
Reserviläisaseammunta 

Rata-ammuntaa reserviläiskiväärillä 
ja palveluspistoolilla 



Ammunnan tarkoitus 

 

• Reserviläisase-ammunta on kilpaurheilulaji, jossa 
ammutaan reserviläiskiväärillä ja pistoolilla (vrt 
rynnäkkökivääri ja palveluspistooli).  

• Siinä harjoitellaan nopeaa ja tarkkaa 
ampumasuoritusta ja erityisesti tehokasta 
tulenavausta. 

• Soveltuu myös jossain määrin harjoitteluna 
SRA:ta ja muuta toiminnallista ammuntaa varten. 



Säännöt, kivääri RA1 & RA2 

• Ampumaetäisyys 150 m ja tauluna 
Puolustusvoimien taulu 03. Ampuma-
asento makuulta. Kaksi lajia: 

    - RA1: 10 ls, paikallaan olevat taulut. 
    - RA2: 18 ls, kääntyvät taulut ja kolme 
osiota, kussakin osiossa 6 ls (3 lipasta á 2 
patruunaa). 
• Käytännössä ammutaan lipastuelta.  
• Ennen kilpasarjoja 5 ls kohdistussarja. 
• Säännöt RA1: https://resul.fi/ra1/ 
• Säännöt: RA2: https://resul.fi/ra2/ 

 

https://resul.fi/ra1/
https://resul.fi/ra2/


Ammunnan kulku RA2 

• Kääntyvät taulut. 
• Kolme osiota, kussakin osiossa 6 laukausta (3 lipasta á 2 

patruunaa). Yhteensä siis 18 laukausta. 
• Osiot: 
    - 1 osio: 5 sek käännöt, kuhunkin kääntöön 1 laukaus. 
    - 2 osio: 3 sek käännöt, kuhunkin kääntöön 1 laukaus. 
    - 3 osio: 5 sek käännöt, kuhunkin kääntöön 2 laukausta. 
• Kääntöjen välillä taulut pois näkyvistä 7 sek. 
• Kiväärin perä laskettava alas kun taulu piilossa. 
• Lippaanvaihdot omatoimisesti. 
• Varmistimen saa poista käskyllä “taulut”. 

 
 



Säännöt, pistooli RA3 & RA4 

• Ampumaetäisyys 25 metriä ja tauluna 
Puolustusvoimien taulu 04. 

• Ampuma-asento seisaalta, tuen käyttö 
kielletty. Voidaan ampua yhden tai kahden 
käden otteella. 

• Kaksi lajia: 
   - RA3: 10 laukausta, paikallaan olevat taulut. 
   - RA4: 10 ls, kääntyvät taulut, viisi 3 sek 
kääntöä. Taulut pois näkyvistä 7 sekuntia. 
• Säännöt RA3: https://resul.fi/ra3/ 
• Säännöt RA4: https://resul.fi/ra4/ 

 
 
 

 

https://resul.fi/ra3/
https://resul.fi/ra3/
https://resul.fi/ra3/
https://resul.fi/ra1/
https://resul.fi/ra1/
https://resul.fi/ra1/


Ammunnan kulku RA4 

• Sarjan aikana ammutaan yhtäjaksoisesti kahdesta 
lippaasta, jotka on täytetty kuudella ja neljällä 
patruunalla.  

• Aloituksessa taulu kääntyy piiloon 7 sekunnin ajaksi. 
Taulu tulee aina näkyviin 3 sekunnin ajaksi, jolloin 
ammutaan 2 laukausta. Tämän jälkeen taulu on taas 
poissa näkyvistä 7 sekuntia ennen seuraavaa kääntöä.  

• Taulun kääntö tapahtuu yhteensä 5 kertaa. Kääntöjen 
välillä, taulun ollessa poissa näkyvistä, on ase 
laskettava valmiusasentoon (45 asteen kulma). Toisen 
tai kolmannen käännön jälkeen suoritetaan 
omatoimisesti lippaanvaihto. 
 



Sarjat ja mestaruuskilpailut 

• Vuosittaiset suomenmestaruus-kisat.  

• Piiritason kilpailu kahdesti vuodessa (kevät ja 
syksy), ne toimivat myös karsintoina SM-kisoihin. 

• Piirin parhaat ampujat palkitaan vuoden lopussa. 

• Sarjat ovat H ja H50. Joukkueina ammuttaessa 
kaikki joukkueet samassa (H) sarjassa riippumatta 
kilpailijoiden iästä.  

• Piiritason kilpailuissa tyypillisesti 20 – 30 
ampujaa, joten halukkaat mahtuvat mukaan. 



Aika ja paikka (missä ja milloin?) 

• Harjoitella voi pääkaupunkiseudulla parhaiten 
MPK:n perusammunta (kivääri ja pistooli) 
vuoroilla Santahaminassa, yleensä lauantaisin. 
Kääntölaitteet eivät kuitenkaan käytössä joka 
kiväärivuorolla. Vuoroille ilmoittautuminen 
MPK:n koulutuskalenterin kautta. 

 



Miten pääsee mukaan? 

• Lajeista RA1 ja RA3 ovat harjoiteltavissa käytännössä 
millä tahansa kivääri- ja pistooliradalla. RA2 ja RA4 on 
helpompi harjoitella jos käytettävissä ovat taululaitteet, 
jotka mahdollistavat kääntyvät taulut. 

• Helpoiten pystyy harjoittelemaan MPK:n 
Santahaminassa olevilla kiväärin ja pistoolin 
perusammuntavuoroilla. Vuoroilla saatavissa laina-
aseita. Vakavaan harjoitteluun ja mahdollisesti 
kilpailemiseen tarvitaan käytännössä omat aseet. 

• Riittävän harjoittelun jälkeen on helppo lähteä mukaan 
piiritason kilpailuihin. 



Tarvittavat varusteet 

• Lajiin soveltuva itselataava kivääri (kaliiperi 5,45 – 
8 mm) ja/tai pistooli (kaliiperi vähintään 9 mm x 
19 Parabellum). (MPK:n perusammunta vuoroilla 
vaihtoehtoisesti harjoitteluun laina-ase). 

• Omat patruunat (MPK:n vuoroilla laina-aseeseen 
saatavissa patruunat). 

• Silmäsuojaimet ja kuulosuojaimet. 

• Kiväärinhihnaa ei tarvita. 

• Pistoolikoteloa ei tarvita. 



Kivääri ja pistooli säännöissä 

• Aseissa sallittu vain “rautatähtäimet”, optinen kuitu 
tähtäimissä sallittu ja kiväärissa diopteritähtäimet. 

• Kiellettyjä: Optikkaa ja/tai elektroniikkaa sisältävät 
tähtäimet (kiikaritähtäin, punapistetähtäin, laser jne). 

• Kiväärin osalta kielletty erikseen: 
– Etukahvan, tukijalkojen, hihnatuen tai muun tuen käyttö. 

• Pistoolin osalta kielletty erikseen: 
– Hihnatuen tai muun tuen käyttö. 

– Anatomisesti muotoiltu kahva. 

– Kompensaattorireiät/suujarru, äänenvaimennin, lisäpainot 
jne. 



Kilpailukykyinen kalusto 

• Kivääri: Pitkällä tähtäinvälillä olevat AR-15 kiväärit 
kaliiperissa .223 Rem ovat käytännössä 
suosituimpia. AK-pohjaisista kivääreistä 
oikeastaan vain kotimaiset (Valmet & Sako) voivat 
pärjätä niille näissä lajeissa. 

• Pistooli: 9 mm x 19 on käytännössä vakiokaliiperi 
– sen muihin patruunavaihtoehtoihin verrattuna 
mieto rekyyli helpottaa RA4:ssä ammuttavia 
nopeita tuplalaukauksia. 



Tarvittavat varusteet 

• Kivääriin 3 lipasta – 20, 30 tai 40 patruunan. 

• Pistooliin 2 lipasta, sääntöjen mukaan 
vähintään 7 patruunan lippaat, mutta 
vähintään 10 patruunan lipas suositeltava. 

• Ammuttaessa käytetään silmä- ja 
kuulosuojaimia.   

• Asuna käytetään maastopukua tai normaalia 
ulkoilu/muuta siviilivaatetusta.  

 



Tarvittavat asiakirjat (mitä mukaan?) 

Osallistujilla on oltava joka kerta mukana: 

• kerhon/killan jäsenkortti / maksukuitti. 

• aseen hallussapitolupa. 

• todistus ampumavakuutuksesta/SAL:n 
kilpailulisenssi. 

• henkilöllisyystodistus. 



Kuva 



Vastaavuus muihin ammuntoihin 

• Puolustusvoimien RK7-ammunta – 
käytännössä sama kuin RA2 ammunta. 

• Sotilaspistoolin pika-ammunta – hyvin pitkälti 
sama kuin RA4 ammunta. 

• Nopea tulenavaus ja tähdätyt tuplalaukaukset 
RA2 ja RA4 ammunnoista toimivat 
tavallaanmyös harjoitteluna sovellettuun 
reserviläisaseammuntaan, koska siinäkin 
ammutaan yleensä 2 osumaa per taulu. 


