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SISÄMINISTERIÖN ASETUS TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA AMPUMA-ASEEKSI 

MUUTTAMISEN ESTÄMISEKSI JA LATAUSLAITTEEN TOIMINNAN PYSYVÄSTÄ 

ESTÄMISESTÄ 

1 Johdanto 

 

Ampuma-aselain (1/1998) muutoksella x päivänä x kuuta 20xx on pantu täytäntöön 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/853 (jäljempänä asedirek-

tiivi) edellyttämät muutokset.  

 

Ampuma-aselain muutos sisältää asetuksenantovaltuudet sisäministeriölle teknisistä 

vaatimuksista ampuma-aseen muuttamisen estämiseksi ja latauslaitteen toiminnan 

pysyvästä estämisestä. Säännösmuutokset annettaisiin ampuma-aselain (1/1998) 2 ja 

3 §:n nojalla.  

 

 

2 Yksityiskohtaiset perustelut 

1 § Tekniset vaatimukset ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi 

 

Pykälässä annettaisiin tarkempia säännöksiä ampuma-aselain 2 §:ssä säädettyä am-

puma-aseen muuttamisen estämistä.  

 

Paukkupatruunoiden laukaisemista varten suunnitellun esineen muuttamisen ampu-

ma-aseeksi katsottaisiin olevan ampuma-aselain 2 §:n mukaisesti teknisesti estetty, 

mikäli piippuun on asetettu pysyvästi tuke, jonka kovuus on 700 HV 30 ja se tukkii 

piipun kokonaan. Muissa aseissa kuin revolvereissa täytyisi patruunapesän edessä 

piipussa olla vähintään kaksi kaasun purkausaukkoa 90 asteen kulmassa. Piipun ja 

patruunapesän täytyisi olla eri linjassa, kulmassa tai porrastettuna niin, ettei luotipat-

ruunan lataaminen aseeseen tai sen ampuminen aseessa onnistu.   

 

2 § Latauslaitteen toiminnan pysyvä estäminen 

 

Asetuksen 2 §:ssä annettaisiin tarkemmat säännökset ampuma-aselain 3 §:ssä sääde-

tystä latauslaitteen toiminnan pysyvästä estämisestä. Ampuma-aselain 3 §:n mukaan 

aseen osaksi katsotaan myös latauslaite, jos sen kapasiteetti on yli 20 patruunaa ja se 

on lyhyen keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen osa tai sii-

hen liitettävä irrotettava latauslaite tai latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 10 patruu-

naa ja se on pitkän keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan kertatuliaseen 

osa tai siihen liitettävä irrotettava latauslaite. Ampuma-aselain muutos johtuu asedi-

rektiivin muutoksesta, jonka itselataavat kertasytytteistä patruunaa ampuvat ampu-

ma-aseet on siirretty direktiivissä kiellettyjen aseiden luokkaan, jos niissä on kapasi-

teetiltaan suuri latauslaite.  

 



 

 

 

2 

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, jo-

ka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 

ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai 

lippaalliseen kertatuliaseeseen. 

 

Ampuma-aselain 3 §:ssä tarkoitettu latauslaitteen toiminta olisi 1 momentin mukai-

sesti pysyvästi estetty, kun sitä ei voitaisi enää muuttaa toimivaksi latauslaitteeksi.  

 

Latauslaitteen toiminnan pysyvä estäminen 1 momentin mukaisesti voitaisiin tehdä 

poistamalla latauslaitteesta jouset ja estämällä jousien asentaminen paikalleen pois-

tamalla niiden kiinnityspisteet sekä estämällä patruunanostimen liike. Estämisen voi-

si tehdä hitsaamalla, juottamalla, liimaamalla tai sulattamalla patruunanostimen ja 

lippaan rungon lävitse tappi. Lipasrungon käyttäminen olisi estettävä pysyvästi hit-

saamalla, juottamalla, liimaamalla tai sulattamalla lippaan pohja lippaan runkoon 

kiinni. Poliisihallitus voisi antaa määräyksiä latauslaitteen toiminnan pysyvästä es-

tämisestä. 

 

3 § Voimaantulo 

 

Pykälässä säädettäisiin asetuksen voimaantulosta. Asetus tulisi voimaan yhdessä am-

puma-aselain muutosten voimaantullessa x päivänä x kuuta 20 

 

 

3 Vaikutukset 

 

Asetuksella tarkennettaisiin ampuma-aselain säännöksiä teknisistä vaatimuksista 

ampuma-aseen muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen toiminnan pysyvästä es-

tämisestä. Säännösten avulla asealan elinkeinoluvan haltijat ja harrastajat saisivat 

selkeät ohjeet siitä, milloin ampuma-aselain 3 §:ssä tarkoitetun latauslaitteen toimin-

ta olisi pysyvästi estettyä.  

 

 

4 Asian valmistelu 

Asetus on valmisteltu sisäministeriön poliisiosastolla virkatyönä. Valmistelun aikana 

on kuultu puolustusministeriötä, Puolustusvoimia ja Poliisihallitusta.  

Asetusluonnoksesta on saatu lausunnot x taholta, jotka ovat…  

Asetus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. 

 

 

5 Voimaantulo 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti ampuma-aselain muutoksien 

kanssa x päivänä xkuuta 201x.  


