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Ampumaradalla ja -kilpailuissa
• Harjoittele ammuntaa aina vain ampumaradoilla.
• Ampumaradan käyttämiseen on oltava aina lupa:
w Metsästys- tai ampumaseurojen omistamien
ratojen käyttö edellyttää yleensä seuran jäsenyyttä.
w Riistanhoitoyhdistysten radat ovat kaikille avoimia,
mutta käyttöön on oltava lupa.
• Kun saavut radalle:
w Huolehdi esille lain mukainen punainen lippu tai
merkkivalo.
w Tarkista maalialue ennen ampumisen
aloittamista.
• Vie ase aina varsinaiselle ampumapaikalle lukko auki,
taitettuna tai mieluiten suojuksessa g radalla turvallisen
aseenkäsittelyn tulee näkyä kaikille läsnäolijoille.
• Ehdottoman ainoa paikka, jossa saat käyttää asetta tai
tehdä kylmänostoja, on radan varsinainen ampumapaikka.
• Ammu radalla aina vain taustavallin suuntaan.
• Käytä myös haulikkoammunnassa vain virallisia
ampumapaikkoja ja -suuntia.
• Ampumaradalla on huomioitava aina muut
käyttäjät g ampuminen tapahtuu omalla vuorolla.
• Tutustu radan ohjeisiin:
w Noudata sekä yleisiä turvallisuusmääräyksiä että
ratakohtaisia ohjeita.
w Ratakohtaisiin ohjeisiin saattaa kuulua
esimerkiksi ampuma-aikojen rajoituksia
viikonloppuisin.
w Radan ympäristöluvan ehtoja, esimerkiksi
lyijyhaulikieltoa, on noudatettava.
• Suojaa kuulosi ampumaharjoittelussa.

ASEENKÄSITTELY LIIKKUVASSA METSÄSTYKSESSÄ
• Lataa ase vasta metsästyksen alkaessa g suuntaa piippu
turvalliseen suuntaan, lataa ja varmista ase.
• Älä lataa asetta, jos koira on kytketty sinuun.
• Liikkuessasi maastossa, tarkkaile piipun suuntaa:
w Älä osoita muita missään tilanteissa.
w Älä päästä piippuun lunta, maata tms.

• Maastossa liikkuessasi poista patruunat aseesta aina, kun
on mahdollisuus vaaratilanteeseen g aitojen ja ojien ylitys,
tauot jne.
• Poista patruunat myös kohdatessasi muita maastossa
liikkujia g kerro heille aikeistasi ja seurueesi koosta,
kysy heiltä heidän liikkeistään, ole kohtelias.
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Aseenkäsittely passipaikalla
• Varmistu aina, että aseesi on lataamaton muualla kuin
passipaikassa.
w Saavu passiin niin, että patruuna on poissa
pesästä ja lukko auki.
w Kun poistut passista, poista patruuna pesästä ja
jätä aseen lukko auki.
w Tarkista lataamattomuus aina uudelleen,
kun nostat aseen autoon.
w Kuljeta asetta autossa aina lataamattomana
suojuksessaan.
• Ota rutiiniksi suunnitella huolella ampumasektori aina
ensimmäiseksi, kun saavut passipaikalle g paina mieleesi
suunnat, joihin ei saa ampua.
• Varmistu, että ampumasuunnan tausta on turvallinen.
• Huomioi kimmokevaara, luodin lentoradan tulee olla
aivan esteetön.
• Huomioi mahdollisen koiran sijainti.
• Ammu riistalaukaus vasta, kun olet varma siitä mitä tähtäät.
• Muista kimmokevaara myös riistalaukauksessa g
älä koskaan ammu tiheikköön.
• Suosi jahtitorneja ja -lavoja g alaviistoon ammuttu
laukaus on aina turvallisin .
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Turvallisen aseenkäsittelyn
lähtökohdat
• Kun otat ampuma-aseen käteesi,
varmista joka kerta, että siinä ei ole
patruunoita.
• Pidä piippu aina turvalliseen suuntaan.
• Varmista aina, että tausta on
turvallinen ennen kuin ammut.
• Käytä vain hyväkuntoisia ammuksia,
joiden alkuperän tiedät.
• Puhdista ja tarkista aseesi
säännöllisesti.
• Älä säilytä tai kuljeta panostettua
lipasta aseessa, vaikkei laki sitä
kielläkään.
• Älä koske muiden aseisiin missään
ilman lupaa.

Aseiden säilytys

Ampuminen ja patruunat
• Käytä aina vain aseeseen kuuluvia,
turvallisia patruunoita.
• Varmista, että kaliiperi on aina oikea.
• Varmista myös haulien sopivuus:
sopiiko ase esimerkiksi teräshauleille.
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				Patruunoiden
				
jälleenlataaminen
• Säilytä kaikki tarvikkeet
lasten ulottumattomissa.
• Säilytä tuotteet ehdottomasti
alkuperäispakkauksissaan, jotta
sisältö, palonopeus ja muut
ominaisuudet ovat tarkastettavissa.
• Käytä latauksessa oikeita
lataustaulukoita.
w Älä koskaan ylilataa patruunaa.
w Alilataaminen on myös
vaarallista g räjähdysriski.
• Käytä vain sellaisia tarvikkeita,
joiden alkuperästä ja ominaisuuksista
olet perillä.
• Ole tarkkana laadun ja
ominaisuuksien kanssa, esimerkiksi
kotimaisen ja ulkomaisen ruudin
palonopeudessa voi olla suuria eroja.
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• Säilytä aseet kotona turvallisessa,
kuivassa ja lukitussa paikassa.
• Aseita EI säilytetä mökillä,
asuntovaunussa tai autossa.
• Pidä patruunat kuivassa, viileässä ja
lukitussa paikassa.
• Paras aseiden ja ampumatarvikkeiden
säilytyspaikka on lukittu asekaappi.

• Toimita vanhat ja huonosti
säilytetyt patruunat hävitettäväksi
esim. poliisille.
• Puhdista ja huolla aseesi
säännöllisesti, se kuuluu
aseenkäsittelijän arkirutiineihin.
w Tarkista ennen puhdistamista,
että patruunapesässä ja
lippaissa ei ole patruunoita.

