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Toimita hakemus liitteineen sähköpostilla asehallinto@poliisi.fi tai osoitteeseen
Poliisihallitus, Asehallinto, PL 50, 11101 Riihimäki

Hakemuksen kohde
Ilmoituksen perusteena olevasta tapahtumasta on tehty
Ampumaurheilukeskusta
koskeva hakemus

Ampumaratalupahakemus

Vähäistä ampumarataa
koskeva ilmoitus

Hakija (elinkeinonharjoittaja / oikeushenkilö)
Henkilötunnus / Y-tunnus

Nimi
Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö
Nimi
Katuosoite

Puhelinnumero
Postinumero

Postitoimipaikka

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Tiedot ampumaradasta
Sijaintikunta
Osoite
Ampumaradan nimi, jos on
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Tiedot ratavastaavasta
Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Suku- ja etunimet

Postitoimipaikka
Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Suku- ja etunimet

Postitoimipaikka
Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Suku- ja etunimet

Postitoimipaikka
Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Tiedot oikeushenkilön hallintoelimiin kuuluvista jäsenistä
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

Jatkuu erillisellä liitteellä
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Lisätietoja

Allekirjoitus
Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys
Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana.
Puutteellinen hakemus hidastaa asian käsittelyä.
Liitteet
Järjestyssääntö
Jäljennös ulkona sijaitsevasta ampumarataa koskevasta ympäristöluvasta
Jäljennös rakennusluvasta
Selvitys taikka päätös yhteisön taikka säätiön ratavastaavaksi ehdotettavasta henkilöstä
Ratavastaavaksi ehdotetun suostumus tehtävään
Ulkona sijaitsevan ampumaradan karttapiirros, johon on merkitty rata-alueelle tulevat lajiradat ja niiden ampumasuunta sekä vaara-alueet
Selvitys, rata-alueen hallintaoikeudesta (vuokrasopimus, kauppakirja, lainhuutotodistus tms.)
Selvitys vaara-alueiden merkitsemisestä
Rakennepiirustus, josta ilmenee ampumapaikat, maalilaitteet, ammunnan tekniset apurakenteet sekä turvalaitteet ja
rakenteet
Yhteisön taikka säätiön radan perustamista koskeva päätös
Yhteisön tai säätiön toiminnan tarkoitusta koskeva selvitys
Leikkauspiirrokset, joista ilmenee ampumapaikat sekä suojarakenteiden sijainti, koko ja laatu
Selvitys taikka päätös yhteisön taikka säätiön ratavastaavaksi ehdotettavasta henkilöstä
Selvitys millä asetyypeillä ja toimintatavoilla olevilla aseilla kullakin radalla voi ampua sekä mitä erity isen vaarallisia
patruunatyyppejä radalla käytetään
Muu, mikä:
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Ohjeita liitteiden laadintaan
Ampumaradan, ampumaurheilukeskuksen ja vähäisen ampumaradan järjestyssäännöstä on
käytävä ilmi:
1) radan käyttöajat
2) radan varomääräykset ja sen turvallisuuden ylläpitämiseksi tehtävä siivoaminen ja jätehuolto
3) ampumaradan pitäjä
4) ratavastaavan nimi sekä puhelinnumero tai muu yhteystieto
5) radan nimen, sijainnin, ja ajo-ohjeiden esilläpito.
Lisäksi järjestyssäännöstä on tarvittaessa käytävä ilmi:
1) radalle pääsyn rajoittaminen ja radan aukioloajat
2) rata-alueella olevat radat ja niiden ampumamatkoja, ammunnan lajeja, tulimuotoa, sallittuja patruunatyyppejä ja taulujen tyyppejä ja sijoitusta koskevat rajoitukset
3) radan käyttöoikeuksia koskevat rajoitukset
4) rata-alueen ylläpitovastuun jako sekä
5) ensiaputarvikkeiden säilytyspaikka.
Järjestyssääntöön on, jos radan turvallinen käyttö sitä edellyttää, sisällytettävä rata-alueen
kartta, josta käy ilmi sallitut kulkureitit, kulkureittien ja ampumapaikkojen esteettömyys sekä
pysäköintialueet.
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