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TEKSTI SI SIHVOLA

Lehti pitää saada tehtyä vaikka nyt vä-
kisin, takoi päässäni ajatus. Koskaan en 
ole tykännyt pakkomeiningistä, ja silloin 
yleensä inspiraatiokin vielä laskee. Mie-
tin asioita, joista voisi kertoa, kun tajusin, 
että mitä ihmiset tietävät tai muistavat 
paikallisen aseliikkeemme alkuvaiheista 
ja henkilöstä siellä tiskin takana. Siinäpä 
se tuli, siis kirjoitan jutun tästä ja ehkäpä 
se on ihan paikallaan tehdäkin, sillä on-
han liike palvellut meitä harrastajia koh-
tuu hyvin toistakymmentä vuotta. 

Leinosen Vesa opiskeli ja valmistui auto-
maatioteknikoksi 90-luvun alussa. Hän työs-
kenteli joitakin aikoja paperiteollisuudessa, 
mutta työllisyysnäkymien ollessa heikohkot 
eli vakituinen työ ei ollut todennäköinen. 
Kaverin ehdotettua aseliikkeen perustamis-
ta vuonna 1993 Vesa teki päätöksen ryhtyä 
leikkiin mukaan. 

Aseet ja metsästys on Vesalla ollut mu-
kana pienestä pitäen, joten ryhtymi-

nen asekauppiaaksi ei ollut niin vieras 
ajatuksenakaan. Vesa kertoo suorittaneensa 
metsästäjäntutkinnon jo 13-vuotiaana ja käy-
neen isänsä kanssa metsällä pienestä asti op-
pien metsästyksen salat ja niksit ikään kuin 
verenperintönä. Ensimmäinen riistalintu oli 
heinäsorsa, jonka hän sai ammuttua jo 11-
vuotiaana Iitissä Kymijoen rannalla. Monen 
kyyhkysen ja sorsan lento on katkennut Ve-
san haulikonpiippujen edessä, jos varmasti-
kin katkeaa monien riistalintujen lento vielä 
vastenkin. Yksi haave on varmaan toteutu-
massa lähiaikoina, sillä Vesa himoaa Viroon 
metsästysmatkalle ja lähinnä hanhia siellä 
sitten metsästäisi. 
Vesan ampujan taidot on nähty, kun hän mil-
tein suvereenisti hallitsee yhdistyksemme 
haulikkolajeja. 

Vuoden 1994 tammikuussa Vesa kävi Turva-
tekniikan keskuksessa kokeissa, jotta saattoi 
alkaa pyörittämään asekauppaa. Asekauppi-
aalla pitää olla monet todistukset ennen kuin 
voi leipätyökseen myydä aseita ja panoksia. 
Paperit vain vetämään ja liikkeen nimeksi 
Metka (metsästys ja kalastus), mutta patentti 
ja rekisterihallitus ei hyväksynyt nimeä, kos-
ka se oli jo käytössä. Uusi koitos ja nimeksi 
tuli Eräliike Riistamaa. Vesa kertoo kuinka 
monilla liikkeillä oli tuohon aikaan trendi 
ottaa nimekseen jokin englanninkielinen is-
kevä nimi, mutta me emme halunneet mennä 
mukaan tuohon hullutukseen, vaan nimen 
piti olla selkeästi suomalainen ja kertoa jo-
kaiselle asiakkaalle mistä on kyse.  

Kesällä 1994 saatiin liiketilaksi vanhan pos-
tin tilat Kouvolan Tapiontieltä, jossa liike 
toimii edelleen. Postin tiloissa tuli suurena 

TIENI ASEKAUPPIAAKSI
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bonuksena pankkiholvi, johon kaikki liik-
keen aseet mahtuvat säilöön. Kesä 1994 
menikin liiketiloja rakentaessa ja ehostaes-
sa. Avajaiset olivat 6. elokuuta 1994, jolloin 
oven taakse oli kerääntynyt runsain mitoin 
alueen metsästäjiä ja aseharrastajia. *

”Alkuun tietysti olin vähän kuin turisti näis-
sä hommissa”, Vesa toteaa. Asiakkaat osasi-
vat vedättää alussa, mutta kokemuksen myö-
tä luonnollisesti kaupankäynti on muuttunut. 
Alussa oli kalastustarvikettakin myynnissä, 
mutta kun ei itse ollut kiinnostunut aihees-
ta, niin oli vaikea pitää sitä asiakaskuntaa 
tyytyväisenä. Aina olisi pitänyt olla jotain 
muuta viehettä tms. mitä hyllyssä oli, joten 
yksi kaunis päivä heivasin kaikki kalastusre-
leet alelaatikkoon ja pistin pisteen kalastus-
tarvikkeiden myynnille. Suutari pysyköön 
lestissään. 

Jossain vaiheessa todettiin, ettei tukkujen 
kautta hankituista aseista juuri jäänyt itsel-
lemme mitään katetta, joten oli alettava tuo-
maan tavaraa itse maahan, niin jäi välistä 
yksi turha välikäsi pois. Tämän ansiosta har-
rastajat ovat saaneet erikoisempia panoksia 

edullisesti, kuten esim. saksalaista 7,92x57 
Mauserin ylijäämäpatruunaa. Satunnaisesti 
liikkeeseen on saattanut tulla keräilyaseita-
kin, mutta nykyisin harvemmin niitä liikkuu. 
Itsekin olen jonkun keräilyaseen ostanut 
Veskulta, päällimmäisenä tulee mieleen kau-
nis 7,65 mm Stock-pistooli.

Riistamaa tuo maahan kiikaritähtäimiä, la-
taustarvikkeita ja joitakin aseita. Venäläisten 
kanssa he eivät enää halua kauppaa tehdä, 
kun Saigan maahantuonnin yhteydessä huo-
mattiin, ettei mihinkään voinut luottaa ja 
voitelu olisi pitänyt omaksua venäläiseen 
tyyliin yms. Baikalin haulikotkin tulee ny-
kyisin muuta kautta, jotta asiat toimisivat 
halutusti. 

Vuonna 1998 avattiin toinen liike Espooseen, 
jota hoitelee Vesan yhtiökumppani Pasi Toi-
vanen. He tutustuivat jo lukioaikoina ja heitä 
yhdisti mm. juuri metsästys. 

Ikävä tapaus Vesalle kävi marraskuulla 
1998, kun kaksi ulkomaalaistaustaista tuli 
naamioituneena liikkeeseen aseella uhaten. 
Komensivat lattialle makaamaan ja sulloivat 
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kasseihin 15 asetta ja pari puukkoa. Lopuksi 
sitoivat minut huonosti tuoliin kiinni. Siinä 
tuolista irrottautuessani katselin ulos, mut-
ten havainnut yhtään autoa poistuvan paikal-
ta, Vesa toteaa. Poliisille soitin ryöstöstä ja 
kohta paikalla olikin liuta virkavaltaa, joille 
Vesa kertoi epäilynsä, että konnat ovat vielä 
jossain liikkeen lähistöllä. Ryöstäjät, kuten 
arvata saattaa, eivät olleet mitään ruudin-
keksijöitä, joten he sössivät oikein kunnolla. 
Heidän pakoautonsa oli karannut, joten nämä 
neropatit pyörivät läheisien kerrostalojen pi-
halla hyläten osan aseista yhden parvekkeen 
alle. Poliisilla ei ollut kovinkaan vaikea saa-
da kiinni näitä rikollisia. Pääkonna sai täs-
tä kuuden vuoden tuomion ja kaveri kolme 
vuotta istuttavaa, joten miettivät seuraavalla 
kerralla ennen kuin tekevät ryöstöä, tai sit-
ten eivät. Muitakin vastoinkäymisiä on mah-
tunut yrittäjän arkeen. Varmaan liikkeessä 
käyneet muistavat, etenkin vesivahingot ja 
niiden kuivatushässäkän, mutta kauppa pyö-
ri siitä huolimatta. 

Kiireaikana Vesalla on kiireapulaisena ys-
täviä, jotka tarvittaessa pystyvät toimimaan 
yksinkin liikkeessä. Kiireajoiksi muodostu-
vat metsästyskauden alku ja rakettimyynti 
uudenvuoden kynnyksellä. 
 
Jotkut aseharrastajat pysähtyvät vain juttu-
sille ohi mennessään, mutta mikäs olisikaan 
viihtyisämpi paikka asemiehelle kuin ase-
liike pienelle rupattelutuokiolle samanhen-
kisessä seurassa. Liikkeessä käydessä voi 
hyvinkin useampi tunti vierähtää huomaa-
matta. Liike on sisältä jotenkin samanlainen, 
kuin useimmat vastaavat kaupat. Savikiek-
kolaatikot on pinottu korkeiksi torneiksi 
keskelle liiketilaa, asekaappeja on myytävä-
nä seinillä halliten liiketilaa massiivisuudel-
laan. Hyllyiltä löytyy kaikki oleellinen mitä 
jälleenlataaja tarvitsee: hylsyjä, holkkeja ja 

mitä erikoisempia luoteja. Katonrajassa on 
erilaisia maalitauluja ja tarvikkeita esillä, jo-
ten vaikutelmaksi tulee ettei yhtään neliötä 
lattiapinta-alasta ole jätetty hyödyntämättä.    

AJAT MUUTTUVAT

Kauhajoki on miltei kirosana nykyisin mei-
dän aseharrastajien keskuudessa. Tuon su-
rullisenkuuluisan kouluampumatapahtuman 
jälkeen 23.9.2008 kaikki muuttui silmänräpä-
yksessä. Jokelan koulusurmat 11.11.2007 oli 
jo ravistellut aseharrastusta ja saanut tiuken-
nuksia aikaan, mutta tämä Kauhajoki pyö-
räytti rattaita tosissaan. Harmillista sinänsä, 
että lupien tiukennukset kohdistuvat pääosin 
tunnollisiin ja terveisiin harrastajiin, jolloin 
asekauppakin hiljeni lupapolitiikan muu-
toksien myötä. Vesa kertookin myyneensä 
vuonna 2010 vain muutamia käsiaseita, kun 
aiemmin myynti oli kymmeniä käsiaseita 
vuodessa. Eli käytännössä käsiasekauppa on 
täysin seis, puuskahtaa Vesa. Asekaupan tu-
levaisuus huolettaa Veskua suuresti etenkin, 
jos tämä hullutus vielä aselain toisen vaiheen 
myötä laajenee metsästysasepuolelle. 

Vesa on Pohjois-Kymenlaakson Asehistori-
allisen yhdistyksen jäsen ja on innokkaasti 
osallistunut yhdistyksen ammuntoihin ja 
retkiin, etenkin taistelupaikoille. Kirjoitta-
jalla onkin mieluista keskustella mm. po-
liittisesta ja sotahistoriasta Veskun kanssa, 
koska hän on perehtynyt historiaan todella 
hyvin, niin voi itsekin saada uusia näkökul-
mia historiasta syvällisien keskusteluiden 
myötä. 

* Pohjoisessa Kymenlaaksossa olikin ase-
kaupalle tilausta, kun aiemmin aseasiat oli 
hoidettavissa pelkästään urheiluliikkeiden 
aseosastoilla, joilla asiantuntemus oli nol-
latasoa. Kirjoittajan huom. 


