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AMPUMATOIMINTA RESERVILÄISURHEILUSSA 
 

Yleiseen asevelvollisuuteen nojaavassa puolustusratkaisussa re-
serviläisen tärkeimpiä tehtäviä on ylläpitää omaa kenttäkelpoi-
suuttaan. Kenttäkelpoisuus tarkoittaa määritelmän mukaan yksi-
lön fyysistä kuntoa sekä ampumataitoa. Reserviläisjärjestöjen ja 
puolustusvoimien yhteisen näkemyksen mukaan näiden ylläpito ei 
onnistu pelkästään puolustusvoimien keskimäärin kerran viidessä 
vuodessa järjestämien kertausharjoitusten avulla, jotka nekin 
usein kohdistuvat vain tärkeimpiin sodan ajan joukkoihin.  

 
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) jäsenyhdistyksissä turvallinen ja 
monipuolinen ampumatoiminta on yksi tärkeimmistä toimintamuo-
doista. Liiton jäsenyhdistyksissä on lähes 70 000 jäsentä, mikä 
tekee siitä Suomen suurimman ampumaurheilujärjestön.  

 
Reserviläisten aktiivinen ja tarkoituksenmukainen ampumatoimin-
ta ylläpitää osaltaan koko maan puolustamiseen tarvittavaa suori-
tuskykyä. Reserviläisten omilla aseilla suorittamat palvelusam-
munnat ovat myös osa puolustusvoimien kenttäkelpoisuuden oh-
jelmaa. Puolustusvoimien määräysten mukaan aktiivinen osallis-
tuminen RESUL:n ampumalajeihin otetaan huomioon myös puo-
lustusvoimien ammunnanjohtajaoikeuksia ja -lupia myönnettäes-
sä. 

  
Reserviläisurheiluliiton tavoitteena on mahdollistaa kaikkien re-
serviläisten turvallinen, tarkoituksenmukainen ja monipuolinen 
ampumaharjoittelu sekä -urheilu nyt ja tulevaisuudessa. 
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AMPUMA-ASEOHJE 
 

Tässä ohjeessa määritellään Reserviläisurheiluliiton (RESUL), 
Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) sekä Reserviläisliiton (RES) 
ampuma- ja yhdistelmäkilpailuiden lajisääntöjen mukaisiin kilpai-
luihin sekä lajinomaiseen ampumaharjoitteluun hyvin soveltuvat 
ampuma-aseet.  

 
AMPAOHJ-08 on tarkoitettu avuksi sekä harrastajille että viran-
omaisille. Se vastaa kysymykseen, sopiiko tietty ampuma-ase hy-
vin johonkin RESUL/RUL/RES ampumaurheilulajiin tai ampuma-
harjoitteluun.  
 
Ohjeessa lajisääntöjen määräämät ampuma-aseiden tyypit ja toi-
mintatavat on ilmaistu ampuma-aselain (1/1998) käyttämällä luo-
kittelulla. Ohjeessa ei oteta kantaa lupaharkinnan ulkopuolisiin 
asioihin, kuten aseen paino, tähtäimet, hihnat tai laukaisuvastus. 
Tästä syystä tämä ohje on aina toissijainen verrattuna  
RESUL/RUL/RES hallitusten vahvistamiin varsinaisiin lajisääntöi-
hin. 

 
RESUL:n yhdistyksissä harrastetaan myös muun muassa Suo-
men Ampumaurheiluliiton (SAL) ja Suomen Ampumahiihtoliiton 
(SAHL) kilpailusääntöjen mukaisia ampumalajeja. Näiden osalta 
vastaavat ohjeet ja määräykset antaa ko. lajiliitto. 
 
Suomen ampuma-aselainsäädäntö, yleinen asetekniikka ja  
RESUL/RUL/RES lajisäännöt muuttuvat ja kehittyvät ajan kulues-
sa. Tästä syystä tätä ohjetta päivitetään aina kun siihen on tarvet-
ta. 
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RESERVILÄISURHEILUSSA KÄYTETTÄVÄT AMPUMA-ASEET 
 

Osaa reserviläisten ampumalajeista on mahdollista harrastaa 
puhtaasti kilpailukäyttöön suunnitelluilla ampuma-aseilla. Monet 
reserviläisten ampumalajeista on kuitenkin tarkoitettu nimen-
omaan palvelus- tai sotilaskäyttöön suunnitelluille ampuma-aseille. 
Koska osalle näistä ampuma-aseista ei ole ampuma-aselain mu-
kaan mahdollista saada hallussapitolupaa ampumaurheilun/-
harrastuksen perusteella, voidaan näissä lajeissa käyttää palve-
lus- ja sotilasaseita ulkonäöltään vastaavia, mutta toimintataval-
taan itselataavia ampuma-aseita.  
 
Lajinomaisessa harjoittelussa käytetään usein apuna myös palve-
lus- ja sotilasaseita vastaavia .22 kaliiperin ampuma-aseita. Näitä 
käytetään erityisesti silloin, kun harjoittelu tapahtuu vain .22 kalii-
perille sopivilla sisäampumaradoilla. 
 
Erityisesti sovellettu reserviläisammunta (SRA) ja palve-
lusaseammunta ovat vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenille tarkoitettua toiminnallista ja turvallista aseenkäsittely- ja 
ampumataitoa kehittävää ja mittaavaa urheiluammuntaa. Lajien 
tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten ampumataitoa käyt-
täen nykyaikaista sotilasaseistusta vastaavia välineitä. Lajien 
säännöissä otetaan myös huomioon ampumatekniikoissa sekä 
välineistössä tapahtuva yleinen kehitys, sopeuttaen lajia tarvitta-
essa muuttuneiden tekijöiden mukaiseksi. Käytännössä välineis-
tön sopivuudessa näyttelee merkittävää osaa myös niiden saata-
vuus ja hintakehitys. 

 
Monissa reserviläisten ampumalajeissa ei ole em. syistä haluttu 
määrätä tarkasti esimerkiksi aseiden kaliiperia tai kokoa, koska 
olennaista on sotilastyyppisillä aseilla harjoittelu ja kilpailu, eikä 
jonkin tietyn asemallin tai kaliiperin käyttö. 
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Reserviläisurheiluliiton (RESUL), Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) sekä Reserviläisliiton (RES) 
ampuma- ja yhdistelmäkilpailuiden lajisääntöihin hyvin soveltuvat ampuma-aseet.

RESUL/RUL/RES-LAJI AMPUMA-ASELAIN (1/1998) TYYPPI TT 1

Sovellettu reserviläisammunta - SRA

Kivääri Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri 4

Muu ampuma-ase - pistoolikarbiini 4

Aseen on käytettävä keskisytytteistä patruunaa. 
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 20 
patruunan lippaita (tyypillisesti 30 - 40 patruunaa).

3 2

3 2

3 2

Tarkka-ammuntakivääri Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri 4

Aseen on käytettävä keskisytytteistä patruunaa. 

2,3 2

2,3 2

Haulikko Haulikko
Muu ampuma-ase - haulikko 4

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jonka lipaskapasiteetti on vähintään 5 
patruunaa  tai jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan lippaita 
(tyypillisesti 8 - 12 patruunaa).

2,3 2

2,3 2

Pistooli Pistooli 3

Aseen kaliiperi vähintään 9 mm (.357/.38).
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 10 
patruunan lippaita (tyypillisesti 15 - 20 patruunaa).

  3 2

Pistoolipika-ammunta

Vakiopistooli Pienoispistooli 3

Lajiin sopii hyvin pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan 
lippaita.
Aseen oltava Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailusääntöjen mukainen.

3

Isopistooli Pistooli 3

Revolveri 3

Aseen kaliiperi 7,62 - 9,25 mm. (.30 -.38/.357).
Lajiin sopii parhaiten pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan 
lippaita, ja hyvin revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.
Aseen oltava Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailusääntöjen mukainen.

3
2
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Palvelusammunta

PA1 Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri 4

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen ampuma-ase. 
Aseen kaliiperi 5,45 mm - 8,0 mm. 
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 20 
patruunan lippaita (tyypillisesti 30-40 patruunaa).

3 2

3 2

PA2 Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri 4

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen ampuma-ase. 
Aseen kaliiperi 5,45 mm - 8,0 mm. 
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 20 
patruunan lippaita (tyypillisesti 30 - 40 patruunaa).

3 2

3 2

PA3 Pistooli 3

Aseen kaliiperi vähintään 9 mm (.357/.38).
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 10 
patruunan lippaita (tyypillisesti 15 - 20 patruunaa).

3 2

PA4 Pistooli 3

Aseen kaliiperi vähintään 9 mm (.357/.38).
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 10 
patruunan lippaita (tyypillisesti 15 - 20 patruunaa).

3 2

Kenttäammunta

Kivääri Kivääri

Aseen kaliiperi 5,45 - 8,2 mm. 
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5 
patruunan lippaita.

2,3

.22 kivääri Pienoiskivääri

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää 5 patruunan lippaita 
tai jonka lipaskapasiteetti on 5 patruunaa.

2,3

Perinnease

Perinnekivääri Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri 4

Aseen kaliiperi 6,5 - 8,2 mm. 
Sotilaskäyttöön suunniteltu ja avotähtäimin varustettu ampuma-ase. 
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5 
patruunan lippaita tai jonka lipaskapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.

2
2
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Perinnepistooli Pistooli 3

Revolveri 3

Sotilaskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu ampuma-ase. 
Aseen kaliiperi 7,0 - 12,00  mm. 
Lajiin sopii hyvin pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan 
lippaita, ja revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.

3
2

Pienois-/urheilupistooli

Pistooli Pienoispistooli 
Pienoisrevolveri

Lajiin sopii parhaiten pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan 
lippaita, ja hyvin revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.
Aseen oltava Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailusääntöjen mukainen.

3

RA 7 - ammunta

Kivääri Kivääri
Muu ampuma-ase - kivääri 4

Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen ampuma-ase. 
Aseen kaliiperi 5,45 mm - 8,2 mm. 
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 20 
patruunan lippaita (tyypillisesti 30 patruunaa).

3 2

3 2

Kaksoishirvi

Kivääri Kivääri

Aseen oltava Metsästysasetuksen (666/93) 16 § 2 mom 3 mukainen.

2

Tarkka-ammunta TA

TA-kivääri Kivääri 
Muu ampuma-ase - kivääri 4

Aseen kaliiperin oltava 5,45 - 12,7 mm (.50 BMG).
SM-kilpailuissa aseen kaliiperin oltava 6,5 - 12,7 mm (.50 BMG).
Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5 
patruunan lippaita tai jonka lipaskapasiteetti on 5 patruunaa (tyypillisesti 5 - 10 
patruunaa).

2,3 2

2,3 2

.22 kivääri Pienoiskivääri 
Muu ampuma-ase - pienoiskivääri 4

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5 
patruunan lippaita tai jonka lipaskapasiteetti on 5 patruunaa (tyypillisesti 5 - 10 
patruunaa).

2,3
2,3
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Ampumasuunnistus ja -hiihtokilpailut

Kivääri Pienoiskivääri 

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää 5 patruunan lippaita.
Aseen oltava Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailusääntöjen mukainen.

2
2

Maasto-, meri-, partio- ja talvikilpailut

Pistooli Pistooli 3

Pienoispistooli 3

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 5 
patruunan lippaita (tyypillisesti 10-15 patruunaa).

3
3

Pistooliampumahiihto ja -juoksukilpailut

Pistooli Pistooli 3

Revolveri 3

Lajiin soveltuu hyvin pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan 
lippaita tai revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.

3
2

Urheilupistooli Pienoispistooli 3

Pienoisrevolveri 3

Lajiin soveltuu hyvin pistooli, jossa voidaan käyttää vähintään 5 patruunan 
lippaita tai revolveri, jonka rullakapasiteetti on vähintään 5 patruunaa.

3
2

Neliottelu

Pistooli Pistooli 3

Pienoispistooli 3

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää vähintään 10 
patruunan lippaita.

3
3

Pienoiskivääri Pienoiskivääri 

Lajiin soveltuu hyvin ampuma-ase, jossa voidaan käyttää 5 patruunan lippaita.
Aseen oltava Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailusääntöjen mukainen.

2
2
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4)  Ampuma-aselain (1/1998) 6 § mukaan sellaista kivääriä, pienoiskivääriä tai haulikkoa, 
jonka pituus on alle 840 mm tai jonka piipun pituus on alle 400 mm, kutsutaan muu ampuma-
aseeksi. Nämä soveltuvat hyvin useisiin RESUL:n kilpailulajeihin.

2)  Ampuma-aselain (1/1998) 44 § mukaan lupa sarjatuliaseisiin voidaan myöntää vain 
keräilyn, näytöksen tai sitä vaativan työn perusteella (pl. valtion omistamat ampuma-aseet). 
Jos sarjatuliaseessa on vaihdin tai muu vastaava mekanismi, jolla sitä voidaan käyttää 
itselaavalla kertatulella, voidaan sitä käyttää myös useissa RESUL:n kilpailulajeissa. 

3)  Ampuma-aselain (1/1998) 8 § mukaan sellaista pistoolia, joka mahtuu 130x180 mm 
laatikkoon, ja revolveria, joka mahtuu 140x190 mm laatikkoon, kutsutaan taskuaseeksi. Lain 
mukaan lupa taskuaseeseen voidaan myöntää vain keräilyn, muistoesineenä pitämisen tai 
sitä vaativan työn perusteella. Näitä aseita voidaan käyttää myös useissa RESUL:n 
kilpailulajeissa.

1)  Ampuma-aselain (1/1998) 7 § mukaan ampuma-aseiden toimintatavat ovat:
   1 kertatuli
   2 lippaalinen kertatuli
   3 itselataava kertatuli
   4 sarjatuli



RESERVILÄISURHEILULIITTO
AMPAOHJ-08

LIITE 1

www.resul.fi

Reserviläisurheiluliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton ampumestaruuskilpailuiden
lajisääntöjen mukaisiin kilpailuihin (ja lajinomaiseen harjoitteluun) hyvin soveltuvat ampuma-aseet 
sekä niiden toimintatavat.

Laji K
iv

ää
ri 

R
ev

ol
ve

ri 

Pi
st

oo
li 

H
au

lik
ko

M
uu

 a
m

pu
m

a-
as

e 
 

ha
ul

ik
ko

M
uu

 a
m

pu
m

a-
as

e 
ki

vä
är

i
M

uu
 a

m
pu

m
a-

as
e

pi
st

oo
lik

ar
bi

in
i

Pi
en

oi
sk

iv
ää

ri

Pi
en

oi
sr

ev
ol

ve
ri

Pi
en

oi
sp

is
to

ol
i

Sovellettu reserviläisammunta - SRA 3 3 2,3 2,3 3 3 (3) (3)
Palvelusammunta 3 3 3 (3) (3)
Pistoolipika-ammunta 2 3 2 3
Kenttäammunta 2,3 (2,3)
RA 7 - ammunta 3 3
Kaksoishirvi 2
Perinnease 2 2 3 2
Tarkka-ammunta - TA 2,3 2,3 (2,3)
Ampumasuunnistus 2
Ampumahiihto 2
Pienois-/urheilupistooli 2 3
Maastokilpailu 3 3
Merikilpailu 3 3
Partiokilpailu 3 3
Talvikilpailu 3 3
Pistooliampumahiihto 2 3 2 3
Pistooliampumajuoksu 2 3 2 3
Neliottelu 3 2 3

Toimintatavat
1    kertatuli
2    lippaallinen kertatuli
3    itselataava kertatuli
4    sarjatuli 
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