
Turvallisuus kilpailusäännöissä 
Suomen Metsästäjäliitto 

 



• Vapaaehtoinen ja hallinnosta riippumaton 
metsästäjien etujärjestö 
 

• Suomen suurin ja vanhin alallaan 
– Perustettu vuonna 1921 
– Jäseninä yli 2 500 
 metsästysseuraa ja  
 näiden n. 155 000 jäsentä 

Suomen Metsästäjäliitto SML r.y.  



Metsästäjäliiton ampumaturvallisuus 

• Metsästäjät haluavat kehittää ampumataitoaan 
onnistuneen riistalaukauksen tekemiseen 
 

• Osa metsästäjistä haluaa kehittää ampumataitoaan 
myös kilpailumielessä 
 



Turvallisuus metsästäjille 

• Metsästysammunnan koulutus 
– Seurat, metsästäjät 
– Nuoret (Metso-leirit) 
– Kouluyhteistyö 
– Metsästysampumatuomarikoulutus 

(ylituomarit ja lajituomarit) 



Turvallisuus metsästäjille 

• Metsästysammunnan ABC 
– Toimii jokaisen metsästäjän 

ampumaharjoittelun tukena 
– Turvallisuuden ja aseenkäsittelyn 

korostaminen tärkeää etenkin 
aloittelijalle 

– Piirikohtaiset ABC koulutukset 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Hyvä ampumataito on yksi 
metsästäjätaitojen peruslähtökohta 
 

• Metsästysampumalajit on suunniteltu 
nimenomaan metsästyksessä tarvittavien 
taitojen harjoittamiseen metsästysaseilla 
 

• Metsästysampumalajit sopivat 
kaikenikäisille, sillä kilpailuissa on sarjoja 
miehille ja naisille, nuorille ja 
vanhemmille 
 

 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

Lajeja kaikkeen metsästykseen 
- Hirvenhiihto 
- Hirvenjuoksu 
- Ilmaluodikko ja ilmahirvi 
- Metsästyshaulikko 
- Metsästystrap 
- Metsästysluodikko 
- Metsästyshirvi 
- Pohjoismainen metsästysammunta 
- Eurooppalainen metsästysammunta 
 

Lähes tuhat valvotusti  järjestettyä ampumakilpailua vuosittain  
 
 

 
 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Kaikissa metsästysammuntalajeissa on mahdollisuus kilpailla 
vähintään SM-tasolle, osassa myös PM- ja EM-tasolle asti. 

• Ilma-aselajit poikkeavat muista metsästysammuntalajeista, 
sillä ilma-ase ei ole Suomessa metsästysase. 

•  Ilma-aselajit sopivat kuitenkin erittäin hyvin ammunta-
harrastuksen aloittamiseen Ilmahirvi ja ilmaluodikko ovatkin 
erityisen suosittuja nuorten ampujien keskuudessa. 
 
 

 
 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Jokaiseen kilpailutilaisuuteen on määrättävä lajin 
tunteva johtaja, joka toimii kilpailun johtajana. 
Hänen tehtävänään on huolehtia, että 
– ampumaradat laitteineen ovat turvalliset ja sääntöjen 

mukaiset 
– aseiden tarkistuslaitteet ovat asianmukaiset 
– ampumasääntöjä noudatetaan 
– ratatuomaristo toimii täsmällisesti ja puolueettomasti 
– ammunnat suoritetaan turvallisesti ja ohjelman 

mukaisesti. 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Jokaiseen ampumalajiin on nimettävä lajijohtaja.  
Hän vastaa oman lajinsa johtamisesta ja lajituomarien 
työskentelystä. 

• Lajijohtajan apuna toimii riittävä määrä 
lajituomareita ja toimitsijoita.  

• Lajituomarit toimivat välitöntä ratkaisuvaltaa 
vaativissa tehtävissä sekä toimintapaikkojen johtajina. 

  
 
 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Lajituomareiden tehtävänä on: 
– valvoa erien järjestämistä ja ampumajärjestyksen 

säilymistä 
– valvoa aseiden ja varusteiden tarkastusta 
– osuman arvon määrittäminen 
– tuloskortin ja tulostaulun pidon valvominen 
– valvoa, että ampujat noudattavat sääntöjä 
– pitävät kirjaa poikkeuksellisista tapauksista 
– puuttuvat häiriöihin 
– ratkaisevat erimielisyyksiä yhdessä ratatuomariston kanssa 

 
 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Jokaiseen ampumalajin Kilpailujohtajalla, lajijohtajilla 
ja lajituomareilla on oltava voimassaoleva 
tuomarikortti. 

• Liittojen ja piirien järjestämissä mestaruuskilpailuissa 
on nimettävä tuomarineuvosto, jonka jäsenmäärän 
tulee olla vähintään kolme 
 
 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Ampujan on tunnettava metsästysammunnan 
yleismääräykset sekä oman lajinsa säännöt 

• Kilpailija ei saa ampua eikä esiintyä ampumapaikalla 
väkijuomien tai huumaavien aineiden vaikutuksen 
alaisena 

• Kilpailijan on noudatettava Suomen Antidoping-
säännöstöä 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Alle 15 –vuotiaalla on oltava 
ampumasuorituksen aikana 18 
vuotta täyttänyt henkilö, jolla 
on ammunnassa käytettävää 
asetta vastaavan aseen 
hallussapitolupa 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Turvallisuusmääräykset aseen 
kanssa ampumarata-alueella 
liikuttaessa 
– Kaikkia aseita, myös 

lataamattomia, on käsiteltävä 
varovasti 

– Asetta ei saa käsitellä ilman aseen 
haltijan suostumusta 

 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Turvallisuusmääräykset aseen kanssa ampumarata-
alueella liikuttaessa 
– kilpailupaikalla on oltava lajikohtainen aseteline, jossa 

vuoroaan odottavien kilpailijoiden lataamattomat ja 
lipastamattomat aseet säilytetään 

– kilpailualueella on aseet kuljetettava taitettuina, 
suojakoteloissa tai lukot avattuina 

– kuulosuojaimet ovat pakolliset 
ruutiaselajeissa, sekä silmä- tai  
suojalasit haulikkoammuntalajeissa. 

 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Turvallisuusmääräykset aseen kanssa ampumarata-
alueella liikuttaessa 
– kilpailujen järjestäjän on osoitettava lajikohtainen 

koetähtäyspaikka 
– tähtäileminen muualla kuin koetähtäyspaikalla on 

ehdottomasti kielletty 
– hirvenhiihdossa ampumapaikalla on käytettävä mattoa tai 

muuta vastaavaa liukuestettä 

 
 
 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Turvallisuusmääräykset aseista 
– kukin ampuja vastaa aseensa kunnosta. Lajituomari on 

oikeutettu milloin tahansa kilpailusuorituksen aikana 
tarkastamaan aseen turvallisuuden, 
sääntöjenmukaisuuden ja käyttökelpoisuuden 

– Tehdasvalmisteiset haulikonpanokset. Patruunat ovat 
tuomariston tarkistettavissa 
 

 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Turvallisuusmääräyksien rikkominen aiheuttaa aina 
rangaistuksen asteikon tiukimmasta päästä 
– Liian monella patruunalla lataaminen aiheuttaa kilpailijan 

poissulkemisen kilpailusta 
 
 

 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Toiminta, mikäli tulee asehäiriö, ehkä laukeamaton 
patruuna: 
– Kun ase ei laukea tai sattuu muu ase- tai 

ampumatarvikehäiriö, ampujan tulee jäädä paikalleen, ase 
suunnattuna ampuma-aluetta kohti avaamatta asetta tai 
koskematta varmistimeen, kunnes lajituomari on 
tarkastanut aseen 

 
 

 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Kivääriammunta 
– Äänenvaimentimen käyttö on sallittu 
– Luodikkoammunnassa saa käyttää hinhaa, 

metsästyshirviammunnassa (seisova ja liikkuva hirvikuvio) 
on hihnan käyttö kielletty 

– Laukaisuvastus 1000 grammaa (LR .22, 500 grammaa) 
– Itselataavan aseen käyttö on kielletty 
– Liikkuvaan hirveen saa ladata vain yhdellä patruunalla 

kerrallaan 
 
 

 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Hirvenhiihto ja -juoksu 
– Lippaan saa kiinnittää aseeseen vasta ampumapaikalla 
– Hirvenjuoksussa ase ja patruunat säilytetään asetelineessä. 

Aseen lukon on oltava avattuna. Asetta kuljetettaessa 
asetelineestä ampumapaikalle ja takaisin on aseen lukon 
oltava avattuna ja piipun osoitettava ylöspäin. 

– Hirvenjuoksussa kilpailun järjestäjän velvollisuus on 
tarvittaessa erikseen käskemällä huolehtia siitä, että  aseen 
lukko jää ampumasuorituksen jälkeen auki  

– Hirvenhiihdossa lukon avaaminen maaliintulon jälkeen ja 
aseen tyhjäksi toteaminen järjestäjän toimesta 

– Laukauksen laskijat 
 
 

 



Turvallisuus kilpailusäännöissä 

• Turvallisuusohjeita kilpailujen järjestäjille 
– Ensiapu on järjestettävä 
– Koska yleisömäärä on iso, niin etukäteisilmoitukset 

poliisiviranomaisille on tehtävä 
 

 Metsästysampumasäännöt on laadittu 
noudatettavaksi Suomen Mestaruuskilpailuissa. 
Muissa kilpailuissa niitä voidaan noudattaa 
soveltuvin osin, kuitenkin turvallisuusnäkökohdista 
tinkimättä. 
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