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Skicka ansökan med bilagor per e-post asehallinto@poliisi.fi eller till adressen
Polisstyrelsen, Vapenförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki.
Föremålet för ansökan
Beträffande tillställningen som anmälan gäller har gjorts
Ansökan som gäller ett
sportskyttecentrum

Ansökan om skjutbanetillstånd

Anmälan om småskalig skjutbana

Sökande (näringsidkare / juridisk person)
Namn
Gatuadress

Personbeteckning / FO-nummer
Postnummer

Postanstalt

Kontaktperson
Namn
Gatuadress

Telefon
Postnummer

Postanstalt

E-post

Uppgifter om skjutbanan
Kommun där skjutbanan är belägen
Adress

Postnummer

Postanstalt

Skjutbanans namn, om den har ett namn
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Uppgifter om den banansvariga
Efter- och förnamn

Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer

Postanstalt

Efter- och förnamn

Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer

Postanstalt

Efter- och förnamn

Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer

Postanstalt

Efter- och förnamn

Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer

Postanstalt

Tiedot oikeushenkilön hallintoelimiin kuuluvista jäsenistä
A Styrelseordförande
B Styrelseledamot
C Styrelsesuppleant
D Direktionsordförande
E Direktionsledamot
F Direktionssuppleant
G bolagsman i öppet bolag
Kod (A–M) och förkläring vid situation M

H
I
J
K
L
M

ansvarig bolagsman i kommanditbolag
näringsidkare som verkar med en firma
Verkställande direktör
Förvaltningsrådets ordförande
Medlem i förvaltningsrådet
Annan, vad

Efter- och förnamn

Personbeteckning

Adress

Fortsätter i en separat bilaga
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Tilläggsuppgifter

Underskrift
Datum, underskrift och namnet förtydligat
Datum, underskrift och namnet förtydligat

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att alla nödvändiga bilagor är bifogade.
En ofullständig ansökan fördröjer ärendets handläggning.
Bilagor
Ordningsstadga
Kopia av miljötillstånd för skjutbana utomhus
Kopia av bygglov
Utredning eller beslut om personen som föreslås till banansvarig för en sammanslutning eller stiftelse
Samtycke av personen som föreslagits till banansvarig
Karta över skjutbana utomhus, där de grenbanor som finns i banområdet och deras skjutriktning samt farliga områden
har märkts ut
Utredning om besittningsrätten till banområdet (arrendeavtal, köpebrev, lagfartsbevis e.d.)
Utredning om utmärkning av farliga områden
Konstruktionsritning som visar skjutplatserna, målanordningarna, de tekniska hjälpkonstruktionerna vid skjutning samt
säkerhetsanordningarna och konstruktionerna
Sammanslutningens eller stiftelsens beslut om att grunda skjutbanan
Utredning om syftet med sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet
Sektionsritningar som visar skjutplatserna samt skyddskonstruktionernas läge, storlek och typ
Utredning eller beslut om personen som föreslås till banansvarig för en sammanslutning eller stiftelse
Utredning om vilka vapentyper och funktionssätt för vapnen som tillåts på varje bana samt vilka särskilt farliga patrontyper som används på banan
Annan, vad:
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Anvisningar om upprättande av bilagor
Av ordningsstadgan för skjutbanor, sportskyttecenter och småskaliga skjutbanor ska framgå:
1) när banan används
2) banans säkerhetsbestämmelser samt hur städning och avfallshantering i syfte att upprätthålla säkerheten har ordnats
3) innehavaren av skjutbanan
4) den banansvarigas namn samt telefonnummer eller annan kontaktinformation
5) var banans namn, läge och köranvisningar är tillgängliga.
Av ordningsstadgan ska vid behov också framgå:
1) begränsningen av tillträdet till banan och banans öppettider
2) banorna i banområdet och begränsningar som gäller skjutavstånd, skyttegrenar, eldgivningsform, tillåtna patrontyper samt typen och placeringen av tavlor
3) begränsningarna av rätten att använda banan
4) fördelningen av ansvaret för underhållet av banområdet samt
5) var utrustningen för första hjälpen förvaras.
Om detta krävs för att banan ska kunna användas säkert ska ordningsstadgan också innehålla
en karta över banområdet som visar var man får röra sig, vägarnas och skjutplatsernas tillgänglighet samt parkeringsområdena.
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