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räjähdeasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan räjähdeasetuksen (473/1993) 54 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1385/1994,
muutetaan 49, 50 ja 51 § ja 53 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 49 ja 51 § osaksi

asetuksessa 131/1999 ja 50 § osaksi asetuksessa 1103/2009, sekä
lisätään asetukseen siitä asetuksella 1103/2009 kumotun 36 a §:n tilalle uusi 36 a § sekä uusi

4 b luku, seuraavasti:

36 a §
Ilotulitteiden valmistajan tai maahantuojan

tulee esittää Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tolle kemikaaliturvallisuuslain 93 §:n mukai-
sessa ilmoituksessa:

1) valmistajan tai maahantuojan nimi ja
yhteystiedot;

2) valmistuksesta tai maahantuonnista
vastaavan henkilön tai henkilöiden nimet,
heidän pätevyytensä ja heille annettu koulu-
tus;

3) ilotulitteiden varastoinnin järjestelyt;
4) laadunvalvonnan järjestelyt;
5) selvitys paikasta, jossa toiminnanhar-

joittaja voi tehdä koeammunnat koulutusta,
laadunvalvontaa tai hävittämistä varten;

6) selvitys menettelyistä, joilla virheelli-
sen tuotteen vähittäismyynti keskeytetään ja
tarvittaessa saadaan kerätyksi pois kulutta-
jilta;

7) selvitys menettelyistä, joilla ilmoitetaan
viranomaisille ja tarvittaessa tiedotusväli-
neille tuotevirheestä;

8) selvitys menettelyistä, joilla omassa toi-
minnassa tai vähittäismyynnissä viallisiksi
todetut ilotulitteet hävitetään;

9) vastuuvakuutuksen suuruus.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto arvioi il-

moituksen asiakirjojen ja vastuuhenkilön kir-
jallisen kuulustelun perusteella toiminnan
turvallisuutta koskevien vaatimusten täytty-
misen ja antaa asiasta toiminnanharjoittajalle
kirjallisen päätöksen.

4 b luku

Ilotulitusnäytöksen järjestäjän
velvollisuudet

37 j §
Ilotulitusnäytöksen järjestäjän tulee esittää

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kemikaa-
liturvallisuuslain 94 §:n mukaisessa ilmoituk-
sessa:

1) näytöksen järjestäjän nimi ja yhteystie-
dot;
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2) näytöksistä vastaavaksi henkilöksi ni-
mettävän henkilön tai henkilöiden nimet, hei-
dän pätevyytensä ja heille annettu koulutus;

3) näytöksissä käytettävien pyroteknisten
ja muiden tuotteiden ammunnassa käytettä-
vien laitteiden periaatteellinen toiminta- ja
turvajärjestelmäkuvaus;

4) ilotulitteiden säilytys ja käsittely ampu-
mapaikalla;

5) toimenpiteet, joilla toiminnanharjoittaja
varmistuu tuotteiden ja käyttämiensä laittei-
den asianmukaisuudesta;

6) menettelyt turvallisuuden varmistami-
seksi tuotteita ammuttaessa;

7) vastuuvakuutuksen suuruus.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto arvioi il-

moituksen asiakirjojen ja vastuuhenkilön kir-
jallisen kuulustelun perusteella toiminnan
turvallisuutta koskevien vaatimusten täytty-
misen ja antaa asiasta toiminnanharjoittajalle
kirjallisen päätöksen.

37 k §
Ilotulitusnäytöksen järjestäjällä tulee olla

järjestelmälliset menettelyt, joilla varmiste-
taan näytöksissä käytettävien ilotulitteiden ja
niiden laukaisulaitteiden toiminnallinen luo-
tettavuus.

Ilotulitusnäytöksen järjestäjän on tehtävä
eräkohtaiset riittävät koeammunnat, joilla
varmistetaan ilotulitteiden turvallisuus. Laa-
dunvalvonnan pöytäkirjat on säilytettävä yh-
den vuoden ajan.

Ilotulitusnäytöksen järjestäjällä tulee olla
kirjalliset ohjeet menettelyistä, joilla määrite-
tään tuotekohtaisesti näytöksissä tarvittavat
suojaetäisyydet.

49 §
Pyroteknisten tuotteiden luokkaan 4 kuulu-

via ilotulitteita saa luovuttaa vain sellaisen
toiminnanharjoittajan käyttöön, joka on saa-
nut 36 a §:n tai 37 j §:n mukaisen Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston päätöksen toimin-
nan turvallisuutta koskevien vaatimusten
täyttymisestä.

Luokkiin T1 ja T2 kuuluvia pyroteknisiä
tuotteita saa luovuttaa vain sellaisen toimin-
nanharjoittajan käyttöön, jolla on palveluk-
sessaan tehosteräjäyttäjän (E-luokka) päte-
vyyden omaava panostaja.

Luokkaan P2 kuuluvia pyroteknisiä tuot-
teita saa luovuttaa vain sellaisen toiminnan-
harjoittajan käyttöön, jolla on palvelukses-
saan asianmukaisen koulutuksen saanut
asiantuntija.

Luokkaan P2 kuuluvia autojen turvalaittei-
den asiantuntijalla on oltava ajoneuvotekni-
nen koulutus tai riittävä alan työkokemus
sekä tuotteen valmistajan tai maahantuojan
tai näiden valtuuttaman organisaation antama
tuotekohtainen koulutus.

Muiden kuin 4 momentissa tarkoitettujen
luokkaan P2 kuuluvien tuotteiden asiantunti-
jalla on oltava tuotteen valmistajan tai maa-
hantuojan tai näiden valtuuttaman organisaa-
tion antama tuotekohtainen koulutus.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitetussa tuo-
tekohtaisessa koulutuksessa on annettava tar-
peelliset tiedot pyroteknisen tuotteen ominai-
suuksista, vaarallisuusluokasta ja riskeistä,
sekä tuotteen asianmukaisesta varastoinnista,
turvallisesta käytöstä, käsittelystä ja hävittä-
misestä. Lisäksi koulutuksessa on perehdytet-
tävä siihen, miten asennuksen turvallisuus ja
asennetun tuotteen asianmukainen toiminta
varmistetaan. Hyväksytysti suoritetusta kou-
lutuksesta tulee olla kirjallinen todistus.

50 §
Ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetulle

saadaan luovuttaa ruutia kerralla enintään
kaksi kiloa ja sytytysnalleja enintään 1 000
kappaletta.

51 §
Räjähteiden luovuttamisen kemikaalitur-

vallisuuslain 82 §:ssä tarkoitetulle henkilölle
tai yhteisölle tulee tapahtua kuittausta vas-
taan. Kuittiin on merkittävä luovutetun räjäh-
teen kauppanimi ja määrä sekä päiväys ja
vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselven-
nys. Luovuttajalle on lisäksi toimitettava oi-
keaksi todistettu jäljennös voimassa olevasta
siirtotodistuksesta.

Räjähteen noutajan on esitettävä räjähteen
luovuttajalle kemikaaliturvallisuuslain 82 §:n
1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa
tapauksessa valmistus- tai varastointiluvan
haltijan tai räjähteistä vastaavan panostajan
antama valtuutus.
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53 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentissa tarkoitettua kirjanpi-
toa ei edellytetä myytäessä lähetyspistoo-
leissa ja työkaluissa käytettäviä patruunoita,
hätätilanteeseen käytettäviksi tarkoitettuja va-
laisu- ja merkinantovälineitä tai muita vastaa-

via välineitä eikä yksityiseen kulutukseen hy-
väksyttyjä pyroteknisiä tuotteita.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä hei-
näkuuta 2013.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013

Työministeri Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki
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