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I enlighet med statsrådets beslut
ändras i förordningen om explosiva varor (473/1993) 38 § 4 mom. samt
fogas till förordningen nya 35 a—35 c och 40 a § som följer:

35 a §
Den som tillverkar eller importerar fyrver-

keripjäser som godkänts av Säkerhets- och
kemikalieverket ska ha systematiska förfa-
randen för den kvalitetsövervakning som av-
ses i 71 § i lagen om säkerhet vid hantering
av farliga kemikalier och explosiva varor
(390/2005), nedan kemikaliesäkerhetslagen.

Den som importerar fyrverkeripjäser ska
innan de importerade artiklarna överlåts och
den som tillverkar fyrverkeripjäser ska innan
de i Finland tillverkade artiklarna överlåts
säkerställa att

1) artiklarna stämmer överens med beslu-
ten om godkännande och villkoren i besluten,

2) artiklarna är hela och fungerar på avsett
sätt,

3) de märkningar som har fästs på artik-
larna stämmer överens med 69 § i kemikalie-
säkerhetslagen och beslutet om godkännande,

4) artiklarna åtföljs av en klar och begrip-
lig bruksanvisning på finska och svenska.

35 b §
Säkerställandet enligt 35 a § 2 mom. ska

ske genom att importören eller tillverkaren
tar ett provparti av varje tillverknings- eller
importparti. Provpartiets storlek bestäms en-
ligt följande:

Tillverknings- eller importpartiets
storlek, Q st.

Provets
storlek,
st.

Q ≤ 400 10
400 < Q ≤ 1 000 20

1 000 < Q ≤ 10 000 40
10 000 < Q ≤ 50 000 60
50 000 < Q ≤ 100 000 80

100 000 < Q ≤ 500 000 100
500 000 < Q ≤ 1 000 000 140

1 000 000 < Q ≤ 5 000 000 200

Om tillverknings- eller importpartiets stor-
lek överstiger 5 miljoner stycken, delas par-
tiet upp i partier på högst 5 miljoner stycken.
Av vart och ett av dessa mindre partier tas ett
prov enligt tabellen.

Ett modellexemplar av varje parti ska be-
varas så länge som den fyrverkeripjäsen finns
på marknaden.

35 c §
Den som tillverkar eller importerar fyrver-

keripjäser ska över kvalitetskontrollen föra
ett protokoll, som innehåller artikelspecifika
uppgifter om kvalitetskontrollen. Protokollet
ska bevaras minst tre år efter att kvalitetskon-
trollen har utförts.



38 §
— — — — — — — — — — — — —

I en container på en gårdsplan utanför en
butiksbyggnad får det i högst tre veckors tid
upplagras högst 500 kg i transportförpack-
ningar emballerade fyrverkeripjäser av farlig-
hetsklass 1.3 och 1.4, dock så att högst 200
kg av dem är fyrverkeripjäser av farlighets-
klass 1.3.
— — — — — — — — — — — — —

40 a §
En container som avses i 38 § 4 mom. ska

placeras så att avståndet mellan containern
och den butiksbyggnad där försäljningen äger
rum är minst 15 meter. Avståndet ska för-
längas om väggen invid containern har en
stor brandbelastning. Avståndet kan minskas
till minst 10 meter, om butiksbyggnadens
vägg mot containern är brandsäker eller om
hela butiksbyggnaden är skyddad med en au-
tomatisk släckanläggning. Avståndet mellan
containern och butiksbyggnaden ska dock
alltid vara större än byggnadshöjden.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska
containern placeras så att avståndet mellan
containern och

1) en annan lagercontainer är minst 10
meter,

2) bilparkeringsplatserna är minst 10 me-
ter,

3) en allmän väg eller järnväg är minst 10
meter,

4) närmaste distributionsanordning för
flytande bränsle är minst 50 meter,

5) ett bostadshus, en skola eller en idrotts-
hall är minst 50 meter,

6) ett ålderdomshem, sjukhus, daghem el-
ler någon annan vårdinrättning är minst 100
meter.

Containerns dörröppningar ska riktas så att
kaststycken av fyrverkeripjäserna orsakar så
liten fara som möjligt vid brand i containern.

Containern ska så lätt som möjligt kunna
nås från de alternativa riktningarna med rädd-
ningsverkets materiel och den ska vara lätt att
flytta.

Placeringen av containern ska beaktas i
affärslokalens räddningsplan.

Vid placeringen av containern ska också
de övriga närliggande byggnaderna och deras
säkerhetsarrangemang beaktas.

Denna förordning träder i kraft den 15
oktober 2012.

Helsingfors den 11 oktober 2012

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman Tapani Koivumäki

2 544/2012

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


