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 Hinnasto voimassa toistaiseksi. 

Tämä hinnasto korvaa aiemman hinnaston. 
 
 

Aseseppä Timo Taskinen 044 279 9061  Y-tunnus: 2222969-0 

Ojatie 4 timo@aseseppataskinen.fi 
15860 HOLLOLA www.aseseppataskinen.fi 

Hinnasto 

 
 

Metsästysaseiden huollon peruspalvelut: 
 
 
Tuntityön veloitus 70 € / h 
 
Aseen tukin petaus 100 € / h 
(Sisältää petausmassan) 
 
Tähtäinkiikarin asennus ja kohdistus 70 € / h 
(Asiakkaan patruunoilla) 
 
Äänenvaimentimen asennus 100 € - 120 €  
(Ei sisällä vaimenninta) 
 
Deaktivoinnit, täyden palvelun tarkastuksella 300 € – 350 € 
(Käsiaseet, kiväärit, haulikot. Sisältäen tarkastuksen ja tarkistusmaksun poliisilaitoksella) 
  
Kiväärin puhdistus 70 €  
- Piipunpuhdistus ja öljyäminen  
- Lukon purku ja puhdistus  
- Pintaruosteen poisto  
- Yleispuhdistus ja voitelu  
 
Haulikon puhdistus 70 €  
- Piippujen puhdistus ja öljyäminen  
- Pintaruosteen poisto  
- Vaihtosupistajien kierteiden puhdistus ja voitelu  
- Sulkupintojen ja -koneiston puhdistus ja voitelu  
- Yleispuhdistus ja voitelu 
 
Vuosihuolto kivääri 100 € 
- Piipunpuhdistus, tompakin (kuparin) poisto ja 
  öljyäminen 
- Tukin irrotus, lukon purku-, ja öljyäminen, 
  laukaisukoneiston puhdistus 
- Petauksen tarkastus (tarvittaessa petaus 
  lisähintaan) 
- Metalliosien ja kiinnitysten tarkistus 
- Pintaruosteen poisto 
- Suojaava käsittely 
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Vuosihuolto haulikko 110 €  
- Piippujen puhdistus ja öljyäminen  
- Lyijyn poisto piipuista  
- Laukaisukoneiston puhdistus ja voitelu 
- Metalliosien ja kiinnitysten tarkistus  
- Pintaruosteen poisto  
- Vaihtosupistajien kierteiden puhdistus ja voitelu  
- Suojaava käsittely 

 

 

Huoltohinnat sisältävät ainekulut (puhdistusaineet). Varaosista laskutetaan 
erikseen. Hintoihin sisältyy alv 24 %. Asiakkaan kanssa sovitaan tapaus- 
kohtaisesti erilaiset huolto- ja korjaustoimenpiteiden kustannusarviot. 
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Ampumaurheilu aseiden huolto- ja korjauspalvelut: 
 
 
Tuntityön veloitus 70 € / h 
 
Ilma-aseet 90 € / ase (varaosat laskutetaan erikseen) 
 
Pistoolit:  Feinwerbau, Morini, Steyer 
 
Kiväärit:  Anschutz, Feinwerbau 
- Piipunpuhdistus (lyijystä) 
- Laukaisukoneiston puhdistus rasvaaminen ja säätö 
- Yleisimpien tiivisteiden vaihto 
- Lähtönopeuden tarkastus ja säätö 
 
Pistoolit 90 € / ase (varaosat laskutetaan erikseen) 
 
Merkit: Benelli .32 - .22 , Hämmerli: .32 - .22 , Morini: .22, Toz-35 .22 
- Piipunpuhdistus (lyijystä) 
- Laukaisukoneiston puhdistus rasvaaminen ja säätö 
- Jousten tarkastus / vaihto 

 

Kiväärit 90 € / ase (varaosat laskutetaan 
erikseen) 
 
Kiväärit: Tanner, Gruning & Elmiger, Sako, Blaser,  
Bleiker, Jalonen (cal. 6.00BR, 6,5 x 55 ja .308) 
  
Pienoiskiväärit: Anschutz, Fweinwerbau 
- Piipunpuhdistus (tompak, pienoiskivääri lyijy) 
- Laukaisukoneiston puhdistus rasvaaminen ja säätö 
- Jousten tarkastus / vaihto 
- Kiinnitys momenttien tarkastus 
 
 
Aseen ja luodin/patruunoiden osuntatestin hinta  
sovitaan erikseen asiakkaan kanssa. 
 
Muiden asemerkkien huolto- ja korjaustyöt  
sovitaan erikseen asiakkaan kanssa. 
 
Huoltohinnat sisältävät ainekulut (puhdistusaineet). Varaosista laskutetaan 
erikseen. Hintoihin sisältyy alv 24 %. Asiakkaan kanssa sovitaan tapaus- 
kohtaisesti erilaiset huolto- ja korjaustoimenpiteiden kustannusarviot. 
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