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Risto Aarrekivi
Suomen Ampumaurheiluliitto

Johdatus  päivän  teemaan
Urheiluampujien  puheenvuoro
` Risto  Aarrekivi,  Suomen  Ampumaurheiluliitto  ry
Metsästäjien  puheenvuoro
` Sauli  Härkönen,  Metsästäjäin  Keskusjärjestö
Reserviläisten  puheenvuoro
` Arto  Pulkki,  Reserviläisurheiluliitto  ry
Asekaupan  ja  teollisuuden  puheenvuoro
` Mikko  Hietala,  Asekauppiaiden  Liitto  ry
Kansalaisjärjestön  puheenvuoro
` Runo  Kurko,  NRA  Kansallinen  Kivääriyhdistys  ry
Asekeräilijöiden  puheenvuoro
` Jukka  Sassi,  Asehistorian  Liitto  ry
Ilma-aseharrastajien  puheenvuoro
` Mika  Niemelä,  Suomen  Ilma-Aseharrastajat  ry
KESKUSTELU
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Suomen Ampumahiihtoliitto

Suomen Ampumaurheiluliitto

Suomen Asehistoriallinen Seura

Suomen Ilma-Aseharrastajat

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto

Suomen Metsästysyhdistys

Suomen Reserviupseeriliitto

Asealan Elinkeinonharjoittajat

Asehistorian Liitto

Asekauppiaiden Liitto

Aseseppien yhdistys

Classic Old Western Society

Maanpuolustusnaisten Liitto

Metsästäjäin Keskusjärjestö

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys

Reserviläisurheiluliitto

Reserviläisliitto

Svenska Reservofficersklubb

`

`

`

Ampumaharrastuksen asiantuntijajärjestöt
työskentelevät jatkuvasti aseturvallisuuden
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Näissä järjestöissä on
yhteensä yli 500 000 jäsentä ja niiden vaikutuspiirissä
yli miljoona ammunnan harrastuksen kanssa
tekemisissä olevaa kansalaista.
Näiden järjestöjen tavoitteena on, että turvallinen,
vastuullinen ja monipuolinen ampumaharrastus säilyy
elävänä osana suomalaista vapaa-ajan ja liikunnan
kulttuuria.
Toiminnan edellytyksenä on kuitenkin toimiva ampumaaselaki. Toimiva ja selkeä laki edistää myös
tehokkaimmin yleistä turvallisuutta.
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Kirje poliisiylijohtaja Paaterolle 5.11.2008
Ammunnan ja metsästyksen harrastajat ympäri maata ovat olleet
erittäin huolestuneista viime aikojen traagisista tapahtumista. Yhteinen
huolemme on, että kuinka voisimme löytää keinoja erityisesti
vastaavien murheellisten tapahtumien estämiseksi mutta samalla
turvaten laaja-alainen harrastustoimintamme.
Olemme vakuuttuneita siitä, että toiminnallamme olemme omalta
osaltamme vähentämässä nuorten syrjäytymistä, mikä on mitä
ilmeisimmin ollut niin Jokelan kuin Kauhajoenkin tapahtumien
taustalla.

Esitämme, että voisimme aktiivisella toiminnallamme
olla tukemassa Sisäasiainministeriötä aselain
uudistamisprosessissa.

Esitystä ei hyväksytty koska,
Ń ministeri oli jo työryhmän nimennyt
Ń aikataulu oli erittäin kiireinen ja että
Ń kaikki voivat vaikuttaa uudistamistyöhön viimeistään
lausunnonantovaiheessa.
Lausunnot annettiin määräaikaan mennessä. Ammunnan eri
harrastajatahot ovat olleet varsin yksimielisiä antaessaan
lausuntonsa aselain luonnoksesta.
Tämä näkemys on lain valmistelijoilla ollut käytettävissään mm.
ampuma-aselautakunnassa edustettuna olevien edustajiemme
välityksellä. Lautakunta on kokoontunut neljä kertaa
lakihankkeen asettamisen jälkeen, mutta lautakunnan
enemmistön esittämiä korjauksia, ehdotuksia ja neuvoja ei ole
valmisteluvaiheessa otettu juurikaan huomioon.
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Lausuntokierrokselle lähetettiin valitettavan sekava ja
puutteellinen lakiluonnos.
Lausunnon antajilla ei ole ollut käytössään lakia täsmentävää ja
täydentää asetusluonnosta, poliisihallintolain lopullista esitystä
eikä niiden pohjalta esiin tulevia vaikutusselvityksiä.
Tämän johdosta järjestöt esittivät, että lakiesitys tulisi asettaa
uudelleen valmisteltavaksi ja toiselle lausuntokierrokselle.
Valitettavasti tähän ei suostuttu.

Harrastajakunta tuli kuulluksi - muttei kuunnelluksi !

Tulevissa puheenvuoroissa eri tahot esittelevät omat
ongelmakohtansa lakiehdotuksen osalta.
Niitä on useita kymmeniä, jotka liittyvät lain tai jopa
käsityksemme mukaan perustuslainvastaisuuksiin tai jotka
muutoin olisivat merkittävästi vaikeuttamassa
harrastustoimintaa sekä elinkeinon harjoittamista.
Esityksissämme tuomme esille vain keskeisimmät. Jaettu
materiaali käsittelee niitä koko laajuudessaan.
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Järjestöt  esittivät,  että  
1)
2)
3)

Lakiesitys  tulee  palauttaa  uudelleen  valmisteltavaksi
Järjestöjen  asiantuntemusta  hyödynnetään  kuten  voimassa  olevan  ja  
erinomaisen  aselain  valmistelun  yhteydessä  tehtiin  ja  että
Aikataulullisesti  se  liitetään  aselainsäädännön  uudistamisen  toiseen  
vaiheeseen,  jonka  mukaan  hallituksen  esitykset  tulee  antaa  eduskunnalle  
viimeistään  syysistuntokaudella  2010  (haetaan  vuoden  lisäaika  EU-
direktiivin  voimaansaattamiselle).

Perustelut:  
1)
2)
3)

Lukuisista  merkittävistä  muutoksista  johtuen  lakiehdotusta  on  erittäin  vaikea  
muutoskorjata,  vaan  se  tulisi  tarkastaa  kokonaisuutena  uudelleen.  
Eduskunnassa  tämän  työn  tekeminen  asettaisi  erityisesti  hallintovaliokunnan  
kohtuuttoman  haasteen  eteen.
Vuoden  lisäaika  mahdollistaisi  lisäksi  lain  perusteella  annettavan  asetuksen  ja  
muun  ohjeistuksen  tekemisen  ja  siten  lakiuudistusta  olisi  tarkasteltavissa  
kokonaisuutena.    



Perustettu 1919



314 jäsenseuraa



Jäseniä seuroissa n. 35.000



8 eri ampumaurheilulajia
 ISSF-lajit: olympialajit -

haulikkolajit, kivääri, pistooli
sekä ei-olympialaji liikkuva maali

 IPC-lajit: paralympialajit ²

liikuntavammaisampumarheilun
kiväärin ja pistoolin lajit

 Muut ei-ISSF-lajit:

kasa-ammunta, mustaruuti,
practical, siluetti
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`

`

Toimintasääntöjemme mukaan SAL:n tarkoituksena
on edistää ja kehittää ampumaurheilua Suomessa
sekä osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen
ampumaurheilutoimintaan.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset
ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa
edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Missio: Edistää ja kehittää ampumaurheilua, turvata
sen toimintamahdollisuudet ja tarjota onnistumisen
edellytyksiä

`

`
`
`
`

SAL palkittiin 2006
Opetuministeriön ja SLU:n
Tasa-arvopalkinnolla
ensimmäisenä lajiliittona
Sopii tytöille, pojille
naisille ja miehille
Vammaisurheilu mukana
Nuoresta senioriin 6-80v.
Perheet mukana paljon
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`

Ampumaurheilu on
ainoa kesäolympialaji,
joka on tuonut mitalin
kaikista 2000-luvun
luvun
olympialaisista

x 1 kulta - 2008
x 2 hopeaa - 2000,2004
x 1 pronssi - 2008

`

`

Ampumaurheilijat
paras lajiryhmä
Suomen Pekingin
joukkueesta
Vammaisurheilusta
kultaa 2004 ja hopeaa
2000

HUOMIOITA
UUDESTA
ASELAKIESITYKSESTÄ
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`

`

`

SAL tukee viranomaisten työtä aselain
kehittämiseksi ja ymmärtää vastuunsa nyt ja
tulevaisuudessa
Urheiluampujat haluavat kaikin keinoin kehittää
keinoja, joilla estetään aseiden kulkeutuminen
vääriin ja rikollisiin tarkoituksiin
Lakiluonnoksessa esitetyt muutokset tulisivat
vaikeuttamaan merkittävästi seuratoimintaa, ne
jopa romuttaisivat nuorten mahdollisuudet

harrastaa pistooliammuntaa !

`
`

SAL:n kilpailutoiminta alkaa 8v:sta
Kultahipputoiminta 8-14 v.

² VANHEMMAT AINA KULTAHIPPUJEN MUKANA !!!

`

`

Varsinainen kilpailutoiminta
ruutiaseilla alkaa 15/16 v. (esim
pistoolilla ja kiväärillä sarjat Y16/N16,
haulikossa Y15)
EM- ja MM-kilpailuissa nuorten sarjat
alle 20v.
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`

Menestyminen vaatii
pitkäjänteistä
harjoittelua

Nykyinen esitys vaikeuttaa
kansainväliselle tasolle pääsyä
nuorille suomalaisille
pistooliampumaurheilijoille
` Nuoret ja olympialaiset???
` Nuorten olympialaiset 2010???
`

`

`

`

20 vuoden ikäraja ja 2 vuoden harjoitteluvaade
ennen oman aseen hankintaa ovat vaarantamassa
koko pistooliammunnan tulevaisuuden.
Se lisää lisäksi merkittävästi eriarvoisuutta, sillä
vain suurilla seuroilla on mahdollisuus tarjota
"laina-DVHLWDµ
Nuorten osallistuminen kansainväliseen
kilpailutoimintaan monimutkaistuu ja vaikeutuu
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Olympiaedustajamme Pekingissä
Mira Nevansuu
¾ 13-vuotiaana aloitti
harjoittelemaan urheilupistoolilla
¾ 17-vuotiaana PM-kultaa
Tanskassa tyttöjen
vakiopistoolissa
¾ 19-vuotiaana PM-kultaa Norjassa
tyttöjen urheilupistoolissa

Myöntäisitkö
sinä
hänelle
pistoolin
hankkimisluvan

?
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Henkilön aiempi
ammunnan
harrastus tulee
hyväksilukea
lupamenettelyssä
Myös käsiaseluvan
osalla !!!

Ampumaurheilun  perusopetus  tapahtuu  yleensä  ilma-
aseilla  (ilmapistooli  ja  ilmakivääri).  Perusasiat  samat  
ilmaaseissa  kuin  myös  ruutiaseissa.
Pistooliammuntaa  harrastavat  useita  eri  pistoolilajeja.
Tuntuisi  oudolta,  ettei  ilma-aseella  tapahtuvaa  koulutusta
ja  harrastamista  millään  muotoa  huomioida  lupia
myönnettäessä.
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-

-

-

-

Seuratoiminnan tulee olla aina
vapaaehtoista kansalaistoimintaa.
Seuralla tulee säilyä jatkossakin
harkintavalta ketä se jäsenekseen
hyväksyy.
Syntyisikö yhdistymispakon
VHXUDXNVHQDµ3RLVSRWNLWWXMHQ
$PSXPDVHXUDµ"
Seurasta ja ampumaasekouluttajista viranomaisjatke?
Muutosten kustannukset ²vain
vapaaehtoistoiminnan
kannettavaksiko?
Olosuhteet -> yhteiskunta
tukemaan ratojen kehittämistä

Aselain kehittämisellä ja yhtenäisillä
pelisäännöillä on mahdollista toteuttaa niin
harrastuksen turvallisuus kuin sen
jatkuminenkin.
Tämä on meidän kaikkien yhteinen etu !
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Metsästäjien  näkökulma
HE  106/2009:ään
Sauli  Härkönen
Apulaistoiminnanjohtaja
Eduskunta,  7.10.2009
7.10.2009

c/o  Metsästäjäin  Keskusjärjestö

1

 Hallituksen  esityksellä  on  suuri  vaikutus  
metsästäjiin  ja  metsästykseen
 Metsästäjiä  yli  300  000
 Uusia  metsästäjiä  tulee  vuosittain  n.  8  000
± Joista  noin  35  %  alle  18-vuotiaita
7.10.2009

c/o  Metsästäjäin  Keskusjärjestö

2

1
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HE 106/2009
Reservin ampumaharrastus
Arto Pulkki
Reserviläisurheiluliitto ry

µ-RNDLQHQPLHVSXROLQHQ6XRPHQ
kansalainen on asevelvollinen sen vuoden
alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen
vuoden loppuun, jona hän täyttää 60
YXRWWDMROOHLMlOMHPSlQlWRLVLQVllGHWlµ
Asevelvollisuuslaki (1438/2007)
2
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RESERVILÄISURHEILULIITTO - RESUL
 Tarkoituksena kohottaa jäsenyhdistystensä jäsenistön peruskuntoa ja

kehittää heidän maanpuolustustaitoja ja kenttäkelpoisuutta erityisesti
sotilasluonteisen urheilun ja liikunnan avulla.
 Järjestää liikunta-, urheilu- ja kilpailutoimintaa.
 Jäseninä
o Reserviläisliitto ry
o Suomen Reserviupseeriliitto ry
o Maanpuolustusnaisten Liitto ry
o Maanpuolustuskiltojen Liitto ry
Yhteensä lähes 90 000 jäsentä
3
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RESERVIN AMPUMAHARRASTUS
 Ampumataito on maanpuolustuksen kannalta yksittäisen
reserviläisen tärkein taito.
Reserviläisurheiluliiton jäsenyhdistyksissä turvallinen ja
monipuolinen ampumatoiminta on yksi tärkeimmistä
toimintamuodoista.
 Reserviläisten aktiivinen ja tarkoituksenmukainen
ampumatoiminta ylläpitää osaltaan koko maan puolustamiseen
tarvittavaa suorituskykyä.
4
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ASETURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN
 Reserviläisurheiluliitto näkee aseturvallisuuden kehittämisen
keskeisimpänä tavoitteena sen, ettei ampuma-aseita joudu sellaisten
henkilöiden haltuun, jotka käyttävät aseita väärin.
 Aseitaan huolellisesti käyttävät ja säilyttävät harrastajat eivät aiheuta
aseturvallisuuden heikkenemistä.
 Luvallisten ampuma-aseiden väärinkäytön ehkäisemisessä tulee pääpaino
asettaa luvanhakijan henkilökohtaisen soveltuvuuden arvioinnin
parantamiseen.
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HE 106/2009 ² ONGELMAKOHDAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ristiriidat perusoikeuksien kanssa.
(Käytännössä) määräaikaiset hallussapitoluvat.
2 vuoden pakollinen harrastaminen ennen ensimmäistä lupaa.
20 v ikärajat.
Ampuma-asekouluttajajärjestelmän raskaus.
Ampuma-aseen ja aseen osien toimimattomat ja EU asedirektiivistä
poikkeavat määritelmät.
7. Asevelvollisten ampumaharjoittelu puuttuu edelleen hyväksyttävistä
ampuma-aseen käyttötarkoituksista.
8. Asetuksesta ja muutosten nk. II-vaiheesta ei ole edes luonnosta.
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µ/XSDDHLP\|QQHWl- ei ole kyennyt osoittamaan riittävää
WRGLVWXVWDKDUUDVWXNVHQVDODDMXXGHVWDMDNHVWRVWDµ
-84 varusmiespalvelus
-85 1. oma pienoiskivääri
-86 1. oma haulikko
-06 1. oma kivääri
- SAL:n kilpailulisenssi
- Metsästäjätutkinto
- Toiminut vuosia ohjaajana ampumakoulussa
- Toiminut ilmakiväärin SM-kilpailujen
lajijohtajana

Vuosittainen kilpailutoiminta pistoolilla:
- Reserviläisten perinnepistooliammunnat
- Reserviläismalja²kilpailut pistoolilla
Henkilökohtainen menestys viime vuosilta
- Suomen Lions-liiton ilma-asekisoissa
mestaruus ilmakiväärillä ja pronssia
ilmapistoolilla.
- Pystykorvan SM 300 m makuumestaruus.
- Useita piirimestaruuksia pistoolilla ja
kiväärillä.

Puoltavat lausunnot paikalliselta
ampumaseuralta ja reserviläisyhdistykseltä.
7
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HE 106/2009 ² UUSI VALMISTELU
 Aseturvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan
kestäviä ja toimivia ratkaisuja.
 HE 106/2009 sisältää erittäin merkittävän määrän niin
lainsäädännöllisiä kuin toiminnallisia ongelmia.
 Vain selkeä ja hyvin perusteltu ampuma-aselaki estää
kansalaisten eriarvoisen kohtelun.
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3-minuuttinen Eduskunnassa 7.10.2009
Mikko Hietala ² Asekauppiaiden Liitto ry.

`

Aseteollisuus ja tukkukauppiaat
Ń Asealan Elinkeinonharjoittajat ry
Ń www.aae-fata.fi

`

Vähittäiskauppa ja tukkukauppiaat
Ń Asekauppiaiden Liitto ry
Ń www.asekauppiaat.fi

`

Asesepät

Ń Suomen Aseseppien Yhdistys ry
Ń www.asesepat.fi

1
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`

`

`
`

Merkittävä rooli
µDVHNRQHLVWRVVDµ
Oma taloudellinen
intressi
Harrastajien intressi
Viranomaisten intressi

Viranomaiset

Ampumaharrastajat

ASEKAUPPIAAT

µQlN|DODSDLNDOODROHYLD
DPPDWWLODLVLDµ
LAILLINEN HANKINTAKANAVA!

`

`

Tuntuvia rajoituksia hankkimislupien
myöntämisessä tosiasiallisesti kaikenlaisten
aseiden osalta, ei pelkästään yhden käden
tuliaseiden osalta.
Yhden käden tuliaseiden kauppa pysähtynyt lähes
kokonaan.

Æ Merkittäviä taloudellisia menetyksiä
elinkeinonharjoittajille

µ2+-(,'(1µlaillisuus on nyt kyseenalaistettu vahvasti
usealla HaO:n päätöksellä sekä esim. J.Kasvin
kirjallisella kysymyksellä KK709/2009
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`

Lupaprosessi harrastajien kannalta

Lisääntynyt byrokratia -> prosessin kalleus
Kasvaneet käsittelyajat, jopa 3-4kk.
Suuret paikkakuntakohtaiset tulkintaerot
Paikkakuntakohtaiset erot asiakirjojen
hankinnassa (esim. lääkärintodistukset,
harrastustodistukset)
Ń Harrastuksen liian suuri aloittamiskynnys
Ń Laillisen harrastamisen ja aseenomistamisen
perusteeton paniikkisääntely
Ń
Ń
Ń
Ń

`

Vanhat aseluvan haltijat

Ń Uuden aseen hankkiminen liian monimutkaista
Æ kaupan kannalta kestämätöntä sääntelyä
Ń Pitkittyneet myyntiajat
Ń Kymmenien miljoonien vaihto-omaisuuden
kiertonopeus hidastunut kestämättömäksi
Ń Aseturvallisuus HLROHSDUDQWXQXWµRKMHLGHQµ
myötä eikä myöskään parannu kelvottomien
ohjeiden siirtämisellä lakiin (HE106/2009)
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Suomalainen lainsäädäntö ON JO EU:n
tiukimpia ² ja TOIMIVA
` Oma lainsäädäntömme ylittää pääsääntöisesti
EU-minimivaatimukset
` EU:n direktiivi velvoittaa muuttamaan omaa
lainsäädäntömme vain minimaalisesti
Æ EU EI OLE PERUSTE ASELAIN KIRISTÄMISELLE
`

`

`

`

Lakiesityksessä annettaisiin lupaviranomaiselle
µDYRLQYDOWDNLUMDµVXEMHNWLLYLVHHQWXONLQWDDQ² etenkin
kun asetuksesta ei ole vielä tietoakaan

Voimassaolevan lain kanssa ristiriidassa
olevat ohjeet OVAT JO NYT ONGELMA.

Lain tulkinta asetuksilla ja/tai alemmanasteisilla
ohjeilla EI ole kestävä ratkaisu.
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`

`

2QJHOPDNRKWLHQµNRUMDLOXµHLDXWD
Lakiesitys valmisteltava alusta
alkaen uudelleen sidosryhmien ja
asiantuntijoiden kanssa
Æ HYVÄ JA KESTÄVÄ ASELAKI

5



5XQR..XUNR
SXKHHQMRKWDMD

(VLW\NVHQSHUXVWXVODLQYDVWDLVXXGHW
  $VHHQRPLVWDMDWV\\OOLVWHWllQ
HQQDNROWDSRWHQWLDDOLVLNVL
YlNLYDOWDULNROOLVLNVLPLNlORXNNDD
\KGHQYHUWDLVXXWWD





  -RNDLVHQ\NVLW\LVHOlPlNXQQLD
MDNRWLUDXKDRQWXUYDWWX.RWLHWVLQQlVWl
YlLWHWW\NRWLWDUNDVWXV NLHOWl\W\PLQHQ
DLKHXWWDDOXSDSHUXXWXNVHQ

  -lUMHVWl\W\PLVSDNNR
ORXNNDD\KGLVW\PLVYDSDXWWD





  0llUlDLNDLVOXYLVWDDLKHXWXYDW
OXSDSHUXXWXNVHWURPDKGXWWDYDW
DVHLGHQDUYRQPLNlULNNRR
RPDLVXXGHQVXRMDQ

  3HUXVWXVODNLVXRMDDHOLQNHLQRQ
KDUMRLWWDPLVHQNRNR(8QDOXHHOOD
/DLOOLVHQDOLLNHWRLPLQWDQDDVH
HOLQNHLQRDRQHVLW\NVHOOlWDUNRLWXV
YDLNHXWWDDMDMRSDORSHWWDDNRNRQDDQ





  2LNHXVVDDGD
RLNHXGHQPXNDLQHQNlVLWWHO\DVLDVVDDQ
DMDOODDQHLRQQLVWXOXSLHQ
PllUlDLNDLVXXNVLHQMDOLVllQW\YLHQ
OXSDSHUXXWXNVLHQYXRNVL3ROLLVLQ
UHVXUVVLWHLYlWULLWlWXUYDDPDDQ
NDQVDODLVWHQSHUXVRLNHXNVLHQ
WRWHXWXPLVWD

  -XONLVHQYDOODQRQWXUYDWWDYD
SHUXVRLNHXNVLHQMDLKPLVRLNHXNVLHQ
WRWHXWXPLQHQ(VLW\VV\\OOLVWll
DVHOXYDQKDOWLMDWVLWHQHWWlDVHHQ
RPLVWDPLQHQROLVLMRYDDUDNVL\OHLVHOOH
MlUMHVW\NVHOOHMDWXUYDOOLVXXGHOOHPLNl
ORXNNDDSHUXVRLNHXNVLD





  .DQVDNXQWDDQNRKGLVWXQXW
DVHHOOLQHQXKNDPDKGROOLVWDD
SHUXVRLNHXNVLVWDWLODSlLVHQ
SRLNNHDPLVHQ.RXOXDPSXPLVLDHL
YRLGDSLWllDVHHOOLVHQDK\|NNl\NVHQl
NDQVDNXQWDDNRKWDDQ3\V\YlODNLHL
ROHWLODSlLQHQSRLNNHDPLQHQ
SRLNNHXVRORLVVD





(VLW\NVHQSXXWWHHWMDYllULVWHOO\W
WDUNRLWXVSHUlW
(VLW\VHLWXRPLQNllQODLVWD
NRUMDXVWDVLLKHQHWWl
OXSDYLUDQRPDLVLDHLROHS\VW\WW\
HLNlKDOXWWXNRXOXWWDD
OXSDKDOOLQWRWHKWlYLLQ$LNDDWlKlQ
RQQ\WROOXWYXRWWD$$+<Q
SHUXVWDPLVHVWD

(VLW\VS\UNLLPXXWWDPDDQ
YRLPDVVDROHYDQODLQNDQVVD
ULVWLULLWDLVHWDVHOXSDNl\WlQW|MHQ
\KWHQlLVWlPLVRKMHHWODLNVLPLOOl
KDOXWDDQSHLWWllYLUNDPLHVWHQ
WHNHPlWYllULQNl\W|NVHW





(VLW\VDQWDDSROLLVLKDOOLWXNVHOOH
DYRLPHQYDOWDNLUMDQDQWDD
MDWNRVVDNLQPLHOLYDOWDLVLD
RKMHLWD

6LVlDVLDLQPLQLVWHUL|RQ
WDUNRLWXNVHOOLVHVWLMRKWDQXW
HGXVNXQWDDKDUKDDQDQWDPDOOD
WDUNNRMDOXNXMDDPSXPDDVHLGHQ
MDOXYDQKDOWLMRLWHQPllULVWlROOHQ
WLHWRLQHQVLLWlHWWlWLHGRWRYDW
WDUNLVWDPDWWRPLDMRKWXHQSROLLVLQ
DVHUHNLVWHULQYLUKHLVWl





6LVlDVLDLQPLQLVWHUL|QYlLWWlPlHWWl
HWXMlUMHVW|MHQODXVXQWRMDMD
DPSXPDDVHODXWDNXQQDQ
DVLDQWXQWHPXVWDRQNl\WHWW\
HVLW\VWlODDGLWWDHVVDRQWl\VLQ
WRWXXGHQYDVWDLQHQ

(VLW\VMRKWDLVLWRWHXWXHVVDDQ
WXUYDWWRPXXGHQOLVllQW\PLVHHQ
DLKHXWWDPDOODOXYDWWRPLHQ
DPSXPDDVHLGHQPllUlQ
OLVllQW\PLVHQ(VLPHUNNLQl
%ULWDQQLD
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ASEKERÄILY

ASEKERÄILY

1
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ASEKERÄILY

ASEKERÄILY
Muutama suuri kansallinen
asemuseo ei voi taltioida kaikkea
kulttuuriperimäämme.
Yksityiset kokoelmat ovat tärkeä
osa taltioinnissa, näin myös
taiteessa.
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ASEKERÄILY
Asekeräilijät, jo nykyisin erityisesti
hyväksyttyinä, edustavat
tarkimmin säädeltyjä
aseharrastajia.
Aseiden säilytystilat tarkastetaan
etukäteen poliisin toimesta.

ASEKERÄILY
Yksityiset kokoelmat täydentävät
kansallisen perinnön taltiointia.
Keräilijöiden kokoelmat ovat
yksityisrahoitteisia.
Asekeräily on kulttuurityötä, jolla
tarjotaan myös tuleville
sukupolville tietoa ajastamme.
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ASEKERÄILY
Perustuslaki 20:
Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu
kaikille.
Perustuslaki 22:
Julkisen vallan on turvattava
perusoikeudet.

ASEKERÄILY
Keräilijät otettiin hyvin huomioon
kun 1998 laki säädettiin.
Kun AAHY perustettiin tuli jo
´OXQWDWXSDDQ´
Keräilijät itse parhaita
asiantuntijoita alallaan.
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ASEKERÄILY
EU:n ampuma-asedirektiivi ei
koske asekeräilijöitä.
Kansallinen kulttuurin
säilyttämisen tarve on
muuttuvassa maailmassa tärkeää.

ASEKERÄILY
Asekeräilijät toivovat
kulttuuriharrastuksensa
jatkamiseksi muutaman asian:
Järkevä lupapolitiikka
Kohtuuhintainen lupamenettely

5
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ASEKERÄILY
Kiitos ajastanne.
Voitte esittää kysymyksiä.

6



ASEKERÄILY
Asekeräily on lailla säädeltyä ampuma-aseiden ja niiden osien keräilyä. Suppeasti
katsottuna varsinaisen asekeräilyn piiriin kuuluvat pelkästään Ampuma-aselain 2§
mukaiset ampuma-aseet ja niiden osat. Hyvin usein asekeräilyyn kuitenkin liittyy
luvanvaraisten patruunoiden ja ammusten keräilyä sekä erilaisten muiden lupavapaiden
mutta ampuma-aseisiin silti läheisesti liittyvien esineiden ja varusteiden keräily. Näistä
esimerkkinä mainittakoon erilaiset univormut ja teräaseet.
Yleensä keräilyn kohteena ovat vanhemmat ampuma-aseet, mutta myös nykyaikaisia
aseita keräillään ja taltioidaan myöhempiä sukupolvia varten. Kokoelmat muodostuvat joko
yksittäisen asetehtaan tuotannosta, tietyn aseen eri mallisarjoista tai tiettyyn historialliseen
tapahtumaan liittyvien tapahtumien aseista josta esimerkkinä sodat.
Aivan kuten vanhoissa kameroissa tai autoissa myös aseissa harrastajia kiehtoo ja
kiinnostaa esineiden syntyyn liittyvä historia, alan tekniikan kehitys ja näiden yhteys muun
yhteiskunnan kehitykseen. Aseissa yleiset esteettiset ja funktionaaliset arvot sekä niiden
harvinaisuus näyttelevät omaa tärkeää osaansa keräilytoiminnassa.
Asekeräily on yksi Suomen tiukimmin säädeltyjä ja valvottuja harrastuksia. Hyväksyttyjä
asekeräilijöitä on suomessa n. 1400. Lisäksi aseita ja niiden varusteita keräilee lukuisa
määrä henkilöitä, jotka eivät välttämättä tarvitse keräilijähyväksyntää harrastukselleen.
Näitä ovat esimerkiksi teräasekeräilijät.
Museoita, joiden kokoelmiin kuuluu aseita, on Suomessa useita. Suurimmat niistä, kuten
Sotamuseo ovat valtion omaisuutta. Tämän lisäksi on useita merkittäviä säätiöinä toimivia
museokokoelmia kuten Suomen Metsästysmuseo. Pienempiä maakunnallisia ja yksityisiä
kokoelmia on paljon. Nämä pienemmät kokoelmat täydentävät isojen museoiden
kokoelmien lisäksi tallennettavaa kulttuuriperintöämme. Lisäksi nämä yksityiskokoelmat
rahoitetaan keräilijän itsensä toimesta, mikä on merkittävä kulttuuriteko.
Suomessa suoritetaan kansainvälisestikin merkittävää ase- ja varushistoriallista
tutkimustoimintaa eri yhteisöjen, laitosten ja yksityishenkilöiden toimesta. Asekeräilyyn
liittyviä teknisiä ja historiallisia artikkeleita julkaistaan jatkuvasti myös useissa alan
kotimaisissa harrastelehdissä. Useat yksityiset ja säätiöidyt kokoelmat tarjoavat
merkittäviä tutkimuskohteita.
Suomessa asekeräilijöiden pääasiallisina edunvalvojina toimii kaksi järjestöä: Asehistorian
Liitto ja Suomen Asehistoriallinen Seura. Suomen Asehistoriallinen Seura on maamme
vanhin alan yhdistys, jonka toimi alueena on koko Suomi. Asehistorian Liitto koostuu
viidestätoista paikallisesta asehistoriallisesta yhdistyksestä ja toimialueena on niinikään
koko Suomi. Asehistorian Liitto ja Suomen Asehistoriallinen Seura edustavat n. 85 %:ia
kaikista maassamme hyväksytyistä asekeräilijöistä.



Mika  Niemelä
Suomen  Ilma-‐Aseharrastajat  ry

2  
Ampuma-‐ase
Ampuma-‐aseella  tarkoitetaan  välinettä,  jolla  .....  muun  räjähdyspaineen  avulla  
voidaan  ........  
Ampuma-‐aseeksi  katsotaan  myös  sellainen  esine,  joka  muistuttaa  
ampuma-‐asetta  ja  joka  rakenteensa  tai  valmistusmateriaalinsa  puolesta
on  ilman  erityistietoja  ja  -‐taitoja  muunnettavissa  toimivaksi  ampuma-‐aseeksi.





3  
Aseen  osa
Aseen  osalla  tarkoitetaan  ampuma-‐aseesta  irrallisena  
olevaa  aseen    runkoa,  piippua,  patruunapesää,  
sulkulaitetta  ja  sen  runkoa,  sulkukappaletta,  
äänenvaimenninta  sekä  niitä  toiminnallisesti  
vastaavia  osia.
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