Järjestyssääntö
Päivitetty 10.11.2017

Kontiolahden ampumahiihtostadionin pienoiskiväärirata
Valtioneuvoston asetus ampumaradoista (1307/2015), 2 §.
Radan käyttöajat:
Ampumaradan käyttöajoista päättää Kontiolahden Urheilijat ry noudattaen ympäristöluvan, ampumarataluvan ja erillisten
sopimusten ehtoja. Radalla ampuminen on sallittu ma-su klo 8-24.
Rata voidaan sulkea tilapäisesti huoltotöiden tai kilpailutapahtumien ajaksi tai muusta vastaavasta syystä. Tilapäiset
poikkeukset aukioloaikoihin julkaistaan etukäteen Kontiolahden Urheilijat ry:n kotisivuilla www.biathlon-kontiolahti.fi.
Radan käyttötarkoitus
Ampumarata on tarkoitettu ensisijaisesti ampumahiihtopienoiskivääreillä ammuntaan. Radalla saa ampua ainoastaan .22
kaliiberisilla aseilla. Ammuntamatka on 50 m.
Radan koordinaatit ja osoite
62.720842, 29.816016
Napakympintie 24, 81100 Kontiolahti. Kajaanintieltä on opasteet Kontiolahden ampumahiihtostadionille, missä rata
sijaitsee.
Taululaitteet
Radalla on käytössä Kurvisen automaattitaulut. Taulut ovat automaattitoiminnolla ts. nollautuvat automaattisesti tietyn
ajan kuluttua. Joka toinen taulu on makuu- ja joka toinen pystyasennossa alkaen 1. makuu; 2. pysty; 3. makuu.
Varomääräykset
Radan ympäristöluvan ja ampumarataluvan edellyttämät varomerkit, reittiopasteet, pysäköintimerkit ja aitarakenteet on
pidettävä kunnossa. Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava rataopasteissa annettuja ohjeita ja kieltoja. Vain
merkittyjä ajo- ja kulkureittejä ja pysäköintipaikkoja saa käyttää. Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina
aikoina. Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta. Marjojen ja sienien poimiminen rataalueelta on ehdottomasti kielletty.
Aseiden käsittelyssä on aina huomioitava yleinen turvallisuus. Aseiden piiput eivät saa osoittaa tauluille päin silloin, kun
vaara-alueella on ihmisiä. Aseita on aina kuljetettava piippu ylöspäin. Ampumaradan välittömän läheisyyden ulkopuolella
aseet on aina kuljetettava suojapusseihin pakattuina.
Käyttösäännöt, siivous ja jätehuolto
Jokainen radankäyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei aiheuta toiminnallaan vahinkoa radalle tai sen laitteille.
Vahinkotapauksista on viipymättä ilmoitettava ratavastaavalle.
Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Ampumakilpailujen ja harjoitusten aikana kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin
astioihin. Hylsyt on kerättävä radan hylsyastioihin. Asetelineet ja tuet on palautettava niiden omille paikoilleen käytön
jälkeen. Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittuminen on välittömästi ilmoitettava radan vastuuhenkilölle.
Ampumaradan pitäjä:
Ampumarata-alueen omistaa Kontiolahden kunta. Ampumarataa hallinnoi Kontiolahden Urheilijat ry.
Toimiston yhteystiedot:
Kontiolahden Urheilijat ry
Napakympintie 24, 81100 Kontiolahti
0400 625 640 / office@biathlon-kontiolahti.fi
Postiosoite PL23, 81101 Kontiolahti.
Ratavastaava
Tomi-Pekka Riihivuori, 0400 128 140, tomi-pekka.riihivuori@biathlon-kontiolahti.fi
Ratavastaavan oikeudet
Ampumaradan käyttäjän on pyydettäessä esitettävä ratavastaavalle selvitys oikeudestaan ampua radalla. Ampumaradan
käyttäjän on noudatettava ratavastaavan määräystä keskeyttää turvallisuutta vaarantava, ampumarataluvan tai ilmoituksen perusteella asetettujen ehtojen tai määräysten taikka järjestyssäännön vastainen toiminta ampumaradalla.
Jos ammunnalle on nimetty ammunnan johtaja, on myös hänellä oikeus pyytää selvitys ja keskeyttää toiminta.
(Ampumaratalaki 10 § 3)
Radan ylläpitovastuu
Radan päivittäisestä ylläpidosta vastaa Kontiolahden Urheilijat ry. Laajemmat huoltotoimet ja toimenpiteet suoritetaan
yhteistyössä Kontiolahden kunnan kanssa.
Järjestyssäännön esilläpito
Järjestyssääntö on luettavissa Kontiolahden Urheilijat ry:n kotisivuilla www.biathlon-kontiolahti.fi sekä
ampumahiihtostadionin päärakennuksen ulkoilmoitustaululla, joka sijaitsee ampumaradan välittömässä läheisyydessä.

