SAVONLINNAN METSÄSTYS- JA AMPUMASEURA RY.
SAVONLINNAN RHY
RIISTA-ENSO RY.
LUHTISLAMMEN AMPUMARADAN SÄÄNNÖT
1. Käsittele asettasi aina kuin se olisi ladattu.
2. Mikäli asetta kuljetetaan rata-alueella ilman suojusta, niin lukkolaite on pidettävä
avattuna ja piipun tulee osoittaa turvalliseen suuntaan.
3. Rata-alueella aseen on oltava lataamattomana. Aseen saa ladata vasta, kun ampuja
on ampumapaikallaan, kääntyneenä ampumasuuntaan ja ase osoittaa turvalliseen
ampumasuuntaan.
4. Jokaisen radalla olijan velvollisuus on keskeyttää ammunta, mikäli ampumasektorilla
havaitaan ihmisiä, eläimiä tms. radalle kuulumatonta.
5. Kun ammunta keskeytyy, on aseen lukkolaite avattava ja patruunat poistettava.
6. Asehäiriön sattuessa pidä aseen piippu koko ajan suunnattuna ampumasuuntaan,
keskeytä ammunta ja kutsu mahdollinen ratavastaava/ammunnan valvoja paikalle.
7. Kun aseella ei ammuta, se on pidettävä lataamattomana ja lukkolaite avoinna
ampumapaikalla piippu ampumasuuntaan.
Toisen ampujan aseeseen koskeminen ilman lupaa on kielletty!
8. Asiaton liikkuminen ampumarata-alueella ja ampuminen ilman ampumiseen
oikeuttavaa lupaa on kielletty.
Rata on ainoastaan omistajaseurojen jäsenten käytössä.
Tällä radalla ampuminen on sallittu Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseuran,
Savonlinnan Riistanhoitoyhdistyksen ( Rhy) ja Riista-Enso Ry;n jäsenille sekä erillisen
ratamaksun/kausikortin maksaneille SMAS Ry:n radoilla.
9. Radalla on aina toteltava ratavastaavan/ammunnan valvojan ohjeita.
10. Alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ampuminen radalla on kielletty.
Alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alainen henkilö poistetaan välittömästi
radalta.
11. Ampumarata-alue on pidettävä siistinä. Kerää roskat/hylsyt ja laita ne asianmukaisiin
roska-astioihin.
Radan puhtaanapidosta (roska-astioiden tyhjennys) vastaa MPT- kuljetus.
12. Radalla saa ampua vain hyväksytyiltä suorituspaikoilta.
Ratalaitteisiin, taulunkehyksiin tai muihin radan rakennelmiin ampuminen on kielletty.
Maalitaulut on kerättävä ammunnan jälkeen pois ja laitettava ne asianmukaisiin roskaastioihin.
Pullojen, purkkien tms. käyttäminen maalitauluina on kielletty.
Biojätteitä ei saa laittaa sekajäte tai hylsyastioihin.

13. Melutaso radalla voi ylittää 85 dB.
Radalla tulee käyttää asianmukaisia kuulonsuojaimia.
14. Tahallisesti ratalaitteita rikkonut/vahingoittanut henkilö on korvausvastuussa
aiheuttamistaan vahingoista.
15. Sarjatuliaseilla ampuminen rata-alueella on siviilihenkilöiltä kielletty.
16. Isokaliiberisilla kivääreillä ja haulikoilla ampuminen on kielletty pistooliradalla ja .22
kivääriradalla.
17. Siluettiampumaradalla haulikolla ampuminen on kielletty.
18. Jokaisen radan käyttäjän on luettava tämä ohjeet ja noudatettava niiden määräyksiä.
19. Ratavastaavalla/ammunnan valvojalla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää ammunta
milloin tahansa, mikäli havaitaan puutteita turvallisuudessa tai radan sääntöjen
noudattamisessa.
Vaaroista, puutteista tai laiminlyönneistä on välittömästi ilmoitettava ratavastaavalle tai
ammunnan valvojalle.
Ratavuoroista ja rata-alueesta vastaa Savonlinnan Metsästys- ja ampumaseura
ry ja Savonlinnan Rhy sekä Riista-Enso ry.
Henkilötasolla jokainen radan käyttäjä vastaa itse turvallisesta ja sääntöjen
mukaisesta toiminnastaan rata-alueella.

HUOM! AMPUMINEN ON SALLITTUA VAIN YMPÄRISTÖLUVASSA
MAINITTUINA AIKOINA!
Noudata sallittuja ampuma-aikoja. Ympäristöluvan mukaan
ampuminen on kokonaan kielletty Itsenäisyyspäivänä, Jouluaattona,
molempina Joulupäivinä, Pitkäperjantaina, molempina
Pääsiäispäivinä, Juhannusaattona, Juhannuspäivänä ja
Pyhäinpäivänä.
Ratavastaavan nimi, puhelin ja sähköpostiosoite
Pasi Turtiainen, 050 351 7846, e-mail turtipa@spyder.fi
Juha Kaiponen, 044 583 4803, e-mail juha.kaiponen@spyder.fi

Savonlinnan Metsästys- ja Ampumaseura ry.
Savonlinnan Riistanhoitoyhdistys
Riista-Enso ry.

