäköintialueilla. 
 

4.7 Käytön tilastointi 
 
Käytönseuranta tarkoittaa laukausmäärien ilmoittamista ampuma-
ajoittain, vuorokausikohtaisesti ja radoittain. 
 
Ammuntojen johtajat / yksittäiset ampujat toimittavat kirjallisen 
laukausmääräilmoituksen ampumaratatoimiston postilaatikkoon 
viipymättä ammunnan jälkeen. 
 
Laukausmääristä ilmoitetaan: 
- RK ja kiväärikaliiperiset laukaukset 
- Pistoolin laukaukset 
- Haulikon laukaukset 
- Pienoiskiväärin ja -pistoolin (cal 22) laukaukset 

 
Laukausmäärien ilmoituslomake on liitteenä 5. 
 
ESAVALTSTO lähettää laukausmääräilmoitukset kuukausittain 
Karjalan prikaatin esikunnan koulutusosastolle. 

 
5 AMPUMARADAN VAROTOIMINTA 

 
5.1 Ampumaradan eristäminen ja vartiointi 

 
Ammunnan johtaja vastaa ampumaradan eristämisestä sekä 
ammunnan varoitusjärjestelmien käytöstä. 
 
- Käytössä olevan ampumaradan punainen lippu on oltava 

ammunnan aikana ylhäällä, pimeänä aikana on sytytettävä 
punainen varoitusvalo (150 m, 300 m ja pistoolirata). 

- Ammunnan aikana maalialueelle johtavat tiet on suljettava 
ampumaradalla olevilla puomeilla 

- Haulikkoradan maalialueelle johtavilla urilla on kolme puomia (115, 
116 ja 117), jotka kaikki on suljettava ammuntojen ajaksi 
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- Ammuttaessa Practical -radalla sinne johtavalle tielle 150 metrin 
kivääriradan kohdalle on asetettava varoituskyltti: ”Practical- 
radalla ammutaan”. 

 
Kivääriradoilla 150 metriä ja 300 metriä sekä Hirviradalla on 
näyttösuojat, joihin ei ole rakennettuna varoyhteyttä. Mikäli näyttösuojia 
miehitetään ammunnan kovapanosvaiheen ajaksi, on rakennettava 
varoyhteys ammunnan johtajan ja näyttösuojan johtajan välille. 
Varoyhteys on varmennettava.  
 
Mikäli näyttösuoja on miehitetty, tulee näyttösuojan päässä olevaan 
lipputankoon nostaa punainen lippu. Hirviradan näyttösuojan 
yhteydessä ei ole kiinteätä lipputankoa. 
 
Ammunnan johtaja käskee näyttösuojahenkilöstölle johtajan. 
Näyttösuojahenkilöstön johtaja merkitään punaisella tai oranssin 
värisellä turvaliivillä.  
 
Näyttösuojahenkilöstön on ammunnan aikana käytettävä suojalaseja ja 
vähintään tulppasuojaimia.  
 
Näyttösuojahenkilöstön johtaja menee viimeisenä henkilönä sisään 
näyttösuojaan ennen ammunnan kovapanosvaihetta. Hän tulee 
ensimmäisenä henkilönä ulos näyttösuojasta ammunnan johtajan 
luvalla kovapanosvaiheen päätyttyä.  

 
6 TOIMINTA AMPUMARADALLA 
6.1 Yleistä 

Ammunnan johtaja (vast) vastaa siitä, että ammunnoissa noudatetaan 
voimassa olevia yleisiä ja asekohtaisia varomääräyksiä sekä -ohjeita tai 
ampumaurheilun kyseessä ollen ao. ampumaurheilun sääntöjä sekä 
tämän johtosäännön määräyksiä. 
 
Ampumapaikkana saa olla vain käytössä olevan radan 
erikoismääräyksessä määritetty ampumapaikka. Ampumasuunnan on 
aina oltava 1400 - 1600 v kulmassa taustavalliin nähden. 
 

6.2 Kiinteät maalilaitteet 
 
Kivääriradoilla (150 metriä ja 300 metriä) ja pistooliradalla on 
ORICOPA:n valmistamat taulunkääntölaitteet. Taulunkääntölaitteiden 
ohjausyksiköt ovat kunkin radan ampumakatoksessa. 
 
Kyrönpellon ampumaradoilla pl. Practical -rata on kiinteästi asennetut 
maalilaitteet.  Maaleina olevat taulut on asetettava radalla kiinteästi 
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oleviin maalilaitteisiin. Practical -radan maalien asettelun rajoitukset 
on esitetty ratakohtaisissa määräyksissä (liite 3). Maalit tulee asettaa 
kaikissa tapauksissa varomääräyksen D2.1 mukaisesti; 

- ampumataulut on asetettava aina taustavallia vasten siten, että 
taulujen osumapinta saa olla korkeintaan kahdeksantoista (18) 
metrin päässä taustavallista luotien lentoradan suunnassa mitattuna 
- maalit on aseteltava siten, että niiden yläreuna on vähintään neljä 
metriä taustavallin yläreunan alapuolella ja  
- ampumapaikan ja taustavallin välinen maasto on vähintään puoli 
metriä maalien alareunan alapuolella. 

 
6.3 Sallitut tilapäiset maalilaitteet 

 
Maaleina saa käyttää: 

- pahvista, muovikalvosta ja puusta koottuja maalitauluja ja -kuvioita 
- Janter / Jaster maalilaitteita, 
- puolustusvoimien ase- ja kilpailumääräysten mukaisia pahvisia 

tauluja sekä mekaanisia partio- ja ampumahiihtotauluja, 
- Suomen ampumaurheiluliitto ry:n, Reserviläisurheiluliitto ry:n ja 

Suomen metsästäjäliitto ry:n yleisten ja lajikohtaisten 
erityissääntöjen mukaisten ammuntojen tauluja ja maalilaitteita. 

 
6.4 Sallitut aseet ja ampumatarvikkeet 

 
Kullakin radalla sallitut aseet ja ampumatarvikkeet ilmenevät liitteessä 3 
olevista ratakohtaisista erikoismääräyksistä. 
 

6.5 Sallitut ammunnat 
 
Ampumaradalla suoritettavien ammuntojen tulee olla varomääräyksen 
D 2.1 mukaisia puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaisia 
perusammuntoja tai; 

- puolustusvoimien ase- ja kilpailumääräysten,  
- Suomen ampumaurheiluliitto ry:n, Reserviläisurheiluliitto ry:n ja 

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

- viranomaisten koulutusammuntoja. 
 
Ratakohtaisissa erikoismääräyksissä (liite 3) on käsketty kullakin 
radalla sallitut ammunnat.  
 

7 HUOLTO 
7.1 Täydennykset 
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Ampumaratojen hoitaja vastaa siitä, että ampumaradoilla on riittävästi 
käyttökelpoisia maalitauluja puolustusvoimien ammuntoihin. Ampuva 
joukko voi täydentää tarvittaessa maalilaitemateriaalia ampumaradan 
hoitajan ohjeiden mukaisesti ratojen huoltorakennuksessa olevasta 
varastosta. 
 
Ammunnan johtaja kuittaa ampumaratojen avainten noutamisen 
yhteydessä ampumaradan hoitajalta ampumaratalaatikot, joihin on 
varattu tärkeimmät ammunnoissa tarvittavat työkalut ja 
paikkamateriaali. 
 
Puolustusvoimien ulkopuoliset ratojen käyttäjät vastaavat omasta 
materiaalistaan. 
 

7.2 Kunnossapito 
 
Ampumarata-alueen kunnossapidosta vastaa Mikkelin varuskunnan 
komendantintoimisto.  
 
Kunnossapidon suorittaa PHRAKL sopimusten mukaisesti. 
 

7.3 Lääkintähuolto 
 
Ampumatapahtumassa on ampuvan osaston mukana tai viiden 
minuutin kuluessa muuten saatavilla oltava:  
- ensiapuhenkilö,  
- lääkintämiehen laukun (vast.) varustus,  
- potilasevakuointiin varattu ajoneuvo, jossa potilas voidaan kuljettaa 

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

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

7.4 Ympäristönsuojelu 
7.4.1 Ympäristölupamääräykset 

 
Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kyrönpellon 
ampumaradalle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen toistaiseksi 
voimassa olevan ympäristöluvan 8.2.2013 (päätös 12/2013/1 Dnro 
ISAVI/133/04.08/2010). 
 

7.4.2 Jätehuolto 
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Ammunnan johtaja vastaa siitä, että hänen johtamassaan 
tapahtumassa syntyvät jätteet ja kierrätysmateriaali toimitetaan oikeisiin 
keräys- ja kierrätyspisteisiin. Syntyvä jäte ja kierrätysmateriaali 
kerätään niille varatuille paikoille: 
- patruunoiden hylsyt kerätään ampumaradan huoltorakennuksessa 

olevaan lavakaulukseen tai viedään ampuvan osaston omaan 
joukko-osaston keräyspisteeseen 

- tyhjät puiset patruunalaatikot viedään ampuvan osaston oman 
joukko-osaston keräyspisteeseen 

- metalliromu viedään ampuvan osaston omaan joukko-osaston 
keräyspisteeseen, tai autohallialueella olevalle 
metallinkeräyslavalle. 

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

  
Tupakointijäte siivotaan ampuvan joukon toimesta. Ampumarata-
alueen tupakointipaikat on merkitty liitteeseen 1. 
 
Ampumaratojen jätehuolto on käsketty liitteessä 6. 
 

8 VAHINGOT 
8.1 Vahinkojen välttäminen 

 
Ennen ammuntaa 

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

mukainen, 
- valmenna toimihenkilöt tehtäviinsä, 
- varmista tarvittavat lääkintähuollolliset järjestelyt, 
- varmista varoyhteydet (ammunnan johtaja varmistaa PV:n GSM -

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

- sulje ampumaradan puomit, nosta varoituslippu 
- totea ampumapaikan ja maalilaitteiden kunto, 
- kertaa ampuvalle osastolle yleiset, asekohtaiset ja paikalliset 

varomääräykset ja -ohjeet, 
- tarkasta ase/aseet. 

 
Ammunnan aikana 

- tarkkaile maalialuetta, 
- valvo ampujien toimintaa, 
- keskeytä ammunta heti jos havaitset vaaratilanteen, 
- tarkista ase/aseet aina jokaisen ampumavaiheen jälkeen tai jos 

maalialueelle siirtyy henkilöstöä. 
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Ammunnan jälkeen 
- tarkasta ase/aseet, 
- pura varojärjestelyt, avaa puomit, laske varoituslippu, 
- huolehdi, että taulut liidutaan ja paikataan ja järjestetään 

näyttösuojaan tai tauluvarastoon 
- valvo hylsyjen kerääminen, 
- valvo kierrätysmateriaalin toimittaminen käskettyyn paikkaan, 
- tarkasta taukopaikkojen siisteys, 
- palauta lainaamasi välineistö huollettuna, 
- jätä laukausmääräilmoitus ampumaradan hoitajalle, 
- ilmoita havaitut viat tai epäkohdat, 

9 PELASTUSTOIMI 
9.1  Yleistä 

 
Suojelu- ja pelastustoiminta ohjaa seuraavat asiakirjat: 
- Varomääräys D 1.4 Toiminta ampuma-alueilla  
- Pelastuslaki 468 / 2003 
- Työturvallisuuslaki 738/2002 
- Valtioneuvoston asetus Pelastustoimesta 787/2003 
- MAAVE AK ME 18/14.1.2008/ Pelastustoiminnan ja lääkinnällisen 

pelastustoiminnan järjestäminen puolustusvoimien harjoitus- ja 
koulutustoiminnassa 

- MAAVOHJE PELASTUSTOIMINTA - MAAVEOP-OS Ohje 
pelastustoiminnan järjestämisestä maavoimien harjoitus- ja 
koulutustoiminnassa / HG318/23.2.2011 

- 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” 
 

9.2 Pelastustoimen järjestelyt 
 
Ammunnan johtaja vastaa, että ammunnan pelastustoiminnan ja 
lääkinnällisen pelastustoimen järjestäminen on toteutettu 
varomääräysten mukaisesti.  
 

9.3 Harjoitusjoukkojen toiminta kiireellisessä onnettomuustapauksessa 
 
- Hätäilmoituksen tekeminen (112), 
- lisäonnettomuuksien estäminen, 
- hätäensiapu, 
- ilmoita varuskunnan vartiopäällikölle, että järjestää opastuksen 

pääportilta ampumaratatoimiston risteykseen. Varaudu myös 
järjestämään opastus itse, 
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- opasta pelastuslaitos ampumaratatoimiston risteyksestä 
onnettomuuspaikalle. 

 
9.4 Palontorjunta 

 
Ampumaradoilla ei saa metsäpalo- ja ruohikkopalovaroituksen aikana 
ampua valojuovapatruunoita eikä käyttää valoraketteja (vast.) 

 
Tupakointi on sallittu vain ammunnan johtajan osoittamalla 
hiekkapohjaisella (tai vastaava palamaton maapohja) 
tupakointipaikalla. 
 
Ampumaradoilla ei ole ensisammutusvälineitä. 
 

10 VIESTITOIMINTA 
 
Ammunnan johtaja varaa ammuntaan varomääräyksen D 2.1/ D 7.7 
mukaiset viestivälineet. Ampumarata-alueella ei ole kiinteitä 
viestiyhteyksiä. 
 

10. KENTTÄHYGIENIA 
 
Ampumaradoilla on kaksi kuivakäymälää 300 metrin kivääriradan 
ampumakatoksen takana. 
 
Ampumaratojen hoitaja vastaa käymäläjätteen tyhjentämisestä. 
Käyttäjä vastaa WC -paperista sekä tilojen siivoamisesta käytön 
jälkeen. 
 

11. TURVALLISUUSTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN 
11.1.  Turvallisuustoiminta 

 
Mikkelin varuskunnan komendantintoimisto valvoo ratojen käyttöä ja 
määräysten noudattamista. Komendantintoimisto tekee esitykset ja 
varuskunnan päällikkö päättää tarvittaessa määräysten rikkojien 
käyttöoikeuksien peruuttamisesta. 
 
Karkialammen alue, johon Kyrönpellon ampumarata-alue kuuluu, on 
sotilasaluetta. Alueella liikkuminen on pysyvästi kielletty 
Puolustusvoimien ulkopuolisilta henkilöiltä ilman sotilasviranomaisen 
lupaa (Julkisrauhan rikkominen RL 24:3 ja 4 §). Alueen lupahallinnosta 
ja kulkuoikeuksista vastaa Mikkelin varuskunnan komendantintoimisto. 

 
11.2.  Tiedottaminen erityistilanteissa 
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Karjalan prikaatin komentaja vastaa prikaatin toimintaan tai tapahtumiin 
liittyvästä tiedottamisesta. 
 
Esikuntapäällikkö tai hänen sijaisensa vastaa ulkoisesta 
tiedottamisesta. 
 
Havainnon tehnyt henkilö ilmoittaa erityistilanteesta ensisijaisesti 
puhelimitse heti KARPR:N VPOP:lle ja esikuntapäällikölle. 
 

11.3 Vaaratilanteista ilmoittaminen 
 
Vaaroilla tai vaaratekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, ominaisuuksia tai 
ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa henkilöstön 
terveydelle, turvallisuudelle tai omaisuudelle. 
 
Vaaratilanteista ilmoitetaan, kuten puolustusvoimien 
palvelusturvallisuusnormeissa käsketään. 
 
Mahdollisesti tapahtuneesta yliampumisesta tai vahingonlaukauksesta 
ilmoitetaan lisäksi tämän johtosäännön liitteenä 7 olevalla lomakkeella 
Mikkelin varuskunnan komendantintoimistolle. 

 
11.7. Välttämättömät yhteystiedot 

 
KARPR VPOP 0299 431 900 
Ampumaradan hoitaja  0299 837080 
Komendantintoimisto 0299 436 353 tai 0299 436352 
Mikkelin varuskunnan vartiopäällikkö 0299 436 902 
 

12. AMPUMARATA TAI AMPUMARATA-ALUEEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN  
 
Karjalan prikaatin esikunta laatii ja ylläpitää ampumaratojen 
kehittämissuunnitelmaa. 
 
Käyttäjät voivat laatia ampumaratojen parannusehdotuksia Mikkelin 
varuskunnan komendantintoimistolle. 
 

 
 
 
 
 

Prikaatin komentaja 
Prikaatikenraali Jari Kallio 
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Varuskunnan päällikkö 
Everstiluutnantti Heikki Saarento 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET Liite 1 Rakenne ja varolaitteet 

Liite 2 Harjoituskieltoalue 
Liite 3 Ratakohtaiset erikoismääräykset 
Liite 4 Maalilaitteiden käyttöohjeet  
Liite 5 Laukausmäärät 
Liite 6 Jätehuolto 
Liite 7 Vahingonlaukaus 
Liite 8 Poikkeuslupa-anomus 

 
JAKELU MAAVE HENKOS 

KarPr 
UtJR 
MaaSK 
Mikkelin Ampujat ry 
Mikkelin Hiihtäjät ry Ampumahiihtojaosto 
Mikkelin seudun riistanhoitoyhdistys 
Itä-Suomen poliisilaitos 
Pentti Nuutilainen, Suur-Savon Reserviupseeripiiri  
Mauri Parantala, Suur-Savon Reservipiirit 
Suur-Savon Sinibaretit ry 
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