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Kursun Erä  ry:n ämpumärädän jä rjestyssä ä ntö  

A. Ampumaradan nimi, osoite ja ampumaradan pitäjä 

1 §. Ampumarata on Kursun ampumarata, Sallantie 218, 98600 KURSU. Ampumaradan pitäjä ja 

ampumarataluvanhaltija on Kursun Erä ry. Kursun Erä ry:n kotisivun osoite on http://kursunera.nettisivu.org/. 

Kursun ampumaradan ampumaratalupa (Lapin lääninhallitus PÄÄTÖS 21.8.1992 C.305 A 3405 621 92 124) on 

kopioitu yhdistyksen kotisivuille. Ampumarata on ilmoitettu Lapin ympäristökeskuksen tietojärjestelmään 

14.11.2001 Diaarinumero 1301Y0218-14. 

2 §. Ampumaradan käyttötarkoitus on kivääriammunta (kiväärirata) ja pisin ampumamatka on 100 metriä.  

3 §. Ampumaradan ratavastaava on johtokunnan puheenjohtaja tai johtokunnan erikseen määräämä henkilö. 

Ratavastaavan nimi ja yhteystiedot on nähtävillä ampumaradan ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla. 

B. Järjestyssäännön esilläpito 

4 §. Tämä järjestyssääntö ja tarvittaessa sitä täydentävät valvontaohjeen määräykset on sijoitettu 

ampumaradan ilmoitustaululle. Järjestyssääntö on nähtävänä myös kotisivuilla. 

5 §. Ampumaradan sijainti kartalla ja ajo-ohje ja kulkureitti radalle pidetään nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla 

ja ampumaradan ilmoitustaululla. 

C. Ampumaradan käyttöajat 

6 §. Ampumaradan käyttöajoista päättää Kursun Erä ry noudattaen ampumarataluvan ehtoja. 

7 §. Ampumaradalla ampuminen on sallittu kello 8.00 ja kello 21.00 välisenä aikana. Ampumaradan sallitut 

käyttöajat löytyvät myös Kursun Erä ry:n kotisivuilta. 

8 §. Ampumaradalla ampuminen on kielletty kello 21.00 ja kello 8.00 välisenä aikana. 

9 §. Ampumaradalla saavat varsinaisten kilpailujen, ampumakokeiden ja seuran järjestämien ohjattujen 

harjoitusammuntojen ulkopuolella harrastaa urheilu- ja harjoitusammuntaa Kursun Erän jäsenet sekä muut 

yksityiset henkilöt ja yhdistykset, joille ratavastaava on antanut luvan. Ennen ampumaradalle tuloa ja 

ammunnan aloittamista on laitettava ympäristöön hyvin näkyvä punainen merkkilippu salkoon ja lippu on 

laskettava ammunnan päätyttyä. Puheessa olevissa urheilu- ja harjoitusammunnoissa, jotka eivät ole ohjattuja 

ammuntoja, ei saa käyttää ampumaradan koneistoa ja ampujien tulee käyttää omia maalitauluja.  

D. Varomääräykset, siivous ja jätehuolto 

10 §. Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava rataopasteissa annettuja ohjeita ja kieltoja. Ratavalleille 

nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina. Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa 

turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta Kursun ampumaradalla. 

11 §. Ampumarataluvanhaltija pitää kunnossa ampumarataluvan edellyttämät varomerkit, reittiopasteet, 

pysäköintimerkit ja aitarakenteet. 

12 §. Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten aikana kertyvä jäte on 

lajiteltava radoilla oleviin astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Rikkoutuneet taulukehikot 

kootaan niille osoitettuun paikkaan. Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi 

ilmoitettava ratavastaavalle tai ammuntojen valvojalle. 
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13 §. Ampumaradan ensiaputarvikkeet säilytetään ampumakatoksessa. 

14 §. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä 

ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu. Sekä huolehdittava siitä, että ei 

aiheuta vahinkoa radalle tai muille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta tai aiheuta häiriötä. 

E. Ratavastaavan ja ammuntojen valvojien oikeudet 

15 §. Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaan ampua 

radalla. Ampumaradan käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta 

vaarantava, ampumarataluvan perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka järjestyssäännön 

vastainen toiminta ampumaradalla. Jos ammunnalle on nimetty ammunnan johtaja tai ammunnan valvoja, on 

myös hänellä oikeus pyytää selvitys ja keskeyttää toiminta. 

16 §. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ratavastaava ja ammuntojen valvojat. Ratavastaavan ja 

valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on 

noudatettava. Sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai ammunnan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta 

ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 

17 §. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka seuran johtokunta tai 

ratavastaava on siihen määrännyt tai oikeuttanut. Jos ampumaradalla oleva huomaa rikkonaisen laitteen tai 

muun epätavallisen tai virheellisen seikan, siitä tulee ilmoittaa välittömästi ratavastaavalle tai ammunnan 

valvojalle. 

18 §. Kilpailuun, ampumakokeeseen ja ohjattuun harjoitukseen määrätään aina ammuntojen valvoja, joka on 

ensisijaisessa vastuussa ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä 

turvallisuudesta ampumaradalla. 

19 §. Kilpailuja ja harjoituksia seuraavien katsojien on noudatettava ratavastaavan ja ammunnanvalvojan 

antamia turvallisuusohjeita. 

20 §. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty. 

F. Ampuminen ampumaradalla 

21 §. Ampumaradalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on 

tarkoitettu. Tästä poikkeavista käytännöistä on erikseen sovittava ratavastaavan kanssa. Ampumaradalla voi 

ampua ratavastaavan luvalla myös metsästysasetuksen (12.7.1993/666) 20 §:n mukaisella jousiaseella. 

Kokeessa tulee käyttää vain taulukärkisiä nuolia. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja 

on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. 

22 §. Sarjatuliaseella ampuminen on ampumaradalla kielletty. 

23 §. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, 

lukko avattuna tai ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan asetelineeseen sijoitettuna. 

 

Liite: Ampumaradan sijainti ja ampumaradan ilmoitustaulu kartalla. 


