ILMOITUS ILOTULITTEIDEN KÄYTÖSTÄ
Ilmoitusvelvoite perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390, 91§-92§

Tyhjennä lomake
Ilmoittajan
tiedot

Nimi

Henkilötunnus (vain laskutusta varten)

Y-tunnus

Osoite, postinumero ja -toimipaikka

Laskutustiedot
(jos eri kuin
ilmoittajan
tiedot)

Puhelin

Sähköposti

Nimi

Henkilötunnus (vain laskutusta varten)

Osoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelin

Ilotulitusta
koskevat
tiedot

Y-tunnus

Sähköposti

Ilotulituksen vastuuhenkilö (yli 18-vuotias)

Ajankohta (pvm ja klo-aika)

Kesto

Kuvaus tapahtumasta

Kaupunki / kunta

Osoite

Käytettävät tuotteet ja turvaetäisyydet (tuotteen turvaetäisyys selviää käyttöohjeesta tai tuoteselosteesta)
Saa käyttää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yleiseen kauppaan hyväksymiä ilotulitteita tai pyroteknisten tuotteiden
direktiivin mukaisia CE-merkittyjä ilotulitteita. Tästä tunnuksena tuotteessa on CE-merkki.
Tuote

kpl

Turvaetäisyys (m)

Ilotulitus järjestetään
omalla maalla
Tulen huolehtimaan

toisen maalla maanomistajan luvalla
naapureiden tiedottamisesta

ampuma-alueen eristämisestä

alkusammutuskalustosta (min. 6 kg käsisammutin, sankoruisku tai vesiämpäri)

tuotteiden käyttäjillä on suojalasit
Paikka,
päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys
Pakolliset
liitteet

piirros / kartta / kuva käyttöpaikasta

maanomistajan lupa

muu, mikä
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Ilotulitteiden käyttö on sallittua ilman kirjallista ilmoitusta ja päätöstä vain vuodenvaihteessa 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00 välisenä aikana.
Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua käyttöajankohtaa (suositus 14 vuorokautta ennen), mutta vähintään viisi vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöhetkeä.
Ilotulituksesta vastaava henkilö on vastuussa siitä, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
1)
Ruohikko- ja/tai metsäpalovaroituksen tai kovan tuulen ≥ 14 m/s tai muuten epävakaiden olosuhteiden vallitessa ilotulitusta ei järjestetä.
2)
Ilotulitus ei aiheuta vaaraa ihmisille, omaisuudelle, ympäristölle tai liikenteelle.
3)
Ilotulitteiden ampuja käyttää suojalaseja.
4)
Ilotulituksen jälkeen on varmistettava, ettei vahinkoa ole aiheutunut lähiympäristölle.
5)
Ilotulituksen vastuuhenkilö vastaa ampumapaikan siisteydestä ja hävittää syntyneet jätteet asianmukaisesti.
6)
On selvittänyt alueen ympäristöviranomaiselta mahdolliset ympäristönsuojelumääräyksissä todetut rajoitteet ilotulitteiden käytölle.
7)
On selvittänyt tapahtumapaikkakunnan pelastusviranomaiselta mahdolliset ilotulitekieltoalueet.
Pelastusviranomaisen tekemä päätös ilotulitteiden käytöstä on osassa pelastuslaitoksia maksullinen. Maksun suuruus määräytyy pelastuslaitoksen
viimeisimmän voimassa olevan taksaluettelon perusteella. Toimita ilmoitus ensisijaisesti sähköpostilla sen alueen pelastuslaitokselle, jossa
ilotulitteiden käyttö tapahtuu. Voit tallentaa lomakkeen täytettynä ja liittää sähköpostiisi liitetiedostoksi.
Pelastuslaitosten yhteystiedot: www.pelastuslaitokset.fi

Päätös
(pelastusviranomainen täyttää)

Taksa

Pelastusviranomainen
myöntää luvan

ei myönnä lupaa ilotulitukselle

Määräykset ja ehdot

Perustelut

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema
Pelastusviranomainen saattaa tämän päätöksen tiedoksi
ympäristöviranomainen

maanomistaja

pelastuslaitoksen tilannekeskus

poliisi
ilmailuviranomainen ja meripelastuskeskus

muu,
Päätösnumero

Ilmoituslomake on laadittu valtakunnallisen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimesta ja sen tavoitteena on alueiden toimintamallien
yhdenmukaistaminen.
ILOTULITTEIDEN KÄYTTÄMINEN
Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja käyttäjälle itselleen tai ulkopuolisille. Seuraavassa seikkoja,
jotka on syytä ottaa huomioon ilotulitteiden käytössä.
1) Noudata käyttöaikaa koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18 ja 02 välillä.
2) Jos tarkoituksena käyttää ilotulitteita klo 22-06 välisenä aikana on luvanvaraisuus selvitettävä paikalliselta ympäristöviranomaiselta.
3) Älä käytä ilotulitteita alkoholin vaikutuksen alaisena. Olet vastuussa seurauksista tilastasi riippumatta.
4) Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. Vältä
myös aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esimerkiksi metelistä kärsiville ihmisille ja koti- tai lemmikkieläimille.
Muista, että raketit putoavat ohjauskeppeineen alas sen jälkeen, kun ne ovat toimineet. Ilotulitteiden käyttöä asutusalueiden keskellä tulisi siis välttää.
Sopivia paikkoja ovat syrjemmällä olevat aukeiden reunamat, kuten pellot, erilaiset kentät, isot tyhjänä olevat pysäköintialueet, vesialueet ja vastaavat
alueet, jossa ilotulitteet voidaan suunnata turvalliseen suuntaan. Käytä sopivaa telinettä tai tukea rakettien ampumiseen. Ilotulituksesta saadaan myös
näyttävämpi, jos useat käyttäjät kokoontuvat samoihin paikkoihin niitä käyttämään.
5) Lue ostamasi tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet hyvissä ajoin ennen käyttöä ja noudata niitä.
Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen
luota turvalliselle etäisyydelle.
6) Ilotulitteita on käytettävä suojalaseja ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.
7) Missään tapauksessa:
•
älä sytytä sisätiloissa ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita
•
älä laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta
•
älä sytytä kädessäsi ilotulitetta, ellei ohjeessa nimenomaisesti todeta, että se on turvallista
•
älä suuntaa ilotulitetta tai heitä sytytettyä tulitetta kohti muita ihmisiä, rakennuksia, muuta omaisuutta tai palavaa materiaalia
•
älä käytä paukkupommeja, se on nykyään kokonaan kiellettyä
•
älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita
•
älä harkitsekaan käyttäväsi muita, kuin kaupasta myytäviä tuotteita; vakavimmat onnettomuudet aiheutuvat yleensä omatekoisista tuotteista
•
älä luovuta hankkimiasi ilotulitteita alaikäisten tai alkoholin vaikutuksen alaisten käytettäväksi, vastuu hankkimiesi tuotteiden käytöstä on aina
Sinulla.
8) Huolehdi omalta osaltasi siitä, että et roskaa ympäristöäsi. Käyttöpaikalta on syytä kerätä käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään
seuraavana päivänä.
Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg
ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa.
Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.
Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa
tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa
tiloissa.
Lähde: Tukes

