
HEINJOEN AMPUMAHIIHTOAMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

1. YLEISTÄ
Heinjoen ampumahiihtoampumarata on tarkoitettu ampumahiihdon, rulla-ampumahiihdon,
ampumajuoksun sekä hirvenhiihtäjien että hirvenjuoksijoiden harrastamiseen.
Radalla ammutaan 22 kaliiberisella pienoiskiväärillä (luodin lähtönopeus max 380 m/s) ja siellä
järjestetään ampumahiihtoharjoituksia, -leirejä, -kilpailuja, sekä oheistapahtumia.
Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita
radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota
vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta
häiriöitä. Heinjoen ampumahiihtoradan esittely, tapahtumakalenteri ja toiminta- sekä maksuohjeet
ohjeet löytyvät www.puijonhiihtoseura.fi nettisivuilta ampumahiihto -valikosta kohdasta Heinjoen 
ampumahiihtorata.

2. VASTUUALUEET
Heinjoen ampumahiihtoampumarata on Kuopion kaupungin liikuntapaikka.
Ampumahiihtoampumaradan kunnossapitoon liittyvät tehtävät ovat Puijon Hiihtoseura ry:n
ampumahiihtojaoston vastuulla. Kuopion kaupunki ja Puijon hiihtoseuran ampumahiihtäjät tekevät
radan ylläpidosta hoitosopimuksen vuosittain. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii 
ensisijaisesti radalle määritelty vastuuhenkilö (kts. Kohta 8). Toiminta radalla tapahtuu aina 
käyttäjän omalla vastuulla. 

3. RADAN KÄYTTÖOIKEUDET JA MAKSUT
Ampumahiihtoradan käyttöoikeudet myöntää Kuopion Kaupunki.
Radan ampumapaikkojen käyttömaksut määrittelee Kuopion kaupunki.
Puijon hiihtoseuran ampumahiihtäjät kunnostavat hiihtoradat (kesällä asfaltoitu rullarata ja talvella
hiihtolatu) harjoitteluaan varten. 
Käyttömaksujen ohje löytyy www.puijonhiihtoseura.fi nettisivuilta ampumahiihto -valikosta 
kohdasta Heinjoen ampumahiihtorata.
Kuopion kaupungin hyväksymät ampumapaikkojen käyttövuorot ovat nähtävillä radan infotaululla.
Radalle määritellyn vastuuhenkilön antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuoroista, sekä
yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava. 
Ampumahiihtoampumaradan avainten hallinta on Puijon Hiihtoseura Ry:n ampumahiihtojaostolla.
Avainten luovutuksen ja kirjauksen hoitaa radan vastuuhenkilö.
Kaikkien ampumahiihtorata-alueella liikkuvien on tarvittaessa kyettävä todistamaan
henkilöllisyytensä ja selvittämään radalla olonsa peruste.
Heinjoen ampuhiihtoampumamaradan käyttäjä on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.
Vahingonteot ilmoitetaan poliisille.
Radan käytön aktiivisuuden seuraamiseksi on jokaisen harjoituksen jälkeen merkattava ammunnan
johtajan nimi selkeästi, sekä ampujien määrä ja ammuttujen laukausten määrä infotaululla
postilaatikossa olevaan vihkoon.

4. RADAN KÄYTTÖAJAT
Ammunta on sallittu
Ma – Pe 8:00 – 21:00
La 9:00 – 18:00
Su ja pyhäpäivät 12:00 – 18:00
Kuopion kaupungin ympäristökeskukselta haettavalla erikoisluvalla rataa saa käyttää lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 8:00 – 21:00. Erikoisluvan hakee aina radan vastuuhenkilö (kts. Kohta 8).

http://www.puijonhiihtoseura.fi/
http://www.puijonhiihtoseura.fi/


Heinjoen ampumarata-alueen portti on auki arkisin klo 7:00 – 16:00. Muina aikoina portin portin 
saa auki vain porttiin ohjelmoidut käyttäjät.

5. VAROMÄÄRÄYKSET JA AMPUMASÄÄNNÖT
• Harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä vastaava, joka on
ensisijaisessa vastuussa rataa käyttävien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta
käyttäytymisestä ampumaradalla.
• Radalla saa ampua vain ampumapaikalta ja .22LR kaliiperin pienoiskiväärillä. Luodin
lähtönopeus saa olla maksimissaan 380 m/s.
• Ase tuodaan ampumaradalle ja viedään ampumaradalta aina aselaukussa tai
ampumahiihtoaseelle suunnitellussa suojuksessa (asepussissa) ja lukko avattuna.
• Aseen saa ladata vain ampumapaikalla.
• Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan. Asetta ei saa
käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
• Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, kannettava asetta piippu
ylöspäin tai pitää ase kantovaljaan hihnoin olkapäillä.
• Asetta säilytetään ampumasuoritusten välisenä aikana ampumamatolla tai tarkoitukseen
varatuilla asetelineillä.
• Ilman aselaukkua tai -pussia on asetta lupa kantaa selässä piippu ylöspäin ampumaradan
ulkopuolella harjoittelu- ja kilpailukäyttöön määritetyillä hiihtoradoilla. Tällöin lukkopesässä
olevan patruunalippaan tulee olla tyhjä eikä patruunapesässä saa olla patruunaa (hylsy saa
olla).
• Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon
ampuja on velvollinen korvaamaan.
• Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle
varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen aidatuille tai muuten merkityille vaara- alueille
meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.
• Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.
• Tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla.

6. OHJATUT HARJOITUKSET
Puijon Hiihtoseura informoi seuran jäseniä radalla järjestettävistä ohjatuista harjoituksista. Radalla
olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan hyväksytyt harjoitusvuorot. Harjoitukseen määrätään aina
vastaava, joka on ensisijaisessa vastuussa rataa käyttävien tarkoituksenmukaisesta ja
moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

7. JÄTE- JA LAITTEISTOHUOLTO
Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan
pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
Rata on ammunnan jälkeen siivottava.
Hylsyt on kerättävä ampumapenkalta jokaisen ammunnan jälkeen niille varattuihin astioihin / 
ampumapenkan etupuolella olevalle asfaltoidulle alueelle, josta ne siivotaan säännöllisesti.
Ammunnan aikana kertyvä jäte on kerättävä radalla olevaan jäteastiaan.
Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on ilmoitettava radan vastuuhenkilölle.

8. LUVAT



Ampumahiihtoalueelle on haettu maisematyölupa, jolla aluetta rakennetaan.
Maisematyölupa on myönnetty 15.9.2015

Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alueella on Kuopion kaupungin ympäristölautakunnan
13.6.2006 / § 61 myöntämä ympäristölupa.

Heinjoen ampumahiihtoradan käyttöönottolupa ympäristönsuojelusta 30.12.2016

Poliisiviranomaisen ampumalupa 31.10.2016

Heinjoen ampumahiihtoradan hoito- ja ylläpitosopimus sekä ammunnan aloituslupa
Kuopion kaupungilta 13.1.2017

9. RADAN VASTUUHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Heinjoen ampumahiihtoampumaradan vastuuhenkilö:

Arto Loikkanen 044 261 7249
loikka.amk@gmail.com

Kuopion kaupungin valvoja:

Kari Andronoff 044 718 1344
kari.andronoff@kuopio.fi

Puijon hiihtoseuran ampumahiihtäjien yhteyshenkilö:

Jari Pitkänen 041 459 9999
jari.a.pitkanen@gmail.com

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Ampumaradan osoite: Savitie 95, Kuopio

10. RADAN TOIMINTAOHJE

mailto:jari.a.pitkanen@gmail.com
mailto:kari.andronoff@kuopio.fi


Saapuessasi radalle:
• Nosta AINA varoituslippu tai sytytä mahdollinen varoitusvalo merkiksi meneillään olevasta
ammunnasta.
• Tutustu radan sääntöihin.
• Huolehdi ratamaksuista kohdan 1 mukaisesti.
• Totea ampumapaikan kunto. Jos havaitset puutteita / vahingontekoja, ilmoita niistä
välittömästi radan vastuuhenkilölle (kts kohta 8).
• Kohdistustaulujen vaihdosta vastaa Puijon hiihtoseuran ampumahiihtäjät.
Kohdistustaulut nidotaan kiinni valkoisiin taululevyihin, jotka kiinnitetään taululaitteeseen
kohdistustauluille varattuun paikkaan. 
• AMPUMATAULUN KIINNITTÄMINEN SUORAAN KOHDISTUSTAULUN KUMILEVYYN ON
KIELLETTY.
• Ampumamatot löytyvät varastosta
• Käsittele asettasi ennen ammuntaa sitä varten varatussa paikassa ja siirry ampumapaikalle.
• Tarkasta, ettei vaara-alueella ole ketään
• Suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen ja huomioi muiden
ampuminen
Poistuessasi radalta:
• Varmistu siitä, että aseesi on lataamaton tarkistamalla, että lipas on poistettu, lukko on auki
ja lippaissa ei ole panoksia
•      . Taululaitteiden maalauksesta vastaa Puijon hiihtoseuran ampumahiihtäjät Taululaitteet 
on maalattava harjoituksen jälkeen. Osumalätkiin käytetään mattamustaa spray -maalia. 
Valkoiseen etulevyyn ainoastaanvalkoista (kirkas) alkydimaalia. Valkoisen spray -maalin käyttö on 
kielletty, koska se vahingoittaa alkuperäistä maalipintaa.
• Ilmoita välittömästi jos havaitset puutteita.
• Laita ampumamatot siististi varastoon.
• Kerää hylsyt / roskat ja lajittele ne asianmukaisesti roska-astioihin.
• Huolehdi muutenkin siitä että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.
• Merkitse infotaululla olevaan vihkoon päivämäärä, harjoituksen vetäjä selkeillä kirjaimilla,
osallistujamäärä ja ammuttu laukausmäärä aina harjoituksen päätteeksi.
• Lukitse mitä olet avannut ja sammuta tarpeettomat valot ja sähköt sekä laske varoituslippu
alas / sammuta varoitusvalo lähtiessäsi.
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