ILMOITUS METSÄMAAN KULOTUKSESTA
Ilmoitus metsämaan kulotuksesta perustuu Pelastuslakiin (468/2003), 25§ kulotuksesta ilmoittaminen.
Metsämaan kulotuksesta ja muustakin kulotuksesta on ennakolta ilmoitettava hätäkeskukseen.
Ilmoitus metsämaan kulotuksesta toimitettava sille hätäkeskukselle, jonka alueella kulotus suoritetaan.
Ilmoitus tulee toimittaa hätäkeskukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen aloittamista.
Lisäksi ilmoitus on toimitettava kulotuksen sijaintikunnan pelastusviranomaiselle.
Hätäkeskuksen nimi, johon ilmoitus jätetään:
Hätäkeskuksen yhteystiedot:
Kulotuspaikkakunnan pelastuslaitoksen nimi ja yhteystiedot:
Kunta jonka alueella metsänhoidollinen kulotus suoritetaan:
Kulotuksen suorittajan nimi, osoite ja yhteystiedot:

Kulotuksen aloitusajankohta (päivämäärä / kellonaika):

Kulotuksen arvioitu kesto (h):

Kulotusalueen koko (ha):

Kulotuksen sijainti WGS-84 koordinaattijärjestelmällä:

Pohjoinen leveys, latitudi:

N

°

Itäinen pituus, longitudi:

,

’

E

°

,

Kulotuksen sijainti KKJ 3, karttakoordinaattijärjestelmällä:

Pohjoinen (X) koordinaatti

Itäinen (Y) koordinaatti

Kulotuspaikan kunnan osoitejärjestelmän mukainen osoite:

Ajo-ohje kulotuspaikalle (kunnan taajamasta kulotuspaikalle):

Puhelin kulotuspaikalle:
Kulotuksen vastuuhenkilön nimi, ammatti ja yhteystiedot:

Päiväys ja allekirjoitus:
Kulotuksesta vastaavan nimenselvennys:
Tarvittavat liitteet:

Lähestymiskartta kulotusalueelle (GT -karttaote (1:200 000) tai kunnan osoitekarttaote)
Kulotettavan alueen kartta (peruskarttaote (mittakaava 1:10 000))
Yleiset kulotusohjeet

Hätäkeskuksen ilmoitukset muille viranomaisille
Kulotuksen sijaintikunnan pelastusviranomainen

Tiedoksiantopäivä ja antotapa

Naapurihätäkeskukset
Palovalvontalentokoneelle/-koneille

Tämä ilmoitusosa toimitetaan tarvittavine liitteineen hätäkeskukseen!

’

METSÄMAAN KULOTUSTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ
Perustuu pelastuslakiin (468/2003) ja Valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003).
Pelastuslainsäädännöstä löytyvät määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja turvallisesta tulen käsittelystä.
25 § Kulotuksesta ilmoittaminen
Metsämaan kulotuksesta ja muustakin kulotuksesta on ennakolta ilmoitettava hätäkeskukselle.
Ilmoitus metsämaan kulotuksesta tehdään suoraan hätäkeskukseen edellä esitetyllä ilmoituslomakkeella
tarvittavine karttaliitteineen. Kirjallisen ilmoituksen metsämaan kulotuksesta hätäkeskukseen tekee kulottaja.
Ilmoitus tulee toimittaa hätäkeskukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen aloittamista.
Lisäksi Ilmoitus on toimitettava kulotuksen sijaintikunnan pelastusviranomaiselle. Kulottajan on pidettävä kiinteää
yhteyttä pelastusviranomaiseen kulotuksen turvallisuusjärjestelyistä.
Pelastusviranomaiset eivät ole avotulen pitolupia myöntävä viranomaistaho. He kuitenkin neuvovat ja valistavat
avotulen pitoa koskevista turvallisuusjärjestelyistä ja pelastuslain säädöksistä.
Pelastuslain muut huomioitavat säädökset
23 § Huolellisuusvaatimus
Tulta ja syttyvää tai räjähtävää taikka muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta
noudattaen.
Ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti
lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.
Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan velvollinen valvomaan, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon
tai muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.
24 § Avotulen teko
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia
ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen.
Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa, jollei siihen ole pakottavaa tarvetta.
Metsämaalla saadaan kuivanakin aikana suorittaa kulotus erityistä varovaisuutta noudattaen metsäammattilaisen valvonnassa.
Alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan pelastustoimen
alueella tai osassa sitä määräajaksi, milloin tulipalon vaara on ilmeinen. Päätöksestä tulee tiedottaa kieltoalueella julkisesti.
28 § Jokaisen toimintavelvollisuus
Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti
sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen
sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimintaan.
30 § Erityiset turvallisuusvaatimukset
Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle
tavanomaista suuremman vaaran, voi alueen pelastusviranomainen erityisestä syystä määrätä hankittavaksi
tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita sekä ryhtymään sanotussa kohteessa
muihinkin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi
onnettomuuden varalta.
38 § Korjausmääräys ja toiminnan keskeyttäminen
Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaitaan puutteita, on ne määrättävä korjattavaksi. Jos puutteita ei voi heti korjata,
annetaan korjaamiselle määräaika. Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely
aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä
onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava.
48 § Jälkiraivaus ja –vartiointi
Tulipalon jälkiraivauksesta ja -vartioinnista on kohteen omistaja tai haltija velvollinen huolehtimaan sen jälkeen, kun tilanne
ei enää vaadi palokunnan toimenpiteitä. Ajankohdan ratkaisee pelastustoiminnan johtaja.
Jos kohteen omistajaa tai haltijaa ei tavoiteta tai nämä eivät huolehdi jälkiraivauksen ja -vartioinnin suorittamisesta, on
pelastustoiminnan johtajalla oikeus teettää välttämättömät toimenpiteet omistajan tai haltijan kustannuksella.
76 § Metsä- ja maastopalojen sammutuskustannukset
Jos metsä- tai maastopalo on ulottunut useammalle kuin yhdelle pelastustoimen alueelle, maksaa sammutuskustannukset se
alue, jolta palo on saanut alkunsa, jollei toisin sovita. Muiden alueiden on korvattava näistä kustannuksista osuutensa
palaneen pinta-alan tai muun kohtuullisen perusteen mukaan.
83 § Rangaistukset
Joka 1) laiminlyö 21 §:n 2 momentissa, 22 §:n 1 momentissa, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 tai 38 §:ssä, 45 §:n 1 momentissa
tai 46 §:n 1 momentissa taikka mainittujen säännösten perusteella annetussa määräyksessä tarkoitetun velvoitteen taikka
muutoin toimii mainituissa lainkohdissa tai niiden perusteella annetuissa määräyksissä asetetun velvoitteen vastaisesti tai
2) rikkoo 24 §:ssä tai 46 §:n 3 momentissa tarkoitettua kieltoa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon. Joka laiminlyö 53 §:n mukaisen velvollisuuden osallistua koulutukseen, on
tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, väestönsuojelurikkomuksesta sakkoon.

