
          PELTOJÄRVEN AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ    

1. Ampumaradalla ampuminen on sallittu  arkipäivinä klo 09:00 – 21:00 

lauantaina klo 09:00 – 18:00 

sunnuntaina klo 12:00 – 18:00 

Juhannusaattona ja – päivänä samoin kuin juhlapyhinä on kaikenlainen ammunta radalla kielletty !Ampumarata sijaitsee osoitteessa 

Asutusalueentie 208, 98310 Kemijärvi. Ampumarata-alue on aidattu ja merkitty varoitustauluin. Alueelle kuljetaan lukitun portin kautta. 

Radan käyttäjien on merkittävä radalle meno ja poistuminen portilla postilaatikossa olevaan vihkoon. Ampumarata-alueella liikkuminen on 

luvanvaraista ja sallittu vain teitä pitkin. Ammuntojen aikana ratoja ympäröivien suojavallien päälle nouseminen ja siellä kulkeminen on 

ehdottomasti kielletty. 

2. Alueella saa ampua ainoastaan sitä varten rakennetuilla ampumapaikoilla. Ampumasuunta laukauksille ainoastaan ratakohtaisten 

taustavallien suuntaan. Maaleina saa käyttää maalitauluja, jotka on sijoitettava maalilaitteisiin taustavallin eteen niille kuuluville paikoille. 

Maaleja ei saa kiinnittää maalilaitteiden tukirakenteisiin.        

3. Alueella on käytössä neljä ampumarataa: pistoolirata, pienoiskiväärirata, hirvirata 75m sekä kiväärirata, jossa ampumapenkat 100 m ja 

150 m. 

4. Alueella ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa, joten haulikkoammunta haulipatruunoilla on kielletty. Haulikolla ammunta 

täyteisillä eli slugeilla on sallittu 

hirviradalla. 

5. Ratakohtainen punainen varoituslippu on nostettava salkoon ammuntojen ajaksi ennen ammunnan aloittamista. Ennen ammunnan 

aloittamista ampujan tai ammunnan johtajan on varmistettava, että taustavalli on turvallinen eikä maalialueella tai ampumasektorilla ole 

ihmisiä eikä koti- tai riistaeläimiä. 

6. Ensiaputarvikkeet on sijoitettu pistooli, hirvi, ja kivääri ratojen ampumakoppeihin. 

7. Kahden tai useamman henkilön ampuessa samalla radalla, on ampujille valittava ammunnanjohtaja. Ammunnanjohtaja vastaa 

ammunnasta ja näyttötoiminnasta. Yksin ampuva henkilö vastaa toiminnasta itse. 

8. Käytettäessä ammunnassa näyttösuojaa, on näyttösuojassa olevilla henkilöillä oltava yhteys ampumapaikalle. Kahden tai useamman 

henkilön ollessa näyttösuojassa, on heille nimettävä johtaja. 

Ammuntaa ei saa aloittaa, ennen kuin näyttösuojasta on ilmoitettu radan olevan valmis. 

9. Talviaikana, jolloin ampumaradalla kulkee hiihtolatu on varsinainen kulkuportti suljettu käytöstä ja kulku rata-alueelle on sallittu jalkaisin 

tai hiihtäen rata-alueen itä- ja länsireunoilla olevista veräjistä. Veräjillä on varoitusmerkinnät ampumarata-alueesta. Hiihtoladun aikana 

moottorikäyttöistä ajoneuvoa alueella saa käyttää vain ampumaradan pitäjän erillisellä luvalla.  

Ammunta on sallittu ainoastaan pistooliradalla, 75 metrin hirviradalla sekä kivääriradan 100 metrin penkalla. Hiihtoladulta saa poiketa 

ainoastaan näille ammuntaan sallituille radoille.  Ammunnan ajaksi veräjille on asetettava tilapäiset puomit, joilla estetään muiden kuin 

rata-alueella ammuntaa tai ampumahiihtoa ( hirvenhiihtoa ) harjoittelevien pääsy alueelle. 

10. Ampumaradan käyttäjien on ilmoitettava viipymättä havaitsemistaan turvallisuuspuutteista ampumaratavastaavalle. 

11. Ammunnan jälkeen on hylsyt ja hylsypakkaukset kerättävä niille varattuihin astioihin ja maalitaulut ja -laitteet on poistettava.  Punaiset 

varoitusliput on laskettava alas. 

12. Radan käytöstä tulee pitää kirjaa aselajeittain. Ratakohtaisiin vihkoihin merkitään käyttäjä sekä ammuttujen laukausten määrä.  

13. Ampumaradan pitäjänä toimii Kemijärven riistanhoitoyhdistys, jolla on alueelle Kemijärven kaupungin rakennuslautakunnan myöntämä 

ympäristölupa ja Lapin Lääninhallituksen 15.1.2007 myöntämä ampumaratalupa. 

14. Riistanhoitoyhdistyksen nimeämänä ampumaratavastaavana toimii Anja-Riitta Orava p.0400 296200. 

Ampumaratavastaavan tehtävänä on valvoa, että ampumarata on turvallinen ja että radalla noudatetaan järjestyssääntöä sekä 

ampumarataluvassa asetettuja ehtoja ja määräyksiä. Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys 

oikeudestaan ampua radalla. Ampumaradan käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta vaarantava, 

ampumarataluvan perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka järjestyssäännön vastainen toiminta ampumaradalla. 

15. Ampumaradan käyttö on luvanvaraista. Luvan radan käyttöön ja avaimet kulkuporttiin antaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja 

Anja-Riitta Orava p. 0400 296200, email: kemijarvi@rhy.riista.fi 

16. Ampumaradalla hirvi- ja kivääriradan käyttö varataan ensisijaisesti sähköisestä varausjärjestelmästä. Varausjärjestelmästä ja 

ratamaksuista on erillinen ohjeistus osoitteessa: kemijarvenrhy.com/Ampumarata. Avaimet kulkuporttiin on annettu alueen 

metsästysseuroille, joiden vastuulla on järjestää seurakohtaisen avaimen käyttö jäsenilleen varatuille ampumavuoroille. Henkilöille, jotka 

eivät ole jäseniä avaimen kuitanneissa seuroissa avaimen ja luvan radan käyttöön antaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja. 

17. Erillisellä sopimuksella käyttölupa ampumaradan käyttöön on annettu Koillis-Lapin Ampujat ry:lle, Kemijärven Mustaruutiampujat ry:lle, 

Kemijärven Urheilijoiden ampumahiihtojaostolle, Lapin poliisilaitoksen Kemijärven poliisiasemalle, Kemijärven reserviläiset ry:lle ja 

Kemijärven reservinupseerit ry:lle . 

18. Varausjärjestelmästä ja erillisistä käyttöluvista riippumatta radanpitäjänä Kemijärven riistanhoitoyhdistys varaa itselleen ensisijaisen 

radankäyttöoikeuden järjestäessään lakisääteistä toimintaansa kuten ampumakokeita ja koulutustilaisuuksia. 

19. Rata-alueen ylläpidosta vastaa Kemijärven riistanhoitoyhdistys. Ratojen raivaaminen ja  siihen verrattavat kunnostustyöt voidaan tehdä 

käyttäjien toimesta talkootyönä.  Talkoiden kokoonkutsujana toimii radan ylläpitäjä. Ylläpidosta aiheutuneet kustannukset jaetaan 

käyttäjien kesken käyttömaksuina.  

20. Tämä järjestyssääntö, radan käyttöön liittyvät rajoitukset sekä liitteenä oleva rata-alueen kartta ovat nähtävillä kulkuportilla, talviaikana 

kulkuveräjillä sekä kaikilla ampumaratojen ampumakopeilla.  

Kemijärvellä 6. elokuuta 2019  Rhy:n hallitus 
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