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JOHDANTO

Moni meistä perii aseita mutta mitä ihmettä sille isoisän vahalle 
revolverille voi ja pitää oikein tehdä? 

Vaikka nykypäivänä apua on saatavilla ja ammattilaisiin kannattaakin 
nojautua, voi kuolinpesän tyhjennyksen hoitaa myös itse. Mikäli olet 
päättänyt toimia näin, voit löytää itsesi pian edesmenneen sukulaisen 
vintiltä tai kellarista hiukan pelottavankin asian edestä: Mitä ihmettä 
teen sukulaiseni aseille? 

Osa meistä on aseisiin liittyvistä asioista perillä mutta ihan kaikille ne 
eivät kuitenkaan ole tuttuja. Kokosimme tämän muistilistan perityn 
aseen myymistä harkitsevalle. Luettuasi tämän olet yhden askeleen 
lähempänä perityn aseen myymistä. Vältyt samalla suurimmilta 
sudenkuopilta. 

Muistathan kuitenkin aina tarkistaa uusimmat lakimuutokset, 
esimerkiksi poliisilta. 

Miten perityn aseen voi myydä turvallisesti?
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1. Älä koske kuolinpesästä löytyneisiin aseisiin itse, 
ellet tiedä mitä olet tekemässä. Varsinkin vanhemmat 
aseet saattavat laueta, vaikka ne eivät olisi edes ladattuja.

2. Perityt aseet ovat SINUN vastuullasi. Suomen 
Ampuma-aselaki edellyttää, että henkilö jonka hallussa 
kuolinpesän omaisuus on, ottaa pesään kuuluvat aseet, 
aseen osat, patruunat ja vaaralliset ammukset haltuunsa 
välittömästi luvanhaltijan kuoltua. 

3. Soita poliisille ja selvitä onko ase luvanvarainen. 
Poliisilla on rekisteri luvan saaneista henkilöistä ja heidän 
aseistaan. Jos sinulla itselläsi ei ole aseenkantolupaa 
kyseiseen aseeseen, tulee ase luovuttaa poliisilaitokselle 
siksi aikaa kunnes se on myyty eteenpäin. Muista, että 
luvanvaraisen aseen saa myydä vain aseenkantoluvan 
omaavalle henkilölle.

Perityn aseen onnistuneeseen jälleenmyymiseen
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4. Käytä deaktivoidut aseet poliisilaitoksella. Deaktivoidut
eli ampumakelvottomiksi tehdyt aseet on hyvä käyttää 
poliisilaitoksella alustavan puhelun jälkeen. Muistathan 
ilmoittaa poliisille, ennen kuin lähdet ajamaan asemalle aseet 
autossasi. On myös hyvä kirjoittaa ylös kenen kanssa olet 
aseiden viemisestä poliisilaitokselle sopinut. Näin vältyt 
turhilta väärinkäsityksiltä jos joudut poliisin pysäyttämäksi 
matkalla.

5. Hanki hallussapitolupa, luovuta aseet poliisille tai myy 
ne 6 kk kuluessa aseiden perimisestä. Mikäli sinulla ei ole 
aseenkantolupaa etkä halua sellaista hankkia, tulee ase 
luovuttaa poliisilaitokselle siksi aikaa kunnes se on myyty 
eteenpäin. Muista, että luvanvaraisen aseen saa myydä vain 
aseenkantoluvan omaavalle henkilölle.

Perityn aseen onnistuneeseen jälleenmyymiseen
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6. Hanki deaktivoiduille aseille deaktivointitodistus ennen 
myymistä. Deaktivointia koskeva laki muuttui EU:ssa 
8.4.2016 alkaen niin, ettei deaktivoituja aseita voi myydä 
ilman virallista deaktivointitodistusta. Ja koska asetus muutti 
myös deaktivoinnin määritelmää, tarkoittaa tämä käytännössä 
siis sitä, että jokainen ase on käytettävä poliisiasemalla, oli 
sillä deaktivointitodistus ennestään tai ei. PS. Muista 
hankkia deaktivointitodistus 30 pv kuluessa 
deaktivoinnista!

7. Myy aseet turvallista jälleenmyyjää tai verkkosivua 
apuna käyttäen. Ei ole järkevää kaupitella aseita yleisillä 
markkinapaikoilla. Hyviä, luotettavia aseen jälleenmyyjiä ovat 
esimerkiksi huutokauppakamarit. Voit myydä aseesi myös 
suoraan käytettyjen aseiden kauppiaalle tai kaupata niitä 
aseisiin erikoistuneiden verkkosivujen kautta. 

Perityn aseen onnistuneeseen jälleenmyymiseen



Tämän E-kirjan tiedot on koottu Huutokauppa 
Helanderin Aarre-blogiin tehdyn haastattelun “Miten 
menetellä perityn aseen kanssa” pohjalta. Helander 
haastatteli aiheesta aseisiin erikoistunutta poliisia, 

ylikonstaapeli Ilari Viléniä.

“ Poliisille voi aina soittaa ja 
kysyä apua. Oma-
aloitteisuudesta ei sakoteta!
Ylikonstaapeli Ilari Vilén, 
Helsingin poliisilaitos

“



Tarvitsetko apua?

Voimme hoitaa puolestasi aseisiin liittyvän 
myyntiprosessin aina lupa-asioiden selvityksestä 

jälleenmyyntiin saakka. Huutokauppa Helander on 
erikoistunut kuolinpesien tyhjentämiseen ja 

esineiden realisointiin.

Anna Helanderin hoitaa 
aseiden myyminen alusta 

loppuun saakka!


