
 Porin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 ( )3
Pelastusjohtaja 13.08.2019 § 65
Yleinen viranhaltijapäätös

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

PRIDno-2019-3808
Ilotulituksen salliminen ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ns. 
venetsialaisten aikana

Riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival: 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 91 §) 
edellyttää, että ilotulitteiden käytöstä tulee tehdä etukäteen ilmoitus 
pelastusviranomaiselle. Lain mukaan pelastusviranomainen voi kuitenkin 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 (390
/2005 92 §).

Päätöksen peruste
Esitän, että Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueella ei tarvitse tehdä räjähteiden 
valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta säädetyn valtioneuvoston asetuksen (819
/2015 63 §) mukaista ilmoitusta ilotulitteiden käytöstä muualla kuin taajama-alueilla 
lauantaina, niin sanottujen venetsialaisten aikana. Ilotulitteiden ampuminen olisi 
sallittua ilman ilmoitusta 31.8.2019 klo 18-24 välisenä aikana, mikäli 
metsäpalovaroitus ei ole voimassa.

Päätös
Hyväksyn.

Tiedoksi
SPEL: riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival, tilannekeskus, Lounais-Suomen 
poliisilaitos, Porin hätäkeskus, Länsi-Suomen merivartiosto, Porin lennonjohto, 
Satakunnan kunnat

Allekirjoitus

Jyri Leppäkoski, vs.pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 14.8.2019

Otteen oikeaksi todistaa

Pori
13.08.2019
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Tero Lönnström
vs. asiakirjahallinnon päällikkö

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty sähköpostilla 13.8.2019
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Oikaisuvaatimus
§ 65

Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta 
johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä 
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava 
päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä 
perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän 
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan 
toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi

 


