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Valmistelija
Esittelijä

Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927
Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Varsinais-Suomen pelastuslaitos on pyytänyt Paraisten kaupungin mielipidettä ja
lausuntoa 15.9.2019 mennessä ilotulitteiden ampumakieltoalueen tarpeesta.
Kielto koskisi kuluttajille suunnattuja ulkotiloissa käytettäviä ilotulitteita, jotka
aiheuttavat vähäisen tai keskitasoisen vaaran ja joiden melutaso ei haittaa
ihmisten terveyttä. Pelastuslaitos on vuonna 2006 päättänyt kuntia ja poliisia
kuultuaan ilotulitteiden ampumakieltoalueista Turun, Naantalin ja
Uudenkaupungin alueille.
Palo- ja pelastusviranomainen voi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaan kieltää ilotulitteiden
käytön tietyillä alueilla. Nämä alueet voivat olla sellaisia, että niillä on vaikea
suorittaa sammutustöitä, tai niissä ei ole sopivia paikkoja, joissa on tarpeeksi
pitkä suojaetäisyys rakennuksiin ja ihmisiin, tai ne ovat kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita. Jotta kieltoalue voidaan perustaa, ilotulitteiden käytön on
aiheutettava todellista haittaa ja vaaraa. Taho, joka valvoo mahdollisen kiellon
noudattamista, on poliisi.
Hyökkäävä markkinointi ja ilotulitteiden suhteessa halventuneet hinnat ovat
johtaneet yksityisen käytön lisääntymiseen. Samalla keskustelu ilotulitteiden
hyödyistä ja haitoista on vilkastunut entisestään. Tietoisuus ilotulitteiden
sisältämistä raskasmetalleista ja niiden aiheuttamista meluhaitoista on johtanut
siihen, että myös Paraisilla esitetään vuosittain mielipiteitä rajoitteiden ja
kieltojen tarpeesta.
Pelastuslaitos päättää kieltoalueista lausuntojen perusteella ja poliisia ja
aluehallintovirastoa kuultuaan. Päätös mahdollisista uusista kieltoalueista
tehdään vuonna 2019.

Oheismateriaali

Ehdotus ilotulitteiden ampumakieltoalueen rajaamisesta Paraisilla
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausuntopyyntö
Kartat Turun ja Uudenkaupungin kieltoalueista

Ehdotus

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
Varsinais-Suomen pelastuslaitos päättää perustaa Paraisille ilotulitteiden
ampumakieltoalueen.
Jotta kieltoa voidaan noudattaa ja valvoa, alueen tulee olla yksiselitteisesti ja
selvästi rajattu. Kirkkomalmi ja Kirkkopuisto ovat kulttuurisesti arvokkaimmat
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alueet, mutta sopivan ja suhteellisen selkeän kieltoalueen voisi muodostaa alue,
jota ympäröivät ja rajaavat Kalkkitie, Puustellintie, Saaristotie ja Koulukatu
oheisen Paraisten keskustaa esittävän kartan mukaisesti.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
___________________

Tiedoksianto lopullisen
päätöksen jälkeen

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Kaupunginhallitus 09.09.2019 § 188
Valmistelija
Esittelijä

Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh. 044 358 5727
Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Lausunto tulee jättää Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle 15.9.2019 mennessä.
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Oheismateriaali

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausuntopyyntö
Kartat Turun ja Uudenkaupungin kieltoalueista

Ehdotus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että Varsinais-Suomen pelastuslaitos päättää
perustaa Paraisille ilotulitteiden ampumakieltoalueen.
Jotta kieltoa voidaan noudattaa ja valvoa, alueen tulee olla yksiselitteisesti ja
selvästi rajattu. Kirkkomalmi ja Kirkkopuisto ovat kulttuurisesti arvokkaimmat
alueet, mutta sopivan ja suhteellisen selkeän kieltoalueen voisi muodostaa alue,
jota ympäröivät ja rajaavat Kalkkitie, Puustellintie, Saaristotie ja Koulukatu
oheisen Paraisten keskustaa esittävän kartan mukaisesti.
Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksianto

Varsinais-Suomen pelastuslaitos, rakennus- ja ympäristölautakunta
__________________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouspäivämäärä

Kaupunginhallitus
Muutoksenhakukielto ja kiellon perusteet

9.9.2019

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät: 179-182, 183-185, 186, 188-191, 192, 193, 194, 197-199
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimus:
Pykälät: 187, 195, 196
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.
Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle, myös kun kyse on toimielimen jaoston tai toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä. Jos
kaupunginhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut käsiteltäväkseen asian, jossa sen alainen viranomainen tai jaosto on tehnyt päätöksen,
oikaisuvaatimus päätöksestä on käsiteltävä kaupunginhallituksessa. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Yhteystiedot: Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen@parainen.fi.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus
Kaupunginhallituksen tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsenellä, kuntalain 137 §. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen ja kunnan jäsen.

Päätöksen tiedoksisaanti
Tavallisessa tiedoksiannossa postitse kirjeellä vastaanottajalle vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa asia katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Todisteellisessa tiedoksiannossa
tiedoksisaannin ajankohta käy ilmi saantitodistuksesta. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

mihin päätökseen haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta

minkälainen muutoksen tulisi olla

mitkä ovat muutosvaatimuksen perusteet

valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä
on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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