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LAHNUKSEN 100 METRIN KIVÄÄRIRADAN RATAOHJE 
 
 

1 Yleistä 
 
100 metrin radan käyttöä ohjaa ja turvallisuudesta vastaa hirviradan valvoja. 
Ampuja ilmoittautuu hirviradan valvojalle ja noudattaa annettuja ohjeita, sekä tutustuu 
rataohjeeseen. Valvoja vastaa siitä, että ampujalle on annettu riittävät ohjeet toiminnasta radalla. 
Kokenut ja toiminnaltaan huolelliseksi tunnettu ampuja voi ampua radalla ilman välitöntä 
valvontaa. Uusi käyttäjä ja/tai uuden tähtäimen esikohdistus on valvottava alkuun 
henkilökohtaisesti. Yksin toimivalla valvojalla on aina oikeus ja velvollisuus keskeyttää kumman 
tahansa radan käyttö jos katsoo siihen olevan aihetta esim. hoitaessaan 
valvonta/opastusvelvollisuutta. 100 metrin radan osalta täytetään erillinen ampumapöytäkirja. 
 

2 Käyttökuntoon laitto / Ampumakoppi  
 
Sytytä valot ampumakoppiin ja –putkeen. Kytke sähköpistokkeet pistorasiaan ja käynnistä Megalink 
-järjestelmän näyttö. Tee silmämääräinen tarkastus, että kaikki on kunnossa. 
 

3 Turvallisuus  
  

Mentäessä taululle ampumakoppiin ei saa jäädä henkilöitä. Ampumaputken etupään nurkasta 
työnnetään metalliset turvaläpät ampuma-aukkojen eteen ja vasta tämän jälkeen voidaan mennä 
taululle. 
 

4 Käyttökuntoon laitto / Taululaitekontti 
 
Taululaitekontin ovet avataan ja varmistetaan paikoilleen. Tee silmämääräinen tarkastus että 
taululaite ja kontti ovat kunnossa. Siirrä taululaitetta pykälä myötäpäivään. 

 
5 Esikohdistus 

 
Aseen kohdistus tarkastetaan silmämääräisesti piipun läpi katsomalla ENNEN AMPUMISTA: 
 
- Pulttilukkoiset/suoraveto/vastaavat:  Irrota lukko 
- Yhdistelmäaseet/rihlakot/vastaavat:  Irrota piippuosa 
Aseta ase tai sen piippuosa ampumapöydän etutuen ja takatuen varaan ja säädä niiden korkeutta 
kunnes tähtäin osoittaa täsmälleen taulun keskikohdan tähtäyspisteeseen. Tähystä piipun läpi 
riittävän kaukaa todetaksesi osumapisteen taululla. Tähtäimiä säädetään niin kauan kunnes 
tähtäimet ja tähystetty piippulinja osoittavat samaan pisteeseen taululla. Vasta tämän jälkeen 
voidaan ampua ensimmäinen laukaus. 
 
Aseet, joiden rakenne ei mahdollista piipun läpi tähystämistä (puoliautomaatit), kohdistetaan 
alkuun hirviradalla, kunnes osumat saadaan taulun keskiosan alueelle. Vasta tämän jälkeen voidaan 
siirtyä 100 m radalle. 

 
6 Lopuksi 

 
Ammunnan päätyttyä suoritetaan sulkemistoimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä. Tarkasta 
huolella kaikki paikat ja ilmoita poikkeamista ratapäällikölle välittömästi puhelimitse tai 
tekstiviestillä. 

 
 



Lahnuksen ampumarata RATAOHJE 100 METRIN KIVÄÄRIRATA Sivu 2 ( 2 ) 
Lahnuksentie 37, 02970 Espoo  Versio 1.2 / 13.4.2018 

Espoon Ampumaratayhdistys ry Hallitus Y-tunnus 0931233-4 

 


