AMPUMAHARRASTUS RESERVILÄISELLE
KÄYTÄNNÖN TIETOA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSISTA
Ohessa käytännön tietoa harrastusmahdollisuuksista ja lajeista. Lähtökohtaisesti on todettava, että valitettavasti pääkaupunkiseudun ampumaratatilanne on erittäin heikko ja tekee ammunnan harrastamisesta
muuta Suomea haastavampaa varsinkin kivääriammunnan ja toiminnallisten ampumalajien osalta –
mutta reserviläisampujille löytyy kuitenkin onneksi siihen joitakin mahdollisuuksia.
Perustietoja ampumaurheilusta löytyy lisäksi yhdistyksemme verkkosivuilta alasvetovalikon Toiminta alta,
minkä lisäksi pyrimme tiedottamaan tärkeimmistä kilpailuista sekä muista tärkeistä ampumatapahtumista
verkkosivuillamme Uutiset-osiossa sekä toimintakalenterissa.

HARRASTUSPAIKKOJA
1. Töölöntorin sisäampumaradan pistoolivuorot: Yhdistyksellämme
on Töölöntorin sisäampumaradalle oma ampumavuoro kaksi kertaa
kuukaudessa. Vuorot ovat järjestysnumeroltaan parittomina viikkoina
sunnuntaisin klo 17:00 alkaen ja ne on merkitty yhdistyksen verkkosivujen toimintakalenteriin. Laina-aseita ja patruunoita (omakustannushintaan) on saatavissa vuoroille pyydettäessä. Vuoroja vetävät
yhdistyksemme ampumavastaavat. Ilmoittaudu sähköpostitse osoitteeseen toolontori@esres.fi viimeistään vuoroa edeltävänä keskiviikkona. Vuorolle ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä yleensä päivää tai
paria ennen vuoroa. Radalla ovat sallittuja normaalit palveluspistoolikaliiberit (9 mm, .40, .45) ja niitä pienemmät. Reikäpääluotien käyttö
on kielletty johtuen radan luotiloukun suojakankaasta. Radalla syöminen ja juominen myös kielletty terveyssyistä. Kuulosuojaimet ja suojalasit (silmälasit hyväksytään sellaisiksi) ovat pakolliset – ota omat
mukaasi, jos löytyy.
Lähetä ilmoittautuminen seuraavassa muodossa:
• Nimi: Oma Nimi
• Laina-aseen tarve: On/Ei
• Reserviläisyhdistys (jos jokin muu kuin Espoon Reserviläiset)
• Puhelinnumero: Oma puhelinnumerosi
Kyseisille vuoroille vaaditaan ampujilta oma vakuutus – joko
Reserviläisen ampumaturva (RAT) tai Suomen ampujaliiton lisenssi
(LIS). Yhdistyksen jäsenet voivat tilata reserviläisen ampumaturvan
Reserviläisliiton sivuilta. Varaa mukaan henkilötodistus sekä todistus
maksetusta vakuutuksesta (vakuutuskortti tai maksukuitti).
2. Santahaminan ampumavuorot: Santahaminan varuskunnan ampumaradat ovat todellinen henkireikä pääkaupunkiseudun ampujille.
Santahaminasta löytyy tällä hetkellä kaksi 150 metrin kiväärirataa,
300 metrin kiväärirata, pistooliradat sekä kaksi asekäsittelyrataa.
Näistä kivääriratoja ja pistooliratoja käytetään yleensä rata-ammuntaan ja asekäsittelyratoja pääasiassa toiminnallisen ammunnan
harjoitteluun. Kivääriradat, pistooliradat ja asekäsittelyrata 2 ovat
kaikki keskusampumaradan alueella. Asekäsittelyrata 1 on toisaalla,
vanhojen käytöstä poistuneiden pistooliratojen ja kadettikoulun
kivääriradan luona. Reserviläisille Santahaminassa tapahtuvia ampumatapahtumia järjestetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) järjestelmän kautta. Kyseisessä järjestelmässä ammuntavuorot
näkyvät koulutuksina/kursseina, joille voi ilmoittautua MPK:n
verkkosivujen https://www.mpk.fi kautta. Santahaminan ampumavuorot on listattu kyseisillä verkkosivuilla Helsingin yksikön alle.

Ampumavuorolle ilmoittautuminen vaatii, että joko täytät verkkosivuilla lomakkeen jokaisella kerralla (aloitussivun vaihtoehto Ilmoittaudu koulutukseen), tai teet itsellesi käyttäjätunnuksen (aloitussivun
vaihtoehto Kirjaudu -> Luo tunnus). Kyseiset ampumavuorot ovat
aina johdettuja ammuntoja, joita vetävät vapaaehtoiset ampumakouluttajat. Ampumavuorot ovat yleensä lauantaisin sekä valoisina
vuodenaikoina arki-iltaisin. Vuoroille on yleensä pyynnöstä saatavissa
laina-aseita ja patruunoita.
Ilmoittautuminen umpeutuu edeltävän viikon lauantaina klo 16:00,
joten ilmoittaudu hyvissä ajoin. Jos koulutuksen/kurssin järjestelmästä auki klikattuasi siitä ei löydy Ilmoittaudu-nappia, on kyseisen
vuoron ilmoittautumisaika joko ummessa tai kurssi jo täynnä.
Vuorolle ilmoittautumisesta tulee automaattinen vahvistus antamaasi
sähköpostiosoitteeseen lähes välittömästi ja muutamaa päivää ennen
ampumavuoroa tarkempia ohjeita sen järjestäjiltä. Osallistumismaksu
vuoroa kohti on 5€, joka maksetaan myöhemmin sähköpostitse
saapuvan laskun mukaisesti, kuten myös laina-aseen ja patruunoiden
kustannukset. Santahaminan portilla on vuorolle ilmoittautuneista
nimilista, jonka perusteella pääsee siirtymään radalle. Ohjeet lainaaseiden pyytämisestä vuorolle sekä patruunakustannuksista löytyvät
kunkin ampumavuoron tietojen yhteydestä MPK:n verkkosivuilta.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä (MPK) on vakuutusturva valmiina kaikille ampumavuoroilleen, joten kyseisille vuoroille ei vaadita
erillistä vakuutusta. Varaa Santahaminan ampumavuoroille mukaan
säähän sopiva vaatetus ja jos löytyy, omat kuulosuojaimet ja suojalasit. Kiväärivuoroille kannattaa ottaa mukaan ampuma-alusta, koska
niitä ei ole talon puolesta. Lisäksi on mukava ottaa mukaan jotain
sopivaa (kylmää/ kuumaa) juotavaa ja pitempään ampumasessioon
pientä syötävää. Huomioi Santahaminan portin luona oleva Hevossalmen silta, joka avataan kesäisin puolelta ja tasatunnein. Muista,
että olemme vieraina Puolustusvoimien alueella, joten toiminta
ampumaradoilla tapahtuu aina ohjesääntöjen, varuskunnan määräyksien ja ratamääräyksien asettamissa rajoissa.
3. Padasjoen ampumatapahtumat: Yhdistyksemme järjestää Puolustusvoimien Padasjoen koulutuskeskuksessa viikonlopun mittaisia
ampumaurheiluun keskittyviä tapahtumia yleensä pari kertaa
vuodessa. Siellä on 150 metrin kiväärirata, pistoolirata sekä toimintamonttu, joista remontin takia on viime aikoina ollut käytettävissä vain
kiväärirata. Kyseisiin tapahtumiin on saatavissa yhdistyksen asekalustoa sekä omakustannushintaan niihin sopivia ampumatarvikkeita.
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4. Muita mahdollisia harrastuspaikkoja:

SUOSITUIMMAT RESERVILÄISTEN AMPUMALAJIT

A. Ruutisavun vuorot : Yhteistyökumppanillamme Vantaan Reserviläisillä on Vantaan Koivuhaassa Ruutisavu Oy:n sisäampumaradan
tiloissa viikoittainen ampumavuoro, jolle yhdistyksemme jäsenet
ovat tervetulleita. Tarkemmat tiedot Vantaan reserviläisten
verkkosivuilla.
B. Helsingin varuskunnan ampujien (HVA) ampumavuorot Santahaminassa: Jos haluat käydä Santahaminassa ampumassa omilla
aseilla useammin kuin mitä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
koulutusjärjestelmän kautta tarjolla olevat vuorot mahdollistavat,
on kyseisellä siviiliampumaseuralla jäsenilleen omat vuoronsa
Santahaminan radoille. Liittymisohjeet löytyvät HVA:n verkkosivuilta.
C. Lopen ampumaratakeskus: Lopen ampumaratakeskus tarjoaa
runsaine ampumaratoineen hyvät mahdollisuudet omilla aseilla
ampumiseen. Ampumakeskuksen verkkosivuilta on kalenteri
josta voi tarkistaa ratojen varaustilanteen, sekä olennaiset ohjeet
ratojen käyttämisestä sekä ratamaksuista.
D. Sibbo Skytegille rf:n (SSG) ampumarata Sipoossa: Sipoon keskusampumaradalta löytyy omilla aseilla ampumiseen joukko erilaisia
ampumaratoja, joista mainitsemisen arvoiset ovat varsinkin
haulikkoradat. Tarkemmat tiedot radoista, ampuma-ajoista ja
säännöistä löytyvät SSG:n verkkosivuilta. Huomioi että suujarrulla
varustetulla kiväärillä ampuminen on käytännössä ilmeisesti
kielletty kyseisillä radoilla.
E. Lahnuksen ampumarata Espoossa: Lahnuksen ampumaradalla on
valvottuja vuoroja joilla voi ampua omilla aseilla. Sieltä löytyvät
luodikkojen kohdistami seen tarkoitettu 100 metrin ampumarata
(jolla yksi ampumapaikka), hirvirata, haulikkorata sekä .22 rata
(vain .22 short ja .22 LR aseille). Ohjeet ratojen käyttämisestä,
ampuma-ajoista ja ratamaksuista löytyvät ampumaradan verkkosivuilta. Ratamaksujen osalta kannattaa huomioida, että yhdistyksemme ei ole kyseisen ratayhdistyksen jäsen.
F. Helsingin urheilutalo: Helsingin urheilutalolta löytyy 25 metrin ja
50 metrin sisäradat, joilla voi ampua pienoiskivääreillä- ja pistooleilla, sekä kolmelta 50 m radan paikalta 9 mm pistoolilla.
Tarkemmat tiedot löytyvät Kallion urheilutalon verkkosivuilta.
G. Osuva Range & Training : Aiemmin Helsinki Shooting Club:in
nimellä tunnettu yksityinen yritys pyörittää Helsingissä kahta
sisäampumarataa, joilla voi ampua pistooleilla ja revolvereilla.
Kyseisillä radoilla on myös mahdollisuus aseen vuokraamiseen.

1. Reserviläisaseammunnat: Nämä aiemmin palvelusaseammuntojen
nimellä tunnetut lajit käsittävät sekä itselataavalla kiväärillä (kaliiberi
5.45 – 8 mm) että pistoolilla ammuttavia rata-ammunnan lajeja,
jotka ovat:
a. PA1: Kivääri-ammuntalaji jossa ammutaan makuulta 150 metristä
maalitauluja.
b. PA2: Puolustusvoimien RK7 ammuntoihin perustuva kivääriammuntalaji jossa ammutaan 150 metristä kääntyviä tauluja.
c. PA3: Pistoolilaji jossa ammutaan 25 metristä maalitauluja.
d. PA4: Pistoolilaji jossa ammutaan 25 metristä kääntyviä tauluja.
2. Perinneaseammunnat: Rata-ammuntalajeja joissa ammutaan
Suomen armeijan malliltaan ennen vuotta 1945 käyttämillä kivääreillä
ja pistooleilla. Lajit perinnepistooli (kaliiberi 7.62 – 11.43 mm) ja perinnekivääri (toimintatapa lippaallinen kertatuli, kaliiberi 6.5 – 8 mm).
3. Sovellettu reserviläisaseammunta (SRA): Reserviläisten asekäsittelytaitoa kehittämään tarkoitettu toiminnallinen ampumalaji jossa
yhdistetään liike ja ampuminen sekä pyritään mahdollisimman
tarkkaan ja nopeaan ampumasuoritukseen. Tavallisimmat käytetyt
aseet ovat pistooli ja (itselataava kertatuli) kivääri, joiden lisäksi lajissa
käytettyjä aseita ovat haulikko ja tarkka-ampujakivääri. Lajin harrastaminen vaatii SRA turvallisen ampujan tutkinnon suorittamista – sitä
varten järjestetään Helsingin piirissä kursseja vähintään pari kertaa
vuodessa. Ampumaharrastusta täysin alusta aloittaville suositamme
reserviläisammunnoissa perusampumataidon hankkimista ennen
harrastuksen sovellettuun reserviläisaseammuntaan laajentamista.
Kaikki edellä mainitut ampumaurheilulajit ovat Reserviläisurheiluliiton
(RESUL) virallisia lajeja. Reserviläisurheiluliitto on Reserviläisliiton ja
Reserviupseeriliiton yhteinen valtakunnallinen urheilujärjestö. Kaikissa
näissä lajeissa – pois lukien perinnepistooli – järjestetään Helsingin
piirissä yleensä vähintään kaksi piiritason kilpailua keväisin ja syksyisin,
minkä lisäksi kaikille niistä on myös vuosittaiset SM-kilpailut. Lajien
säännöt löytyvät Reserviläisurheiluliiton verkkosivuilta alasvetovalikosta
Säännöt. Piiritason kilpailuiden ilmoittautuminen tapahtuu Maanpuolustuskoulutuksen verkkosivujen kautta samalla tavalla kuin Santahaminan
ampumavuoroillekin ilmoittautumiset.

MITÄ TARVITSET AMPUMAHARRASTUKSEN
ALOITTAMISEEN
Aluksi kannattaa hankkia kuulosuojaimet, suojalasit (joiksi silmälasit
tietyissä rajoissa lasketaan) ja yleensä ampumaharrastusvakuutus, joksi
suositamme reserviläisen ampumaturvaa. Jos aiot harrastaa sovellettua
reserviläisaseammuntaa, niin sinun kannattaa investoida aktiivikuulosuojaimiin, muissa lajeissa pärjää passiivisuojaimillakin. Lisäksi joskus
tuplasuojauksen (korvatulpat & kuppisuojaimet) käyttö voi olla suositeltavaa. Pitemmän päälle aktiivisesti harrastavat hankkivat yleensä itselleen
omat aseet, sillä laina-aseilla harrastamisessa on omat ongelmansa.

Tervetuloa antoisan harrastuksen pariin!
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