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Hakemus
asealan elinkeinolupa

Toimita hakemus liitteineen sähköpostilla asehallinto@poliisi.fi
tai osoitteeseen Poliisihallitus, Asehallinto, PL 50, 11101 Riihimäki
Hakija
Elinkeinonharjoittajan / oikeushenkilön nimi
Osoite

Henkilötunnus / Y-tunnus
Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö
Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite

Puhelinnumero
Postinumero

Postitoimipaikka

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Käyntiosoite (mikäli eri kuin postiosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Käyntiosoite (mikäli eri kuin postiosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Pääasiallinen toimipaikka

Muut toimipaikat

Tiedot erillisellä liitteellä

Jatkuu erillisellä liitteellä

Säilytystila
Säilytystilan osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Säilytystilan tarkastus
poliisi, pvm:
palo- ja pelastusviranomainen, pvm:

Poliisi
Poliisi-Ase-28 5.9.2022

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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Muut säilytystilat
Säilytystilan osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Säilytystilan tarkastus
poliisi, pvm:
palo- ja pelastusviranomainen, pvm:
Tiedot erillisellä liitteellä

Jatkuu erillisellä liitteellä

Tiedot oikeushenkilön hallintoelimiin kuuluvista jäsenistä ja toimitusjohtajasta
A Hallituksen puheenjohtaja
B Hallituksen jäsen
C Hallituksen varajäsen
D Johtokunnan puheenjohtaja
E Johtokunnan jäsen
F Johtokunnan varajäsen
G Avoimen yhtiön yhtiömies
Koodi (A-M) ja
selitys tapauksessa M

H
I
J
K
L
M

Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
Toiminimen elinkeinonharjoittaja
Toimitusjohtaja
Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Hallintoneuvoston jäsen
Muu, mikä

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Osoite

Tiedot erillisellä liitteellä
Poliisi
Poliisi-Ase-28 5.9.2022

poliisi.fi

Jatkuu erillisellä liitteellä

■

polisen.fi

■

police.fi
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Vastuuhenkilö
Tee vastuuhenkilöksi esitettävästä henkilöstä erillinen hakemus lomakkeella Ase 25 fi (Hakemus asealan elinkeinoluvan
vastuuhenkilöksi tai vastuuhenkilön sijaiseksi). Ilmoita tässä hakemuksen olennaiset tiedot.
Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Toimipaikka, johon vastuuhenkilöä on esitetty
Pääasiallinen toimipaikka
Muu toimipaikka, osoite:
Toiminta, johon vastuuhenkilöä on esitetty
1) asealan kaupan harjoittaminen
2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen sekä
aseen osien korjaaminen ja muuntaminen
Tiedot erillisellä liitteellä

Jatkuu erillisellä liitteellä

Toiminnat, joihin asealan elinkeinolupaa haetaan
Mikäli harjoitat vain osittain jotain alla mainittua toimintaa, voit antaa asiasta lisäselvityksen kohdassa
Lisätietoja elinkeinoluvan hakemiseen liittyen. Tarvittaessa voit käyttää erillistä vapaamuotoista liitettä.
Voit myös alleviivata/yliviivata toimintoja tarpeen mukaan.
Ampuma-aseiden kauppa ja vaihtaminen

Ampuma-aseiden valmistaminen

Ampuma-aseen osien kauppa

Ampuma-aseen osien valmistaminen

Patruunoiden kauppa

Ampuma-aseiden ja ampuma-aseen osien korjaus

Erityisen vaarallisten patruunoiden ja ammusten
kauppa

Ampuma-aseiden ja ampuma-aseen osien
muuntaminen ja kaupallinen muuttaminen

Ampuma-aseiden säilyttäminen kaupallisessa
tarkoituksessa

Patruunoiden valmistaminen

Ampuma-aseiden välittäminen

Erityisen vaarallisten ammusten valmistaminen

Suomen sisällä tapahtuva ampuma-aseiden siirto tai
siirron järjestäminen

Poliisi
Poliisi-Ase-28 5.9.2022

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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Ampuma-aseiden tyypit ja toimintatavat, joihin asealan elinkeinolupaa haetaan
Jos valitset toimintatavan Sarjatuli*, täytä myös pakolliset kohdat:
- Erityisen vaaralliset ampuma-aseet, joihin asealan elinkeinolupaa haetaan
- Hakemuksen perustelut erityisten vaarallisten ampuma-aseiden osalta
Ampuma-aseen tyyppi

Ampuma-aseen toimintatapa

Haulikko

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Kivääri

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Pienoiskivääri

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Pistooli

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Pienoispistooli

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Revolveri

Lippaallinen kertatuli

Pienoisrevolveri

Lippaallinen kertatuli

Yhdistelmäase

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Kaasuase

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Merkinantoase

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Mustaruutiase

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Muu ase

Kertatuli

Lippaallinen kertatuli

Itselataava kertatuli

Sarjatuli*

Selvitys ampuma-aseista, joiden asetyyppi on Muu ase.
Kerro, mitä ominaisuuksiltaan muista asetyypeistä poikkeavia ampuma-aseita tarkoitat.
Kuvaile rakenne, ampumistapa, mitat ja muut ominaisuudet, minkä vuoksi aseet poikkeavat muista asetyypeistä.

Tiedot erillisellä liitteellä

Jatkuu erillisellä liitteellä

Hakemuksen perustelut ampuma-aseiden tyyppien ja toimintatapojen osalta

Tiedot erillisellä liitteellä
Poliisi
Poliisi-Ase-28 5.9.2022

poliisi.fi

Jatkuu erillisellä liitteellä

■

polisen.fi

■

police.fi
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Ampuma-aseiden luvanvaraiset osat, joihin asealan elinkeinolupaa haetaan
Ampuma-aseesta irrallisena oleva ampuma-aseen osa
Aseen runko, ylärunko, alarunko
Lukon kehys
Piippu
Luisti
Patruunapesä, patruunarulla
Lukko, lukon runko
Sulkulaite, sulkulaitteen runko
Sulkukappale
Äänenvaimennin
Edellä olevia osia toiminnallisesti vastaavat osat

Latauslaite - lyhyt itselataava ase
Latauslaite - pitkä itselataava ase
Sarjatuliaseen laukaisukoneistot osineen, sarjatulen tai sitä jäljittelevän toiminnan mahdollistavat osat
Tiedot erillisellä liitteellä

Jatkuu erillisellä liitteellä

Hakemuksen perustelut ampuma-aseiden luvanvaraisten osien osalta

Tiedot erillisellä liitteellä

Poliisi
Poliisi-Ase-28 5.9.2022

poliisi.fi

Jatkuu erillisellä liitteellä

■

polisen.fi

■

police.fi
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Erityisen vaaralliset ampuma-aseet, joihin asealan elinkeinolupaa haetaan
Ampuma-aselain 1/1998 9 §:n 1 - 4 kohtien mukaiset ampuma-aseet
Erityisen vaarallinen ampuma-ase

Säilytettävä määrä

Sarjatuliase

Määrä, kpl:

Muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naamioitu ampuma-ase

Määrä, kpl:

Ampuma-ase, joka on alun perin valmistettu toimimaan sarjatulella mutta joka on
muunnettu toimimaan kertatulella, lippaallisella kertatulella tai itselataavalla kertatulella

Määrä, kpl:

Sinko sekä sitä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaava esine

Määrä, kpl:

Kranaatinheitin sekä sitä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaava esine

Määrä, kpl:

Takaa ladattava tykki sekä sitä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaava esine

Määrä, kpl:

Ohjusjärjestelmä

Määrä, kpl:

Raketinheitinjärjestelmä

Määrä, kpl:

Hakemuksen perustelut erityisen vaarallisten ampuma-aseiden osalta

Tiedot erillisellä liitteellä

Jatkuu erillisellä liitteellä

Patruunat sekä erityisen vaaralliset patruunat ja ammukset, joihin asealan elinkeinolupa
haetaan (valmistettavat tai kaupan pidettävät)
Haulikon patruuna
Keskisytytteinen patruuna
Reunasytytteinen patruuna
Kaasupatruuna
Paukkupatruuna
Erityisen vaaralliset patruunat ja ammukset:
Panssarin lävistävät patruunat ja niiden ammukset
Räjähtävät tai sytyttävät patruunat ja niiden ammukset
Pistoolissa tai revolverissa käytettävät, keskisytytteiset reikäpäiset tai laajenevat patruunat ja niiden ammukset
Sirpaloituva patruuna
Nuoliammuspatruuna
Useampiluotinen patruuna
Ammus, ohjus tai taistelukärki, joka on tarkoitettu käytettäväksi ampuma-aselain 9 §:n 1 kohdassa mainitussa
ampuma-aseessa
Poliisi
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Hakemuksen perustelut erityisen vaarallisten patruunoiden ja ammusten osalta

Tiedot erillisellä liitteellä

Jatkuu erillisellä liitteellä

Kaasusumuttimet
CS
Kaasusumutin

CN

OC

Muu, mikä:

Kaikki lajit ja pitoisuudet
Perustelut valinnalle Muu, mikä:

Perustelut valinnalle Kaikki lajit ja pitoisuudet:

Tiedot erillisellä liitteellä

Jatkuu erillisellä liitteellä

Lisätietoja elinkeinoluvan hakemiseen liittyen

Jatkuu erillisellä liitteellä

Allekirjoitus
Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Täytä lomake huolellisesti. Kiinnitä huomiota erityisesti hakemuksen perusteluihin.
Tarkista, että kaikki olennaiset, haettavan luvan laadun ja laajuuden mukaiset liitteet ovat
mukana. Puutteellinen hakemus hidastaa asian käsittelyä.
Lupahakemuksen lisäksi on tehtävä erillinen hakemus vastuuhenkilön hyväksymiseksi.
Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ilman Poliisihallituksen hyväksymää vastuuhenkilöä.
Paikallinen poliisilaitos opastaa aseenkäsittelylupiin liittyvissä hakemusasioissa.

Poliisi
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■
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Liitteet
Oikeushenkilön säännöt (yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tms.)
Toimintakertomus tai muu selvitys hakijan toiminnasta
Viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase
Liiketoimintasuunnitelma ja/tai rahoituslaskelma (uusi yritys)
Selvitys hakijan organisaatiosta, henkilöstöstä, toimitiloista, turvallisuusjärjestelyistä ja vakuutuksista
Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus koskien hakijaa ja hallintoelimeen kuuluvia henkilöitä
(toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö)
Oikeusrekisterikeskuksen konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote koskien hakijaa ja hallintoelimeen kuuluvia
henkilöitä (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö)
Ulkomaalaisten tai ulkomailla asuvien henkilöiden osalta kotimaan viranomaisen antama nuhteettomuustodistus tai
rikosrekisteriote sekä kopio passin henkilötietosivuilta
Poliisilaitoksen lausunto hakemuksesta (suunnitellusta toiminnasta)
Poliisilaitoksen tarkastuspöytäkirja toimitiloista ja säilytystiloista
Palo- ja pelastusviranomaisen lausunto hakemuksesta (suunnitellusta toiminnasta sekä toimipaikan ja säilytystilojen
tarkastuksesta)
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston varastointia koskeva lupapäätös
Muu, mikä:

Poliisi
Poliisi-Ase-28 5.9.2022

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi

