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Keski-Pohjanmaan
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Pietarsaaren
alueen,
Pohjanmaan
ja
Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitokset ovat päättäneet sallia ilotulitteiden käytön alueillaan 31.8.2013 klo 18.00 –
1.9.2013 klo 02.00 välisenä aikana. Metsäpalovaroituksen tai kovan tuulen aikana
ilotulitteiden ampuminen on kielletty. Ilotulitteita ei saa ampua taajamien keskustoissa,
asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä. Pelastuslaitokset ilmoittavat mahdollisista
muista käyttöaluerajoituksista Internet-sivuillaan.
Myös tuttu ympäristö voi yllättää – huomioithan riskit!
Kesä ja huvilakausi ovat jälleen lopuillaan. Pohjanmaan rannikolla on perinteenä viettää
huvilakauden päättäjäisiä eli venetsialaisia. Tällöin suunnataan omille ja tuttavien huviloille.
Kesää juhlitaan vielä viimeisen kerran ulkotulien ja rakettien loisteessa.
Pelastuslaitos toivoo juhlan sujuvan turvallisesti. Selvitä etukäteen huvilan osoite (tieyhteys) ja
koordinaatit (www.112.fi), jotta paikalle mahdollisesti tarvittava apu löytää perille
mahdollisimman pian.

Ilotulitteiden kanssa tulee noudattaa varovaisuutta! Alla on helppo ja tärkeä muistilista juhlijoille:
•
•
•
•
•
•
•

Kaikkien Ilotulitteiden luovuttaminen alle 18-vuotiaille ja päihtyneille on kiellettyä
(390/2005 83 §).
Ilotulitteita käytettäessä on suojalasien käyttö pakollista. Myös yleisön on hyvä
suojata silmänsä.
Käyttäessäsi ilotulitteita noudata aina tuotteen mukana tulevia käyttöohjeita.
Ilotulitteita saa käyttää ainoastaan ulkona ja aukealla paikalla.
Ilotulitteiden ampuminen parvekkeelta tai väkijoukossa on ehdottomasti kiellettyä.
Valitse ampumapaikka siten, ettei se aiheuta vaaraa ihmisille tai rakennuksille.
Ilotulitteita sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa.

Turvallisuus ja kemikaaliviraston ohjeita ilotulitteiden käyttäjälle: www.tukes.fi

Ulkotulet kuuluvat juhlaan, mutta ne eivät ole vaarattomia. Huomioithan niiden sijoittelun yhteydessä
ainakin seuraavat asiat:
•
•
•
•

Sijoita tulet aina palamattomalle alustalle, joita ovat mm. kivi-, betoni-, metalli- tai lasialustat.
Sijoita ne riittävän etäälle kulkuteistä, koska mm. keinokuituvaatteet syttyvät tai
sulavat helposti.
Aseta ne paikkaan, jossa ne ovat suojassa tuulelta ja sateelta. Erityistä varovaisuutta
tulee noudattaa foliotulien suhteen niiden keveyden vuoksi. Foliotulet kevenevät
palaessaan. Keventyessään ne ovat alttiimpia tuulelle, joka voi niitä helposti siirtää.
Ennen kaikkea muistathan, että tulien polttamista on aina valvottava!

Viisaasti vesillä
Huvilakauden päättäjäisiä ja venetsialaisia vietetään myös saaristossa, jonne liikutaan
vesiteitse. Pohjanmaalaiset ovat olleet aina järkeviä veneilijöitä ja toivomme varovaisuuden
jatkuvan. Noudatetaan hyvää merimiestapaa ja avataan mahdollinen juhlapullo vasta maissa.
Muistakaa myös pelastusliivit ja kulkuvalot! Huolehdithan myös siitä, että läheisesi tietävät
reittisi, kun lähdet vesille.
Turvallisia huvilakauden päättäjäisiä!
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