Kansalaisaloite ilotulitteiden käytön rajaamiseksi luovutettiin eilen Väestörekisterikeskukselle – aloitteessa
reilut 65 700 allekirjoitusta

Viisitoista eläin-, terveys-, potilas- ja vammaisjärjestöä keräsi puolen vuoden aikana yhteensä reilut 65 700
allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen ilotulitteiden käytön rajoittamiseksi Suomessa. Kansalaisaloitteen
tavoitteena on vähentää pysyvästi ja merkittävästi ilotulitteista ihmisille, eläimille ja ympäristölle koituvaa
vahinkoa rajaamalla luokkien F2 ja F3 tuotteiden käyttö siirtymäajalla ammattilaisten käyttöön.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloitekampanja avattiin 4.12.2018, ja se keräsi jo ensimmäisen kuukauden aikana
vaaditut 50 000 allekirjoitusta. Vaikka allekirjoitusten tavoitemäärä saavutettiin pikavauhtia, kaikki
allekirjoitukset ovat merkittäviä, sillä ne nostavat aloitteen painoarvoa.

– Aloite saavutti vaaditun allekirjoittajien määrän hyvin nopeasti. Tähän vaikuttivat monet syyt, kuten eläinten
hyvinvointi sekä ihmisten terveyteen liittyvät seikat, jotka puoltavat ilotulitteiden yksityiskäytön kieltämistä.
Viihteen ei tule mennä eläinten hyvinvoinnin tai ihmisten terveyden edelle, kommentoi SEY Suomen
Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Aloite luovutettiin tarkastettavaksi Väestörekisterikeskukselle, joka vahvistaa päätöksellään
kannatusilmoitusten lopullisen lukumäärä ja kelpoisuuden. Tällä hetkellä kannatusilmoituksia on kerätty
65 713, mutta hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrä tarkentuu laskennan jälkeen. Aloite on kuitenkin
ylittänyt kirkkaasti vaaditut 50 000 allekirjoitusta, ja se etenee eduskunnan käsittelyyn, kun
Väestörekisterikeskus on hyväksynyt aloitteen.

Väestörekisterikeskuksen kehityspäällikkö Pauli Pekkanen vastaanotti Rajat Räiskeelle -aloitteen ja totesi, että
vain harva vireille pantu kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloite.fi-palvelussa on
tämänhetkisten tietojen mukaan yhteensä 1 005 aloitetta, joista 829 on päättyneitä aloitteita. Kaikista
aloitteista eduskunnan käsittelyyn on edennyt vain 24 aloitetta.

– Olemme helpottaneet eduskunnan käsittelytyötä laatimalla aloitteen suoraan lakitekstimuotoiseksi, minkä
pitäisi nopeuttaa aloitteen käsittelyä. Kiitokset aloitteen perusteellisesta työstämisestä kuuluvat mukana
olleille eläinoikeusjuristeille, kertoo Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry:n puheenjohtaja Hannele
Luukkainen.

– Odotukset aloitteen läpi menemiseksi ovat korkealla, ja keskustelu aloitteen ympärillä tulee olemaan
kiinnostavaa, sanoo Pulli.

Seuraava vaihe kansalaisaloitteen tiimoilta on tavata syksyn aikana eri puolueiden kansanedustajia.
Tavoitteena on saada kansanedustajat tietoisiksi ilotulitteiden kuluttajakäytön haitoista.

Kansalaisaloite antaa jokaiselle äänioikeutetulle suomalaiselle helpon väylän vaikuttaa ja puuttua epäkohtiin,
joita nykyisessä lainsäädännössä ilmenee. Ilman kansalaisten aktiivisuutta ja kiinnostusta korjata nykytilannetta
ei Rajat räiskeelle -kampanjakaan olisi saavuttanut vaadittuja kannatusilmoitusmääriä.

– Valtavat kiitokset kaikille allekirjoittajille. Ilman teidän tukeanne aloite ei olisi nyt menossa eteenpäin,
kiittelee Luukkainen.

Kansalaisaloitteen luovutuksesta eduskunnalle järjestetään syksyllä tiedotustilaisuus, jossa kuullaan eri
eduskuntaryhmien edustajia, jotka puoltavat aloitetta sekä asiantuntijoiden puheenvuoroja.
Tiedotustilaisuuden päivämäärä tarkentuu kesän aikana.

Valokuvia aloitteen luovutuksesta:
https://www.dropbox.com/sh/ih1flrjnunv73vv/AAAeqKcuPi3FJGKse9oFTowAa?dl=0
Kuvat median vapaassa käytössä aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa.
Kuvaaja mainittava.

Luovutuksessa olivat mukana:
Hannele Luukkainen, puheenjohtaja, HESY ry
Emma-Julia Kola, tiedottaja, HESY ry
Jari Pekola, hallituksen jäsen, Opaskoirayhdistys
Kati Pulli, toiminnanjohtaja, SEY ry
Annukka Seppävuori, viestinnän asiantuntija, SEY ry
Susanna Pirilä, hallituksen jäsen, Suomen eläinoikeusjuristit ry
Erika Keppola, yhteiskuntasuhteiden koordinaattori, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry.
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, Suomen Ratsastajainliitto ry
Kuvaaja Nette Kurki

Lisätietoa kansalaisaloitteesta:
– Rajat räiskeelle -kansalaisaloitekampanja avattiin 4.12.2018, ja allekirjoituksia kerättiin 4.6.2019 saakka.
Aloitteen sulkeutuessa se oli kerännyt 65 713 äänioikeutetun suomalaisen allekirjoitukset.
– Kansalaisaloitekampanjassa ovat mukana Allergia-, iho- ja astmaliitto, Etsijäkoiraliitto, Helsingin
Eläinsuojeluyhdistys HESY, Kuuloliitto, Näkövammaisten liitto, Opaskoirayhdistys, SEY Suomen
Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Eläinoikeusjuristit, Suomen Hippos, Suomen
Kennelliitto, Suomen Kissaliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Palovammayhdistys ja Suomen Ratsastajainliitto.

– Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että pyrotekniikkadirektiivissä tarkoitettujen luokkiin F2 ja F3 kuuluvien
ilotulitteiden eli viihdekäyttöön tarkoitettujen pyroteknisten tuotteiden myyntiä ja käyttöä rajoitetaan siten,
että jatkossa vain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005,
kemikaaliturvallisuuslaki) 94 §:ssä tarkoitettu ilotulitusnäytöksen järjestäjä saisi järjestää ilotulitusnäytöksiä ja
käyttää edellä mainittuja pyroteknisiä tuotteita. Esityksessä ehdotetaan siis, että F2- ja F3-luokkiin kuuluvien
pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäyttö kielletään.
– Ehdotuksessa ei puututtaisi F1-luokkaan kuuluvien pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäyttöön. Jatkossakin
kuluttajat voisivat siis käyttää tuotteita, jotka aiheuttavat erittäin vähäistä vaaraa ja ovat melutasoltaan
merkityksettömiä ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi rajatulla alueella tai asuinrakennuksessa. Tällaisia
tuotteita ovat esimerkiksi tähtisadetikut ja paukkuserpentiinit.

Kansalaisaloite kokonaisuudessaan: kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3573
Kansalaisaloitekampanjan verkkosivut: rajatraiskeelle.fi
Kampanja Facebookissa: facebook.com/rajatraiskeelle

Haastattelupyynnöt:
Hannele Luukkainen, puheenjohtaja, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry, hannele.luukkainen@clarinet.fi, p.
040 547 7770
Kati Pulli, toiminnanjohtaja, Suomen Eläinsuojeluyhdistys SEY ry, kati.pulli@sey.fi, p. 050 371 2740
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, Suomen Ratsastajainliitto ry, minna.peltonen@ratsastus.fi, p. 0400
231 662
Mika Tolvanen, puheenjohtaja, Opaskoirayhdistys, mikatolvanen@kolumbus.fi, p. 050 432 8431

