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Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)
Poikkeuslupahakemus luokan 1.3 ilotulitteiden varastoinnille
Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja vaarallisuudeltaan vastaavien muiden pyroteknisten
välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään yksi
kuukausi ennen kaupan aloittamista (laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
390/2005 63§, räjähdeasetus 819/2015 45§ ).
Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden varastointia koskevista päätöksistä ja tarkastuksista veloitetaan
Satakunnan pelastuslaitoksen taksaluettelon mukaiset valvontamaksut.

ILMOITTAJA
(toiminnanharjoittaja)

hakijan nimi tai toiminimi, ammatti tai toimiala ja kotipaikka

Y -tunnus ja laskutusosoite laskutusta varten

lisätietojen antaja ja puhelin
PAIKKA
paikka, jossa kauppaa ja varastointia harjoitetaan
AIKA
aikaväli, jolloin pyroteknisiä tuotteita on tarkoitus varastoida

perustelut, mikäli varastointia muuna kuin sallittuna myyntiaikana
VASTAAVAT HOITAJAT
Kaupasta ja varastoinnista vastaavan hoitajan nimi, tutkintotodistuksen numero sekä
yhteystiedot (puh. nro) ja todistus liitteenä. Vastaavalla hoitajalla on oltava riittävät valtuudet
tehtäviensä hoitamiseen. Vastaavan hoitajan on annettava suostumus tehtävänsä
vastaanottamisesta kirjallisena.

1. vastaavan hoitajan sijainen

2. vastaavan hoitajan sijainen

MÄÄRÄT, SIJAINNIT
myymälässä, enintään 50 kg (SFS 4399 tai vastaava) F2 - F3 luokan räjähteitä.
myymälärakennuksessa muualla kuin myymälähuoneessa erillisessä
varastosuojassa, enintään 100 kg F2 – F3 luokan räjähteitä (TUKES-ohjeen 2012
mukainen varastohuone).
myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla sijaitsevassa kontissa
lyhytaikaista varastointia varten enintään 500 kg vain luokan F1 - F3 räjähteitä (SFS 4398,
suojaetäisyydet TUKES-ohjeen 2012 luokan 1.4 tuotteiden varastosuojan mukaisesti).
myymälärakennuksen ulkopuolella pihamaalla sijaitsevassa kontissa lyhytaikaista
varastointia varten enintään 500 kg luokan F1 - F3 räjähteitä, joista enintään 200kg luokan
1.3 räjähteitä (SFS 4398, suojaetäisyydet TUKES-ohjeen 2012 luokan 1.3 ja 1.4 tuotteiden
varastosuoja mukaisesti).
muu varastointiratkaisu, tarkka selvitys liitteenä.

Porin toimialue

Rauman toimialue

Satakunnankatu 3
28100 Pori
puh. 044 701 1510

Sahankatu 4
26100 Rauma
puh. 044 701 1510

Kaakkois-Satakunnan
toimialue
Klaavolantie 2
32700 Huittinen
puh. 044 701 1510

Pohjois-Satakunnan
toimialue
Rautatienkatu 3
38700 Kankaanpää
puh. 044 701 1510

Sähköposti
etunimi.sukunimi@satapelastus.fi
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Räjähteiden varastointi pysäköidyssä ajoneuvossa on kielletty. Jos pihamaalla sijaitseva
kontti, maanomistaja on antanut luvan konttivaraston sijoittamiselle. Maanomistajan
kirjallinen lupa liitteenä tai maanomistajan nimi, yhteystiedot ja puhelinnumero:

KULJETUKSET

kuljetukset ADR-kalustolla ja -ajoluvalla.
kuljetukset ilman ADR-kalustoa ja -ajolupaa ja kuljetusyksiköissä ei ylitetä vaarallisten
aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen A
kohdassa 1.1.3.6.3 tarkoitettuja määriä (vapaaraja).
Mahdollinen tarkempi selvitys kuljetusjärjestelyistä:

Vakuutan edellä olevat tiedot paikkansapitäviksi. Ymmärrän, että virheellisten tietojen antaminen,
räjähdelainsäädännön rikkominen tai pelastusviranomaisen tätä ilmoitusta koskevan päätöksen ehtojen
noudattamatta jättäminen saattaa johtaa myynnin keskeyttämiseen tai muihin tarvittaviin toimenpiteisiin sekä asian
saattamiseen poliisiviranomaisen tutkittavaksi epäiltynä räjähderikoksena, vaarallisten aineiden kuljetusrikoksena
tai räjähdesäännösten rikkomisena.

AIKA JA PAIKKA
ALLEKIRJOITUS

______________________________

NIMEN SELVENNYS

LIITTEET
1.
Selvitys siitä, miten räjähteiden varastointi on huomioitu pelastussuunnitelmassa, sekä menettelyt joilla
toiminnanharjoittaja varmistuu myynnin ja varastoinnin turvallisuudesta.
2.
Varastojen ja myyntipisteen sijainti rakennuksessa muuhun rakennuksen toimintaan nähden (piirustus mittakaavaan
1:50 tai 1:100)
3.
Rakennuksen ja mahdollisen konttivaraston sijainti muuhun ympäristöön nähden, lähiympäristö 100 metrin säteellä
(asemapiirros mittakaavaan 1:1000 tai 1:2000)
4.

Vastaavan hoitajan todistus (todistukset)

5.

Vastaavan hoitajan sitoumus vastaavan hoitajan tehtävien vastaanottamisesta

6.

Maanomistajan kirjallinen lupa konttivaraston sijoittamiselle.

7.
Räjähdeasetuksen (86a§) mukainen kirjallinen ohje, jonka mukaisesti kuluttajalta palautuvien viallisten ilotulitteiden
turvallinen säilytys ja toimitus takaisin valmistajalle tai maahantuojalle järjestetään.
8.

Muu liite:

