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pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun valtioneuvoston
asetuksen 3 §:n ja liitteen I muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun valtio-

neuvoston asetuksen (1102/2009) 3 § ja liite I seuraavasti:

3 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta:
1) räjähteisiin, jotka on tarkoitettu puolus-

tusvoimien, rajavartiolaitoksen tai poliisin
käyttöön;

2) räjähteisiin, joihin sovelletaan räjähtei-
den vaatimustenmukaisuuden toteamisesta
annettua asetusta (1384/1994);

3) varusteisiin, joihin sovelletaan laivava-
rustelakia (1503/2011);

4) ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käy-
tettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuottei-
siin;

5) nalleihin, joihin sovelletaan lelujen tur-
vallisuudesta annettua lakia (1154/2011);

6) ampumatarvikkeisiin, joilla tarkoitetaan
kannettavissa ampuma-aseissa, muissa am-
puma-aseissa ja tykistöaseissa käytettäviä
ammuksia, ajopanoksia ja paukkupanoksia.

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä loka-
kuuta 2013.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU (32013L0029); EUVL N:o L 178, 28.6.2013, s. 27



Liite I

OLENNAISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET

1. Kaikkien pyroteknisten tuotteiden on täytettävä niiden valmistajan ilmoittamat suoritusar-
vot mahdollisimman hyvän turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

2. Kaikki pyrotekniset tuotteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne voidaan
hävittää turvallisesti sopivalla prosessilla mahdollisimman vähin ympäristövaikutuksin.

3. Kaikkien pyroteknisten tuotteiden on toimittava oikein, kun niitä käytetään aiottuun
tarkoitukseensa.

Kukin pyrotekninen tuote on testattava todenmukaisissa olosuhteissa. Ellei tämä onnistu
laboratoriossa, testit on tehtävä olosuhteissa, jotka vastaavat pyroteknisten tuotteiden
aiottua käyttöä.

Seuraavat tiedot ja ominaisuudet – tapauksen mukaan – on otettava huomioon tai testat-
tava:
a. suunnittelu, rakenne ja erityiset ominaisuudet, myös täsmällinen kemiallinen koostu-

mus (käytettyjen aineiden massat ja prosenttiosuudet) ja mitat;
b. pyroteknisen tuotteen fyysinen ja kemiallinen stabiilius kaikissa tavanomaisissa, enna-

koitavissa ympäristöoloissa;
c. herkkyys tavanomaiselle, ennakoitavalle käsittelylle ja kuljetukselle;
d. kaikkien ainesosien yhteensopivuus niiden fyysisen ja kemiallisen stabiilisuuden suh-

teen;
e. pyroteknisen tuotteen kosteudenkestävyys, kun se on tarkoitettu käytettäväksi kos-

teissa tai märissä oloissa tai kun kosteus voi haitata sen turvallisuutta tai luotetta-
vuutta;

f. matalien ja korkeiden lämpötilojen kestävyys, kun pyrotekninen tuote on tarkoitus
varastoida tai sitä on tarkoitus käyttää tällaisissa lämpötiloissa ja kun pyroteknisen
tuotteen jonkin ainesosan tai koko tuotteen jäähtyminen tai kuumeneminen voi haitata
sen turvallisuutta tai luotettavuutta;

g. turvatekijät, joilla pyritään estämään tuotteen syttyminen ennenaikaisesti tai tahatto-
masti;

h. vastaanottajajäsenvaltion virallisilla kielillä laaditut asianmukaiset käyttöohjeet ja
tarvittaessa merkinnät, joista selviää tuotteen turvallinen käsittely, varastointi, käyttö
(myös varoetäisyys) ja hävittäminen;

i. pyroteknisen tuotteen sekä sen kääreen tai muiden osien kulumiskestävyys tavanomai-
sissa, ennakoitavissa varastointioloissa;

j. maininta kaikista pyroteknisen tuotteen luotettavaan ja varmaan toimintaan tarvitta-
vista laitteista ja lisävarusteista sekä käyttöohjeet.

Kuljetuksen ja normaalin käytön aikana pyroteknisen seoksen on oltava pyroteknisen
tuotteen sisällä, ellei valmistajan ohjeissa muuta sanota.
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4. Pyrotekniset tuotteet eivät saa sisältää detonoivia räjähdysaineita paitsi mustaruutia tai
välähtävää seosta, lukuun ottamatta luokkien P1, P2 ja T2 pyroteknisiä tuotteita sekä
luokan 4 ilotulitteita, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:
a. detonoivaa räjähdysainetta ei voida helposti erottaa pyroteknisestä tuotteesta;
b. luokan P1 osalta pyrotekninen tuote ei voi toimia detonoivana aineena tai se ei voi

sellaisena kuin se on suunniteltu ja valmistettu sytyttää sekundaariräjähteitä;
c. luokkien 4, T2 ja P2 osalta pyrotekninen tuote on suunniteltu ja tarkoitettu toimimaan

muutoin kuin detonoivana aineena tai jos se on suunniteltu toimimaan detonoivana
aineena, se ei voi sellaisena kuin se on suunniteltu ja valmistettu sytyttää sekundaari-
räjähdettä.

5. Pyroteknisten tuotteiden eri ryhmien on lisäksi täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:

A. Ilotulitteet

1. Valmistajan on luokiteltava ilotulitteet eri luokkiin 5 §:n mukaisesti käyttäen perus-
teena tuotteen sisältämän räjähdysaineen nettomäärää, varoetäisyyttä, melutasoa tai
vastaavaa. Luokka on ilmoitettava selvästi tuotemerkinnöissä.
a. Luokkaan 1 kuuluvien ilotulitteiden on täytettävä seuraavat ehdot:

1) Varoetäisyys on ainakin vähintään 1 metri. Tarvittaessa varoetäisyys voi
kuitenkin olla lyhyempi.

2) Enimmäismelutaso varoetäisyydellä ei saa ylittää 120 desibeliä (A, imp) tai
toisella asianmukaisella menetelmällä mitattua vastaavaa melutasoa.

3) Luokkaan 1 eivät sisälly paukut (bangers), paukkupatatulitteet (banger batte-
ries), välähtävät paukut (flash bangers) eivätkä välähtävät paukkupatatulitteet
(flash banger batteries).

4) Luokkaan 1 kuuluvat koiranpommit (throwdowns) eivät saa sisältää yli 2,5
milligrammaa hopeafulminaattia.

b. Luokkaan 2 kuuluvien ilotulitteiden on täytettävä seuraavat ehdot:
1) Varoetäisyys on ainakin vähintään 8 metriä. Tarvittaessa varoetäisyys voi

kuitenkin olla lyhyempi.
2) Enimmäismelutaso varoetäisyydellä ei saa ylittää 120 desibeliä (A, imp) tai

toisella asianmukaisella menetelmällä mitattua vastaavaa melutasoa.
c. Luokkaan 3 kuuluvien ilotulitteiden on täytettävä seuraavat ehdot:

1) Varoetäisyys on ainakin vähintään 15 metriä. Tarvittaessa varoetäisyys voi
kuitenkin olla lyhyempi.

2) Enimmäismelutaso varoetäisyydellä ei saa ylittää 120 desibeliä (A, imp) tai
toisella asianmukaisella menetelmällä mitattua vastaavaa melutasoa.

2. Ilotulitteiden tulee koostua pelkästään sellaisista rakennemateriaaleista, joiden käytöllä
niiden jäänteiden aiheuttama vaara terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle jää
mahdollisimman pieneksi.
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3. Sytytysmenetelmän on oltava selvästi näkyvä, tai se on ilmoitettava tuotemerkinnöissä
tai käyttöohjeissa.

4. Ilotulitteiden liike ei saa olla epämääräistä eikä arvaamatonta.
5. Luokkien 1, 2 ja 3 ilotulitteet on suojattava tahattomalta syttymiseltä joko suojakuo-

rella, pakkauksella tai välineen rakenneominaisuuksilla. Luokan 4 ilotulitusvälineet on
suojattava tahattomalta syttymiseltä valmistajan yksilöimin menetelmin.

B. Muut pyrotekniset tuotteet

1. Pyrotekniset tuotteet on suunniteltava siten, että normaalikäytössä syntyvä vaara
terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle jää mahdollisimman pieneksi.

2. Sytytysmenetelmän on oltava selvästi näkyvä, tai se on ilmoitettava tuotemerkinnöissä
tai käyttöohjeissa.

3. Pyrotekniset tuotteet on suunniteltava siten, että niiden tahattomasta syttymisestä
johtuva jäänteiden vaara terveydelle, omaisuudelle ja ympäristölle jää mahdollisim-
man pieneksi.

4. Pyroteknisen tuotteen on – soveltuvissa tapauksissa – toimittava asianmukaisesti
valmistajan ilmoittamaan viimeiseen käyttöpäivään saakka.

C. Sytytysvälineet

1. Sytytysvälineet on pystyttävä sytyttämään luotettavasti, ja niillä on oltava riittävä
sytytysteho kaikissa tavanomaisissa, ennakoitavissa käyttöoloissa.

2. Sytytyslaitteet on suojattava staattisilta purkauksilta tavanomaisissa, ennakoitavissa
varastointi- ja säilytysoloissa.

3. Sähkösytyttimet on suojattava sähkömagneettisilta kentiltä tavanomaisissa, ennakoita-
vissa varastointi- ja säilytysoloissa.

4. Tulilankojen päällyksen on oltava mekaanisesti riittävän luja ja suojattava räjähtävää
sydäntä riittävästi tavanomaisissa olosuhteissa tapahtuvaa mekaanista rasitusta vas-
taan.

5. Tuotteen mukana on annettava tiedot tulilankojen paloaikaan vaikuttavista tekijöistä.
6. Tuotteen mukana on annettava tiedot sähkösytyttimien sähköisistä ominaisuuksista

(esim. pienin toimintavirta, vastus).
7. Sähkösytyttimien johdoissa ja myös niiden liitännässä sytyttimeen on oltava riittävä

eristys ja mekaaninen vastus, ottaen huomioon niiden ennakoitu käyttö.
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