ILOTULITTEIDEN MYYNTI
OMAVALVONTATARKASTUSLOMAKE
Pelastusviranomaiselle ilmoitetun ilotulitteiden myynnistä vastaavan hoitajan on täytettävä ja allekirjoitettava tämä tarkastuslista ennen myynnin aloittamista.
Luvat, henkilökunta
☐ Myyntiä koskeva pelastusviranomaisen päätös on nähtävissä myyntipisteessä
☐ Myyntiä koskeva päätös on luettu ja mahdollisia ehtoja noudatettu
☐ Räjähdelainsäädäntö on henkilökunnan saatavilla
☐ Myyntihenkilökunta on yli 18 vuotta
Vastaavan hoitajan sijaiset
Vastaava hoitaja nimeää seuraavat henkilöt toimimaan vastaavan hoitajan sijaisena tarvittaessa.
Henkilöiden kuittaukset kohtaan allekirjoitus (suostumus tehtävien vastaanottamiseen).
☐ Jatkuu liitteessä
Nimi
Tutkintotodistuksen numero (Tukes)
Allekirjoitus

Myyntipisteen järjestelyt
☐ Myyntipiste on järjestetty ilmoituksen ja mahdollisten päätöksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti
☐ Myyntipisteessä on vähintään yksi 6 kg:n sammutin
☐ Varastokaapit ovat lukittavia ja helposti suljettavissa hätätilanteessa
☐ Asiakkaat eivät pääse ilotulitteisiin käsiksi
☐ Ilotulitteet säilytetään kaapissa, ei esim. tiskin alla
☐ Myyntipaikka on oma selkeä kokonaisuutensa, tarvittaessa rajattu esim. pöydin
☐ Myyntipaikka on 3 metrin säteellä varattu vain ilotuliteasiakkaille
☐ Myyntipisteen sijoitus ei hankaloita tai vaaranna poistumista tiloista
☐ Myyntipisteessä olevien ilotulitteiden nettomassa ei ylitä 50kg:aa
☐ Myyntipisteessä olevat varastokaapit vastaavat SFS4399 (paloeristetty, ulkopinta palamaton)
☐ Ilotulitekaupalle järjestetään oma kassa tai linjastolta erotetaan yksi kassa vain ilotulitteille
☐ Varastokaappien etäisyys lämmityslaitteesta on vähintään yksi metri
☐ Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
 Teksi, josta ilmenee kaapissa varastoitavien räjähteiden laji ja enimmäismäärät
 Vähintään 10x10cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva valkoisella pohjalla
 Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut
Myyntitapahtuma
☐ Ilotulitteita ei luovuteta alle 18-vuotiaille tai päihtyneille
☐ Ilotulitteet luovutetaan suoraan asiakkaalle ja vain maksua vastaan
☐ Vastuuhenkilö tai hänen yllä nimeämänsä sijainen on aina paikalla myyntitapahtumassa
☐ Myyntipisteessä on kirjallinen ohje, jonka mukaisesti palautettavat tuotteet käsitellään
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☐ Asiakkaille mainitaan suojalasien käyttöpakosta ilotulitteita käyttäessä
☐ Ilotulitteet eivät voi altistua mekaanisille vaurioille tai syttymislähteille (esim. staattinen sähkö)
☐ Myynnissä vain CE- merkittyjä tai TUKES- hyväksyttyjä tuotteita
Varastokontti
☐ Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen pihamaalle sijoitettu räjähdevarastokontti
☐ Varastokontti on sijoitettu pihalle pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukaisesti
☐ Varastokonttia koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu
☐ Varastokontissa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei yli 500 kg
☐ Em. määrästä enintään 200kg on luokkaa 1.3 kuuluvia ilotulitteita
☐ Kontti on paloeristetty (SFS 4398/ SFS 4397)
☐ Kontissa on kaksoislukitus (toinen lukko oltava lattaraudalla tai lukkokotelossa)
☐ Ilmastointi on järjestetty niin, että ulkopuolta ei saa vieraita esineitä sisälle
☐ Varastokontti pidetään lukittuna
☐ Varastokontissa on vähintään 6kg:n sammutin
☐ Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
 Räjähteitä / Explosiva varor
 Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
 Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut
 Vastaavan hoitajan yhteystiedot
Varastosuoja
Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen ilotulitteiden varastosuoja
☐ Varastosuoja on pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukainen
☐ Varastosuojaa koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu
☐ Varastosuojassa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei ylitä 100 kg
☐ Varastosuojan läheisyydessä ulkopuolella on vähintään 6 kg:n sammutin
☐ Varastosuojan ovi pidetään suljettuna ja lukittuna
☐ Varastosuojassa olevat sähkölaitteet ovat räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettuja
☐ Varastosuojan sähkölaitteiden jännitteellisyys on havaittavissa varaston ulkopuolelta
☐ Varastosuojassa ei säilytetä ilotulitteiden lisäksi muista kuin siivousvälineitä
☐ Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
 Räjähteitä / Explosiva varor
 Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
 Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut
Vastaavan hoitajan huomautukset:

Olen tarkastanut tässä tarkastuslistassa mainitut seikat ja täyttänyt tarkastuslistan näiltä osin.
Mahdolliset poikkeavuudet on hyväksytetty pelastusviranomaisella.
Ymmärrän että olen vastuussa ilotulitteiden myyntitapahtuman turvallisuudesta.
Ymmärrän, että räjähdesäännösten rikkominen johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennös
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