
 
 

 

 

IMATRAN AMPUMAHIIHTOSTADIONIN TOIMINTAOHJEET 

1. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi. 

2. Ampumahiihtostadionin järjestyssääntö on nähtävillä asiakaspalvelussa sekä Imatran 
kaupungin nettisivuilla. Jokainen radan käyttäjä on velvollinen tutustumaan radan 
järjestyssääntöön. 

3. Radalla saa ampua ma – pe klo 8.00 – 21.00 ja la – su klo 9.00 – 21.00. Radalla ei saa 
ampua pesäpallon virallisten sarjaotteluiden tai vastaavien tapahtumien aikana. 

4. Radalla saa ampua vain urheiluammuntaan tarkoitetuilla pienois- tai ilmakiväärillä sekä 
luodittomilla urheiluammuntajärjestelmillä. 

5. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.  

 
Radan varaaminen 

 yksityishenkilöiden ratavaraukset tapahtuvat Imatran Kaupungin verkkokaupan 
kautta, leiriryhmät voivat tehdä varaukset ottamalla yhteyttä 
myynti@imatrabasecamp.fi 

 ohjeet verkkokaupan käyttöön löydät: https://www.imatra.fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/liikunta/verkkokauppa-ja-varaukset  

 varatessasi rataa verkkokaupasta merkitse arvioitu laukaisumääräsi nimesi perään 
varauslomakkeelle 

 ratamaksut maksetaan Imatran kaupungin verkkokauppaan, tai muutoin erikseen 
sovitulla tavalla. 
 

Saapuessasi radalle: 

 tarkasta ettei vaara-alueella ole ketään  

 totea ampumapaikan kunto 

 sytytä ammunnan varoitusvalot 

 suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen  

 huomioi muiden ampuminen. 

 

Ammunta on keskeytettävä heti, jos: 

 ampumapaikan etupuolella havaitaan asiaankuulumatonta liikettä  

 ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo  

 ihminen, eläin tai ajoneuvo havaitaan ampumapaikan etupuolella  

 syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe. 

mailto:myynti@imatrabasecamp.fi
https://www.imatra.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/verkkokauppa-ja-varaukset
https://www.imatra.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/verkkokauppa-ja-varaukset


 
 

 

Poistuessasi ampumapaikalta: 

 kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat sekä 
sijoita ne niille varattuun paikkaan  

 huolehdi siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Näin edistät 
omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla 

 sammuta varoitusvalo ja kytkemäsi taululaitteiden virrat 

 tee ilmoitus laitevioista tai muista ampumaradalla havaitsemistasi stadion isännälle 
tai Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelun vikailmoituspalveluun. 

 

 

 

AMPUMAHIIHTOSTADIONIN YHTEYSTIEDOT 

Radan pitäjä: 
Ratavastaava: 

Imatran kaupunki 
Stadion isäntä Jani Niittynen 
tel: 05 813 6665 
ukonniemi.imatra@imatrankipa.fi 

             

Radan hoito- ja ylläpito: Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 
 

Leiritykset: Imatra Base Camp: Puh. +358 020 617 7008 

myynti@imatrabasecamp.fi 

 

Vikailmoitukset: vikailmoitukset@imatrankipa.fi 

Kiireelliset vaaraa aiheuttavat laitteistoviat: 

arkipäivisin (7-16) puh 05 813 6665 sekä 

iltaisin ja viikonloppuisin 05 432 2800 

 

Yleinen hätänumero 112 
 

Kohteen osoite: Ottelukatu 11, 55120 Imatra 
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