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Kylmäharjoittelu kotioloissa
Ampumahiihtoharjoitteluun kuuluu olennaisesti kylmälaukaus-
ten tekeminen. Näitä varten ei tarvitse mennä ampumaradalle. 
On tärkeää varmistua seuraavista asioista: 

• Ase on varmasti tyhjä. 
• Lippaat ovat tyhjät.
• Paikka, jossa harjoitellaan ei ole kenenkään kulkuväy-

lällä eikä kukaan kulje  taulun takana, esim. avaa ovea.   
• Ikkunoissa on hyvä pitää verhot, jottei toiminnasta 

välity ohikulkijoille väärää kuva

Kilpailut
Kilpailuissa noudatetaan aseenkäsittelyssä samoja sääntöjä kuin 
normaaleissa harjoitustilanteissa. Urheilijan tulee huomioida 
kilpailusäännöt, jotka määrittävät mm. aseentarkistuksen ennen 
ja jälkeen kisan. Kilpailujen kohdistustilanteessa on tärkeää 
kuunnella sekä noudattaa ampumapaikan johtajan antamia 
ohjeita ja määräyksiä.

Alle 15-vuotias tai ilman aselupaa oleva kilpailija/harrastaja ei saa 
kulkea yksin aseen kanssa ampumapaikan ulkopuolella, vaan 
luvanhaltijan on oltava aina välittömässä läheisyydessä.

Kilpailupaikalla asetta ei saa missään tilanteessa jättää valvo-
matta. Ase on tarvittaessa laitettava lukittuun tilaan, esimerkiksi 
autoon.

Tule mukaan hienon 
harrastuksen pariin!

Suomen Ampumahiihtoliitto ry, Radiokatu 20, 00093 Valo 
Jukka Haltia Toiminnanjohtaja, p. 046 878 2200, jukka.haltia@biathlon.fi 
Tapio Pukki Nuorisopäällikkö, p. 046 878 2204, tapio.pukki@biathlon.fi 

Muista 
suojata kuulosi



Älä milloinkaan 
suuntaa asetta 
ihmistä kohden

Käsittele asetta 
aina kuin se olisi 

ladattu

AMPUMAHIIHTO – TURVALLISUUS 
KAIKEN TOIMINNAN EDELLYTYKSENÄ

Aseen käyttöä koskevat ohjeet 
perustuvat aina lakeihin
Ampumahiihto harrastuksena edellyttää ehdotonta aseturvalli-
suuden noudattamista kaikessa toiminnassa. Muistettavia seikkoja 
ovat aseen säilytys, aseen kuljetus sekä aseen käsittely ampuma-
radalla ja kotona. Tärkein muistettava asia on oma asenne aseen-
käsittelyä kohtaan. Asetta on käsiteltävä sille sopivalla tavalla. Alle 
15-vuotiaan ampumahiihtäjän pitää olla ampumaharjoituksissa 
tai kilpailuissa aina liikkeellä aseluvanhaltijan kanssa. 

Aseen säilytys
• Ampuma-asetta on säilytettävä luvanhaltijan pysyvässä 

asunnossa tai vastaavassa tilassa, missä hän muuten py-
syvästi oleskelee tai näihin kiinteästi liittyvässä tilassa, 
joka on turvatasoltaan riittävä. 

• Ampuma-asetta on säilytettävä turvakaapissa, lukitussa 
paikassa tai muuten lukittuna siten, että ase tai sen osa 
ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomas-
ti käyttöön. 

• Asetta voidaan säilyttää myös niin, että lukko on 
lukitussa paikassa ja muu ase niin, ettei se ole helposti 
anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. 

• Jos aseita on yli viisi, tulee niitä varten olla erillinen 
turvaluokiteltu kaappi. (tämä määräys tulee voimaan 
aselain muutoksen yhteydessä v.2014) 

• Aseita ja panoksia tulee säilyttää eri paikoissa. 
• Asetta huollettaessa tulee huomioida, että aseen 

lukkopesä on varmasti tyhjä. 
• Patruunoita ei saa säilyttää lippaissa tai aseen 

varapanostelineessä.

Aseen kuljettaminen
Aseen kuljettaminen vaatii aina hyväksyttävän syyn. Asetta voi 
kuljettaa henkilö, jolla on aseeseen vaadittava aseenkantolupa. 
Nuori, jolla ei ole aseenkantolupaa, saa kuljettaa asetta vain 
luvanhaltijan valvonnassa. Aseen tulee aina olla hallussapitoon 
oikeutetun henkilön välittömässä valvonnassa.

Asetta tulee kuljettaa tai kantaa aina lataamattomana 
pussissa tai muussa suojuksessa.

Asetta voidaan säilyttää tai kuljettaa väliaikaisesti autossa tai 
muussa kulkuvälineessä silloin, kun siihen on hyväksyttävä syy. 
Aseen tulee olla lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että 
ase ei ole helposti havaittavissa kulkuneuvon ulkopuolelta.

Aseen käsittely ampumaradalla
Ampumahiihtäjä ampuu vain turvalliseksi todetulla ampumara-
dalla tai ampumapaikassa.

Ase tulee kuljettaa aina pussissa tai muussa suojuksessa radalle. 
Asetta otettaessa suojuksesta, tulee lukko avata ja varmistaa, että 
lukkopesässä ei ole patruunaa. Myöskään lippaat eivät saa olla 
lipastettuina tässä vaiheessa.

Lipastus tapahtuu ampumaradalla. Jos ase jää radalle lenkin 
ajaksi, aseen pitää aina olla aseluvan omaavan henkilön välittö-
mässä valvonnassa. Muutoin ase pitää kuljettaa mukana tai laittaa 
lukittuun paikkaan. (esim. auto) 

Ammunnassa on huomioitava perussäännöt. Ampumapaikalle
tultaessa ja ammuntaan valmistautuessa on varmistettava 
seuraavat seikat:

• Ampumatauluilla ja niiden takana ei ole  ihmisiä eikä 
eläimiä.

• Ammunnasta kertova lippu/merkki on nostettu ylös.
Muut ampujat tietävät, että olet aloittamassa 
ammunnan.

• Muutoinkin on noudatettava tarkasti ampumaradan-
järjestyssääntöjä ja muita ohjeita. Pian ampumaradoille 
asetetaan ampumaratavastaavat huolehtimaan radan 
toiminnoista ja määräysten noudattamisesta. Jos 
ampumaharjoitukseen on nimetty johtaja, on 
noudatettava hänen ohjeitaan ja määräyksiään.

Harjoituksen loputtua on tarkistettava, että patruunapesä on 
tyhjä ja lippaat ovat tyhjät ennen kuin ase laitetaan pussiin. 
Samoin huolehditaan ampumaradan kunto ja siisteys hyvälle 
tasolle.


