
ISOAAVAN AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 
 
Isoaavan ampumarata 
Isoaavan kivääriampumarata sijaitsee 3,1 km Sallan kirkonkylältä Savukosken- 
ja Ahvenseläntien risteyksestä Vallovaaraan päin. Luvan(N:o C.2548) 
ampumaradan rakentamiseen ja ylläpitämiseen  Lapin lääninhallitus on 
myöntänyt 25.9.1965. Radalla on tehty peruskunnostus 2004 – 2005 ja Lapin 
lääninhallitus on myöntänyt uuden käyttöluvan(N:o C.174 A) 12.8.2005. 
Ympäristölupa on myönnetty 24.2.2005. Ampumarata on ilmoitettu Lapin Ely-
keskuksen tietojärjestelmään 10.12.2010(LAPELY/64/07.00/2010). 
 
Ampumaradalla ammutaan kivääriammuntoja 75 m ja 100 m matkoilta, sekä 
harjoitellaan karhun ammuntaa siihen tarkoitukseen rakennetulla radalla. Lisäksi 
radalla pidetään metsästyslain 21 § mukaisia riistanhoitoyhdistyksen tehtäväksi 
määrättyjä ampumakokeita. Ampumaradalla pidetään myös metsästysseurojen 
järjestämiä ampumakilpailuja ja harjoituksia. Radalla voidaan myös tarvittaessa 
harjoittaa jousiammuntoja, sekä pistoolin ja haulikon kohdistusammuntoja. 
Varsinainen haulikko- ja pistooliammunta on suoritettava läheisyydessä olevilla 
radoilla.  
 
Ampumaradan pitäjä;  
Sallan riistanhoitoyhdistys 
 
Ampumaradan ratavastaava; 
Kari Hänninen 
puh. 040 418 6468 
email. salla@rhy.riista.fi  
 
Ampumaradan käyttöajat;  
1. Ampumaradalla ampuminen on sallittu klo 7:00 – 21:00 

 
Ampumaradan varomääräykset ja sen turvallisuuden ylläpitämiseksi 
tehtävä siivoaminen ja jätehuolto; 
1.  Saapuessa ampumaradalle: 

 nosta punainen lippu lipputankoon 

 totea ampumapaikan kunto  

 tutustu laitteiden käyttöohjeisiin  

 laita taulut niille kuuluviin taululaitteisiin  

 lataa aseesi vasta ampumapaikalla  

 huomio muiden ampuminen    
 
2. Poistuessasi ampumapaikalta: 

 varmistu siitä että aseesi on lataamaton  

 kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut 
roskat sekä sijoita ne niille varattuun paikkaan tai vie ne mukanasi 
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 laukeamattomat patruunat on vietävä pois, eikä niitä saa jättää 
hylsylaatikkoon.  

 huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan 
kuntoon  

 ilmoita mahdollisista laitevioista, ongelmista tai asiattomasta toiminnasta 
ampumaradan ratavastaavalle 

 laske punainen lippu alas 
 

3. Jokaisen ampujan ja radalla olijan on noudatettava näitä ohjeita ja 
määräyksiä, sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille 
radalla liikkuville, vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä. 

4. Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä 
ammunnan johtaja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa 
tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä 
ampumaradalla.  

5. Yleisestä järjestyksestä radalla vastaa ja huolehtii se yhdistys, jonka vuoro 
on käyttää ampumarataa. Riistanhoitoyhdistyksen järjestämien 
hirvikoeammuntojen tai kilpailujen aikana järjestyksestä vastaavat siihen 
nimetyt valvojat. Vastuuhenkilöiden ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja 
yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava. 

6. Harjoituksia, kilpailuja ja ampumakokeita järjestävällä yhdistyksellä on 
oltava omat ensiaputarvikkeet käytettävissä. 

7. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille 
asianomainen rata on tarkoitettu.  

8. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on 
aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna. 
Ampumapaikalta poistuttaessa on varmistettava että ase on tyhjä ja 
lippaassa ei ole panoksia. 

9. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna tauluille  
10. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä  
11. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä 

henkilöillä, joille ratavastaava on antanut luvan. Ajoneuvolla liikkuminen 
rata-alueella on sallittu ainoastaan huoltotehtävissä. 

12. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä 
yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen merkityille vaara-alueille 
meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa  

13. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty 
14. Ampumaradalla saavat ulkopuolella varsinaisten kilpailujen harrastaa 

ammuntaa kaikki Sallan riistanhoitoyhdistyksen jäsenet ja muut yksityiset 
henkilöt sekä yhdistykset, joille ratavastaava on antanut luvan  

15. Näiden ohjeiden rikkoja voidaan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja 
määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. 

 
 

 


