Harjavallan Reserviupseerikerho ry
Harjavallan Reserviläiset ry
HARJAVALLAN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN
AMPUMARADAN SÄÄNNÖT
Ampumarata-alueen muodostavat aidatut ja lukollisella portilla suljetut Harjavallan kaupungin
Torvelan tilat: Paukkula RN:o 2:18, Lisäpaukkula RN:o 2:33 ja Tyyrispaukkula RN:o 2:34.
Tämän päivitetyn Ampumaradan säännön ovat Harjavallan Reserviupseerikerho ry:n ja
Harjavallan Reserviläiset ry:n hallitukset hyväksyneet yhteisessä kokouksessaan 4.5.2017.
1§

Tämän radan omistavat ja ylläpitävät Harjavallan Reserviupseerikerho ry
ja Harjavallan Reserviläiset ry.
Ampumaradan kulunvalvonnasta vastaa ampumaratavastaava.
Lakisääteisenä ampumaratavastaavana toimii Kullervo Tupi puh: 050 5367302

2§

Rata on tarkoitettu palvelemaan omistajayhdistystensä jäsenten ampumaharrastusta.

3§

Turun ja Porin läänihallituksen myöntämän toimiluvan nro 2383/65 mukaan rata on
suljettu yksityisalue, jossa ampumisen on tapahduttava tarkoin valvotuissa olosuhteissa.
Em. luvan ehtojen mukaan ampuminen alueella saa tapahtua ainoastaan eri ammuntaa
varten valmistetuilla radoilla.
Radan käyttöä säätelee myös Harjavallan kaupungin Ympäristölupapäätös
Ymla 16.12.2009, 35§.
Ampuma-ajat: ma-la klo 10-21, su klo 12-17
Alueen ampumaradat ovat seuraavat:
1. Pistoolirata 25 m.
2. Pienoiskiväärirata 50 m.
3. Kiväärirata 1-300 m.
4. SRA-monttu

Pistoolilajit, ei magnum kaliiperit
Pistooli- ja kiväärilajit
Pistooli- ja kiväärilajit
Toiminnalliset lajit

Muilla kuin luotiaseilla ja muina aikoina ampuminen on kielletty (Ymla16.12.2009).
Aselupakohtaiset tulimuodot ovat sallittuja.
4§

Käyttäytyminen radalla tapahtuu seuraavien määräysten mukaan.
1.
2.
3.
4.

Asiaton oleskelu alueella on ehdottomasti kielletty.
Harjoitusammunta on kilpailujen aikana kielletty.
Ampumaan saapuvan on ilmoitettava jo siellä oleville, millä radalla aikoo ampua.
Epävirallisten maalien (esim. pullot yms.) virittäminen taululaitteisiin tai
maalialueelle on kielletty.
5. Jokaisen ammunnan jälkeen on ampujan siivottava jälkensä: Hylsyt ja tyhjät laatikot
yms. on kerättävä tarkoitukseen varattuihin jäteastioihin. (pahvi, muovi, metalli)
6. Ammunnan jälkeen on radan portti huolellisesti suljettava.
Muilta osin on noudatettava ehdottomasti radan omistajien määräyksiä.
1

5§

Muiden, kuin omistajayhdistysten jäsenten ampumaharrastuksen edellytykset
radalla ovat seuraavat:
1. Tätä ratasääntöä ja omistajien antamia määräyksiä on kaikilta osin noudatettava.
2. Aseenkantolupa ja radankäyttöoikeusnumero (avain n:o) on pyydettäessä esitettävä.
3. Radan käyttö edellyttää em. ulkopuolisilta kerhojen hallitusten määräämän
ratavastaavan luvan saamisen ja ao. maksujen suorittamisen.
4. Kilpailujen järjestämiseen on anottava lupa em. ratavastaavalta, jolta saa samalla
maksuosoituksen ao. kilpailumaksujen suorittamiseksi.
5. Kilpailujen järjestäjän tulee aina nimetä kunkin ammunnan johtaja, joka vastaa
virallisesti lakien, asetusten ja näiden sääntöjen noudattamisesta.
6. Yksityishenkilöiden harjoitusammunta edellyttää, että henkilö on maksanut
vuosittaisen käyttömaksun, jonka määräävät vuosittain yhdistysten hallitukset.
7. Radankäyttöoikeus on henkilökohtainen.
8. Yksityishenkilön, joka haluaa harjoitella satunnaisesti ilman vuosimaksua, on
suoritettava joka kerralla ns. kertamaksu, jonka yhdistysten hallitukset määräävät
vuosittain.
9. Ellei näitä sääntöjä noudateta, voidaan jo myönnetty ja maksettu lupa radan käyttöön
peruuttaa välittömästi ja asia antaa poliisiviranomaisen hoidettavaksi.

6§

Muut radan käytön edellytykset:
1. Henkilökohtaisesta ja numeroidusta radan portin avaimesta peritään em. maksujen
lisäksi takuumaksu luovutettaessa ja avaimen palauttaessaan henkilö saa takaisin
puolet em. maksusta.
2. Avaimen saa ratavastaavalta yhdistysten jäsenmaksukuittia vastaan ja muiden osalta
käyttömaksukuittia vastaan sekä suorittamalla takuumaksun.
3. Numeroiduista avaimista ja niiden haltijoista pidetään luetteloa. Avainten
kopioiminen ja lainaaminen on kielletty.
4. Yhdistysten hallitukset määräävät vuosittain taulumaksun, joka peritään aina radan
omia tauluja käytettäessä.
5. Kertamaksun suorittaja saa ratavastaavalta avaimen lainaksi harjoitusammuntaa
varten ja hänen on palautettava avain välittömästi harjoituksen päätyttyä.
Kertamaksu kattaa vain yhden päivän harjoituksen.
6. Yhdistykset päättävät vuosittain harjoitusillat, joiden aikana muu ammunta
radoilla on kielletty.
7. Ensiaputarvikkeet ovat saatavilla varastossa paviljongin vieressä.

7§

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.4.1991 lukien ja ne on päivitetty 7.11.2010
ja 4.5.2017
Näillä päivitetyillä säännöillä kumotaan kaikki radankäytöstä aiemmin tehdyt vuokraym. sopimukset.
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TAKSA
HARJAVALLAN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN AMPUMARADALLA
NOUDATETTAVISTA MAKSUISTA V. 2017
Radan käytöstä on sovittava ratavastaavan kanssa.
Yhdistykset päättävät vuosittain omat harjoitusiltansa ja –aikansa, jolloin
muu ammunta radoilla on kielletty. Esim.Keskiviikkoammunnat
pistooliradalla toukokuun ensimmäisestä keskiviikosta elokuun viimeiseen
keskiviikkoon klo 18-20.
1. Muiden kuin omistajayhdistysten järjestämät kilpailut:
vähintään

100:- / kilpailupäivä
50:- / harjoitusilta

2. Yksityishenkilön (ei yhdistysten jäsen) radan käyttömaksu:
36:- / kalenterivuosi
3. Ratasääntöjen 6§ 4. kohdan mukainen taulumaksu:
2-5:- / kerta / ammunta
4. Ratasääntöjen 5§ 8. kohdan mukainen kertamaksu:
10:- / kerta (suoritus ja avain 6§5. kohdan mukaan)
5. Avaimen takuumaksu (säännöt 6§ 1. kohta):
10:- / avain
Palautusmaksu
5:- / avain
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