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Vastaanottajan / viraston nimi
Nimen täydenne / yksikön nimi
Jakeluosoite
Postinumero ja Postitoimipaikka
Ilmoitus ilotulitteiden myynnistä ja varastoinnista
Hyvä ilotulitemyyjä,
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella kaupan varastointia koskevat ilmoitukset ja
päätökset ovat voimassa toistaiseksi, mutta ilotulitteiden varastoinnista kaupan
yhteydessä on ilmoitettava pelastuslaitokselle vuosittain. Ilmoitus tulee tehdä
pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi ennen myynnin aloittamista. Mikäli
toiminta on täysin samanlaista kuin aiempana myyntisesonkina, riittää vapaamuotoinen
ilmoitus valvontaa varten. Jos myyntipiste on uusi tai myyntipiste oleellisesti
muuttunut, on siitä tehtävä varsinainen ilmoitus liitteineen.
Ilmoitus tulee tehdä lomakkeella pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi
ennen myynnin aloittamista. Ilmoittamiseen voi käyttää joko omaa tai pelastuslaitoksen
pohjaa (liite 1). Voitte tehdä ilmoituksen sähköpostilla kirjaamo(at)ouka.fi (ilmoitus
osoitetaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle Katja Forsströmille) tai osoitteeseen
Oulun kaupungin kirjaamo, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Katja Forsström, PL 27,
90015 Oulun kaupunki.
Ilotulitteita saa varastoida myymälätilassa sijaitsevissa standardin SFS 4399 mukaisissa
kaapeissa yhteensä enintään 50 kg ja muualla myymälärakennuksessa sijaitsevissa
varastosuojissa 100 kg/varasto. Näissä voi samanaikaisesti olla sekä vaarallisuusluokan
1.3 että 1.4 ilotulitteita.
Ilotulitteiden myyntipiste myymälätilassa tulee sijoittaa siten, että asiakas ei joudu
kulkemaan ilotulitteiden kanssa myymälässä vaan ohjautuu ulos heti ostokset
maksettuaan. Myyntipisteessä on hyvä olla oma kassa, mutta mikäli näin ei voida
järjestää, on ilotulitteiden myyntiä varten suositeltavaa varata kassalinjaston
reunimmainen kassa. Ilotulitteita ei saa irrallaan laittaa pyörivälle kassahihnalle.
Ilotulitemyyntipiste ei saa vaarantaa onnettomuustilanteessa myymälätilasta
poistumista.
Ilotulitteiden varastointiin kaupan pihamaalla tulee käyttää standardin SFS 4398
kohdan 2.4 mukaista lämpöeristettyä konttia. Kontissa saa määräysten mukaan
varastoida 500 kg ilotulitteita, josta luokan 1.3 ilotulitteita saa olla enintään 200 kg.
Kontteja ei saa käyttää useamman myyntipisteen yhteisenä varastona. Varastokontin
sijoittamisen suojaetäisyydet on esitetty Räjähdeasetuksen 473/1993 40 a §:ssä
(muutos voimaan 15.10.2012).
Kontin etäisyyden tulee olla myymälärakennuksesta vähintään 15 metriä,
automaattisella sammutuslaitteistolla varustettuun myymälärakennukseen vähintään
10 metriä ja aina vähintään rakennuksen korkeuden verran. Lisäksi kontin
sijoittamisessa on määrätty etäisyyksistä muihin varastokontteihin, autojen
pysäköintipaikkoihin, yleiseen tiehen ja rautatiehen, polttonesteiden jakelulaitteeseen,
asuinrakennukseen, kouluun, urheiluhalliin, vanhainkotiin, sairaalaan, päiväkotiin tai

Postiosoite
Oulun kaupungin kirjaamo
PL27, 90015 Oulun kaupunki
kirjaamo(at)ouka.fi

Käyntiosoite (hallinto)
Kiviharjunlenkki 1 E,
Oulu

Puhelin
(08) 558 410
Sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Tiedote ilotulitteiden myyjille

(1/2)

OULU-KOILLISMAAN
PELASTUSLIIKELAITOS
21.1.2015

muuhun hoitolaitokseen. Ilotulitteiden maksimi varastointiaika kontissa on enimmillään
kolme viikkoa.
Ilmoituksessa tulee olla asemakaavapiirros, josta käy ilmi kontin tarkka sijaintipaikka ja
etäisyydet yllä lueteltuihin kohteisiin 100 metrin säteellä. Lisäksi on ilmoitettava
myymälärakennuksen korkeus ja suojaustaso.
Ilotulitteiden varastoinnin ja myynnin turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme teitä
lisäksi toimittamaan ilotulitteiden omavalvontalomakkeen (liite 2) myyntipisteen
vastaavalle hoitajalle, joka voi lomakkeen avulla käydä läpi myyntipisteen
turvallisuusasiat ennen myynnin aloittamista. Pelastusviranomainen tulee tarkastamaan
myynnin ja varastoinnin järjestelyt myyntikautena ja voi pyytää lomakkeen
esitettäväksi tarkastuksen yhteydessä.
Omavalvonta- ja ilmoituslomakkeet löytyvät Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen
internetsivulta osoitteesta: http://pelastuslaitos.ouka.fi
Ohjeita ilotulitteiden myyntiin ja varastointiin löytyy TUKES:in sivuilta
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Ilotulitteet-ja-rajahteet/
Lisätietoja antaa tarvittaessa palotarkastaja Katja Forsström, p. 044 703 8685 ja oman
alueenne palotarkastaja.
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Liitteet

Liite 1 Ilmoituslomake ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä
Liite 2 Ilotulitteiden omavalvontalomake
Liite 3 Suostumus ilotulitemyynnin vastaavaksi hoitajaksi
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