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KIVÄÄRIRATA K1  

 -Punainen varoitusvalo sytytettävä ammunnan ajaksi. 
 -Kiinteitä rakennelmia ei saa muuttaa. 
 -Ammunta sallittu vain pahvitauluihin. 
 -Taulujen kiinnitys telineisiin, pystytolppaosumia välttäen. 
 -Ei tauluja välimatkoille. 
 -Siluettiammunta sallittu, pahvitauluihin. 
 -Radalla saa ampua kaikilla kaliibereilla aina 12,7mm saakka,  
   kuitenkin pois lukien ensisijaisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut 
   järeät, esim: .50BMG (12,7 x 99), Raufoss Mk211  ja  
   12,7 x 107mm kaliiberit. 
 -Haulikkoammunta sallittu vain slug-ammuksilla. 
 -Siivoa rata ammunnan jälkeen. 
 -Jos olet viimeinen ampuja, sammuta varoitusvalo ! 
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 PIENOISKIVÄÄRI RATA PK1  

-Taulut kiinnitettävä asianmukaisesti taulutelineisiin. 
-Tarkoitettu VAIN .22 cal. lyijyluotiaseille. 
-Toiminnalliset lajit, kuten Practical ja SRA, eivät ole sallittuja ! 
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 PIENOISKIVÄÄRI RATA PK2  

-Taulut kiinnitettävä asianmukaisesti taulutelineisiin. 
-Tarkoitettu VAIN .22 cal. lyijyluotiaseille. 
-Toiminnalliset lajit, kuten Practical ja SRA, eivät ole sallittuja ! 
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        TOIMINTARATA P1   

-Radalla saa ampua kaikilla kaliibereilla aina 12,7mm saakka,  
 kuitenkin pois lukien ensisijaisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut 
  järeät, esim: .50BMG (12,7 x 99), Raufoss Mk211  ja  
  12,7 x 107mm kaliiberit. 
-Ensisijaisesti pistooliammuntaan. 
-Kiinteitä rakennelmia ei saa muuttaa. 
-Ammunta sallittu vain pahvitauluihin. 
-Taulujen kiinnitys telineisiin, pystytolppa osumia välttäen. 
-Ei tauluja välimatkoille. 
-Haulikkoammunta sallittu vain slug-ammuksilla. 
 (hylsyt ja välitulpat ehdottomasti siivottava) 

RATAKOHTAINEN MÄÄRÄYSKYLTTI 



Osoite: Hikiäntie 1462, 05820 HYVINKÄÄ

          TOIMINTARATA P2   

-Radalla saa ampua kaikilla kaliibereilla aina 12,7mm saakka,  
 kuitenkin pois lukien ensisijaisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut 
  järeät, esim: .50BMG (12,7 x 99), Raufoss Mk211  ja  
  12,7 x 107mm kaliiberit. 
-Kiinteitä rakennelmia ei saa muuttaa. 
-Ammunta sallittu vain pahvitauluihin. 
-Taulujen kiinnitys telineisiin, pystytolppa osumia välttäen. 
-Ei tauluja välimatkoille. 
-Haulikkoammunta sallittu vain slug-ammuksilla. 
 (hylsyt ja välitulpat ehdottomasti siivottava) 
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              PIENOISPISTOOLI RATA PP1   

-Taulut kiinnitettävä asianmukaisesti taulutelineisiin. 
-Sallittu .22 cal ja .32 sekä .38 WC patruunat. 
-Pistooliammuntaan. 
-Kiinteitä rakennelmia ei saa muuttaa. 
-Ammunta sallittu vain pahvitauluihin. 
-Ei tauluja välimatkoille. 
-Toiminnalliset lajit, kuten Practical ja SRA, eivät ole sallittuja ! 
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                    PIENOISPISTOOLI RATA  PP2 
-Taulut kiinnitettävä asianmukaisesti taulutelineisiin. 
-Sallittu .22 cal ja .32 sekä .38 WC patruunat. 
-Pistooliammuntaan. 
-Kiinteitä rakennelmia ei saa muuttaa. 
-Ammunta sallittu vain pahvitauluihin. 
-Ei tauluja välimatkoille. 
-Toiminnalliset lajit, kuten Practical ja SRA, eivät ole sallittuja ! 

Paikoilla 56-60, joissa on vahvistetut luotiloukut: 
-Saavat kokeneet ampujat ampua maksimissaan 9 x 19mm -45 ACP  
pistoolilla TARKKUUSAMMUNTAA koulu- tai kuviotauluihin .  
-WC-luotien käyttö on kielletty.  
-Kilpailutapahtumissa myös muut kaliiberit voidaan erikoisluvalla sallia.  
-Suuritehoisia, .357Mag tai suurempia patruunoita ei luotiloukkujen  
 kestävyyden takia saa käyttää.
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BUNKKERI, P1-radan L-MUTKA 

-P1 ratapuoliskolta toiselle siirtyminen ladatun aseen kanssa on kielletty ! 
-Silmäsuojaus on pakollinen ampujilla ja muilla paikalla olijoilla. 
-MINIMI AMPUMAETÄISYYS peltiin vähintään 10m, merkitty kepein maastoon.    
-Maaleja ei saa sijoittaa loukussa olevia merkintöjä lähemmäksi aukkoa eikä  
 merkintöjä korkeammalle. 
-Maalit tulee asettaa niin että niitä ammutaan kohtisuoraan, tällöin  
 ohimenneet luodit osuvat renkaisiin, eivätkä tunnelin seiniin. 
-Ensisijainen maalilaite on loukussa oleva platerack. Muita maalilaitteita 
 käytettäessä, räkki nostetaan syrjään ja laitetaan takaisin ammunnan päätyttyä.  
 Myös metallisilhuetit, yksittäiset platet ja popperit ovat hyväksyttyjä maaleja. 
-Ennen ammuntaa on nostettava bunkkerissa oleva harja, rikkalapio ja lyijyämpäri 
 ja paikkausmaali ulos suojaiseen paikkaan, ulos bunkkerista.  
-Ammunnan jälkeen lattialle pudonnut lyijy tulee lakaista lattialta ja laittaa ämpäriin.  
-Siivousvälineet ja paikkausmaali laitetaan takaisin sisälle bunkkeriin ! 
-Haulikolla ammuttaessa, hylsyt ja välitulpat ehdottomasti siivottava.   
-Ammunnan jälkeen on platerack maalattava !  
 (Platet keltaisella / runko mustalla.)
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