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TARKOITUS
Ampumaratojen käyttötarkoitus
Utin jääkärirykmentin (UTJR) hallinnoiman Tyrrin ampumaradan pääkäyttötarkoitus on mahdollistaa asevelvollisten sekä palkatun henkilöstön suunnitelmallinen ja johdettu ase- ja ampumakoulutus.
Ampumaratojen käyttö mahdollistetaan myös seuraaville viranomaisille
ja puolustusvoimien ulkopuolisille tahoille:
- Puolustushallinnon henkilöstö
- Poliisi
- Rajavartiolaitoksen henkilöstö
- Maanpuolustuskoulutusyhdistys
- Reserviläisjärjestöt ja aselajikillat
- Tyrrin ampumaratojen käyttöoikeussopimuksen allekirjoittaneet rekisteröidyt yhdistykset ja seurat
- Henkilöt, joilla on UTJR:n myöntämä käyttölupa
- Radoilla järjestettävään kilpailutoimintaan liittyvät henkilöt tehtäviensä mukaisesti.
Puolustusvoimien tarve on aina etusijalla Tyrrin ampumaratojen ja alueiden käytössä.
Muut viranomaiset, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, reserviläisjärjestöt
ja aselajikillat saavat käyttää Tyrrin ampumaratoja vastikkeettomasti.

1.2

Johtosäännön ylläpito
Tyrrin ampumakeskuksen johtosäännön laatimisesta ja ylläpidosta vastaa Utin jääkärirykmentin esikunta.
Utin jääkärirykmentin komentaja hyväksyy johtosäännön käyttöön.

2
2.1

AMPUMARATOJEN HALLINNOINTI
Ampumaratoihin vaikuttavat sopimukset
Utin jääkärirykmentin komentaja hyväksyy Tyrrin ampumaratojen käyttöoikeussopimukset seurojen ja yhdistysten kanssa. UTJR:n esikunta
taltioi sopimukset ja ylläpitää sopimusrekisteriä.
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Velvoitteet seuroille ja yhdistyksille
Ampumaratojen käyttöoikeussopimuksen tehneiden seurojen ja yhdistysten on koulutettava ampumaratoja käyttävälle jäsenistölleen johtosäännön sisältämät asiat ennen ratojen käyttöä. Johtosäännön vastaisesta toiminnasta voi seurata ampumaratojen käyttökielto joko määräajaksi tai pysyvästi. Johtosäännön räikeästä rikkomisesta, epäillystä rikoksesta tai yleisen turvallisuuden vaarantamisesta UTJR tekee ilmoituksen poliisille.
Seurojen ja yhdistyksen on vuosittain lähetettävä jäsenistään nimiluettelo syntymäaikoineen UTJR:n esikunnalle kalenterivuoden viimeiseen
päivään mennessä.

2.3 Ampumaratojen rakenne
Ampumarata 1
- 25m:n pistoolirata, 60 ampumapaikkaa
Ampumarata 2
- 50m:n riistamaalirata, 2 ampumakoppia
Ampumarata 3
- 50m:n pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata, 60 ampumapaikkaa
Ampumarata 4
- 300m:n kiväärirata, 60 ampumapaikkaa
- 50, 100 ja 150m välivallit, 60 ampumapaikkaa
- 5-50m ampuma-alue (tasanne), 20 ampumapaikkaa
- 5m välivalli, 60 ampumapaikkaa
Ampumarata 5
- 50:m ampumahiihto - ja pienoiskiväärirata, 30 ampumapaikkaa
Ampumarata 6
- tilannerata 1, radalla voi ampua kolmeen eri suuntaan
Ampumarata 7
- tilannerata 2, ampumatalo
Ampumarata 8
- 150m:n kiväärirata, 40 ampumapaikkaa
- 50m ja 100m välivallit, 40 ampumapaikkaa
- 5m välivalli, 40 ampumapaikkaa
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Ampumarata 9
- 100m:n hirvirata/kiväärirata, 2 ampumapaikkaa
- 75m ampumapaikka
Ampumaratojen sijaintipiirros on esitetty liitteessä 2.
2.4 Johtosuhteet, ylläpito ja hoitovastuu sekä yhteistoiminta
Utin jääkärirykmentti vastaa Tyrrin ampumaratojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä johtaa ja valvoo ampumaratojen käyttöä ja kunnossapitoa.
UTJR hallinnoi Tyrrin ampumaratojen aluetta, alueella olevia rakenteita
ja rakennuksia huomioimatta sitä, että käyttöoikeussopimuksen allekirjoittaneet, rekisteröidyt yhdistykset ja seurat omistavat osuuksiensa
mukaan riistamaaliradan, ampumahiihtoradan ja hirviradan taululaitteet
sekä osan irtaimesta ratalaitteistosta.
Metsähallitus omistaa ampumaradan maa-alueen suojavalleista VT 6
tasalle sekä pururadan alueen.
Senaatti-kiinteistöt omistaa Tyrrin ampumakeskuksen kiinteistöt (paviljonki sekä 150m ja 300m radan ampumakatokset) ja maapohjan.
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Utin palvelupiste vastaa ampumaratojen kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta.
Utin jääkärirykmentin ja Tyrrin ampumaratojen ulkopuolisten käyttäjien
yhteistyöelimenä on ratatoimikunta. Ratatoimikunnan toiminta on esitetty liitteessä 1.

3
3.1

AMPUMARATOJEN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖRAJOITUKSET
Ampumaratojen käyttösuunnitelma
Utin jääkärirykmentin vartiosto ja palkattu henkilökunta valvoo Tyrrin
ampumaratojen käyttöä ja johtosäännön noudattamista.
Ampumaratojen käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan tämän asiakirjan mukaisia turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä määräyksiä.
Sopimuksen tehneiden seurojen ja yhdistysten vuorolla ampuvalla henkilöllä on oltava mukanaan ampuma-aseen hallussapitolupa ja henkilön
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on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä UTJR:n vartiohenkilöstölle.
Kaikki Tyrrin ampumaratojen käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan välittömästi UTJR:n vartiostolle havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja
muista turvallisuuteen liittyvistä laiminlyönneistä tai puutteista.
Jokaisessa ammunnassa on oltava ammunnan johtaja, joka vastaa siitä, että ammunnassa noudatetaan varomääräyksiä, johtosääntöä sekä
muita määräyksiä ja ohjeita. Mikäli ammuntaan osallistuu vain yksi
henkilö, rinnastetaan hänet ammunnan johtajaan.
Alle 15 -vuotiaat saavat ampua radoilla vain aseen haltijan valvonnassa.
Luvaton oleskelu Tyrrin ampumarata-alueella on kielletty.
3.2

Ampuma-ajat
Ampumarataa saa käyttää:
-

maanantaista perjantaihin klo 07.00–21.00
lauantaisin klo 08.00–21.00
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 10.00– 21.00.

Lisäksi ampumatoiminta on rajoitettu ilta-aikaan siten, että ampuminen
on sallittu vain .22-kaliiperisilla aseilla:
-

perjantaisin ja lauantaisin klo 19.00–21.00
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 17.00–21.00.

Edellä määrätyt toiminta-ajat eivät koske Puolustusvoimien koulutusohjelmien ja ampumaohjelmistojen mukaisia pimeäammuntoja.
Ampumaradan käyttö on kielletty pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, 2.
pääsiäispäivänä, jouluaattona ja joulupäivänä. Lisäksi uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pääsiäislauantaina, vapunpäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä ja tapaninpäivänä ampumarataa saa käyttää vain erityisistä syistä. Ampumiseen
edellä mainittuina päivinä on anottava lupa Utin jääkärirykmentin esikunnalta.
Tällaisista ammunnoista on tiedotettava etukäteen lupamääräyksen 22.
mukaisesti ja niistä on pidettävä kirjaa lupamääräyksen 31. mukaisessa
kirjanpidossa. UTJRE vastaa tiedottamisesta sekä kirjanpidosta.
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Ampumaradan varaaminen
Peruskoulutuskauden aikana Utin jääkärirykmentin perusyksiköillä on
ampumaradoista ensisijainen käyttöoikeus. Käyttövuorot jaetaan saapumiseränkäskyssä.
Ampumaratavuorot varataan outlook-järjestelmän kalenterissa. Ampumaradan käyttöoikeus edellyttää aina hyväksyttyä varausta.
Muut joukko-osastot vast. laativat virallisen tukipyynnön Utin jääkärirykmentin asiakirjan HO374 MAAVKÄMÄ - UTJR UTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN LÄHIHARJOITUSALUEEN KÄYTTÖMÄÄRÄYS 2018 mukaisesti. Tukipyyntö tulee lähettää vähintään neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaan Utin Jääkärirykmentin esikunnalle. Tukipyynnössä on selvitettävä käytettävät radat ja tilat, haluttu käyttöaika, ammunnan laatu
sekä ammunnan vastuu- ja yhteyshenkilöt yhteystietoineen.
Reserviläisjärjestöt, killat ja käyttöoikeussopimuksen tehneet seurat ja
yhdistykset voivat hakea ratavuoroja liitteessä 1 mainitulla tavalla.
Ammunnan johtaja sopii tarvitsemansa kaluston käytöstä ampumaradan hoitajan kanssa. Ammunnan jälkeen lainattu materiaali on palautettava ampumaradan hoitajalle.
Mikäli ampumarataa käytetään ennen ampumaradanhoitajan säännöllisen työajan alkamista tai viikonloppuisin, on ampumaradan hoitajaan
otettava yhteyttä hyvissä ajoin ennen suunniteltua ammuntaa.

3.4

Huoltorakennuksen varaaminen
Reserviläisjärjestöt, killat ja käyttösopimuksen tehneet seurat ja yhdistykset voivat varata Tyrrin ampumakeskuksen huoltorakennuksen (paviljonki) Utin jääkärirykmentin esikunnalta.
Muut joukko-osastot voivat varata Tyrrin huoltorakennuksen kohdassa
3.3 mainitun tukipyynnön mukaisesti.
Reserviläisjärjestöt, killat ja käyttösopimuksen tehneet seurat ja yhdistykset saavat käyttää huoltorakennusta ainoastaan ampumatoimintaan
liittyvään koulutus- tai kilpailutoimintaan. Puolustusvoimien ja muiden
viranomaisten on mahdollista käyttää huoltorakennusta myös harjoitustoimintaan.
Majoittuminen on kielletty ampumaradan tien ja ratojen välisellä alueella. Majoittuminen on sallittua huoltorakennuksessa. Mahdolliset majoittumistarpeet tulee ilmoittaa tukipyynnössä (kohdan 3.3 mukaisesti). Li-
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säksi pyynnössä tulee ilmoittaa majoittuvien henkilömäärä ja vastuuhenkilö. UTJR ilmoittaa tukipyynnössä mainitut majoitustarpeet UTJR:n
pelastusupseerille, joka laatii majoittumisesta tilapäisen majoitusilmoituksen.
3.5

Yhteydenotot eri viranomaisiin
Tyrrin ampumaradoilla ammunnan järjestelyvastuussa oleva sopimuksen tehnyt ulkopuolinen käyttäjä vastaa itse ampuma-aikoihin liittyvän
poikkeusluvan kirjallisesta anomisesta vähintään 21 vuorokautta ennen
suunniteltua tapahtumaa. Hakemus on toimitettava Utin jääkärirykmentin esikunnalle, joka toimittaa hakemukset Logistiikkalaitoksen esikuntaan.
Puolustusvoimat ei vastaa poikkeusluvasta aiheutuvista hallinnollisista
kuluista, vaan ne tulevat poikkeusluvan hakijan maksettavaksi. Poikkeuslupa-anomuksen malli on esitetty liitteessä 4.
Poikkeuksellisista käyttöajoista, kuten ammunnoista kohdassa 3.2 mainittuina juhlapäivinä, on ilmoitettava Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristö ympäristösuojeluviranomaiselle vähintään yksi (1) viikko ennen tapahtumaa. Ilmoittamisesta vastaa UTJR
Poikkeuksellisista ampuma-ajoista on tiedotettava vähintään kolme
päivää ennen ampumatapahtumaa. UTJRE vastaa tiedottamisesta ampuma- ja melutiedotteella ja ilmoituksesta Kaakkois-Suomen elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Yhteystiedot:
ELY -keskus
·
·
·

Kaakkois-Suomen ELY -keskus, PL 1041, 45101 Kouvola
Puhelinvaihde: 0295 029 000
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Kouvolan kaupunki
·
·
·
·

Tekniikka- ja ympäristötalo
Valtakatu 33, PL 32, 45701 Kuusankoski
Puhelin 020 61511 (vaihde)
tekninenjaymparisto@kouvola.fi

Utin jääkärirykmentti
Esikunta
UTTI

Johtosääntö

12 (23)
HL900

Poikkeusluvan lisäksi lähiasutusta tiedotetaan julkaisemalla ampumailmoitus Utin jääkärirykmentin kotisivuilla ja tarvittaessa Kouvolan
Sanomissa.
3.6

Ammuntoihin liittyvät ilmoitukset
Ammuntojen aloittamisesta ja päättämisestä on ilmoitettava Utin lennonjohtoon (053408320).

3.7

Liikenne- ja liikkumisrajoitukset
Ampumaratojen harjoituskieltoalue on määritetty liitteessä 5. Kieltoalueella ei saa järjestää muuta kuin ase- ja ampumakoulutusta tai ampuvan joukon oheiskoulutusta. Ampumaratojen harjoituskieltoalueella
saa liikkua vain ampumaratojen piha- ja tiealueilla sekä liikuntakoulutuksessa pururadalla tai hiihtoladulla.
Ampumaratojen tausta- ja sivuvalleilla tai näyttösuojan suojavalleilla ei
saa liikkua.
Miinasijoja ja muita kaivantoja ei saa tehdä tie- tai pysäköintialueille eikä pururadalle.

3.8

Käytön tilastointi

3.8.1 Yleistä
Käytön tilastointi tarkoittaa laukausmäärien ilmoittamista vuorokausikohtaisesti ampumaradoittain ja -ajoittain.
3.8.2 Käyttäjät
Ammuntojen johtajan tai yksittäisen ampujan on merkittävä kirjallisesti
laukausmäärä ampumaratojen postilaatikossa olevaan kansioon heti
ammunnan jälkeen.
3.8.3 Käytetyt ampumatarvikkeet
Laukausmääristä ilmoitetaan:
-

kiväärikaliiperisten aseiden laukaukset
pistoolin laukaukset
haulikon laukaukset
pienoiskiväärin ja -pistoolin (.22) laukaukset
M134D-H -konekiväärillä ammutut laukaukset
300 metrin kivääriradalla ammutut laukaukset eroteltuna 150
metrin ja 300 metrin tasalta ammuttuihin laukauksiin
pimeäammunnoissa ammutut laukaukset
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poikkeuksellisina ampuma-aikoina suoritetut ammunnat ja ammutut laukaukset
räjäytysharjoituksessa käytetty räjähdysainemäärä.

-

Laukausmäärien ilmoituslomake on esitetty liitteessä 6.

4
4.1

AMPUMARATOJEN VAROTOIMINTA
Ampumaradan eristäminen ja vartiointi
Ammunnan johtaja vastaa ampumaradan eristämisestä sekä ammunnan varoitusjärjestelmän käytöstä.
-

4.2

ampumaratakohtainen punainen lippu on oltava ammunnan aikana
ylhäällä. Pimeällä on sytytettävä punainen varoitusvalo
ammunnan aikana maalialueelle johtavat tiet on suljettava ampumaradalla olevilla puomeilla

Ammuntoja koskevat erityismääräykset
Ratakohtaiset erikoismääräykset käsketään liitteessä 3.

5
5.1

TOIMINTA AMPUMARADALLA
Yleistä
Kaikissa ammunnoissa on noudatettava voimassa olevia yleisiä ja
asekohtaisia varomääräyksiä ja -ohjeita sekä tämän johtosäännön
määräyksiä.
Ampumapaikkana saa olla vain käytössä olevan radan ratakohtaisissa
erikoismääräyksissä määritetyt ampumapaikat. Ampumasuunnan on
aina oltava 1400v–1600v (piirua) kulmassa taustavalliin nähden.

5.2

Kiinteät maalilaitteet
Maaleina käytettävät taulut on asennettava radalla kiinteästi oleviin
maalilaitteisiin. Maalitaulut on asennettava varomääräyksen D 2.1 mukaisesti;
- ampumataulut on asetettava aina taustavallia vasten siten, että taulujen osumapinta saa olla korkeintaan kahdeksantoista (18) metrin
päässä taustavallista luotien lentoradan suunnassa mitattuna
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- ammuttaessa sivusuunnassa liikkuvaa maalia varmuuskulman (VK)
saa olla 100 piirua ampumasektorin molemmille sivuille. Varmuuskulma ei saa ylittää taustavallia
- taustavallin yläreunan on oltava vähintään neljän (4) metrin korkeudella taulujen yläreunan tasasta mitattuna.
Suomen Ampujaurheiluliitto ry:n lajisääntöjen mukaisissa toiminnallisissa ampumalajeissa (practical -ammunta pistoolilla, kiväärillä tai haulikolla) sekä Reserviläisurheiluliito ry:n yleisten ja lajikohtaisten sääntöjen mukaisissa ammunnoissa (maastokilpailut ja sovelletut reserviläisammunnat) voidaan:
- maalitaulu sijoittaa muuallekin kuin valmiisiin kehikkoihin kunhan
maalin takana taustavallin osuma-alue täyttää yllä mainitut vaatimukset
- käyttää myös muita lajisääntöjen mukaisia maalitauluja, kuten osumasta kaatuvia metallitauluja. Tällöin käyttäjä vastaa henkilöstön ja
rakenteiden suojaamisesta.
Practical -ammuntojen toteuttaminen edellyttää, että ampumaharjoituksen johtaja on rekisteröity Suomen Ampumaurheiluliiton practical jaoksen turvalliseksi ampujaksi.
5.3

Sallitut tilapäiset maalilaitteet
Tilapäisinä maaleina saadaan käyttää:
- pahvista, muovikalvosta ja puusta koottuja maalitauluja ja -kuvioita
- Janter- ja Jaster -maalilaitteita
- osumasta rikkoutuvia kimmokkeita aiheuttamattomasta materiaalista valmistettuja malleja (esim. ilmapallot ja savikiekot)
- puolustusvoimien ase- ja kilpailumääräysten mukaisia pahvisia
tauluja, sekä mekaanisia partio- ja ampumahiihtotauluja
- Suomen Ampujainliitto ry:n ja Suomen Metsästäjäliitto ry:n yleisten
ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisten ammuntojen pahvitauluja
Mikäli ammunnassa käytetään metallisia maalilaitteita, on maalin metallin oltava niin vahvaa, että luodin osuessa maaliin se sirpaloituu. Maalit
on sijoitettava siten, että luodin sirpaleet ohjautuvat turvallisesti joko sivu- tai taustavalliin tai maahan. Sirpaleet eivät saa aiheuttaa varaa
henkilöstölle tai radan rakenteille.

Utin jääkärirykmentti
Esikunta
UTTI

5.4

Johtosääntö

15 (23)
HL900

Luotiloukut
Tyrrin ampumaradoilla luotiloukkuja saa käyttää seuraavin tarkennuksin:
- luotiloukkuja saa käyttää radoilla 1 (pistoolirata), 4 (300m kiväärirata), 6 (TIRA1), 7 (TIRA2), 8 (150m kiväärirata) ja 9 (hirvirata)
- jos luotiloukkuja käytetään radoilla 4 tai 9, on ampumaseuran (vast.)
edustajan oltava yhteydessä Utin jääkärirykmentin esikuntaan
- toiminnassa on noudatettava ampumaratakohtaisia määräyksiä ja
luotiloukkujen sijoittamisessa on erityisesti huomioitava ampumasuunnat siten, että ne ovat taustavalliin päin korkeintaan 18 metrin
päässä
- Ampumaseura (vast.) vastaa luotiloukkuihin kertyneiden lyijyjen
poistamisesta, käsittelystä ja hävittämisestä ympäristöviranomaisen
hyväksymällä tavalla. Seurat keräävät lyijyjätteen luotiloukuista ja
vie sen pois omin kustannuksin. Paikka voi olla kaatopaikka, jätteenkäsittelylaitos tai muu paikka, joka ottaa kyseistä jätettä vastaan. Vastaanottopaikalla on oltava ympäristölupa tai muu ympäristöviranomainen hyväksyntä. Lyijyn hävittämisestä on toimitettava
todistus vuosittain Utin jääkärirykmentin esikunnalle
- luotiloukut on varastoitava ja säilytettävä siten, että ne ovat sateelta
suojassa esim. katoksessa tai kontissa

5.5

Sallitut aseet ja ampumatarvikkeet
Tyrrin ampumaradoilla saa ampua enintään 12,7 mm kaliiperin aseilla.
Ratakohtaisissa erikoismääräyksissä (liite 3) on käsketty kullakin eri radalla sallitut aseet ja niiden kaliiperit.
Haulikolla saa ampua vain paikallaan olevaa, taustavallia vasten asetettuun maaliin. Haulikolla ampuminen on sallittua vain 300 metrin kivääriradalla (rata 4), tilanneradalla 1 (rata 6) ja tilanneradalla 2 (rata 7).
Sopimuskäyttäjät saavat ampua haulikolla ainoastaan tilanneradalla 1
(rata 6).
Millään radalla ei saa ampua haulikolla lentävään maaliin.
Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana ampumaradoilla ei saa ampua valojuovapatruunoita eikä käyttää valoraketteja (vast.).

5.6

Sallitut ammunnat
Ampumaradalla suoritettavien ammuntojen tulee olla varomääräyksen
D 2.1 mukaisia puolustusvoimien ampumaohjelmistojen mukaisia perusammuntoja tai;
- puolustusvoimien ase- ja kilpailumääräysten mukaisia ammuntoja
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- puolustusvoimien kokeilu- ja testiammuntoja, jolloin aseelle tai asejärjestelmälle on myönnetty tilapäinen käyttölupa
- poliisien koulutusammuntoja
- Reserviläisurheiluliito ry:n yleisten ja lajikohtaisten sääntöjen mukaisia ammuntoja ml. maastokilpailujen ja sovellettujen reserviläisammuntojen (SRA) mukaiset ammunnat
- Suomen Ampujainliitto ry:n ja Suomen Metsästäjäliitto ry:n yleisten
ja lajikohtaisten erityissääntöjen mukaisia ampumakilpailuja tai kilpailuammunnan harjoittelua.
Ampumaradalla saa ratakohtaisien erikoismääräysten mukaisesti
ampua lyhyttä sarjatulta.
Vastuu varomääräysten noudattamisesta on osaston ampuessa ammunnan johtajalla. Yksityiset ampujat vastaavat henkilökohtaisesti ampumaradan turvallisuusmääräysten noudattamisesta.
6
6.1

HUOLTO
Täydennykset
Utin jääkärirykmentin esikunta vastaa siitä, että ampumaradoilla on riittävästi käyttökelpoisia maalitauluja. Maalitaulujen hankinnat ja hankinnan edellyttämät resurssit suunnitellaan osana Utin jääkärirykmentin
vuosisuunnittelua.
Tyrrin paviljongin tauluvarastossa olevat maalitaulut on tarkoitettu ensisijaisesti Utin jääkärirykmentin joukkojen käyttöön. Karjalan prikaatin ja
1. Logistiikkarykmentin esikunnan joukot, muut viranomaiset ja reserviläisjärjestöt voivat tukeutua Utin jääkärirykmentin maalitauluihin. Asiasta on kuitenkin sovittava erikseen ampuradan hoitajan kanssa.
Tyrrin ratoja käyttävät käyttösopimuksen tehneet seurat ja yhdistykset
vastaavat omista maalilaitteistaan.

6.2

Kunnossapito
Ampumakeskuksen kunnossapidosta vastaa Utin jääkärirykmentti
Kunnossapidon suorittaa joko ampumaratojen hoitaja tai PHRAKL erillisen sopimuksen mukaisesti.
Tyrrin ratoja käyttävät ulkopuoliset seurat ja yhdistykset vastaavat lähtökohtaisesti talkootyönä käyttämiensä ratojen kunnossapidosta.
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Lääkintähuolto
Ammuttaessa ampumaradoilla on lääkintähuolto toteutettava
PVVAROM D 7.7; LÄÄKINNÄLLINEN VAROTOIMINTA AMMUNNOISSA mukaisesti.
Yksittäisellä ampujalla on vähimmäisvaatimuksena seuraava varustus:
- matkapuhelin (vast.)
- ensiside (vast.)

6.4

Ympäristösuojelu

6.4.1 Ympäristölupamääräykset
Utin jääkärirykmentin Tyrrin ampumaradoilla on ympäristönsuojelulain
28 §:n mukainen toistaiseksi voimassa oleva aluehallintoviranomaisen
myöntämä ympäristölupa: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös
14.12.2018, Nro:t 274/2018/1 ja 275/2018/1
Ympäristöluvassa annetaan kaikkia käyttäjiä velvoittavia määräyksiä
mm. käyttöajoista, melusta ja maaperän ja pohjaveden suojelusta sekä
tarkkailusta.
6.4.2 Jätehuolto
Ampumaradoilla syntyvien jätteiden ja kierrätysmateriaalin käsittely on
toteutettava seuraavalla tavalla:
- yksittäiset ampujat ja muut joukko-osastot keräävät hylsyt ampumaradalla sijaitseviin punaisiin hylsyjen keräysastioihin
- Utin jääkärirykmentin joukot ja henkilöstö toimittavat hylsyt UTJR:n
kierrätyspisteeseen keskusvaraston piha-alueella sijaitsevaan keräyskatokseen
- Utin jääkärirykmentin joukot toimittavat tyhjät puiset patruunalaatikot
ja metallilaatikot UTJR:n kierrätyspisteeseen keskusvaraston pihaalueella sijaitsevaan keräyskatokseen
- muut joukko-osastot kuljettavat puiset patruunalaatikot ja metallilaatikot joukko-osastonsa omaan keräyspisteeseen
- tyhjät pahviset patruunarasiat sekä ampuma joukon tuomat jätteet
toimitetaan ampumakatoksissa ja ampumapaikoilla oleviin roskaastioihin
- isokokoinen pahvi-, puu- ja muovijäte toimitetaan ampumaradan
hoitajan varaston edessä olevalle jätelavalle.

Utin jääkärirykmentti
Esikunta
UTTI

Johtosääntö

18 (23)
HL900

Ammunnan johtaja vastaa siitä, että ampuvan osaston toiminnasta syntyvät jätteet ja kierrätysmateriaali toimitetaan oikeisiin keräys- ja kierrätyspisteisiin.
Tupakointijätteet on siivottava ampuvan joukon toimesta itse, ampumarata-alueella ei ole järjestettyä tupakointipaikkoja.
Ampumaratojen jätehuolto on käsketty liitteessä 7.
6.4.3 Kenttähygienia
Ampumakeskuksella on kolme kuivakäymälää ampumahiihtoradan (rata 5) takana olevalla parkkipaikka-alueella.
Ampumaradan hoitaja vastaa käymäläjätteen tyhjentämisen järjestämisestä. Käyttäjä vastaa tilojen siivoamisesta käytön jälkeen.

7
7.1

VAHINGOT
Vahinkojen välttäminen
Ennen ammuntaa
- kertaa varomääräykset ja tutustu ampumaradan johtosääntöön
- varmistu, että ammunta on hyväksytyn ampumaohjelmiston mukainen
- valmenna ammunnan toimihenkilöt tehtäviinsä
- varmista tarvittavat lääkintähuollolliset järjestelyt
- varmista varoyhteydet ja muut varojärjestelyt
- sulje ampumaradan puomit ja nosta varoituslippu. Pimeällä sytytä
varoitusvalot
- totea ampumapaikan ja maalilaitteiden kunto
- kertaa ampuvalle osastolle yleiset, asekohtaiset ja paikalliset varomääräykset ja -ohjeet
- tarkasta aseet.
Ammunnan aikana
- tarkkaile ettei maalialueella ole sinne kuulumatonta liikettä
- valvo ampujien toimintaa
- keskeytä ammunta välittömästi havaittaessa vaaratilanne
- takista aseet aina jokaisen ampumavaiheen jälkeen tai jos henkilöstöä siirtyy maalialueelle
- tarkista ilmatilassa lentoalusten liikesuuntaa ja mahdollista suuntautumista vaara-alueelle ja tarvittaessa keskeytä ammunta.
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Ammunnan jälkeen
- tarkista aseet
- pura varojärjestelyt, avaa puomit, laske varoituslippu ja pimeällä
sammuta vilkkuvalo
- huolehdi, että taulut paikataan ja palautetaan tauluvarastoon
- valvo hylsyjen kerääminen
- valvo kierrätysmateriaalin toimittaminen käskettyihin keräyspisteisiin
- tarkista taukopaikkojen siisteys
- palauta kuitattu materiaali
- täytä laukausmääräilmoitus
- ilmoita havaitut viat tai epäkohdat ampumaradan hoitajalle ja Utin
jääkärirykmentin koulutusosastolle.
8
8.1

PELASTUSTOIMI
Yleistä
Suojelu- ja pelastustoiminta ohjaa seuraavat asiakirjat:
- PVVAROM D 1.4 Toiminta ampuma-alueella
- PVVAROM D 7.7 Lääkinnällinen varotoiminta ammunnoissa
- PVHSM TURVALLISUUS 601 PEOPOS - PUOLUSTUSVOIMIEN
PELASTUSTOIMI 19.5.2015 (Määräys HK999)
- PETURV-OS PAK01:04 Riskien hallinta puolustusvoimissa
- PVOHJE TURVALLISUUSALA 001 - PVHSM TURVALLISUUS 601
PEOPOS - PUOLUSTUSVOIMIEN PELASTUSTOIMI (HK999/
19.5.2015)
- Pelastuslaki 29.4.2011/379
- Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407
- Työturvallisuuslaki 738/2002
- Kansanterveyslaki 66/1972
- Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989
- Asevelvollisuuslaki 1438/2007
- Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 322/1987

8.2

Pelastustoimen järjestelyt
Ammunnan johtaja vastaa, että ammunnan pelastustoiminnan ja lääkinnällisen pelastustoimen järjestäminen on toteutettu varomääräysten
ja ohjeiden mukaisesti.

8.3

Pelastustoiminta
Onnettomuustapauksissa toimi seuraavalla tavalla:
-

Hätäilmoituksen tekeminen (112),
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o Tyrrin ampumarata
o Ampumarata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tai 9
lisäonnettomuuksien estäminen,
Hätäensiapu,
Ilmoitettava UTJR:n virkapaikalla olevalle päivystäjälle (VPOP
0299 417 900)
Järjestä opastus
Opasta pelastuslaitos Utintie ja Tyrrin ampumakeskus risteyksestä
tai Tyrrintien ja Tyrrin ampumakeskus risteyksestä onnettomuuspaikalle.

Palon- ja kulontorjunta
Ampumaradoilla ei saa metsäpalo- ja ruohikkopalovaroituksen aikana
ampua valojuovapatruunoita eikä käyttää valoraketteja tai muita paloriskin aiheuttavia ampumatarvikkeita.
Tupakointi on sallittu vain ammunnan johtajan osoittamalla hiekkapohjaisella tupakointipaikalla. Ampumaradoilla ei ole ensisammutusvälineitä. Avotulenteko on kielletty.

9

VIESTITOIMINTA
Ammunnan johtaja varaa ammuntaan varomääräyksen D 2.1 ja D 7.7
mukaiset viestivälineet. Ampumarata-alueella ei ole kiinteitä viestiyhteyksiä.

10 TURVALLISUUSTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN
10.1

Turvallisuustoiminta
Utin jääkärirykmentti valvoo Tyrrin ampumaratojen aluetta, ratojen käyttöä ja määräyksien noudattamista, sekä tarvittaessa purkaa määräysten rikkojien käyttöoikeudet.
Ammuntojen aloittamisesta ja päättämisestä on ilmoitettava Utin lennonjohtoon (053408320).

10.2

Tiedottaminen häiriötilanteissa
Ampumaradan käyttäjä vastaa onnettomuustilanteessa tarvittavien, välittömien hätäilmoitusten tekemisestä hätäkeskukseen. Lisäksi ampumaradalla tapahtuvista onnettomuustilanteista sekä vakavista vaara- ja
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läheltä piti -tilanteista on viipymättä ilmoitettava Utin jääkärirykmentin
virkapaikalla olevalle päivystäjälle (VPOP 0299 417 900).
UTJR vastaa häiriö- ja erityistilanteisiin liittyvästä tiedottamisesta, silloin
kun kyseessä on rykmentin oma toiminta.
Muut Tyrrin ampumaratojen käyttäjät vastaavat oman joukkonsa toiminnan tiedottamisesta.
10.3

Vaaratilanteista ilmoittaminen
Vaaroilla tai vaaratekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, ominaisuuksia tai ilmiöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa henkilöstön terveydelle,
turvallisuudelle tai omaisuudelle.
Vaaratilanteista on ilmoitettava, kuten puolustusvoimien palvelusturvallisuusnormeissa käsketään.

10.4

Välttämättömät yhteystiedot
-

Yleinen hätänumero
UTJR VPOP
UTJR kenttäjohtaja
UTJR:n pelastusupseeri
UTJRE:n Koulutusosasto
aika)
- ampumaradan hoitaja
- Utin lennonjohto

112
0299 417 900
0299 417 198
0299 417 205 (virka-aika)
0299 417 263, 0299417252 (virka0299 417 262 (virka-aika).
053408320

11 AMPUMARATOJEN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN
Utin jääkärirykmentin koulutusosasto laatii ja ylläpitää Tyrrin ampumaratojen kehittämissuunnitelmaa.
Tyrrin ampumaratojen käyttäjät voivat esittää parannusehdotuksia suoraan Utin jääkärirykmentin koulutusosastolle.

Rykmentin komentajan sijainen
everstiluutnantti

Jussi Kosonen

Osastopäällikkö
Majuri

Hansi Miettinen
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

LIITTEET

1. Ratatoimikunnan toiminta
2. Ampumaratojen sijaintipiirros
3. Ratakohtaisissa erikoismääräyksissä
4. Poikkeuslupa-anomuksen malli
5. Ampumaratojen harjoituskieltoalue
6. Laukausmäärien ilmoituslomake
7. Ampumaratojen jätehuolto

JAKELU

MAAVE HENKOS
UTJR E henkos postin käsittelijät
UTJR E hos postin käsittelijät
UTJR E koulos postin käsittelijät
UTJR E lntteknos postin käsittelijät
UTJR E opos johto postin käsittelijät
UTJR ERIKJP postin käsittelijät
UTJR HEKOP postin käsittelijät
UTJR TUKIK postin käsittelijät
UTJR HKESK postin käsittelijät
SOTLK UTTITERVAS postin käsittelijät
Pv joukko-osastot
KARPR
MAASK
MAASK RUK
PVLOGLE LOGOS
1LOGR E
Senaatti-kiinteistöt Kouvola
Puolustushallinnon Rakennuslaitos Kouvola
Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen Esikunta
Rajavartiolaitos Raja- ja Merivartiokoulu (RMVK)
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri Kouvolan koulutuspaikka
Poliisi Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Aitomäen riistamiehet RY
AUTOJOUKKOJEN KYMENLAAKSON KILTA RY
ELIMÄEN RESERVINALIUPSEERIT RY
ELIMÄEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
IITIN RESERVIUPSEERIKERHO RY
IITIN SEUDUN RESERVILÄISET RY
INKEROISTEN SEUDUN RESERVILÄISET RY
JAALAN RESERVINALIUPSEERIT RY
KAIPIAISTEN METSÄSTYSYHDISTYS
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KARJALAN PRIKAATIN KILTA RY
KOUVOLAN HIIHTOSEURA
KOUVOLAN ERÄMIEHET RY
KOUVOLAN KYLÄN ERÄNKÄVIJÄT
KOUVOLAN METSÄSTYS- JA AMPUMASEURA
KOUVOLAN RESERVILÄISET
KOUVOLAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
KOUVOLAN VARUSKUNNAN METSÄSTÄJÄT
KUUSANKOSKEN AMPUJAT
KUUSA riistamaalijaosto
KUUSANKOSKEN RESERVILÄISET RY
KYMPPI ERÄ
MYLLYKOSKEN AMPUJAT RY
MYLLYKOSKEN RESERVILÄISET RY
MYLLYKOSKEN RESERVIUPSEERIKERHO RY
SIPPOLAN RESERVILÄISET RY
TAMMIRANNAN METSÄSTYS JA AMPUMASEURA
TYRRIN METSÄSTYSYHDISTYS RY
UTIN SEUDUN METSÄSTYSSEURA RY
VALKEALAN RESERVINALIUPSEERIT RY
VOIKKAAN RESERVIUPSEERIKERHO RY
VOIKKAAN SEUDUN RESERVINALIPUSEERIT RY
Kouvolan kaupunki
Kymenlaakson Reserviläispiiri RY
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