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JOHDANTO

Turun reservialiupseerit – Turun reserviläiset ry on allekirjoittanut
sopimuksen, joka mahdollistaa yhdistyksen sekä yksittäisten jäsenten
käyttää Puolustusvoimien perusampumaratoja Raasissa sekä Säkylässä.
Jotta jäsenmaksunsa maksaneen jäsenen käyttöoikeus olisi voimassa
hänen nimensä täytyy olla toimitettuna Porin prikaatille. Maksaneiden nimet
toimitetaan keskitetysti kahdesti vuodessa (maaliskuu, lokakuu).
Sopimuksessa on väistämissääntö, jonka mukaan yhdistykset väistävät
puolustusvoimien koulutusta, viranomaisia, tai muuta varattua toimintaa
radoilla. Raasin ja Säkylän harjoitusalueiden ajantasaiset käyttövuorot
löydät täältä http://maavoimat.fi/porin-prikaati/tietoa-meista.
Radoilla on noudatettava tarkasti puolustusvoimien kanssa sovittuja
sääntöjä. Raasissa ja Säkylässä noudatetaan ratakohtaista johtosääntöä,
puolustusvoimien yleistä ohjeistusta sekä määräyksiä sekä radan
käyttösopimuksessa sovittuja ehtoja. Huomioi että yksittäisen jäsenen
välinpitämättömyys tai sääntörikkomus Raasissa tai Säkylässä voi
johtaa koko yhdistyksen käyttöoikeuden poistamiseen.

YLEISTÄ
1.

Radan käyttäjän on aina ilmoitettava Porin prikaatin vartiostoon
saapumisestaan
ampumaradoille.
Samoin
ilmoitetaan
alueelta
poistuttaessa. Ilmoitukset tehdään puhelimella numeroon 02 99 441 935.

2.

Käyttäjä on velvollinen noudattamaan niitä määräyksiä, mitä sotilasalueella
liikkumisesta on annettu.

3.

Käyttäjä on vastuussa ampumaradan käytön aikaisesta turvallisuudesta,
varautumisesta tulipaloihin ja onnettomuuksiin, avun hälyttämisestä,
jälkivartioinnista,
pelastustoiminnasta
ja
sairaankuljetuksesta
onnettomuustapauksessa sekä näihin liittyvästä raportoinnista.

4.

Jokainen käyttäjä on omalta osin velvollinen huolehtimaan alueen,
rakennusten ja rakenteiden, siisteydestä ja turvallisuudesta. Jokainen on
velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista.

5.

Ampumaradalle ei saa ilman lupaa rakentaa laitteita tai rakenteita.

6.

Alueelta ei saa viedä pois mitään alueeseen kuuluvaa, eikä myöskään
kaataa tai vahingoittaa alueella kasvavia puita tai pensaita.

7.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan ampumaradan johtosääntöä
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YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Jollei ratakohtaisessa johtosäännössä ole muuta määrätty sovelletaan
puolustusvoimien yleistä varomääräystä.
AMPUMASEKTORIT
Ampumataulut tulee asettaa aina taustavallia vasten taulutelineisiin tai
etuvallille.
Ampumasuunnan oltava ±100 piirun tarkkuudella kohtisuoraan taustavallia
vasten. Tämä tarkoittaa sitä, että ampumasuunta voi poiketa taulujen
tasalla kohtisuorasta 50 metrin päästä ammuttaessa ±5 metriä, 150 metrin
päästä ammuttaessa ±15 metriä. Ensisijaisesti ammutaan kohtisuoraan
(ampumapaikasta 1 tauluun 1).
Ammuttaessa sivusuunnassa liikkuvaa maalia, (vain liikemaalirata),
varmuuskulman (VK) olla 100 piirua ampumasektorin molemmille sivuille.
Varmuuskulma ei saa ylittää taustavallia.
Ampuminen on sallittua vain ampumakatoksesta tai välivallilta (pl.
liikemaalirata). Kaikkien luotien on päädyttävä taustavalliin.
Sivuvalleihin tai ratarakenteisiin ampuminen ehdottomasti kielletty.
TAULUT
Jokainen ampuja huolehtii omien taulujensa tuomisesta ja pois viennistä.
Puolustusvoimien tauluja ei saa käyttää. Kimmokkeita aiheuttavien
maalien käyttö on kielletty. Taulut tulee asettaa taulutelineisiin.
AMPUMATOIMINTA
Kivääriradalla saa ampua
haulikkoradalla haulikolla.

kiväärillä,

pistooliradalla

pistoolilla

ja

Haulikolla saa ampua vain skeet ja trap -patruunaa. Suurin sallittu kiväärin
kaliiperi on 9mm. Radoilla saa ampua vain kertatulta.
Jäsen ei saa tuoda ampumaradalle vieraita.
VAKUUTUSTURVA
Jokaiselta käyttäjältä edellytetään voimassa
(Reserviläiset ampumaturva tai SAL-lisenssi).

olevaa

vakuutusta
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RAASI
Tarvittaessa tutustu ja sisäistä Raasin harjoitusalueen johtosääntö
dokumentti.
TOIMINTA-AJAT
MA-PE 7.00 - 22.00
LA 9.00 - 18.00
SU 12.00 - 18.00
Ampumaradan käyttö on kokonaan kielletty pitkäperjantaina, 1. ja 2.
pääsiäispäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä, jouluaattona ja
joulupäivänä, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, vappuna, helatorstaina,
helluntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä ja tapaninpäivänä.
KÄYTÖNSEURANTA
Ammutuista
laukauksista
on
täytettävä
viipymättä
sähköinen
käytönseurantalomake, joiden perusteella yhdistys toimittaa laukausmäärät
keskitetysti puolustusvoimille kerran vuodessa.
Turun Reserviläisten Raasin sähköinen käytönseurantalomake.
http://tinyurl.com/raasin-laukaukset talleta URL puhelimeesi.

SÄKYLÄ
Tarvittaessa tutustu ja sisäistä Säkylän ampuma- ja harjoitusalueen
johtosääntö -dokumentti.
TOIMINTA-AJAT
MA-SU 7.00 - 22.00
Ampumaradan käyttö on kielletty uudenvuodenpäivänä, loppiaisena,
pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, vappuna, helatorstaina,
helluntaina,
juhannusaattona,
juhannuspäivänä,
pyhäinpäivänä,
itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä.
KÄYTÖNSEURANTA
Ammutuista
laukauksista
on
täytettävä
viipymättä
sähköinen
käytönseurantalomake, joiden perusteella yhdistys toimittaa laukausmäärät
keskitetysti puolustusvoimille kerran vuodessa.
Turun
Reserviläisten
Säkylän
sähköinen käytönseurantalomake.
http://tinyurl.com/sakylan-laukaukset talleta URL puhelimeesi.

