
Kaikkien aikojen paras luonnonmateriaalijousella 

ammuttu pituusammuntatulos 
 

 

Nykyisin kaikkien aikojen parhaimpana pituusammuntatuloksena, joka on ammuttu 

luonnonmateriaalijousella, pidetään Osmanien valtakunnan sulttaani Selim III:n Konstantinopolissa 

ampumaa laukausta vuonna 1798. Tulos oli 1400 pikes, mikä on muunnettu vastaamaan 972 

jaardia, eli 889 metriä 1. Tuloksen mainitsee ensimmäisen kerran Sir Robert Ainslie2 turkkilaista 

jousiammuntaa käsittelevässä julkaisemattomassa, turkin kielellä kirjoitetussa artikkelissaan, jonka 

on englanniksi kääntänyt Sir Joseph Banks vuonna 1797. Tässä on pieni ristiriita, koska Ainslie ei 

mainitse vuotta, jolloin Selim III:n tulos on ammuttu, vaan toteaa, että tulokset on poimittu 

Konstantinopolin Okmeydanın kivipylväistä. 

Vuoden 1798 mainitsee ensimmäisen kerran Thomas Roberts, joka mainitsi Ainslien kertoman 

tuloksen vuonna 1801 julkaistun teoksensa The English Bowman yhdessä alaviitteessä. Samalla 

Roberts kertoi, että tulos oli ammuttu ja mitattu Ainslien läsnä ollessa, mitä ei siis Ainslien 

artikkelissa mainittu. Tuloksen 1400 pikes, Ainslie oli muuntanut 972 jaardiksi, ja sitä on toistettu 

sen jälkeen hyvin monessa teoksessa ilman mitään kritiikkiä. On mahdollista, että tulos 1400 

sinänsä saattaa olla oikea mutta yksikkö väärä, tai sitten kyseessä on väärinymmärrys tai vain 

virhe. Myös Adam Karpowicz3 toteaa, että Selim III:n ampuma tulos 972 jaardia on virheellinen. 

Tulokseen liittyy useita ongelmia. Ensinnäkin, tulosta ei ole esitetty missään muualla, edes 

nykyisen Istanbulin Okmeydanısta ei tunneta Selim III:n tulokseen liittyvää pylvästä4, eikä sitä ole 

kirjattu mihinkään aikalaisteokseen 5. Lisäksi, jos Ainslie oli todistamassa Selim III:n laukausta, niin 

silloin tuloksella ei voinut vielä olla omaa pylvästä. Tosin, Selim III:n tuloksen yhteydessä 

mainitaan, että hän on hallitseva sulttaani, joten lienee niin, että Robertsin mainitsema vuosi on 

väärä – sen pitäisi olla 1797. 

 

                                                           
1 Muunnoksessa oletettiin, että yksi pikes vastaa 25 tuumaa, eli 0,635 metriä. Klopstegin (1947) mukaan pikes/gez 
vastaa keskimäärin 0,63 metriä ja nykytiedon valossa pikes-yksikköä vastaava gez-yksikkö on noin 0,66 metriä (Yüsel 
1998). 
2 Sir Robert Ainslie oli Englannin suurlähettiläs Konstantinopolissa. 
3 Karpowicz 2008, 48. 
4 Ainslie tosin väittää kirjoituksessaan, että hänen mainitsemansa tulokset ovat peräisin Okmeydanın kivipylväistä. 
5 McEwen 1997, 68. 



Toisekseen, Yüselin6 mukaan sulttaani Selim III (1789–1807) ampui parhaimmillaan tuloksen 1012 

geziä7 vuonna 1792. Tämä tulos löytyy myös Istanbulin Okmeydanın kivipylväistä. Peräti lähes 400 

gezin tulosparannus olisi ollut aivan huikea, jolloin 1400 gezin tulos on aivan liian hyvä ollakseen 

totta. Hallitsevana sulttaanina ammuttu kaikkien aikojen paras tulos olisi aivan varmasti jäänyt 

elämään muuallakin kuin vain Ainslien mainintana. 

Kolmanneksi, kukaan ampuja ei ole ylittänyt 1300 gezin rajaa, jo 1200 gezin ylittäminen oli hyvin 

harvinaista. Luotettavina pidettävien tulosten mukaan noin kymmenkunta ampujaa on ylittänyt 

1200 gezin tuloksen – kaikki turkkilaisen pituusammunnan kulta-aikana 1500-luvun alkupuolella. 

Esimerkiksi Busbequius8 totesi 1600-lopulla, että tärkein tieto-taito on jo kadonnut ja nykyisin 

ampujat eivät pysty enää vanhojen mestarien tuloksiin. Kaikkien aikojen paras luotettavana 

pidettävä tulos on Tozkoparan Iskenderin ampuma tulos 1281,5 geziä (846 m) vuonna 1550. 

Neljänneksi, jos tulos oli yhtään sinnepäin, niin voitaneen olettaa, että tulosta on hieman 

venytetty ja pyöristetty. Sulttaanin arvolle sopi ampua kaikkien aikojen paras tulos, joka oli myös 

omalla sataluvullaan. Aikoinaan 900, 1000 ja 1100 gezin rajat olivat arvostettuja, mutta 1400 gezin 

rajan ylitti juuri ja juuri yksi ainoa ampuja, itse sulttaani, vieläpä englantilaisen läsnä ollessa. 

Ehkäpä englantilaiselle ilmoitettiinkin tulos, jota oli reippaasti liioiteltu. Ainslie esimerkiksi mainitsi 

täysin kritiikittä artikkelissaan turkkilaisten kertoneen pystyvänsä ampumaan jopa yli 1300 jaardia. 

Ainslie siis saattoi ottaa todesta minkä tahansa lukeman ja myös uskoi sen. 

Viidenneksi, eri lähteistä9 poimittujen ja luotettavana pidettävien tulosten mukaan parhaimpien 

ampujien parhaimmat laukaukset ovat muutamien kymmenien metrien sisällä toisistaan  

(taulukko 1). Se viittaa siihen, että tuloksissa oltiin niin välineiden kuin jousiampujien 

suorituskyvyn äärirajoilla.  

Kuudenneksi, kyseessä voi olla mahdollisesti silkka väärinymmärrys mittayksiköiden suhteen. 

Esimerkiksi Roberts10 mainitsee, että Tozkoparan Iskender ampui 1700 cubitin tuloksen. Cubit on 

vanha, erityisesti Lähi-idässä käytetty mittayksikkö, jonka pituus on hieman lähteestä riippuen 

keskimäärin 18 tuumaa (457 mm). Tozkoparan Iskender ampui parhaimmillaan tuloksen 1281,5 

geziä (846 m). Jos 1700 cubittia muutetaan gez-yksiköiksi, saadaan tulos 1232 geziä (813 m), mikä 

on hyvin lähellä Iskenderin kivipaateen kirjattua tulosta. Jos Selim III:n tulos 1400 olikin cubit-

yksiköissä, niin se vastaa noin 639 metriä, eli vähän alle 1000 geziä – mikä olisi täsmälleen se, mitä 

Selim III ampui parhaimmillaan kivipaateen kirjatun tuloksen mukaan. On siis mahdollista, että 

Ainslielle on liioittelumielessä kerrottu tulos cubiteissa, jotta tulos vaikuttaisi paremmalta kuin se 

oikeasti on. Tai sitten Ainslie on vain ymmärtänyt tuloksen väärin. Tai sitten Ainslien tekstin 

käännöksen yhteydessä on tapahtunut virhe. 

                                                           
6 McEwen 1997, 73. 
7 Pituusyksikkö gez on oletettavasti vastaava kuin pikes ja sen pituus on nykytiedon mukaan 0,66 metriä (Yücel 1998). 
8 Busbequius 1694, 209. 
9 McEwen 1997. 
10 Roberts 1801, 100. 



Seitsemänneksi, Adam Karpowicz on tehnyt lukuisia hyvin jäykkiä turkkilaistyyppisiä 

komposiittijousia. Yksi hänen jousistaan on 175-paunainen (27,5 tuuman vedolla) jousi, jolla on 

ammuttu 224 graanin (14,5 g) nuolta dacron-jänteellä peräti 404 fps:ää (123 m/s). 

Ammuntalaitteella ammuttuna nuoli lensi 790 metrin päähän, eli hyvin lähelle Iskenderin 

ennätystä. Jos saman nuolen olisi haluttu lentävän 889 metrin päähän, niin nuolen lähtönopeuden 

olisi pitänyt olla vähintään 455 fps:ää (139 m/s).  

Mikään ei siis puolla Selim III:n ampumaa 1400 pikesin tulosta. Onkin hyvin mahdollista, että tulos 

on virheellinen, luultavasti väärinymmärryksen takia. Näin ollen, kaikkien aikojen paras 

luonnonmateriaalijousella ammuttu tulos on Tozkoparan Iskenderin vuonna 1550 ampuma 846 

metriä. 

Taulukko 1. Eri lähteistä poimittuja ja luotettavina pidettäviä pituusammuntatuloksia, sekä 
muutama raja-arvo. Kaikki tulokset ovat 1500-luvulta ja ne löytyvät myös Istanbulin Okmeydanın 
kivipylväistä. Pikes/gez-mitaksi on oletettu 0,66 m (Yüncel 1998), paitsi Selim III:n tuloksen 
kohdalla, joka on muunnettu vastaamaan 972 jaardia. 

Ampuja Tulos (pikes/gez) Tulos (m) 

Tozkoparan Iskender 1281,5 846 

Tozkoparan Iskender 1279,0 844 

Mîr-i Alem Ahmed Ağa 1271,5 839 

Bursalı Şûca 1243,5 821 

Sultan II Mahmud 1228,0 810 

Sultan II Mahmud 1225,0 809 

Çullu Ferruh 1223,0 807 

Sultan II Mahmud 1219,0 805 

Lenduha Cafer 1209,5 798 

Parpol Hüseyin Efendi 1207,0 797 

Selim III:n väitetty tulos 1400 889 

Mestariluokka 1100 726 

Hyvä tulos 1000 660 

Kiltaan pääsyn raja 900 594 

 

Pituusmitta pikes/gez 

Mikä on yksikön pikes (tai gez) täsmällinen mitta – siihen ei ole täsmällistä vastausta. Ainslie 

muunsi aikoinaan 1400 pikesiä 972 jaardiksi olettamalla, että yksi pikes/gez on tasan 25 tuumaa, 

eli 0,635 metriä. Klopsteg käsittelee asiaa kolmen sivun verran (Klopsteg 1947, 30–32).  Yksi 

Klopstegin kiinnostava havainto on, että turkkilaisten pituusammuntanuolien keskimitta on 24,45 



tuumaa (0,621 metriä), aineistona oli kymmeniä nuolia. Siihen, että pituusmittana on käytetty 

pituusammuntanuolen pituutta, viittaa yhden pylvään teksti, jossa tulos ilmoitetaan nuolen 

pituuksina: ”Sultan Mahmud Khan, opened the tournament, shot his arrow a distance of 1215 

arrow lengths and hit the mark.”. Klopsteg myös mainitsee, että turkkilainen vanha pituusyksikkö 

pic on pituudeltaan 24,84 tuumaa (0,631 metriä) – kyseinen yksikkö viitannee monessa paikassa 

käytettyyn pikes-yksikköön. On siten hyvin todennäköistä, että yksi pikes/gez on 24,5–25 tuumaa – 

jolloin 24,84 tuumaa osuu juuri sopivasti tähän väliin.  

Mutta, jotta asia ei olisi niin yksinkertainen, niin turkkilainen Ünsal Yücel on kirjoittanut hienon ja 

kattavan teoksen turkkilaisesta jousiammunnasta – Türk Okçuluğu (1998). Yücel mainitsee, että 

yksi gez vastaa 0,66 metriä. Muunnoksen perusteista minulla ei ole käsitystä mutta voitaneen 

olettaa, että kyseessä on täysin perusteltu mitta. Myös Karpowicz mainitsee saman lukeman, 

viitaten oletettavasti Yüceliin. Samaa lukua on käytetty sittemmin muuallakin. On toki myös 

mahdollista, että pikes ja gez eivät vastaakaan täysin toisiaan ja, että niiden pituus on vuosisatojen 

kuluessa elänyt jonkin verran. 

Yücel kertoo muutakin kiinnostavaa teoksessaan. Hänen mukaan siper oli merkki turkkilaisen 

pituusammunnan tason laskusta – siper tuli käyttöön vasta 1600-luvulla, eli sata vuotta 

ennätystuloksia myöhemmin. Toisin sanoen, Yücelin mukaan vanhat ennätykset, kuten Iskenderin 

tulos, ammuttiin ilman siperiä! Tästä voidaan päätellä, että nuolien on pakko ollut olla hieman 

pitempiä, jotta vetopituus saadaan riittäväksi. Siperillä voidaan ampua lyhyempiä nuolia, joten jos 

pikes/gez viittaa nuolenpituuteen, niin silloin 0,66 metriä on hyvinkin luonteva luku, jota voitaneen 

pitää siis nykykäsityksen mukaan oikeana. 
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