Hämeenlinnan Reseviläiset Aliupseerit ry

OHJE
1.6.2022

Ohjeita ampumaharrastuksen aloittamisesta, harjoitusmahdollisuuksista sekä aselupien hankinnasta.
Versio
1.0

Päiväys
1.6.2022

Tekijä
A. Heikkinen

Muutokset

Sisältö
URHEILUAMMUNTAHARRASTUS JA SEN ALOITTAMINEN .....................................................................................................................................2
Yleistä .....................................................................................................................................................................................................................................2
Harrastuksen aloittaminen ..............................................................................................................................................................................................2
Ohjatut harjoitukset ...........................................................................................................................................................................................................3
Pienoiskivääri ja pienoispistooli .............................................................................................................................................................................3
Kivääri ja pistoolilajit ...................................................................................................................................................................................................3
Omatoiminen harjoittelu ..................................................................................................................................................................................................3
Suvipielisen ampumarata ..........................................................................................................................................................................................3
Hätilä rata 3 .....................................................................................................................................................................................................................3
Rengon ampumarata ...................................................................................................................................................................................................4
Kilpailutoiminta ...................................................................................................................................................................................................................4
ASELUPIEN HANKKIMINEN .................................................................................................................................................................................................5
Yleistä .....................................................................................................................................................................................................................................5
Aseluvansaajaa koskevat edellytykset .......................................................................................................................................................................5
Aseen soveltuvuus käyttötarkoitukseen ....................................................................................................................................................................6
Toimitatavat ....................................................................................................................................................................................................................6
Harrastuneisuuden osoittaminen .................................................................................................................................................................................6
Aseluvan voimassaoloaika .............................................................................................................................................................................................7
Harrastuksen jatkumisen osoittaminen ......................................................................................................................................................................7
Aseluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat ..............................................................................................................................................................8
Harrastustodistukset ...................................................................................................................................................................................................9
Ampumapäiväkirja......................................................................................................................................................................................................10
LIITTEET ....................................................................................................................................................................................................................................11
Ampuma-aseen turvallinen käsittely .........................................................................................................................................................................11
Neljä perussääntöä ....................................................................................................................................................................................................11
Ampumarata harjoituspaikkana.............................................................................................................................................................................11
Kuulon ja näön suojaaminen ..................................................................................................................................................................................11
Sormen paikka .............................................................................................................................................................................................................11
Ase ja sen tekninen tila ............................................................................................................................................................................................11
Ampumatarvikkeet .....................................................................................................................................................................................................12
Häiriötilanteet ...............................................................................................................................................................................................................12
Vakuutusturva..............................................................................................................................................................................................................12

1

Hämeenlinnan Reseviläiset Aliupseerit ry

OHJE
1.6.2022

URHEILUAMMUNTAHARRASTUS JA SEN ALOITTAMINEN

Yleistä
Ampumataidon kehittäminen ja ylläpitäminen ovat olennainen osa reserviläistoimintaa.
Ampumaurheilu ja -harrastus ovat myös yhdistyksemme keskeisiä toimintamuotoja.
Yhdistyksemme, kuten useimmat reserviläisyhdistykset, on rekisteröity ampumaseura.
Urheiluammunnan haasteellisuus tekee lajista elämyksellisen. Ammunnassa voi kehittyä
hyvinkin nopeasti. Ammunta on omien kykyjen, taitojen sekä suoritukseen keskittymisen
harjoittamista.
Urheiluammuntaa voivat harrastaa kaiken ikäiset, aloittamisessa ei ole ikärajoitusta tai
erityisvaatimuksia. Harrastus on hyvä aloitaa ilma-aseilla tai .22 kaliiperin ruutiaseilla.
Reserviläisurheilussa on useita eri lajivaihtoehtoja ja erilaisia aseita, joilla harjoitellaan ja
kilpaillaan. Lue lisää laijeista Reserviläisurheiluliiton sivuita https://resul.fi/saannot/
Turvallisuus on tärkeä asia ampumaurheilussa ja turvalliseen aseiden käsittelyyn sekä
käyttäytymiseen on ampumaradoilla kiinnitettävä erityistä huomiota.

Harrastuksen aloittaminen
Harrastuksen aloittaminen ei vaadi oman pistoolin tai kiväärin omistamista sillä
yhdistyksellämme on aseita jotka ovat jäsenten käytettävissä harjoittelussa ja kilpailuissa.
Lähtökohtana on, että harrastuksen aloittamisesta kiinnostunut jäsen osallistuu yhdistyksen
järjestämiin harjoituksiin, joissa yhdistysten ampuma-asevastaavat ja ammuntojen johtajat
opastavat sitten uutta harrastajaa harrastuksen aloittamisessa. Riittää kun saapuu paikalle
säänmukaisessa varustuksessa, varustautuneena henkilökohtaisin kuulonsuojaimin.
Reserviläisliiton vakuutusturva kattaa rajoitetusti harrastusta aloittavan jäsenen
ampumakokeilut. Reserviläisliitto suosittelee urheiluammuntaa harrastaville jäsenilleen
vapaaehtoista Toimintaturvajäsenyyttä, johon sisältyy laaja vakuutusturva lajinomaisen
harjoittelussa
ja
kilpailuissa
tapahtuvien
vahinkojen
osalta.
Lue
lisää:
https://www.reservilaisliitto.fi/toimintaturva-jasenryhman-vakuutukset/
Ammuntaa varten yhdistys tarjoaa jäsenen käyttöön harjoitukseen soveltuvan aseen ja
harjoituksessa tarvittavan määrän patruunoita, harjoituskohtaista ratamaksua (8Eur v-22)
vastaan. Mikäli jäsenellä on jo aselupa ruutiaseeseen, esimerkiksi metsästysperusteella, voi
jäsen hankkia itse harjoituksessa tarvittavat 22LR patruunat. Tällöin ratamaksua ei peritä
jäseniltä. Ratamaksun voi suorittaa yhdistyksen pankkitilille.
Ohjatuissa harjoituksissa ampuma-asekouluttajat opastavat tarvittaessa alusta alkaen
turvallisen aseenkäsittelyn perusteet sekä turvallisen suhtaumistavan aseisiin. Ampuja
opastetaan oikean ampuma-asennon ottamisessa, aseen valmistelussa, kuten lippaan
täyttämisessä ja aseen virittämisessä ja varmistamisessa. Lisäksi käydään läpi aseen
oikeaoppinen laukaiseminen. Ennen varsinaisten ammuntojen aloittamista käydään aina
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läpi ammunnan kulku ja varomääräykset ammuntojen johtajan toimesta. Käytettävät
komennot ovat Puolustusvoimien ammunnoista tuttuja ja tähtäävät aina huolelliseen
aseenkäsittelyyn ja toiminnan turvallisuuteen.

Ohjatut harjoitukset
Pienoiskivääri ja pienoispistooli
Yhdistys järjestää jäsenilleen ampumatoimintaa pääsääntöisesti kesäkaudella. Toiminta
keskittyy tällöin yhdistyksen omalle ampumaradalle Suvipielisellä jossa järjestämme
ohjattuja harjoituksia kesäkaudella kaksi kertaa viikossa.
Suvipielisellä ammutaan .22 kaliiperin pistooleilla 25 metrin matkalta ja .22 kaliiperin
kivääreillä
50
metrin
matkalta.
Harjoituksissa
keskitytään
pääasiasssa
reserviläisammuntalajeja tukevaan lajinomaiseen harjoitteluun (pistoolissa kouluammunta
ja pikapistooliammunta ja kiväärissä kolmiasentoinen ammunta). Harjoitukset huipentuvat
loppukaudesta järjestettäviin yhdistyksen kilpailuihin.
Yhdistyksellä on ilma-aseita, .22 kaliiperin pistooleja sekä -kivääreitä, jotka ovat jäsenistön
käytettävissä ohjatuissa harjoituksissa.
Kivääri ja pistoolilajit
Yhdistyksemme järjestää jäsenilleen kesäkaudella ohjattuja harjoituksia kivääri- ja
pistoolilajien harjoitteluun yhteistyössä Etelä-Hämeen Reserviläispiirin kanssa
Puolustusvoimien Hätilän ja Parolannummen ampumaradoilla. Näissä harjoituksissa
ammutaan omilla, aseilla mutta on myös mahdollista ampua yhdistyksen perinnekiväärillä.
Lisäksi yhdistys järjestää kesäisin vapaamuotoisen ampumaviikonlopun Tarusjärven
harjoitusalueella Padasjoella.

Omatoiminen harjoittelu
Mikäli harrastajalla on jo omia aseita, Hämeenlinnan seudulla on hyvät mahdollisuudet
omatoimiseen harjoitteluun.
Suvipielisen ampumarata
Jäsenet voivat harjoitella omatoimisesti Suvipielisen ampumaradalla radan ollessa
vapaana. Radan käyttö on kielletty mikäli Suvipielisen alue on vuokrattu yksityistilaisuuden
järjestämistä varten. Varaukset tulee tarkastaa etukäteen Suvipielisen varauskalenterista
joka löytyy yhdistyksen nettisivulta. Epäselvissä tilanteissa radan varaukset tulee tarkastaa
Suvipielisen isännältä. Ampuja kirjaa ammuttujen laukausten määrän Suvipielisen
ratapäiväkirjaan ja noudattaa ampumaradan sääntöjä.
Hätilä rata 3
Reserviläisillä on mahdollisuus hakea Panssariprikaatilta vierailjakorttia joka oikeuttaa
käyttämään Puolustusvoimien Hätilän ampumarataa 3. Rata 3 tarjoaa puitteet kiväärilajien
ja pistooliammunnan harjoittelemiselle. Vierailijakorttia haetaan Panssariprikaatin
lupatoimistosta: https://maavoimat.fi/panssariprikaati/yhteystiedot ja se myönnetään
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vuodeksi kerrallaan. Ampuja noudattaa radan järjestyssääntöjä ja sallittuja ampuma-aikoja.
Ampuja kirjaa ammuttujen laukausten määrän radalta löytyvään ilmoituslomakkeeseen.
Rengon ampumarata
Rengon Ampujat ry ylläpitää ampumarataa hämeenlinnan Rengossa. Alueella on mm. 100m
kiväärirata, pistoolirata sekä haulikolle skeet/metsästysammuntarata. Radan käyttö on
maksullista. Lue lisää: http://rengonampujat.net/

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta on oleellinen osa reserviläisammuntaharrastusta. Kilpailuihin tähtäävä
harjoittelu, sekä osallistuminen itse kilpailuihin, antaa harjoittelulle tavoitteellisuutta sekä
kannustaa ylläpitämään ja kehittämään ampumataitoa. Useimmat reserviläisammunan lajit
ovat kaluston ja tarvittavan varustuksen suhteen matalan kynnyksen lajeja, tarkoittaen sitä
että soveltuva kalusto on hinnaltaan edullsita. Kilpailuihin voi osallistua myös tarvittaessa
yhdistyksen aseilla.
HäRes-Au ry toimii järjestävänä seurana vuosittain Toukokuun alussa järjestettäville EteläHämeen Perinnekiväärimestaruuskilpailuille ja Elokuussa järjestettävälle Etelä- Hämeen
reserviläispiirien pistooliampumajuoksukilpailulle. Lisäksi yhdistys järjestää alkusysyllä
yhdistyksen sisäiset pistooli ja kiväärikilpailut sekä Heinäkuussa perinnekiväärikilpailun
Tarusjärven harjoitusalueella padasjoella.
Kilpailuista tiedotetaan kilpailukutsuilla jotka julkaistaan reserviläispiirin kilpailukutsut -sivulla
https://etela-hameen-reservilaispiiri.reservilaisliitto.fi/kilpailukutsut/ sekä omista kilpailuista
yhdistyksen tapahtumakalenterissa.
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ASELUPIEN HANKKIMINEN

Yleistä
Ampuma-aseiden ja niissä käytettävien patruunoiden hankkiminen ja hallussapito on
luvanvaraista. Aselupa on ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon oikeuttava lupa,
johon voidaan liittää oikeus ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen
(hankkimisoikeus). Aseluvan antaa ja peruuttaa poliisilaitos. Lupahakemus toimitetaan
poliisilaitokselle yleensä henkilökohtaisesti.
On mahdollista, että poliisi kutsuu luvan hakijan haastatteluun ennen luvan myöntämistä.
Aselupa-asiassa haastatellaan aina ensimmäistä ampuma-aselupaa hakevat ja ne, joiden
edellisen luvan myöntämisestä on kulunut enemmän kuin kymmenen vuotta. Myös
ensimmäistä ns. käsiaselupaa hakevat haastatellaan pääsääntöisesti.
Haastatteluun kutsutaan myös siinä tapauksessa, että lupavalmistelussa ilmenee jotain
sellaista, minkä perusteella hakijan voidaan katsoa olevan mahdollisesti sopimaton
pitämään hallussaan ampuma-aseita (esimerkiksi väkivalta, päihteet, terveydelliset syyt).
Aselupaan liitettävä hankkimisoikeus annetaan enintään vuodeksi. Luvan haltijan on
esitettävä hankkimasi ampuma-ase tai aseen osa poliisilaitoksella 30 päivän kuluessa sen
hankkimisesta. Jos aseluvallasi on hankkimisoikeutta jäljellä vähemmän kuin 30 päivää
hankkimisesta lukien, pitää esine esittää luvan voimassaoloaikana.

Aseluvansaajaa koskevat edellytykset
Ampuma-aselain 45§ mainitaan että Aselupa voidaan antaa sellaiselle 18 vuotta
täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä
sopivana pitämään hallussaan ampuma-aseita ja aseen osia.
Samoin mainitaan että erityisen vaarallista ampuma-asetta ja aseen osaa sekä pistoolia,
pienoispistoolia, revolveria ja pienoisrevolveria sekä niiden osaa varten voidaan antaa vain
20 vuotta täyttäneelle henkilölle.
Esimerkiksi rikollinen menneisyys tai päihteiden väärinkäyttö voivat olla este luvan
saamiselle mutta eivät automaattisesti ole este.
Ampuma-aselain 43§ on mainittu aseiden hyväksyttävät käyttötarkoitukset joista kohdassa
2 mainittu Ampumaurheilu ja -harrastus on reserviläistoimintaan liittyvä käyttötarkoitus.
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Aseen soveltuvuus käyttötarkoitukseen
Ampuma-aselain 44§ ensimmäisen momentin mukaan aselupa voidaan antaa vain sellaista
ampuma-asetta tai aseen osaa varten, joka ei lippaan patruunamäärän, kaliiperin tai muiden
ominaisuuksien perusteella ole hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen nähden
tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas sekä joka soveltuu hyvin, esimerkiksi kaliiperin
puolesta hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Metsästyskäyttöön suunniteltua asetta
voidaan usein perustellusti käyttää myös urheiluammuntaan ja sen harjoitteluun mutta
reserviläiskivääri tai itselataava pistooli katsotaan liian tulivoimaiseksi luvitettavaksi
metsästysperusteella.
Toimitatavat
Ampuma-aseiden toimintatavat ovat kertatuli, lippaallinen kertatuli, itselataava kertatuli ja
sarjatuli.
TT=1 kertatuli. Toimintatapa, jossa lippaattoman ampuma-aseen jokainen piippu tai putki on
laukauksen jälkeen ladattava uudella patruunalla ja jossa aseen laukaisukoneisto on jokaisen
piipun tai putken osalta viritettävä ulkopuolisella voimalla uudestaan laukauksen jälkeen;
TT=2 lippaallinen kertatuli. Toimintatapa, jossa lippaalla varustetun ampuma-aseen
jokainen piippu tai putki on laukauksen jälkeen ladattava uudella patruunalla ja jossa aseen
laukaisukoneisto on jokaisen piipun tai putken osalta viritettävä ulkopuolisella voimalla
uudestaan laukauksen jälkeen;
TT=3 itselataava kertatuli. Toimintatapa, jossa ampuma-ase latautuu ja virittyy jokaisen
laukauksen jälkeen automaattisesti aseessa syntyvän energian tai siihen liitetyn
energialähteen avulla ja jossa aseella voidaan laukaista yhdellä liipaisimen painalluksella
vain yksi patruuna kussakin patruunapesässä;
TT=4 Sarjatuli. Toimintatapa, jossa ampuma-ase latautuu ja virittyy jokaisen laukauksen
jälkeen automaattisesti aseessa syntyvän energian tai siihen liitetyn energialähteen avulla
ja jossa aseella voidaan laukaista yhdellä liipaisimen painalluksella tai muutoin peräkkäin
useita patruunoita.
Edellä mainituista toimintatavat TT=1, TT=2 ja TT=3 soveltuvat ampumaurheilu ja -harrastus
käyttötarkoitukseen. Sarjatuliaseet (TT=4) ovat lähtökohtaisesti erityisen vaarallisia aseita
(ERVA) joihin lupia myönnetään lähinna asekeräilijöille.

Harrastuneisuuden osoittaminen
Ampuma-aselaki ei aseta erikseen mainittuja vaatimuksia harrastuksen edeltavälle kestolle
haettaessa aselupaa pitkille aseille (kertatuli, lippaallinen kertatuli, itselataava kertatuli)
ampumaurheilu ja -harrastusperusteella. Hakijan tulee aselupaa hakiessaan esittää selvitys
aikasemmasta ampumaurheiluharrastuksestaan sekä siitä mitä lajeja hakija aikoo kyseisellä
aseella harrastaa. Tässä yhteydessä ampumaseuran (esim. reserviläisyhdistys) jäsenyys ja
seurassa harrastettavat ampumaurheilulajit ovat myös hyväksyttäviä perusteita aseen
käyttötarkoitukselle.
Ampumaurheilussa tai -harrastuksessa käytettävän käsiaseen (pistooli, revolveri,
pienoispistooli tai pienoisrevolveri) sekä ”ERVA-pistooliin” (pistooli johon vähintään yksi yli
20 patruunan lipas) aselupaa varten hakija tarvitseen ampuma-asekouluttajan antaman
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todistuksen ampuma-urheilusta tai -harrastuksestaan, jonka on oltava jatkunut aktiivisesti
vähintään aselupahakemusta edeltävät kaksi (2) vuotta.
Aselupa
ampumaurheilussa
käytettävään
”ERVA-kivääriin”,
eli
itselataavaan
kertatulikivääriin jossa käytetään keskisytytteistä patruunaa ja johon on vähintään yksi yli 10
patruunan lipas, voidaan antaa luonnolliselle henkilölle vain, jos tämä esittää ampumaasekouluttajan antaman todistuksen ampumaurheilusta tai -harrastuksestaan, jonka on
oltava jatkunut aktiivisesti vähintään aselupahakemusta edeltävät 12 kuukautta.
Haettaessa ERVA-lupaa (ERityisen VAarallinen ase) hakijan täytyy esittää todistus
vähintään 12 kuukautta kestäneestä jäsenyydestä ampumaseuraan.

Aseluvan voimassaoloaika
Aselupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi.
Ensimmäinen aselupa annetaan kuitenkin ampumaurheilu ja -harrastus perusteella
hankittuihin aseisiin yleensä enintään viiden vuoden määräajaksi.
Kaikki luvanhaltijalle tämän määräaikaisen luvan voimassaoloaikana samaan aseryhmään
kuuluviin ampuma-aseisiin myönnettävät aseluvat annetaan määräajaksi, joka päättyy
viimeistään samanaikaisesti ensimmäisen määräaikaisen luvan päättymisen kanssa.

Harrastuksen jatkumisen osoittaminen
On syytä huomioida että aktiivisen harrastuksen jatkuminen on edellyksenä toistaiseksi
annettavan aseluvan saamiselle määräaikaisen aseluvan voimassaolon päättyessä, sekä
toistaiseksi voimassa olevan aseluvan säilyttämiseksi. Aseluvan haltijan tulee huolehtia
itse aktiivisen harrastamisen osoittamisesta. Tämä on mahdollista ainoastaan mikäli
harrastus on aktiivista, joten on tärkeää käydä ampumassa säännöllisesti myös
aseluvan saatuasi!
Velvollisuus osoittaa ampumaharrastuksen jatkuminen ei koske kaikkia aseluvanhaltijoita
vaan ampumaharrastuksen jatkuminen on osoitettava, jos lupasi on voimassa toistaiseksi
ja aseesi käyttötarkoitus esimerkiksi ampumaurheilu ja -harrastus aselupa koskee
käsiasetta, ERVA-käsiasetta tai ERVA-kivääriä sekä TT=3 pitkiä aseita. Velvollisuus koskee
vain aseluvan haltijoita joille lupa lyhyeen aseeseen on annettu 12.6.2011 jälkeen tai
erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen taikka itselataavaan kertatuliaseeseen 14.7.2019
jälkeen.
Harrastuksen jatkuminen osoitetaan viiden vuoden välein aseen hankkimisesta lukien ja
jatkuminen osoitetaan toimittamalla poliisille harrastuksesi luonteesta riippuen esimerkiksi
ampuma-asekouluttajan antaman todistuksen ampumaurheilun ja -harrastuksen aktiivisesta
harrastamisesta. Poliisi voi vaatia harrastuksestuksen jatkumisen osoittamiseksi muitakin
selvityksiä kuten ampumaseuran jäsentodistuksen ja ampumapäiväkirjan.
Määräaikaisiin hallussapitolupiin ja aselupiin liittyen harrastuneisuuden osoittaminen
esitetään todistuksella uusittaessa lupaa. Jos lupaa ei uusita, se lakkaa olemasta voimassa.
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Aktiviinen harrastaminen tarkoittaa sitä, että edeltävän vuoden (12 kk) ajalta on oltava
vähintään neljä harrastuskertaa sillä aseella, jonka aktiivisen käytötö halutaan todistaa.
Harrastuskertojen määrästä voidaan poiketa mikäli luvan haltijalla on esittää erityisiä
perusteita sille, miksi hän ei ole voinut harrastaa vaadittua määrää. Erityiset perusteet on
esitettävä poliisille kirjallisesti. Erityinen peruste voi olla vaikkapa sairaus tai
ulkomaankomennus.
Erityisen vaarallisten ampuma-aseiden ja itselataavien kertatuliaseiden osalta harrastuksen
osoittamisen tekemisestä ohjeistetaan myöhemmin. Nämä ovat vuoden 2019
lainmuutoksessa voimaan tulleita velvollisuuksia, joten harrastuksen jatkumisen
osoittaminen näillä asetyypeillä on ajankohtaista ensimmäisen kerran vasta vuonna 2024.
Haettaessa uutta aselupaa tai uusittaessa määräaikaista aselupaaa, hakemisen yhteydessä
osoittettava harrastaminen otetaan huomioon myös aikaisemman luvan kohdalla. Näin
päästään tilanteeseen, jossa selvitys harrastuksen jatkumisesta on toimitettava kerran
viidessä vuodessa. Hyväksi lukeminen koskee vain niitä asetyyppejä, joiden lupa vastaa
uuden luvan hakemukseen liittämääsi harrastustodistusta. Siten esimerkiksi käsiaseen
hankkimislupaa varten toimitettua harrastustodistusta ei lueta hyväksi kivääriluvan kohdalla.
Harrastuksen jatkumista ei tarvitse osoittaa jokaisen aseen osalta erikseen. Jos sinulla on
lupia useisiin, esimerkiksi ampumaurheiluperusteella myönnettyihin pistooleihin ja
revolvereihin, yksi todistus riittää.

Aseluvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat
Haettaessa aselupaa ampumaurheilu tai -harrastus perusteella, poliisilaitoksella esitetään
pyydettäessä seuraavia asiakirjoja:
•
•
•
•
•

•
•

Perustelulomake haettaessa ampuma-aselain mukaista lupaa ampumaurheilu tai harrastus perusteella (tulostettavissa https://poliisi.fi/lomakkeet )
Harrastustodistus (vain käsiaseet, ERVA käsiaseet ja ERVA-kivääri)
Ampumapäiväkirja
Yhdistyksen jäsenkortti
Jäsenyystodistus, josta ilmenee yhdistyksen jäsenyyden kesto (käsiaseet ERVA
käsiaseet
ja
ERVA-kivääri).
Jäsenyystodistuksen
voi
tulostaa
itse
maanpuolustusrekisteristä:https://www.reservilaisliitto.fi/kirjaudu/. Mikäli tämä ei
onnistu, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin.
Asevelvollisilta sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, kutsuntatodistus tai todistus
palvelusta vapauttamisesta
Henkilökortti tai passi henkilöllisyyden todistamiseksi

Haettaessa aselupaa ampumaurheiluperusteella lajina SRA tai IPSC on SRA- tai IPSC
statuksen osoittaminen pakollista.
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Harrastustodistukset
Yhdistykseksemme on asettanut poliisin hyväksymiä ampuma-asekouluttajia, jotka
kirjoittavat harrastustodistuksen aseluvan hakemista varten alla mainituille asetyypeille.
Muille asetyypeille harrastustodistuksia aseluvan hakemista varten ei kirjoiteta koska
aselaki ei sitä vaadi.
Ampuma-asekouluttajat kirjoittavat harrastustodistuksia harrastuksen jatkumisen
osoittamista varten koskien niitä aseita joille harrastuksen jatkumisen osoittamista vaaditaan
ampuma-aselaissa.
Käsiaseille haettavaa aselupaa varten kirjoitettavaan harrastustodistukseen vaaditaan
harrastuneisuutta vähintään 24 kuukautta, jonka aikana tulee kerätä vähintään 10
harrastuskertaa. Harrastuskertojen tulee jakautua tasaisesti 2 vuoden ajalle, eli ampumassa
tulee käydä jokaisella ratakaudella joka ajoittuu aseluvan hakemista edeltävälle 2 vuoden
jaksolle. Harrastuskerroiksi lasketaan pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla,
pienoisrevolverilla ja ilmapistoolilla ammutut harrastuskerrat. Lisäksi mm. kilpailun
toimitsijana tai kouluttajana toimiminen hyväksytään harrastuskerraksi. Ensimmäisen ja
viimeisen harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 24 kuukautta.
"ERVA-kiväärille” haettavaa aselupaa varten kirjoitettavaan harrastustodistukseen
vaaditaan harrastuneisuutta vähintään 12 kk, jonka aikana vähintään 5 harrastuskertaa,
joiden tulee ajoittua tasaisesti kyseiselle vuoden pituiselle jaksolle. Jos vuoden mittaisella
jaksolla on yli 3 kk tauko ilman pätevää syytä, harrastuneisuus ei täyty. Harrastuskerraksi
lasketaan vain "ERVA-kiväärillä” ammutut harrastuskerrat. Ensimmäisen ja viimeisen
harrastuskerran välillä pitää olla vähintään 12 kuukautta.
Harrastuneisuus todistetaan ampuma-asekouluttajalle todistuksen kirjoittamista varten
ampumapäiväkirjalla tai muulla todistuksella ratakäynneistä. Harrastuneisuuden kesto
lasketaan aina ensimmäisen ja viimeisimmän ampumakerran välisestä ajasta.
Harrastuskertoja lasketaan enintään yksi per päivä.
Harrastuneisuudessa saa erityisillä perusteilla esiintyä ohjeistettua pitempi tauko. Näiksi
erityisiksi perusteiksi on määritelty mm. sairaus tai ulkomaankomennus. Hakijan tulee itse
esittää harrastuneisuuden tauon syy. Mikäli lupaviranomainen hyväksyy hakijan
perusteleman tauon. Harrastuneisuus lasketaan yhteen jakso1 + jakso2 = vähintään 12 kk
tai 24 kk (esimerkiksi: jakso1 8 kk + tauko 5 kk + jakso2 4 kk = 12 kk).
Ampuma-asekouluttajat eivät kirjoita harrastustodistuksia mikäli aselupaa haettaessa
asetyppikohtainen vaadittu 12 kk tai 24 kk ei täyty. Poikkeuksena on edellä mainittu
perusteltu syy. Lupaviranomainen voi halutessaan pyytää hakijalta lisäselvityksiä
harrastuneisuudesta, kuten ampumapäiväkirjan.
Harrastustodistuksen kirjoittamista varten ampuma-asekouluttaja tarvitsee kopion
ampumapäiväkirjasta tai muun todistuksen ratakäynneistä, yhteystiedot, syntymäajan ja
jäsennumeron.
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Ampumapäiväkirja
Ampumapäiväkirjasta tulee ilmetä hakijan nimi, kunkin harrastuskerran päivämäärä,
harrastuskerran tyyppi ja sillä käytetty asetyyppi/asetyypit. Ampumapäiväkirjoihin kannattaa
kerätä kunkin ampumatapahtuman järjestäjältä tai vaikka toiselta siihen osallistuvalta
ampujalta allekirjoitus, sillä juuri allekirjoitukset lisäävät ampumapöytäkirjaan todistusarvoa.
Allekirjoituksen käsialan ollessa vaikea tulkita on allekirjoituksen selvennys hyödyllinen ja
myös allekirjoittajan puhelinnumero voi olla hyödyllinen mahdollisissa ongelmatapauksissa.
Ampumapäiväkirjan harrastuskerran voi allekirjoittaa henkilö itsekin, mutta pääasiassa omia
allekirjoituksia sisältävän ampumapäiväkirjan todistusarvo on heikko. Harrastustodistuksen
kirjoittamiseen vaadittavien toimenpiteiden tekemiseen kuluu aikaa, joten esim. lomista
johtuen sen käsittelyyn voi mennä useampia viikkoja – ottakaa tämä huomioon
harrastustodistusta pyytäessänne.
Yhdistyksemme ampuma-asekouluttajat kirjoittavat harrastustodistuksia pääasiassa
yhdistyksemme jäsenille mutta myös yhdistyksen ulkopuolisille. Jäsenille todistus on
maksuton.
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LIITTEET

Ampuma-aseen turvallinen käsittely
Turvallisen aseenkäsittelyn perusperusteena on aseen käsittelijän oikea asenne. Maltin
säilyttäminen kaikissa tilanteissa on välttämätöntä ammuntojen aikana.

Neljä perussääntöä
1. Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu
2. Älä missään olosuhteissa osoita aseella ketään tai mitään, mitä tarkoituksesi ei ole ampua.
3. Pidä sormi pois liipaisimelta aina siihen asti, kunnes sinulla on tähtäinkuva ammuttavaan
maaliin ja olet valmis ampumaan.
4. Varmistaudu aina maalista ja siitä, mitä on mahdollisesti maalin takana.

Ampumarata harjoituspaikkana
Ampumaharjoittelua ampumatarvikkeilla ei tulisi suorittaa muissa paikoissa kuin luvallisilla
ampumaradoilla. Viranomaiset ovat ampumarataluvan myöntäessään pyrkineet
varmistautumaan ampumarata-alueen turvallisuudesta. Muilla alueilla ammuttaessa
turvallisuudesta varmistautuminen jää yksin ampujan vastuulle.
Ampumaradoilla ja muilla suoritus- ja aseenkäsittelypaikoilla tulee olla aina määrätyt
sektorit, joihin aseella saa osoittaa tai ampua. Sektoririkko tai vallin yli tai ohi mennyt
laukaus on aina vaarallista aseen käsittelyä. Luodin kantama voi olla jopa useita
kilometrejä etenkin ammuttaessa kiväärikaliiperisilla aseilla. Ammuttaessa on kiinnitettävä
huomiota aina myös kimmokevaaroihin. Rata-aluueella tapahtuvaa liikettä ja liikennettä
tulee tarkkailla ja ammunta tulee aina keskeyttää SEIS komennolla mikäli liikettä havaitaan
maalialueella.
Kuulon ja näön suojaaminen
Ampujalla tulee olla aina ammuttaessa asianmukaiset kuulosuojaimet ja suojalasit.
Ampujan lisäksi myös muilla radalla olevilla tulee olla asianmukainen kuulon ja näön
suojaus. Laadukkaat suojalasit suojaavat tehokkaasti silmiä maalista kimmonneilta
hauleilta tai ilma-aseen luodeilta sekä mahdollisten nalli- tai hylsyrikon aiheuttamalta
kaasupurkaukselta.
Sormen paikka
Aseen käsittelyssä on kiinnitettävä huomiota myös häiriötilanteisiin ja aseen esille
ottamiseen ja koteloon laittoon. Sormi ei saa olla liipaisinkaaren sisäpuolella muulloin kuin
ammuttaessa tai tähdätessä ammuttavaa maalia ammunnan aikana. Sormen täytyy olla
myös vietäessä asetta asekoteloon, ladattaessa ja tyhjennettäessä asetta selkeästi
liipaisinkaaren ulkopuolella.
Ase ja sen tekninen tila
Ampujan tulee aina tuntea käyttämänsä ase ja sen hallinta. Aseeseen tutustuminen
tapahtuu aina kylmäharjoitteluna lataamattomalla aseella. Ampua saa vain ehjällä aseella.
Aseen huolto on osa turvallista aseenkäsittelyä.
•

Ampujan tulee itse tuntea aseensa tekninen tila ja tulee osata tarkastaa se
itsenäisesti
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Muulloin kuin ammuttaessa aseen tulee olla lataamaton eli patruunapesän ja
lipaskuilun tai rullan tulee olla tyhjä.
Edes tyhjää asetta ei saa säilyttää viritettynä
Pidä ase lukko auki ja liputettuna tai taittuvapiippuinen auki taitettuna
Piipputurvallisuudesta tulee huolehtia myös aseen ollessa kotelossa tai
suojapussissa, eli aseen piipun tulee olla suunnattuna turvalliseen suuntaan.

Ampumatarvikkeet
Käytä aseessa vai siihen tarkoitettuja oikeakaliiperisia ampumatarvikkeita. Älä ammu
radalta tai muualta löydettyjä patruunoita, sillä et voi tietää niiden kuntoa tai latauksen
tehoja.Löytöpatruunat pitää hävittää asianmukaisesti.
Häiriötilanteet
• Keskeytä ammunta, pidä ase turvalliseen suuntaan kohdistettuna ja ota sormi pois
liipaisimelta.
• Poista häiriö, jos se on sallittua lajisääntöjen mukaan - muussa tapauksessa noudata
ammunnanvalvojan ohjeita.
• Hävitä vialliset ampumatarvikkeet asianmukaisesti.
Vakuutusturva
Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta vahinkoja voi sattua. Ampumaurheilua harrastavan
tulee varmistautua siitä, että hänellä on vakuutussuoja, joka kattaa ampujalle itselleen
aiheutuneet ja myös ampujan toisille aiheuttamat vahingot. Suosittelemme Reserviläisliiton
toimintaturvajäsenyyttä kaikille ampujille.
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