
Perinnekivääriammunta 

Rata-ammuntaa vanhalla 
sotilaskiväärillä 



Ammunnan tarkoitus (mitä ja miksi?)  

 

• Kyseessä on rata-ammunnan kilpailulaji pääsääntöisesti 
pulttilukkoisille 2. maailmansodan aikaisille Suomessa 
käytetyille sotilaskivääreille. Kivääri ei voi olla 
itselataavaa mallia. 

• Aseiden tavallaan vanhanaikainen tekniikka tekee ehkä 
helpolta näyttävästä lajista haastavan ja pakottaa 
keskittymään ampumatekniikkaan. 

• “Ammunnan jokamiessarja”, jossa ei voi hakea 
kilpailuetua viimeisen päälle viritetyllä kalliilla kilpa-
aseella. 



Säännöt (mitä?) 

• Ampumaetäisyydet on 150 m ja 300 m. Joko SAL:in 300 
m taulut tai PV:in taulut 01. Yleensä eri keskiöt 
tauluissa 150 m ja 300 m matkoille. 

• 150 m matkalta ammutaan kolmiasento (makuu, pysty 
ja polvi) ja kenttäammunta. 300 m osuus ammuntaan 
makuuasennosta. 

• Säännöt: https://resul.fi/perinnease/ 

• Aseen oltava ominaisuuksiltaan (tähtäimet, 
liipasinkoneisto, tukki jne) kivääri-mallinsa mukainen ja 
laukaisuvastus ei alle 1,5 kg. Myös vaatetuksessa 
rajoituksia – mm. ei ampujantakkia. 

https://resul.fi/perinnease/


Ammunnan kulku (mitä?) 

• Kolmiasento, kenttäammunta ja 300 metriä 
erillisiä lajeja SM-kilpailuissa. Piiritasolla 
ammutaan yleensä kolmiasento ja 300 metriä. 

• Ennen kilpasarjaa ammutaan 5 ls koesarja. 
Kolmiasennossa ja kenttäammunnassa kilpasarjat 
3 x 10 ls. 300 m kilpasarja 2 x 15 laukausta. 

• Ampuma-aikaa kolmiasennossa ja 300 metristä 
min /ls. Kenttäammunnassa 18 sek/ls. Latausajat 
sisältyvät ampuma-aikaan. 



Sarjat ja mestaruuskilpailut (mitä?) 

• Piiritason kilpailut, SM-kisat ja muita kilpailuja 
(Pystykorvan SM, Heikki Tuokko kilpailu jne).  

• Piiritason kilpailut 2 kertaa vuodessa (kevät & 
syksy) – toimivat samalla myös SM-kisojen 
karsintakilpailuina. 

• Piirikilpailujen parhaat palkitaan vuoden lopussa. 

• Sarjat ovat D, D50, H, H50, H60 ja H70 (ampujan 
iän mukaan). Piiritason kilpailuissa ei yleensä 
palkita erikseen eri sarjoja. 



Aika ja paikka (missä ja milloin?) 

• Lajia voi harjoitella esim. Santahaminassa MPK:n 
150 metrin ja 300 metrin 
perusammuntavuoroilla, sekä muillakin sopivan 
pituisilla ampumaradoilla. 

• Kolmiasentoa ja kenttäammuntaa voi harjoitella 
myös esim. PV:ien 03 ja 04 tauluja käyttäen. 

• 300 metrin ampumaratoja ja siltä matkalta 
käytettyjä tauluja ei kuitenkaan löydy kovin 
yleisesti siviiliampumaradoilta. 

 

 



Miten pääsee mukaan? 

• MPK:lla myös perinnekiväärejä, erikseen pyydettäessä 
saatavissa sen kiväärin perusammuntavuoroille 
Santahaminassa? 

• Lisäksi monellayhdistyksellä/kerholla perinnekiväärejä, 
joilla voi ampua niiden tapahtumissa. 

• Oman perinnekiväärin hankkiminen edelleen 
suhteelliseen helppoa esim. reserviläiskivääriin tai 
pistooliin verrattuna. Oma kivääri käytännössä 
välttämätön ennen kuin voi alkaa kilpailla. 

• Kilpaileminen on helppo aloittaa piiritason kilpailuista – 
“matala kynnys”. 



Tarvittavat varusteet (mitä mukaan?) 

• Lajin sääntöjen mukainen lippaallinen kertatuli 
tyyppinen sotilaskivääri kiväärimallia joka ollut 
käytössä vuoteen 1945 mennessä. Kiväärimallin 
valinnalla välillä, joihinkin kivääreihin ei enää 
helposti saatavissa patruunoita ja jotkut 
kiväärimallit helpompi ampua tarkasti kuin toiset. 
Sotilaskiväärit m/28-30 ja m/39 käytännössä 
suosituimmat kiväärimallit. 

• Kannattaa hankkia omat kuulosuojaimet 
(kuppisuojaimet ja ehkä niiden lisäksi tulpat), 
silmäsuojaimet ja paikkalaput. 



Tarvittavat varusteet 
(mitä mukaan?) 

• Kivääri ja patruunat.  

• Ammuttaessa käytetään silmä- ja 
kuulosuojaimia. Kuulon 
tuplasuojaus (kuppisuojaimet & 
korvatulpat) suositeltava. 

• Sarkapuvun käyttö sallittu, 
varsinaisten perinnepukujen 
käyttö nykyään ongelmallista 
(kielletty RESUL:in SM-kisoissa ja 
ei voi käyttää PV:ien alueella). 

 



Tarvittavat asiakirjat (mitä mukaan?) 

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana: 

• henkilöllisyystodistus 

• aseen hallussapitolupa 

• todistus ampumavakuutuksesta/SAL:n 
kilpailulisenssi tapahtumiin, joilla ei omaa 
vakuutusta. MPK:lla vuorojaan varten 
vakuutus. 

 



PV:ien taulu 01 (“lehmännahka”) 
150 m ja 300 m keskiöllä 

 


