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Saapumispäivämäärä ______ /______ 201____
Diaarinro _________________________________

Ilotulitteiden (luokat F1, F2 ja F3) varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään
kuukausi ennen varastoinnin aloittamista. Ilmoitusta ei edellytetä, jos varastointi käsittää ainoastaan luokan F1 ilotulitteita tai
luokan P1 pyroteknisiä tuotteita. (390/2005 63§, 719/2015 3§, 819/2015 45§). Luokkien F2 ja F3 ilotulitteiden myynti kaupasta on
kielletty 1.12.–26.12., ellei ostajalla ole pelastusviranomaisen antamaa päätöstä ilotulitteiden käyttöön. (819/2015 53§).
Myymälävaraston päätöksestä ja tarkastuksesta peritään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hinnaston mukaiset maksut.
Tiedot toiminnanharjoittajasta
Nimi tai toiminimi, kotipaikka

Y-tunnus

Osoite
Yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelin

Tiedot varastointipaikan ja myymälän järjestelyistä
Myyntipaikan nimi

Osoite

Myyntiaika (luokat F2 ja F3)

Tilapäisen konttivarastoinnin aika (enintään neljä viikkoa)

Vastuuhenkilö ja puhelin

Syntymäaika

Tutkintotodistuksen numero ja myöntämispäivä

Vastuuhenkilön varahenkilö ja puhelin

Syntymäaika

Tutkintotodistuksen numero ja myöntämispäivä

Varastointimäärät ja varastojen sijainnit (819/2015 44§, 1101/2015 24§ - 26§, 28§).
☐ Myymälätilassa enintään 50 kg luokkien F2 ja F3 ilotulitteita standardin SFS 4399 mukaisessa varastokaapissa. Edellisten
lisäksi myymälätilassa enintään 50 kg luokan F1 ilotulitteita. Varastoinnille on rakennuksen omistajan hyväksyntä
☐ Varastokaappien täydennys aluevarastosta
☐ Erillisessä varastosuojassa (EI 60) enintään 100 kg ilotulitteita (Tukes-oppaan mukainen varastohuone)
☐ Pihamaalla standardin SFS 4398 mukaisessa tilapäisessä konttivarastossa samanaikaisesti enintään 500 kg luokkien F1, F2 ja
F3 ilotulitteita siten, että niistä enintään 200 kg on vaarallisuusluokkaan 1.3 kuuluvia
Päiväys ja allekirjoitus
Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Laskutustiedot
Nimi

Laskutusosoite

Verkkolaskutusosoite

Välittäjän tunnus

Lomakkeen toimitusosoite:
Kirjaamo / Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24, 15100 LAHTI

Sähköinen toimitusosoite:
phpela@phpela.fi
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ILOTULITTEIDEN VARASTOINTI-ILMOITUS

(2/2)

LIITTEET
☐ Mittakaavaan 1:1000 tai 1:2000 laadittu asemapiirros, josta käy selville liikkeen sijainti, lähiympäristö 100 m säteellä
rakennuksineen sekä liikerakennuksen ulkopuolelle suunniteltujen varastosuojien sijainti
☐ Mittakaavaan 1:50 tai 1:100 laaditut piirustukset, joista käy selville varastosuojien sijainti (pohja ja leikkaus)
☐ Rakennepiirustukset, jos varastosuojan rakenne ei täytä standardin SFS 4397 vaatimuksia
☐ Selvitys ilotulitteiden (luokat F2 ja F3) myynnistä perinteisen myyntiajan 27.12.–31.12. ulkopuolella

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, Valtioneuvoston asetus pyroteknisten
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 719/2015, Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
819/2015, Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 1101/2015
Tukes-opas: Ilotulitteet. Valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö.

Lomakkeen toimitusosoite:
Kirjaamo / Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24, 15100 LAHTI

Sähköinen toimitusosoite:
phpela@phpela.fi

