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Pituusammunta 

Pituusammunta1 on jousiammunnan laji, jossa pyritään ampumaan nuoli mahdollisimman pitkälle. 

Pituusammunta on periaatteessa äärimmäisen yksinkertaista – tähdätään taivaalle sopivassa 

kulmassa ja laukaistaan, jonka jälkeen etsitään nuoli ja mitataan tulos. Pituusammunta on aina 

kiehtonut ihmisiä, koska se kertoo konkreettisesti siitä, kuinka tehokas ase jousi on. Lyhyt kaari ei 

herätä innostusta mutta taivaalle katoava ja kauas lentävä nuoli on sen sijaan jotain aivan muuta. 

Lienee hyvin todennäköistä, että jo maailmankaikkeuden ensimmäinen jousiampuja on kokeillut 

pituusammuntaa. Monet ihmiset kysyvät perinnejousen nähdessään, että kuinka pitkälle nuoli 

lentää, eivät sitä, kuinka tarkka jousi on. Yleensä lastenkin suosikki on pituusammunta. 

Kilpailusäännöt 

Säännöt noudattavat Kaarle Knuutinpojan Jousiampujat ry.:n yleisiä sääntöjä sekä perinteisen 

jousiammunnan henkeä. Perinteisen pituusammunnan tärkein periaate on, että se pyrkii 

edistämään varhaiskantaisten jousten asemaa ja siten mukailemaan pituusammuntaa sellaisena 

kuin se ollut kautta historian. Sääntöjen täytyy myös seurata aikaansa eli huomioida erilaiset 

luonnonmateriaalijouset myös nykyaikaisin vivahtein. 

Tärkein yleinen sääntö on, että jousen pitää olla tehty luonnonmateriaaleista, kuten esimerkiksi 

puusta, bambusta, sarvesta, jänteistä, nahasta, luusta ja niin edelleen. Jousessa ainoastaan liima 

tai pintakäsittely saa olla synteettistä materiaalia. Ehdoton sääntö on, että jousessa ei saa olla 

kantavaa nuolihyllyä. Jousessa voi olla synteettinen tai luonnonmateriaalijänne – kummallakin eri 

jännetyypillä ammutut ennätykset huomioidaan. Nuolien pitää olla myös luonnonmateriaalia, 

kärki voi olla metallia. 

Kaikki sormilaukaisutavat ja sormisuojat ovat sallittuja. Erilliset laukaisuavustimet, jossa sormet 

eivät ole kosketuksissa jänteeseen, kuten flipperi, mekaaniset laukaisulaitteet ja vastaavat, ovat 

kiellettyjä. 

Virallisia pituusammuntatuloksia voi ampua vain kaikille ampujille avoimissa kilpailuissa, joissa on 

vähintään kolme ampujaa ja joissa tulosten ja välineiden mittaus tehdään sääntöjen mukaan. 

Säännöissä jouset jaetaan viiteen eri luokkaan rakenteen ja mitoituksen mukaan. Luokat 

yksipuinen jousi, selystetty jousi ja komposiittijousi edustavat erilaisia varhaiskantaisia jousimalleja, 

kun taas luokka laminoitu jousi edustaa nykyaikaisia jousimalleja. Luokka pitkäjousi on määritelty 

vain jousen mitoituksen mukaan ja se edustaa yleisesti tunnettua englantilaista pitkäjousta. 

                                                      
1 Englanniksi flight shooting tai flight archery. 
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Erilaiset jousiluokat jaetaan kolmen eri jäykkyysluokkaan, luokkaa komposiittijousi lukuun 

ottamatta. Lisäksi jokainen varhaiskantaisia jousia edustava jousiluokka jäykkyysluokkineen 

jaetaan kahteen osaan jännemateriaalin perusteella. Yhteensä erilaisia jousiluokkia on siten 21 

kappaletta. 

Jos jousi täyttää kahden luokan kriteerit, niin tulos kirjataan kummassakin luokassa. Tämä on 

mahdollista vain, jos jousi täyttää luokan pitkäjousi sekä luokan yksiosainen, selystetty jousi tai 

laminoitu jousi säännöt. 

Jousen jäykkyys ja vetopituus 

Jokaisen kilpailun yhteydessä kerätään tuloksen lisäksi tiedot välineistä, kuten jousen 

materiaaleista, jäykkyydestä, vetopituudesta ja niin edelleen. Jousen jäykkyyden ja vetopituuden 

mittaus on pääasiassa ampujan vastuulla, eikä sitä kyseenalaisteta. Jos ampuja ampuu 

jäykkyysrajoitetun (alle 35 tai alle 50 paunaa) ennätystuloksen, niin jousen jäykkyys ja vetopituus 

mitataan ammunnan jälkeen virallisen mittaustavan mukaan vähintään yhden todistajan läsnä 

ollessa. Mittaus tehdään mieluiten saman päivän aikana. Vain mittauttamalla jousensa, ampuja voi 

saada ennätyksen nimiinsä. 

Mittaus tehdään seuraavasti: Jousen jäykkyys ja vetopituus mitataan kalibroidulla2 mittarilla 

ammunnassa käytetyn nuolen avulla. Ampuja määrittelee nuolen avulla vetopituuden tai 

vaihtoehtoisesti, mikäli vetopituus on epävarma, niin ennätysnuolen kärki vedetään jousen selän 

tasalle. Jousen jäykkyys mitataan käyttämällä mittarin maksimituloksen lukitusta ja tulos 

pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaiseen pauna-arvoon. Jousen vetopituus ilmoitetaan ASTM-

standardin3 mukaan tuumissa. Jäykkyyden mittauksessa vetopituus pyöristetään ylöspäin puolen 

tuuman tarkkuudella. 

Jos tulos on ammuttu ylipitkällä nuolella tai vajaalla vedolla, eikä käytettyä vetopituutta pystytä 

yksiselitteisesti todentamaan, niin jousen jäykkyyteen arvioidulla vetopituudella lisätään 5 % 

mitatusta jäykkyydestä. Jos laskennallinen jäykkyys ylittää 35# tai 50#, niin ammuttua tulosta ei 

voida hyväksyä kyseisen luokan ennätykseksi. 

Pituustuloksen mittaaminen 

Pituusammuntatulokset mitataan laser-etäisyysmittarilla, jonka tarkkuus on ±1 metri. 

Rajatapauksissa tulos pyöristetään aina alaspäin lähimpään metrilukemaan. Tulos voidaan mitata 

myös millä tahansa muulla menetelmällä, jonka tarkkuus on vähintään ±1 metri. Askelilla mitatut 

tulokset eivät ole kelvollisia. Tulos mitataan aina suoraan nuolesta ammuntapaikalle. 

                                                      
2 Kalibroinniksi riittää itsetehty kalibrointi, esimerkiksi jonkin riittävän tarkasti tunnetun massan avulla. 
3 Mitataan todellinen vetopituus kahvan syvimpään kohtaan ja lisätään tulokseen 4,5 cm. 
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Ammunta 

Kilpailussa ammutaan korkeintaan 12 kierrosta ja joka kierros ammutaan korkeintaan 6 nuolta. 

Yhdellä kierroksella saa ampua vain yhdellä jousella. Kilpailun aikana voi siten ampua kaikki 

kierrokset samalla jousella tai ampua jokainen kierros eri jousella. 

Kilpailussa saa ampua vain itselleen merkityillä välineillä, toisin sanoen, jousella tai nuolilla saa 

ampua vain yksi kilpailija kilpailun aikana. 

Ampuja merkitsee pituusammuntakentälle parhaimmat tulokset merkkikepeillä, joihin on merkitty 

jousiluokka ja nuolen numero. Jos tulos on uusi ennätys jäykkyysrajoitetussa luokassa, niin jousen 

jäykkyys varmistetaan ennätysnuolen avulla. 

Välineet 

Välinesäännöistä tärkeimmät koskevat jousia, koska eri luokat jaotellaan nimenomaan jousien 

mukaan. Nuolien suhteen säännöt ovat vapaammat, pois lukien sotanuoliluokat. 

Jouset 

Pituusammunnassa käytettävän jousen on noudatettava yleisiä sääntöjä materiaalien ja rakenteen 

suhteen. Erilaisia jousiluokkia ovat yksipuinen jousi, selystetty jousi, komposiittijousi ja laminoitu 

jousi, sekä pitkäjousi. Jokaisessa jousiluokassa, lukuun ottamatta komposiittijousta, on mahdollista 

ampua alle 35-paunaisten, alle 50-paunaisten ja jäykkyydeltään rajoittamattomien jousien luokissa 

– luokassa komposiittijousi ammutaan vain rajoittamattomassa jäykkyysluokassa. Luokissa 

yksipuinen jousi ja selystetty jousi voi ampua jokaisessa jäykkyysluokassa keinokuitu- tai 

luonnonmateriaalijänteellä, lisäksi luokassa komposiittijousi voi ampua myös keinokuitu- tai 

luonnonmateriaalijänteellä. Luokissa laminoitu jousi ja pitkäjousi voi ampua vain 

keinokuitujänteellä. 

Yksipuinen jousi 

Yksipuinen jousi on tehty yhdestä puunkappaleesta, eikä jousessa ei saa olla mitään liimattua 

kovaa osaa, kuten nokkivahviketta, kahvavahviketta tai vastaavaa. Myös kahvaliitos on kielletty. 

Jousen nokkien osalta poikkeus on jousen kärjen ympärillä oleva yksiosainen, kartiokiinnitteinen 

sarvinokki, sekä liimalla vahvistettu lanka- tai jännepunos. 

Kahva voi olla paljas tai pehmeällä luonnonmateriaalilla, kuten nahalla, tuohella, narulla tai 

vastaavalla päällystetty. Kahvan päällysteen alla saa käyttää pehmeää materiaalia, kuten nahkaa, 

korkkia tai vastaavaa. Kahva voi olla suora, kupera tai minkä tahansa muun mallinen, ainoastaan 

käden automaattisesti oikeaan kohtaan ohjaava pistoolikahva on kielletty. Pistoolikahvaksi taas 

tulkitaan mikä tahansa kovera muoto, joka ohjaa automaattisesti käden oikeaan paikkaan ja joka 

on tehty puuhun. Toisin sanoen, kahvassa ei saa olla koveruutta, ellei muoto ole puussa 

luontaisesti. Jos yksipuinen jousi on selystetty millä tahansa materiaalilla, niin se kuuluu 

selystettyihin jousiin. 



 Pituusammuntasäännöt 03.12.2020, versio 1.0 
 Kaarle Knuutinpojan Jousiampujat ry. 

4 
 

Selystetty jousi 

Selystetty jousi on valmistettu kahdesta, pitkittäin yhteenliimatusta osasta. Materiaalit voivat olla 

mitä tahansa, esimerkiksi puu-puu, bambu-puu, puu-bambu, jänne-puu, hamppukuitu-puu, 

raakanahka-puu, jänne-sarvi ja niin edelleen. Kahvaliitos on sallittu runko-osassa. 

Laminoidut nokit on sallittu. Kahvan osalta pätevät samat säännöt kuin luokassa yksipuinen jousi.  

Selystetyn jousen (kuten jännejousi tai hamppukuituselystetty jousi) selässä oleva käärmeen- tai 

kalannahka tulkitaan kosteussuojaksi ja koristeeksi, tällainen jousi kuuluu siten edelleen 

selystettyihin jousiin. Kuitenkin, jos selystetty jousi on selystetty raakanahalla (muulla kuin 

käärmeen- tai kalannahalla), niin jousi kuulu laminoitujen jousien luokkaan. Esimerkiksi 

raakanahalla selystetty hamppukuitu-puu-laminaatti on laminoitu jousi, koska siinä on kolme 

jousen toimintaan vaikuttavaa kerrosta. 

Komposiittijousi 

Komposiittijousi on rakennettu vähintään kolmesta eri materiaalista, yleensä sarvesta, puusta ja 

jänteistä. Komposiittijousessa on sarvivatsa ja luonnonkuituselkä, joiden välissä on yksikerroksinen 

puu- tai bambuydin. Ydin voi olla tehty 2–5 osasta, joten jousessa voi olla esimerkiksi erilliset 

sakarat. Pistoolikahva on kielletty. Siperin ja mushamman käyttö on sallittu. 

Laminoitu jousi 

Laminoitu jousi on valmistettu vähintään kolmesta yhteenliimatusta puunkappaleesta tai 

materiaalista. Kaikki jousimallit, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun luokkaan, kuuluvat 

laminoitujen jousien luokkaan. Esimerkiksi kolmesta tai useammasta puusta laminoitu jousi, 

raakanahalla selystetty laminoitu jousi, sekä kaikki jouset, joissa on laminoitu kahva, kuuluvat 

laminoitujen jousien luokkaan. 

Kahvaliitos on sallittu. Samoin laminoidut nokit, laminoitu kahva ja pistoolikahva on sallittu. 

Laminoitu jousi voi siten käytännössä olla lähes millainen tahansa luonnonmateriaaleista tehty 

jousi, kunhan huomioidaan yleiset säännöt. 

Pitkäjousi 

Pitkäjousi on nykyisin ainoa jousimalli, joka on määritelty samanlaisena pituusammuntasäännöissä 

niin World Archeryn, USA Archeryn ja ArcheryGB:n pituusammuntasäännöissä. Toisin sanoen, 

pitkäjousella ammutut tulokset ovat vertailukelpoiset eri puolilla maailmaa. 

Pitkäjousen minimipituus on 60 tuumaa (1524 mm), jos nuolen pituus on alle 27 tuumaa ja 66 

tuumaa (1676 mm), jos nuolen pituus on yli 27 tuumaa. Jousen pituus mitataan jousen selkää 

pitkin nokkiurasta nokkiuraan. Jousen paksuuden ja leveyden suhteen pitää olla joka kohdassa 

jousta vähintään 5/8 ja poikkileikkausmuoto pyöristettykulmainen. Jousi voi olla yksiosainen, 

selystetty tai laminoitu mutta katkojousi ei ole sallittu. Nuolien pitää olla puuta ja ainoastaan 

luonnonsulat ovat sallittuja. Nuolen pituus mitataan nokkiurasta kärkeen. Jänne voi olla mitä 

materiaalia tahansa, ainoastaan sormilaukaisu on sallittu. 
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Pitkäjousi määritellään siten vain mittojen mukaan. Sen lisäksi sääntöjen mukaisella pitkäjousella 

voi ampua myös luokissa yksiosainen jousi, selystetty jousi tai laminoitu jousi, jos jousi noudattaa 

kyseisen luokan sääntöjä. 

Nuolet 

Nuolien pitää olla luonnonmateriaalia, kuten puuta, bambua, ruokoa tai vastaavaa materiaalia. 

Laminoidut tai kärkivahvistetut nuolet ovat myös sallittuja. Nuolen nokki voi olla nuolivarteen 

sahattu nokkiura tai muulla tavalla toteutettu luonnonmateriaalinokki. Nokki voi olla esimerkiksi 

vahvistettu sarviupotuksella. Muovi-, metalli- tai muusta vastaavasta keinomateriaalista tehty 

nokki on kielletty. Nuoli voi olla kärjetön tai siinä voi olla metalli- tai luonnonmateriaalikärki. 

Sulituksen pitää olla luonnonmateriaalia, kuten sulkaa, pergamenttia tai vastaavaa. Ainoa poikkeus 

on luokka pitkäjousi, jossa nuolen materiaalin pitää olla yksiosainen ja puuta, ja ainoastaan 

luonnonsulat ovat sallittuja. 

Nuolien pitää olla numeroituja ja niissä pitää olla ampujan nimi tai nimikirjaimet, jotta voidaan 

varmistua, millä nuolella mahdollinen ennätys ammuttiin, ja jotta jousen vetopituus ja jäykkyys 

voidaan mitata täsmällisesti. 

Jänne 

Jousen jänne voi olla luonnonmateriaalia tai synteettistä materiaalia. Luokissa yksipuinen jousi, 

selystetty jousi ja komposiittijousi ammutaan tulokset sekä luonnonmateriaalijänteellä että 

keinokuitujänteellä. Luokissa laminoitu jousi ja pitkäjousi ammutaan tulokset vain 

keinokuitujänteellä, vaikka luonnonkuitujänteelläkin saa ampua. Jänteen rakennetta ei ole 

rajoitettu, vaan jänne voi olla yksiosainen tai moniosainen, yksi- tai kaksisilmukkainen ja niin 

edelleen. Jänteessä saa käyttää yhtä nokinpaikan merkkiä. Merkki voi olla esimerkiksi punottu. 

Yhteenveto luokista 

Ennätystulokset kirjataan seuraavissa luokissa: 

Jousiluokka 35# 50# rajoittamaton luonnonmateriaalijänne keinokuitujänne 

yksipuinen jousi x x x x x 

selystetty jousi x x x x x 

komposiittijousi   x x x 

laminoitu jousi x x x  x 

pitkäjousi x x x  x 
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Sotanuoliluokat 

Erilaisten jousien lisäksi pituutta ammutaan englantilaisilla sotanuolilla. Erilaisia nuoliluokkia on 

kolme: standard arrow, livery arrow ja war arrow. Ennätyskelpoisen tuloksen voi ampua vain 

aikakauden mukaisilla välineillä, eli sääntöjen mukaisella nuolella ja jousella, joka noudattaa 

luokan yksipuinen jousi sääntöjä. 

Standard Arrow vastaa 1500-luvun yleisintä sotanuolityyppiä. Tudor Livery Arrow vastaa 

nuolityyppiä, joka oli yleisin Maryn Rosesta löytyneistä nuolista. Nuolityyppi vastaa siis 1500-luvun 

sotanuolta. War arrow (Quarter Pound Arrow) vastaa raskasta sotanuolta, joka oli tarkoitettu 

haarniskoja vastaan. Nuolityyppiä käytettiin satavuotisen sodan aikana, vuosina 1337–1453.  

Sotanuoliluokat on määritelty The English Warbow Societyn säännöissä. Jousiluokkina on Mary 

Rose, Meane Wood ja Non-historical, joista kaksi ensimmäistä vastaavat aikakautensa sotajousia. 

Non-historical on laminoitu jousi. Luokka yksiosainen jousi vastaa periaatteessa The English 

Warbow Society:n määrittelemiä historiallisia jousiluokkia. 

Standard arrow 

● massa 802,5 graania (52 g) 

● nokissa sarvivahvistus 

● sulituksen minimipituus 6” (152,4 mm) 

● minimihalkaisija 3/8” (9,5 mm) 

● minimipituus (nokin pohjasta kärjen tyveen) 31,5” (800 mm) 

● kärkenä tyyppi 16 tai bodkin 

Tudor livery arrow 

● minimimassa 980 graania (63,5 g) 

● nokissa sarvivahvistus 

● sulituksen minimipituus 7 3/8” (187 mm) ja minimikorkeus 5/8” (15,9 mm) 

● sulitus pitää olla punoksella kiinnitetty 

● kärkenä pitää olla käsin taottu Tudor-bodkin 

● minimihalkaisija kärjen tyvessä 1/2" (12,7 mm) 

● minimihalkaisija nokissa 3/8” (9,5 mm) 

● minimipituus (nokin pohjasta kärjen tyveen) 30,5” (775 mm) 

War arrow (Quarter pound arrow) 

● minimimassa 1/4 lb (113,4 g) 

● nokissa sarvivahvistus 

● minimihalkaisija kärjen tyvessä 1/2" (12,7 mm) 

● minimihalkaisija nokissa 3/8” (9,5 mm) 

● minimipituus (nokin pohjasta kärjen tyveen) 30,5” (775 mm) 

● sulituksen minimipituus 7 3/8” (187 mm) ja minimikorkeus 5/8” (15,9 mm) 

● kärkenä käsin taottu panssarikärki (plate-cutting bodkin) 


