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Ilmoituslomake/ ILOTULITTEIDEN VARASTOINTI KAUPAN YHTEYDESSÄ 

(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 63 § ja Räjähdeasetus 473/1993 40 §) 

Ilotulitusvälineiden ja vaarallisuusluokkaan 1.4 kuuluvien muiden pyroteknisten välineiden varastoinnista 
kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi ennen kaupan 

aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä laskutetaan voimassa olevan taksan mukainen maksu. 

Toiminnanharjoittaja 
 

Nimi / Toiminimi 
 

Yhteyshenkilö 
 

Osoite ja kotipaikka 
 

Puhelin 
 

Sähköposti 
 

Myyntipisteen ja / tai 
varastokontin sijainti 
 

Varastopaikka ja osoite 
 

Puhelin 
 

Vastaava hoitaja 
 
 
 

Nimi 
 

Puhelin 
 

Todistus 
 

Vastaavan hoitajan 
sijaiset 
 
 

Nimi 
 

Nimi 
 

Puhelin 
 

Puhelin 
 

Todistus 
 

Todistus 
 

Räjähteiden määrä 
 

Säilytyskaappien tulee olla standardin SFS 4399 mukaisia. 
Konttivarastoinnin tulee olla standardin SFS 4397 mukainen. 
 

Vaarallisuusluokka 1.3 Vaarallisuusluokka 1.4. Yhteensä

Kontti pihalla kg kg kg

Myymälävarasto

(kaappi) kg kg kg

Varastohuone kg kg kg

Yhteensä kg kg kg  
 
Konttia käytetään vain kyseisen myyntipisteen varastona, muutoin ilmoitus konttivarastoinnista 
on tehtävä TUKESille. 

Ilmoitukseen liitettävä 
 

1. Asemapiirros, 1:1 000 tai 1:2000, lähiympäristö 100 m:n säteellä rakennuksineen sekä 
liikerakennuksen ulkopuolelle suunniteltujen varastojen sijainti 

2. Pohjapiirros, 1.50 tai 1:100, varastosuojien sijainti sekä rakennepiirustukset, jos 
varastosuojan rakenne ei täytä standardin SFS 4399 vaatimuksia 

3. Selvitys toiminnan turvallisuusjärjestelyistä 
4. Vastaavan hoitajan todistus (todistukset) 
5. Sitoumus vastaavan hoitajan tehtävien vastaanottamisesta 
6. Maanomistajan lupa konttivaraston sijoittamiselle 
7. Räjähdeasetuksen mukainen (86a§) kirjallinen ohje kuluttajilta palautuvien viallisten 

ilotulitteiden säilytyksestä ja takaisintoimituksesta 

Laskutustiedot 
 
 
 
 
 

Pelastuslautakunnan päätöksen (28.10.2009 / 105§) mukainen taksapäätös 

Laskutusosoite Y-tunnus 

Päivämäärä ja 
allekirjoitus 
 
 

Ilmoituksen päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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PELASTUSVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ 

Yleiset ehdot  Voimassa olevaa lainsäädäntöä on noudatettava. 

 Järjestelyt ja olosuhteet on oltava ilmoituksen mukaiset. 

 Mikäli tämän päätöksen ehdot eivät täyty tai pyroteknisten välineiden 
varastoinnista ja käsittelystä annettujen säädösten asettamia vaatimuksia ei 
noudateta, pelastusviranomainen voi keskeyttää myynnin. 

 Vastaavan hoitajan tulee tarkastaa myynti ja varastointi omavalvontatarkas-
tuslomakkeen mukaisesti. 

 Omavalvontatarkastuslomakkeen tulee olla käytettävissä myyntipisteessä ja 
sen tulee olla allekirjoitettu vastaavan hoitajan toimesta. 

Erityiset ehdot ja 
korjausmääräykset 

 

 Ilotulitteita saa asetta kassahihnalle vain myyntikorissa tai vaihtoehtoisesti 
kassahihna ei pyöri. 

 Pyroteknisten välineiden varastoinnissa ja myynnin järjestelyissä on 
noudatettava TUKESin ohjetta: Ilotulitteet – valmistus, maahantuonti, myynti, 
varastointi ja käyttö (2.painos 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voimassaolo Lupa myönnetään varastoinnin osalta          .12.20       -          .1.20 
 

 Ilmoitus on tehtävä vuosittain viimeistään kuukausi ennen varastoinnin 
aloittamista. Mikäli toiminnassa ei tapahdu mitään muutoksia, voi 
pelastusviranomainen asianosaisen pyynnöstä jatkaa luvan voimassaoloa 
vuosittain (suppea ilmoitus). 

 Muissa tapauksissa ilmoitus on tehtävä voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. 

Voimassa oleva 
lainsäädäntö 

 Pelastuslaki (379/2011) 

 Lakivaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
(390/2005) 

 Räjähdeasetus (473/1993), muutos (544/2012) 

 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (130/1980) 

 TUKES-opas: Ilotulitteet – valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja 
käyttö (2.painos 2012) 

Luvan 
myöntämistiedot 
 
 

Hyväksymispäivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 


