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Valittaja on hakenut aselupaa .308 Win. kaliiperin itselataava kertatuli -toi- 
miselle Valmet Petra -merkkiselle kiväärille metsästysperusteella sekä am
pumaurheiluja -harrastusperusteella. Hakemuksessa metsästysharrastuksen 
kohteiksi on ilmoitettu hirvieläimet, villisika, pienriista ja petoeläimet.

Poliisilaitos on hylännyt hakemuksen. Päätöksen perustelujen mukaan lupa
viranomaisena poliisilaitoksella on asiassa laaja harkintavalta ja tässä ta
pauksessa lupaharkinta velvoittaa kriittiseen tutkimiseen, koska haettavana 
on erityisen tehokas ja tulivoimainen ase, jota koskee tavanomaisia aseita 
tiukempi lupaharkinta. Lain mukaiset ja muut laissa säädetyt edellytykset 
täyttävälläkään henkilöllä ei ole ehdotonta oikeutta aseluvan saamiseen.

Poliisilaitos katsoo, että tässä tapauksessa hakemuksen kohdetta tulee arvi
oida yksilöidyn metsästystarkoituksen kautta. Poliisilaitos toteaa, että valit-
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tajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen soveltuisi yhtä hyvin metsästyski
vääri, joka on suunniteltu juuri siihen tarkoitukseen eikä kiväärin toiminta
tapana itselataava ole edes harrastukseen välttämätön.

Sen lisäksi, että ampuma-aseen tai aseen osan tulisi hallituksen esityksen 
(HE 183/1997 vp) mukaan soveltua hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötar
koitukseen, ei hankittava ase tai aseen osa saisi olla käyttötarkoitukseensa 
nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas. Aseessa ei myöskään saisi 
olla lipasta, jonka patruunamäärä on tarpeettoman suuri. Poliisilaitos toteaa, 
että tässä tapauksessa haetun aseen tulivoima ja tehokkuus on silmänrä
päyksessä muunnettavissa moninkertaiseksi pelkästään lipasta vaihtamalla. 
Valmet Petra kivääriin on saatavilla suurikapasiteettisia, jopa 20 ja 30 pat
ruunan lippaita.

Kuten sarjatuliaseiden on myös suuritehoisten, suurilla lippailla varustettu
jen itselataavien kertatuliaseiden katsottava olevan yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden kannalta hyvin ongelmallisia ampuma-aseita vääriin käsiin 
joutuessaan. Tähän ampuma-aseiden ryhmään kuuluu joitakin metsästys
aseita, alun perin sotilaskäyttöön suunniteltuja ja valmistettuja pistooleita 
sekä alun perin sotilaskäyttöön valmistettuja kivääreitä. Käytännössä lähes 
jokaiseen itselataavaan kertatuliaseeseen on hankittavissa suurikapasiteetti
nen lipas. Poliisilaitos katsoo, että hakemuksen kohteena oleva Valmet 
Petra itselataava kivääri on alkujaan sotilaskäyttöön tarkoitetusta rynnäkkö
kivääristä muunnettu niin sanottu siviiliversio, jolloin sitä tulee myös sen 
mukaisesti arvioida. Tällaiset aseet luovat aina vaaran yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden kannalta, koska aina on olemassa mahdollisuus siihen, että 
ase päätyy vääriin käsiin.

Kerrotun perusteella poliisilaitos harkitsee oikeaksi hylätä hakemus, koska 
haettua asetta on pidettävä ilmoitettuun käyttötarkoitukseen, metsästykseen, 
tarpeettoman tulivoimaisena ja tehokkaana ampuma-aseena eikä näin ollen 
metsästykseen hyvin soveltuvana.

Valittaja on kirjallisessa vastineessaan ilmoittanut edelleen hakevansa 
metsästysperusteella Valmet Petra .308 kaliiperin itselataavaa kertatuliki
vääriä. Lisäksi vastineessa valittaja on ilmoittanut toiseksi hakuperusteeksi 
ampumaurheilunAharrastuksen reserviläiskäyttöön. Vastineen liitteeksi va
littaja toimitti muun muassa kuvakaappauksia yli 20 vuotta vanhoista lehti
leikkeistä ampumaharrastuksestaan sekä yli 10 vuotta vanhoja kilpailutu
loksia hirvenhiihdon harrastamisesta. Poliisilaitos toteaa valittajan täyden
nyksestä, että koska hakemus on jätetty metsästysperusteella, on se myös 
siihen kuuluvan lupaharkinnan perusteella tutkittu. Poliisilaitos kuitenkin 
toteaa myöhemmin esitetyn ampumaurheiluperusteen osalta, että valittaja ei 
ole yksilöinyt lainkaan tunnistettavissa olevaa kilpa-ammunnan lajia, eikä 
osoittamattomasta lajin harrastamisesta ole luotettavaa näyttöä. Pelkästään 
huomattavan vanhoilla lehtileikkeillä tai kilpailutuloksilla ei voida esittää 
luotettavasti jonkin yksilöidyn lajin olemassa olevaa harrastamista.
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VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA

Päätös on kumottava ja hankkimiseen sekä hallussapitoon oikeuttava ase
lupa on myönnettävä.

Kyseinen Valmet Petra .308 Win. kaliiperi on täysin yleinen metsästyski
vääri, joita on Suomessa tälläkin hetkellä metsästyskäytössä satoja kappa
leita ja joita edelleenkin myydään metsästyskäyttöön metsästystarvike-/ase- 
tarvikeliikkeissä.

Kaliiperi .308 Win. kaliiperi on yleisin Suomessa käytetty metsästyskalii- 
peri. Jo pelkästään metsästyskäyttöön tarkoitettuja patruunoita löytynee 
noin 25 erilaista eri valmistajien tekiminä. Valmet Petra .308 Win. kaliiperi 
käyttää 1+2 metsästyskäyttöön tarkoitettua asesepän tekemää metsästyslail- 
lista lipasta.

| komisario kertoo niin lausunto
pyynnössä kuin päätöksessäkin, että kyseinen ase on erittäin tehokas. Valit
taja on asiasta eri mieltä. Kaikki metsästysaseet, joissa käytetään .308 Win. 
kaliiperin metsästyspatruunaa, ovat yhtä tehokkaita riippuen millaista pat
ruunaa käytetään. Oli kyseessä tavallinen pulttilukkokivääri tai itselataava 
kivääri, on ase yhtä tehokas. Valmet Petra ei ole tehokkaampi kuin mikään 
muukaan samaa kaliiperia käyttävä metsästyskivääri.

Kyseinen komisario mainitsee päätöksessä, että lähes jokaiseen itselataa- 
vaan kertatuliaseeseen on hankittavissa suurikapasiteettinen lipas. Tällä hän 
tarkoittanee nykyisiä myös metsästyskäyttöön tarkoitettuja muun merkkisiä 
itselataavia metsästyskiväärejä. Tällöin muun merkkisistä itselataavista 
metsästyskivääreistä tulisi yhtä tehokkaita ja tulivoimaisia kuin Valmet Pet
rasta, mutta näihin muun merkkisiin itselataaviin metsästyskivääreihin saisi 
kuitenkin luvan metsästysperusteella. Valmet Petra ei näin ollen ole tehok
kaampi tai tulivoimaisempi kuin mikään muukaan itselataava metsästyski
vääri, johon myönnetään lupa niin hankkimiseen kuin hallussapitoon. Ky
seessä on Valmetin valmistama metsästyskäyttöön tarkoitettu kivääri.

Komisario ei ole myöskään mitenkään huomioinut, että valittaja on aikai
semmin omistanut Valmet Petra .30-06 Springfield kaliiperin itselataavan 
metsästyskiväärin, joka on ollut metsästyskäytössä sekä Valmet M76 itse
lataavan reserviläisaseen, joka oli käytössä ampumaharrastuksessa tark- 
kuusammunnassa.

poliisin linjaus on poikkeava verrattuna esimerkiksi Oulun, Siilin
järven, Turun sekä Kajaanin vastaaviin tapauksiin, joissa samanlaiseen met
sästyskivääriin on saanut luvan metsästysperusteella syksyllä 2018. Valit
taja oli puhelinyhteydessä HU erääseen henkilöön, joka oli saanut ase- 
luvan Valmet Petraan metsästysperusteella. Samoin metsästystarvikeliike 

myi Valmet Petra .308 kaliiperin metsästyskiväärin 
metsästysperusteella. Valittaja soitti kyseiseen liikkeeseen, josta omistaja 
kertoi, että pohjoisempana Valmet Petroihin saa luvan metsästysperusteella 
ja, että kyseessä on metsästysase. Vaihdossa oli tullut Remingtonin itse-



lataava kertatuli metsästyskivääri, joka oli korjaustarpeessa. Valittaja il
moitti asiasta aseluvista vastaavalle komisariolle sähköpostitse.

Valittaja kyseenalaistaa poliisin toimintatavan yhdenvertaisuusla-
kiin viitaten. Kyseisellä viranomaisella olisi valittajan käsityksen mukaan 
ollut mahdollisuus tarkistaa helposti, miten muilla paikkakunnilla on pää
töksiä tehty. Kyseinen viranomainen on myös vähätellyt valittajan lähettä
miä lehtileikkeitä tai väärin ymmärtänyt lehtileikkeiden sisällön tarkoituk
sen liittyen metsästysurheiluammuntaan sekä reserviläistoimintaan. Liittei
den tarkoitus oli tuoda esille jo nuoruudessa alkanutta ja vuosia jatkunutta 
harrastusta ja kokemuspohjaa. Näihin liittyvät myös valittajan aiemmin 
omistamat aseet Valmet Petra .30-06 kaliiperi sekä Valmet M76 reservi- 
läisase.

Valittaja on nuhteeton ja kunniallinen Suomen kansalainen ilman riketaus- 
taa. Valittaja peräänkuuluttaa tasa-arvoista asuinpaikkakunnasta riippuma
tonta päätöksentekoa.
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Lausunnot ja vastine

Poliisilaitos on antanut lausunnon.

Poliisihallitus on antanut lausunnon. Lausunnon mukaan haettu ase on kalii
perin .308 ja muiden ominaisuuksien osalta hirven ja villisian metsästyk
seen sopiva ja tavanomainen. Valituksenalainen ase on kuitenkin tarpeetto
man tulivoimainen ja tehokas osaan esitetyistä metsästysperusteista.

Valittaja on antanut vastineen.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Hallinto-oikeus hylkää valituksen siltä osin kuin kyse on aseluvan hakemi
sesta ampumaurheiluja -harrastusperusteella.

Muilta osin hallinto-oikeus kumoaa poliisilaitoksen päätöksen ja palauttaa 
asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Ampuma-aselain 43 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan aselupa voidaan an
taa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten. Sa
man momentin 2 kohdan mukaan aselupa voidaan antaa ampumaurheilua ja 
-harrastusta varten.

Ampuma-aselain 44 §:n 1 momentin mukaan aselupa voidaan antaa vain 
sellaista ampuma-asetta tai aseen osaa varten, joka ei lippaan patruunamää
rän, kaliiperin tai muiden ominaisuuksien perusteella ole hakijan ilmoitta
maan käyttötarkoitukseen nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas
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sekä joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Jos ha
kijan ilmoittama käyttötarkoitus on metsästyslainsäädännön mukaan sallittu 
eläinten ampuminen, ampuma-aseen soveltuvuutta arvioitaessa noudatetaan 
lisäksi, mitä metsästyslaissa (615/1993) ja sen nojalla säädetään.

Ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan haettaessa lupaa 
ampumaurheilua ja -harrastusta varten hakijan on esitettävä harrastukses
taan luotettava selvitys.

Lain esityöt

Ampuma-aselakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 183/1997 vp) on 
ampuma-aselain 43 §:n 1 momentin osalta todettu, että luvan hakijan olisi 
selvitettävä, että hänellä on momentissa tarkoitettu hyväksyttävä syy am
puma-aseen tai aseen osan hankkimiseen. Hänellä olisi lisäksi oltava myös 
käytännössä mahdollisuus käyttää asetta ilmoittamaansa tarkoitukseen. Lu
van antaminen riippuisi viranomaisen harkinnasta. Suomessa vakiintuneen 
periaatteen mukaan kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta ampuma-aseen 
hankkimiseen ja hallussapitoon. Momentin 2 kohdassa mainittaisiin hyväk
syttävänä käyttötarkoituksena ampumaurheiluja -harrastus. Säännöksessä 
ei edellytettäisi, että luvan saaminen olisi mahdollista vain varsinaisen 
kilpa-ammunnan perusteella. Riittävänä olisi pidettävä myös jonkin kilpa- 
ammunnan lajin aktiivista harrastamista, vaikkei luvan hakijalla olisikaan 
tarkoitusta osallistua varsinaisiin kilpailuihin. Satunnaista maaliin ampu
mista ei kuitenkaan voitaisi pitää momentissa tarkoitettuna ampumaurhei
luna ja -harrastuksena, vaan ampumaurheilun ja -harrastuksen tulisi käsittää 
jonkin sellaisen ammunnan lajin aktiivista harrastamista, jossa järjestetään 
kilpailuja.

Mainitussa hallituksen esityksessä on ampuma-aselain 44 §:n 1 momentin 
osalta muun muassa todettu, että ampuma-aseiden käyttöön liittyvä turvalli
suus edellyttää, että hankkimislupa annetaan vain sellaiseen ampuma-asee
seen tai aseen osaan, joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan hyväksyttä
vään käyttötarkoitukseen. Eräitä ampuma-aseita on tulivoimansa, tehonsa, 
käsiteltävyytensä, helpon kätkettävyytensä, epätavanomaisen ulkomuotonsa 
tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi pidettävä muita aseita vaarallisempina. 
Siksi on tarkoituksenmukaista, että näiden aseiden hankkimiselle asetetaan 
erityisiä ehtoja ja rajoituksia.

Ampuma-aseen alkuperäinen käyttötarkoitus on joissakin tapauksissa erit
täin vaikeasti määriteltävissä. Erityisesti sotilasaseen käsite on ollut kaiken 
aikaa tulkinnanvarainen. Tulkinnan vaikeus on johtanut joihinkin asiaa kos
keviin hallintotuomioistuinten ratkaisuihinkin. Erityisesti vanhemmista so
tilasaseista on valmistettu urheilu-ja metsästysaseita. Nykyaikaisista soti
lasaseista, lähinnä rynnäkkökivääreistä, on tehty siviiliversioita muunta
malla niiden laukaisukoneisto sarjatulitoimintoisesta itselataavalla kertatu
lella toimivaksi. Kuitenkin tällaiset aseet ovat edelleen sarjatulitoiminnon 
puuttumisesta huolimatta täysin nykyaikaisia sotilasaseita vastaavia. Mark
kinoilla on toisaalta myös aseita, jotka eivät ominaisuuksiltaan ole poik
keuksellisia, mutta joista on tarkoituksellisesti valmistettu nykyaikaisia so
tilasaseita ulkoisesti muistuttavia. Eräät metsästysaseet, kuten hirvikiväärit,



ovat sotilaallisen käyttötarkoituksen puuttumisesta huolimatta erittäin te
hokkaita. Sama koskee myös ainakin tehokkaimpia revolvereita.

Kaiken kaikkiaan on tarkoituksenmukaista, että perusteena muita aseita tiu
kemmalle lupaharkinnalle ovat ampuma-aseen ominaisuudet eikä se, mihin 
käyttötarkoitukseen ase on alun perin valmistettu tai missä käyttötarkoituk
sessa sitä tosiasiallisesti käytetään. Vaikka kaikki ampuma-aseet ovatkin 
väärissä käsissä vaarallisia, on kuitenkin perusteltua, että lupaharkinta on 
muita aseita tiukempaa kaikkein vaarallisimpien ampuma-aseiden osalta.
On aina olemassa vaara, että asetta hallussaan pitävä käyttää asetta väärin. 
Lisäksi ampuma-ase voi kulkeutua vääriin käsiin rikoksen kautta. Am
puma-aseen ulkonäölle ei sen sijaan tulisi antaa lupaharkinnassa merki
tystä.

Hallituksen esityksen mukaan hankkimislupa voidaan antaa vain sellaiselle 
ampuma-aseelle tai aseen osalle, joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan 
käyttötarkoitukseen. Tällä säännöksellä lupaviranomainen velvoitettaisiin 
arvioimaan hakemuksen kohteena olevan aseen ominaisuuksia suhteessa 
hakijan ilmoittamaan hyväksyttävänä pidettävään käyttötarkoitukseen. Sen 
lisäksi, että ampuma-aseen tai aseen osan tulisi soveltua hyvin hakijan il
moittamaan käyttötarkoitukseen, ei hankittava ase tai aseen osa saisi olla 
käyttötarkoitukseensa nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas. 
Aseessa ei myöskään saisi olla lipasta, jonka patruunamäärä on tarpeetto
man suuri. Vaikka edellä mainittujen säännösten soveltamiseen voikin liit
tyä ongelmia, sääntely on kuitenkin välttämätön. Vastapainona sille, että 
säännöksistä poistettaisiin sotilasaseen käsite ja siihen liittyvä tiukennettu 
lupamenettely, olisi kuitenkin oltava säännös, jonka perusteella lupaviran
omainen voi hylätä lupahakemuksen silloin, kun lupaa haetaan selvästi liian 
voimakastehoisten tai muuten tarpeettoman vaarallisten aseiden hankkimi
seen.

Kuten sarjatuliaseiden on myös suuritehoisten, suurilla lippailla varustettu
jen itselataavien kertatuliaseiden katsottava olevan yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden kannalta hyvin ongelmallisia ampuma-aseita vääriin käsiin 
joutuessaan. Tähän ampuma-aseiden ryhmään kuuluu joitakin metsästys
aseita, alun perin sotilaskäyttöön suunniteltuja ja valmistettuja pistooleita 
sekä alun perin sotilaskäyttöön valmistettuja kivääreitä. Käytännössä lähes 
jokaiseen itselataavaan kertatuliaseeseen on hankittavissa suurikapasiteetti
nen lipas. Tämä on seikka, jota ei voida käytännössä estää, vaikka joissakin 
maissa onkin pyritty puuttumaan asiaan saattamalla myös aseiden lippaat 
tarkan sääntelyn piiriin. Tämäkin on ongelmallista, sillä ampuma-aseissa 
voidaan usein käyttää ilman lupaa ostettavissa olevien replica-aseiden lip
paita.

Esityksen mukaan kaikkein vaarallisimmat ampuma-aseet olisi kielletty 
asedirektiivissä ja Schengenin yleissopimuksessa edellytetyllä tavalla sisäl
lyttämällä ne erityisen vaarallisen ampuma-aseen käsitteeseen. Lupaviran
omaisen tulisi kuitenkin momentin mukaan noudattaa asteittain kiristyvää 
lupaharkintaa myös muiden vaarallisina pidettävien aseiden osalta.
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Vaikka asedirektiivissä ja Schengenin yleissopimuksessa yksiselitteisesti 
kielletäänkin sarjatuliaseet, myös isolla lipaskapasiteetilla varustetut isoka
liiperiset tai muuten tehokkaat itselataavat kertatuliaseet ovat erittäin vaa
rallisia aseita. Näillä aseilla voidaan ampua lippaan patruunamäärän mu
kaan jopa kymmeniä nopeita peräkkäisiä tähdättyjä laukauksia. Tähän ryh
mään kuuluu sekä käsiaseita että kiväärejä. Esimerkiksi rynnäkkökiväärien 
itselataavat kertatuliversiot ovat tehokkaita, tulivoimaisia ja suuren patruu
nakapasiteetin aseita, jotka käsiteltävyydeltään vastaavat rynnäkkökivääriä. 
Sotilaallakin pääasiallinen tulilaji on kertatuli.

Vaikka edellä onkin todettu, että lupaviranomaisen olisi suhtauduttava eri
tyisellä harkinnalla teholtaan ja tulivoimaltaan erityisen vaarallisia aseita 
koskeviin lupahakemuksiin, lupa olisi toisaalta aina annettava käyttötarkoi
tukseen sopivaan ampuma-aseeseen, jos luvan saamisen edellytykset muu
ten täyttyvät.

Metsästyslainsäädännössä on säännöksiä metsästyksessä käytettävistä am
puma-aseista ja patruunoista. Esityksellä ei ole pyritty vaikeuttamaan riittä
vän tehokkaiden aseiden hankkimista metsästykseen. Metsästyksessä tär
keänä tavoitteena on eläimen nopea tappaminen ja tällä tavoin myös eläi
men kärsimysten vähentäminen. Metsästyslain 20 §:n 1 momentin mukaan 
metsästystä on harjoitettava siten, ettei eläimelle tuoteta tarpeetonta kärsi
mystä. Metsästysasetuksen 16 §:ssä säädetään yleisistä ampuma-asevaati
muksista. Viimeksi mainitussa pykälässä säädetään luodin vähimmäispai
nosta ja vähimmäisosumaenergiasta eri riistaeläinten ampumisessa. Tämän 
vuoksi säännökset koskevat epäsuorasti myös käytettävää ampuma-asetta.

Ehdotettuun momenttiin sisällytettäisiinkin viittaus metsästyslakiin ja sen 
nojalla annettaviin säännöksiin. Metsästyslain 33 §:n 1 momentin 7 koh
dassa on kielletty sarjatuliaseiden ja itselataavien kertatuliaseiden käyttämi
nen metsästyksessä, jos viimeksi mainittuihin mahtuu enemmän kuin 
kolme patruunaa. Jos itselataava kertatulikivääri on metsästyksessä ylipää
tään tarpeen, ei lippaan patruunamäärän tulisi siten ainakaan lähtökohtai
sesti ylittää metsästyslain 33 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaista enimmäis
patruunamäärää.

Metsästyslainsäädännössä ei aseteta ylärajaa luodin painolle ja osumaener
gialle. Niinpä hyvinkin tehokkaat aseet ovat metsästyslainsäädännön kan
nalta arvioiden sallittuja. Ylitehokkaan aseen hankkiminen voi olla luvan 
hakijan kannalta perusteltua, sillä tällöin hänen ei tarvitsisi hankkia uutta 
kallista ampuma-asetta siirtyessään entistä suurempien eläinten metsästämi
seen. Varsinaisten metsästysaseiden osalta noudatettu lupakäytäntö ei ole 
osoittautunut ongelmalliseksi. Esityksellä pyritään toisaalta kuitenkin estä
mään luvan antaminen metsästyksen perusteella aseisiin, jotka eivät met
sästykseen hyvin sovellu, vaikka niillä metsästyslainsäädännön mukaan sai
sikin ampua riistaeläimiä.

Mainitussa hallituksen esityksessä on ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 
osalta todettu, että ampumaurheilua harjoitetaan pääsääntöisesti ampuma
kilpailuun osallistumista varten. Ampumista voitaisiin esityksen mukaan 
harjoittaa kuitenkin myös harrastuksen vuoksi ilman aikomusta osallistua
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kilpailuihin. Tällöin voitaisiin puhua ampumaharrastuksesta. (—) Urheilu
ja harrastusperusteella lupaa haettaessa lupaviranomaisen tulisi kiinnittää 
lupaharkinnassa huomiota vakavaa aseharrastusta ilmentäviin tekijöihin.
(—) Lupaviranomaisen olisi kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittävä 
selvittämään erityisesti kaikkein tulivoimaisimpien ja tehokkaimpien asei
den osalta luvan hakijan harrastustoiminnan laatuja aktiivisuus. Merkkejä 
vakavasta harrastuksesta on ainakin osallistuminen kilpailuihin. Aloittele- 
vien ampujien osalta selvitys voisi kuitenkin olla vapaamuotoisempi.

Asiassa saatu selvitys

Valittaja on hakenut aselupaa .308 Win. kaliiperin itselataava kertatuli -toi- 
miselle Valmet Petra -merkkiselle kiväärille metsästys- sekä ampumaur
heilu-ja harrastusperusteella. Valittaja on hakemuksen perustelulomak- 
keella selvittänyt, että hänellä on metsästyskortti ja hän on ollut 
BBBj|^^^^Bry:n jäsen vuodesta 1980. Valittajan tarkoitus on metsäs- 
111 h ii m ui11' n 1111 n hi11

ry:n ja riistanhoitoyhdistyksen alueilla
sekä eräluvilla valtion mailla. Hankittavalla aseella on tarkoitus metsästää 
hirvieläimiä, villisikoja, pienriistaa ja petoeläimiä.

Poliisilaitoksen aselupahakemukseen liittyvään lausuntopyyntöön antamas
saan lisäselvityksessä valittaja on selvittänyt lähinnä nuoruutensa ampuma
harrastusta eri lajien ja kilpailujen parissa sekä esittänyt tältä osin selvityk
senä lehtileikkeitä ja ampumatuloksia. Valittajan mukaan hänen ampuma
harrastuksensa on viime aikoina ollut vähäisempää, mutta lasten aikuistut
tua harrastukselle on avautumassa taas mahdollisuus. Valittaja suunnittelee 
poikansa kanssa yhteistä osallistumista reserviläistoimintaan kilpa-ammun- 
nan merkeissä. Valittaja on ry:n jäsen.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset

Metsästysperuste

Poliisilaitos on päätöksessään katsonut, että hakemuksen kohteena oleva 
Valmet Petra kivääri on alkujaan sotilaskäyttöön tarkoitetusta rynnäkköki
vääristä muunnettu niin sanottu siviiliversio, jolloin sitä tulee myös sen mu
kaisesti arvioida. Poliisilaitoksen päätöksen mukaan kyseiseen kivääriin on 
saatavilla suurikapasiteettisia, jopa 20 ja 30 patruunan lippaita. Näin ollen 
hakemuksen kohteena olevaa ampuma-asetta on pidettävä metsästykseen 
tarpeettoman tulivoimaisena ja tehokkaana, eikä näin ollen metsästykseen 
hyvin soveltuvana.

Hallinto-oikeus toteaa, että lupaviranomainen voi ampuma-aselain 44 §:n 1 
momentin nojalla hylätä aselupahakemuksen silloin, kun lupaa haetaan sel
västi liian voimakastehoisten tai muuten tarpeettoman vaarallisten aseiden 
hankkimiseen. Ottaen huomioon hallituksen esityksessä (HE 183/1997 vp) 
ampuma-aselain 44 §:n 1 momentin osalta lausuttu, kyseisen säännöksen 
tarkoituksena on estää luvan antaminen esimerkiksi metsästyksen perus
teella aseisiin, jotka eivät metsästykseen hyvin sovellu, vaikka niillä met
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sästys 1 ainsäädännön mukaan saisikin ampua riistaeläimiä. Kyseisessä halli
tuksen esityksessä on todettu, että varsinaisten metsästysaseiden osalta nou
datettu lupakäytäntö ei ole osoittautunut ongelmalliseksi eikä esityksellä ole 
pyritty vaikeuttamaan riittävän tehokkaiden aseiden hankkimista metsästyk
seen. Hallituksen esityksen mukaan metsästyslainsäädännössä ei aseteta 
ylärajaa luodin painolle ja osumaenergialle. Niinpä hyvinkin tehokkaat 
aseet ovat metsästyslainsäädännön kannalta arvioiden sallittuja. Ylitehok
kaan aseen hankkiminen voi olla luvan hakijan kannalta perusteltua, sillä 
tällöin hänen ei tarvitsisi hankkia uutta kallista ampuma-asetta siirtyessään 
entistä suurempien eläinten metsästämiseen.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kyseessä on suomalaisen Val- 
met-tehtaan metsästyskäyttöön valmistama niin sanottu puoliautomaattiki- 
vääri, jota myydään yleisesti metsästyskäyttöön metsästystarvike-ja aseliik
keissä ja jota myös käytetään yleisesti metsästyksessä. Kiväärin kaliiperi 
.308 Win on yleiskaliiperi, jolla voidaan metsästyslain ja -asetuksen säätä
missä rajoissa metsästää kaikkia Suomessa sallittuja riistaeläimiä.

Kyseisen ampuma-aseen ominaisuuksista ja asiassa muutoin saatu selvitys 
sekä edellä mainitussa hallituksen esityksessä (HE 183/1997 vp) ampuma- 
aselain 44 §:n 1 momentin osalta todettu huomioon ottaen kyseisen Valmet 
Petra -merkkisen kiväärin ei voida katsoa olevan hakijan ilmoittamaan 
käyttötarkoitukseen nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas, vaan 
sen voidaan katsoa soveltuvan ampuma-aselain 44 §:n 1 momentissa tarkoi
tetulla tavalla hyvin valittajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen eli hir
vieläinten, villisikojen, pienriistan ja petoeläinten metsästykseen. Metsäs
tyslain 33 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan metsästyksessä on yleisesti 
kielletty toimintatavaltaan sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen 
mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa. Tähän nähden asiassa ei voida an
taa ratkaisevaa merkitystä sille poliisilaitoksen päätöksessä esiin tuodulle 
seikalle, että kyseiseen Valmet Petra kivääriin on mahdollista hankkia suuri
kapasiteettisia lippaita. Näin ollen poliisilaitos ei ole mainitsemillaan perus
teilla voinut hylätä hakemusta. Tämän vuoksi poliisilaitoksen päätös on 
metsästysperusteen osalta kumottava ja asia palautettava sille uudelleen kä
siteltäväksi.

Ampumaurheilu- ja harrastusperuste

Edellä mainitussa hallituksen esityksessä (HE 183/1997 vp) on ampumaur
heiluja -harrastusperustetta koskevan ampuma-aselain 43 §:n 1 momentin 2 
kohdan osalta todettu, että säännöksessä ei edellytettäisi, että luvan saami
nen olisi mahdollista vain varsinaisen kilpa-ammunnan perusteella. Riittä
vänä olisi pidettävä myös jonkin kilpa-ammunnan lajin aktiivista harrasta
mista, vaikkei luvan hakijalla olisikaan tarkoitusta osallistua varsinaisiin 
kilpailuihin. Satunnaista maaliin ampumista ei kuitenkaan voitaisi pitää mo
mentissa tarkoitettuna ampumaurheiluna ja -harrastuksena, vaan ampu
maurheilun ja -harrastuksen tulisi käsittää jonkin sellaisen ammunnan lajin 
aktiivista harrastamista, jossa jäljestetään kilpailuja. Haettaessa lupaa am
pumaurheilua ja -harrastusta varten hakijan on myös esitettävä harrastuk
sestaan ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu luotet
tava selvitys.
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Valittajan tarkoituksena on aloittaa hakemuksen kohteena olevalla ampuma- 
aseella reserviläisammunnan harrastaminen. Asiakirjoista saadun selvityk
sen mukaan valittaja ei kuitenkaan tällä hetkellä harrasta aktiivisesti mitään 
sellaista ammunnan lajia, jossa järjestetään kilpailuja. Valittajan aselupaha- 
kemukseen liittämälle lisäselvitykselle koskien hänen nuoruutensa ampu
maharrastusta eri ammunnan lajien parissa, ei voida antaa ratkaisevaa mer
kitystä. Ampuma-aselain esitöissä mainitut seikat huomioon ottaen hallinto- 
oikeus katsoo, ettei valittaja ole esittänyt ampumaharrastuksestaan sellaista 
ampuma-aselain 45 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua luotettavaa sel
vitystä, jonka perusteella hänelle voitaisiin antaa aselupa kyseiseen am
puma-aseeseen ampumaurheilu- ja harrastusperusteella. Poliisilaitos on voi
nut hylätä aselupahakemuksen tältä osin.

Valittaja ei ole tuonut esille eikä asiassa ole muutoinkaan ilmennyt, että po
liisilaitoksen menettely valituksenalaista päätöstä tehtäessä ei olisi ollut ta
sapuolista tai että poliisilaitos olisi muiltakaan osin toiminut asiassa hallin
tolain 6 §:n vastaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Muutoksenhaku

Ampuma-aselain 118 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hal
linto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä (LO 00.VL).

Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Toni Sarivirta, Riitta 
Huurre ja Marjo Wenho.

Esittelevä jäsen Marjo Wenho
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Jakelu

Päätös

Oikeudenkäyntimaksu

Jäljennös

saantitodistuksin

maksutta

Kaakkois-Suomen poliisilaitos, asiakirjat seuraa

Poliisihallitus




