
   
 
  
 
 
 

Kainuun prikaati 
PL 610, 87101 Kajaani 
kainuunprikaati@mil.fi 

1

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet  
Kainuun prikaati käyttää pääsääntöisesti 

 Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa,  

 Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa,  

 Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja 

 Hiukkavaaran ampuma-aluetta Oulussa. 

Lisäksi tykistö harjoittelee myös Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueella 
Rovaniemen ja Kemijärven välisellä alueella. Alueesta vastaa Jääkäriprikaati. 

Toteutamme laissa määrättyä koulutustehtävää, mikä edellyttää harjoittelua ja 
ammuntoja kovilla ampumatarvikkeilla. Käytössämme on sellaisia aseita ja 
asejärjestelmiä, joihin ei ole olemassa simulaattoreita. 

Ampuma- ja harjoitusalueemme sijaitsevat Metsähallituksen omistamilla mailla. 
Taisteluharjoitukset ilman kovia ampumatarvikkeita näiden alueiden ulkopuolella 
perustuvat tapauskohtaiseen hallinnolliseen päätökseen lain perusteella. 

Noudatamme maankäyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja ja määräyksiä 
ja pyrimme vähentämään harjoitusten haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkimme 
myös toimintamme ympäristövaikutuksia ja kehitämme jatkuvasti toimenpiteitä ja 
menettelytapoja. 

Ampuma- ja harjoitusalueiden käytettävyyttä kehitetään jatkuvasti mm. 
rakentamalla ampumavalleja ja laajentamalla suoja-alueita. 

Kovapanosammuntojen varoilmoitukset löytyvät Ammunnat ja melu -osiosta sekä 
teksti-tv:n sivulta 592. 

 
Lisätietoja puhelin 0299 800 (vaihde):  

 majuri Risto Heikkinen, Kainuun prikaati  
 kapteeni Pauli Rossinen, Kainuun prikaati 

 sähköposti kirjaamo.kaipr@mil.fi  

Varoupseerit ammuntojen aikana 

 Kassunkuru puhelin 0299 451 961 tai 0299 451 962 

 Vuosanka puhelin 0299 451 870 

 Sotinpuro puhelin 0299 451 871 
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Kassunkuru 
Kainuun prikaatin lähiharjoitusalueella noin viisi kilometriä varuskunnasta etelään 
on Kassunkurun ampuma- ja harjoitusalue. Alue sijaitsee rautatien - Mustantien - 
Lehtovaarantien ja Kivimäen välisellä alueella. Ampuma- ja harjoitusalueen 
laajuus on 1 620 hehtaaria, maalialueen koko on 172 hehtaaria. 

Alueen rajat on merkitty maastoon varoitustauluilla sekä keltaisilla 
maalimerkinnöillä joko puihin tai rajapaaluihin. Maalialue on merkitty maastoon 
punaisilla maalimerkinnöillä joko puihin tai erillisiin rajapaaluihin. 

Kassunkurussa harjoitellaan taistelua ja ampumista jalkaväen, panssarintorjunnan, 
kranaatinheittimistön ja ilmatorjunnan aseilla ja asejärjestelmillä sekä 
räjäytystoimintaa. 

Käytössä on lähes kaikki Puolustusvoimien ajoneuvot, mm. telakuorma-autot, 
erilaiset panssari- ja pyöräajoneuvot. 

Kassunkurun pääasiallinen käyttötarkoitus on 

 Sodan ajan joukkojen koulutukseen liittyvät kovapanosammunnat  

 Joukkojen taisteluharjoitukset ja koulutustapahtumat  

Ampuma- ja harjoitusalueella on kolme vartiopaikkaa sekä kiinteitä puomeja, jotka 
miehitetään ja/tai suljetaan ammuntojen aikana johtosäännön mukaisesti. 

Kassunkurun ampuma- ja harjoitusaluetta käytetään lähes viikoittain lukuun 
ottamatta tammikuu, kesä-heinäkuu ja joulukuu. Ampumapäiviä vuodessa on noin 
90. 

Siviileillä on vapaa kulkuoikeus ampuma- ja harjoitusalueella aikana, jolloin ei ole 
kovapanosammuntoja tai kun aluetta ei käytetä joukkojen ryhmitysalueena. Jos 
aluetta käytetään ryhmitysalueena ammuntojen ulkopuolella, siviilien (esim. 
metsästäjät) liikkumista ei estetä teiden suunnassa. 

Yhteystiedot 

Kassunkurun ampuma- ja harjoitusalueen vastuullinen hoitaja ja pääkäyttäjä on 
Kainuun prikaati. Alueen meluhaitoista voi ottaa yhteyttä Kainuun prikaatin 
esikunnan koulutusosastoon puh. 0299 451 150 ja 0299 451 151 tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen kirjaamo.kaipr[at]mil.fi. 

 Kassunkurun varoupseeri (ammuntojen aikana), puhelin 0299 451 961 tai 
0299 451 962. 
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Hoikanportin ampumarata-alue 
Hoikanportin ampumarata-alue sijaitsee noin viisi kilometriä varuskunnasta 
etelään. Alue on tarkoitettu pienikaliiperisilla aseilla suoritettaviin 
perusammuntoihin, kilpailuammunnan harjoitteluun, ampumakilpailuihin sekä 
raskaiden aseiden apuase-, sisäpiippu- ja sivuaseammuntoihin. 

Hoikanportin ampumarata-alueeseen kuuluvat seuraavat radat: 

 kivääriradat 1-5  

 rata 6 Riistanhoitoyhdistyksen liikemaalirata  

 rata 7 liikemaalirata  

 rata 8 pienoiskiväärirata  

 rata 9 pistoolirata  

 haulikkorata, Kajaanin Ampujat ry:n hallinnoima rata  

 

Ampujat ilmoittautuvat ampumarata-alueelle tullessaan tauluvarastolla. 

 

Hoikanportin ampumarata-alueen ampuma-ajat ovat 

 maanantai - lauantai päivittäin kello 7-22  

 sunnuntaisin kello 12-22  

 

Yhteystiedot 

 Ampumarata-alueen hoitaja puh. 0299 451 198  

 Esikunta-aliupseeri puh. 0299 451 195  

 Teknisen sektorin johtaja puh. 0299 451 194  
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Vuosanka 
Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee Metsähallituksen omistamalla 
alueella Kuhmossa. Metsähallitus on vuokrannut alueen Puolustusvoimille 
ampuma- ja harjoitusalueeksi. Alueen laajuus on noin 13 850 hehtaaria, josta 
maalialuetta on 3 374 hehtaaria. 

Koko ampuma-alue on merkitty maastoon puihin maalatuin keltaisin merkinnöin ja 
tiestön varteen asetetuin kieltotauluin. Maalialue on merkitty maastoon punaisilla 
maalimerkinnöillä joko puihin tai erillisiin rajapaaluihin. 

Vuosangassa harjoitellaan taistelua ja ampumista jalkaväen, panssarintorjunnan, 
kranaatinheittimistön, tykistön ja ilmatorjunnan aseilla ja asejärjestelmillä sekä 
räjäytystoimintaa. Käytössä on lähes kaikki Puolustusvoimien ajoneuvot, mm. 
telakuorma-autot, erilaiset panssari- ja pyöräajoneuvot. 

Vuosangan pääasiallinen käyttötarkoitus on 

 Sodan ajan joukkojen koulutukseen liittyvät kovapanosammunnat  

 Joukkojen taisteluharjoitukset ja koulutustapahtumat  

Alueella on viisi vakioitua vartiopaikkaa ja kiinteitä puomeja. Varoupseeri voi 
asettaa vakioitujen vartiopaikkojen ja kiinteiden puomien lisäksi tarvittavan määrän 
erillisiä vartiomiehiä ja tilapäispuomeja. Yleensä ammunnoissa käytetään kahta 
vakioitua vartiopaikkaa. 

Aluetta käytetään vuosittain noin 160 vuorokautta, josta ampumapäiviä on noin 
100. Siviileillä on vapaa kulkuoikeus ampuma- ja harjoitusalueella aikana, jolloin ei 
ole kovapanosammuntoja tai, kun aluetta ei käytetä joukkojen ryhmitysalueena. 
Jos aluetta käytetään ryhmitysalueena ammuntojen ulkopuolella, siviilien (esim. 
metsästäjät) liikkumista ei estetä teiden suunnassa. 

Alueen pääkäyttäjä on Kainuun prikaati. Muita käyttäjiä ovat mm. 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Maasotakoulu, Jääkäriprikaati ja Kainuun 
rajavartiosto. 
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Vuosangan käyttö 2016 
 

7.1.-30.1.  Maanpuolustuskorkeakoulu  
9.-17.2. Kainuun prikaati  
14.-18.3. Kainuun prikaati ei ammuta 
4.-7.4. Kainuun prikaati  
11.-14.4. Kainuun prikaati  
25.-29.4. Kainuun prikaati  
2.-6.5. Kainuun prikaati ei ammuta 
11.-19.5. Kainuun prikaati  
23.-27.5. Kainuun prikaati  
29.5.-2.6. Kainuun prikaati ei ammuta 
3.-10.6. Kainuun prikaati ei ammuta 
16.-17.6. Kainuun prikaati  
20.-23.6. Kainuun prikaati ei ammuta 
27.6-1.7. Kainuun prikaati ei ammuta 
9.-17.8. Kainuun prikaati  
2.-4.9. Maanpuolustuskoulutus ry  
12.-15.9. Kainuun prikaati  
16.-18.9. Reserviupseeriliitto  
19.-23.9. Kainuun prikaati ei ammuta 
26.-29.9. Kainuun prikaati  
3.-7.10. Kainuun prikaati  
17.-21.10. Kainuun prikaati  
31.10-4.11. Kainuun prikaati  
14.-18.11. Kainuun prikaati  
18.-25.11. Kainuun prikaati  
5.-9.12. Kainuun prikaati  

 
Muutokset suunnitelmaan ovat mahdollisia.  
 

 Varoupseeri (ammuntojen aikana) puhelin 0299 451 870. 



   
 
  
 
 
 

Kainuun prikaati 
PL 610, 87101 Kajaani 
kainuunprikaati@mil.fi 

6

Sotinpuro 
Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee Nurmeksessa. Alueen laajuus on 
noin 7545 hehtaaria. 

Ampuma-alueen rajat on merkitty puihin tehdyin puna-keltaisin maalauksin, teiden 
ja polkujen suunnissa liikkumisrajoitukset ilmaistaan varoitustauluilla. 

Sotinpurolla harjoitellaan taistelua ja ampumista jalkaväen, panssarintorjunnan, 
kranaatinheittimistön, tykistön ja ilmatorjunnan aseilla ja asejärjestelmillä sekä 
räjäytystoimintaa. Käytössä on lähes kaikki puolustusvoimien ajoneuvot, mm. 
telakuorma-autot, erilaiset panssari- ja pyöräajoneuvot. 

Sotinpuron pääasiallinen käyttötarkoitus on 

 Sodan ajan joukkojen koulutukseen liittyvät kovapanosammunnat  

 Joukkojen taisteluharjoitukset ja koulutustapahtumat  

Alueella on kolme vakioitua vartiopaikkaa ja kiinteitä puomeja. Varoupseeri voi 
asettaa näiden lisäksi tarvittavan määrän erillisiä vartiomiehiä ja tilapäispuomeja. 
Yleensä ammunnoissa käytetään yhtä vakioitua vartiopaikkaa. 

Aluetta käytetään vuosittain noin 120 vuorokautta, josta ampumapäiviä on noin 80. 
Siviileillä on vapaa kulkuoikeus ampuma- ja harjoitusalueella aikana, jolloin ei ole 
kovapanosammuntoja tai kun aluetta ei käytetä joukkojen ryhmitysalueena. Jos 
aluetta käytetään ryhmitysalueena ammuntojen ulkopuolella, siviilien (esim. 
metsästäjät) liikkumista ei estetä teiden suunnassa. 

Alueen pääkäyttäjä on Ilmavoimat. Muita käyttäjiä ovat mm. Kainuun prikaati, 
Maasotakoulu, Maavoimien esikunta ja Pohjoiskarjalan rajavartiosto. 

 Varoupseeri (ammuntojen aikana), puhelin 0299 451 871.  
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Sotinpuron käyttö 2016 
 

1.-6.2. Karjalan lennosto  
4.-11.3. Karjalan lennosto ei ammuta 
18.-22.4. Karjalan lennosto ei ammuta 
25.-29.4. Kainuun prikaati  
2.-8.5. Karjalan lennosto  
9.-13.5. Pohjois-Karjalan rajavartiosto  
16.-21.5. Karjalan lennosto ei ammuta 
16.-21.5. Pohjois-Savon aluetoimisto  
23.-27.5. Kainuun prikaati  
30.5.-3.6. Karjalan lennosto  
14.-15.6. Kainuun prikaati  
20.-23.6. Kainuun prikaati  
27.6.-4.7. Metsästäjäliitto  
2.-7.8. Maanpuolustuskoulutus ry  
7.-12.8. Karjalan lennosto  
1.-4.9. Pohjois-Karjalan aluetoimisto  
12.-16.9. Ilmasotakoulu  
26.-30.9. Karjalan lennosto ei ammuta 
10.-14.10. Karjalan lennosto ei ammuta 
17.-21.10. Kainuun prikaati  
24.-29.10. Karjalan lennosto  
7.-11.1. Kainuun prikaati ei ammuta 
14.-18.11. Pohjois-Karjalan rajavartiosto  
21.-26.11. Karjalan lennosto ei ammuta 
28.11.-2.12. Karjalan lennosto  
28.11.-2.12. Kainuun prikaati ei ammuta 
5.-9.12. Kainuun prikaati  
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Hiukkavaaran ampuma-alue 
Hiukkavaaran ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee Metsähallituksen omistamalla 
alueella Oulussa. Metsähallitus on vuokrannut alueen puolustusvoimille 
ampuma- ja harjoitusalueeksi. Alueen laajuus on noin 570 hehtaaria. 

Taisteluampumapaikan rajat on merkitty maastoon erikokoisilla kylteillä. Teiden ja 
polkujen suunnissa liikkumisrajoitukset ilmaistaan varoitustauluilla, joita alueella 
liikkuvien tulee ehdottomasti noudattaa. Taisteluampumapaikan rajat on merkitty 
maastoon sinivalkoisella rengastuksella puihin. 

Hiukkavaarassa on mahdollista harjoitella taistelua ja ampumista jalkaväen ja 
panssarintorjunta-aseilla sekä toteuttaa pienimuotoisia räjäytyksiä. Räjäytyspaikka 
sijaitsee Haukkasuon länsipuolella. Räjäytyspaikan ja taisteluampumapaikan 
käyttö on vuosittain vähäistä. 

Alueella on viisi vakioitua vartiopaikkaa ja viisi kiinteää puomia. Yleensä 
ammunnoissa käytetään vakioituja vartiopaikkoja jotka estävät liikenteen 
ammuntojen ollessa käynnissä. 

Aluetta käyttää pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto 
omissa kertausharjoituksissaan. 

 
Ampumarata 
 
Ampumarata-alue koostuu 
 
Puolustusvoimien radoista 

 150 metrin rata 
 300 metrin rata 
 25 metrin rata (A) 
 TP. Taisteluampumapaikka (vain puolustusvoimien ammunnat) 

 
Ampumaseurojen radoista 

 3. 25 metrin rata (B) 
 4. 50 metrin rata 
 5. 100 metrin liikemaalirata (hirvi) 
 6. Practical-rata (A-E), 6 D ja E käytössä vain Kainuun prikaatin luvalla 
 7. Villikarjurata 
 8. Haulikkorata 

 
Alueen käyttöoikeuden hankkineet siviiliseurat ja -ampujat voivat käyttää kaikkia 
ampumaratoja ampumaharjoitteluun pois lukien taisteluampumapaikka 
maalialueineen ja räjäytyspaikka (vain puolustusvoimien käytössä). 
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Ampumaseurat vastaavat omilla radoillaan: 
 ampumatoiminnasta,  
 turvallisuudesta,  
 kunnossapidosta, 
 ylläpidosta,  
 siisteydestä sekä  
 oman toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista.  

 
Puolustusvoimien johtamat ammunnat radoilla on kielletty. 
 
Puolustusvoimien joukoilla sekä yksittäisillä ammunnan harjoittelijoilla on 
mahdollisuus ampua radoilla 

 maanantai-perjantai klo 8-20, 
 lauantai klo 10-18 ja 
 sunnuntai klo 12-18. 
 Ratojen käyttö on kielletty juhlapyhinä, joulu- ja juhannusaattona ja 

pääsiäislauantaina. 
 

 
 
 


