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PÄÄTÖS
13.7.2021
AVOTULEN TEKO KIELLETÄÄN POHJOIS-SAVOSSA
Pelastusviranomainen jatkaa pelastuslain 6 §:n perusteella 9.7.2021 annettua avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa
aiheuttavan toiminnan kieltoa Pohjois-Savon maakunnan alueella 14.7.2021 – sunnuntai 18.7. klo 24:00 väliselle ajalle.
Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on aina
kielletty.
Pelastuslain 379/2011 6§ mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai
muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Alueen
pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä
määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.
Pohjois-Savon maakunnan alueella maastopalojen ja ruohikkopalojen syttymisvaara on nyt ilmeinen. Arvio perustuu
Ilmatieteen laitoksen pelastuslaitokselle tiedoksi antamaan ruohikkopalovaaran indeksiin ja säätilaan. Tilannetta
seurataan ja tarvittaessa kieltoa jatketaan tai perutaan. Avotulen teon kiellosta tiedotetaan Pohjois-Savon
pelastuslaitoksen Internet-sivuilla, Facebookissa ja muussa alueen mediassa.
Avotulia tehtäessä vastuu on aina sytyttäjällä. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa keskeyttää toiminnan, josta
aiheutuu välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen syntyneiden
vahinkojen osalta. Tilanteissa, joissa on selvästi laiminlyöty avotulen käsittelyyn liittyvää huolellisuusvelvoitetta tai
rikottu avotulen teon kieltoa, voi pelastuslaitos laskuttaa palon aiheuttajalta sammutustyöstä aiheutuneet
ylimääräiset kustannukset. Törkeästä huolimattomuudesta tehdään tutkintapyyntö poliisille. Pelastuslain 6 §:ssä
säädettyjen kieltojen rikkomisesta voidaan rangaista pelastusrikkomuksena.
Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota
•
•
•

Maapohjasta eristettyjä grillejä.
Tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja.
Edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.
Käytännössä tarkoitetaan tulisijoja esimerkiksi kodassa tai vastaavassa paikassa, joissa on hormi ja
kipinäsuojus hormin päässä, ja tuuli ei vaikuta avotuleen niin, että avotulesta leviää kipinöitä maastoon.

Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi
•

•
•

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien, risukeittimien ja
vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi. Niitä ei siten saa käyttää
metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen.
”Kertakäyttögrillejä” (pelastuslain mukaisena avotulena) ja risukeittimiä ei myöskään saa käyttää toisen
maalla ilman maanomistajan lupaa.
Huomioidaan myös maanomistajien, esimerkiksi Metsähallitus, antamat rajoitukset heidän hallinnoimien
kiinteistöjen ja retkeilyalueiden tulisijojen käytössä.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa.
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.
Tiedoksi saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian
katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin jo kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa
tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- ja saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto,
tiedoksisaannin 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 haetaan.
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 hän 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 sähköinen asiointitunnus (SATU) sisältävä mikrosiru, käyttämistä.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava Itä-Suomen 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 voidaan lähettää myös sähköisenä.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70110 Kuopio, avoinna ma-pe 8.00-16.15
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500, telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

