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Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

ILOTULITTEIDEN KÄYTÖN SUUNNITELTU RAJOITTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN
ALUEELLA.
Vuodenvaihdetta juhlitaan perinteisesti ilotulituksilla. Ihmisten suhtautuminen tähän
perinteeseen vaihtelee myönteisestä kielteiseen. Kielteisiä asenteita synnyttävät
häiriötekijät, vaaran aiheuttaminen ja roskaaminen. Vuodenvaihteen ilotulitemyynti on
kuitenkin monille kaupanharjoittajille ja erilaisille seuroille tärkeä tulonlähde.
Ilotulitteiden käyttöä, myyntiä ja varastointia ohjaa laki vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. 3.6.2005/390.
91 §
Ilotulitteiden käyttö
Ilotulitteita on käytettävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu henkilö- ja
omaisuusvahinkojen vaaraa. Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista.
(11.12.2009/1030)
Ilotulitteiden
käytöstä
tulee
etukäteen
ilmoittaa
pelastusviranomaiselle.
Pelastusviranomainen voi tehdä ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa
voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä
aiheutuu erityistä vaaraa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ilotulitteita voidaan tiettynä
ajankohtana käyttää ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta.
92 §
Paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen ilotulitteiden käytössä
Pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista
olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä.
Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä
paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta.
Samoin pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella
sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.
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Räjähdeasetus 28.5.1993/473 79 §
Luokan 2 ja 3 ilotulitteita voidaan kuitenkin käyttää joulukuun 31 päivän kello 18:n ja
tammikuun 1 päivän kello 2:n välisenä aikana ilman pelastusviranomaiselle tehtävää
ilmoitusta, ellei pelastusviranomainen paikallisesti ole muuta määrännyt.
Pelastuslaitokselle tulee vuosittain paljon kuntien ja yksityisten henkilöiden pyyntöjä
kieltää ilotulitteiden käyttö milloin missäkin. Edellä esitettyihin lakipykäliin perustuen
sekä tasapuolisesti kuntalaisia kohdellen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta
virallinen ilotulitteiden ampumakielto kohdennetaan vain alueelle, jossa toteutuu
perusteltava erityistä vaaraa aiheuttava ehto.
Sisäasiainministeriön pelastusosaston toimesta on valmisteltu virallisen statuksen
omaava riskianalyysi, jossa henkilö/omaisuusriskien kartoituksella on määritelty
riskialueet neljään riskiluokkaan. Riskiluokassa 1 olevalla alueella voidaan katsoa
toteutuvan erityistä vaaraa, mikäli ilotulitus on sallittua.
Pelastusviranomaisen oikeus kieltää ilotulitus perustuu vakavien onnettomuuksien
ehkäisyyn. Yleisimmin ilotulitusta halutaan kieltää meluhäiriöihin, tapaturmiin ja
ympäristön roskaamiseen perustuen. Näitä haittavaikutuksia ilotulituksesta syntyy
kaikkialla, missä ilotulitusta tapahtuu, joten ainoastaan totaalinen kielto auttaisi. Tähän
ei kuitenkaan pelastusviranomaisen toimivalta riitä, koska ilman ilmoitusta tapahtuvan
yksityisen ilotulituksen sallii räjähdeasetuksen 79 §.
Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella
kielletään ilotulitteiden ampuminen 1 -riskialueeksi luokitelluilla alueilla.
Vapaalle ilotulitukselle määrättyjä aikarajoja, pelastuslaitoksen määrittämiä
ampumakieltoalueita sekä ilotulitusta suorittavia henkilöitä koskevien lakien ja
asetusten noudattamista valvoo poliisi.
Kuntien omina toimenpiteinä häiriöiden, tapaturmien ja roskaamisen hillitsemiseksi
pelastuslaitos ehdottaa seuraavaa:
-

Kunta osoittaa alueeltaan turvallisen paikan ilotulitteiden ampumista varten
räjähdeasetuksessa vapautettuna ajankohtana.
Kunta laatii tiedotteen, jossa kerrotaan ilotulituksesta aiheutuvat haitat ja tämän
perusteella suosituksen, että yksityiset henkilöt kunnioittavat ympäristöään ja
käyttäisivät ilotulitteensa kunnan varaamalla alueella.
Tiedote julkaistaan kunnan omia tiedotuskanavia käyttäen. Halutessaan kunta
voi toimittaa tiedotteen myös pelastuslaitoksen sivuille.
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