
Vapaaehtoinen metsästäjien edunvalvontajärjestö
Vastaa metsästysampumakilpailutoiminnasta 
Julkaissut Metsästysammunnan ABC-oppaan ja vastaa 

metsästysammunnan ABC-koulutuksista
Oppaan voit tilata www.erakontti.fi
Julkaisee Jahti-Jakt -lehteä
www.metsastajaliitto.fi

Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka tehtävät on määritelty 
riistahallintoa koskevassa laissa

Vastaa mm. metsästäjätutkintojen sekä ampuma kokeiden 
vastaanottajien kouluttamisesta

Julkaisee Metsästäjä- ja Jägaren -lehteä
www. riista.fi 
Riistanhoitoyhdistykset (RHY) ovat itsenäisiä riistahallinnon 

paikallistason yksiköitä, jotka toimivat riistakeskuksen ohjauksessa
Riistanhoitoyhdistykset järjestävät mm. metsästäjätutkintotilaisuudet 

ja ampumakokeet
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» Käytä ampumaradalla kuulosuojaimia 
ja suojalaseja. Ns. kuulevia kuulosuo-
jaimia voi käyttää myös metsästyk-
sessä.

» Opettele varmistimen ja piipunva-
litsimen luonteva käyttö jo ennen 
radalle tuloa.

» Varmista saapuessasi ampumaradalle, 
että siellä on esillä lain mukainen 
punainen lippu tai merkkivalo. Muista 
noudattaa radan ampuma-aikoja.

» Maksa ensin tarvittavat ratamaksut ja 
varmista ratakohtaiset turvallisuus-
ohjeet. Huomioi esimerkiksi mahdol-
linen lyijyhaulikielto. 

» Kuljeta ase ampumapaikalle 
taitettuna, lukko auki tai mieluiten 
suojuksessa. Itselataavissa aseissa 
voit laittaa lukon väliin esim. 
kangasliinan tai hylsyn, joka kertoo 
muille radankäyttäjille, että aseesi on 
lataamaton.

» Ampumaradalla aseessa ei saa olla 
hihnaa. Poikkeuksena kiväärilajit, 
joissa käytetään hihnaa ampuma-
asennon tukemiseen.

» Vältä turhaa aseen kanssa liikkumista 
ampumaradalla ja säilytä asetta 
ammuntojen välissä niille varatuissa 
telineissä.

» Varmista maalialue ennen ampumista 
ja jos havaitset asiaankuulumatonta 
liikettä, huuda SEIS ja keskeytä am-
munta.

» Ase saa olla suunnattuna ainoastaan 
maalialueelle. Tämä koskee myös 
tyhjällä aseella tehtyjä kylmänostoja.

» Ase ladataan vasta ampumapaikalla. 
Välittömästi ampumasuorituksen 
jälkeen, taita ase tai avaa lukko.

» Jos patruuna ei syty, suuntaa ase 
turvalliseen suuntaan, käännä 
katseesi pois aseesta, odota puoli 
minuuttia ja vasta sen jälkeen avaa 
lukko tai taita ase.

» Jos rekyyli ei tunnu normaalilta ja 
laukausääni on epätavallisen heikko, 
poista hylsy patruunapesästä ja 
tarkasta piippu.

» Ampumatauluille tai maalialueelle 
voi mennä vasta, kun kaikki ampujat 
ovat laskeneet aseensa, avanneet lu-
kon ja tyhjentäneet aseen patruunois-
ta. 

» Ammunnan jälkeen kerätään hylsyt, 
tyhjät patruunarasiat, taulut ja muut 
roskat niille varattuihin paikkoihin.

» Ole ystävällinen muille radan 
käyttäjille ja auta aloittelijoita 
tarvittaessa!

» Huomioi aina koiran sijainti ennen 
ampumista. Nopea koira voi olla 
hetkessä takaisin ampumalinjalla!

» Älä lataa asetta, jos koira on 
kytkettynä sinuun.

» Etumaastossa työskentelevän 
koiran kuulo saattaa vaurioitua, 
kun ammutaan läheltä kiväärillä. 
Äänenvaimentimen käyttö vähentää 
huomattavasti laukaisumelua. 

» Muista turvalliset haulikon 
ampumakulmat noutajilla tai 
kanakoirilla metsästettäessä. Älä 
ammu vaakalaukauksia koirien 

työskennellessä, vaan pidä piiput 
aina yläviistoon suunnattuna.

» Pidä aina taskussa hihnaa tai narua 
koiran kiinni kytkemistä varten. 
Tällöin voit kytkeä koiran kiinni 
kaadolla, jos koiranohjaajan kanssa 
on näin sovittu.   

» Ennen kuin ammut 
lopetuslaukauksen, kytke koira 
esim. puuhun riittävän kauas selkäsi 
taakse.

» Käytä metsästyskoiralla 
huomioliivejä tai heijastimin 
varustettua kaulapantaa. Ne 

ehkäisevät koiriin kohdistuneita 
vahingonlaukauksia ja vähentävät 
yliajotapauksia.

» Tutkapannan käyttö lisää 
huomattavasti koiraturvallisuutta.

» Ole koiran kanssa erityisen 
varovainen haavakon 
lopetustilanteissa.

» Kerro ennen jahtia muulle 
seurueelle koirasi luonteesta sekä 
työskentelytavasta ja kuinka haluat 
sen kanssa toimittavan esim. 
kaadolla tai teiden ylityksissä.

» Normaali huonelämpötila on paras 
aseiden ja patruunoiden säilytykseen. 
Kotona aseita tulee säilyttää lukitussa 
tilassa. Hyväksytty asekaappi on tur-
vallisin vaihtoehto.

» Kuljettaessasi asetta moottorikäyttöi-
sellä ajoneuvolla muista, että aseen 
on oltava lataamaton ja pussissa tai 
suojatussa tilassa (auton takapenkki 
ei ole suojattu tila).

» Yleisellä tai yksityisellä, myös 
metsäautotiellä, voit kuljettaa 
asetta autolla tai esimerkiksi 
tieliikennekäyttöön hyväksytyllä 
mönkijällä.

» Asetta ei saa kuljettaa moottori-
käyttöisellä ajoneuvolla maastos-
sa. Tieltä poistuessasi ja ajaessasi 
maastoajoneuvolla esimerkiksi met-
säkoneuralla tai järvenjäällä ei ajo-
neuvossa saa olla aseita. 

» Kuljeta asetta aina pehmustetussa 
asepussissa tai kovassa aselaukussa. 
Turvallisuuden vuoksi voit myös ir-
roittaa lukon. Älä kuljeta patruunoi-
ta aseen makasiinissa tai aseessa 
kiinni olevassa lippaassa.

» Huolla ase aina ampumaratakäyn-
tien tai metsästyksen jälkeen. Jos 
ase on märkä, kuivaa se. Puhdista 

ase roskista, havunneulasista tms. Lai-
ta öljyharjan avulla piippuun kevyes-
ti aseöljyä. Anna aseöljyn vaikuttaa pii-
pussa. Puhdista piippu lopuksi puhdis-
tusharjan avulla. Laita öljyä myös aseen 
sekä lukon ulkoisille metallipinnoil-
le esimerkiksi nukkaamattoman liinan 

avulla. Jos aseessasi on öljytty puu-
tukki, voit toisinaan levittää tukkiöl-
jyä puupinnoille ehkäisemään kosteu-
den imeytymistä. Jos säilytät asettasi 
pidempiä aikoja, laita suojaöljyt aseen 
metallipinnoille ehkäisemään korroo-

 siota.

» Aina kun käsittelet asetta muuten 
kuin ampuaksesi, pidä sormi pois 
liipaisimelta. 

» Taita ase tai avaa lukko aina 
asetta käsitellessäsi. Pidä piippu 
suunnattuna aina turvalliseen 
suuntaan ja varmista heti, että 
aseessa ei ole patruunoita ja poista 
lipas.

» Älä säilytä tai kuljeta patruunoita 
lippaassa tai aseen makasiinissa.

» Älä ammu ”tyhjälaukauksia”. Jos 
teet kuivaharjoittelua kotona, käytä 
ns. klikkipatruunoita ja säilytä 
ne erillään oikeista patruunoista 
sekaannusten välttämiseksi.

» Älä koske muiden aseisiin koskaan 
ilman lupaa.

» Varmista, että käyttämäsi patruuna 
sopii aseeseesi. Kaliiperin ja 
patruunan pituuden tulee olla 
oikeita. Varmista onko haulikollasi 
turvallista ampua teräshauleja.

» Talvella metsästettäessä suojaa 
aseen piippu sisälle menevältä 
lumelta esim. täppätarran 
avulla tai teippaamalla piipun 
suu kevyesti. Tämä kannattaa 
tehdä kotona lämpimässä ennen 
jahtiin lähtemistä. Ohuen teipin 
läpi voidaan ampua ilman, että 
osumapiste muuttuu.

» Jos lataat itse patruunasi, noudata 
erityistä huolellisuutta.

» Käytä aina vain hyväkuntoisia pat-
ruunoita. Älä ammu vanhoja tai 
huonosti säilytettyjä patruunoita, 
vaan toimita ne hävitettäväksi polii-
sille.

» Puhdista ja huolla aseesi säännölli-
sesti. Opettele tarvittavat purkutoi-
menpiteet aseen huoltamista varten. 
Tutustu aseesi ohjekirjaan tai kysy 
neuvoa asesepältä. 

» Aseenkäsittelyn päätyttyä varmista 
vielä kerran, että aseessa ei ole pat-
ruunoita ja laita se takaisin suojuk-
seen tai asekaappiin. 

» Noudata aina metsästyksenjohtajan 
ohjeita ja kysy, jos jahdin kulussa on 
jotain epäselvää. Jokainen metsästäjä 
vastaa viime kädessä omista 
tekemisistään.

» Käytä oranssia tai oranssinpunaista 
liiviä ja päähinettä hirvieläinten 
metsästyksessä. 

» Muista, että maan tasalta ammutut 
vaakalaukaukset ovat huomattavasti 
vaarallisempia kuin hirvilavalta 
alaviistoon ammutut.

» Passiin mennään ase taitettuna tai 
lukko avattuna ja ase ladataan vasta 
passipaikalla.

» Selvitä passipaikan turvalliset 
ampumasektorit ja varmista 
näköhavainnolla naapuripassien 
sijainti.

» Jos metsästetään miesajolla, 
selvitä kuinka ajoketju ilmoittaa 
liikkumisestaan ja onko ketjuun päin 
lainkaan turvallista ampua.

» Passissa ei liikuta ja sieltä ei poistuta 
ilman metsästyksenjohtajan lupaa. 
Jos ammut riistalaukauksen, ilmoita 
heti metsästyksenjohtajalle. Kaadolle 
ei saa mennä ilman lupaa eikä 
ajometsästyksessä ennen ajon loppua.

» Jos ampumatilanne ei ole suotuisa, 
ampumatta jätettyä laukaisua ei 
tarvitse koskaan hävetä.

» Ajon päätyttyä avaa lukko ja poista 
patruunat aseesta. Vasta ajon 
päätyttyä ja metsästyksenjohtajan 
luvalla mennään kaadolle. 

» Jos eläin ei ole kaatunut näköetäisyy-
delle, jäädään odottamaan metsästyk-

senjohtajan ohjeita eläimen jäljityk-
seen.

» Tauolle tultaessa tai sieltä lähdettä-
essä ase pidetään taitettuna tai lukko 
auki.

» Riittävä määrä rataharjoittelua on 
avuksi myös aseen turvallisessa käy-
tössä metsästystilanteessa ja kuuluu 
jokaisen metsästäjän velvollisuuksiin.  

» Huomioi aina ennen laukaisupäätöstä, 
että tausta on turvallinen. Varmista 
etukäteen turvalliset ampumasektorit 
ja epäselvissä tapauksissa jätä 
ampumatta.

» Muista, että esimerkiksi latvalinnus-
tuksessa kiväärin luodin kantama on 
useita kilometrejä yläviistoon am-
muttaessa. Jos luodin lähtökulma on 
sopiva, voi luoti lentää patruunasta 
riippuen jopa kuuden kilometrin pää-
hän ja olla edelleen tappava.

» Maan tasalta alaviistoon ammutun 
laukauksen kimmokevaara on suuri 
ja suunta arvaamaton.

» Jos metsästät kanalintua ajoketjussa, 
pidä ketju suorana. Säilytä näkö- 
tai kuuloyhteys muihin ketjussa 
liikkuviin. Ota ketju kokoon, kun 
kulkusuunta vaihtuu.

» Huomioi muut luonnossa liikkujat, 
kuten marjastajat ja sienestäjät. Jos 
kohtaat muita ihmisiä maastossa, 
poista patruunat aseesta ja kerro 
heille metsästyksesi kulusta. Vaihda 
metsästysaluetta tarvittaessa. 

» Muista pitää ampumakulma 
turvallisena sorsastuksessa tai 
fasaanien ajojahdissa. Alle 45 asteen 
vaakalaukaukset ovat vaarallisia. 

Haulien lentomatka on karkeasti 
100 metriä x haulien läpimitta 
millimetreissä eli 3mm haulit 
lentävät noin 300 m päähän.

» Muista kimmokevaara 
merilinnustuksessa, hyljejahdissa 
tai hanhia kiväärillä veteen 
ammuttaessa.

» Hämärässä metsästettäessä ole 
erityisen huolellinen siitä, että 
kyseessä on varmasti riistaeläin. 
Älä ammu pelkkää ääntä tai 
tunnistamatonta kohdetta!

extra aseen käsittely ja kuljetus

extra turvallisuus
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luodin lentoratapiirros latvalintua ammuttaessa
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ampujanlasit ja kuulosuojaimet


