Risujen poltto ja heikot jäät huolestuttavat pelastusviranomaisia pääsiäisenä
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Ilmatieteen laitos ennustaa, että tulevaa pääsiäistä vietetään pääosin poutaisessa säässä. Tämä
houkuttelee ihmisiä puuhastelemaan pihoissa ja puutarhoissa. Kevätsiivoukseen olennaisesti kuuluu risujen
ja puutarhajätteiden poltto. Pirkanmaan pelastuslaitos muistuttaa, että risujen ja puutarhajätteiden
polttaminen avotulella ei ole suositeltavaa eikä savuhaittojen takia edes sallittua joidenkin kuntien taajamaalueilla.
Jos risuja ja puutarhajätettä kuitenkin poltetaan, on syytä huomioida, että pienimuotoisesta avotulen
tekemisestä ei tarvitse ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilannekeskukseen
tehdään ilmoitus vain kulotuksesta tai jos nuotio on niin suuri, että savunmuodostus on runsasta. Vastuu
mahdollisista vahingoista on kuitenkin aina sytyttäjällä.
Avotulen, jollaiseksi katsotaan mm. nuotio sekä risujen- ja puutarhajätteen poltto, käsittelyssä on
keliolosuhteista riippumatta aina tietty riski. Palovaaran sekä poltosta ympäristöön aiheutuvien haittojen
ehkäisemiseksi on avotulen käsittelyä rajoitettu erilaisilla säädöksillä. Toisen omistamalle maalle avotulen
teko ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta on aina kiellettyä. Avotulta ei saa myöskään sytyttää, jos
olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun
tulipalon vaara on ilmeinen. Metsän, rakennusten ja muiden syttyvien kohteiden läheisyyttä arvioitaessa on
otettava huomioon myös mahdolliset heitteet ja kipinät, jotka voivat kulkeutua tuulen mukana hyvinkin
pitkiä matkoja.

Kevätjäät ovat petollisia
Aurinkoinen sää houkuttelee ihmisiä pääsiäisen aikaan myös jäille. Pelastuslaitos kuitenkin varoittaa, että
kevätjäät ovat hyvin arvaamattomia. Asiantuntijoiden mukaan tässä vaiheessa kevättä auringonsäteily
tunkeutuu jään sisälle ja lähtee irrottamaan jääkiteitä toisistaan. Lämpimänä päivänä paksumpikin jää voi
pettää, eikä päältä päin aina näe, onko jää haurastunutta vai ei.
Kevätjäät ovat petollisia myös siksi, että kireä pakkasyö voi jäädyttää hauraan jään hetkellisesti
kestävämmäksi, koska yöpakkanen saa jääkiteet jäätymään takaisin toisiinsa kiinni. Aamulla jää saattaa
vielä kantaa, mutta päivällä sään lämmetessä jää haurastuu uudestaan. Vuorokauden aikana vaihtelut
voivat olla hyvinkin suuria.

Muista nämä ohjeet pääsiäisen vietossa:
Jos sytytät avotulen, niin
- hanki maanomistajan lupa
- valitse turvallinen paikka, joka on riittävän kaukana metsästä, rakennuksista, linjoista jne.
- polta vain ”puhdasta” polttamiseen kelpaavaa materiaalia

- varaudu alkusammutukseen
- älä käytä sytytysaineena voimakkaasti kaasuuntuvia aineita, kuten bensiiniä
- valvo palopaikkaa loppuun saakka
- siivoa jäljet

Jos jää pettää
- säilytä maltti ja toimi harkiten
- huuda heti apua
- käänny siihen suuntaan mistä olit tulossa
- riko jäätä edeltäsi niin pitkälle kuin se käsin ja vartalolla särkyy
- kohota itsesi potkimalla vaaka-asentoon ja ponnista jään päälle
- hakeudu nopeasti lämpimään

