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ILMOITUS ILOTULITTEIDEN
YKSITYISESTÄ KÄYTÖSTÄ
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa pelastusviranomaisille muuna aikana kuin joulukuun 31 päivän kello 18:n ja tammikuun 1 päivän kello 2:n välillä tapahtuvasta yksityisestä* ilotulitteiden käytöstä Kymenlaakson pelastuslaitoksen
alueella. Ilmoitus on tehtävä pelastusviranomaisille viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Pelastusviranomainen ei käsittele myöhässä saapuneita ilmoituksia.
Ilmoittaja täyttää:
Ilmoittajan Nimi
tiedot
Osoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Ilotulitteiden käyttäjän tiedot
(jos eri kuin
ilmoittaja)

Ilotulitusta
koskevat
tiedot

Syntymäaika

Sähköposti

Nimi

Syntymäaika

Osoite, postinumero ja -toimipaikka
Puhelin

Sähköposti

Ilotulituksen syy

Käyttöpaikka

Osoite
Ajankohta

Koordinaatit (jos ei osoitetta)
Kellonaika

Kesto (enintään 30 min)

Ilotulitteiden käyttöön vaaditaan maanomistajan lupa, jos käyttö ei tapahdu käyttäjän tai ilmoittajan omistamalla maalla:
☐ Ilotulitteita käytetään ilmoittajan/käyttäjän omistamalla maalla.
☐ Ilotulitteita ei käytetä ilmoittajan/käyttäjän omistamalla maalla. Maanomistajan lupa on tämän
ilmoituksen erillisenä liitteenä.
Ennen ilotulitteiden käyttöä tulee varmistaa, onko käyttöpaikan lähettyvillä 300 metrin säteellä
hoitolaitoksia ja/tai eläintiloja:
☐ Käyttöpaikan lähettyvillä ei ole 300 metrin säteellä hoitolaitoksia ja/tai eläintiloja.
☐ Käyttöpaikan lähettyvillä on 300 metrin säteellä hoitolaitoksia ja/tai eläintiloja. Hoitolaitoksille
ja/tai eläintiloille on ilmoitettu ja ilotulitteiden käytölle ei ole estettä.
Ennen ilotulitteiden käyttöä tulee lähinaapureille ilmoittaa asiasta:
☐ Käyttöpaikan lähettyvillä ei ole lähinaapureita.
☐ Käyttöpaikan lähettyvillä on lähinaapureita. Heille on ilmoitettu ilotulitteiden käytöstä ja ilotulitteiden käytölle ei ole estettä.
Huomioi: Pelastusviranomainen voi kuulla käyttöpaikan naapurustoa ennen luvan myöntämistä.

Paikka,
Paikka
päiväys ja
allekirjoitus Päiväys

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Virheellisten tietojen antaminen pelastusviranomaiselle johtaa asian saattamiseen poliisiviranomaisen tutkittavaksi ja mahdolliseen rikosoikeudelliseen vastuuseen.
*Huom. Tällä lomakkeella ei voi ilmoittaa ilotulitusnäytöksestä. Ilotulitusnäytöksen järjestäjän on haettava lupaa poliisilta viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Jos yksityiseen käyttöön tarkoitettuja ilotulitteita käytetään muualla kuin yksityistilaisuudessa, on kyseessä ilotulitusnäytös.
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Pelastusviranomainen täyttää:

PÄÄTÖS ILOTULITTEIDEN YKSITYISESTÄ KÄYTÖSTÄ
Pelastusviranomainen on arvioinut tämän ilmoituksen yksityisestä ilotulitteiden käytöstä ja tehnyt päätöksen seuraavasti:

 Pelastusviranomainen myöntää luvan tämän ilmoituksen mukaiselle ilotulitukselle seuraavin ehdoin:
Ilotulitteiden käyttö on ehdottomasti kielletty ruohikko- ja/tai metsäpalovaroituksen ollessa voimassa. Ilotulitteiden käyttäjän tulee tarkastaa varoitustilanne Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta ilotulitteiden käyttöpäivänä.
Ilotulitteita käytetään tämän ilmoituksen mukaisesti ja niiden käytössä noudatetaan tuotteiden suojaetäisyyksiä ja
muita ohjeita. Ilotulitteiden käyttäjällä on suojalasit (suositellaan myös katsojille) ja ilotulitteita ei käytetä päihteiden vaikutuksen alaisena eikä luovuteta alaikäisille.
Hätärakettien ampuminen ilotulitteena on ehdottomasti kielletty, samoin kuin kaikenlainen ilotulitteiden muuntelu tai yhdistely. Käytettävät tuotteet ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä yksityiseen käyttöön tarkoitettuja ilotulitteita ja pyroteknisten tuotteiden direktiivin mukaisia CE-merkittyjä ilotulitteita. Käyttöpaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla alkusammutuskalustoa, kuten 6 kg:n käsisammutin tai vesiämpäri.
Ilotulitteiden käyttö yleisön seassa on ehdottomasti kielletty, eikä ilotulitteita saa koskaan suunnata toisia ihmisiä,
liikennettä tai rakennuksia kohden. Ilotulitteiden käyttäjän vastuulla on huolehtia, etteivät ilotulitteet ja niiden tuli,
kipinät, putoavat kepit tai pauke, aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille, omaisuudelle, ympäristölle, liikenteelle tai
maatalouselinkeinon harjoittajille. Ilotulitteita ei käytetä rakennusten katoilta, terasseilta, rakennuksesta eikä rakennuksen sisällä.

 Pelastusviranomainen ei myönnä lupaa tämän ilmoituksen mukaiselle ilotulitukselle seuraavin perustein:
☐ voimassa oleva ruohikko- ja/tai metsäpalovaroitus
☐ ei maanomistajan lupaa
☐ ilmoitus 300 metrin säteellä oleville hoitolaitoksille ja/tai eläintiloille laiminlyöty
☐ ilmoitus lähinaapureille laiminlyöty
☐ ilmoitus yksityisestä ilotulituksesta saapunut myöhässä
☐ ilotulitteiden aiottu käyttöpaikka ilmeisen sopimaton
☐ muu syy
Yksityiskohtaisemmat perustelut:

Huolimaton ilotulitteiden käyttö voi johtaa käyttäjän korvausvelvoitteen syntyyn myönteisestä lupapäätöksestä huolimatta.

Pelastusviranomainen

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys ja virka-asema
Puhelin
Sovellettavat
oikeusohjeet

Sähköposti

Pelastuslaki 379/2011, 2§
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, 91§-92§
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015, 63§

Pelastusviranomainen saattaa tämän päätöksen tiedoksi: ☐Kaakkois-Suomen poliisilaitos ☐Rajavartiolaitos
☐Hätäkeskuslaitos ☐Alueen ympäristöviranomainen ☐muu,
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MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Päätöstä on kuitenkin noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta.

Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, valitusaika jatkuu
seuraavaan arkipäivään.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirje ja sen liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
− valittajan nimi ja kotikunta
− postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
− päätös, johon haetaan muutosta
− miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
− perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmään on liitettävä:
− päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
− todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
− asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Lähetettäessä valituskirjelmä sähköisenä asiakirjana, allekirjoitusvaatimuksen täyttää
ainakin sellainen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja on luotu turvallisella
allekirjoituksen luomisvälineellä.
Sähköinen allekirjoitus edellyttää sähköisen henkilökortin, joka on kuvallinen henkilöllisyystodistus, johon on lisätty käyttäjänsä sähköisen asiointitunnuksen (SATU) sisältävä mikrosiru, käyttämistä. Valittajan, laillisen edustajan
tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille virka-aikana
ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan lähettää myös sähköisenä.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio, sisäänkäynti Puistokadun puolelta
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15.

