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Jäsentiedote 5/2017 

XXX TCC-Cup 
XXX TCC-Cup 11.-13.8:tta tarvitsee kipeästi lisää sekä tuomareita että muita toimitsijoita. Majoitus on 

veteraanimajalla. Ilmoittaudu mahdollisimman pian http://www.tipsc.fi/ 

 

Raasin ampumarata 
Raasin ratojen uudistaminen on saatu päätökseen ja radat ovat auenneet käyttöön. Uusittu TIPSC ohje 

löytyy sivuiltamme kohdasta Materiaali/rataohjeet/PorPR ja seurantalomake kohdasta TIPSC/Raasin 

ratakäynnit. Täyttäkää kaavake heti kun olette käyneet radalla. Jos iD-numerosi puuttuu kaavakkeesta, niin 

laita se ja nimesi kohtaan kommentti. 

Temppelivuoren ampumarata 
Temppelivuoren ampumaradan ensimmäinen vaihe on saanut virallisen luvan 

Poliisihallitukselta.  

Tilanne on historiallinen, Turku IPSC:llä ei ole koskaan ollut omaa ampumarataa.  

Ennen varsinaista käyttöönottoa on parannettava äänieristystä huoltotunneliin päin. 

Kuukausi sitten poistettiin kiskot altaista 1.,3.A ja B sekä vietiin ne ja aiemmin puretut haponkestävät 

putket romuliikkeeseen. Niistä saaduilla rahoilla voidaan kustantaa suurin osa jatkotöistä. 

Jatkossa on paljon tehtävää jotta radat 1.3 A ja B, sekä 2:1 A ja B saadaan käyttökuntoon. Tämä vaatii vielä 

paljon rypistelyä ja runsaasti talkoita. Uskon kuitenkin, että jo nyt on tehty puolet tarvittavista töistä. 

Toisella puolella talkoita saadaan aikaiseksi neljä lisärataa. Suurin osa talkoista sujuu hyvin kahden kolmen 

hengen voimin. Tähän mennessä talkoisiin on osallistunut 48 henkeä ja kirjattuja tunteja on kertynyt 966. 

1. Seuraavaksi (27.7.2017) 

1.1. Pelastussuunnitelman viimeistely 

1.2. Hätävalaistuksen akkuvarmistuksen uusiminen 

1.3. Allashuone 1.2 altaan ja putkikaukalon tyhjennys turpeesta 

1.4. Allashuone 1.3 hammastuksen purku.  

1.5. Kimmokesuojat betonikaukaloihin 

1.6. Maavesivuodon tukkiminen.  

1.7. Altaiden pesu 

1.8. Purkutunnelin huoltoluukun suojaaminen harhaluodeilta.  

1.9. Portaiden tekemineen altaaseen 1.3 A ja suojakaide keruukuoppaan.  

1.10. Toisen portaan tekeminen altaaseen 1.3 B tai väliseinän puhkaiseminen ja suojakaide 

keruukuoppaan 

1.11. Roiskesuojat osuma-alueelle 

1.12. vesien kulkureitin muuttaminen 

1.13. Allashuoneessa 2.1 A ja B kattoputkiston poistaminen 

1.14. Huoltotunnelin läpivientien muuraaminen umpeen 

1.15. pesu 

1.16. Portaiden tekemineen altaaseen 2.1.a ja suojakaide keruukuoppaan.  
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1.17. Toisen portaan tekeminen altaaseen 2.1 b tai väliseinän puhkaiseminen ja suojakaide 

keruukuoppaan 

1.18. Saranoitu turvaovi huoltotunneliin 

1.19. Roiskesuojan tekeminen osuma-alueelle. 

1.20. Luotiloukkujen teko jakoaltaaseen. 
 


