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2020–21

ILOTULITUS
Parhaat ilotulitteet jo vuodesta 1948

ELEGANTE

Patojen aateliin kuuluva viidenkymmenen
laukauksen kultainen show. Tuhdit avauspanokset,
pitkä kesto ja laajalle leviävät kuviot takaavat
iltaan arvokkuutta ja tyyliä.

50

laukausta

60s

89,90€

UUTUU

S

Eleganten
ostajalle
Glitter (arvo 14,90)
kaupan
päälle!

HILJAINEN
VAIHTOEHTO

ISO
ROOMALAINEN
2

kappaletta

VESUVIUSLAJITELMA
5

kappaletta

10s

YHTEISHINTAAN

30€

DRAGON
BALLS
200
laukausta

20s

SOUND
OF SILENCE
4

rakettia

HIILINEUTRAALIT ILOTULITTEET
Kaikki ilotulitteiden hiilidioksidipäästöt on kompensoitu. LUE LISÄÄ sivu 7.
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JUHLATAIVAAN MAALARIT
Mahtavat padat ja patalajitelmat jokaiseen makuun.

UUTUU

S

STAR
PARADE

MEGA
MÖRSSÄRI

Jämäkkä 25 laukauksen pata, joka toivottaa uuden
vuoden tervetulleeksi monipuolisen tähtikavalkaadin
saattelemana. Iltaan arvokkuutta ja tyyliä.

25

laukausta

Kaksitoista mörssäriä takoo taivaalle rätisevät
pommit ja isot tähtikuviot! Nähtävää rittää monessa tasossa,
niin juhlaväelle kuin koko naapurustolle!

12

25s

laukausta

39,90€

24,95€
PATAÄSSÄ 10
Peruspata uuteen vuoteen! Värikkäät ja
rätisevät tähtikukat maalaavat juhla
taivaan ja saavat katsojat iloiselle mielelle!

10

laukausta

15s

11,95€

20s

KARJALASTA
KAJAHTAA
12-kertainen tähtikuvio! Klassikko on
palannut värikkäämpänä kuin koskaan.

12

laukausta

HURRIKAANI
Hurrikaani, joka tuo tuhon sijasta iloa,
väriä ja säkenöivää kauneutta!

25

18s

laukausta

16,95€
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30s

29,90€

MUISTA
SUOJA-

LASIT!

SUOJALASIT

3,00€

ilotulitusturvallisuus.fi

S
UUTUU

UUTUU

ELEGANTE

Patojen aateliin kuuluva viidenkymmenen
laukauksen kultainen show. Tuhdit avauspanokset,
pitkä kesto ja laajalle leviävät kuviot takaavat
iltaan arvokkuutta ja tyyliä.

50

laukausta

38

laukausta

9

kappaletta

44,90€

40s

49,90€

89,90€

Neljä pataa ja viisi kipinäsuihkua takaavat,
että iloa riittää pitkään. Mukana hilljaisem
pia tuotteita, jotka eivät pauku liian kovaa.

PRESTO

Nopealla tahdilla taivaalle piirtyvä värien
ja efektien tykitys pitää yleisön otteessaan
koko kolmenkymmenenkahdeksan laukauksen
vauhdikkaan näytöksen ajan.

60s

YKKÖSKETJU

S

TÄHTIVIUHKA

Kultaiset ja rätisevät tähtikuviot levit
täytyvät taivaalle suurena viuhkana
– aina 35 metrin korkeuteen asti!

49

laukausta

TAIVAS SALAMOI
Taivas on tulessa, kun tämä 52 laukauksen
monitoimipata pääsee vauhtiin! Glitterit
kimaltelevat taivaalla kuin tuhannet
timantit.

52

45s

laukausta

64,90€
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45s

79,90€
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KAUPUNGIN KOMEIMMAT
Jykevät jättipadat sekä loistavat raketit suurimpien ilotulitteiden ystäville.

UUTUU

S

CENTURIO

ELIITTINÄYTÖSPATA

Kun mikään ei riitä, on aika turvautua Centurioon!
Valtavien suurista putkista lähtevien näytöskuvioiden
henkeäsalpaavaa tulitusta ihastellaan laajalla alueella.
Kuusikymmentäneljä laukausta varmistavat,
ettei hupi lopu kesken.

64

laukausta

Kokonainen ilotulitusnäytös yhdellä sytytyksellä!
118 huikeaa laukausta: välillä rauhallisemmin, sitten
tehokkaana sarjatulena! 50 sekunnin supershow.

118

45s

laukausta

139€

UUTUU

80s

159€

S

SUPERIOR SHOW BOX

SILVERNÄYTÖSPAKETTI

Sarjaan kytkettynä 4 erilaista isoa pataa.
Kaikki lähtee peräkkäin yhdestä langasta
sytytettynä. Helpoin näytöstulitus ikinä.

135
laukausta

Haluatko järjestää kaikkien aikojen ilotulitus
näytöksen? Ammattipyroteknikot ovat virittäneet
nämä padat huippuiskuun. Ehdottomasti
parasta mitä markkinoilla on tarjota.

3 25+49+118

75s

kappaletta

laukausta

295€

249€
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2-3min

MUISTA
SUOJA-

LASIT!

SUOJALASIT

3,00€

ilotulitusturvallisuus.fi

SOUND
OF SILENCE

RAKETTIMAFIA

Uusi aidosti erilainen rakettilajitelma. Nyt tarjolla olevissa
uutuusraketeissa on poikkeuksellisen pitkäkestoiset efektit
ilman kovaa ääntä. Hiljaisuutta kelpaa ihmetellä.

13 raketin laadukas lajitelma, johon on valikoitunut
markkinoiden parhaat efektit. 1.3G-luokan tehoraketit
takaavat isot tähtikuviot ja näyttävän lopputuloksen!

4

rakettia

16,95€
13

rakettia

34,90€
GLITTER

Markkinoiden kovin raketti!
Supermoottori sinkoaa raketin
80 metriin asti ja valtava tähtikuvio
valaisee koko taivaan!

YDINLATAUS

Nyt ei ole ruutia säästelty! 8 jättimäistä ja
voimakasta rakettia sekä laajat tähtikuviot.
Tämä on parasta mitä rakettien ostaja voi
juhlaan hankkia!

8

10 raketin pakkaus! Paljon erilaisia
efektejä, jotka kimaltelevat kauniisti
taivaalla.

10

rakettia

14,90€

KYMPPIKERHO

rakettia

44,90€

24,95€

–5–

Videot ja myyntipaikat:
WWW.ILOTULITUS.FI

WWW.ILOTULITUS.FI

ILOTULITTEET JA TURVALLISUUS
Lue aina käyttöohjeet ja muista suojalasit.
ÄÄNIMERKKI
Suomen ilotulitusala on kehittänyt kuluttajille ilotulitteen
äänenvoimakkuutta viestivän symbolin.

Äänimerkki on jaettu viisiportaiseen asteikkoon

WWW.ILOTULITUSTURVALLISUUS.FI

≤ 80 dB

1. Tumman vihreä: Äänettömät – tähtisadetikut
ja muut äänettömät ilotulitteet

81–93 dB

2. Vaalean vihreä: Hiljaiset – maassa rätisevät
ja suhisevat ilotulitteet
3. Keltainen: Taivaalla hiljaiset – taivaalle nousevat
ilotulitteet ilman paukkua

94–106 dB

4. Oranssi: Pamahtavat – perinteiset taivaalla
pamahtavat ilotulitteet

107–119 dB

5. Punainen: Ei sallittu Suomessa

≥ 120 dB

Ilotulitteiden äänimerkki löytyy jokaisen tuotteen kohdalta.
PÄÄMERKKI: Kaikki äänenpaineen voimakkuudet esitettynä

MUOVIKIELTO
Aiemmin raketitkin valmistettiin pahvista ja
paperista, mutta 90-luvulla rakettimoottoreita
sekä suuria irtoraketteja alettiin valmistaa muovista.

TUODAAN
YHDESSÄ ILOA
PIENILLE POTILAILLE

Nyt suomalaiset ilotulitusyritykset ovat päättäneet
luopua muovista ensimmäisenä EU:ssa. Vuoden 2025
jälkeen Suomeen ei enää tuoda muovia sisältäviä
ilotulitteita.

Suomen Ilotulitus Oy on tukenut Lastenklinikoiden
Kummien toimintaa usean vuoden ajan.
Lahjoittamamme summa on jo lähes 40 000 €
ja yhteistyö jatkuu edelleen.
Ostamalla suojalasit
tai kuulosuojaimet
olet mukana tukemassa
tätä tärkeää toimintaa.

Muovittomia ilotulitteita on jo nyt valikoimissa.
Esimerkiksi padat, suihkut tai roomalaiset
kynttilät valmistetaan pahvista
ja paperista.
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TURVAOHJEET
ILOTULITTEIDEN
KÄYTTÄJÄLLE

Kaikki valikoimissamme olevat ilotulitteet
ovat testattuja ja CE-hyväksyttyjä.
1. Ammu ilotulitteita vain uudenvuoden aattona
kello 18.00–02.00 välisenä aikana.
2. Älä luovuta ilotulitteita alle 18-vuotiaille
tai päihtyneille.
3. Käytä suojalaseja, myös katsojana.
4. Lue käyttöohjeet.
5. Noudata ilotulitteiden turva- ja katseluetäisyyksiä.
6. Jos ilotulite ei toimi, sitä ei saa sytyttää uudelleen,
ellei tuotteessa ole varatulilankaa.

MUISTA
SUOJA-

LASIT!

Lisäinfoa: www.ilotulitusturvallisuus.fi

•
•

TIESITKÖ
ETTÄ…

•
•
•
•

Vuosittain noin kaksi miljoonaa ihmistä ampuu tai katselee
uudenvuoden ilotulitteita *)
Yli puolet suomalaisista kokee ilotulitteiden kuuluvan
uudenvuoden juhlintaan *)
Ilotulitemyynti tuottaa urheiluseuroille vuosittain 3–4 miljoonan
euron tulot ja mahdollistaa useiden nuorten urheiluharrastuksen
Suomessa ammutaan vuodenvaihteessa noin 30 miljoonaa ilotulitetta
Raketin lähtönopeus on yli 200 km/h
Ilotulitteiden pohjassa oleva punainen aine on kiinalaista savea,
jota käytetään pohjatulppana esimerkiksi padoissa.

*) Consumer Compass tutki lokakuussa 2019 yli 18-vuotiaiden
suomalaisten asenteita ilotulitteita kohtaan.

HIILINEUTRAALIT ILOTULITTEET
Suomen Ilotulitus Oy:n hiilidioksidipäästöt on kokonaisuudessaan kompensoitu.
Päästöt laskettiin yhdessä CO2 Esto Oy:n kanssa.

Päästöistä 85 % aiheutuu ulkomaan ja kotimaan logistiikasta.
10 % yrityksen muista toiminnoista ja vain 5 % itse ilotulitteiden käytöstä.
Kaikki hiilidioksipäästöt on kompensoitu Green Carbon Oy:n kanssa
standardoituihin kotimaisiin metsitysprojekteihin sekä kansainvälisiin
The Gold Standard – Puhtaampi vesi -projekteihin.
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VUODENVAIHTEEN
KLASSIKOT
Näyttävät tähtipommit ja häikäisevät roomalaiset uudenvuoden juhlintaan.

MAGNUM
THUNDER KING

TEHO
THUNDER 3.0

Päräyttävä paukku! Valopallo räjähtää
voimakkaasti viheltävän rääkäisyn
saattelemana!

3

kappaletta

Täräyttävä pommi! Huippuunsa viritetty 3.0-versio
legendaarisesta Teho Thunderista täräyttää taivaalle
vuodenvaihteen muotivärit: kultaa, vihreää ja punaista.
Mausteena rutkasti rätinää!

3

2,95€

UUTUU

Kaikkien roomalaisten äiti ampuu
viisi hohtavaa jättivalopalloa taivaalle.
Kaboom!
2 kpl.

5

S

PYRO
BLASTER

JUMBOTYKKI

laukausta

5,95€

kappaletta

Suurin ja komein. Tämä tykkien tykki
jysäyttää taivaalle suurimmat
efektit, mitä ilotulitusvelhot
ovat ikinä keksineet.

2

20s

kappaletta

7,95€

9,95€
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OSTOSLISTA • Osta ostoslistan avulla tuotteet helpommin ja nopeammin.
Hinta

kpl

Hinta

NÄYTTÄVÄT TÄHTIPOMMIT
MAGNUM THUNDER KING, 3 kpl
TEHO THUNDER 3.0, 3 kpl
PYRO BLASTER, 2 kpl

2,95 €
5,95 €
9,95 €

14,90 €
16,95 €
24,95 €
34,90 €
44,90 €

GLITTER
SOUND OF SILENCE, 4 rakettia
KYMPPIKERHO, 10 rakettia
RAKETTIMAFIA, 13 rakettia
YDINLATAUS, 8 rakettia

MAHTAVAT PADAT
11,95 €
16,95 €
24,95 €
29,90 €
39,90 €
44,90 €
49,90 €
64,90 €
79,90 €
89,90 €
139,00 €
159,00 €
249,00 €
295,00 €

PATAÄSSÄ 10
KARJALASTA KAJAHTAA
STAR PARADE
HURRIKAANI
MEGA MÖRSSÄRI
YKKÖSKETJU
PRESTO
TÄHTIVIUHKA
TAIVAS SALAMOI
ELEGANTE
CENTURIO
ELIITTI-näytöspata
SUPERIOR SHOW BOX
SILVER-näytöspaketti, 3 kpl

kpl

LOISTAVAT RAKETIT

HÄIKÄISEVÄT ROOMALAISET
3,95 €
4,95 €
7,95 €

ISO ROOMALAINEN, 2 kpl
DRAGON BALLS
JUMBOTYKKI, 2 kpl

SÄIHKYVÄT SUIHKUT
6,95 €
12,95 €

VESUVIUS-LAJITELMA, 5 kpl
FIREFOX

YLIVOIMAISET PAUKKULAJITELMAT JA PIENTUOTTEET
2,95 €
3,95 €
12,90 €
19,95 €

PYROBOOM, 40 kpl
BATTLE TANK, 3 kpl
MIXIBOXI
SOKKA IRTI
Yhteensä:

TÄHTISADETIKKU 70 CM

5

kappaletta

Lahjoitamme 1 €
jokaisesta
suojalaseista
ja kuulosuojaimista
Lastenklinikoiden
Kummeille.

3,00€
MUOTOTÄHTISADETIKUT

14

kappaletta

KUULOSUOJAIMET

5,00€

8,95€
SUOJALASIT JUNIOR

3,00€
SUOJALASIT

3,00€
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HILJAISEMPI VAIHTOEHTO
Säihkyvät suihkut ja ylivoimaiset pientuotteet hiljaisempia ilotulitteita etsiville.

ISO
ROOMALAINEN

DRAGON
BALLS

Tämä roomalainen ampuu upeat kipinähäntäammukset
korkealle ilman kovaa pauketta.

Roomalaiset vain jatkavat kasvuaan.
Tämä 200 laukauksen värikäs keskitys syöksee ilmoille
tulta ja tappuraa muinaisten tarinoiden lohikäärmeen lailla.
Ainoaksi kysymykseksi jää: montako laitetaan?

2

200

kappaletta

laukausta

3,95€

UUTUU

20s

4,95€

S

UUTUU

FIREFOX

S

MIXIBOXI

Hiljainen, kaunis ja pitkäkestoinen suuri
suihku syöksee kipinöitä monissa eri
väreissä yleisön hämmästeltäväksi.

Nyt ilo irti tämän 77 pientuotteen
lajitelmapakkauksen kanssa. On rätinää,
vihellystä ja paljon pörinää ja surinaa.

77

40s

kappaletta

12,95€

12,90€
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MUISTA
SUOJA-

LASIT!

SUOJALASIT

3,00€

ilotulitusturvallisuus.fi

VESUVIUSLAJITELMA

SOKKA
IRTI

Kipinäisuihkujen klassikko!
Pienestä koosta huolimatta huikean tehokas
ja näyttävä kipinäsuihku ilman rätinää!

5

kappaletta

Sokka irti – peto on irti! Yli 60 pikkutuotteen rasia
täynnä ruutia ja rätinää: muun muassa tankkeja ja kranuja.
Laaja ja kattava pientuotevalikoima!

64

10s

kappaletta

6,95€

19,95€

PYROBOOM

BATTLE TANK

Pippurisen väkevä ja tulinen rätinäpommi.

Hitti ja klassikkotuote! Tankki liikkuu
maassa ja lopuksi täräyttää valopallon
tykin piipusta.

40

3

kappaletta

kappaletta

2,95€

3,95€
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RAKETTIMYYNTIPISTE
Myyntipäivät: su 27.12. • ma 28.12.• ti 29.12.• ke 30.12.• to 31.12.

TERVETULOA
ILOTULITUKSEN
ILOISEEN
MAAILMAAN
WWW.ILOTULITUS.FI

Ilotulitteiden luovutusikä on 18 vuotta. Tuotevalikoimat
saattavat vaihdella myyntipisteittäin. Pidätämme oikeuden
hintamuutoksiin. Tarjoukset voimassa 27.12.–31.12.2020 tai
niin kauan kuin tavaraa riittää.
– 12 –

Katso videot ja myyntipaikat: WWW.ILOTULITUS.FI
#ilotulitus

