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Pyrimme kuvaamaan jokaisesta 
tuotteesta ja uusista myyntieris-
tä omat videot, jotta tiedät osta-
jana mitä saat. Ethän osta sikaa 
säkissä!

Järjestämme Youtubessa satun-
naisen säännöllisesti live-julk-
kareita, joissa käydään läpi uusia 
tuotteita ja vastaillaan chatin 
kyssäreihin.
Tervetuloa mukaan!

TUOTEVIDEOT
YOUTUBESSA!

Pyrokratia Oy / Y-tunnus: 2844236-1

Ilotulitteita saa ostaa myös ympäri vuoden esimerkiksi juhlia varten. Voit 
myös tilata tuotteet venetsialaisia ja uuttavuotta varten etukäteen ja toimi-
tamme tuotteet noutopisteisiin, säilytyksestä ei siis tarvitse itse huolehtia.

Verkkokaupasta löytyy myös suuri valikoima sesongin ulkopuolisia erikoi-
suuksia eurooppalaisilta laatumerkeiltä. Uutuuksia ja täydennyksiä ilmestyy 
ympäri vuoden, joten kannattaa olla hereillä ja tilata mieleiset tuotteet jo 
ennakkoon! Tilausohjeet pyrokratia.fi osiosta: miten tilaan?

YMPÄRIVUOTINEN VERKKOKAUPPA PYROKRATIA.FI

Armageddon jatkaa pyrokraattien piristävän apokalyptistä 
nimiteemaa. Armageddon on kauden uutuus ja voikin pe-
rustellusti kysyä, miksi tätä ei ole ollut aiemmin saatavilla? 
Armageddon ampuu sekä viuhkaan että suoraan ja efektit 
ovat henkeäsalpaavat upeat. Kaiken kruunaa loppupään 
koko taivaan täyttävä time rain -kultainen rätinä, joka tuo 
maailmanlopun tunnelman kotipihallesi. Huomio! Tämä 
vaatii paljon tilaa ympärilleen!

Armageddon

Tuotenro: CLE4551
Pyromassa: 1987,2g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 144 kpl
Kesto: n.1min 20s

155€

Finlandia on jyhkeä oodi isänmaalle. Massiivinen 
38 millimetrin kaliiberi lähes maksimilatauksella 
antaa kuulua niin, että ikkunat helisevät ja maam-
me-laulu kajahtaa spontaanisti katsojien suusta. 
Tänä(kään) vuonna Suomen värit eivät efekteihin 
asti päässeet, mutta kyllä tässä väriä on!

Finlandia

Tuotenro: CLE4073
Pyromassa: 787g [F3]
Putken halk: 38mm
Laukauksia: 24 kpl
Kesto: n.45s

52€

KlikkaaKlikkaa!

Katso myyntipisteet

mainoksen lopusta

https://www.tiktok.com/@pyrokratiaoy?lang=fi-FI
https://fi-fi.facebook.com/pyrokratiaoy/
https://www.instagram.com/pyrokratiaoy/?hl=fi
https://pyrokratia.fi/
https://www.instagram.com/pyrokratiaoy/?hl=fi
https://www.youtube.com/@PyrokratiaOy
https://pyrokratia.fi/
https://youtube.com/playlist?list=PLWp6-RXRJB7ipaJyrN4MqON0bPiV8vnZ4
https://www.tiktok.com/@pyrokratiaoy?lang=fi-FI
https://fi-fi.facebook.com/pyrokratiaoy/
https://www.instagram.com/pyrokratiaoy/?hl=fi
https://www.youtube.com/@PyrokratiaOy


2

Suomen ilotulitelainsäädäntö 
vaatii täysremontinPÄÄKIRJOITUS

Suomen ilotulitelainsäädäntö on ripoteltu useaan 
lakiin ja valtioneuvoston asetukseen. Asetukset on 
päivitetty pääosin vuonna 2015 ja laki itsessään on 

peräisin vuodelta 2005. Ilotulitteiden sääntelyä koske-
va säännöstö on osa laajempaa räjähteiden säännöstöä. 
Kansallisen lainsäädännön lisäksi ilotulitteiden omi-
naisuuksia ja kauppaa säännellään EU-direktiivillä, joka 
puolestaan pohjaa pitkälti Euroopassa sovellettaviin 
ilotulitestandardeihin.

Pari vuotta sitten tehty kansalaisaloite ”rajat räiskeel-
le” pyrki käytännössä kieltämään ilotulitteiden käytön 
yksityishenkilöiltä. Eduskunta sai vihdoin käsiteltyä 
aloitteen loppuun ja lopputulos olikin järkevä: ab-
surdi kansalaisaloite sai täystyrmäyksen ja hyvä niin. 
Valiokunnan mietintö eduskunnan siunaamana kät-
kee kuitenkin sisäänsä uuden uhan, mutta samalla 
myös mahdollisuuksia. Eduskunta velvoitti työ- ja 
elinkeinoministeriön selvittämään keinoja ilotulitehait-
tojen vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Tämä selvitys on uhka siinä mielessä, että mikroman-
ageroivat politrukit saattavat keksiä uusia naurettavia, 
lähes kiusantekoon rinnastettavia rajoituksia, joiden 
lopputuloksena ei ole ilotulitehaittojen väheneminen, 
vaan lähinnä verenpaineen ja kustannusten kohoami-
nen. Toisaalta selvitys on myös mahdollisuus, sillä nyt 
voisi vihdoin olla aika kirjoittaa uudelleen ilotulitte-
ita koskeva enimmäkseen epäonnistunut säännöstö. 
Järkevien uudistusten myötä ilotuliteturvallisuus voisi 
edelleen parantua.

Miksi nykyinen lainsäädäntö on sitten niin surkea? 
Suurin ongelma lainsäädännössä on sen tulkinnan-
varaisuus. Tulkinnanvaraisuus antaa tilaa viranomaisten 
mielivallalle lain tulkinnassa ja tämä onkin ihan todel-
linen ongelma Suomessa. Esimerkiksi kaikkien pe-
lastuslaitosten alueella vaikuttaa olevan täysin eri laki 
ilotulitteiden suhteen. Lainsäädäntöä lukemalla ei voi 
myöskään tietää, mikä tuote on todella sallittu ja mikä 
ei.
 
Toinen suorastaan massiivinen ongelma on rajoitteet 
ilotulitteiden jakelulle. Lain mukaan ilotulitteita ei saa 
luovuttaa kuluttajalle (ilman käyttölupaa) 1.12. – 26.12. 
Ilotulitteita saa siis luovuttaa kaikkina muina aikoina 
vuodesta, mutta ei joulukuussa ennen sesonkia. Tämän 
kiellon tarkoitus on varmasti ollut hyvä ennen internet-
iä, mutta ei aivan loppuun asti mietitty. Kielto johtaa 
verkkokaupan osalta siihen, että verkkokaupan tuotte-
ita joudutaan välivarastoimaan hirvittävä määrä, koska 
niitä ei saa antaa eteenpäin asiakkaalle. Edellinen virke 

sisälsi myös tärkeän avainsanan: välivarasto. On täysin 
järjenvastaista, että ilotulitteita ei saa luovuttaa suoraan 
asiakkaalle muutoin kuin välivaraston (myyntipiste) 
kautta.
 
Välivarastointi siis johtaa siihen, että vaarallisiksi 
aineiksi katsottavia ilotulitteita kuskataan ensin varas-
toitavaksi myyntipisteisiin, jotka sitten antavat ne eteen-
päin asiakkaille. Tuotteita siis varastoidaan mahdolli-
simman paljon ennen kuin ne saa luovuttaa kuluttajijlle. 
Toisin sanoen lainsäädäntö edellyttää, että ilotulitteiden 
varastointiin liittyvät riskit maksimoidaan. Joko ilotu-
litteet eivät ole niin vaarallisia kuin lainsäädäntö antaa 
ymmärtää tai sitten lainsäädäntö on epäonnistunut. 
Lainsäätäjä on siis joko tarkoituksellisesti tai tarkoit-
tamattaan luonut mahdollisimman suuren logistisen 
kaaoksen ilotulitteiden ympärille joulukuussa. 

Suomen laki sisältää myös ristiriitaisuuksia ja epäloo-
gisuuksia tuotteiden osalta epämääräisten määritelm-
ien lisäksi. Esimerkiksi ns. koiranpommit on Suomessa 
kielletty lailla. Tästä huolimatta koiranpommeja myy-
dään toreilla, pilailukaupoissa ja pitkin poikin maata, 
eikä valvovaa viranomaista tämä tunnu hetkauttavan. 
Kaiken kruunaa se, että tämän luokan tuotteita ei saisi 
direktiivin mukaan edes lainsäädännöllä rajoittaa. Myös 
erilaiset kuluttajakäyttöön nimenomaisesti tarkoitetut 
savut ja soihdut on Suomessa rajattu vain ammattirä-
jäyttäjien (tehosteräjäyttäjä) käyttöön. Usein valmistaja 
ja eurooppalainen maahantuoja on suunnitellut nämä 
jopa ala-ikäisille, mutta Suomessa vaaditaan panosta-
jaan rinnastettava pätevyys käyttöön.

Luettelin tässä joitakin pääkohtia epäonnistuneesta 
laki- ja asetuskokoelmasta. Jos tätä kyhäelmää pitäisi 
arvostella lukion esseenä, tuloksena olisi ”0-15 pistet-
tä, täysin käsittämätön tuotos”. Laista puuttuvat sen 
tärkeimmät elementit: selkeät määritelmät ja tarkka-
rajaisuus, tietoon ja ymmärrykseen perustuva säänte-
ly sekä käytännön toiminnan ymmärtäminen. Laki ja 
asetukset ilotulitteiden ympärillä vaativat pikaisen ja 
perusteellisen täysremontin. Pahinta mitä voisi käydä, 
olisi nykyisen lakiräpellyksen päälle rakennettu jokin 
vielä epäonnistuneempi viritys. Se olisikin varsinainen 
tårta på tårta ja kirsikka päälle. 

Lakimuutokset ottavat paljon aikaa ja sitä on turha hai-
kailla tälle tai edes seuraavalle vuodelle. Sitä odotellessa 
toivotan kaikille loistavaa, värikästä ja kaunista vuoden-
vaihdetta! Muistakaa suojalasit!

-Pääpyrokraatti



Pieni, perinteinen tähtisädetikku. Hauska ja halpa tapa 
viettää vuodenvaihdetta! Saa käyttää myös muina aikoi-
na. Pakkaus paperia, ei siis huolta muoviroskista.

Nämä ekopallerot kätkevät sisäänsä vain vastuullisesti 
tuotettua ja hiilijalanjälkihyvitettyä sademetsäruutia. 
Näitä palleroita tehdessä ei ole loukattu kenenkään tun-
teita, kenenkään kulttuuria ei ole omittu eikä valmistuk-
sen aikana ole kiroiltu! Eco Ballsit eivät myöskään sisäl-
lä muovia tai muuta ikävää. Kaikesta hyveellisyydestään 
huolimatta rätinä on kunnollinen!

Biedronka tarkoittaa puolaksi leppäkerttua. Nämä per-
hoset lähtevätkin ilmaan kuin leppäkertut konsanaan. 
Pakkauksessa 12 kpl hauskaa pörriäistä. Varma koko 
perheen suosikki alkuiltaan UV-aattona. 

Tämä on isompi versio biedronkasta, joskaan aivan lo-
hikäärmeen luokkiin ei ylletä. Tulinen nousu on hyvin 
tuuhea ja tuote nouseekin tehokkaasti useamman met-
rin ylöspäin. Pakkauksessa 6 kpl jättilohik...perhosta. 

Tähtisädetikut

Eco Balls

Biedronka-Perhonen

Dragon’s Fire-Perhonen

Tuotenro: CLE6301-24
Pyromassa: 0,8g/kpl [F1]
Pituus: 170mm
Pakkauskoko: 10 kpl/pkt

Tuotenro: CLE0400
Pyromassa: 15g/kpl [F2]
Pakkauskoko: 3 kpl/pkt

Tuotenro: CLE3503
Pyromassa: 2,8g/kpl [F2]
Pakkauskoko: 12 kpl/pkt

Tuotenro: CLE3526
Pyromassa: 7g/kpl [F2]
Pakkauskoko: 6 kpl/pkt
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Hiljainen tuote

1€

3,5€

4€

4€

1

2

3

4

https://youtu.be/i6xZMnosllE
https://youtu.be/esaaKadC3r0
https://youtu.be/alAebqfO7zQ


Lapsenmieliselle aikuiselle tai pyrokraatille sopiva valikoima 
pientuotteita. Tämä riittää ehkä ensimmäisen tunnin ajalle, 
joten osta kerralla toinen.

Paketti sisältää: 6 kpl munakranaatteja, 6 kpl taikapalleroita, 
10 kpl strobovaloja, 12 kpl herhiläisiä, 6 kpl spinnereitä, 6 kpl 
pyöriviä kiekkoja, tankki, perhonen ja pieni tulivuorisuihku.

Perinteinen sarjatulta syöksevä roomalaispata eli sata-
tähtinen. Ei välttämättä sovellu illan loppuhuipennuk-
seksi, mutta kyllä tätä nyt mieluummin katselee kuin 
Euroviisuja. Palloja pitäisi nokasta tulla 100, mutta eipä 
niitä kukaan taida laskea.

Tässä paketissa on neljä kappaletta hauskaa monitoimi-
suihkua. Suihku alkaa hauskalla rääkäisyllä ja värillisillä 
efekteillä ja loppupää onkin sitten silkkaa rätinää. Kesto 
noin 25 – 30 sekuntia.

Helvetica ei ole pelkästään fontti, vaan se tarkoittaa sveitsiläistä. Itse 
asiassa kyseisen fontin on kehittänyt sveitsiläinen Max Miedinger 
ja Eduard Hoffmann. Tämä upea tulivuorisuihku on sesonkileh-
temme ainoa Kiinan ulkopuolella valmistettu tuote. Ja se näkyy. 
Sveitsiläiset ovat hiveltäneet tämän tulisuihkun hienommaksi kuin 
kellonsa. Itse pahvitötterö ei ole suuri, mutta se on täynnä. Upea 
kaksivaiheinen efekti nousee jopa kuuteen metriin ja valaisee koko 
tienoon!

Bomb Box

Starcannon

Cuckoo Cuckoo 2

Helvetica

Tuotenro: 1000
Pyromassa: 58,5g/pkt
Sytytyksiä: 49 kpl

Tuotenro: 4001
Pyromassa: 25g [F2]
Putkien halk: 10mm
Laukauksia: 100 kpl
Kesto: n.30s

Tuotenro: FF-CC3-B
Pyromassa: 42g/kpl [F2]
Pakkauskoko: 4 kpl/pkt
Kesto: n.30s/kpl

Tuotenro: 785
Pyromassa: 395g [F3]
Kesto: n.1min 
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Hiljainen tuote

Hiljainen tuote

19€

10€

2,5€

15€

5

6

7

8

https://youtu.be/ypUF4MGbPwY
https://youtu.be/ST2pSOvXuxk
https://youtu.be/JDzrhRmmOgQ
https://youtu.be/sWc5GDdKRkg


Viva on Etnan tapaan perinteinen tulivuorisuihku, joka 
nousee yhä vain korkeammalle. Efektinä on hopea ja 
rätinä. 

Tulisuihkuissa jo ties kuinka kauan käytetty Etna juon-
taa tietenkin juurensa Sisiliaan, jossa kyseinen arvaa-
maton tulivuori sijaitsee. Etna on aluksi pieni, harmiton 
kartio, joka loppua kohden suurentuu kiihtyvästi. Efek-
teinä on hopea, kultainen rätinä ja punaiset ja vihreät 
tähdet.

XL Gold Crackling on tähtipommi, joka kultaisen hän-
nän saattelemana saattelee taivaalle tuuhean kultaisen 
rätinäpilven kera kovan jyntkäyksen.

Gold Crown on yläpuolisen tuotteen kaksoisveli kultai-
sella brocade crown -kuviolla. Näyttävä pitkäkestoinen 
efekti, joka jää valumaan vielä ensi vuoteen asti!

Viva

Etna

XL Gold Crackling

Gold Crown

Tuotenro: CLE0605A
Pyromassa: 100g/kpl [F2]
Pakkauskoko: 3 kpl/pkt
Kesto: n.1min/kpl

Tuotenro: CLE0605B
Pyromassa: 130g/kpl [F2]
Pakkauskoko: 3 kpl/pkt
Kesto: n.45s/kpl

Tuotenro: CLE5007
Pyromassa: 21,5g/kpl
Putken halk: 30mm [F2]
Pakkauskoko: 3 kpl/pkt
Kesto: n.5s/kpl

Tuotenro: CLE5006
Pyromassa: 19,5g/kpl
Putken halk: 30mm [F2]
Pakkauskoko: 3 kpl/pkt
Kesto: n.5s/kpl5

22€

22€

6€

9

10

11

12
Uusi kompaktimpi koko 

(vähemmän ilmaa)

Uusi kompaktimpi koko 
(vähemmän ilmaa)

6€

https://youtu.be/b6-OjkX2qsI
https://youtu.be/ToBeCTMdXgc
https://youtu.be/Krw7-OEau54
https://youtu.be/VHthXFl5gZU


Tähtipommi 5000 on ollut viime vuosien verkkokaupan 
myyntimenestys. Vuoden 2022 erä on muiden 30 mm il-
mapommien ohella kokenut laihdutuskuurin. Ehei, ei suin-
kaan ruudin määrässä vaan fyysisessä koossa. Tuotteissa on 
uudet pyöreät jalat, hieman lyhyempi putki sekä kompak-
timpi pahvipaketti. Luvassa siis ruutia ja lupauksia... Pake-
tissa kolme eri efektiä eri värisin välkkein.

Thunder King on yleisnimitys ilmapommeille, mutta 
virallisesti nämä yhden kudin putket ovat Single Shotte-
ja. Tällä kertaa isompi on pårempi ja lukemat asetettu 5 
tonniin. Nämä on varustettu jokainen miinoilla eli kat-
seet aluksi maahan, jonka jälkeen reilun kokoinen kuvio 
täyttää taivaan.

Pyrokraattien tuotekehitysministeriön alijohtaja antoi 
mahtikäskynsä kehittää suurin sallittu tähtipommi Suo-
men markkinoille. Siispä syntyi Peacemaker ja Peace-
keeper. 48 millimetrin kaliiberi yhdistettynä 40 gram-
man maksimilataukseen takaa sen, että naapuri ei enää 
ryppyile ja rauha vallitsee. Paketissa sekä rauhantekijä 
että rauhanturvaaja. 

Viime vuoden Angry Dog setti on saanut uuden kuosin. Rahtikustan-
nusten takia monissa tuotteissa hinnat ovat nousseet rajusti, mutta eivät 
tässä, sillä  vahvistamattomien tietojen mukaan nämä uitettiin kiinasta 
viikinkilaivalla jäämeren kautta. Hinta-Ruutisuhteeltaan Vikings Rocket 
on takuuvarmasti Suomen ylivoimaisesti edullisin rakettisetti. 
Älä kuitenkaan tuijota pelkkää hinta-ruutisuhdetta. Tämä vihainen 
viikinki on nääs efekteiltään, kuvioiden kooltaan ja laadultaan hinta-
luokkansa kärkeä. Tai no, parashan tämä tässä hintaluokassa on koko 
Suomessa.

Single Shot 5000

Single Shot 5000a

Peacemaker & Peacekeeper

Vikings Rocket

Tuotenro: CLE5000
Pyromassa: 20,5g/kpl
Putken halk: 30mm [F2]
Pakkauskoko: 3 kpl/pkt
Kesto: n.5s/kpl

Tuotenro: CLE5000A
Pyromassa: 18,2g/kpl
Putken halk: 30mm [F2]
Pakkauskoko: 3 kpl/pkt
Kesto: n.5s/kpl

Tuotenro: CLE5009
Pyromassa: 40,8g/kpl
Putken halk: 48mm [F3]
Pakkauskoko: 2 kpl/pkt
Kesto: n.5s/kpl

Tuotenro: 2590-2592 
Pyromassa: 189g/pkt
Raketteja: 7 kpl [F2]  
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16€

12€

7€

7€

13

14

15
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Uusi kompaktimpi koko 
(vähemmän ilmaa)

Uusi kompaktimpi koko 
(vähemmän ilmaa)

https://youtu.be/_nH8aIrTV30
https://youtu.be/NC_YBG76uWo
https://youtu.be/p1tUCLRY_ho


SR-Pyron laadukas 53 grammainen keppisetti, jossa jokai-
sessa raketissa on erilainen hieno efekti. Efekteinä: white 
peony w/ red blink, brocade crown w/ red strobe, brocade 
crown w/ green blink, pink dahlia w/ crackling core sekä 
brocade crown w/ blue tips. Etiketti muistuttaa erehdyt-
tävästi uutta F-35:sta, mutta nämä jäävät sentään hieman 
matalammalle ja ovat myös budjettiystävällisiä.

Jos et päässyt näkemään Perseleidej.. eikun perseidien tähden-
lentoja, voit tällä tuotteella korjata asian. Näiden näkemiseen ei 
tarvita kaukoputkea, mikroskooppia tai muita optisia välineitä. 
Pikemminkin päin vastoin. Nimittäin Ursan teleskoopeissa ei 
hetkeen mitään muuta näykään, kun Spacen raketit halkaisevat 
taivaan. Myös komea jyntkäys on kuultavissa toisin kuin ava-
ruudessa. Tosin Star Warsissa äänet kuuluvat sielläkin.

Mini Panda pääsi viime vuonna yllättämään monet to-
den teolla suloisella ulkomuodollaan. Sisältä tämä sö-
pönassu on kuitenkin kiukkuinen peto täynnä kunnon 
ruutia.

Dinosaurissa ruuti on kuivunut aina jurakaudelta asti 
ja sen kyllä huomaa. 15 kunnon laakia täynnä punaista, 
kultaa ja rätinää. Suomessa elää tiettävästi kaksi dino-
saurusta. Toinen on tämä pata ja toinen on muuan po-
liitikko.

Dominate Sky

Space

Mini Panda

Dinosaur

Tuotenro: CLE2596
Pyromassa: 53g/kpl
Raketteja: 5 kpl [F2]  

Tuotenro: CLE8021-2592
Pyromassa: 254,3g/pkt
Raketteja: 7 kpl [F2]

Tuotenro: CLE4026-M
Pyromassa: 97,6g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 16 kpl
Kesto: n.25s

Tuotenro: RE4035-3
Pyromassa: 102g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 15 kpl
Kesto: n.25s7

Ruksaa tuote
muistiin!

23€

28€

7€

8€

17

18

19

20

https://youtu.be/arJJwgsPOvU
https://youtu.be/i0DevaUUvzI
https://youtu.be/ahgs5N8IiYA
https://youtu.be/c0B7kz4JtL8


Pyrokraatit pahoittelevat tämän tuotteen nimessä ja 
etiketissä esiintyvää aidon vantaalaisen kulttuurin omi-
mista ja siitä aiheutunutta mielipahaa. Itse tuote on silti 
varsin hyvä hintaisekseen. 16 laukausta hienoilla efek-
teillä!

Vuoden etsityin pikkupata on saatu kiinni ja tuotu pyro-
kraattien myyntipisteille. Löytöpalkkiona Wanted tar-
joilee harvinaisen kauniita efektejä pikkupadaksi. Efek-
teissä sinistä ja kultaa sekä time rain.

Kova ääni sävytettynä punaisella Peony-kuviolla. Ei 
sovellu tiukkapipoille tai muutoin ikäville ihmisille. 
Padassa on paljon potkua, joten tue huolellisesti kuten 
myös kaikki muutkin pikkupadat.

Vuoden tauon jälkeen saimme Great Wallin jälleen se-
sonkivalikoimaan JoHo Pyron jemmasta. Tämä ilmiö-
mäinen pienehkö pata on sullottu niin täyteen sitä oi-
keaa tavaraa, että pahville ei paljoa jää tilaa! Jos Kiinan 
muuri on ihmiskunnan suurenmoisin rakennelma, niin 
tämän padan täytyy olla ainakin heti seuraavana.

Hooligans

Wanted

Little Boy

Great Wall

Tuotenro: 363-1
Pyromassa: 108,8g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 16 kpl
Kesto: n.25s

Tuotenro: 363-2
Pyromassa: 108,8g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 16 kpl
Kesto: n.25s

Tuotenro: CLE4220
Pyromassa: 96g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 16 kpl
Kesto: n.25s

Tuotenro: 3502
Pyromassa: 238g [F2]
Putken halk: 19mm
Laukauksia: 35 kpl
Kesto: n.40s 8

16€

9€

9€

9€

21

22

23
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HUOM! Kova ääni.
Älä ammu taajamassa! 

https://youtu.be/wuBs0h7xwbU
https://youtu.be/fPNi7PFqmPA
https://youtu.be/LFKDeuUm2tI
https://youtu.be/FGnaJ0YXkbI


Viime vuonna tämän padan kautta levinnyt krooninen tuli-
tehörhöys ei ota laantuakseen! Päinvastoin, hörhöys uhkaa 
levitä maanlaajuisesta epidemiasta pandemiaksi ja WHO 
onkin julistanut tulitehörhöyden maailman toiseksi suuri-
maksi uhaksi heti yleisen tyhmyyden jälkeen. Kumpaan-
kaan ei valitettavasti tunneta parannuskeinoa. 20 upeaa 
kutia takuuvarmaa SR Pyron kuivaa pyromassaa.

Tsernobylin ydinkatastrofi oli vakavin atomien ytimillä 
leikkimisestä aiheutunut onnettomuus koskaan. Tämä 
pata puolestaan on ehkä paras onnenpotku pienten pa-
tojen ystäville. 25 millimetrin kaliiberi tarjoilee yllättä-
vän muhkean audiovisuaalisen elämyksen höystettynä 
aidolla ja varmasti tuoreella ruudinkatkulla. 

ESO -eli Ässäpata pyrokraattien tyyliin on palannut. 
Efektit ovat, jos mahdollista, vieläkin muhkummat ja 
jyntkymmät. ESO:n muheva 25 millimetrin kaliiberi 
yhdistettynä hillittyyn viuhkaan tarjoilee suorastaan es-
teettisen kokemuksen ilotulitustaiteen ystäville. ESO on 
vivahteikas, viipeyilevä ja aavistuksen kujeileva.

Valitsetko punaisen vai sinisen pillerin? Haluatko näh-
dä kuinka syvälle kaninkolo johtaa? Jos valitsit punai-
sen, tämä pata on sinua varten. Hacker näyttää sinulle, 
millaisia edullisemmatkin ilotulitteet voivat parhaim-
millaan olla. Voimaa on enemmän kuin riittävästi, eikä 
efektejäkään tarvitse pahemmin häpeillä.

Infected

Chernobyl

ESO

Hacker

Tuotenro: CLE4080
Pyromassa: 210g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 30 kpl
Kesto: n.30s

Tuotenro: CLE4032
Pyromassa: 250g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 25 kpl
Kesto: n.30s

Tuotenro: 22333-3
Pyromassa: 231g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 21 kpl
Kesto: n.18s

Tuotenro: CLE4127
Pyromassa: 296g [F2]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 16 kpl
Kesto: n.35s9

17€

18€

20€

21€
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27

28

https://youtu.be/SywIK-cCa5o
https://youtu.be/B7-skL5f1vo
https://youtu.be/NHdSU5VFGTc
https://youtu.be/v-FcfLOEIyg


Tämän padan ammuttuasi tähtipölyä on jälleen kaik-
kialla. 24 laukausta täynnä sinisiä, violetteja ja vihreitä 
tähtiä, valkoista ja punaista välkettä sekä kultaa. Ah, 
niin kaunista.

On kuin Crazy Clown, menee joka vuosi kuin kuumille 
(valkoisille) kiville.

Hullu Klovni jäi viime vuonna juntturaan Eurooppalai-
siin satamiin odottamaan kevättä. Pieni erä toki viime 
vuonna saatiin perille asti. Mutta nyt sitä saa! Crazy 
Clown on loistavasti rytmitetty pata 25 millimetrin ka-
liiberilla. Tempon vaihtelut kruunaavat tämän mestari-
teoksen.

Hawaii kiidättää sinut halvalla 30 euron hinnalla bisnes-
luokassa suoraan Hawaii -saarten auringon lämpöön. 
Menomatkalla tarjotaan lämpimien pyyhkeiden ja päh-
kinöiden lisäksi glitter peony -kuvioita sekä erittäin 
kirkkaita komeettoja. Paluumatkalla joudutaankin pa-
haan turbulenssiin, kun matka päättyy vihellyskonsertin 
saattelemana räväkkään tuplafinaaliin. Buckle up!

Pyrokraateille on myönnetty tämän tuotteen johdosta seuraavat palkin-
not:
- Vuoden etiketti 2022
- Vuoden etiketti 2023 ennakkoon
- Vuoden ilmastoteko
- Vuoden luontokuva
Kaiken lisäksi itse tuote on käsittämättömän loistava. Aseistettu orava 
ampuu pitkään palavia eri värisiä dahlia –kuvioita ja lopuksi sinisestä 
valkoiseen väriä vaihtavan upean finaalin.

Stardust

Crazy Clown

Hawaii

Armed Squirrel

Tuotenro: 4105
Pyromassa: 314g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 24 kpl
Kesto: n.40s

Tuotenro: CLE4033
Pyromassa: 370,8g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 36 kpl
Kesto: n.35s

Tuotenro: CLE4041
Pyromassa: 386g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 66 kpl
Kesto: n.1min 10s

Tuotenro: CLE4155
Pyromassa: 430,9g [F2]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 25 kpl
Kesto: n.40s 10

35€

30€

25€

25€

29

30

31

32

https://youtu.be/idNudTbTG8w
https://youtu.be/4046OIoGMkw
https://youtu.be/kvoZx4CPpIM
https://youtu.be/WQXRAi-0gQs


Insider eli sisäpiiriläinen on varsinainen troijan he-
vonen. Tällä kertaa tosin positiivisella tavalla. Insider 
soluttautuu paatuneimmankin HeSyläisen tajuntaan ja 
valloittaa upeilla punaisilla crossette-kuvioillaan ja vii-
meistelee jäljen VALTAVILLA glitter-kuvioilla. Insider 
oli pyrokraattien viime vuoden suosikkipatoja. Tämä on 
U-P-E-A.

Pyrospecial on siitä erityinen pata, että se tarjoaa huo-
keaan hintaan yli puolentoista minuutin ilotulituselä-
myksen! Yleensä tämän hintaluokan padat eivät kestä 
edes puolta tästä. Mielenkiintoista on myös se, että 
näinkin pitkä kesto on saatu täyteen toimintaa. Hin-
ta-laatusuhde 6/5.

¡Hola, Amigo! ¿hablas español? Emme mekään, mutta 
Amigo puhuu niin kansainvälistä kieltä, että sitä jokai-
nen ymmärtää. Amigo on nopea ja erittäin näyttävä 
viuhkapata. Punaiset kirkkaasti välkkyvät nousut säestä-
vät taivaan täyttävät efektit ja lumoavat kauneudellaan. 
Jos haluat kaikki heti ja nyt, tämä on sinulle.

Kun suunnitelmat V ja W epäonnistuvat, on aika ottaa 
käyttöön suunnitelma X. Plan X on Finlandian paha 
kaksoisveli. Padan runko ja omainaisuudet ovat muuten 
samat, mutta efektit ovat eri ja finaalissa ammutaan kol-
men laukauksen sijaan 8 kutia kerralla. Plan X hieman 
nopeampi rytmiltään kuin Finlandia, mutta hitaampi 
kuin viime vuoden erä.

Insider

Pyrospecial

Amigo

Plan X

Tuotenro: CLE4190
Pyromassa: 497g [F2]
Putken halk: 20/30mm
Laukauksia: 32 kpl
Kesto: n.1min

Tuotenro: CLE4128-P
Pyromassa: 500g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 100 kpl
Kesto: n.1min 40s

Tuotenro: CLE4271
Pyromassa: 500g [F2]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 25 kpl
Kesto: n.20s

Tuotenro: CLE4076
Pyromassa: 787,2g [F3]
Putken halk: 38mm
Laukauksia: 24 kpl
Kesto: n.40s11

42€

45€

48€

52€
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https://youtu.be/cWtSjmhmsdk
https://youtu.be/SoA4bAVnKzs
https://youtu.be/KMlXyl8urpM
https://youtu.be/gOI0ddH5I7o


Epävakaa maailmantilanne innosti pyrokraatit teke-
mään piristävän ydinsota-aiheisen tuoteperheen. Ther-
monuclear on yksi kolmesta atomipadasta, jossa 25 
laukausta 38 millimetrin kaliiberilla on ahdettu niin 
täyteen räjähtävää massaa kuin laki sallii! Efektinä tässä 
padassa on Brocade Crown höystettynä pirtsakan ydin-
sodan punaisella ja vihreällä. Huom! Pieni erä!

Uraani 235 on uraanin luonnossakin esiintyvä fissii-
linen isotooppi, jolla voidaan aikaansaada ja ylläpitää 
ydinreaktiota. Uranium 235 puolestaan on korkeasti 
radioaktiivinen pata, joka esiintyy tässä sesongissa 
pyrokraattien myyntikaapeissa! Uranium 235 on mui-
den atomipatojen tapaan 38 millimetrin kaliiberilla 
varustettu jytky, jossa myös efekteissä pääosin Brocade 
Crown, mutta lisähöysteenä muutama väriä vaihtava 
efekti ja loppurätinä. Uraanijalanjälki hyvitetty!

Plutonium 239 on modernien ydinaseiden niin sanottu 
pääraaka-aine. Plutonium 239:n puoliintumisaika on 
24 110 vuotta. Tämän padan puoliintumisaika on tästä 
poiketen noin 25 sekuntia ja kokonaan se on kulutettu 
50:ssä sekunnissa. Plutonium 239 on uudistettu versio 
viimevuotisesta saman nimisestä padasta ja nykyisin 
tässä padassa on muiden atomipatojen tapaan 25 kpl 38 
mm putkia. Efektit eroavat enemmän kahdesta muusta 
atomipadasta ja mukana on Brocade Crownin lisäk-
si mm. Glittering Willow ja eri värisiä peonyjä. Myös 
finaali on hieman kahta muuta räyhäkkäämpi.

Finlandia on jyhkeä oodi isänmaalle. Massiivinen 38 
millimetrin kaliiberi lähes maksimilatauksella antaa 
kuulua niin, että ikkunat helisevät ja maamme-laulu ka-
jahtaa spontaanisti katsojien suusta. Tänä(kään) vuonna 
Suomen värit eivät efekteihin asti päässeet, mutta kyllä 
tässä väriä on!

Finlandia

Thermonuclear /
Uranium 235 /
Plutonium 239

Tuotenro: CLE4073
Pyromassa: 787g [F3]
Putken halk: 38mm
Laukauksia: 24 kpl
Kesto: n.45s

Tuotenro: CLE4319 / 
CLE4320 / CLE4321

Pyromassa: 970g [F3]
Putken halk: 38mm
Laukauksia: 25 kpl
Kesto: n.50s 12

70€

70€

70€

52€
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Huom! 
Rajoitettu 
saatavuus,

1 kpl/asiakas
näistä kolmesta

https://youtu.be/K1P-TFeN3Aw
https://youtu.be/0zhH-HFK1iI
https://youtu.be/082p0ruyrsY
https://youtu.be/sk6o_EhTAqg


Space Light on järisyttävä monitoimipata, joka tar-
joaa upean ilotulitusnäytöksen yhdellä sytytyksellä. Yli 
minuutin kesto yhdistettynä vaihtelevaan tempoon ja 
muuttuvaan kaliiberiin on varsinaista silmäkarkkia ilo-
tulitusten ystäville. Space Light ampuu sekä suoraan että 
viuhkaan, joten varaa riittävästi tilaa ympärille ja nauti 
näytöksestä!

Suurikaliiberisten patojen ongelma on se, että laukauk-
sia niissä on vähän. War of Tanks eli säiliöiden sota on 
hyvä kompromissi suuren kaliiberin ja laukausmäärän 
suhteen. Tämä hieman alle kilon pyromassalla ahdet-
tu jööti hönkii kuin juuri tankattu Leopard 2A6. Suuri 
36-millinen kaliiberi ja 35 laukausta ei taatusti jätä paa-
tuneintakaan pasifistia kylmäksi.

Mega on suurimmilla mahdollisilla putkilla höystetty 
jötkö, josta ei voimaa puutu. Ampuu korkealle, mutta ei 
liian korkealle, etteivät satelliitit putoa radaltaan. Viime 
vuosien supersuosion saavuttanut pata on taas valikoi-
missa. Varaudu pienehköön maanjäristykseen. 

Tämä jopa 150:n laukauksen pata on taatusti Suomen 
hauskin pelkästään viuhkaan ampuva pata. Supernovas-
ta ei vauhtia ja meininkiä puutu, vaan meno on alusta 
loppuun 100/100. Tahti on hengästyttävä, mutta onnek-
si happea saa taas 45:n sekunnin hyperventiloinnin jäl-
keen. Jos olet erityisherkkä, tämä ei ole sinua varten.

Space Light

War of Tanks

Mega

Supernova

Tuotenro: CLE4150
Pyromassa: 667g [F3]
Putken halk: 20/25/30mm
Laukauksia: 56 kpl
Kesto: n.1min 15s

Tuotenro: CLE4055
Pyromassa: 910g [F3]
Putken halk: 36mm
Laukauksia: 35 kpl
Kesto: n.1min

Tuotenro: CLE4064
Pyromassa: 1000g [F3]
Putken halk: 48mm
Laukauksia: 25 kpl
Kesto: n.1min 15s

Tuotenro: CLE4132
Pyromassa: 990g [F3]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 150 kpl
Kesto: n.35s13

60€

80€

80€

90€
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https://youtu.be/AjJXsfJNWdA
https://youtu.be/X_KtMyP6-DI
https://youtu.be/9gfTF4xbGrk
https://youtu.be/kK_Ixj0dbJw


Northern Lights on pyrokraattien itse suunnittelema 
upea näytöspata. Tämä tuote on yhdistelmä kauneutta 
ja näyttävyyttä. Näissä revontulissa onkin panostettu 
erityisesti efektien laatuun ja pitkään paloaikaan. Yk-
sikään kuvioista ei ole sitä tavallisinta ja halvinta, vaan 
koko pata on ilotulitustaidetta.

Tässä ukkosmyrskyssä on jopa 200 salamaa ja kesto on 
lähes 2 minuuttia. Mukana paljon vaihtelevia efektejä ja 
keskellä myös hiljainen osio ns. ”flying fish” -efekteillä. 
Pitkä muttei pitkäveteinen! Paljon vastinetta rahalle.

Nibiru on maa-planeettaa uhkaava ulkoavaruuden kiertolai-
nen, jota kutsutaan myös nimellä Planet X. Planeetta Nibirun 
olemassaolo on kiistetty todisteiden puutteiden vuoksi, mutta 
tämä yhdistelmäpata löytyy takuuvarmasti pyrokraattien kaa-
peista! (toim. Huom. Ainakin niin kauan kuin niitä riittää!). 
Nibiru on upeilla erivärisillä ghost-efekteillä höystetty pata, 
joka loppuu lähes planetaariseen katastrofiin rinnastettavaan 
rytinään. Älä jää tästä katastrofista paitsi!

Armageddon jatkaa pyrokraattien piristävän apokalyptistä 
nimiteemaa. Armageddon on kauden uutuus ja voikin perus-
tellusti kysyä, miksi tätä ei ole ollut aiemmin saatavilla? Arma-
geddon ampuu sekä viuhkaan että suoraan ja efektit ovat hen-
keäsalpaavat upeat. Kaiken kruunaa loppupään koko taivaan 
täyttävä time rain -kultainen rätinä, joka tuo maailmanlopun 
tunnelman kotipihallesi. Huomio! Tämä vaatii paljon tilaa ym-
pärilleen!

Northern Lights

Thunderstorm

Nibiru

Armageddon

Tuotenro: CLE4252
Pyromassa: 996g [F3]
Putken halk: 25/30mm
Laukauksia: 77 kpl
Kesto: n.50s

Tuotenro: 4407
Pyromassa: 960g [F3]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 200
Kesto: n.1min 45s

Tuotenro: CLE4566
Pyromassa: 1341g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 108 kpl
Kesto: n.55s

Tuotenro: CLE4551
Pyromassa: 1987,2g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 144 kpl
Kesto: n.1min 20s 14

155€

130€

100€

90€
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https://youtu.be/UtFzGvvZjE4
https://youtu.be/EIij0ovBPlk
https://youtu.be/iXOHo-Cn8wQ
https://youtu.be/68mhWgYVU2A


Thorin ukkospultti tai tuttavien kesken ”Torsti” on jo 
lähes legendaariseen maineeseen noussut SR Pyron yh-
distelmäpata, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Torsti on 
täydellinen ilotulitusnäytös yhdellä sytytyksellä. Valitet-
tavasti hintojen nousu on kurittanut erityisesti Torstia 
suuren laatikon vuoksi, mutta kyseessä on edelleen hin-
ta-laatusuhteeltaan 4,83/5 yhdistelmäpata. 

Nämä kevyet ja kattavasti suojaavat sekä pyrokratia-pi-
pon kanssa mukavasti istuvat suojalasit takaavat muka-
van ja turvallisen vuodenvaihteen. Suojalasien käyttö on 
pakollista sytyttäjälle ja erittäin suotavaa myös katsojil-
le! Lähes kaikki ilotulitteisiin liittyvät silmävammat olisi 
ehkäistävissä suojalaseilla. Ole fiksu, älä ole tyhmä. Käy-
tä suojalaseja!

Nämä lapsille sopivat kevyet ja kattavasti suojaavat sekä 
pyrokratia-pipon kanssa mukavasti istuvat suojalasit 
takaavat mukavan ja turvallisen vuodenvaihteen. Suoja-
lasien käyttö on pakollista sytyttäjälle ja erittäin suota-
vaa myös katsojille! Lähes kaikki ilotulitteisiin liittyvät 
silmävammat olisi ehkäistävissä suojalaseilla. Ole fiksu, 
älä ole tyhmä. Käytä suojalaseja!

Metallinen avaimenperä Pyrokratian kauniilla logolla. 
Vaikka logon reuna ei ole liian terävä, sitä on käytetty 
onnistuneesti ilotulipahvilaatikoiden avaukseen monta 
kertaa. Jos avaimet hukkuvat sinulla usein, suosittelen 
Pyrokratia -avaimenperän ostoa, sillä se kilisee muka-
vasti ja tunnet sen taskussa varmasti. Ostoskärryihin se 
ei kolikon sijasta mene valitettavasti, yritetty on.

Thor’s Thunderbolt

Suojalasit

Lasten Suojalasit

Avaimenperä

Tuotenro: CLE4548
Pyromassa: 1963,3g [F2]
Putken halk: 20/25mm
Laukauksia: 189 kpl
Kesto: n.1min 35s

Paino: 34g

Paino: 17g

Paino: 30g

15

170€

2,5€

2,5€

4€
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https://youtu.be/_40p6H4GQHs


Pyrokratia -mukissa riittää tilaa addiktoituneemmalle-
kin kahvinryystäjälle. Pyrokraattien tietotoimiston vah-
vistamattomien tietojen mukaan tilavuus on noin 4,6 
desiä. Mattapintaisessa mukissa on logo vastavärisenä.

Viimeinen erä pipoa vuosimallia 2021! Viimeinen mah-
dollisuus haalia tämä keräilykappale päähäsi ja suojata 
itsesi byrokraattien mielivallalta ja ilmastotavoitteilta!

Ryhdikäs ja muutenkin parasta A-ryhmää edustava lip-
pis komealla 3D-brodeerauksella. Takana remmisäätö 
metallisoljella, joten vanne ei kiristä, vaikka pää hieman 
turpoaisi liiallisen ruudinhaistelun seurauksena. Lys-
tikkäänä yksityiskohtana on metallisoljessa laserkaiver-
rettu Pyrokratia-logo. Logoa reunustavat valkoiset osat 
ovat printtiä.

Tämä lippiksen rekkapenamalli soveltuu hyvin Suomen 
kuumaan kesäsäähän. Takaosassa oleva verkko päästää 
pahimmat höyryt pois päänupista. Tässäkin mallissa on 
tyylikkäästi 3D-brodeerattu Pyrokratia-logo. Takana on 
perinteinen nappisäätö.

Pyrokratia-Muki

Pyrokratia-Pipo

Pyrokratia-Lippis 1

Pyrokratia-Lippis 2

Tilavuus: n.4,6 dl
Paino: 453g

Tuotenro: 819/2015
Pyromassa: 1000kg
Kesto: ikuinen

Säätövara: n.50-62 cm

Säätövara: n.55-61 cm

16

16€

16€

10€

7€
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AMMUNTAJÄRJESTELMÄT

REMOTE FIRING SYSTEM
DB04R IGNITE COBRA

Halpa kiinalainen sytytysjärjestelmä. 
Yhteen kauko-ohjaimeen on mahdol-
lista ohjelmoida useampi laite. Toimii 
paristoilla. 4 piiriä käytettävissä per 
laite.

Laadukas puhelimella ohjattava säh-
köinen sytytysjärjestelmä Cobran 
tekijöiltä. USB-ladattava sisäinen akku. 
Piirejä on 18 kpl, ja lisävarusteiden 
avulla tuotteita voi kytkeä sarjaan tai 
rinnan useamman.

Ammattilaisten käyttämä laadukas 
ammuntajärjestelmä. Saatavilla erilai-
sia ammuntamoduuleja aina 18 piiristä 
72 asti. Laitteet täysin ohjelmoitavissa 
tietokoneella. Myynnissä myös paljon 
lisävarusteita ja oheistarvikkeita.

Ilotulitteet ovat näyttäviä jo yksittäin ammuttuina, mutta kun-
nollisella ammuntajärjestelmällä voit tehdä juuri omanlaisen 
näytöksen ja yllättää naapurit sekä kyläläiset! Verkkokaupasta 
löytyy vaihtoehto jokaiseen budjettiin, tutustu ihmeessä!

Ammuntajärjestelmät 
saatavilla vain netistä

http://
https://pyrokratia.fi/collections/ammuntajarjestelmat-ja-tarvikkeet/products/ignite-i18
https://pyrokratia.fi/collections/ammuntajarjestelmat-ja-tarvikkeet/products/cobra-18r2-kaukosaadin
https://pyrokratia.fi/collections/ammuntajarjestelmat-ja-tarvikkeet
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KAUPUNKI MYYNTIPAIKKA & 
OSOITE

1 Aura Boksishop (liike vain ilotulitemyyntiin)
Riskintie 3, 21380 Aura

2 Espoo Gigantti Megastore
Finnoonlaaksontie 1-5, 02270 Espoo

3 Forssa Forssan Ase ja Retkeily
Opintie 2, 30300 Forssa

4 Helsinki Kauppakeskus Lanterna
Varikkotie 2, 00880 Helsinki

5 Helsinki Kauppakeskus Malmin Nova
Malminkaari 13-19, 00700 Helsinki

6 Hyvinkää Masku
Mäkikuumolantie 3, 05800 Hyvinkää

7 Hämeenlinna Euronics
Tiiriönsuontie 2, 13130 Hämeenlinna

8 Ikaalinen Eräkala
Soutajantie 12, 39500 Ikaalinen

9 Janakkala Neste K Linnatuuli
Helsingintie 1426, 12400 Janakkala

10 Joensuu JPM-Myynti
Autoasemankaari 1, 81280 Uimaharju

11 Joensuu Karjalan Pultti
Salpakatu 6, 80100 Joensuu

12 Jyväskylä K-S Konttoripiste
Härkökuja 4, 40530 Jyväskylä

13 Järvenpää Gigantti
Diggarinkatu 12, 04420 Järvenpää

14 Kajaani Mattoasennus Karjalainen
Tietokatu 1, 87400 Kajaani

15 Kauhajoki S-Market
Topeeka 65, 61800 Kauhajoki

16 Kauniainen Kauppakeskus Grani
Kauniaistentie 7, 02700 Kauniainen

17 Keitele K-Rauta
Asematie 1, 72600 Keitele

18 Klaukkala Gigantti
Viirintie 11, 01800 Nurmijärvi

19 Kokkola Masku
Kosilankatu 2, 67700 Kokkola

20 Kotka Masku
Jumalniementie 7, 48600 Kotka

21 Kouvola Kymen Kaihdin
Korjalankatu 20, 45130 Kouvola

22 Kuopio Masku
Leväsentie 2, B, 70700 Kuopio

23 Kyrö K-Market
Sahatie 1, 21800 Kyrö

24 Lahti RTV
Alavankatu 6, 15610 Lahti

25 Lappeenranta Gigantti
Myllärinkatu 12, 53550 Lappeenranta

MYYNTIPISTEET 27.-31.12.2022

Verkkokaupasta sesonkipisteille 
noudettavaksi tilatut tuotteet 
on haettavissa 27.12. klo 12 
eteenpäin. Asioinnin nopeut-
tamiseksi otathan mukaan 
tilausnumeron(t) sekä varaudu 
todistamaan henkilöllisyytesi.
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KAUPUNKI MYYNTIPAIKKA & 
OSOITE

26 Lempäälä Masku Ideapark
Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä

27 Lohja Gigantti
Korjaamokuja 3, 08200 Lohja

28 Loimaa Suomen Ase ja Retkeily
Satakunnantie 48, 32200 Loimaa

29 Mikkeli Masku
Karikontie 5, 50600 Mikkeli

30 Mäntsälä Autoliike Keijo Lehtonen
Maisalantie 12, 04600 Mäntsälä

31 Oulu Masku Ideapark
Ritaharjuntie 49, 90540 Oulu

32 Pielavesi K-Rauta
Puustellintie 26, 72400 Pielavesi

33 Pori Masku
Puinnintie 16, 28360 Pori

34 Porvoo Gigantti
Ratsumestarinkatu 9, 06500 Porvoo

35 Raisio Gigantti
Itäniityntie 14, 21280 Raisio

36 Riihimäki Hämeen Konttoripiste
Tehtaankatu 11, 11710 Riihimäki

37 Salo Gigantti
Hämeentie 37, 24100 Salo

38 Savonlinna
Masku
Automiehenkatu 6, 
57100 Savonlinna

39 Seinäjoki Masku Ideapark
Suupohjantie 57, 60320 Seinäjoki

40 Tampere Kauppakeskus Duo
Pietilänkatu 2, 33720 Tampere

41 Tampere Masku Hakametsä
Sammon Valtatie 2, 33530 Tampere

42 Tampere Masku Lielahti
Sellukatu 22, 33400 Tampere

43 Tuusula Masku
Moukarinkuja 2, 04300 Tuusula

44 Vaasa Masku Mustasaari
Karperöntie 1, 65610 Mustasaari

45 Vantaa Masku Petikko
Tiilipojanlenkki 2, 01720 Vantaa

46 Vantaa Masku Porttipuisto
Porttisuontie 4, 01200 Vantaa

47 Viitasaari K-Rauta
Kauppakaari 3, 44500 Viitasaari
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https://pyrokratia.fi/pages/sesonkimyyntipisteet2022
https://goo.gl/maps/gS66sWYt5b1GWqzg8
https://goo.gl/maps/tvtCfFDMxZ47UMqk9
https://goo.gl/maps/s9HgvsdXb6HxQzUa9
https://goo.gl/maps/BbAvHtxSwe23AJxF8
https://goo.gl/maps/UKpg5FtKk74hursH9
https://goo.gl/maps/XaNYCXH1PdP1bxQJ6
https://goo.gl/maps/uhmFopp1U76bbQJy7
https://goo.gl/maps/vPLxPRZ9z59ZLYuX6
Helsingintie 1426, 12400 Janakkala
https://goo.gl/maps/zUgJ7DcXFBTmQ6BB8
https://goo.gl/maps/gVGzayCwZhCevo7T6
https://goo.gl/maps/hymds1epNdak6ZcM8
https://goo.gl/maps/2HSiU5ghigMkBbeV8
https://goo.gl/maps/B2DiUMEtcAuR5BZa9
https://goo.gl/maps/fTz7Dmjhd2S6i3Sf8
https://goo.gl/maps/KJrUmMpsJ2qRnzeZ6
https://goo.gl/maps/JmF89y7Fv671pvm49
https://goo.gl/maps/kCTXx75k8Q5L9eJE8
https://goo.gl/maps/P7yE6wEb49omvzDR6
https://goo.gl/maps/fXh7AcsFFrGRxY5T6
https://goo.gl/maps/JGWvq6KyK5H6cGHQ7
Leväsentie 2, B, 70700 Kuopio
https://goo.gl/maps/QtCqHtAAxQt6KYt57
https://goo.gl/maps/V3MBibRK6n63FqSH8
https://goo.gl/maps/zvKxiMWdadqNJ6Tw5
https://goo.gl/maps/TnFvpdwk41htNJqXA
https://goo.gl/maps/WbDfhVH3jEHAaTg57
https://goo.gl/maps/UBHUuLxgAyVXPnHr6
https://goo.gl/maps/U5xts7iSBGfusSAr5
https://goo.gl/maps/TWRvFue2Fmbj9S9i9
https://goo.gl/maps/iereK89aFdz7vGHEA
Puustellintie 26, 72400 Pielavesi
https://goo.gl/maps/LwEvfZwFEFWmwrjP6
https://goo.gl/maps/95xKYTDzG2xrakDQ7
https://goo.gl/maps/Z1sBck4LuDrxvPoc7
https://goo.gl/maps/buKnzvm7zQPeXZ338
https://goo.gl/maps/Pg22pBvDmg4o8m8C9
https://goo.gl/maps/HiANGaDuqbTfqfun8
https://goo.gl/maps/PsATFkKGu4UwXRVg9
https://goo.gl/maps/kCPQkWANstwiqCr37
https://goo.gl/maps/idHtZQ1uUCJ5Zw86A
https://goo.gl/maps/ButQM1PBX3TFF1YSA
https://goo.gl/maps/1Zi46Aprepon4Z719
https://goo.gl/maps/D42rTuZA4kk1H6sD6
https://goo.gl/maps/zqdYv3hgfmMSkoCV9
https://goo.gl/maps/LvCcjp9tj3VaAA1M8
https://goo.gl/maps/UoxXxsNCQULroSUYA


OSTOSLISTA
TUOTTEEN NIMI HINTA KPL YHT.

PIENTUOTTEET
1. Tähtisädetikut 1
2. Eco Balls 3,5
3. Biedronka -
    Perhonen 4

4. Dragon’s Fire -
    Perhonen 4

5. Bomb Box 15
ROOMALAISET
6. Starcannon 2,5
TULISUIHKUT
7. Cuckoo Cuckoo 2 10
8. Helvetica 19
9. Viva 22
10. Etna 22
ILMAPOMMIT
11. XL Gold Crackling 6
12. Gold Crown 6
13. Single Shot 5000 7
14. Single Shot 5000A 7
15. Peacemaker & 
      Peacekeeper 12

RAKETIT
16. Vikings Rocket 16
17. Dominate Sky 23
18. Space 28
PADAT
19. Mini Panda 7
20. Dinosaur 8
21. Hooligans 9
22. Wanted 9
23. Little Boy 9
24. Great Wall 16
25. Infected 17
26. Chernobyl 18

TUOTTEEN NIMI HINTA KPL YHT.

27. ESO 20
28. Hacker 21
29. Stardust 25
30. Crazy Clown 25
31. Hawaii 30
32. Armed Squirrel 35
33. Insider 42
34. Pyrospecial 45
35. Amigo 48
36. Plan X 52
37. Finlandia 52
38. Thermonuclear 70
39. Uranium 235 70
40. Plutonium 239 70
41. Space Light 60
42. War of Tanks 80
43. Mega 80
44. Supernova 90
45. Northern Lights 90
46. Thunderstorm 100
47. Nibiru 130
48. Armageddon 155
49. Thor’s Thunderbolt 170
OHEISTUOTTEET
50. Suojalasit 2,5
51. Lasten Suojalasit 2,5
52. Avaimenperä 4
53. Pyrokratia -Muki 7
54. Pyrokratia -Pipo 10
55. Pyrokratia -Lippis 1 16
56. Pyrokratia -Lippis 2 16
KOKONAISHINTA
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