
ILOTULITEILMOITUS

Yksityiseen kulutukseen hyväksytyt ilotulitteet (luokat F2 ja F3)
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005, § 91)
Asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015, § 63)
Mikäli luokkien F2 ja F3 ilotulitteita käytetään muussa tilaisuudessa kuin yksityisen henkilön järjestämässä yksityistilaisuu-
dessa, kysymyksessä on ilotulitusnäytös, jonka järjestäjän tulee tehdä asetuksen 819/2015 61 § mukainen ilmoitus poliisille.

Ilotulituksen syy

Käyttöpaikka ja
koordinaatit

www.112.fi/
hatanumero_112/
tieda_sijaintisi

Käyttöaika

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku.
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (laki 390/2005 §126).
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Pelastusviranomaisen allekirjoitus
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Saapunut

Käyttäjän nimi

Päiväys

Puhelinnumero

Käyttäjän syntymäaika

Käyttäjän allekirjoitus

Sähköpostiosoite

Aloitus- ja lopetusaika 
(enint. 0,5 h)

Ilmoitus tulee toimittaa pelastuslaitokselle viisi päivää ennen aiottua käyttöä.

Asetetut ehdot tai rajoitukset:
 – Ilotulitukseen on oltava maanomistajan lupa.
 – Naapureille on ilmoitettava.
 – Ilotulitteet on ammuttava yli 10 metrin etäisyydellä rakennuksista.
 – Ilotulitteita ei saa suunnata tai heittää ihmistä tai rakennusta kohden, eikä niitä saa käyttää yleisön joukossa.
 – Hätäraketteja ja -merkinantovälineitä ei saa ampua.
 – Toiminta tapahtuu käyttäjän vastuulla, jonka on huolehdittava ettei käytöstä aiheudu henkilövahinkojen tai 

tulipalon vaaraa. Kova tuuli huomioitava.
 – Metsäpalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttö kielletty.

ILMOITUKSEN JOHDOSTA PÄÄTETÄÄN SEURAAVAA (pelastuslaitos täyttää)

Käytettävät välineet

Välineiden tulee olla 
yksityiseen kulutukseen 
hyväksyttyjä.

Tämä päätös on 
esitettävä ostettaessa 
ilotulitteita 1.12. – 26.12. 
välisenä aikana.

Ilmoitus hyväksytään ehdoilla Ilotulitusta ei saa järjestää

Lomakkeen palautus:
Täytä lomake ja paina ”Lähetä lomake”. Voit myös tallentaa lomakkeen tietokoneellesi. 
Palauttaessasi lomakkeen sähköisesti, jätä allekirjoituskenttä tyhjäksi.
Ilmoituksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen pelastuslaitos/riskienhallinta, Eerikinkatu 35, 20100 Turku. 

Lisätietoja asiasta verkkosivuilla www.vspelastus.fi tai p. 02 263 3111, pelastuslaitos.tapahtumat@turku.fi
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Sticky Note
Lähetä lomake sähköpostilla, paina Lähetä lomake -painiketta.Valitse ensin sähköpostiohjelma ja paina OK

http://www.vspelastus.fi

	Tyhjennys: 
	Tulostus_2: 
	Tallenna_2: 
	Lähetä lomake: 
	Kenttä1: 
	Kenttä2: 
	Kenttä3: 
	Kenttä6: 
	Kenttä4: 
	Kenttä5: 
	Kenttä9: 
	Kenttä7: 
	Kenttä8: 
	Kenttä11: 
	Rasti1: Off
	Kenttä12a: 
	Kenttä12b: 
	Kenttä12c: 
	Kenttä10: 
	Kenttä13: 


