(Räjähdeasetus 473/93 79§ 1.mom.)

ILMOITUS ILOTULITUSVÄLINEIDEN KÄYTÖSTÄ
D N:o
EVA
Ilmoitus pelastusviranomaiselle ilotulitteiden (vaarallisuusluokkaan 1.3 ja 1.4 kuuluvien pyroteknisten välineiden) käytöstä muulloin kuin 31.12 kello 18:00 - 1.1 kello 2:00 välisenä aikana. Ilmoitus on
toimitettava vähintään 7 vuorokautta ennen ilotulitusta paikalliselle pelastusviranomaiselle.
Muut erityisessä ilotulitenäytöksessä käytettävät, ei yleiseen kauppaan tai käyttöön tarkoitetut ilotulitteet, tulee ilmoittaa paikkakunnan poliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen
järjestämistä.

Ilmoituksen tekijä:
Puhelinnumero:
Lähiosoite:
Postitoimipaikka:
Ilotulituksesta vastaava henkilö ja puhelinnumero:
Vastuuhenkilön allekirjoitus ja syntymäaika:
Ilotulituspaikka (tarkka osoite sekä liitteenä luonnos paikasta):
Minkälaisia välineitä aiotaan käyttää (kappalemäärä, luokka "1.3/1.4"):
Aika:
Päiväys:

Klo:

Pvm:
_______._______ 20______

Viranomaisen päätös

Arvioitu kestoaika:

Hakijan allekirjoitus:

________ / ________20_____

LUPA ON HYLÄTTY/MYÖNNETTY/EHDOLLA ETTÄ:
Ilotulitteet on ammuttava tässä luvassa ilmoitettuna aikana ja ilmoitetussa paikassa.
Ilotulitteiden käytössä on noudatettava tuotteen pakkauksessa esitettyjä ohjeita.
Ilotulitteet on ammuttava vähintään 10 metrin etäisyydellä rakennuksista.
Ilotulitteita ei saa ampua rakennusten katoilta, parvekkeilta, terasseilta tms.
Ilotulitteita ei saa suunnata tai heittää ihmisiä tai rakennuksia kohden, eikä niitä saa käyttää yleisön juokossa.
Ilotulitteiden käyttäjä on vastuussa näiden oikeasta käytöstä samoin kuin niiden käytössä sattuneista vahingoista.
Väriltään punaisia hätäraketteja ei saa ampua.
Käytettävä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymiä tuotteita.
Ilotulitteita ei saa luovuttaa alaikäisille eikä päihtyneille henkilöille.
Metsäpalovaroituksen aikana käyttö on kielletty.
Muuta:
Ilotulituksen vastuuhenkilön on ilmoitettava Porin lentoaseman lennonjohdolle 10 minuuttia ennen ampumisen aloittamista, numeroon 02-610
06050

Ilotulituksen järjestäjä vastaa, etteivät tuli, kipinät tai putoavat tulitejätteet aiheuta palo- tai henkilövaaraa ihmisille, eläimille, lähiympäristölle tai
liikenteelle. Raketteja ei saa suunnata rakennuksia kohti. Ilotulituksen jälkeen tulee varmistaa, ettei palon vaaraa ole aiheutunut.
KÄYTTÄJÄ ON OIKEUTETTU KÄYTTÄMÄÄN YLEISEEN KAUPPAAN TARKOITETTUJA ILMOITUKSESSA MAINITTUJA ILOTULITUSVÄLINEITÄ

Päiväys:
Jakelu:

______.______ 20______
Hakija
Satakunnan Hätäkeskus
Poliisi
Porin lennonjohto

Porin toimialue
Satakunnankatu 3
28100 Pori
puh. (02) 621 1500

Luvan myöntäjä:

Rauman toimialue
Sahankatu 4
26100 Rauma
puh. (02) 621 1500

MUUTOKSENHAKU

Poliisin tai palopäällikön tämän asetuksen nojalla antamasta päätöksestä saa valittaa lääninhallitukseen 30 päivän
kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Muutoksenhakuohje on tämän päätöksen
liitteenä.

Kaakkois-Satakunnan toimialue
Klaavolantie 2
32700 Huittinen
puh. (02) 621 1500
info@satapelastus.fi

&

etunimi.sukunimi@satapelastus.fi

Pohjois-Satakunnan toimialue
Rautatienkatu 3
38700 Kankaanpää
puh. (02) 621 1500

MUUTOKSENHAKUOHJE
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Turun hallinto-oikeuteen.
Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 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, tiedoksisaannon 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 turun 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 voidana lähettää myös
sähköisenä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Puhelinvaihde: 029 56 42400
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: klo 8.00 - 16.15

