LUPAHAKEMUS/ ANSÖKAN OM TILLSTÅND

NRO/NR

/20

1 (2)

LUVANVARAISTEN HÄTÄMERKKIEN KÄYTTÖ
ANVÄNDNING AV TILLSTÅNDSPLIKTIGA NÖDSIGNALER
(Hakemus osoitetaan tilaisuuden järjestämiskunnan mukaisesti luvasta päättävälle merivartiostolle tai poliisille)
(Ansökan riktas till den polis eller sjöbevakningssektion som beslutar om tillståndet i den kommun där nödsignalerna ska användas)

Hakija /
Sökande

Nimi/Namn

Henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus / Personbeteckning
eller företags- och organisationsnummer

Osoite / Adress

Puhelin, matkapuhelin, s-posti /Telefon, mobiltelefon, e-post

Tilaisuuden tarkoitus / Syftet med evenemanget

Platsinformation

Paikka ja kunta, jossa tilaisuus järjestetään / Plats och
kommun för evenemanget.

Alue 1
Området 1

Katso ohjeet lomakkeen lopusta / Se instruktionerna i slutet av formuläret
Koordinaatit / Koordinater:

Osa-alue 2
(tarvittaessa) /
Området 2
(om behövs)
Käytettävien
hätämerkkien
tiedot /
Information om
nödsignaler

Koordinaatit / Koordinater:

Alueen tiedot /

Tilaisuuden alkamisajankohta pvm ja klo
Evenemanget börjar Datum och kl.

Tilaisuuden päättymisajankohta pvm ja klo
Evenemanget slutar Datum och kl

Käytettävät hätämerkinantovälineet (tyyppi, malli ja määrä) / Nödsignaler som används (typ, modell, antal)
Hätälähettimen tyyppi / Typ av nödsändare EPIRB__ ELT__ PLB__ , Lähettimen HEX id / Sändarens HEX id

Lakikorkeus (jos yli 150 m, Trafi tekee ilmatilan rajoittamispäätöksen) / Stighöjd (om över 150 m, Trafi avger för ett särskilt beslut)

Vastuuhenkilö /
Ansvarig
person

Tilaisuutta varten nimetty vastuuhenkilö / Ansvarig person för evenemanget

Henkilötunnus / Personbeteckning

Puhelin / matkapuhelin, josta vastuuhenkilön on oltava tavoitettavissa tilaisuuden aikana ja ennen sitä.
Telefon / mobiltelefon, där den ansvariga personen ska vara anträffbar under och före evenemanget.

Liite / Annex
Laskutusosoite
Faktureringsadress

Karttakuva / Kartbild
Jos eri kuin hakijan osoite / om annan än den sökandes adress

Päiväys sekä hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys / Datum och underskrift samt namnförtydligande

LUPAPÄÄTÖS / BESLUT
Merivartioston /
Poliisin päätös
Beslut av
sjöbevakningssektionen/
polisen

Lupa annetaan hakemuksen mukaisena. Tillstånd beviljas
enligt ansökan
Lupa annetaan seuraavin ehdoin: Tillstånd beviljas på
följande villkor:
Lupahakemus hylätään seuraavin perusteluin:
Ansökan om tillstånd avslås med följande motivering:
VALITUSOSOITUS: Tästä päätöksestä valitetaan
___________________ hallinto-oikeuteen 30 päivän
kuluessa.
BESVÄR: Över detta beslut får besvär anföras hos
___________________ förvaltningsdomstol inom 30
dagar.

Luvan antaja, päiväys ja allekirjoitus / Beslutsfattare, datum och
underskrift

/

20

2 (2)
Jakelu/
Distribution

Hakija / Sökande
Vastuuhenkilö / Ansvarig person
Meripelastuskeskus ja –lohkokeskus / Sjöräddningscentralen och -undercentralen
Seuraavat hätäkeskukset / Nödcentraler:
Seuraavat VTS-keskukset / VTS-central:
Meripuolustusalue / Marinkommando
Lentopelastuskeskus / Flygräddningscentral
Liikenteen turvallisuusvirasto / Trafiksäkerhetsverket
Pyydetty yleisradiota lukemaan tilaisuutta koskeva tiedote uutislähetyksen yhteydessä
/ .20
Rundradion begärts att underrätta om evenemanget i samband med nyhetssändning / .20

Meripelastuslain 1145/2001 25 §:n mukaan tilaisuudelle määrätyn vastuuhenkilön antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava.
Enligt 25 § i sjöräddningslagen 1145/2001 ska den persons föreskrifter och anvisningar iakttas som ansvarar för evenemanget.

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÖÖN:
•
Alue/osa-alueet määritetään WGS84 koordinaatteina muodossa; asteet, minuutit, sekunnit - esim. 60 30 20N 021 40 30E
•
Alueen koko voi olla koordinaattipiste ja tarvittava säde, mutta parempi olisi määritellä esim. neliö koordinaatein.
•
Mikäli ammunnan lakikorkeus on yli 150 m ammuntatasosta tai alue sijaitsee lentoaseman lähestymis- tai lähialuella, perustaa Trafi
lentoturvallisuuden varmistamiseksi ilmatilan käyttöä rajoittavan alueen, josta annetaan erillinen päätös.
•
Karttakuva alueesta tulee liittää hakemukseen, jotta rajoituspäätöstä tehdessä voidaan tarkistaa, että koordinaatit ovat oikein.
•
Laskutusosoite tarvitaan lupamaksujen lähettämistä varten.
HAKEMUS TULEE JÄTTÄÄ 10 VIIKKOA ENNEN SUUNNITELTUA TILAISUUTTA
IFYLLNINGS INSTRUKTIONER:
•
Området skall definieras med WGS84 koordinater: grader, minuter, sekunder - till exempel 60 30 20N 021 40 30E.
•
Områdets storlek kan vara en koordinatpunkt kombinerat med en radie, men det skulle vara bättre att definiera t.ex. en kvadrat med
hörnpunkternas koordinater.
•
Om raketernas stighöjd överskrider 150 m eller om området är i närheten av en flygplats, kan Trafi inskränka luftfarten genom att ge ett
särskilt beslut.
•
Ansökan bör bifogas med en karta där de angivna koordinaterna kan kontrolleras.
•
Faktureringsadressen behövs p.g.a. utsändningen av licensavgiften.
ANSÖKÄN MÅSTE LÄMNAS IN 10 VECKOR FÖRE PLANERAD TILLSTÄLNING

