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Vuoden 2018 myyntipaikkailmoitukset
Mikäli myyntipaikalla varastoidaan ilotulitteita kontissa, on siitä aina tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle lomakkeella:
www.pspelastuslaitos.fi -> Lomakkeet ja ohjeet -> Ilmoituslomakkeet pelastusviranomaiselle ->
Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä
Tilanteessa jossa ilotulitteiden myynti jatkuu ilman muutoksia saman toiminnanharjoittajan
toimesta edellisenä vuonna hyväksytyssä myynti- ja varastointipaikassa ja ilman konttivarastoa
riittää ilmoitus pelastusviranomaiselle lomakkeella: www.pspelastuslaitos.fi -> Lomakkeet ja
ohjeet -> Ilmoituslomakkeet pelastusviranomaiselle -> Ilmoitus ilotulitteiden myynnin jatkamisesta
Mikäli kyseessä on uusi myynti- ja varastointipaikka tai uusi toiminnanharjoittaja, ilmoitus tulee
tehdä lomakkeella: www.pspelastuslaitos.fi -> Lomakkeet ja ohjeet -> Ilmoituslomakkeet
pelastusviranomaiselle -> Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä
Kaikki ilotulitteiden myyntiin liittyvät lomakkeet löytyvät osoitteesta:
http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-579
Ilmoitukset tulee toimittaa viimeistään mennessä 27.11.2018 klo 16.00, joko sähköisesti
osoitteeseen: pskemikaali-ilmoitukset@kuopio.fi tai postitse osoitteeseen: Pohjois-Savon
pelastuslaitos, Volttikatu 1A, 70150 Kuopio.
Asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
Valtioneuvoston asetus 819/2015 räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta tuli
voimaan 1.7.2015, samalla päivämäärällä kumottiin Räjähdeasetus 473/1993.
Ilotulitteiden myyntiin ja käyttöön ei asetuksen muutos tuonut muutoksia. Ilotulitteiden myynti voi
tapahtua edelleen 27. – 31.12. välisenä aikana ja niiden varastoinnin tulee tapahtua
pelastusviranomaisen päätöksestä ilmenevän varastointiajan puitteissa.
Ilotulitteiden käyttäminen joulukuun 31. päivän klo 18.00 ja tammikuun 1. päivän klo 02.00
välisenä aikana on edelleen sallittua ilman erillistä ilmoitusta.
Asetuksen 63 §:n 4 momentin säädös tarkentaa myös ilotulitusnäytöksen käsitettä. Asetuksen
mukaan yksityiseen kauppaan hyväksyttyjen ilotulitteiden käyttäminen muussa, kuin yksityisen
henkilön järjestämässä yksityistilaisuudessa katsotaan ilotulitusnäytökseksi, josta näytöksen
järjestäjän tulee tehdä kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 97 §:n mukainen ilmoitus poliisille 14
vrk ennen näytöksen järjestämistä.
Asetus 1101/2015 räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista
Valtioneuvoston asetus 1101/2015 räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista tuli voimaan 1.9.2015. Samalla päivämäärällä kumottiin Kauppa- ja
teollisuusministeriön päätös 130/1980 Räjähdystarvikkeista.
Asetuksen 26 § 8 momentissa on uusi velvoite, joka mainitsee, että myyntipaikan ulkopuolella
pihamaalla sijaitsevaa ilotulitteiden varastokonttia saa käyttää vain sen myymälän ilotulitteiden
varastointiin, jonka ilmoituksessa kontti on esitetty.
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Mikäli ilotulitteiden varastokontti sijaitsee jossain muualla ja siitä on tehty asianmukaiset
ilmoitukset TUKES:lle ja TUKES on tehnyt päätökset ilotulitteiden varastoinnista, sitä voidaan
käyttää ilotulitteiden varastointiin ja täydentää sieltä myymälän varastoja.
Räjähdekaupan vastuuhenkilö / ilotulitteiden myyntipaikan avustavat henkilöt
Asetuksen 49 § mainitsee, että räjähteitä saa luovuttaa vastuuhenkilö tai hänen hyväksymänsä 18
vuotta täyttänyt henkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että ilotulitteiden myyntiä saa tapahtua ainoastaan
silloin, kun räjähdekaupan vastuuhenkilö on paikalla myymälärakennuksessa. Lain 390/2005 111 §
kertoo yksiselitteisesti vastuuhenkilön paikalla olon velvoittavuudesta.
Pelastusviranomaisen tulee kieltää ilotulitteiden myynti, jos myymälävaraston tarkastuksen
yhteydessä ilmenee, että lain 65 §:n mukaista vastuuhenkilöä ei ole paikalla ilotulitteita asiakkaille
luovutettaessa.
Räjähdekaupan vastuuhenkilön todistus
Huomioikaa toiminnassanne se, että räjähdekaupan vastuuhenkilön todistus on voimassa vain 10
vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. Perusteena on lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 65 § 3 momentin muutos 1271/ 21.12.2010.
Myyntipaikkojen vastuuhenkilöiden tulee omassa toiminnassaan huomioida asetusmuutoksen
velvoitteet täysimääräisinä.
Myyntipaikan sisäinen valvonta (omavalvonta) ja myyntipaikan tarkastus
Pohjois-Savon pelastuslaitos korostaa myyntipaikkojen vastuuhenkilöiden toimia myyntipaikkojen
turvallisuuden osalta. Tästä syystä pelastusviranomaiselle ilmoitetun ja pelastusviranomaisen
tekemällä päätöksellä hyväksytyn myyntipaikan vastaavan hoitajan on täytettävä ja allekirjoitettava
sisäisen valvonnan tarkastuslomake ennen myynnin aloittamista. Pelastusviranomaisen
tarkastuksessa on esitettävä kaikki pelastusviranomaisen päätökseen liittyvät asiakirjat.
Pelastuslaitos tarkastaa ilotulitteiden myyntipaikat 27.12.2018 alkaen ja veloittaa tarkastuksesta
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan päättämän valvontamaksun. Hinnasto löytyy osoitteesta:
www.pspelastuslaitos.fi -> Tietoa meistä -> Aluepelastuslautakunnan päätöksiä ->
Pelastuslaitoksen tuote- ja palveluhinnasto 1.1.2018
Ilotulitteisiin liittyviä oppaita löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta osoitteesta:
www.tukes.fi/fi/Toimialat/Ilotulitteet-ja-rajahteet

Pelastuslaitos toivoo, että asioisitte ensisijaisesti sähköisesti ilotulitteisiin ja muuhun kemikaaleihin ja
räjähteisiin liittyvissä asioissa, osoite: pskemikaali-ilmoitukset@kuopio.fi
Jatkossa seuraavina vuosina tiedote ilotulitteiden myyjille on pelastuslaitoksen verkkosivuilla
sähköisesti: www.pspelastuslaitos.fi

