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Aloitteen sisältö
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta (390/2005, kemikaaliturvallisuuslaki) ja tähän liittyviä asetuksia siten, että EU:n
pyrotekniikkadirektiivissä (2013/29/EU) tarkoitettujen luokan F2 ja F3 ilotulitteiden kuluttajakäyttö
kiellettäisiin. Tarkoituksena on vähentää tuntuvasti ilotulituksista aiheutuvia haittoja, erityisesti
ilotulitteista johtuvia silmä- ja muita vammoja ja tulipaloja, sekä edistää uudenvuoden- ja
venetsialaisjuhlijoiden turvallisuutta, lievittää eläinten ilotulitteisiin liittyvää stressiä sekä hillitä
ilotulittamiseen liittyvää ympäristön kuormittumista.
LAKIEHDOTUKSET
1. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
muuttamisesta
kumotaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005) 63 §, 64 §, 91 §:n 3 ja 4 momentti ja 92 §
muutetaan 83 §:n 5 momentti, 83 a § ja 84 §
63 § Varastointi kaupan yhteydessä
Pykälä kumotaan.
64 § Kaupan varastoinnin valvonta ja tarkastus
Pykälä kumotaan.
83 § Räjähteiden luovutus yksityiseen kulutukseen
Valtioneuvoston asetuksella voidaan kieltää yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen ilotulitteiden
myynti tiettynä aikana tai toistaiseksi yleisen turvallisuuden perusteella.
83 a § Ilotulitteiden luovuttamista koskevat rajoitukset
Kuluttajan käyttöön saa luovuttaa vain ilotulitteita, jotka:
1) aiheuttavat erittäin vähäistä vaaraa ja ovat melutasoltaan merkityksettömiä ja jotka on tarkoitettu
käytettäväksi rajatulla alueella tai asuinrakennuksessa;
2) sytytetään liekillä.
Kuluttajan käyttöön ei kuitenkaan saa luovuttaa ilotulitteita, joita on niiden ominaisuudet huomioon
ottaen helppo käyttää väärin siten, että:
1) käytöstä aiheutuu vaaraa ihmisten terveydelle; tai
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2) käytöllä aiheutetaan ilkivaltaista vahinkoa ja häiriötä.
Muita kuin edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja tuotteita saa luovuttaa:
1) 93 §:ssä tarkoitetulle ilotulitteiden valmistuksesta tai maahantuonnista vastaavalle
toiminnanharjoittajalle;
2) 94 §:ssä tarkoitetulle ilotulitusnäytöksen järjestäjälle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin ilotulitteiden mitoista, rakenteesta, panosten
massasta, panosten kemiallisesta koostumuksesta ja muista niiden räjähdysvoimaan, liike
energiaan, ääniominaisuuksiin tai väärinkäyttömahdollisuuksiin vaikuttavista ominaisuuksista.
84 § Räjähteiden hallussapito ja käyttö
Räjähteitä saavat pitää hallussaan ainoastaan ne, joille niitä voidaan luovuttaa 82, 82 a, 83 tai 83 a
§:n mukaisesti.
91 § Ilotulitteiden käyttö
Pykälän 3 ja 4 momentti kumotaan.
92 § Paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen ilotulitteiden käytössä
Pykälä kumotaan.
111 § Pyroteknisten tuotteiden myynnin kieltäminen
Pykälä kumotaan.
2. Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen
muuttamisesta
kumotaan räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen
(819/2015) 44 §:n 3 momentti, 45 §. 46 §, 48 §:n 1 momentti, 52 §:n 2 momentti, 53 §, 63 §
muutetaan 48 §:n 1 momentti, 52 §:n 1 momentti, 54 §, 55 §:n 1 momentti, 56 §
44 § Varastoitavat enimmäismäärät.
Pykälän 3. momentti kumotaan.
45 § Varastointi-ilmoitus.
Pykälä kumotaan.
46 § Päätös.
Pykälä kumotaan.
47 § Tarkastuspöytäkirja.
Pykälä kumotaan.
48 § Lupaa edellyttävä varastointi.
Muiden kuin Fl ja P l tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä sovelletaan räjähteiden
varastointia koskevia 17 - 20 §:n säännöksiä. Tällaista varastointia koskevan lupahakemuksen
kuuluttamiseen ja siitä tiedottamiseen ei kuitenkaan sovelleta kemikaaliturvallisuuslain 12 a lukua.
52 § Pyroteknisten tuotteiden luovutus yksityiseen kulutukseen
Luokan Fl ilotulitteita sekä luokan P1 pyroteknisiä tuotteita ja pelastautumisvälineissä käytettäviä
2

pyroteknisiä tuotteita saa luovuttaa vain yli 18-vuotiaille.
2 momentti kumotaan.
53 § Luovutusajan rajoittaminen
Pykälä kumotaan.
54 § Ilotulitteiden luovutusrajoitukset
Kuluttajan käyttöön saa luovuttaa vain pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta
annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa määriteltyjä
luokan Fl ilotulitteita.
55 § Pyroteknisten tuotteiden ammattimaiseen käyttöön liittyvät luovutusrajoitukset
Pyroteknisten tuotteiden luokkiin F2, F3 ja F4 kuuluvia ilotulitteita saa luovuttaa käyttöön vain
sellaiselle toiminnanha1joittajalle, joka on saanut 15 tai 16 §:ssä tarkoitetun Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston päätöksen toiminnan turvallisuutta koskevien vaatimusten täyttymisestä.
56 § Säilytys asuinhuoneistossa
Asuinhuoneistossa saa säilyttää enintään 2 kg ruutia, yhteensä enintään 20 000 ampuma-aseissa,
työkaluissa ja lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa ja niiden sytytysnallia sekä lyhytaikaisesti
enintään 5 kg luokan Fl ilotulitteita ja luokan P l pyroteknisiä tuotteita.
63 § Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä.
Pykälä kumotaan.
3. Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
Kumotaan räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun
valtioneuvoston asetuksen (1101/2015) 26 §.
26 § Ilotulitteiden varastointi kontissa.
Pykälä kumotaan.
Perustelut
YLEISPERUSTELUT
1. Johdanto
Lakiehdotuksen tarkoitus on vähentää ilotulitteista ihmisille, eläimille ja luonnolle aiheutuvia
haittoja kieltämällä F2- ja F3-luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäyttö. Ehdotus
ei ole ristiriidassa EU-lainsäädännön kanssa, ja se kuuluu näin ollen eduskunnan lainsäädäntövallan
alaisuuteen.
Pyroteknisten tuotteiden asettamisesta markkinoille määrätään EU:ssa harmonisoivalla direktiivillä,
jonka mukaan jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa Fl-luokkaan kuuluvien pyroteknisten tuotteiden
myyntiä. Näin ollen tähän luokkaan kuuluvien tähtisädetikkujen, pienten paukkupommien,
kipinäsuihkujen yms. myynti kuluttajille olisi edelleen sallittua. Fl-luokan tuotteita käytetään
yleensä sisätiloissa, ja ne ovat melutasoltaan matalia ja aiheuttavat vain erittäin vähäistä vaaraa.
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Edellä mainitun direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa todetaan, ett� sillä "ei estetä jäsenvaltioiden
toimenpiteitä, joilla yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen taikka ihmisten terveyteen ja
turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä kielletään luokkien F2 ja F3
ilotulitusvälineiden, teattereissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden ja muiden pyroteknisten
tuotteiden hallussapito, käyttö ja/tai myynti yleisölle tai rajoitetaan sitä".
Koska ilotulitteet saattavat vaaraan niin ihmisten kuin eläinten terveyden, turvallisuuden ja
elinympäristön ja koska rakettien materiaalit ja palamistuotteet kuormittavat ympäristöä, Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/29/EU 4 artiklan 2 kohdassa esitetyt perustelut F2- ja F3luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäytön kiellolle - eli ihmisten terveys ja
turvallisuus ja ympäristönsuojelu - täyttyvät Suomessa ja muodostavat perustellun syyn kieltää ko.
ilotulitteiden hallussapidon ja käytön kuluttajilta.
2. Nykytila
2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö
Pyroteknisten tuotteiden asettamisesta markkinoille määrätään EU:ssa harmonisoivalla direktiivillä
(2013/29/EU, pyrotekniikkadirektiivi). Ilotulitteiden käytöstä säädetään laissa vaarallisten
kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (kemikaaliturvallisuuslaki, 390/2005). Lisäksi
käyttöön sovelletaan valtioneuvoston asetusta räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
(819/2015) sekä asetusta räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (1101/2015).
Nykyisen lainsäädännön perusteella F2- ja F3-luokkiin kuuluvien ilotulitteiden käyttö on
kuluttajille sallittua ilman erillistä lupaa vain uudenvuodenaattona kello 18-02. Muina aikoina
yksityisen henkilön tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle kemikaaliturvallisuuslain 91 §:n 3
momentin mukaisella tavalla. Joillain paikkakunnilla pelastusviranomaiset ovat sallineet
ilotulitteiden kuluttajakäytön ilman erillistä lupaa myös niin sanottujen venetsialaisten aikana
elokuussa. Tämä käytäntö kuitenkin vaihtelee paikkakunnittain.
Kemikaaliturvallisuuslain 94 §:ssä tarkoitettu ilotulitusnäytöksen järjestäjä saa jätjestää
ilotulitusnäytöksiä ja käyttää edellä mainittuja pyroteknisiä tuotteita. Ammattimaisen
ilotulitusesityksen jätjestäminen vaatii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin
ilotulitusnäytökseen oikeuttavan päätöksen. Tämän lisäksi ilotulitusesityksestä on tehtävä ilmoitus
paikkakunnan poliisille 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.
Kemikaaliturvallisuuslakia on tiukennettu ilotulitteiden kuluttajakäytöstä aiheutuneiden vammojen
ja häiriöiden vähentämiseksi. Vuonna 2009 suojalasit määrättiin ampujille pakollisiksi. Samana
vuonna ilotulitteiden myynti ja luovutus - mukaan lukien tähtisadetikut - alle 18-vuotialle
säädettiin kielletyksi. Myös ilotulitteiden hallussapito kiellettiin alaikäisiltä. Lisäksi käyttöaikaa
lyhennettiin vuonna 2009 asetuksella siten, että ilotulitteita saa ampua vain uudenvuoden aaton
iltakuudesta uudenvuodenyön kello 02.00 saakka. Aikaisempina vuosina ilotulitteita sai käyttää
kello kuuteen asti uudenvuodenpäivän aamulla ilman pelastusviranomaiselle tehtyä ilmoitusta.
Myynnistä on lain tiukennuksin poistettu myös eniten vahinkoja aiheuttaneita ilotulitteita, kuten
pienet roomalaiset kynttilät ja miniraketit. Monet pelastuslaitokset ovat rajoittaneet uudenvuoden
ilotulittamista turvallisuussyistä: esimerkiksi ilotulitteiden käyttö keskusta-alueilla tai sellaisilla
alueilla, joissa ne voivat aiheuttaa erityistä vaaraa, on monilla paikkakunnilla kielletty.
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Rajoitukset ovat vähentäneet mutta eivät poistaneet ilotulitteista aiheutuvia silmävammoja.
Esimerkiksi vuodenvaihteessa 2008/2009 ilotulitteet aiheuttivat 46 silmävammaa, ja suojalasipakon
jälkeisinä vuosina ilotulitteet ovat aiheuttaneet vuodenvaihteessa 2010/2011 27 silmävammaa,
vuodenvaihteessa 2011/2012 19 silmävammaa ja vuodenvaihteiden 2016/2017 sekä 2017/2018
aikana molempina vuosina 12 silmävammaa. Ennen vuotta 2011 silmävammoja saaneista 45
prosenttia oli lapsia ja nuoria, mutta sen jälkeenkin kolmasosa (33 % ) silmävammoja saaneista
uhreista on ollut alaikäisiä. Vuoden 2009 lainsäädännöllisten tiukennusten ja silmävammojen
poistamiseksi tehdyn vuosikausien valistustyön ansiosta silmävammoja saaneiden määrä on
puolittunut, mutta vammautuneiden määrässä ei tilastojen perusteella vaikuteta päästävän tätä
alemmas. Tilastopiikkejäkin on: esimerkiksi vuodenvaihteessa 2015/2016 ilotulitteet aiheuttivat 29
silmävammaa.
Ilotuliteperäisten tulipalojen määrät eivät ole tilastojen valossa vähentyneet ilotulitteiden
kuluttajakäytön rajoitusten jälkeen. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilaston mukaan
ilotuliteperäisten tulipalojen määrät ovat vaihdelleet uudenvuoden aikaan paljon eri vuosina jo
ennen ilotulitteiden käyttöä rajoittavia säädöksiä. Viime vuosina määrät ovat pysytelleet
vuodenvaihteessa 100 kappaleen molemmin puolin. Saatavilla ei ole sellaista tilastotietoa, jonka
pohjalta voitaisiin tarkkaan arvioida sitä, miten pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäyttöä koskevat
tiukennukset ovat vaikuttaneet muihin ilotulitteiden aiheuttamiin haittoihin (esim. kuulo- ja
palovammat, eläimille aiheutuva stressi, ympäristön roskaantuminen, ilmanlaadun heikkenemisen
vaikutukset hengitys- ja sydänsairauksia sairastaviin). Kiistatonta kuitenkin on, että nykyisellään
ilotulitteiden kuluttajakäyttö aiheuttaa rajoituksista huolimatta joka vuosi merkittävää haittaa ja
vaaraa suurelle määrälle ihmisiä ja eläimiä ja kuormittaa ympäristöä.
Tämän lakiehdotuksen tarkoituksena on vähentää tuntuvasti näitä haittoja ja edistää uudenvuoden
ja venetsialaisjuhlijoiden turvallisuutta, lievittää eläinten ilotulitteisiin liittyvää stressiä sekä hillitä
ilotulittamiseen liittyvää ympäristön kuormittumista. Ilotulitteet ovat pyroteknisiä tuotteita, joita
valmistetaan viihdekäyttöön. Koska ilotulitteet eivät ole kuluttajille välttämättömiä tuotteita ja
niiden käyttöön liittyy riskejä, yksinkertaisinta ja tehokkainta olisi sallia luokkiin F2 ja F3
kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käyttö vain ammattilaisille. Valtioneuvoston asetuksessa
(719/2015) pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta nämä tuotteet määritellään
seuraavasti: luokka F2: ilotulitteet, jotka aiheuttavat vähäisen vaaran ja ovat melutasoltaan vähäisiä
ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa rajatulla alueella; luokka F3: ilotulitteet, jotka
aiheuttavat keskitasoisen vaaran ja on tarkoitettu käytettäviksi ulkotiloissa laajoilla avoimilla
alueilla ja joiden melutaso ei haittaa ihmisten terveyttä.
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö
Pyrotekniikkadirektiivin mukaan jäsenmaat eivät voi kieltää F l-luokkaan kuuluvien pyroteknisten
tuotteiden kuluttajakäyttöä maassaan, mutta jäsenmaat voivat rajoittaa luokkiin F2 ja F3 kuuluvien
ilotulitusvälineiden kuluttajakäyttöä ja niiden myyntiä kuluttajille. EU-maat ovat saattaneet
direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä eri tavoin. Monissa EU-maissa rajoitetaan pyroteknisten
tuotteiden käyttöä direktiiviä tiukemmaksi sen sallimissa rajoissa.
EU-maista Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Maltalla, Portugalissa,
Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa ilotulitteiden käytön rajoituskriteerit liittyvät
yleisimmin ikään, myynti- ja käyttöaikoihin, pyroteknisten tuotteiden ostosmääriin, sallittuihin
ilotulitetyyppeihin ja ilotulitteiden käyttölupiin ja -alueisiin. Edellä mainitut maat on valittu
vertailukohdaksi niiden lainsäädännössä käytetyn kielen takia.
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Tässä yhdentoista jäsenmaan otannassa yleisimmäksi rajoituskriteeriksi ilotulitteiden käytölle
osoittautui ikä, josta säädetään minimivaatimukset direktiivin 4 artiklan kohdassa 1 a. Ikärajat on
säädetty direktiiviä tiukemmiksi Belgiassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa ja
Saksassa. Toiseksi yleisin rajoituskriteeri liittyy ilotulitteiden myynti- ja käyttöaikoihin, joita on
rajoitettu Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa. Kolmanneksi yleisin
rajoituskriteeri liittyy pyroteknisten tuotteiden myyntimäärään ja ilotulitetyyppiin, joiden sääntely
on direktiiviä tiukempaa Irlannissa, Portugalissa ja Ranskassa.
Tiukimmin pyroteknisten tuotteiden käyttöä rajoitetaan EU-maista Irlannissa, jossa luokkiin F2 ja
F3 kuuluvia ilotulitteita saavat käyttää vain ammattimaiset toimijat järjestetyissä
ilotulitusesityksissä. Niitä ei siis saa myydä kuluttajille, eivätkä kuluttajat saa niitä käyttää. Irlannin
räjähteiden käyttöä säätelevä laki on otettu käyttöön vuonna 1875. Säädöksen rikkomisesta seuraa
rangaistus, joita kovennettiin vuonna 2006. F2- ja F3-luokkiin kuuluvien ilotulitteiden
kuluttajakäytöstä ja niiden hallussapidosta myynti- tai luovutustarkoituksessa voi saada sakkoa
2500 euroon asti tai jopa 6 kuukautta vankeutta. Irlannissa toteutettu pyroteknisten tuotteiden
sääntelyä koskeva laki, joka kieltää F2- ja F3-luokkiin kuuluvien ilotulitteiden kuluttajakäytön,
vastaa parhaiten tässä lakiehdotuksessa esitettyä mallia.
Muulla maailmassa ilotulitteiden kuluttajakäyttöä rajoittava lainsäädäntö on voimassa ainakin
Chilessä, jossa pyroteknisiä tuotteita saavat käyttää vain ammattilaiset ilotulite-esityksissä. Myös
Kanadan Calgaryssa ilotulitteita saavat käyttää vain ammattilaiset, joilla on siihen lupa ja
sertifikaatti. Yhdysvalloissa ilotulitteiden kuluttajakäyttö on kiellettyä Massachusettsin osavaltiossa.
Australiassa kuluttajat saavat käyttää vain ns. tyyppiin 1 lukeutuvia ilotulitteita, joita ovat mm.
tähtisadetikut, leikkipistoolin nallit, paukkukaramellit, sisätiloissa käytettävät konfettipommit ja
muut melutasoltaan matalahkot ja erittäin vähäistä vaaraa aiheuttavat tuotteet, jotka vastaavat EU:n
pyrotekniikkadirektiviin luokan Fl tuotteita.
2.3 Nykytilan arviointi
Ilotulitteet ovat vaaraksi ilotulitteita käyttäville ihmisille ja ilotulituksia katseleville sivullisille.
Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua, ja ne aiheuttavat joka vuosi vammoja ihmisille. Kolmasosa ( 3 3
% ) uudenvuoden aikaan silmävammoja saaneista on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria (ikävälillä 217 vuotta). Ilotulitteet aiheuttavat haittaa myös seura-, koti- ja luonnoneläimille sekä luonnolle.
Ilotulitteiden aiheuttamat vammat ja haitat liittyvät yleensä niiden kuluttajakäyttöön.
Ammattimaisilla ilotulittajilla on Tukesin myöntämä lupa järjestää ilotulitusnäytöksiä.
Ammattilaisten järjestämissä ilotulitusesityksissä räjähteitä käsittelevät niihin perehtyneet henkilöt,
noudatetaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä ja otetaan huomioon turvallisuustekijät, minkä
takia julkiset ilotulitukset aiheuttavat harvemmin vammoja tulittajille ja sivullisille. Sen sijaan
ilotulitteita käyttäviltä kuluttajilta edellytetään lain - kuten suojalasien käytön - noudattamista,
mutta ei muuta perehtyneisyyttä pyroteknisiin tuotteisiin. Kuluttajat ovat ilotulitteita käsitellessään
pelkkien käyttöohjeiden varassa, jolloin niiden käyttö on etenkin ensikertalaisilla epävarmemmissa
käsissä ja voi aiheuttaa vaaratilanteita. Kuluttajat voivat käyttää ilotulitteita myös tahallaan väärin.
Julkisten ilotulitusesitysten melu- ja ilmanlaatuhaitat ovat yleensä ilotulitteiden kuluttajakäyttöä
vähäisemmät. Julkisten ilotulitusesitysten aiheuttama ilmanlaadun heikkeneminen ja melu
rajautuvat ajallisesti ja maantieteellisesti melko tarkkaan määrätylle alueelle ja tiettyyn aikaväliin.
Sen sijaan nykyisessä tilanteessa, jossa ilotulitteiden kuluttajakäyttö on Suomessa sallittua laissa
säädettyinä aikoina, ilotulittamisesta aiheutuu useita tunteja kestävää laaja-alaista melua ja
ilmanlaadun heikkenemistä, mikä voi edellyttää varautumista pyroteknisille tuotteille herkiltä
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ihmisryhmiltä kuten astmaatikoilta ja sydänsairailta sekä eläimen omistajilta. Vaikka kuluttajien
ilotulittamista rajoitetaan monissa kaupungeissa ja kunnissa uutenavuotena sellaisissa paikoissa,
joissa käytön katsotaan aiheuttavan erityistä vaaraa, ilotulittaminen haittavaikutuksineen on sallittua
pitkin muuta kaupunkia tai kunnan aluetta monen tunnin ajan. Eläimille monituntinen
ilotulittaminen voi aiheuttaa stressiä, joka heikentää niiden hyvinvointia ja voi edellyttää lääkitystä
tai muita ratkaisuja, kuten esimerkiksi koiran kanssa yöpymistä hotellissa, jonka läheisyydessä ei
saa ampua ilotulitteita.
Ilotulitteiden käyttö kuormittaa luontoa ilotuliteroskan muodossa. Ammattimaisesti järjestettyjen
ilotulitusesitysten hintaan sisältyy yleensä ilotulitejälkien siivoaminen. Lain mukaan roskaaminen
on kielletty ja ilotulitteiden käyttäjä on velvollinen siistimään jälkensä kaupungin tai kunnan
omistamalta maalta. Kun kuluttajat käyttävät ilotulitteita lain sallimina aikoina, näin ei välttämättä
tapahdu, jolloin kunnan tai kaupungin on korjattava roskat ja osa roskasta voi jäädä maastoon.
Roskamäärä voi olla valtakunnallisesti huomattava, sillä kuluttajille myydään nykyisellään
vuosittain jopa noin 30 miljoonaa kappaletta ilotulitteita.
Ilotulitteiden kuluttajakäyttö aiheuttaa joka vuosi tulipaloja ja omaisuusvahinkoja. Viimeisen viiden
vuoden aikana pelastuslaitokset on hälytetty paikalle keskimäärin 120 kertaa vuodessa
pyroteknisten tuotteiden aiheuttaman tulipalon takia ja näiden palojen välittömien
omaisuusvahinkojen on arvioitu olevan keskimäärin 580 000 euroa vuodessa. Ammattilaisten
järjestäminä ilotulitteiden käsittely on hallittua ja harjaantunutta ja ilotulitusesityksiä varten on
laadittava pelastussuunnitelma. Ne aiheuttavatkin hyvin harvoin tulipaloja tai omaisuusvahinkoa.
Pahimmillaan ilotulitteiden käytöstä aiheutuvat henkilö- ja omaisuusvahingot voivat olla
merkittäviä. Tuusulassa tuhoutui koulurakennus vuonna 2009 ja se saatiin uudelleen käyttöön vasta
vuonna 2011. Palo syttyi alaikäisten ilotulitteiden käytön seurauksena, ja siitä aiheutui yhteensä 666
000 euron kulut, joista Tuusulan kunnan maksettavaksi jäi 180 000 euroa. Kiinassa tuhoutui 44kerroksinen Beijing Television Cultural Center (TVCC) vuonna 2009. Palo syttyi ilotulitteista, siinä
kuoli yksi henkilö, loukkaantui 7 ja vahinkojen määräksi on arvioitu 588 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria.
Yhdysvalloissa on arvioitu ilotulitteiden käytön seurauksena loukkaantuvan vuosittain 1100013000 henkilöä. Myös Yhdysvalloissa merkittävä osa loukkaantuneista on alaikäisiä.
Yhdysvalloissa kuolee keskimäärin 7,1 henkilöä vuodessa ilotulitteisiin liittyvissä
onnettomuuksissa. Vuosien 2001-2016 välillä kuolemantapauksia on ollut Yhdysvalloissa yhteensä
114.
Vielä noin 10 vuotta sitten ilotulitteiden käyttö oli valtaosassa maata sallittua ilman
pelastusviranomaisen hyväksyntää ainoastaan vuodenvaihteessa. Huvilakauden päättäjäiset eli ns.
venetsialaiset ovat kuitenkin ilmiönä laajentumassa, ja tällä hetkellä yleinen käyttölupa
ilotulittamiseen on elokuun lopussa järjestetyissä venetsialaistapahtumissa voimassa seuraavien
aluepelastuslaitosten alueilla: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Kanta
Hämeen pelastuslaitos, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos, Pirkanmaan
pelastuslaitos, Pohjanmaan pelastuslaitos, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Satakunnan pelastuslaitos
ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.
Venetsialaisten laajentuminen ilmiönä ja ilotulitealan toiminnanharjoittajien ilotulitekaupan
markkinoiden kasvu ovat tapahtuneet samaan aikaan, kun pelastuslaitokset ovat vapauttaneet
ilotulitteiden käyttöä ilmoitusmenettelystä kemikaaliturvallisuuslain 92 §:n nojalla. Kun otetaan
huomioon kehityksen ja ilotulitteiden aiheuttamat haitta- ja vaaratekijät, olisi ilotulitteiden käytön
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laajentumisen aiheuttamien riskien hyväksyttävyys saatava demokraattisen päätöksenteon
arvioitavaksi. Siten tällä kansalaisaloitteella halutaan turvata myös demokratian toteutumista.
Samalla kun EU:ssa yritetään estää räjähteiden päätymistä vääriin käsiin esimerkiksi räjähteiden
lähtöaineiden saatavuuden rajoittamiseen tähtäävällä sääntelyllä (asetus räjähteiden lähtöaineiden
markkinoille saattamisesta ja käytöstä 98/2013), räjähteitä on samanaikaisesti myynnissä kuluttajille
ilotulitteiden muodossa. Tuotteita on jo tiettävästi purettu omatekoisten pommien valmistamista
varten, joten myös yhteiskunnan suojaaminen uudentyyppisiä uhkia, kuten esimerkiksi tahallisia
terroristisia tekoja ja muuta lainvastaista toimintaa, vastaan edellyttää kuluttajien helposti saatavissa
olevien räjähdysaineiden kokonaisvaltaista tarkastelua. Ilotulitteiden helpolla saatavuudella voi olla
merkitystä myös kansallisen turvallisuuden kannalta.
3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
Esityksessä ehdotetaan, että pyrotekniikkadirektiivissä tarkoitettujen luokkiin F2 ja F3 kuuluvien
ilotulitteiden eli viihdekäyttöön tarkoitettujen pyroteknisten tuotteiden myyntiä ja käyttöä
rajoitetaan siten, että jatkossa vain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
annetun lain (390/2005, kemikaaliturvallisuuslaki) 9 4 §:ssä tarkoitettu ilotulitusnäytöksen järjestäjä
saisi järjestää ilotulitusnäytöksiä ja käyttää edellä mainittuja pyroteknisiä tuotteita. Esityksessä
ehdotetaan siis, että F2- ja F3-luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäyttö
kielletään.
Lakiehdotuksella säädettäisiin ilotulitteiden luovuttamista koskevista rajoituksista aiempaa
tiukemmin. Jatkossa kuluttajalle saisi luovuttaa tai myydä vain luokkaan Fl kuuluvia ilotulitteita.
Lisäksi muiden kuin luokan F1 ilotulitteiden hallussapito olisi yksityishenkilöiltä kiellettyä ja
kiellon rikkominen olisi rangaistavaa räjähdesäännösten rikkomisen 1 25 §:n 1 momentin 7:nnen
kohdan nojalla.
Esityksellä ei puututtaisi Fl-luokkaan kuuluvien pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäyttöön.
Jatkossakin kuluttajat voisivat siis käyttää tuotteita, jotka aiheuttavat erittäin vähäistä vaaraa ja ovat
melutasoltaan merkityksettömiä ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi rajatulla alueella tai
asuinrakennuksessa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tähtisadetikut. Näidenkin tuotteiden
luovuttaminen päihtyneelle tai alle 18-vuotiaalle on kielletty kemikaaliturvallisuuslain 83 §:n 2
momentin perusteella.
Lakiehdotus tekisi aiheettomaksi luokkiin F2 ja F3 kuuluvien pyroteknisten tuotteiden varastointia
ja valvontaa kaupan yhteydessä koskevan sääntelyn ja kyseiset pykälät 63 ja 64 kumottaisiin. Myös
ilotulitteiden luovutusajan rajoittamista sekä paikallisista olosuhteista johtuvia ilotulitteiden käytön
rajoituksia ja poikkeamia koskevia määräyksiä esitetään kumottaviksi. Jälkimmäinen säädös
mahdollistaa nykyään ilotulitteiden kuluttajakäytön tietyillä alueilla venetsialaisten aikaan. Kun
yksityiseen käyttöön saisi jatkossa luovuttaa vain erittäin vähäistä vaaraa aiheuttavia Fl-luokan
tuotteita, ilotulitteiden käytön alueellisia ja ajallisia rajoituksia ei enää nykyiseen tapaan tarvittaisi.
Ilotulitteita olisi kuitenkin jatkossakin käytettävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu henkilö- ja
omaisuusvahinkojen vaaraa 91 §:n 1 momentin mukaisesti.
Lakiehdotuksella ei ole tarkoitus hankaloittaa ammattimaisten ilotulitusnäytösten järjestämistä,
joten alan toiminnanharjoittajille saisi ehdotettavan lain estämättä luovuttaa muitakin kuin
pyrotekniikkadirektiivin luokan Fl mukaisia tuotteita. Esityksessä säädettäisiin täten nykyisen
kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 82 a §:n tavoin siitä, että luokkiin F2, F3 ja F4 kuuluvia
pyroteknisiä tuotteita saisi jatkossa luovuttaa ilotulitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista
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vastaavalle toiminnanharjoittajalle sekä ilotulitusnäytöksen järjestäjälle. Näiden tuotteiden käyttö
olisi nykyiseen tapaan valvottua, sillä ilotulitteiden maahantuoja tarvitsee Tukesin
maahantuontiluvan ja ammattimaisesti järjestettävän ilotulitusnäytöksen järjestäjä tarvitsee Tukesin
ilotulitusnäytösten tekoon oikeuttavan päätöksen.
Lakiehdotus saatettaisiin voimaan lyhyellä siirtymäajalla, joka takaisi sen, että
elinkeinonharjoittajat ehtisivät sopeutua uusiin säädöksiin ja yksityishenkilöillä olisi mahdollisuus
laillisesti käyttää mahdolliset jo hankitut ilotulitteet.
Ehdotuksen tavoitteena on suojella ihmisten ja eläinten terveyttä, turvallisuutta ja elinympäristöä
sekä yleisesti luontoa ilotulitteiden aiheuttamilta haitoilta. F2- ja F3-luokkiin kuuluvien
pyroteknisten tuotteiden käytön salliminen vain ammattilaisille ennaltaehkäisi ilotulitteiden
aiheuttamien silmä- ja muiden vammojen syntymistä ja vähentäisi ilotulitteista aiheutuvaa
meluhaittaa ja eläimien ja mahdollisesti myös ihmisten ilotulitemeluun liittyviä pelkotiloja. Myös
ilotuliteperäisten tulipalojen ja omaisuusvahinkojen määrät laskisivat. Lisäksi ilmansaasteille
herkkien ihmisten olisi helpompi varautua hiukkaspitoisuuksien kasvuun, kun julkisten ilotulite
esitysten paikka ja ajankohta olisivat ennalta tiedossa. Ilotulitteiden kuluttajakäytön kielto suojelisi
ympäristöä pienentämällä pienhiukkaspäästöjä ja ilotuliteroskan määrää.
Ehdotuksella tavoitellaan kansalaisten tasavertaisuutta sekä ihmisten että eläinten oikeutta
terveelliseen ja turvalliseen asuin- ja liikkumisympäristöön. F2- ja F3-luokkiin kuuluvien
ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltäminen olisi selkeä osoitus siitä, että ilotulitteiden ihmisille,
eläimille ja ympäristölle aiheuttamiin haittoihin suhtaudutaan vakavasti eikä niitä vähätellä.
4. Esityksen vaikutukset
4.1 Taloudelliset vaikutukset
Vaikka pyroteknisten tuotteiden kuluttajamyynnin kieltäminen saattaisi pienentää omalta osaltaan
vähittäiskaupan liikevaihtoa, lakiesitys avaisi markkinoita ammattimaisille ilotulitusnäytösten
järjestäjille, mikä kompensoisi vähittäismyyjiin kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia.
Pyrotekniset tuotteet aiheuttavat ihmisille, eläimille ja ympäristölle haittaa ja vaaraa, joihin liittyy
kustannuksia. Säästöt ilotulitteiden aiheuttamien vammojen hoidon, pelastustoimen tehtävien,
viranomaisvalvonnan, tulipalojen sammutustöiden, omaisuusvahinkojen ja puhtaanapidon
kustannuksissa olisivat yhteiskunnallisesti merkittävät. Ilotulitteiden kuluttajakäytön kiellolla
voidaan siis katsoa olevan kokonaisnäkökulmasta tarkasteltuna voittopuolisesti positiivisia
taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
4.1.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Pyroteknisten tuotteiden käyttö aiheuttaa viranomaisille valvonta- ja siivouskustannuksia sekä
sairaanhoidosta aiheutuvia kustannuksia.
4.1.2.1 Säästöt silmävammojen hoitokuluissa
Ilotulitteista aiheutuu joka vuosi silmävammoja, joiden hoitokuluista vastaa yhteiskunta.
Ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat liittyvät yleensä kuluttajakäyttöön. Suomen
Silmälääkäriyhdistys ry, Helsingin yliopisto ja Tukes ovat yhteistyössä tilastoineet ilotulitteiden
aiheuttamia silmävammoja Suomessa vuodesta 2000 lähtien. Tilastojen mukaan ilotulitteet ovat
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Suomessa vammauttaneet uudestavuodesta 1999/2000 lähtien uuteenvuoteen 2017/2018 asti
ulottuvana aikana noin 520 potilasta eli keskimäärin 27 potilasta vuodessa. Tilastoissa ei ole
lievimpiä vammoja, jotka on hoidettu terveyskeskuksissa, eikä mahdollisia hoitoja yksityisen
terveydenhuollon puolella.
Vammautuneista 216 eli 42 % on ollut alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria vaihteluvälillä 2-17 vuotta
ja 210 eli 40 % on ollut katsojia. Itse tehdyistä pommeista aiheutuneita vammoja on tilastoitu 16 eli
3 % kaikista vammoista ja vähemmän kuin yksi vuodessa. Muut ovat olleet kaupallisten tuotteiden
aiheuttamia. Omat räjähteetkin on yleensä tehty yhdistämällä tai muuntamalla kaupasta ostettuja
ilotulitteita.
Suomen Silmälääkäriyhdistys, Helsingin yliopisto ja Tukes ovat tilastoineet ilotulitteiden
aiheuttamat silmävammat vaikeusasteen mukaan kolmeen ryhmään, jotka ovat:
1) vaikea: vaatii päivystysleikkauksen tai todennäköisesti jättää pysyvää näköhaittaa.
2) keskivaikea: edellyttää useita hoitokäyntejä, mutta todennäköisesti paranee ilman pysyvää
haittaa.
3) lievä: ei todennäköisesti vaadi kuin enintään yhden tarkastuksen.
Silmävammoista 90 eli 17 % on ollut vaikeita, 131 eli 25 % on ollut keskivaikeita ja 226 eli 43 %
on ollut lieviä. Lopuissa tapauksissa tiedot ovat olleet joko niin puutteellisia tai epäselviä, että niistä
ei ole voitu tehdä luotettavaa vaikeusasteluokitusta.
Vammojen hoidon aiheuttamien kustannusten arvioiminen tarkasti ei ole mahdollista, koska
vammojen luonne vaihtelee etenkin vaikeiden vammojen luokassa. Hoidosta aiheutuvia välittömiä
kustannuksia voidaan kuitenkin arvioida suuntaa antavasti käyttämällä esimerkkinä Helsingin
seudun yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) hinnastoa kunnille. Nämä alla esitetyt hinnat eivät
ole siis potilaan maksamia potilasmaksuja.
Vuoden 2018 kunnille tarkoitetun hinnaston mukaan laskettuna edellä mainittujen 447 vamman
välittömät kustannukset ovat maksaneet yhteensä keskimäärin 1 482 000 euroa.
Silmävammojen hoidon kustannusten erittelyt:
Lievät vammat:
- 1,5 poliklinikkakäyntiä, yksikköhinta 250 €
- reseptilääkemääräys, yksikköhinta 25 €
- matkakustannukset (KELA) 65 €
yhteensä 340 €
340 € X 226 potilasta = 77 000 €
Työkyvyttömyys: muutamia päiviä
Keskivaikeat vammat:
- 2 hoitopäivää, yksikköhinta 550 €
- 4 poliklinikkakäyntiä, yksikköhinta 250 € + 3 X 200 €
- reseptilääkemääräykset, yksikköhinta 75 €
- matkakustannukset (KELA) 260 €
yhteensä 2285 €
2285 € X 131 potilasta = 299 000 €
Työkyvyttömyys: muutamia viikkoja
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Vaikeat vammat:
- 5 hoitopäivää, yksikköhinta 550 €
- päivystysleikkaus, yksikköhinta 2600 €
- myöhempi korjausleikkaus (silmän etuosa), yksikköhinta 1800 €
o 1 kpl 60 % potilaista
o 2 kpl 25 % potilaista
o 3 kpl 15 % potilaista
- myöhempi korjausleikkaus (silmän takaosa), yksikköhinta 2500 €
o 1 kpl 30 % potilaista
o 2 kpl 10 % potilaista
- 10 poliklinikkakäyntiä, yksikköhinta 250 + 9 X 200 €
- reseptilääkemääräykset, yksikköhinta 200 €
- matkakustannukset (KELA) 650 €
yhteensä keskimäärin 12 290 €
12 290 € X 90 potilasta = 1 106 000 €
Tässä ryhmässä on joitakin hyvin kalliita ja vuosia kestäviä hoitojaksoja, joiden kustannus on
keskimääräistä huomattavasti suurempi.
Työkyvyttömyys: muutamia kuukausia, voi jäädä pysyvää haittaa.
ARVIOIDUT KOKONAISKULUT YHTEENSÄ= 1 482 000 €
Ilotulitevammat ovat lähes poikkeuksetta yhden silmän vammoja. Toinen silmä jää terveeksi.
Ilotulitteesta aiheutuva invaliditeetti on näin ollen enintään 20 % (yhden silmän täydellinen sokeus).
Koska ilotulitteiden aiheuttamat silmävammat liittyvät tyypillisesti niiden kuluttajakäyttöön,
kuluttajakäytön kiellolla voitaisiin saavuttaa silmävammojen osalta hoitokustannusten säästöjä joka
vuosi. Kustannussäästöjä saavutettaisiin myös siinä, että sairauspoissaolojen määrä laskisi
työpaikoilla ja pysyvät silmävammat eivät estäisi tai rajoittaisi työntekoa. Lisäksi monen lapsen ja
nuoren kohdalla silmävammoilta säästyminen tarkoittaisi normaalia etenemistä työelämään ilman
kuntoutusjaksoja tai pysyvää ja pahimmillaan työkykykyyn vaikuttavaa haittaa.
Kansainvälinen silmälääkäreiden järjestö International Council Ophthalmology (ICO) on ehdottanut
maailmanlaajuista ilotulitteiden kuluttajakäytön kieltoa. Vuonna 2016 julkaistussa kannanotossaan
ICO huomauttaa, että ilotulitevalmisteiden myynnin ja käytön tarkka sääntelykään ei estä
ilotuliteperäisten silmävammojen syntymistä.
4.1.2.2 Muut vammat
Ilotulitteista aiheutuu myös muita kuin silmävahinkoja, kuten mm. käsi-, kuulo- ja palovammoja
sekä ruhjevammoja kasvoihin. Esimerkiksi pyroteknisistä tuotteista lähtevä äänitaso vaihtelee
välillä 110-170 desibeliä. Jo 85 desibelissä melun taso muuttuu haitalliseksi ja etenkin
pitkäaikainen altistus voi vahingoittaa kuulaa.
Ilotulitteiden aiheuttamista käsi-, kuulo- ja palovammoista ei ole saatavilla tilastollista tietoa, jonka
pohjalta niiden hoitokuluja voitaisiin arvioida. Näiden vammojen hoitokulut ovat vuosittain
toistuvia.
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4.1.2.3 Pelastustoimen tehtävät
Ilotulitteiden kuluttajakäyttö kuormittaa pelastustoimea ja aiheuttaa kustannuksia. Pelastustoimi
esimerkiksi tarkastaa ilotulitteiden varastoinnin, vastaa myynnin valvonnasta kuluttajille sekä
käsittelee yksityisten ihmisten hakemukset ilotulitusesitysten järjestämiseksi. Ilotulitteiden käyttöön
liittyy myös aina onnettomuusriskejä sekä tulipalojen sammutustöitä ja pelastustehtävien arvioidaan
kaksinkertaistuvan ja ensihoitotehtävien lisääntyvän kolmannekselle esimerkiksi uutenavuotena.
Ilotulitteet aiheuttavat joka vuosi omaisuusvahinkoja ja tulipaloja. Tulipaloihin liittyy aina
hengenvaara. Pelastusopiston Pelastustoimen taskutilaston mukaan ilotulitteet aiheuttivat
hälytystehtävän vuosina 2013-2017 66 rakennuspalon ja 455 muun tulipalon takia. Ilotulitteista
omaisuudelle aiheutuneet vahingot vaihtelevat suuresti vuosittain ja voivat olla tuhansia tai
miljoonia euroja. Vahinkosummaan vaikuttaa se, osuuko ilotulite esimerkiksi rakennuksen seinään
vai meneekö se räystäästä talon rakenteisiin. Samalla tavalla vahinkosummaan vaikuttavat kohteet,
jotka voivat olla mitä vain leikkimökin ja suuren teollisuuskiinteistön välillä.
Ilotulitteista aiheutuvia omaisuusvahinkoja voidaan arvioida suuntaa antavasti pelastuslaitoksen
tehtävien lukumäärien perusteella. Nämä tehtävät on päivitetty Pelastusopiston Pronto
järjestelmään. Esimerkiksi vuodenvaihteessa 2016-2017 ilotulitteiden aiheuttamiksi merkittiin 106
tehtävää. Uhattuna olleen omaisuuden arvoksi arvioitiin yhteensä 850 000 euroa ja vahinkoarvioksi
saatiin 70 000 euroa. Viimeisen viiden vuoden aikana pelastuslaitokset on Pelastusopiston mukaan
hälytetty keskimääri 120 kertaa vuodessa tulipaloon, jonka aiheuttajaksi on arvioitu "ilotulite tai
pyrotekniset tuotteet". Pelastuslaitokset ovat arvioineet näiden palojen välittömien
omaisuusvahinkojen olevan keskimäärin 580 000 euroa vuodessa.
Pelastuslaitoksen palveluista perittävien taksojen pohjalta voidaan arvioida suuntaa-antavasti
pelastuslaitoksen kaluston käynnistä koituvia kuluja kohteessa, jossa ilotulitteet ovat aiheuttaneet
tulipalon. Paloilmoitinlaitteet aiheuttavat toisinaan erheellisiä paloilmoituksia. Jos virheellisen
paloilmoituksen voidaan katsoa olleen toiminnanhaijoittajan syytä, peritään pelastuslaitoksen
kaluston paikalla käynnistä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella 945 euroa. Hintahaarukka
vastaavassa tehtävässä on eri pelastuslaitosten alueilla arviolta 700-950 euron välillä. Nämä käynnit
ovat yleensä ajallisesti lyhyitä.
Kun paikalle mennään sammuttamaan ilotulitteen aiheuttamaa tulipaloa, kohteessa joudutaan
viipymään luultavasti noin 4-10 kertaa kauemmin kuin kohteessa, jossa on sattunut erheellinen
paloilmoitus. Tällöin myös tulipalon sammuttamisesta aiheutuvat kulut (700-950 €) kasvavat 4-10kertaisiksi. Nämä kulut jäävät yhteiskunnan maksettaviksi.
Pyroteknisten tuotteiden käytön valvonta kuuluu poliisille, ja myös poliisin hälytystehtävät
kaksinkertaistuvat uutenavuotena normaaliin viikonloppuun verrattuna. Osa hälytystehtävistä liittyy
ilotulitteisiin.
Tulipalojen sammutustyöt ja muut pelastustehtävät liittyvät yleensä pyroteknisten tuotteiden
kuluttajakäyttöön. Ilotulitusnäytöksiä saa pitää ainoastaan Tukesin hyväksymä yritys. Lisäksi
näytöksestä pitää laatia pelastussuunnitelma. Ne ovat siis ammattimaisesti järjestettyjä ja
aiheuttavat harvemmin pelastustehtäviä ja omaisuusvahinkoja.
Ilotulitteista aiheutuvat omaisuusvahingot sekä pelastustoimen kuormitus ovat vuosittain toistuvia
kulueriä. Pyroteknisten tuotteiden kuluttajakäytön rajoituksella olisi siis niin omaisuusvahinkojen
kuin pelastus- ja hallinnollisten tehtävien vähentymisen kautta positiivisia taloudellisia vaikutuksia.
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