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SATAKUNNAN LENNOSTON PIRKKALAN AMPUMARATOJEN JA TAMPEREEN
KAUPUNGIN OSMONMÄEN SISÄAMPUMARADAN KÄYTTÖ
Yleistä
Tampereen Varuskunnan Urheilijat ry:llä on ampumaratavuoroja
Satakunnan Lennoston Pirkkalan ampumaradoilla vuosittain 01.01. –
31.12. sekä Tampereen kaupungin Osmonmäen sisäampumaradoilla
01.10. – 30.04. Ratavuorot myöntää Pirkkalan ampumaratojen osalta
Satakunnan Lennoston Esikunta ja Osmonmäen sisäampumaratojen
osalta Tampereen kaupunki. Pirkkalan ampumaratavuorot julkaistaan
vuoden vaihtumisen aikaan. Osmonmäen sisäampumaratavuorot
julkaistaan vuosittain elo - syyskuussa.
Tietoja Tampereen Varuskunnan Urheilijat ry:n ampumajaoston
toiminnasta saa seuran internetsivuilta www.tamvu.org.
Tampereen Varuskunnan Urheilijat ry:n jäsenet, jotka haluavat käyttää
Pirkkalan ja Osmonmäen ampumaratavuorja, ovat itse velvolliset
hankkimaan käyttöönsä tarvitsemansa aseet ja ampumatarvikkeet.
Harrastajilla tulee olla voimassa oleva hallussapitolupa aseeseen tai
muutoin laillinen oikeus sen aseen hallussapitoon, jolla hän harrastaa
ammuntaa.
Tampereen Varuskunnan Urheilijat ry ei järjestä ampumatapahtumia
tai -koulutusta seuran ulkopuolisille henkilöille.
Toiminta Pirkkalan ampumaradoilla
Pirkkalan ampumaratojen käyttäjien tulee noudattaa Satakunnan
Lennoston Esikunnan laatimaa Pirkkalan ampumaradan johtosääntöä
sekä Pirkkalan ampumaradan käyttövuorot virka-ajan jälkeen sekä
viranomaisyhteistyöhön perustuvat vuorot -ilmoitusta. Lisäksi ratojen
käyttäjien tulee noudattaa kulunvalvontapaikan ja alueen
vartiohenkilöstön antamia ohjeita.
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Ampumaratavuoroja on myönnetty samalle ajanjaksolle useille
seuroille. Ampumaharrastuksen tulee tapahtua hyvässä
yhteishengessä eri seurojen kesken. Mahdollisissa
päällekkäisyystapauksissa viralliset koulutustapahtumat,
kertausharjoitukset tai kilpailut ovat etusijalla.
Järjestöt ja organisaatiot, joille on myönnetty ratavuoro ilmoittavat
seuraavat elementit Satakunnan Lennoston Esikunnan huoltoosastolle kuluvan vuoden osalta vuosittain 15.01. mennessä:
-

laukausmäärät
käyttäjämäärät
käytetyt aseet
käytetyt ampumapäivät radoittain

Tampereen Varuskunnan Urheilijat ry:n jäsen, joka käyttää Pirkkalan
ampumaratoja, tulee pitää kirjaa edellä mainituista elementeistä (liite
2, Ammuttujen laukausmäärien seurantalomake) ja toimittaa kyseiset
tiedot ampumajaoston johtajalle omien ampumaratakäyntiensä osalta
31.12. mennessä sähköpostina. Ampumajaoston johtaja tekee
koosteen Satakunnan Lennoston Esikunnan huolto-osastolle
vuosittain 15.01. mennessä.
Toiminta Osmonmäen sisäampumaradalla
Osmonmäen sisäampumaradan käyttäjien tulee noudattaa
Tampereen Varuskunnan Urheilijat ry:n laatimia Osmonmäen
sisäampumaradan käyttösääntöjä (liite 1).
Ampumaratavuoroja on myönnetty samalle ajanjaksolle useille
seuroille. Ampumaharrastuksen tulee tapahtua hyvässä
yhteishengessä eri seurojen kesken. Mahdollisissa
päällekkäisyystapauksissa Tampereen kaupungin liikuntapalvelujen
määrittämät tapahtumat tai kilpailut ovat etusijalla.
Tampereen Varuskunnan Urheilijat ry:n jäsenillä on käytössään
Osmonmäen sisäampumaradalla kaappi ja puulaatikko, jotka
sisältävät pienen määrän ampumatauluja ja paikkatarpeita. Kaapin
käytöstä vastaavat ratavalvojat.
Osmonmäen sisäampumaradan käyttäjien tulee merkitä edellä
mainitussa kaapissa olevaan vihkoon jokaisella
ampumaratakäynnillään:
-

päivämäärä
oma nimi
harrastuslaji
laukausmäärä
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Vakuutusturva
Ammunnan harrastajien tulee huomioida, että kaikki vapaa-ajan
tapaturmavakuutukset eivät kata seuratason harjoittelua eivätkä
kilpailutoimintaa sekä vakuutusehdoissa voi olla heikennyksiä
ampumalajien osalta.
Tampereen Varuskunnan Urheiljat ry ei vakuuta ammunnan
harrastajia ja kaikki ampumaharrastustoiminta sekä seuran kilpailut
tapahtuvat täysin jäsenten omalla vastuulla.

Tiedustelut
Ampumajaoston toimintaa koskeviin tiedusteluihin vastaa
ampumajaoston johtaja Jouko Teränen; sähköposti
jokketeranen[at]hotmail.com (toivottu ensisijainen
yhteydenottotapa), puhelin 0400 831 295.
Puheenjohtaja
Oula Lahti
Ampumajaoston johtaja
Jouko Teränen
LIITTEET

Osmonmäen sisäampumaratojen käyttösäännöt
Ammuttujen laukausmäärien seurantalomake

JAKELU

TamVU ry:n jäsenet
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02.01.2013

OSMONMÄEN SISÄAMPUMARADAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Tampereen Varuskunnan Urheilijat ry:n jäsenet noudattavat alla
lueteltuja sääntöjä käyttäessään Osmonmäen sisäampumarataa.
Tullessaan ampumaradalle ampuja sitoutuu noudattamaan alla
olevia sääntöjä.
1. Ampumaratavuoron valvoja johtaa toimintaa ampumaradalla.
2. Osmonmäen sisäampumaradalla saa ampua enintään kaliiperin
.22 aseilla (5,6 mm).
3. Tampereen Varuskunnan Urheilijiat ry:llä on käytössään 25 metrin
radalla kaksi ampumapaikkaa ja 50 metrin radalla yksi
ampumapaikka.
4. Ampumaradan käyttäjät tuovat mukanaan tarvitsemansa aseet,
patruunat, kuulon- ja näön suojaimet, maalitaulut ja
paikkaustarvikkeet.
5. Ase tuodaan ampumaradalle lataamattomana suojuksessaan
(vast). Ampujalla tulee olla hallussapitolupa käyttämälleen aseelle
tai muutoin laillinen oikeus sen aseen hallussapitoon, jolla hän
harrastaa ammuntaa. Hallussapitolupa pitää olla radalla mukana.
6. Asetta käsitellään aina siten, kuin se olisi ladattu. Tarkista
aloittaessasi aseesi käsittely, että se on lataamaton. Toisen
aseeseen koskeminen ilman omistajan lupaa on aina kielletty.
Antaessasi aseesi toiselle/saadessasi aseen toiselta, tarkista aina,
että ase on lataamaton.
7. Aseen piipun tulee osoittaa ampumaradalla maalitauluja kohti ja
aseet ladataan vasta juuri ennen ammunnan aloittamista.
8. Tauluille mentäessä ratavuoron valvoja tarkastaa, että aseet eivät
ole ladattu.
9. Tauluille mentäessä aseen lukko jätetään auki, mikäli se on
aseessa rakenteellisesti mahdollista ja lipas poistetaan aseesta,
revolverissa rulla jätetään auki.
10. 25 metrin rata on tarkoitettu pääsääntöisesti ammuntaan
pienoispistoolilla ja 50 metrin rata on tarkoitettu pääsääntöisesti
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ammuntaan pienoiskiväärillä tai vapaapistoolilla 50 metrin
matkalta.
11. Taululaitteiden ja muun omaisuuden turmeleminen on
ehdottomasti kielletty. Vahingon aiheuttanut henkilö on
korvausvelvollinen Tampereen kaupungille aiheutuneista
vahingoista.
12. Jos ampumavuorolle ilmoittautuu enemmän osallistujia, kuin
käytettävissä olevia ratoja on, vuorotellaan osallistujien kesken
ratoja käytettäessä.
13. Ampumaratavuorolle tulee ilmoittautua erillisessä ”Tampereen
Varuskunnan Urheilijoiden sisäampumaratavuorojen valvojat”
-listassa mainituille vastuullisille ratavalvojille sähköpostitse tai
puhelimitse kyseisen viikon keskiviikkoon kello 16:00 mennessä.
Lista jaetaan erikseen henkilöille, jotka haluavat harrastaa
ammuntaa Osmonmäen sisäampumaradalla.
14. Ampumaratavuoron päättyessä ampujat siivoavat hylsynsä,
taulunsa ja muut roskat pois ampumaradalta. Taulut pitää toimittaa
seuran kaappiin paikattuina. Loppuun ammutut taulut toimitetaan
pahvin-/kartonginkeräysastiaan. Muista jättää rata vähintään
samaan kuntoon, kuin missä se oli tullessasi.
15. Ampumaradalta viimeisenä poistuttaessa lukitaan seuran kaappi ja
ampumaratojen ovet sekä sammutetaan valot Tampereen
kaupungin liikuntatoimen ohjeiden mukaisesti.
16. Osmonmäen sisäampumaradalle ei saa päästää Tampereen
Varuskunnan Urheilijat ry:n ulkopuolisia henkilöitä, poikkeuksena
sallitaan perheenjäsenen satunnainen käynti
ampumaharrastukseen tutustuakseen.
17. Osmonmäen väestönsuojaan ei saa päästää Tampereen
Varuskunnan Urheilijat ry:n ulkopuolista henkilöä, joka pyytää
pääsyä tiloihin, joiden valvonnasta ratavalvoja ei vastaa (wc,
jousiampumarata, jne). Mikäli joku pyytää pääsyä Osmonmäen
sisäampumaradalle, on ratavalvojan varmistuttava siitä, että
kyseisellä henkilöllä on oikeus päästä radalle sekä selvitettävä,
miksi henkilö ei käytä omaa avaintaan.
18. Mikäli Tampereen kaupungin liikuntatoimi on edellä mainittujen
sääntöjen lisäksi käskenyt muuta, niin toimitaan niiden ohjeiden
mukaisesti.
19. Kaikki ampumatoiminta Osmonmäen sisäampumaradalla tapahtuu
harrastajien omalla vastuulla. Tampereen Varuskunnan Urheilijat
ry ei vakuuta jäseniään eikä vastaa heidän aiheuttamistaan
vahingoista.

Ammuttujen laukausmäärien seuranta / Puolustusvoimien ulkopuoliset käyttäjät
Puolustusvoimien ulkopuolisten käyttäjien laukausmääristä kerätään tieto erilliselle lomakkeelle. Lomake jaetaan Vartiostosta avaimien kuittaamisen yhteydessä ja
palautetaan ammunnan jälkeen täytettynä samaan paikkaan.

Pvm

Käyttäjä

Laukausmäärä

Ase

Radan käyttöön liittyen käyttäjä vastaa:
− ampumaratojen käytön ja kunnon valvonnasta sekä havaittujen puutteiden ilmoittamisesta Huoltokeskukseen/Vartiostoon

− ratojen käyttöhuollosta (kiväärirata):
− hylsyjen keräämisestä ja niiden toimittamisesta tauluvaraston seinässä olevaan keräyspisteeseen
− roskien keräämisestä: ”maalialue” (myös näyttösuoja), ampumapaikat, tauluvarasto
− hiekan lakaiseminen: näyttösuojan ”päältä” (betoni) ja sisältä, 300 m:n katoksesta sekä tauluvarastosta
− ratojen käyttöhuollosta (pistoolirata):
− hylsyjen keräämisestä ja niiden toimittamisesta ampumakatoksessa olevaan keräysastiaan
− roskien keräämisestä: ”maalialue”, ampumapaikat, tauluvarasto
− hiekan lakaiseminen: maalialueelta betonin päältä, katoksesta ja taulu- sekä kehikkovarastosta

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Kaliiperi

