
              Karstulan seudun Metsästys- ja Ampumaseura ry.

PUMMI-Ampumarata 
(Päällinjärventie 22, 43500 Karstula)

RADAT:

25 metrin pistoolirata
Ampumaradan 25 metrin pistoolirata on rakennettu vuonna 1983. Uudet pikaosalaitteet radalle 
hankittiin syksyllä 2010. Ratakapasiteetti on 60 paikkaa. Radalla ammutaan Karstulan kansainvälisellä 
ampumaviikolla sotilaspika-ammuntaa, pienois-/urheilu- ja isopistoolia, vakiopistoolia sekä 
olympiapistoolia. Kilpailuissa käytettävät aseet ovat cal .22 ja .32. Radan taulukatokset uusittiin 
vuonna 2017. Taulut tulkataan taulukatoksissa. Ampujat paikkaavat itse taulunsa uudelle sarjalle.
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50 metrin pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata
Ampumaradan pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata on jaettu näiden kahden lajin kesken siten, että 
radan vasemmassa päässä keltaisilla ampumapaikoilla ammutaan kiväärilajeja (makuu + asennot) ja 
radan oikeassa päässä punaisilla ampumapaikoilla ammutaan vapaapistoolia. Radalla on 35 
pienoiskivääripaikkaa sekä 15 vapaapistoolipaikkaa. Taululaitteet ovat alkuperäiset ja ne on 
valmistanut paikallinen valmistaja. Taululaitteet toimivat sähkköisesti: ampuja vaihtaa itse taulua 
painamalla ohjainta.

  

10 metrin ilma-aserata
Ilma-aseradalla voit ampua ilmakiväärillä ja ilmapistoolilla. Ammuntapaikkoja ulkoradalla on 32 kpl. 
Rata on maapohjainen. Taululaitteet ovat ”tuleluo”-laitteita. Tulokset tulkataan suorituksen jälkeen 
tuomarin toimesta ja syötetään sähköiseen tulospalveluohjelmaan, joka näkyy netissä.
Ulkoradan lisäksi KarMASilla on Laaksolan koulun liikuntahallin alakerrassa sisähalli ilma-aseilla 
ampumista varten. Hallissa voit ampua ilmakivääriä ja –pistoolia sekä liikkuvaa maalia. 
Ampumapaikkoja sisähallissa on 20 kpl ja taululaitteet ovat ”tuleluo”-taululaitteita.

  

Haulikkoradat
KarMASin kolmella haulikkoradalla on mahdollisuus harjoitella seuraavia haulikkolajeja: 1-trap 
(kansallinen trap), metsästystrap, A-trap, metsästyshaulikko ja skeet. KarMASin haulikkojaoston 
talkooväki järjestää ainakin trap-lajeissa ohjattua ammuntaa tarvittaessa. Seuran kokenein kilpa-
ampuja Janne Kirvesmäki on myös järjestänyt yrityksille tmv. porukoille, jotka ovat ammunnasta 
kiinnostuneita, harjoitus- /koulutusammuntaa. Haulikkoratojen läheisyydessä on sähköpaikat 
asuntoautolla tai -vaunulla yöpymiseen. Radalla on suihkut ja wc:t yöpyjien käytössä hintaan 5 €/vrk.
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Liikkuva maali 50 m
Liikkuva maali valmistui radalle keväällä 2012. Seura kehittää ja uudistaa rataa varojensa puitteissa. 
Suurimmaksi osaksi kehittämistyö tapahtuu avustuksilla ja talkootyöllä, niin myös tämä rata. 
Villikarjurata on osoittautunut hyväksi radaksi, etenkin metsästysporukoille harjoitella ampumista 
syksyn metsästyksiä varten. Villikarjurata on käytössä myös kilpailulajina kansainvälisellä 
ampumaviikolla. Lajissa on mukana jokamiesluokka, johon voi osallistua kuka tahansa lajin 
kokeilumielessä sekä varsinainen kilpailusarja. Liikkuvassa maalissa voi ampua joko villikarjua tai 
hirveä. Ampumaviikolla ammutaan villikarjua.

 

Ampumamaja/ravintola
KarMASin uusi ampumamaja valmistui vuonna 2003. Vanha maja paloi tulipalossa vuonna 2001 
käyttökelvottomaksi. Uusi maja rakennettiin EU-rahoituksen turvin ja se on paikallisen 
hirsitalotehtaan, Honkaranteen, malli. Ampumamaja on ampumaviikolla ravintolakäytössä, jolloin 
ampumaviikolle osallistuvat voivat käydä lounastamassa ja kahvittelemassa ammuntojen välissä. 
Ruokana on tarjolla yleensä laatikoita ja keittoja, joita on helppo valmistaa suurille osallistujamäärille. 
Ravintola on avoinna ampumaviikolla klo 8-18 välisenä aikana. Myös ravintolatoimintaan osallistuu 
talkooväkeä, mutta myös palkattuja nuoria kesätyöntekijöitä, joita seura työllistää joka vuosi pari 
henkilöä.

Ampumaviikon ulkopuolella majaa vuokrataan yksityisille henkilöille, seuroille ja yhdistyksille, 
kokouksia sekä juhlia varten. Majassa on tilat arvioidusti 50 hengelle. Ei majoitustiloja. Keittiöstä 
löytyy tarvittava välineistö ja laitteisto ruokien ym. valmistukseen. Myös astiasto. 

Majaa pystyy hyödyntämään tarvittaessa koulutustilaisuuksissa sekä radan käytön yhteydessä 
erilaisien leirien järjestämisessä. Radan varauksista ja vuokrauksista vastaa seuran sihteeri Kimmo 
Humppi.

 

Lisätietoja majasta ja radasta sekä niiden käytöstä antaa mielellään koko KarMAS ry:n hallitus:
Jenni Leppilahti (pj.) jenni.leppilahti@gmail.com, 050-542 4550, Janne Kirvesmäki (vpj.), 
janne.kirvesmaki@gmail.com, 040-723 2868,  Olli Huhtanen, ohhuhtanen@gmail.com, 050-304 0117, Jarno 
Isoaho, jarno.isoaho@gmail.com, 040-558 9469, Antti Rantala, antti.rantala@metsagroup.com, 040-841 3935, 
Pia Nuolikoski, 040-576 9332 ja Heikki Muhonen, heikki.muhonen@karstula.fi, 040-588 4866.

Hallituksen sihteerinä toimii Kimmo Humppi, kimmo.humppi@procutek.fi, 040-840 3250 ja rahastonhoitajana 
Riikka Oikari.
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