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Lausunto Dummy-heittimen luvanvaraisuudesta

Jyry Tuominen on pyytänyt Poliisihallituksen asehallinnolta lausuntoa 
Dummy-heittimen luvanvaraisuudesta.

Ampuma-aselain 2 § (1/1998) määrittää ampuma-aseen seuraavasti:

Ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimas-
san räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luo-
teja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että 
siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle. Ampuma-aseeksi katsotaan myös sel-
lainen esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai val-
mistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnetta-
vissa toimivaksi ampuma-aseeksi.



Lausunto ID-1770982 2 (10)

TARKASTUKSEN TULOS

Aseen tiedot

Valmistaja: Tuntematon
Merkki: Tuntematon
Malli: Tuntematon
Sarjanumero: SS0427
Patruunakapasiteetti: 1
Kaliiperi: .22
Toimintatapa: Kertatuli

 Laitteella on tarkoitus ampua oranssi pehmustettu lieriö jotta koira 
voi noutaa sen.

 Ajopanoksena laitteessa käytetään .22 kaliiperista paukkupatruu-
naa.

 Paukkupatruunoita on 6. (kuutta) eri voimakkuutta.
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 Laitteen mukana toimitetut patruunat ovat voimakkuudeltaan nume-
ro 3. Heikoin patruuna on voimakkuudeltaan 1 ja voimakkain on 6.

 Laitetta testattiin ulkotiloissa tehon ja kantaman selvittämiseksi.
 Laitteella ammuttiin 45`asteen kulmassa yläviistoon, kuten käyttö-

ohjeessa neuvotaan.
 Pehmustettu lieriö (dummy) lensi jokaisella laukauksella noin 35 

metriä.
 Tämän lisäksi ammuttiin vaakatasossa suoraan eteenpäin jolloin 

kantama oli noin 10-15 metriä.

Pehmustettu lieriö (Dummy) painaa 100.72 grammaa.

 Dummy ammuttiin noin 1m päästä puiseen trukkilavaan johon se ei 
tehnyt mitään silmin havaittavaa jälkeä, mutta iskuvoima riitti siirtä-
mään trukkilavaa.

 Seuraavaksi dummy:n pehmusteet poistettiin simuloimaan rikkou-
tunutta dummy:ä.
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 Dummy:n sisällä on alumiinista koneistettu lieriö joka tulee ampu-
malaitteen päälle ja ottaa vastaan paineen.
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Alumiini lieriö painaa 40.74 grammaa.

 Paino pieneni näin ollen yli puolella alkuperäisestä.
 Alumiini lieriö ammuttiin 1m etäisyydeltä samaan trukkilavaan, joka 

toimi maalina aiemmassa koelaukauksessa.

 Lieriä läpäisi laudan pysähtyen takaosan laajennukseen.
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Läpäisty lauta

 Laitteessa ei ole mitenkään yritetty estää luodillisen .22 kaliiperisen 
patruunan lataamista ja laukaisemista.

 Seuraavaksi laitteeseen ladattiin .22LR kaliiperin luodillinen patruu-
na.

 Laite purkaa patruunan aiheuttaman paineen 45´asteen kulmassa 
eteenpäin.
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.22LR kaliiperin luoti osui porauksen loppupäähän ja sirpaloitui niin että 
luodin sirpaleet poistuvat laitteesta tämän 45 asteen kulmaan poratun reiän 
kautta.

 Porauksen lähelle oli sijoitettu pahvilaatikko ilmaisemaan mahdolli-
sia laitteesta ulos purkautuvia sirpaleita.

 Laukauksen jälkeen pahvilaatikossa oli 2 kpl selvästi havaittavaa 
luodin sirpaleen tekemää iskemää, jotka olivat lävistäneet laatikon 
molemmat puolet.

 Laite kesti .22LR kaliiperin patruunan aiheuttaman rasituksen rik-
koutumatta.

Laatikko etupuolelta Laatikko takaa
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 Mikäli laitteella laukaistaan luodillinen patruuna tahallisesti tai tahat-
tomasti, Luodin sirpaleet voivat aiheuttaa käyttäjälle ja lähialueella 
oleskeleville henkilöille vakavan ruumiinvamman tai jopa kuoleman.

 Laite täyttää ampuma-aselain 2 § ampuma-aseen määritelmän il-
man mitään muutoksia.

 Mikäli laitetta ei jostakin syystä tällaisenaan pidettäisi ampuma-
aseena, on se helposti muunnettavissa sellaiseksi.

LAITTEEN MUUNTAMINEN SELLAISEKSI, ETTÄ SILLÄ VOIDAAN 
AMPUA TEHDASVALMISTEISTA .22LR PATRUUNAA

 Muuntamiseksi ei tarvitse tehdä muuta kuin katkaista laitteen lie-
riömäinen osa jostakin kohtaa sivulle poratun reiän ja rungon välis-
tä.

 Kyseinen toimenpide vei aikaa muutosta kokeiltaessa hieman alle 
40 sekuntia.

 Laitteella ammuttiin muutostyön jälkeen tehdasvalmisteinen .22LR 
kaliiperin patruuna.

 Laite kesti jälleen patruunan aiheuttaman rasituksen.
 Luodin iskuenergia oli riittävän suuri läpäisemään kaksi lautaa yh-

den metrin etäisyydeltä ammuttuna.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Yleinen ampuma-aseen määritelmä säädetään ampuma-aselain 2 §:ssä. 
Samassa pykälässä säädetään myös helposta muutettavuudesta. Koeam-
munnoissa heittimen lieriö ilman pehmustetta saavuttaa jopa yli 90 m/s no-
peuden numero 3 vahvuisella paukkupatruunalla ja tehokkaampia paukku-
patruunoita on saatavilla. Yleisesti ottaen 90 m/s on se nopeuden raja-arvo 
jolloin ihmiskehon nahka läpäistään. Iskuenergian keskiarvoksi saatiin 
144.65J. Heitin on myös helposti muutettavissa niin, että sillä voidaan am-
pua kaupallista 22LR patruunaa. Testiammunnoissa, muutetulla heittimellä 
ammuttaessa, keskiarvo nopeudeksi saatiin 242.58 m/s, kun käytettiin Re-
mington Yellow Jacket 22LR patruunaa. Iskuenergian keskiarvoksi saatiin 
61.78J mikä on samalla alueella pienoispistoolin iskuenergian kanssa.

Poliisihallituksen käsityksen mukaan kyseessä on ampuma-aselain 2 §:ssä 
säädetty ampuma-ase jonka hankkiminen ja hallussapito vaativat luvan.

Asehallintopäällikkö Mika Lehtonen 

Ylitarkastaja Jussi Kytösaari

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
31.05.2017 klo 16:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta.

Liitteet Mittaustulokset
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