ANMÄLAN OM ANVÄNDNING AV FYRVERKERIPJÄSER
Anmälningsskyldigheten baseras på lagen om säkerhet vid hantering av
farliga kemikalier och explosiva varor 3.6.2005/390, 91§-92§
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Pjäser som används och säkerhetsavstånd (pjäsens säkerhetsavstånd framgår av bruksanvisningen eller varudeklarationen)
Fyrverkeripjäser som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för allmän handel eller fyrverkeripjäser som CE-märkts enligt
direktivet om pyrotekniska artiklar får användas. Detta kännetecknas av att artikeln bär ett CE-märke.
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Användning av fyrverkeripjäser är tillåten utan skriftlig anmälan och beslut endast vid årsskiftet 31.12 kl. 18:00 -1.1 kl. 02:00.
Anmälan om användning av fyrverkeripjäser ska lämnas in i god tid före den planerade användningstidpunkten (rekommendation 14 dagar före),
men senast fem dygn före tidpunkten för användningen av fyrverkeripjäser.
Den person som ansvarar för fyrverkeriet är ansvarig för att följande förutsättningar uppfylls:
1)
Då det utfärdats gräs- och/eller skogsbrandvarning eller vid hård vind ≥ 14 m/s eller då det annars råder osäkra förhållanden får inte
fyrverkeriet anordnas.
2)
Fyrverkeriet försätter inte människor, egendom, miljö eller trafik i fara.
3)
Den som avfyrar fyrverkeripjäserna använder skyddsglasögon.
4)
Efter fyrverkeriet ska det säkerställas att inte den närmaste omgivningen tagit skada.
5)
Den som ansvarar för fyrverkeriet ansvarar för att avfyrningsplatsen är städad och avlägsnar avfall som uppkommit på ett lämpligt sätt.
6)
Har av områdets miljömyndighet utrett eventuella begränsningar i miljöskyddsbestämmelserna för användningen av fyrverkeripjäser.
7)
Har av räddningsmyndigheterna på den ort där fyrverkeriet anordnas utrett eventuella områden där det är förbjudet att använda
fyrverkeripjäser.
På vissa av räddningsverken är räddningsmyndighetens beslut om användningen av fyrverkeripjäser avgiftsbelagt. Avgiftens storlek fastställs på
basis av räddningsverkets senaste giltiga taxa. Lämna i första hand in anmälan via e-post till räddningsmyndigheten i det område där
fyrverkeripjäserna kommer att användas. Du kan spara den ifyllda blanketten och bifoga den som bilaga till din e-post.
Räddningsverkens kontaktuppgifter: www.pelastuslaitokset.fi

Beslut (fylls i av Räddningsmyndigheten
räddningsbeviljar tillstånd
myndigheten)
Bestämmelser och villkor

Taxa
beviljar inte tillstånd för fyrverkeri

Motiveringar

Plats och datum

Underskrift

Namnförtydligande och tjänsteställning
Räddningsmyndigheten meddelar detta för kännedom till
miljömyndigheten

markägaren

polisen

räddningsverkets lägescentral

luftfartsmyndigheten och sjöräddningscentralen

någon annan,
Beslut nummer

Anmälningsblanketten har utformats på initiativ av det rikstäckande partnerskapsnätverket för räddningsverken och dess mål är att skapa enhetliga
verksamhetsmodeller för områdena.
ANVÄNDNING AV FYRVERKERIPJÄSER
Felaktig användning av fyrverkeripjäser kan leda till allvarliga person- eller egendomsskador för användaren själv eller utomstående. Nedan uppräknas
omständigheter som bör beaktas vid användningen av fyrverkeripjäser.
1) Följ begränsningarna för användningstiden. Fyrverkeripjäser får användas på nyårsnatten mellan kl. 18 och 02.
2) Om avsikten är att använda fyrverkeripjäser kl. 22-06 ska kravet på tillstånd utredas hos den lokala miljömyndigheten.
3) Använd inte fyrverkeripjäser om du är alkoholpåverkad. Du ansvarar för följderna oberoende av ditt tillstånd.
4) Välj ut avfyrningsplatsen med omsorg så att användningen inte medför fara för människor, byggnader, fordon eller annan egendom. Undvik också
att orsaka oskäligt störande för t.ex. människor och hus- eller sällskapsdjur som är känsliga för buller.
Kom ihåg att raketer och deras styrpinnar faller ner efter det att pjäserna brunnit ut. Man bör alltså undvika att använda fyrverkeripjäser mitt i
bostadsområden. Lämpliga platser är utkanterna av lite mer avlägset liggande öppna platser som åkrar, olika slags planer, stora tomma
parkeringsområden, vattenområden och liknande platser där pjäserna kan riktas mot ett säkert håll. Använd en lämplig hållare eller stöd när du
avfyrar raketer. Fyrverkeriet blir också mer effektfullt om flera personer samlas till en plats för att använda pjäserna.
5) Läs bruksanvisningarna som medföljer produkten i god tid före användningen och följ dem.
Fäst särskild uppmärksamhet vid att du styr raketerna i en trygg riktning och på vilket sätt pjäserna ska tändas. Avlägsna dig från den antända pjäsen så
att du har tryggt avstånd till den enligt vad som sägs i bruksanvisningen.
6) Det är obligatoriskt att använda skyddsglasögon när du tänder pjäser och det är bra att använda en tändpinne vid antändandet. Det är
också bra för åskådarna att skydda ögonen.
7) Du får aldrig:
·
tända sådana fyrverkeripjäser inomhus som är avsedda för utomhusbruk
·
avfyra pjäser från en bostadsbalkong eller ett fönster
·
tända pjäsen i din hand, förutom om det i anvisningen uttryckligen sägs att det är tryggt
·
rikta pjäsen eller kasta en tänd pjäs mot andra människor, byggnader, annan egendom eller brännbara ämnen
·
använda smällare; det är numera helt förbjudet
·
på något sätt modifiera eller kombinera pjäser som säljs i affärer
·
ens överväga användningen av andra produkter än vad som säljs i affärer; de allvarligaste olyckorna orsakas just av självgjorda pjäser
·
överlåta pjäser till minderåriga eller berusade; det är du som är ansvarig för användningen av de produkter som du skaffat.
8) Se till att inte skräpa ner miljön. Det är bra att städa upp raketer, pinnar och andra rester från fyrverkeriplatsen senast följande dag.
Lagstiftningen ställer också krav på förvaringen av fyrverkeripjäser. I en bostad eller annat utrymme där människor vistas får högst 5 kg fyrverkeripjäser
förvaras. Med detta avses mängden explosiva och pyrotekniska ämnen som finns i fyrverkeripjäser, vilka i praktiken utgör ca en fjärdedel av pjäsens
totalvikt. Således är den högsta tillåtna totalvikten för fyrverkeripjäser som får förvaras i dessa utrymmen ca 20 kg.
Fyrverkeripjäser ska förvaras i ett låst skåp, så att det i skåpets närhet inte finns sådana värmekällor eller förekommer sådan hantering av eld som
skulle kunna leda till att pjäserna antänds. Fyrverkeripjäser får dock inte förvaras i vindsutrymmen, i bostadsspecifika källarförråd eller utrymmen som
är i gemensam användning.
Källa: Tukes

