
 1. Laitteet on suunniteltu sellaisen patruunan ampumiseen, joka on mainittu Kannettavien ampuma-aseiden 
pysyvän kansainvälisen tarkastuskomission (C.I.P.) hyväksymien, patruunoita ja patruunapesiä koskevien 
mittataulukoiden taulukossa VIII, sellaisena kuin sitä sovelletaan tämän direktiivin 
hyväksymisajankohtana voimassa olevassa versiossa, ja joka täyttää kyseisessä taulukossa tarkoitetut 
mitat ja muut standardit.  
 

 2. Laitteita ei voida tavanomaisilla työkaluilla muuttaa ampumaan palavan ajoaineen avulla hauleja, 
luoteja tai muita ammuksia tai tehdä tällaiseen tarkoitukseen muunnettaviksi.  
 

 3. Laitteiden kaikki olennaiset osat ovat sellaiset, ettei niitä voida asentaa ampuma-aseiden 
olennaisiksi osiksi tai käyttää sellaisina.  
 

 4. Laitteiden piippuja ei voida poistaa tai muuttaa vahingoittamatta laitetta merkittävästi tai 
tuhoamatta sitä.  
 

 5. Kun on kyse laitteista, joiden piipun pituus on enintään 30 senttimetriä tai joiden kokonaispituus 
on enintään 60 senttimetriä, laitteessa on koko piipun pituudelta kiinteitä esteitä, joiden 
tarkoituksena on estää haulin, luodin tai muun ammuksen kulkeminen piipun läpi palavan 
ajoaineen avulla ja jotka on sijoitettu niin, että laitteen suuhun mahdollisesti jäävä vapaa tila on 
enintään yhden senttimetrin pituinen.  
 

 6. Kun on kyse laitteista, jotka eivät kuulu 5 kohtaan, laitteessa on vähintään piipun kolmasosan 
pituudelta kiinteitä esteitä, joiden tarkoituksena on estää haulin, luodin tai muun ammuksen 
kulkeminen piipun läpi palavan ajoaineen avulla ja jotka on sijoitettu niin, että laitteen piipun 
suuhun mahdollisesti jäävä vapaa tila on enintään yhden senttimetrin pituinen.  
 

 7. Riippumatta siitä, kuuluuko laite 5 vai 6 kohtaan, piipun ensimmäinen este sijoitetaan aina 
laitteen patruunapesän jälkeen ja mahdollisimman lähelle sitä, kuitenkin niin, että mahdollistetaan 
kaasujen poistuminen purkautumisaukkojen kautta.  
 

 8. Kun on kyse laitteista, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten ampumista varten, 5 tai 
6 kohdassa tarkoitetut esteet tukkivat piipun kokonaan, lukuun ottamatta yhtä tai useampaa 
kaasunpaineen purkautumisaukkoa. Lisäksi esteet tukkivat piipun kokonaan siten, että kaasun 
ampuminen laitteen etuosasta on mahdotonta.  
 

 9. Kaikki esteet ovat pysyviä, eikä niitä voida poistaa tuhoamatta laitteen patruunapesää tai piippua.  

Kun on kyse laitteista, jotka on suunniteltu ainoastaan paukkupanosten ampumista varten, esteet 
on tehty kokonaan materiaalista, jota on mahdotonta leikata, kairata, porata tai hioa (tai työstää 
vastaavalla tavalla) ja jonka kovuus on vähintään 700HV30 (Vickersin kovuuskokeen 
mukaisesti). 

Esteiden on joka tapauksessa oltava sellaiset, että niillä estetään seuraavat seikat: 

a) reiän tekeminen piippuun tai reiän laajentaminen piipun akselin suuntaisesti; 
b) piipun poistaminen, paitsi jos laitteen kehys ja patruunapesä muuttuvat käyttökelvottomiksi 

poistamisen tuloksena tai jos koko laite vaurioituu niin, ettei sitä voida käyttää ampuma-aseen 
pohjana ilman merkittävää korjausta tai lisäystä. 

 
 

 10. Patruunapesä ja piippu ovat toisiinsa nähden eri linjassa, kallistettuna tai porrastetusti tukittuna 



siten, että luotipatruunan lataaminen tai sen laukaiseminen laitteesta on estetty. Lisäksi 
revolverityyppisissä laitteissa  
 
a)    rullan patruunapesän etuaukot on supistettu sen varmistamiseksi, että luodit eivät mahdu 

patruunapesään; 
b) kyseiset aukot ovat eri linjassa kuin patruunapesä. 
 

 
 

 

 


