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räjähdeasetuksen muuttamisesta
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Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan räjähdeasetuksen (473/1993) 38 §:n 4 momentti sekä
lisätään asetukseen uusi 35 a—35 c ja 40 a § seuraavasti:

35 a §
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväk-

symien ilotulitteiden valmistajalla tai maa-
hantuojalla on oltava järjestelmälliset menet-
telyt vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005), jäljempänä kemikaaliturvalli-
suuslaki, 71 §:ssä tarkoitettua laadunvalvon-
taa varten.

Ilotulitteiden maahantuojan tulee varmistaa
ennen maahantuotujen tuotteiden luovutusta
ja valmistajan ennen Suomessa valmistettu-
jen tuotteiden luovutusta, että:

1) tuotteet ovat hyväksymispäätösten ja
niiden ehtojen mukaisia;

2) tuotteet ovat ehjiä ja toimivat tarkoite-
tulla tavalla;

3) tuotteisiin kiinnitetyt merkinnät ovat
kemikaaliturvallisuuslain 69 §:n ja hyväksy-
mispäätöksen mukaiset; sekä

4) tuotteissa on mukana selkeä ja ymmär-
rettävä suomen- ja ruotsinkielinen käyttöohje.

35 b §
Edellä 35 a §:n 2 momentissa tarkoitettu

varmistus on tehtävä ottamalla koe-erä jokai-
sesta valmistus- tai maahantuontierästä. Koe-
erän suuruus määräytyy seuraavasti:

Valmistus- tai maahantuonti-
erän suuruus, Q kpl

Näytteen
suuruus,
kpl

Q ≤ 400 10
400 < Q ≤ 1 000 20

1 000 < Q ≤ 10 000 40
10 000 < Q ≤ 50 000 60
50 000 < Q ≤ 100 000 80

100 000 < Q ≤ 500 000 100
500 000 < Q ≤ 1 000 000 140

1 000 000 < Q ≤ 5 000 000 200

Jos valmistus- tai maahantuontierän suu-
ruus on yli 5 miljoonaa kappaletta, jaetaan
erä enintään 5 miljoonan kappaleen eriin,
joista jokaisesta erästä otetaan näyte taulukon
mukaisesti.

Jokaisesta erästä tulee säilyttää mallikap-
pale niin kauan kuin ilotulite on markkinoilla.

35 c §
Ilotulitteiden valmistajan ja maahantuojan

on pidettävä laadunvalvonnasta pöytäkirjaa,
joka sisältää laadunvalvontatiedot tuotekoh-
taisesti. Pöytäkirja on säilytettävä vähintään
kolme vuotta laadunvalvonnan suorittami-
sesta.



38 §
— — — — — — — — — — — — —

Myymälärakennuksen ulkopuolella piha-
maalla sijaitsevassa kontissa saa varastoida
enintään kolmen viikon ajan kuljetuspakka-
uksissa olevia, vaarallisuusluokkien 1.3 ja 1.4
ilotulitteita enintään 500 kg kuitenkin siten,
että ilotulitteista enintään 200 kg on vaaralli-
suusluokkaan 1.3 kuuluvia ilotulitteita.
— — — — — — — — — — — — —

40 a §
Edellä 38 §:n 4 momentissa tarkoitettu

kontti on sijoitettava siten, että kontin etäi-
syys myymälärakennuksesta, jossa myynti ta-
pahtuu, on vähintään 15 metriä. Kontin etäi-
syyttä tulee pidentää, jos kontin viereisellä
seinällä on suuri palokuorma. Etäisyyttä voi-
daan pienentää enintään 10 metriin saakka,
jos myymälärakennuksen kontin puoleinen
seinä on palonkestävä tai koko myymälära-
kennus on suojattu automaattisella sammu-
tuslaitteistolla. Kontin etäisyyden tulee kui-
tenkin aina olla rakennuskorkeutta suurempi.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi
kontti tulee sijoittaa siten, että sen etäisyys:

1) toisesta varastokontista on vähintään 10
metriä;

2) autojen pysäköintipaikoista on vähin-
tään 10 metriä;

3) yleisestä tiestä ja rautatiestä on vähin-
tään 10 metriä;

4) lähimmästä polttonesteiden jakelulait-
teesta on vähintään 50 metriä;

5) asuinrakennuksesta, koulusta tai urhei-
luhallista on vähintään 50 metriä;

6) vanhainkodista, sairaalasta, päiväko-
dista tai muusta hoitolaitoksesta on vähintään
100 metriä.

Kontin oviaukot on suunnattava siten, että
kontin tulipalossa ilotulitteiden heitteistä ai-
heutuu mahdollisimman vähän vaaraa.

Kontin on oltava mahdollisimman helposti
lähestyttävissä vaihtoehtoisista suunnista pe-
lastuslaitoksen kalustolla ja sen on oltava hel-
posti siirrettävissä.

Kontin sijoitus on otettava huomioon liike-
tilan pelastussuunnitelmassa.

Kontin sijoituksessa on otettava huomioon
myös muut lähellä olevat rakennukset ja nii-
den turvallisuusjärjestelyt.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lo-
kakuuta 2012.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Työministeri Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki
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