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POLIISIHALLITUS  

poliisi.fi 

Asehallinto  
Konepajankatu 2, PL 50, 11101 RIIHIMÄKI  
asehallinto@poliisi.fi  
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 783  
 

Hakija 
 

Vihannin Eränkävijät ry 
LY 1973049-2 
Raahentie 294 A  
86400 Vihanti 
 

Yhteyshenkilö 
 

Veikko Tanskala 
Raahentie 294 A 
86400 Vihanti 
 

Ampumarata 
 

Paukkulehdon ampumarata 
Puuronevantie 325 
86400 Vihanti 
Kiinteistö: Vähäkangas, RN:o 678-420-5-23  
 

Asia 
 

Poliisihallitus on hyväksynyt 27.9.2019 tekemällään päätöksellä (POL-
2018-56190) Vihannin Eränkävijät ry:n tekemän vähäistä ampumarataa 
koskevan ilmoituksen. 
 
Ampumaratatoiminnan laajentumisen johdosta (laukausmäärien kasvu) Vi-
hannin Eränkävijät ry on tehnyt ampumaratalupahakemuksen, joka on tullut 
vireille Poliisihallituksessa 24.2.2020. Vihannin Eränkävijät ry haluaa nos-
taa vuosittaisen laukausmäärän ympäristöluvan sallimaan määrään  
(20 000 laukausta / vuosi). 
 
Vihannin Eränkävijät ry on ilmoittanut, että lupahakemuksen asiakirjat ovat 
samat, kuin vähäistä ampumarataa koskevassa ilmoituksessa. 
 
Poliisihallituksen aiemmin tekemän päätöksen jälkeen ampumaradan rata-
vastaavien osalta on tapahtunut muutoksia. Vihannin Eränkävijät ry on il-
moittanut Poliisihallitukselle tapahtuneista muutoksista 18.3.2020 (POL-
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2020-17130). Koska muutokset liittyvät kiinteästi vireillä olevaan ampuma-
ratalupahakemukseen, tapahtuneet muutokset käsitellään tämän ampuma-
ratalupahakemuksen yhteydessä. 
 
   
 

Ratavastaavat 
 

Kaurala Reijo Antti 
s. 23.08.1963 
Myllyperäntie 183 
86400 Vihanti 
 
Mustonen, Tero Kalevi 
s. 18.08.1978 
Poikalankuja as. 5 
92150 Raahe 
 
 
Molemmat ratavastaavat ovat antaneet suostumuksensa 23.2.2020 ja Po-
liisihallituksen näkemyksen mukaan ratavastaavia voidaan pitää tehtäviinsä 
sopivina. 
 
 

Lupaehdot 
 

1. Ampumarataa saa käyttää vain haulikko-, kivääri-, pistooli ja compak 
sporting -ammuntoihin. 
2. Ampujista ja ammutuista laukausmääristä on pidettävä kirjaa ja määrät 
on ilmoitettava pyydettäessä Poliisihallitukselle. 
3. Järjestyssäännöt ja ratavastaavan yhteystiedot on pidettävä ampumara-
dalla käyttäjien nähtävillä. 
4. Mahdollisista ratavastaavamuutoksista tulee viipymättä ilmoittaa Poliisi-
hallitukselle. 
5. Ampumarata-alueen suojavallit, maaston merkityt varoitustaulut ja raja-
merkit, sekä muut ampumaradan turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tulee ol-
la kunnossa. Mikäli puutteita havaitaan, ammunnat radalla tulee keskeyttää 
välittömästi, ja ammuntaa voidaan jatkaa vasta sen jälkeen, kun mahdolli-
sesti radan turvallisuuteen vaikuttavat puutteet on korjattu. 
6. Laukausmäärät ympäristöluvassa mainitut. 
 

Päätös 
 

Poliisihallitus myöntää ampumarataluvan. 
  
 

Perustelut 
 

Ampumaratalupahakemuksessa on kyse jo olemassa olevan toiminnan 
laajentamisesta. Poliisihallitus 27.9.2019 hyväksynyt hakijan tekemän il-
moituksen vähäisestä ampumaradasta. 
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Vähäistä ampumarataa koskevan päätöksen jälkeen ampumaradan toi-
minnassa ei ole tapahtunut ratavastaavan vaihtumisen lisäksi muita muu-
toksia.    
 
Voimassa oleva ympäristöluvan mukaan laukaisumäärät voivat olla mak-
simissaan kiväärillä 10 000, haulikolla 6 000 ja pistoolilla 4 000 laukausta 
vuodessa.  
 
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan hakijan esittämä vuosittaisten lau-
kaisumäärien nosto 10 000 laukauksesta 20 000 laukaukseen ei lisää mai-
nittavasti yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvää riskiä. 
 

 
Sovelletut lainkohdat 
 

Ampumaratalaki (703/2015) 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 9 §, 16 § 
Valtioneuvoston asetus ampumaradoista (1307/2015) 1 §, 2 §, 3 § 

 
Valitusosoitus 
 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen (Pohjois-Suomen hallinto-oikeus). Valitusosoitus liitteenä. 

 
Maksu 
 

Maksu 400 € (laskutetaan) 
 
Maksun määrääminen on perustunut valtion maksuperustelain (150/1992) 
8 §:n nojalla annettuun sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden 
maksullisuudesta vuonna 2020 (1386/2019). 
 
Ohje maksua koskevan oikaisuvaatimuksen tekemisestä: 
 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut 
virhe, voi vaatia siihen kirjallista oikaisua Poliisihallitukselta kuuden (6) 
kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. 
 

Lisätietoja antaa 
 

Ylitarkastaja Jukka Hertell 
asehallinto@poliisi.fi 
 
 
Poliisitarkastaja  Mika Koponen  
 
 
 
Ylitarkastaja   Jukka Hertell 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
15.09.2020 klo 13:07. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
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Liitteet Valitusosoitus 
  
Jakelu Hakijalle saantitodistuksella 
  
Tiedoksi Oulun poliisilaitos 

 


