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AMPUMA-ASELUPAHAKEMUS JA LUPAPÄÄTÖS YKSITYISHENKILÖLLE Lupanumero 
koodi 

 
numero 

 
vuosi 

 Hankkimislupa  Luvan uudistaminen    
 Rinnakkaislupa  Hankkimislupa ulkomailla asuvalle Kielikoodi  S suomi R ruotsi 

Hakija  
Suku- ja etunimet Henkilötunnus 

  
Ammatti Kotikunta 

  
Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

  
Hakijalla ennestään olevat luvat Puhelin toimeen kotiin 

 kpl aselupia kpl rinnakkaislupia   
Peruste (ampuma-aselaki 43 §)  

 01 metsästys  urheilu/ 
02 harrastus  03 työ 04 esitys 

museo/ 
05 kokoelma 06 muistoesine 07 merkinanto 

Tiedot ampuma-aseesta  

 1 haulikko  2 kivääri  pienois- 
3 kivääri  4 pistooli 

pienois- 
5 pistooli 6 revolveri 7 pienoisrevolveri taskuase 

 Muu ase, mikä 

 8 mustaruutiase  yhdistelmä- 
9 ase  A kaasuase C merkinantopistooli  

Kaliiperi Toimintatapa 

  1 kertatuli 2 lippaallinen kertatuli 
itselataava  

3 kertatuli  4 sarjatuli 
Tiedossa oleva tehtaan merkki, malli ja mallinumero Tiedossa oleva sarja- / tunnistenumero 

  
Aseen erityistuntomerkit 

 
Aikaisempi ampumaharrastus / metsästysharrastus  
 

 

 

 

 

Kuulutteko ampumaseuraan / metsästysseuraan, mitkä seurat, mistä lähtien 
 

 

Onko teillä metsästyskortti Aiotteko hankkia metsästyskortin, milloin 

 kyllä  ei  
Onko teidät hyväksytty asekeräilijäksi Päätöksen numero, jolla hyväksytty asekeräilijäksi 

 kyllä  ei  
Anotulla aseella tapahtuva ampumaharrastus / metsästysharrastus ja missä  
 

 

 

 

 

Aseen säilytystapa ja -paikka, missä  
 

 

 Säilytyspaikka on hyväksytty, milloin   Säilytyspaikkaa ei ole hyväksytty 
Esitetyt asiakirjat  

 metsästyskortti  jäsenkortti (metsästys- tai 
ampumaseura) 

työnantajan todistus tai muu selvitys ampuma-aseen 
tarpeesta työtehtävissä  Lisäperustelut

liitteenä  kpl 
Hakijan allekirjoitus  
Päiväys ja allekirjoitus 

 
Mahdolliset suostumukset (alaikäisen huoltajat / aseen omistaja)  
Edellä mainitun (15-17 -vuotiaan) hakijan huoltajina suostumme siihen, että hakijalle saadaan antaa tässä hakemuksessa tarkoitettu lupa. 
Päiväys ja huoltajan allekirjoitus Päiväys ja huoltajan allekirjoitus 

  
Aseen omistajana suostun siihen, että hakijalle saadaan antaa tässä hakemuksessa tarkoitettu rinnakkaislupa. 
Luvan numero Antoaika ja -paikka Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys 
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