
 

Tahinlammen haulikkorata 

- Lääninhallituksen lupa 6.3.1978 
- Nykyinen vuokrasopimus voimassa 1.1.2010 – 31.12.2024 

Ratojen rakentaminen 

- 1. Skeet rata 1978 
- 2. Skeet rata 1978 
- 3. Skeet rata 1983 
- Trap rata 1983 

Ammunta radoilla 

- Ampumaharrastus on ollut vilkkainta -80 luvun lopulla ja -90 luvun alussa 
- Radoilla ammuttiin tuolloin vuositasolla 200.000 laukausta 
- -90 luvun alkupuolen lama vähensi harrastajia ja laukausmääriä alle 100.000 

laukauksen 
- Nykyisin radoilla ammutaan n. 50.000 – 60.000 laukausta vuositasolla 
- Tahinlammen haulikkorataa käyttävät sekä metsästäjät että kilpailuammuntaa 

harrastavat 
- Toimintaa on jonkin verran ympäri vuoden, mutta pääasiassa ammunta 

haulikkoradoilla tapahtuu huhti – syyskuun aikana, painottuen heinä – elokuuhun, 
jolloin aktiiviset metsästäjät harjoittelevat ampumataitojaan alkavan metsästyskauden 
kynnyksellä 

- Talvikuukausina ei ammuntaa radoilla juurikaan harrasteta 

Laukausmäärät 

- 1997  78.000 
- 1998  86.000 
- 1999  60.000 
- 2000  52.000 
- 2001  41.000 
- 2002  52.500 
- 2003  38.000 
- 2004  38.000 
- 2005  53.500 
- 2006  49.000 
- 2007  47.000 
- 2008  45.000 
- 2009  43.000 
- 2010  41.000 
- 2011  34.000 
- 2012  46.000 
- 2013  52.500 



Ampuma-ajat ja niiden rajoittaminen 

 

- Lääninhallituksen lupa 6.3.1978 
o ma - su   klo 8.00 – 21.00 

 

- Vuokrasopimus 1.12.1983 – 31.12.2002 
o ma, ke, pe  klo 8.00 – 19.00 
o ti, to  klo 8.00 – 20.00 
o la  klo 8.00 – 18.00 
o su ja pyhäpäivät klo 12.00 – 18.00 

 

- Vuokrasopimus 1.1.2003 – 31.12.2003 
o ma, pe  klo 9.00 – 19.00 
o ti, ke, to  klo 9.00 – 20.00 
o la  klo 9.00 – 18.00 
o su ja pyhäpäivät klo 10.00 – 18.00 

 

- Vuokrasopimus 1.1.2004 – 31.12.2008 
o ma, pe  klo 9.00 – 19.00 
o ti, ke, to  klo 9.00 – 20.00 
o la  klo 9.00 – 18.00 
o su ja pyhäpäivät klo 10.00 – 18.00 

 

- Sopimus Pieksämäen seudun terveydenhuollon kanssa 15.9.2005 => 
o ma  suljettu 
o ti   klo 10 – 20 
o ke  klo 10 – 20 
o to  klo 10 – 20 
o pe  suljettu 
o la  klo 10 – 16 
o su  klo 12 – 18 

- Kilpailuviikonloppuina (korkeintaan muutama vuodessa) käyttöaikoihin sallitaan 
poikkeus siten, että harjoittelu voi alkaa perjantaina klo 15 jälkeen. Lauantain ja 
sunnuntain käyttöaikoja voidaan pidentää tarpeen mukaan maksimissaan arkipäivän 
aikoihin. 

 

 

 



Melumittaukset 

- 12.5.1993 
- 15.6.2010 
- 28.8.2014 

Melumallinnus 

- 9.10.2015 

Maatutkaluotaus 

- 2.10.2013 

Maaperätutkimus 

- 8.9.2015 

Vesitutkimukset 

- 12.11.2015 
- 9.12.2015 

Huomion arvoista 

- Menestyneitä ampujia kaikissa ikäluokissa kautta aikain 
- Ampumakouluja aloitteleville ampujille 
- Turvallisuus 
- Ympäristön kannalta parempi, että ampumaurheilu tapahtuu yhdessä ja samassa 

paikkaa 



Pieksämäen Seudun Ampujien Tahinlammen haulikkoradan ympäristölupahakemus 
Nikkarila 593-403-1-19 

LIITE 3 
 
Liite 3. Ampumarata-alueen ilmakuva ja radat 

 

Rata-alueella on tällä hetkellä seuraavat lajiradat (pohjoisesta etelään): 
 
1. trap 
2. skeet 1 
3. skeet 2 
4. skeet 3 
 
Ampumasuunnat ovat koillisen ja lounaan välissä, huomioiden ampumasektorien vaikutus 

 

 

 

 

 

 

 







Jari Asikainen

PIEKSÄMÄKELÄINEN haulik-
koampuja Miki Ylönen voitti 
neljä kultaa kaksoistrapin SM-
kilpailuissa Orimattilassa vii-
konloppuna.

Lauantaina Ylönen, 18, voit-
ti M20-sarjan mestaruuden tu-
loksella 115 ja sen jälkeen ju-
niorifinaalin. 

Sunnuntaina hän voitti ylei-
sen sarjan mestaruuden tulok-
sella 129 kiekkoa sekä jouk-
kuekultaa Pieksämäen Seudun 
Ampujille (PiekSA) yhdes-
sä Juuso Ikävalkon ja Jou-
ni Hyypiän kanssa. Joukkue-
tulos 356 jäi harmittavasti yh-
den kiekon päähän Suomen en-
nätyksestä.

– Joukkueen esitys viikonlop-
puna oli mainio. Jo useamman 
vuoden peräkkäin PiekSA on 
Suomen paras kaksoistrapseu-
ra. Tästä saamme poikien ahke-
ran työnteon lisäksi kiittää am-
pumaseuran tukea ja erityisesti 
sitä, että meillä on Pieksämäellä 
hyvä haulikkorata, jolla voimme 
harjoitella, totesi poikien val-
mentaja Risto Suurla.

M-SARJAN peruskilpailun pa-
ras oli Juuso Ikävalko (130) ja 
toinen Miki Ylönen (129).

Semifinaalista pronssiotteluun 
karsiutuivat Juuso Ikävalko ja 
Orimattilan Seudun Urheiluam-
pujien (OSU) Simo Köylinen. 
Tämän taiston Ikävalko käänsi 
edukseen kiekoin 25 – 23.

Kultamitaliottelussa Ylö-
nen ampui miesten Sami Rit-

silän (OSU) kanssa. Miki Ylö-
nen voitti ensimmäisen aikuis-
ten Suomen mestaruutensa kie-
koin 26 – 24.

– Ei olisi lähtiessä uskonut, et-
tä tässä näin kävisi. Mukava yl-
lätyshän tämä oli, paremmin ei 
olisi viikonloppuna voinut men-
nä, Miki Ylönen iloitsee.

YLÖNEN on ampunut tällä kau-
della enemmän kuin koskaan ai-
emmin, 13 500 laukausta.

Eikä määrä jää vielä tähän-
kään, sillä Pieksämäen mies on 
mukana Italian Lonatossa 9.–18. 
syyskuuta järjestettävissä MM-
kisoissa. Tahilammen rata tulee 
olemaan lähiviikkoina aktiivi-
sessa käytössä, ja viimeiset vii-
laukset tehdään leirillä Orimat-
tilassa.

– Nostamme laukausmäärää 

vuosi vuodelta. Viime vuonna 
ammuin koko kaudella 12 000 
laukausta. Maailman huipulle 
pääseminen ja siellä oleminen 
vaatii ainakin 6 000–17 000 lau-
kausta kaudessa, Ylönen kertoo.

Ylönen muutti ampumatyyli-
ään tämän vuoden tammikuus-
sa. Tyyli on nyt lähempänä me-
netelmää, jollaista käytettiin 
siihen aikaan kun kaksoistra-
pissa tiedettiin etukäteen, mi-
ten kukin kiekkopari tulee len-
tämään.

– Aloimme nyt ampua samal-
la tavalla kuin muutkin menesty-
neet tyypit maailmalla. Muutos 
oli sinänsä helppo, mutta tässä 
tyylissä on oltava enemmän he-
reillä.

MM-kisoihin Ylönen lähtee 
parantamaan omaa ennätystään,  
joka on 133 pistettä. Tulos on 

peräisin tältä vuodelta ja se on 
ammuttu Saksassa.

– Finaaliin tarvitaan varmuu-
della yli 130 pinnan tulos. Itali-
assa on huippuluokan radat, jo-
ten tulostaso on varmasti korkea.

HAULIKKOAMMUNTA ei ole 
ilmaista. Suuret laukausmäärät 
imevät suuren määrän rahaa.

Ylönen myöntää, että tällai-
seen harjoittelutasoon ei oltaisi 
mitenkään päästy ilman sponso-
reiden tukea.

– Heille kuuluu suuri kiitos, 
kuten myös Suurlan Ristolle, 
jota parempaa valmentajaa on 
vaikea kuvitella. Täytyy kiit-
tää myös isää, joka on kulkenut 
kaikissa treeneissä mukana. Nyt 
sain tosin itsekin ajokortin, jo-
ten hänen ei tarvitse enää kuska-
ta minua joka paikkaan.

U
RH

EI
LU

AMMUNTA

URHEILU

Miki Ylönen voitti kerralla 
peräti neljä SM-kultaa
Pieksämäkeläinen täytti vastikään 18 vuotta, mutta oli paras myös yleisessä sarjassa

Miki Ylönen teki tempun, jollaisia ei näillä seuduilla ole pahemmin tehty. Mies voitti kaksoistrapissa kerralla neljä SM-kultaa.

Miki Ylösen kotialbumi
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