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Alkusanat 
 

Asetarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että ase täyttää turvallisuus- ja lajikohtaiset vaatimukset mal-
lin ja varustuksen puolesta. Aseen turvallinen toiminta on aina pyrittävä varmistamaan. Muilta osin asetar-
kastuksen vaatimustaso kasvaa kilpailujen arvon mukaan. Toisin sanoen, ”viritys”, joka todennäköisesti joh-
taisi EM-kilpailussa aseen hylkäämiseen, voidaan kuitata kotimaan kilpailussa kehotuksella korjata asia tule-
viin kilpailuihin. Takadiopterin asentaminen replikakivääriin on aiheuttanut paljon kyselyitä. Tähtäimenhän 
tulisi olla aikakauden ja asetyypin mukainen. Itse suosittelisin palloaseisiin normaalia ns. sveitsiläistä mallia 
ja kompressioluotia ampuviin, pitkänmatkankivääreihin, tankodiopteria. Palloluodeillahan ei ammuttu niin 
pitkiä matkoja. Asiasta ei ole virallista kantaa. 

Tämä ohjeisto on syntynyt tarpeeseen, joka on ilmennyt viime vuosina, kun suomalaisia on pyydetty 
ulkomailla asetarkastustehtäviin, eikä kokonaisvaltaista tietoa ole ollut saatavissa. Toivottavasti nämä ohjeet 
tyydyttävät nyt tämän tarpeen.  (Reijo Näätänen) 
 
 
Yleistä 
 

 Asetarkastus hyväksyy aseet ”yleisin varauksin”, joka tarkoittaa että asetarkastaja tai asetarkastuskomi-
tea hyväksyy aseen käytettäväksi kilpailusääntöjen puitteissa, mutta ei anna mitään takuuta aseen alkupe-
räisyydestä. 

 Ase on esitettävä tarkastettavaksi sillä varustuksella, jolla sitä ammutaan (tähtäimet, kämmentuet, hihnat, 
jne.) 

 Aseen on oltava luotettavassa ja käyttökelpoisessa kunnossa. 
 Jos aseessa on puolivirekynnys, sen on oltava varmassa ja toimivassa kunnossa. 
 Jyvän saa maalata vain mustaksi tai valkoiseksi.. 
 Alkuperäinen ase putkitetulla piipulla kuuluu replikaluokkaan. 
 Replika-aseissa rihlojen lukumäärän ja nousun on vastattava alkuperäistä, syvyys voi poiketa alkuperäi-

sestä. 
 Replikarevolverin rihlaus on vapaa. 
 Alkuperäisen aseen piippua ei saa taivuttaa ampumaetäisyyteen sovittamista varten. 
 Kaikki originaaliaseeseen tehdyt muutokset, jotka vahingoittavat sen historiallista arvoa, johtavat aseen 

hylkäämiseen. 
 Aseen hihnan tulee olla alkuperäinen tai alkuperäisen kopio. Nykyaikaiset säädettävät kilpailuhihnat tai 

yksipistehihnat eivät ole sallittuja. Hihnakiinnittimen jälkiasennus originaaliaseeseen ei ole sallittua. 
 Tuliraudan ja tulirauta-asetelman on oltava rautapitoista materiaalia. 
 Piipunpetausta ei saa tehdä moderneilla aineilla, kuten lasikuidulla tai epoksiseoksilla. Eloperäistä liimaa 

ja sahajauhoa saa käyttää aikakauden aseseppien metodien mukaisesti. 
 Tarkastuksen yhteydessä, aseiden kanssa, joiden alkuperä tai historiallinen esikuva ei ole selvillä, tulee 

ampujan esittää niitä koskevia luotettavia dokumentteja. 
 Diopteritähtäimien valmistusaikakaudet eri asetyypeille ovat: 1750 asti lunttulukoille, 1850 asti piilu-

koille ja 1890 asti nallilukoille. 
 
 
 



Herkkyysliipaisimella varustettujen aseiden tarkastus 
 
 Herkkyysliipaisimella varustettu ase täytyy pystyä virittämään täysvireeseen herkkyysliipaisinlaitetta 

käyttämättä. Jos tämä ei onnistu, herkkyysliipaisimen laukaisuvipu on liian lähellä varsinaista liipaisin-
vipua ja tällöin lukko ei voi toimia tyydyttävästi. Tällaisen aseen ei voida katsoa olevan turvallinen. 

 Kun herkkyysliipaisin on viritetty, aseen täytyy laukeamatta kestää kova isku kädellä lukon vastakkaisel-
le puolelle. Huom! Herkkyysliipaisinta ei saa laukaista hanan ollessa puolivireessä, sillä tällöin lu-
kon puolivirekynnys ja liipaisinvipu voivat vahingoittua. 

 Iskurin alas päästäminen tehdään kahden liipaisimen aseella työntämällä takimmaista liipaisinta eteen-
päin ja yhden liipaisimen aseella kuten normaalisti ammuttaessa, eli vetämällä hanaa ensin taaksepäin ja 
sitten laskemalla alas. 

 Puolivireasennon pysyvyys kokeillaan liipaisimesta ja hanasta. Huom! Neulaliipaisimella varustetulla 
aseella kokeilua ei saa tehdä liipaisimella. 

 
 
Lajikohtaiset vaatimukset 
 
1. Miquelet, piilukkomusketti. Aseen on oltava jokin määritelty sotilasmalli ja sileäksi porattu. Ase ei saa 

olla herkkyysliipaisimella eikä irrotettavalla kämmen- tai poskituella varustettu. Takatähtäintä ei saa olla. 
Jos aseessa on kiinteä takatähtäin, se on täytettävä Plastic Paddingilla tai vastaavalla siten että tähtäimen 
muoto tulee pyöreäksi piipun kaarevuuden mukaan. Mikäli aseessa on takatähtäin lohenpyrstökiinnityk-
sellä (esim. ruotsalainen muutosmalli 1815-30), tähtäin on poistettava. Piipussa olevaa kiinnitysuraa ei 
saa täyttää, vaan sen pitää jäädä selvästi näkyviin (MLAIC.n päätös v.1989). 

 
2. Maximilian, piilukkokivääri. Aseen on oltava jonkun kyseisen aikakauden kiväärin mukainen. Ase saa 

olla varustettu reikätähtäimellä, joka vastaa jotain ko. aikakauden mallia ja on sovelias käytettäväksi juu-
ri tässä aseessa. Alkuperäisase voidaan varustaa replika reikätähtäimellä, jos tämä on aseen mallin ja 
valmistusajankohdan mukainen. 

 
3. Minié, sotilasnallilukkokivääri. Aseen on oltava jokin määritelty sotilasmalli kaliiperiltaan vähintään 

13,5mm. Ase ei saa olla varustettu herkkyysliipaisimella eikä irrotettavalla kämmen- tai poskituella. Al-
kuperäisaseet: On sallittua käyttää replika tähtäimiä, jotka on sovitettu ampumaetäisyydelle, jos niiden 
muoto vastaa alkuperäisiä. Alkuperäisille tähtäimille saa tehdä vain pieniä, rajoitettuja muutoksia. Repli-
ka-aseet: Tähtäimien on oltava alkuperäisten kaltaisia. 

4. Whitworth, nallilukkokivääri. Aseen on oltava jonkun kyseisen aikakauden kiväärin mukainen. Asees-
sa saa olla reikätähtäin, joka on yhteensopiva aseen valmistusajan ja mallin kanssa. Alkuperäisase saa-
daan varustaa replika reikätähtäimellä, jos se vastaa aseen valmistusaikakautta ja mallia. Sotilasaseet, 
joiden kaliiperi on alle 13,5mm, ovat luvallisia. 

 



5. Cominazzo, piilukkopistooli. Aseen tulee vastata tiettyä originaalia ja olla sileäksi porattu. Tähtäimien 
on oltava aikakauden ja aseen mukaiset. 

 
6. Kuchenreuter, nallilukkopistooli. Aseen tulee olla yhdenmukainen jonkun alkuperäisaseen kanssa. 

Tähtäimien tulee olla aikakauden mukaiset, kuten helmijyvä, kapea lehtijyvä tai kapea pyramidi. Jyvän 
leveys korkeintaan 2,03mm. Hahlo V- tai U-urainen. 

 
7. Colt, alkuperäinen nallilukkorevolveri. Aseen on oltava alkuperäinen nallilukkorevolveri aikakauden 

ja aseen mukaisin tähtäimin. Jyvän korkeus on vapaa, mutta profiilin on oltava alkuperäisen mukainen. 

 
 
8. Walkyrie, nallilukkokivääri, naiset. Aseen on oltava luokkien 3 tai 4 mukainen. 
 
12. Mariette, nallilukkorevolveri, replika. Aseen täytyy vastata jotain määrättyä originaalia. Tähtäimien 

on oltava aikakauden ja aseen mukaiset. Jyvän korkeus on vapaa, mutta profiilin on oltava alkuperäisen 
mukainen (katso edellinen kuva). Jyvän lohenpyrstökiinnitys on sallittu, mutta pyrstön päät on viilattava 
piipun tasalle. 

 
14. Tanegashima ja 
16. Hizadai, lunttulukkokivääri. Aseen on oltava sileäksi porattu. On olemassa kahta eri tyyppiä: Varhai-

nen japanilainen: tukki on muotoiltu poskella pidettäväksi (pistoolimainen). Hahlon on oltava kapeau-
rainen ja jyvän on oltava pyramidi tai pysty kiila. Alkuperäisen aseen piipun putkitus on sallittu turvalli-
suussyistä, ulkonäkö ja historialliset piirteet eivät saa muuttua. Putkitetut aseet ampuvat replikaluokassa. 
Eurooppalainen: kivääritukki ja osa sotilasmalleista varustettu haarukkatuella. Haarukkaa ei saa käyttää 
MLAIC:n kilpailuissa. Kiinteä reikä- tai putkitähtäin on sallittu, säädettävä diopteritähtäin ei ole sallittu. 

 
Eurooppalainen reikätähtäin 

 



 
Japanilaisen lunttulukon tähtäimiä 

 
 

15. Vetterli, vapaa lunttu-, pii- tai nallilukkokivääri tai musketti. Aseen on oltava aikakauden alkuperäi-
sen aseen mukainen. Tähtäimien on oltava kukin luokan mukaiset. Käsituen on oltava alkuperäinen tai 
kopio alkuperäisestä ja sitä saa käyttää vain aseessa, johon sellainen on tarkoitettu. 

 
21. Manton, piilukkohaulikko. Piilukkoaseet, sotilas- tai siviilimallit, yksi- tai kaksipiippuiset, sileäksi 

poratut vapaalla kaliiperilla, ovat sallittuja. Supistetut poraukset replika-aseissa eivät ole sallittuja. Irral-
linen tukinpäällys nahasta tai muusta aikakauden materiaalista on sallittu (ei kuminen). Kaikki muut va-
rusteet tukkiin ovat kiellettyjä. Piipun sisäpinnan kromaus on sallittu replika-aseissa. Hihnan käyttö ei 
ole sallittua. 

 
22. Lorenzoni, nallilukkohaulikko. Nallilukkohaulikko, muuten kuten Manton. 
 
23. Remington, takaaladattava mustaruutikivääri. Kammio- tai patruunakivääri mustaruudille ja lyijy-

luodille. Muuten samat säännöt kuin Whitworth luokassa. 
 

 


