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TÄSMENNYKSIÄ AMPUMA-ASEIDEN KÄYTTÖÖN JA PERINNEPUKEUTUMISEEN
VAPAAEHTOISESSA MAANPUOLUSTUSKOULUTUKSESSA
Pääesikunnan Henkilöstöosaston tietoon on muussa viranomaisten välisessä yhteistoiminnassa tullut vakavia ampuma-aseiden käyttöön liittyviä lieveilmiöitä puolustusvoimien hallinnoimilla ampumaradoilla ja
ampuma-alueilla. Tämän johdosta vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen valvontaan liittyviksi toimenpiteiksi käsketään seuraavaa.
Pääperiaate kaiken koulutuksen tukemisessa ja toteuttamisessa on
toiminnan lainmukaisuus. Puolustusvoimien ampumaratojen ja ampuma-alueiden käyttö ei ole peruste poikkeamiseen ampuma-aseista annetun sääntelyn velvoittavuudesta (ampuma-aselaki).
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevan
koulutuksen järjestämisessä tai yhdistysten puolustusvoimien alueilla
toteuttamissa ammunnoissa ei tule sallia yksityishenkilöiden tai yhdistysten omaisuutta olevien sarjatuliaseiden käyttämistä.
Koulutuksen suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon, että taisteluammuntojen järjestäminen on vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
annetun lain (556/2007) 17§:n perusteella yksinomaan puolustusvoimille kuuluva julkinen hallintotehtävä. Vuosittaista koulutuksen tukisuunnitelmaa laadittaessa on yhdessä MPK:n kanssa varmistuttava siitä, että
sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa ei toteuteta taisteluammuntoja yksityishenkilöiden tai yhdistysten omistamilla aseilla.
Reserviläisurheiluliiton voimassa olevien sääntöjen mukaisia SRA (sovellettu reserviläisammunta) ammuntoja ei pidetä taisteluammuntoina
tai taistelukoulutuksena.
Yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen perustuen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa tai järjestöjen puolustusvoimien
hallinnoimilla alueilla toteuttamissa ammunnoissa käytettävien omien
kiväärikaliiberisten aseiden maksimikaliiberi on .338 Lapua Magnum
(8,6*70 mm) CIP -standardin mukaista määritelmää vastaavasti. Kaliiberirajoitusta ei sovelleta suustaladattaviin mustaruutiaseisiin.
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Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa tai reserviläisjärjestöjen ammunnoissa ei myöskään tule sallia ns. ERVA (erittäin vaarallisten) patruunoiden tai ammusten käyttöä (liite).
Tällä hetkellä yleistymässä olevassa perinneammuntojen järjestämisessä on havaittavissa piirteitä, jotka saattavat vaikuttaa vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen hyväksyttävyyteen ja puolustusvoimien julkisuuskuvaan.
Perinneammuntoja voidaan järjestää puolustusvoimien alueilla ainoastaan kertatulisasein (toimintatavat kertatuli, lippaallinen kertatuli tai itselataava kertatuli).
Perinneammuntojen luonteeseen kuuluvan pukeutumisen tulee olla
yleisesti hyväksyttävää. Tähän liittyen ulkomaisten asevoimien sotilaspukujen käyttäminen puolustusvoimien alueilla on kielletty.
Muissa kuin puolustusvoimien tilaamissa, vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen liittyvissä ampumatapahtumissa, tulee tapahtumaan
osallistuvista henkilöistä toimittaa lista tapahtumaa tukeneeseen hallintoyksikköön viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä. Tapahtumiin
osallistuvien henkilöiden ja yhdistysten aseenkantoluvat tulee tarkastaa
pistokokein.
Havaittaessa tahallista väärinkäytöksiä tämän käskyn linjauksesta, puolustusvoimien hallintoyksiköiden tulee tarkastaa havaitun väärinkäytöksen oikeudellinen perusta ja ryhtyä asiassa lainsäädännön edellyttämiin
toimenpiteisiin.
Tämän asiakirjan mukaiset täsmennykset tulee ottaa hallintoyksiköissä
huomioon paikallisia johtosääntöjä päivitettäessä.
Poikkeamiseen tässä asiakirjassa käsketyistä toimenpiteistä voidaan
hakea lupaa Pääesikunnan Henkilöstöosastolta.

Pv:n henkilöstöpäällikkö
Kontra-amiraali

Antero Karumaa

Koulutuspäällikkö
Eversti

Pertti Laatikainen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Liite: Erittäin vaaralliset patruunat ja ammukset
Erityisen vaaralliset patruunat ja ammukset
Erityisen vaarallisilla patruunoilla tarkoitetaan:
1) panssarin lävistämiseen suunniteltuja ja valmistettuja patruunoita;
2) räjähtävällä tai sytyttävällä ammuksella varustettuja patruunoita;
3) pistoolissa tai revolverissa käytettäviksi suunniteltuja ja valmistettuja
keskisytytteisiä patruunoita, joissa on reikäpäinen ammus tai kohteeseen osuessaan vaikutukseltaan laajenevuuteen perustuva ammus;
4) sirpaloitumaan suunniteltuja ja valmistettuja patruunoita;
5) patruunoita, joissa on nuoliammus;
6) patruunoita, joissa on useampi kuin yksi luoti.
Erityisen vaarallisilla ammuksilla tarkoitetaan 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettujen patruunoiden ammuksia.

