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RATAKOHTAISET ERIKOISMÄÄRÄYKSET 

 
1 KIVÄÄRIRATA 150 METRIÄ 

- 150 m:n kiväärirata 
- 50 ampumapaikkaa 
- ampumakatos (valaistu) 
- tauluvalot, joiden kytkin on ampumakatoksessa sijaitsevassa 

maalilaitteiden ohjauskopissa 
- äänentoistolaitteet 
- väliampumavallit 100 metriltä ja 50 metriltä 
- näyttösuoja 
- mekaaniset maalilaitteet (50 kpl, kääntyvät, ORICOPA KR-2) 
 

1.1 Radalla suoritettavat ammunnat 
Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston 
mukaiset perusammunnat kertatulella, pistooli- ja kiväärikaliiperisilla 
aseilla, haulikoilla sekä sisäpiippuaseilla. Radalla saa järjestää 
puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ampumakilpailuja ja 
kilpailuammunnan harjoittelua sekä toteuttaa ampumaohjelmiston 
mukaiset totuttautumis- ja kohdistusammunnat sarjatulella. Ammunnan 
johtajan on ennen kovapanosvaihetta varmistuttava joukon 
koulutustasosta siten, että ampujat eivät ammu taustavallin yli.  
 
Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää 
poliisiviranomaisen palvelusammuntoja (vast), Suomen 
ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjäliitto ry:n yleisten ja 
lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja suorittaa 
ao. kilpailuammuntojen harjoittelua. 
 

1.2 Varo- ja käyttömääräykset 
- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä,  
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava 

ampumakatoksen päässä olevalla puomilla, 
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella 

oleva punainen merkkivalo, jonka kytkin on maalilaitteiston 
ohjauskopissa 

- Taulunkääntölaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö 
(ampumaradan hoitaja antaa tarvittaessa käytön ohjausta) 

- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu katoksen ovien 
kautta 

- Liikkuminen tauluille tapahtuu radan vasemmassa reunassa olevaa 
tietä pitkin 

- Tauluille mennään etuvallin vasemmassa reunassa olevia portaita 
pitkin 

- Valleilla liikkumista pitää välttää lakoamisen estämiseksi 
- Ammuntoja suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei 

ole kiinteää varoyhteyttä eikä näyttösuojassa ole pimeäammuntoja 
varten punaista merkkivaloa. 
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2 KIVÄÄRIRATA 300 METRIÄ 

- 300 m:n kiväärirata 
- 50 ampumapaikkaa, joista paikat 1-5 ovat erillisessä lämmitettävässä 

tilassa 
- ampumakatos (valaistu) 
- välivallit 150 metriä ja 50 metriä 
- ampumaetäisyydet 300, 150 ja 50 metriä 
- mekaaniset maalilaitteet (50 kpl, kääntyvät, ORICOPA KR-2) 
 

2.1 Radalla suoritettavat ammunnat 
Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston 
mukaiset perusammunnat kertatulella, pistooli- ja kiväärikaliiperisilla 
aseilla, haulikoilla sekä sisäpiippuaseilla. Radalla saa järjestää 
puolustusvoimien kilpailumääräysten mukaisia ampumakilpailuja ja 
kilpailuammunnan harjoittelua sekä toteuttaa ampumaohjelmiston 
mukaiset totuttautumis- ja kohdistusammunnat sarjatulella. Ammunnan 
johtajan on ennen kovapanosvaihetta varmistuttava joukon 
koulutustasosta siten, että ampujat eivät ammu taustavallin yli.  
 
Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää 
poliisiviranomaisen palvelusammuntoja (vast), Suomen 
ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjäliitto ry:n yleisten ja 
lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja suorittaa 
ao. kilpailuammuntojen harjoittelua. 
 

2.2 Varo- ja käyttömääräyksiä 
- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä 
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava 

ampumakatoksen päässä olevalla puomilla 
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella 

oleva punainen varoitusvalo 
- Taulunkääntölaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö 

(ampumaradan hoitaja antaa tarvittaessa käytön ohjausta) 
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu katoksen ovien 

kautta 
- Liikkuminen tauluille tapahtuu radan oikeassa reunassa olevaa tietä 

pitkin 
- Tauluille mennään etuvallin oikeassa reunassa olevia portaita pitkin 
- Valleilla liikkumista pitää välttää lakoamisen estämiseksi 
- Ammuntoja suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei 

ole kiinteää varoyhteyttä eikä näyttösuojassa ole pimeäammuntoja 
varten punaista merkkivaloa. 
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3 HIRVIRATA 

- Enintään 100 m:n ampumaetäisyyden mahdollistava liikkuvaan 
maaliin ampumiseen tarkoitettu ampumarata, 

- Mikkelin riistanhoitoyhdistyksen omistama teräksisillä kiskoilla 
sähkömoottorin voimin vaijerivetoisesti liikkuva maalikelkka, jossa on 
telineet tauluille 

- Kiinteä ampumakatos 100 metriä 
- Liikuteltava ampumakatos  
- Näyttösuoja 
 

3.1 Radalla suoritettavat ammunnat 
Ampumaradalla saa ampua Puolustusvoimien ampumaohjelmiston 
mukaisia perusammuntoja kertatulella, kiväärikaliiperisilla aseilla ja 
sisäpiippuaseilla 50 - 100 metrin ampumaetäisyyksiltä. Radalla voi 
ampua sekä ampumakatoksista että ampumakatosten ulkopuolelta. 

 
Puolustusvoimien ampumaohjelmiston lisäksi radalla saa järjestää 
Suomen ampumaurheiluliitto ry:n ja Suomen metsästäjäliitto ry:n 
yleisten ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaiset ampumakilpailut ja 
suorittaa ao. kilpailuammuntojen harjoittelua kiväärillä. 
 

3.2 Varo- ja käyttömääräyksiä 
- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä  
- Ammunnan aikana maalialueelle johtava tie on suljettava 

ampumakatoksen päässä olevalla puomilla 
- Ampumaradalla ei ammuta pimeällä 
- Mikkelin riistanhoitoyhdistys ry vastaa radan rakennusten ja 

ratalaitteiden kunnossapidosta 
- Liikkuva maalilaite on käytettävissä 15.4. - 15.10. välisenä aikana 

- Pakkaskaudella liikkuvan maalilaitteen käyttö on kielletty 
rikkoontumisvaaran vuoksi 

- Maalilaitteita saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö  
- Liikuteltava ampumakatos on pidettävä ampumatasalla tai sen 

takana 
- Ammuntaa suunniteltaessa on huomioitava, että näyttösuojaan ei ole 

kiinteää viestiyhteyttä eikä näyttösuojan yhteydessä ole punaista 
varolippua.  
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4 PIENOISKIVÄÄRIRATA 

- 50 m:n pienoiskiväärirata 
- 50 ampumapaikkaa 
- Ampumakatos (valaistu) 
- Radan oikeassa reunassa villikarjurata 
- Näyttösuoja 
- Sähköiset nauhataululaitteet 
- Mikkelin ampujat ry omistaa nauhataululaitteet ja villikarjuradan 

maalilaitteet. 
 

4.1 Radalla suoritettavat ammunnat 
Ampumaradalla saa järjestää ampumaharjoituksia ja ampumakilpailuja 
pienoiskiväärillä (.22 LR ja .22 short). Radalla ammutaan ainoastaan 50 
metrin ampumaetäisyydeltä ampumakatoksesta.  
 
Sarjatuliammunnat on kielletty. 
 

4.2 Varo- ja käyttömääräyksiä 
- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä  
- Ammunnan aikana maalialueelle johtavat tiet on suljettava 

ampumakatoksen päissä olevilla puomeilla 
- Radalla ei ammuta pimeällä  
- Nauhataululaitetta ja villikarjurataa saa käyttää vain niiden käytön 

hallitseva henkilö  
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu vain ovien kautta 
- Liikkuminen tauluille tapahtuu vain radan vasemmassa reunassa 

olevaa uraa pitkin. 
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5 PISTOOLIRATA 

- 25 m:n pistoolirata, 
- 45 ampumapaikkaa, 
- Valaistu ampumakatos 
- Maalilaitekatos, 
- Mekaaniset taulunkääntölaitteet (ORICOPA P20-2) 
- Rata on jaettu kahteen osaan 2,5 metriä korkealla sivusuojaseinällä 
  

5.1 Radalla suoritettavat ammunnat 
Ampumaradalla saa ampua puolustusvoimien ampumaohjelmiston 
mukaisia perusammuntoja, puolustusvoimien kilpailumääräysten 
mukaisia ammuntoja sekä Suomen ampumaurheiluliitto ry:n yleisten ja 
lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja ja 
kilpailuammunnan harjoittelua. Lisäksi radalla saa ampua poliisien 
ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja. 
 
Radalla saa ampua pistooleilla, revolvereilla ja konepistooleilla. 
Sarjatuliammunnat on kielletty. 

 
5.2 Varo- ja käyttömääräyksiä 

- Ampumapaikkana voidaan käyttää ampumakatosta tai tasaista 
kenttää 4–25 m:n etäisyydellä tauluista 

- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä 
- Maalialueelle johtavat väylät on suljettava kiinteillä puomeilla 
- Pimeällä ammuttaessa on sytytettävä ampumakatoksen ulkopuolella 

oleva punainen valo 
- Maalilaitetta saa käyttää vain niiden käytön hallitseva henkilö  
- Liikkuminen ampumakatokseen ja pois tapahtuu vain ovien kautta 
- Liikkuminen radalla tapahtuu radan reunoilla ja keskellä olevia 

laatoitettuja polkuja pitkin. 
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6 AMPUMAHIIHTORATA 

- 50 m:n ampumahiihdon ampumapaikka 
- 30 ampumapaikkaa, 
- Mikkelin hiihtäjät ry:n omistamat ampumahiihtotaulut (valaistut)  
- Mikkelin Hiihtäjien omistama huoltorakennus 
  

6.1 Radalla suoritettavat ammunnat 
Ampumaradalla saa järjestää kouluammuntoja ja ampumakilpailuja 
pienoiskivääreillä ja pienoispistooleilla  
 
Sallittuja ampumatarvikkeita ovat .22 LR ja .22 short- kaliiperin 
lyijyluotiset ampumatarvikkeet pl. valojuovaluodit. 
 
Sarjatuliammunnat on kielletty. 
 
Radalla saa ampua pienoiskiväärillä 50 metrin ampumavallilta. 
Pienoispistoolilla ampumaetäisyydet ovat 20 - 50 metriä. 

 
6.2 Varo- ja käyttömääräyksiä 

Ammunnan ajaksi on nostettava punainen varolippu ampumapaikan 
lipputankoon. 
 
Radalla käytetään ainoastaan sinne asennettuja ampumahiihtoon 
tarkoitettuja maalilaitteita. 
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7 HAULIKKORATA 

- Skeet-, compak- ja trap- ammuntaan soveltuva haulikkorata 
- Kolme ampumapaikkaa, joista keskimmäisessä on sivusuojaseinät 
- Ratalaitteet ja savikiekonheittimet (omistaa Mikkelin ampujat ry) 
- Mikkelin ampujat ry:n omistama huoltorakennus 
  

7.1 Radalla suoritettavat ammunnat 
Ampumaradalla saa ampua skeet-, compak- ja trap- ammuntoja. 
Vasemmanpuoleinen ampumapaikka soveltuu kaikkin edellä 
mainittuihin kolmeen lajiin. Kaksi muuta ampumapaikkaa soveltuvat 
ainoastaan skeetiin. 

 
7.2 Varo- ja käyttömääräyksiä 

- Radalla saa ampua ainoastaan rakennetuilta ampumapaikoilta 
(betonilaatat) 

- Radalla saa ampua ainoastaan 20 - 12 kaliiperin haulikolla 
savikiekkoammuntoja 

- Ampumatarvikkeina käytetään enintään 70 mm:n patruunoita 
- Magnum- patruunoiden käyttö on kielletty 
- Haulien enimmäiskoko on 2,4 mm 
- Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä,  
- Radalle johtava tie on suljettava kiinteällä puomilla 117 ja 

maalialueelle johtava kuntoilureitti on suljettava puomeilla 115 ja 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radan käyttöoikeus on Mikkelin ampujat ry:llä. Varuskunnan päällikkö 
voi Mikkelin ampujat ry:n esityksestä myöntää tilapäisen käyttöoikeuden 
muille ampumaseuroille tai yhdistyksille. 

115 

116 

117 
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8 PRACTICAL -RATA 

 
- kaarevan taustavallin rajaama practical -ampumarata, jolla on kolme 

ampumasektoria (kuva 2), joiden sisälle maalit saa asettaa: 
- punainen vasen ampumasektori 
- punainen oikea ampumasektori 
- sininen ampumasektori 

- ei kiinteitä ampumapaikkoja 
- ei kiinteitä maalilaitteita 
- Mikkelin ampujien omistama siirrettävä tarvikevarasto  
   

8.1 Radalla suoritettavat ammunnat 
Ampumaradalla saa ampua Suomen ampumaurheiluliitto ry:n Practical 
-jaoston sääntöjen mukaisia kilpailuammuntoja ja niiden harjoitteluun 
liittyviä ammuntoja, Reserviläisurheiluliitto ry:n sovelletun 
reserviläisammunnan sääntöjen mukaisia ammuntoja, 
puolustusvoimien ampumaohjelmiston mukaisia radan rakenteeseen 
soveltuvia ampumaohjelmiston mukaisia ammuntoja, puolustusvoimien 
kilpailumääräysten mukaisia ammuntoja sekä muiden viranomaisten 
ohjeistuksen mukaisia ammuntoja. 
 
Radalla saa ampua pistooli- ja kiväärikaliiperisilla aseilla ja haulikoilla. 
Radalla käytetään ainoastaan pehmeäsydämisiä luoteja. Mikäli radalla 
ammutaan sarjatuliammuntoja, on käytettävä korkeintaan kolmen 
laukauksen sarjoja ja ammunnan johtajan on ennen kovapanosvaihetta 
varmistuttava joukon koulutustasosta siten, että ampujat eivät ammu 
taustavallin yli. 
  

8.2 Varo- ja käyttömääräyksiä 
Punainen varolippu on oltava ammunnan aikana ylhäällä (kuva 1). 
Radalle johtava tie on suljettava radan pysäköintipaikan pohjoispuolelta 
mutkan kohdalta puomilla, jossa on kyltti ”SEIS Ammutaan” (kuva 1) 

 
 
Kuva 1 Practical-radan varojärjestelyt. 
 
Radalle johtavalla tiellä 150 metrin radan kohdalla on kiinteä puomi, 
joka pidetään lukittuna, kun Practical-radalla ei ole toimintaa. Puomin 
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avaimet ovat Mikkelin ampujien Practical-jaoston, Kyrönpellon 
ampumaradan hoitajan ja Mikkelin vartioston kenttäjohtajan hallussa. 
Kun Practical-radalla ammutaan, puomin kohdalle on asetettava 
ammuntojen ajaksi kyltti ”Practical -radalla ammutaan”. 
 
Ampumapaikan on oltava radan etuvallien rajaamalla alueella 1 – 30 
m:n etäisyydellä tauluista. 
 
Maalit on aseteltava kuvan 2 mukaisesti siten, että ampumasuunta ei 
poikkea taustavallin kohtisuorasta yli sataa piirua (tarkoittaa esim. 
kymmenen metrin etäisyydellä taustavallista metriä kumpaankin 
suuntaan). Taustavallin kaarevalla osalla vallin kohtisuora tarkoittaa 
kaaren säteen suuntaa. 
 

 
 
Kuva 2 Practical-radan maalialueet, ampumasektorit ja 
ampumasuunnat 
 
Sinisellä ampumasektorilla maalit on asetettava taustavallin ja etuvallin 
väliselle alueelle. 
 
Maalit on asetettava sellaiselle korkeudelle, että ammuttaessa maalin 
alalaitaan laukaus ylittää taustavallin edessä olevan etuvallin vähintään 
50 senttimetrin korkeudella ja ammuttaessa maalin ylälaitaan laukaus 
osuu taustavalliin korkeintaan kahden metrin korkeudelle 
ampumapaikan maan tasosta mitattuna. 
 
Ammuntoja suunniteltaessa ja ammuttaessa on huomioitava, että 
ampumasektorien ”punainen vasen” ja ”punainen oikea” välissä oleva 
valli ei täytä sivusuojavallin vaatimuksia. Ammuttaessa henkilöstön on 
oltava ampujan piippulinjan takana. 
 
Radalla ei ammuta pimeällä. 
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