ILMOITUS KULOTUKSESTA

Tyhjennä kentät

Tulosta lomake

Tallenna lomake

Lähetä lomake

Ilmoitus kulotuksesta perustuu Pelastuslakiin (379/2011), 8 § kulotuksesta ilmoittaminen. Kulotuksen suorittajan on ilmoitettava kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu
merkittävää savua.
Ilmoitus tulee toimittaa vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen aloittamista sen kunnan pelastusviranomaiselle, jossa kulotus
suoritetaan.
Pelastuslaitos, johon ilmoitus jätetään

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen yhteystiedot

pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi, www.vspelastus.fi
Kunta, jonka alueella kulotus suoritetaan
Kulotuksen suorittajan nimi, osoite ja yhteystiedot

Kulotuksen aloitusajankohta (päivämäärä ja kellonaika)

Kulotuksen arvioitu kesto (h)

Kulotusalueen koko (ha)

Kulotuksen sijainti WGS-84 koordinaattijärjestelmällä

Pohjoinen leveys, latitudi
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Itäinen pituus, longitudi

’
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’

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

____ /____ 20____
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

Pelastuslaitoksen ilmoitukset muille viranomaisille
Hätäkeskus
Tiedoksiantopäivä ja antotapa

11.127s Painatuspalvelut

Palovalvontalentokoneelle/-koneille
Lomakkeen palautus
Täytä lomake ja paina ”lähetä”. Voit myös tallentaa lomakkeen tietokoneellesi.
Palauttaessasi lomakkeen sähköisesti, jätä allekirjoituskenttä tyhjäksi.
Ilmoituksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen pelastuslaitos/vike, Eerikinkatu 35, 20100 Turku.
Lisätietoja asiasta verkkosivuilla www.vspelastus.fi/kulotus tai p. 02 263 3111, pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi

KULOTUSTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Perustuu pelastuslakiin (379/2011). Pelastuslainsäädännöstä löytyvät määräykset ilmoitusvelvollisuudesta ja turvallisesta tulen käsittelystä.

6 § Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa
tarpeellisessa laajuudessa.

7 § Kulotus

Edellä 6 §:ssä säädetyn estämättä saadaan kuivanakin aikana kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei 6 §:n 3 momentista muuta
johdu. Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

8 § Ilmoitusvelvollisuus

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä,
josta muodostuu merkittävästi savua.
Ilmoitus kulotuksesta tehdään suoraan pelastuslaitokselle edellä esitetyllä ilmoituslomakkeella tarvittavina karttaliitteineen. Kirjallisen ilmoituksen kulotuksesta tekee kulottaja. Ilmoitus tulee toimittaa pelastuslaitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen aloittamista.

Pelastuslain muut huomioitavat säädökset
3 § Yleinen 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 pelastustoimenpiteisiin.

4 § Huolellisuusvelvollisuus

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.
Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden
ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

5 § Varovaisuus tulen käsittelyssä

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Ryhdyttäessä
tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy,
on huolehdittava riittävistä varotoimista.

81 § Korjausmääräys ja toiminnan keskeyttäminen

Jos alueen pelastusviranomainen valvontatehtävää suorittaessaan havaitsee puutteita tässä laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa, pelastusviranomaisen on määrättävä ne korjattaviksi. Jos puutteita ei voida heti korjata, korjaamiselle tulee antaa määräaika.
Jos alueen pelastusviranomainen tämän lain mukaista valvontatehtävää suorittaessaan havaitsee puutteita muussa laissa säädettyjen
velvoitteiden toteuttamisessa ja arvioi puutteiden aiheuttavan vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle, pelastusviranomainen voi määrätä puutteet korjattaviksi. Jos puutteita ei voida heti korjata, asiasta tulee ilmoittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Jos valvontatehtävässä tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran,
pelastusviranomaisella on oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava.

82 § Erityiset turvallisuusvaatimukset

Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman
vaaran, alueen pelastusviranomainen voi, jos se on välttämätöntä, määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston taikka ryhtymään kohteessa
muihin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta. Alueen pelastusviranomaisen tulee kuulla maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä tarkoitettua kunnan rakennusvalvontaviranomaista
valmisteltaessa 1 momentissa tarkoitettua määräystä kohteessa edellytettävistä turvallisuusvaatimuksista, jos turvallisuusvaatimusten
toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa tai toimenpidelupaa.

99 § Metsä- ja maastopalojen sammutuskustannukset

Jos metsä- tai maastopalo on ulottunut useammalle pelastustoimen alueelle, sammutuskustannukset maksaa se pelastuslaitos, jonka
toimialueella palo on saanut alkunsa, jollei toisin sovita. Muiden pelastuslaitosten on korvattava näistä kustannuksista osuutensa 379/2011
25 palaneen pinta-alan tai muun kohtuullisen perusteen mukaan.

106 § Rangaistukset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) laiminlyö 3 §:ssä säädetyn toimintavelvollisuuden, 379/2011 27
2) olennaisesti laiminlyö 4 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden osoittaa huolellisuutta tulipalon tai muun onnettomuuden
vaaran ja vahingon välttämiseksi,
3) rikkoo 6 §:ssä säädettyä avotulen sytyttämiskieltoa,
4) kulottaa metsämaata ilman 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun metsäammattilaisen valvontaa,
5) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle kulotuksesta,
6) jättää noudattamatta 9 §:ssä säädettyjä palo- tai poistumisturvallisuusvaatimuksia tai säilyttää pykälässä säädetyn vastaisesti
helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa,
11) laiminlyö 37 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden osallistua pelastustoimintaan,
12) rikkoo 37 §:n 4 momentissa säädettyä kieltoa lähteä palo- tai onnettomuuspaikalta,
on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon.

