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HÄLVÄLÄN AMPUMARATOJEN KÄYTTÖ 1.7.2020 ALKAEN 

 

1 HÄLVÄLÄN AMPUMARATOJEN KÄYTTÖ 1.7.2020 ALKAEN 

A. Yleistä 

Noudatetaan voimassa olevia yleisiä kokoontumisrajoituksia. Siviiliampujilla ei saa olla 

mitään lähikontaktia varusmiesten eikä PV:n henkilökunnan kanssa. Rata-alueelta 

poistutaan heti ammuntavuoron päätyttyä ja laukausten kirjausten jälkeen. 

B. Ratakohtaiset rajoitukset 

- Ampujien välillä oltava riittävä turvaväli, erityisesti yli 70-vuotiaiden ampujien 

turvaväleihin kiinnitettävä huomiota 

- Käytä käsidesiä ennen radalle menoa ja kun poistut radalta. Ampujilla omat 

käsidesit. 

C. Käytössä olevat radat 

- Kaikki radat ovat käytettävissä. Huomioidaan, että virka-aikana on mahdollista 

käyttää vain HAUK:n omia ratoja. 

D. Rakennusten käyttö 

- Ampumahiihtoradan vieressä olevan huoltorakennuksen käyttö ja lippuaukion 

huoltorakennuksen WC:n käyttö on kielletty siviileiltä. AH- radan kuulutustorni on 

käytettävissä. 

 

2 AMPUMAPÄIVÄT JA VALVONTAVUOROT 

Yleiset harjoitukset ovat tiistaina ja torstaina klo 17.00–21.00, lauantaina klo 10.00–18.00 

sekä sunnuntaina klo 12.00–18.00. Riistamaaliratojen vakiovuorot ovat normaalisti 

käytössä. 

HAUK:n jäsenet voivat käydä harjoittelemassa myös muuna aikana (ma, ke ja pe klo 

17.00–21.00) seuran omilla avaimilla. Jäsenet vastaavat itse laukausmäärien 

kirjaamisesta järjestelmään. Huom! myös rullaradan käyttäjät kirjautuvat järjestelmään. 

Seurakohtaiset kilpailut on myös pyrittävä järjestämään ma, ke tai pe. 

Ampumaradalla noudatetaan HAUK:n ohjeita (ohjeet liitteenä): 

- Ratojen ampuma-ajat ja käyttö 2020 

- Hirvi ja villikarjuratojen käyttövuorot 2020 
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3 OHJEET VALVOJILLE 

Valvojista toinen on koko ajan valvontakopilla ja toinen tekee tarkastuskäyntejä radoilla, 

valvoen, että annettuja ohjeita noudatetaan. Mikäli valvojia on vain yksi, valvoja on 

valvontakopilla. 

Toiminta valvontakopilla: 

- vain valvoja(t) valvontakopissa, muista käsidesin käyttö 

- ampujat asioivat vain valvontakopin ovelta, ilmoittavat jäsennumeronsa valvojalle, 

joka tekee tarvittavat kirjaukset järjestelmään 

- valvoja pitää ratakohtaista kirjaa ampujista (rata, klo ja jäsennumero), valvojalla on 

oltava koko ajan tieto ampujista ratakohtaisesti. 

 

 

 

 

 

JÄSENYHDISTYKSEN YHTEYSHENKILÖ/VAST LÄHETTÄÄ KUITTAUKSEN 

OSOITTEESEEN admin@haukry.fi SAATUAAN TÄMÄN ASIAKIRJAN. 

KUITTAUS ON TIETO HAUK RY:N HALLITUKSELLE SIITÄ, ETTÄ OHJEET ON 

LUETTU JA VÄLITETTY OMAN YHDISTYKSEN SISÄLLÄ. 

 

Hollolassa 20.06.2020 

Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry:n Hallitus 

AMPUJA! 

KERÄÄ HYLSYT JA ROSKAT, TÄMÄ EI OLE TOIVOMUS VAAN MÄÄRÄYS 

 

mailto:admin@haukry.fi
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HÄLVÄLÄN AMPUMARATOJEN AMPUMA-AJAT KESÄAIKANA (4.5.- 27.9.2020) 
 
Ampumapäivät, valvoja paikalla 
 
Tiistai 17.00 – 21.00 
Torstai 17.00 – 21.00 
Lauantai 10.00 – 18.00 
Sunnuntai 12.00 – 18.00 
 
Ampumapäivät, ei valvojaa 
 
Maanantai 17.00 – 21.00 
Keskiviikko 17.00 – 21.00   
Perjantai 17.00 – 21.00 
 
Kun radalla ei ole valvojaa: 

• Seura / yksittäiset henkilöt käyvät ampumaradalla seuran omilla avaimilla. Puomi on 
aina suljettava lukolla. 

• Järjestetyllä ampumatapahtumalla on oltava johtaja, joka vastaa turvallisuudesta ja 
ratamaksujen tilittämisestä vieraiden osalta kootusti sekä laukausmäärien 
kirjaamisesta ATK-järjestelmään tai tarvittaessa ilmoittamalla laukausmäärät HAUK:n 
sähköpostiosoitteeseen: (admin@haukry.fi) Jäsenet kirjaavat omat ammuntansa. 

• Yksittäiset jäsenet vastaavat itse laukausmäärien kirjaamisesta järjestelmään. 

• Ratamaksu (päiväkohtainen) veloitetaan aina automaattisesti kun henkilö kirjautuu 
järjestelmään pl. kun henkilöllä on vuosikortti tai kesäkausikortti ja on kesäkausi. 
Järjestelmä ilmoittaa myös onko kortti voimassa vai ei (käyttömaksu maksettu). 

• PV:n ratojen osalta on hyvä varmistaa kalenterista, että rata on käytettävissä.  
 
HÄLVÄLÄN AMPUMARATOJEN AMPUMA-AJAT, TALVI (1.1. - 3.5.2020) JA SYKSY 
(28.9.- 31.12.2020) 
 
Ampumapäivät, valvoja paikalla 
 
Lauantai 10.00 – 15.00 
 
Muut viikon päivät, ei valvontaa 
 

• Seura / yksittäiset henkilöt käyvät ampumaradalla seuran omilla avaimilla. Puomi on 
aina suljettava lukolla. 

• Jäsenet vastaavat itse laukausmäärien kirjaamisesta järjestelmään. 
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VIERAAT AMPUJAT 
Vieraat ovat tervetulleita Hälvälän luotiradoille niinä päivinä kun radalla on valvoja paikalla 
(ti, to,la ja su). Muina päivinä vain jäsenen mukana. 
Huomioitavaa on, että ratalaitteistoja saavat käyttää vain niihin opastetut henkilöt. 
Mikäli ratavalvojia on kaksi henkilöä, toinen valvojista voi mahdollisuuksien mukaan 
opastaa ratalaitteiston käytössä. 
Huom! 300m rata ja tilannerata vain jäsenen vieraana. 
 
 
AMMUNTA ON KIELLETTY 
Ammunta on kielletty Juhlapyhinä, joulu- ja juhannusaattona sekä pääsiäislauantaina. 
Hälvälän johtosäännön mukaisesti edellä mainituista ampuma-ajoista voidaan poiketa 
PSPR:n koulutussektorin luvalla. Poikkeavista ampuma-ajoista luvan hakijana toimii 
HAUK:n hallitus. 
 
RATOJEN KÄYTTÖ VIRKA-AIKANA 
HAUK:n hallintaan kuuluvien ratojen (hirvi-, pienoiskivääri-, villikarju- ja ampumahiihtorata) 
käyttö virka-aikana on mahdollista ja jäsenet vastaavat itse laukausmäärien kirjaamisesta 
järjestelmään.  
HUOM! ilmoittaudu aina A-radan hoitajalle tai jos hän ei ole paikalla (toimisto) niin 
soittamalla. (A-radan hoitajana toimii toistaiseksi ylil Mikko Eloranta 0299 442729) 
 
PV:n ratojen käyttö virka-aikana ei ole mahdollista (150m-, 300m-, pistooli- ja 
tilannerata) 
 
 
 
 
 
 
 

Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry:n 
 
Puheenjohtaja Jorma Nevala 
 
Varapuheenjohtaja Mika Konttinen 

AMPUJA, NOUDATA RATAKOHTAISIA OHJEITA JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ 
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HIRVIRATOJEN JA VILLIKARJURADAN KÄYTTÖVUOROT 
KESÄAIKANA (4.5. - 27.9.2020) 
    

Päivä Hirvirata A Hirvirata B Villikarjurata 

maanantai        
klo 17:00-21:00 

Lahden Reserviläiset    
Res Ups Kerho 

Lahden  Varuskunna 
MY Kutajoenniemen MS LAS 

tiistai                  
klo 17:00-21:00 

Länsi-Hollolan EM  
Uskilan MS 

LAS                              
Keski-Hollolan MS Avoin 

keskiviikko      
klo 17:00-21:00 

Myrskylän Reserviläiset  
Special Weapon Club 

Lahden Reserviläiset     
Res Ups Kerho LAS 

torstai                
klo 17:00-21:00 

Varmistin                    
Tennilä-Voistio MS 

Miekkiön MS        
Okeroisten EM Avoin 

perjantai           
klo 17:00-21:00 

Lahden Varuskunnan 
MY Kutajoenniemen MS 

Länsi-Hollolan EM      
Uskilan MS LAS 

lauantai             
klo 10:00-18:00 

Vesikansan MS       
Keski-Hollolan MS 

Myrskylän Reserviläiset 
Special Weapon Club Avoin 

sunnuntai        
klo 12:00-18:00 

Miekkiön MS    
Okeroisten EM 

Varmistin                         
LAS Avoin 

 
Viikonpäivälle nimetty seura on ensisijainen käyttäjä mutta sopimalla paikalla olevien 
ampujien kanssa radan käyttö on mahdollista ja myös silloin, jos radalla ei ole ampujia. 

   
Maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina ampuvat huolehtivat itse laukausten 
kirjaamisesta. 

Ampumakoepäivinä hirvirata A varattu kokeeseen la klo11:30 -16:00, su klo12:00-16:00. 
 

Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry:n 

Puheenjohtaja Jorma Nevala 

Varapuheenjohtaja Mika Konttinen 
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