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REHELLISTÄ RUUTIARUUTIA

Pyrimme kuvaaman 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!

Klikkaa!Pyrokratialla on venetsialaismyynti 6:ssa eri 
pisteessä ja nyt ensimmäistä kertaa maail-
manhistoriassa myös 24h piste Janakkalassa!

Ilotulittaminen venetsialaisissa on sallittua 
osassa suomea ilman erillistä ilmoitusta. Tar-
kista takasivun kartasta alueet, joilla ammun-
ta on sallittua. 

KATSO SIVULTA 16
MYYNTIPISTEET JA TARKISTA 
MISSÄ SAA AMPUA

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! Klikkaa tästä tilausohjeisiin

YMPÄRIVUOTINEN VERKKOKAUPPA PYROKRATIA.FI

24h
piste!

Janakkala

BRÄNDIT VENETSIALAISISSA

https://pyrokratia.fi/pages/mitentilaan
https://pyrokratia.fi/
https://www.tiktok.com/@pyrokratiaoy?lang=fi-FI
https://fi-fi.facebook.com/pyrokratiaoy/
https://www.instagram.com/pyrokratiaoy/?hl=fi
http://
https://pyrokratia.fi/
https://www.youtube.com/c/PyrokratiaOy/videos
https://www.johopyro.fi/
https://www.chinared.nl/
https://shop.funke-fireworks.com/index.php?route=common/home
https://srpyro.com/en/
https://www.evolutionvuurwerk.nl/
http://
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Islannissa käyneet ovat nähneet paikallisia kuumia lähteitä. Osa on 
uimakelpoisia, toiset taas myrkyllisiä rikintäyteisiä. Suomessa lähinnä 
vastaavia ovat avannot, jotka ovat aluksi jääkylmiä, mutta ajan myötä 
niihinkin tottuu. Astetta isompi kaliiberi C vaatiikin sitten karaistuneen 
käyttäjän, ne nimittäin ovat aluksi oikein mukavia bengaleita, mutta 
hetki ennen loppua alkavat rätistä hillittömästi. Tunnelma on kuin sulaa 
rautaa löisi pesäpallomailalla, valtavasti hehkuvia kipinöitä. (kiinassa 
sitäkin harrastetaan)

Bomb boxeja on mainoksessa tunguksi asti. Keskimmäinen meinasi 
melkein unohtua kokonaan. Tämä setti on kuitenkin täydellinen väli-
malli tarjoten ”best of both worlds” ilman että oikein mitään puuttuu.
Ei makeaa mahan täydeltä, mutta ei myöskään liian vähän. Hintakin 
asettuu kivasti puoleenvälin tienoille. 
Sisältää: Tankkeja 2 kpl, spinnereitä 12 kpl, pyöriviä kiekkohärpättimiä 
6 kpl, tulivuorisuihkuja 2 kpl, laskuvarjopommeja 2 kpl, perhosia 2 kpl, 
Thunder King Single Shotteja 2 kpl, strobovaloja 10 kpl, munakranaatte-
ja 12 kpl, pieniä strobopillereitä 6 kpl ja herhiläisiä 12 kpl.

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

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

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

Tuotenro: 1001
Pyromassa: 142g/pkt
Sytytyksiä: 68 kpl

Tuotenro: 1002
Pyromassa: 399g/pkt
Sytytyksiä: 138 kpl

Tuotenro: FM12-FL5
Pyromassa: 3x29g [F2]
Laukauksia: 3x1 kpl
Kesto: n.25s/kpl

Geysir, Kaliber C

Super Bomb Box
Nyt ensimmäistä kertaa saatavilla kaikkien aikojen suurin pommiboksi!
Kokoa on varmaan tuplasti verrattuna aikaisempaan Big Bomb Boxiin.
Koitamme seurata muotia ja nyt mekin annamme tämän setin ostajalle 
kaupan päälle Rocket Party -rakettipaketin, jossa on jopa 12 rakuttia. 
Paketti sisältää: 24 kpl herhiläisiä, 6 kpl spinnereitä, 12 kpl pyöriviä isoja 
kiekkoja, 4 kpl tankkeja, 4 kpl perhosia, 4 kpl pieniä tulivuorisuihkuja, 
12 kpl värisavuja, 20 kpl flashejä, 4 kpl ilmapommeja, 2 kpl isoja 
tulisuihkuja, 4 kpl laskuvarjoja, 6 kpl stroboja, 48 ja 96 laukauksen 
roomalaispata sekä 12 kpl pieniä pyöriviä kiekkoja.

Big Bomb Box

Bomb Box

Kaupan päälle
Rocket Party-raketti-

paketti!

X€

1

2

3

4

8€

45€

25€

15€

https://youtu.be/ypUF4MGbPwY
https://youtu.be/aeYj-WGNIIo
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Tuotenro: CLE5005
Pyromassa: 5x23,5g [F2]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 5x1 kpl
Kesto: n.5s/kpl

Big Boom on uutuus Suomen ilotulitemarkkinoilla. Mielikuvitukset-
tomasta nimestään huolimatta tämä lajitelma sisältää viisi erilaisella 
efektillä varustettua upeaa tähtipommia. Jokaisessa putkessa on myös 
näyttävä miina eli herkkua on luvassa sekä maassa että toposfäärissä. 
Hajoituspanos on, noh, kovahan se on! Näissä hinta-laatu on kohdillaan.

Big Boom

Tuotenro: T30-1
Pyromassa: 3x25g [F2]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 3x1 kpl
Kesto: n.5s/kpl

Tempest on puolalaisen kipinän (Funke) Pyrokratialle valmistama laa-
dukas ilmapommi pitkään valuvine kuvioineen. Tämän satsin piti tulla 
viime vuonna jo myyntiin, mutta sattuneista syistä se ei perille ehtinyt. 
Jos olet ampunut Funken Sternraketen -setin, tiedät mitä odottaa. Efek-
teinä on väärällä kotimaisella kielellä: 
1.) Golden Willow tail to blue peony with golden willow change to big 
silver Chrys tips;
2.) Blue tail to Golden willow change to white strobe tips;
3.) Gold brocade tail to golden brocade crown.

Tempest

Tuotenro: CLE5000A
Pyromassa: 3x18,2g [F2]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 3x1 kpl
Kesto: n.5s/kpl

Thunder King on yleisnimitys ilmapommeille, mutta virallisesti nämä 
yhden kudin putket ovat Single Shotteja. Tällä kertaa isompi on pårempi 
ja lukemat asetettu 5 tonniin. A tarkoittaa, että B oli jo käytössä.
No joo, nämä on varustettu jokainen miinoilla eli katseet aluksi maahan, 
jonka jälkeen reilun kokoinen kuvio täyttää ilman.

5000a

Tuotenro: 4002
Pyromassa: 3x18g [F2]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 3x1 kpl
Kesto: n.5s/kpl

Pyrokratian Youtube -livessä ylivoimaisesti suosituin chattikyssäri on: 
tuleeko single shotteja myyntiin? Tällä kertaa toiveet on kuultu ja venet-
sialaisvalikoimassa näitä keltaisia putkia taas on. Efekti on suosittu Red 
& Silver Glitter.

Single Shot

Ruksaa tuote
muistiin! Toimii  
myös koneella ja  

puhelimella

8

7

6

5

4€

7€

9€

10€

https://youtu.be/SRw0Nqm__uU
https://youtu.be/K92tvO-OJCE
https://youtu.be/E628B_kQO-0
https://youtu.be/L3I2sFoWA3Y
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Tuotenro: KY4702
Pyromassa: 40g/kpl [F2]
Raketteja: 3 kpl

Paketa! Tämä huudahdus saattaa kuulua Pyrokratian varastolla useaan 
otteeseen ennen sesonkia. Paketoitavia tilauksia nimittäin saattaa muu-
tama olla. Tämäkin rakettisetti on pitkä, ja se kun koitetaan laatikkoon 
mahduttaa, niin jäljellä on pian hammastikkuja. Tiskiltä ostettaessa 
tuota ongelmaa ei ole, joten tämä setti kannattaa ehdottomasti pistää 
kassiin. 40 grammaa ruutia tiukassa paketassa takaa hirvittävän avaus-
panoksen ja suuren kuvion.

Paketa

Tuotenro: KY4704 5...9
Pyromassa: 132g/pkt
Raketteja: 7 kpl [F2]

Vähän yli euron per raketti ei ole kovin paha, jos vertaa Nasan 10x hin-
taisiin laitoksiin. Eivät nämä hyviä ole, mutta halpoja kyllä. Nämä pe-
rusraketit lentävät korkealle ja niissä on hieman hiljaisempi avauspanos 
kuin yleensä kepeissä. 

Supreme

Tuotenro: CLE2594
Pyromassa: 24g/pkt [F2]
Raketteja: 8 kpl

Enpä tiedä mikä hirviö on ollut mielessä näitä nimetessä, mutta kyllä 
jos pimeässä metsässä tälläisen lujaa rääkäisevän ja kovaa pamahtavan 
tikun lähettää, niin saattaa karhukin laittaa tassut korvilleen. On se sen 
verta paha ääni.

Monster Eyes

Tuotenro: KY4701
Pyromassa: 40g [F2]
Raketteja: 1 kpl

Jos odotit sydänkuviota, saat pettyä. Niin petyimme mekin, kun tuotetta 
testasimme. Jos kuitenkin pidät keppiraketeista ja nimenomaan pallo-
päistä, niin symmetrisen kuvion avautuessa sydän alkaa onneksi taas 
pumpata. Tämä on edullisin korkealle nouseva all-in-one tuote, joka on 
turvallista lähettää mukana tulevan ammuntaputken avulla. Efekti tässä 
on komea Golden Willow with White Glittering Pistil, huonompikin 
voisi olla.

I Love You

12

11

10

9

9€

8€

5€

3,5€

https://youtu.be/laoD5YxBazo
https://youtu.be/jecqlXfozPk
https://youtu.be/I_3cxmwtMa8
https://youtu.be/-6_i84txC9E
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Tuotenro: KY4704 1-9
Pyromassa: 462g/pkt
Raketteja: 24 kpl [F2]

Formidablessa on halpoja raketteja, paljon! Kuvio ei ole kummoinen, 
mutta ei ole hintakaan! Jos haluat paljon ammuttavaa edullisesti, tämä 
setti on tehty juuri sinulle. Kulmakunnan rakettiherruutta ei ehkä voi-
teta, mutta rahamiehen (nyk. rahahenkilön) maineen sillä varmasti saa. 
24 kpl pakkauskoko on nykyään melko harvinaista herkkua suomen 
markkinoilla. Kesällä on toivottavasti 40 astetta uuttavuotta lämpöisem-
pää, joten nämä onnistuu helposti ampumaan ilman valkoisia sormia.

Formidable

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

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

Space

Tuotenro: KY4703
Pyromassa: 40g/kpl [F2]
Raketteja: 10 kpl

Vanhoja 2000-luvun alun raketteja alkaa olla jo ikävä. Tämä setti toi 
kuitenkin mieleen Pyrostarin vanhan Thunder Ball 007:n. Raketti on 
jotakuinkin dynamiittipötkön kokoinen sisältäen jopa 40g pyromassaa.
Testien perusteella räjähdys jää jonkin verran dynamiitista, mutta pot-
kua on, ja paljon!

Sky Runners

Tuotenro: KY4705
Pyromassa: 40g/kpl [F2]
Raketteja: 7 kpl

Ammattilaisnäytöksissä suuret tähtipommit on toteutettu pyöreällä 
shell-tekniikalla. Näin ollen kuvio avautuu useimmiten pyöreästi joka 
suuntaan. Nämä shellirakettit ovat tennispalloja verrattuna jalkapallon 
suuruisiin ammattituotteissa, mutta kuvio on hieno pyöreä yhtäkaikki.

Full Sky

16

15

14

13

27€

27€

26€

26€

https://youtu.be/JjWHSh53zlQ
https://youtu.be/NzNu56sXrWU
https://youtu.be/i0DevaUUvzI
https://youtu.be/I-6-CjdfRdA
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Tuotenro: 3502
Pyromassa: 238g [F2]
Putken halk: 19mm
Laukauksia: 35 kpl
Kesto: n.40s

Trump koitti rakentaa muuria meksikon rajalle muutama vuosi sitten, 
mutta hän ei ollut suinkaan ensimmäinen. Kiinassa hieman pidem-
pi rakennelma valmistui 2000 vuotta sitten, liekö sitten tarkoituksena 
puolustautua pohjoista mahtia vastaan. Venetsialaisten lähestyessä 
muureja rakentuu kuitenkin ihan Suomessakin, nimittäin patamuureja. 
Patamuurit ovat komeita rakennelmia sisältäen erikokoisia ja painoisia 
palikoita ollen kuitenkin huomattavan edullisia esikuviinsa nähden.

Great Wall

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

Titanium Salute efektinä on harvinaista herkkua padoissa. Pikkupojan 
titaanipilvet on höystetty hienolla punaisella peonylla, jolla jerkkua on 
saatu lisää. Eli ei siis puhdas salute, vaikka onkin salute. Uudenvuoden 
alla kirjoitimme tässä, että Little Boy on jumissa kontissa Euroopassa, 
joten on mahdollista, että se ei ehdi sesonkitiskille. Näin siinä juurikin 
kävi. Nyt se on saatavilla tiskiltä, jos vain saamme kontin ovet auki.

Little Boy

Tuotenro: 4100
Pyromassa: 110g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 16 kpl
Kesto: n.20s

Pieniä patoja ei koskaan ole liikaa. Ne ovat usein kokoisekseen yllättä-
vän ärhäköitä, ja siksi onkin syytä tukea huolella. Inflaatio nousee, mut-
ta pidämme ainakin toistaiseksi keskiyön ukkosen hinnan maan päällä. 
16 laukausta eli 4x4 on kuin neliveto talvella, hupia on eikä se hyydy 
missään vaiheessa.

Midnight Thunder

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

Perinteinen sarjatulta syöksevä roomalaispata eli satatähtinen. Ei välttä-
mättä sovellu illan loppuhuipennokseksi, mutta kyllä tätä nyt mieluum-
min katselee kuin Euroviisuja. Palloja pitäisi nokasta tulla 100, mutta 
laskuissa ei valitettavasti pysytty.

Starcannon

HUOM! Kova ääni.
Älä ammu taajamassa! 

X€

20

19

18

17

16€

9€

9€

2,5€

https://youtu.be/ST2pSOvXuxk
https://youtu.be/5cIr4NrEIeE
https://youtu.be/LFKDeuUm2tI
https://youtu.be/FGnaJ0YXkbI
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Tuotenro: 4106
Pyromassa: 509,6g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 49 kpl
Kesto: n.40s

Sinistä, punaista, vihreää, keltaista. Yksinkertainen resepti, jolla saadaan 
kuitenkin aikaan normaalista poikkeava ja yllättävä esitys. Crossette on 
efektinä valopallo, joka hajoaa keveyesti noin neljään pienempään valo-
palloon, jotka sitten valuvat alaspäin ja sammuvat hetken päästä. Sopii 
Adagion kanssa hiljaisia tuotteita etsiville näyttävyydestä tinkimättä.

Crossette

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

Ilotulitepatoja valmistetaan käytännössä pahviputkiin tai valumuottiin. 
Stardust oli ensimmäisiä puristustekniikkaa hyödyntäviä patoja, ja se 
näkyy. Tuote on hyvin toimintavarma ja nousukorkeus kudeilla lähellä 
optimia, joten paineaalto tuntuu eri tavalla maan pinnalla. Vielä kun 
korvaisi ruudin tähtipölyllä, niin tämä lähtisi varmaan lentoon...

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

Stardust

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

Crazy Clown on loistava vajaan 400 gramman paturainen 25-millimet-
rin kaliiberilla. Todella vaihteleva pata sekä temmon että efektien osalta. 
Kestoa reilu puoli minuuttia, mutta silti tuntuu, ettei se lopu koskaan. 

Ehdottomasti paras parin kympin pata Suomessa!

Crazy Clown

Tuotenro: CLE409
Pyromassa: 264g [F2]
Putken halk: 19mm
Laukauksia: 48 kpl
Kesto: n.1min

Muistuttaa ulkoisesti Great Wallia ja putkikoko täsmää myös. Siihen 
loppuvatkin yhtäläisyydet. Gorbatšov on varsinainen patojen perestoi-
ka ja kateellisten glasnost. Tämä uutuuspata tuo totaalisen uudistuksen 
pienten patojen maailmaan ja näyttää avoimesti, mitä pienellä rahalla 
voikaan saada. Tämä entinen pääsihteeri jyskyttää taivaalle 48 kultapal-
mua, joissa korosteväreinä punainen, violetti, vihreä, sininen ja rätinä. 
Oчень хорошо! Minuutin se piti kestää, mutta kuukaisi taisikin vieräh-
tää.

Gorbacov

Hiljainen tuote

24

23

22

21

36€

25€

25€

22€

https://youtu.be/bRKxR6S_ML8
https://youtu.be/8h0h-MFU7_4
https://youtu.be/idNudTbTG8w
https://youtu.be/qen3GdGbEf0
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Tuotenro: CLE4235
Pyromassa: 49g
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 49 kpl
Kesto: n.35s

Big Boy on Little Boyn isoveli. Hirvittävät 49 titanium salute -jyskyä 
halkaisevat taivaan ja pudottavat Jupiterin kiertoradaltaan. Jokaisessa 
laukauksessa on kauhistuttavan jyntkeen ja titaanipilven lisäksi kaunis, 
viipyilevä hyrränousu. Lopussa seitsemän laukauksen finaali!

Big Boy

Tuotenro: 4201
Pyromassa: 630g [F3]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 35 kpl
Kesto: n.45s

Amazing on nimensä mukaisesti upea JoHo Pyron tuotos, jossa on jä-
reämpi 30 mm kaliiberi isompien kuvioiden saavuttamiseksi. Tätä pataa 
ei ole hetkeen ollut saatavissa, tauko on kuitenkin tehnyt hyvää. Viimek-
si noin 3 vuotta sitten nähtynä pata oli sellainen perus hyvä, mutta nyt 
tämä on suorastaan amazingly good. Testien jälkeen piti oikein kysyä, 
että mikäs se oli?

Amazing

Tuotenro: 4102
Pyromassa: 576g [F3]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 48 kpl
Kesto: n.40s

Tropic
Aina pitäisi olla jotain uutta ja hienoa. Eikö jo kerran toimivaksi todettu 
olisi syytä säilyttää? Johon Tropic on hyvä esimerkki, että vajaalla 600 
grammalla ja 25 mm kaliiberilla saa oikein toimivan kokonaisuuden.
48 laukaukseen mahtuu myös paljon vaihtelua, esimerkiksi kultapalmut 
sinisillä höysteillä toimivat aina, niin myös perus brocade crown. Ei siis 
ihme, että tämä on usean pienen setin päätöspata.

Tuotenro: 4107
Pyromassa: 475g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 49 kpl
Kesto: n.30s

Adagio on lähinnä taidemusiikissa käytettävä termi, jolla tarkoitetaan, 
että kappale tulee soittaa hitaasti. Jos elettäisi klassisen musiikin kul-
ta-aikaa, tämä olisi varmaan Mozartin ja kumppanien suosikki. Ny-
kyään kohdeyleisö tälle hiljaisia, mutta todella värikkäitä komeettoja 
viuhkaan ampuvalle padalle voisi olla koiranomistaja. Koira ei tätä 
seuratessa pelkää, vaan on ennemminkin happy puppy.

Adagio

HUOM! Kova ääni.
Älä ammu taajamassa! 

Hiljainen tuote X€

28

27

26

25

60€

52€

46€

40€

https://youtu.be/uKsoRSnV5Yw
https://youtu.be/m_xnt9fp8zI
https://youtu.be/nzcbHTK0q4U
https://youtu.be/Q3fPulwbsxY
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Tuotenro: 4300
Pyromassa: 995g [F3]
Putken halk: 45mm
Laukauksia: 25 kpl
Kesto: n.50s

Bombastinen tarkoittaa sivistyneistön kielellä mahtipontista tai liioitte-
levaa. Meille vaatimattomille junteille bombastisuus selittyy parhaiten 
tällä padalla. Bombasticissa on massiiviset, lähes suurimman sallitun 
kaliiberin putket, jotka suoltavat taivaalle kovaäänistä taidetta monissa 
eri väreissä. Jos et ole isoputkista pataa (>36mm) kokenut, nyt on aika 
sivistyä! Et tule pettymään.

Bombastic

Tuotenro: CLE4132
Pyromassa: 990g
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 150 kpl
Kesto: n.35s

Supernovalla tarkoitetaan tähden elinkaaren lopussa tapahtuvaa massii-
vista räjähdystä. Todellinen supernova ei kuitenkaan ole tähän jyntkee-
seen verrattuna juuri mitään. Tässä Suomen suurimalla laukausmäärällä 
varustetussa puhtaassa viuhkapadassa ei puutu mitään muuta kuin 
tylsyys. Tämä hirvittävän kiivastahtinen viuhkarytinä päättyy mustaan 
aukkoon takapihallesi. Täydellinen päätös vuodelle! (syksyn saa siis 
skipata)

Supernova

Tuotenro: CLE4251
Pyromassa: 882g [F3]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 42 kpl
Kesto: n.20s

Bite Force on ehdoton suuren setin finaalipata. Tämä uutuus rykii 900 
grammaa Brocade Crown -efektejä taivaalle vain 20 sekunnin aikana. 
Lopussa upea 14 laukauksen hyrräfinaali, vaikka koko pata onkin yhtä 
finaalia. Elämä on kallista ja kovaa, mutta kuten viisas nykynuoriso 
sanoisi, YOLO! Pata on sen verta hjuva, että muutama sellainen kelpasi 
finaaliksi musiikki-ilotulitukseemme tänä kesänä. 
Katso tästä loppuhuipennus ja päätä oma settisi myös tähän!

Bite Force

Tuotenro: 4103
Pyromassa: 806g [F3]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 48 kpl
Kesto: n.45s

Hurricanessa ruuti on halpaa ja laukaukset kovia. Yli 800 grammaa 
ruutia on sullottu 48 laukaukseen. 30 millinen kaliiberi antaa mukavan 
jyntkeen, kun samalla nautit vaihtelevista kuvioista. Kuvioiden runkona 
on näyttävä tumman kultainen palmu höystettynä kirkkailla color tip-
seillä eli valopalloilla. Keskiosa tarjoaa punaista välkettä sekä rätiseviä 
ns. spider palmuja. Padan päättää massiivinen rätinäpilvi.

Hurricane

32

31

30

29

90€

89€

75€

65€

https://youtu.be/mGpZC30dzNA?t=264
https://youtu.be/_uGdjdjHrTc
https://youtu.be/DNKnUlYl4v0
https://youtu.be/KAODYb7tdqs
https://youtu.be/21akZe9Eiks
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Tuotenro: 4406
Pyromassa: 985,1g [F3]
Putken halk: 25/45mm
Laukauksia: 63 kpl
Kesto: n.45s

Muutama vuosi sitten meillä oli myynnissä Tropicin Stairs-pata. Siinä 
oli 4 eri putkikokoa portaiden muodossa. Aivan tuohon määrään Big 
Mix ei yllä, mutta pitkään kesto ja lopun 45mm putket tuovat hymyn 
huulille. 4 laukauksen yhteisfinaali rätinäpalmuineen on erittäin herkul-
linen, joka joskus mennään pilaamaan ns. ripulirätinällä, ei onneksi nyt.

Big Mix

Tuotenro: 4411
Pyromassa: 994,3g [F3]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 61 kpl
Kesto: n.1min

Aluksi padasta lähtee hiljainen tussaus, eli miina tässä tapauksessa. Voisi  
luulla, että jaa onpas suhnu. Mutta ei hätää, asia korjaantuu nopeasti 
kun jopa 61 kpl 25mm kutia lähtee hyvällä rytmillä taivaalle. Erityisen 
mukavia ovat kahden laukausken yhteislähdöt. Väritys on padassa kuten 
etiketissäkin, täyteläinen ja selkeä.

Supreme

Tuotenro: 4202
Pyromassa: 910g [F3]
Putken halk: 30mm
Laukauksia: 49 kpl
Kesto: n.40s

Tornado ampuu 49 laukausta viuhkamuodostelmaan vaihtaen efektiä 
joka rivin jälkeen (7x7 laukausta). Tornado on puhtaiden viuhkapatojen 
aatelia, jossa on tymäkkä 30 millimetrin kaliiberi ja sen mukaiset kuviot.
Näitä on nähty paljon käytettävän ammattilaisnäytöksissä kautta suo-
men. Eikä ihme, sillä laajalle levittyvän muotonsa ansiosta isompikin 
kenttä täyttyy. 

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

Northern Lights eli ensimmäisellä kotimaisella “Revontulet” on pyro-
kraattien tuotekehityskomission ensimmäinen täysin alusta asti kehittä-
mä pata. Revontulet on suunniteltu erityisen laadukkailla efekteillä ilo-
tuliteharrastajien iloksi, kuluja säästämättä. Täysi kilo ruutia pakattuna 
kauniisti sointu vaksi kokonaisuudeksi takaa kenties parhaan Suomessa 
koskaan myydyn “kiloisen” padan pyrokraattien omakehun saattelema-
na.

Tornado

Northern Lights X€

100€

95€

90€

90€

36

35

34

33

https://youtu.be/pZ0Ygi-b20g
https://youtu.be/s2HaW2ld_rE
https://youtu.be/965ppmNtqZ0
https://youtu.be/Nvyplq2YNvY
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Tuotenro: 4401
Pyromassa: 991g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 102 kpl
Kesto: n.1min

Ehkä suomalaiseen makuun sopivimmat värit tämän sarjan padoista. 
Kultainen palmukuvio muistuttaa näin puintiaikaan tähkiä ja kultainen 
välke siinä ohessa korostaa lämpöistä kesäiltaa. Sininen väri hallitsee 
padan peony-kuvioita ja on harvinaisen kirkasta yleensä näissä nähtyyn 
verrattuna. Tämä on sellainen varman päälle kokonaisuus, jota voi suo-
sitella varauksetta.

Gold & Blue

Tuotenro: 4401
Pyromassa: 935g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 102 kpl
Kesto: n.1min 10s

Red & Silver
On kiva huomata kuinka erilainen fiilis padasta tulee kun siinä sekoite-
taan eri ampumatyylejä. Perinteisesti pata ampuu joku suoraan tai viuh-
kaan. Red&Silverissä joukossa on myös W-muotoa eli keskellä ja sivuilla 
tapahtuu. Kun väliin vielä höystetään hyrränousuja hiljaisilla putoavilla 
punaisilla lehdillä saadaan rytmi kohdalleen. 

Tuotenro: 4405
Pyromassa: 991g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 102 kpl
Kesto: n.1min 20s

Tänä vuonna kolme ”väripataa” kokivat niin sanotusti kasvojen koho-
tuksen. Automaailmassa tällä pyritään herättämään jo pidempään mark-
kinoilla olleen mallin kiinnostavuutta. Muutokset ovat yleensä pieniä, 
lähinnä korjataan ilmenneitä tyyppivikoja. Green & Magenta oli mainio 
tuote jo aiemmin ilman pahempia vikoja, ja koeammuntojen perusteella 
on todettava, ettei niitä ainakaan lisää ole tullut. Voisi sanoa, että välke 
on nyt kirkkaampaa ja peonyt symmetrisempiä. Onnistunut päivitys!

Purple & Green

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

Ukkosmyrskyllä ei kannata olla puun alla tai muutenkaan ulkona ellei 
halua miljoonaa volttia niskaansa. Jos kuitenkin haluat sen kokea niin 
ammu mielummin tämä ja saat vastaavanlaisen jyskeen varmasti aikaan. 
Pyropedian mukaan: salaman (ilotulitteen kuti) valokaari kuumentaa 
ilmaa, joka laajenee ääntä nopeammin. Ilman nopea kuumeneminen 
aiheuttaa shokkiaallon, jonka ihminen havaitsee lähellä iskua paukauk-
sena ja kauempana jyrinänä. 
ps. älä ammu liian lähellä korkeita rakennelmia.

Thunderstorm100€

110€

110€

110€

40

39

38

37

https://youtu.be/EIij0ovBPlk
https://youtu.be/5T3OLYiEpGA
https://youtu.be/fI-m9SbgPQY
https://youtu.be/mB0lYJHMXSA
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Tuotenro: MFX2014
Pyromassa: 1392g [F2]
Putken halk: 20mm
Laukauksia: 200 kpl
Kesto: n.2min

Joho Pyron huippu-uutuus tälle vuodelle! 200 laukausta ja 2 minuuttia, 
tarviiko sitä enää muutakaan? Niin, tiskillä kuulee sanottavan, että anna 
se iso sieltä ylähyllyltä niin päästään kaupasta pois. Tämä on juurikin se 
tuote. Jos hinta kauhistuttaa, mieti että joku maksoi saman verran yh-
destä vaivaisesta tankkauksesta tässä taannoin. Olisi senkin rahan voi-
nut käyttää hyödyllisemmin, vaikka ilotulitteisiin ;)

Phoenix

Tuotenro: MXF2016
Pyromassa: 1515g [F2]
Putken halk: 25mm
Laukauksia: 124 kpl
Kesto: n.2min

Viime vuosien lippulaiva, Thor’s Thunderbolt on nyt kesälomalla ja tuu-
raamassa on tällä kertaa lohikäärme suoraan kontissa uitettuna kiinasta. 
1,5 kg ruutia takaa huiman näytöksen yhdellä sytytyksellä. Ajatuksena 
on joskus teettää tulite, joka nousee kuin lohikäärme Gandalfin lähet-
tämänä Taru Sormusten Herrasta ekassa osassa ja täyttää viiveellä koko 
taivaanrannan. Sitä odotellessa tämä on paras valinta.

Dragon

Tuotenro: 4400
Pyromassa: 991g [F3]
Putken halk: 20/25mm
Laukauksia: 127 kpl
Kesto: n.1min 30s

Paras katseluaika määritellään yleisesti klo 19-23 välille. Sattumalta 
myös uutena vuotena ja venetsialaisissa tuona aikana saa ampua ilotulit-
teita. Etenkin kesän päättäjäisissä suositeltava aika lähettää tämä on klo 
23.00, ilta on riittävän pimeä ja katsojiakin alkaa jo olla tarpeeksi. Tämä 
on ollut ennenkin erinomainen pata, mutta tällä kertaa sitä on parannel-
tu, ja jopa kriittisiksi tunnetut alan harrastajat (hörhöt) tykkäsivät.

Prime Time

Tuotenro: 4404
Pyromassa: 990g [F3]
Putken halk: 20/25mm
Laukauksia: 127 kpl
Kesto: n.1min 30s

”Pakettikin on niin komia ettei raski ampua”, tokaisi naispuolinen asi-
akas. Ei huolta, tässä on pahvilaatikko ympärillä, joka on muutenkin 
avattava ennen kuin ampuminen onnistuu. Tämän ostamalla saat siis 
kaksi kärpästä yhdellä sytytyksellä. Tai korjataan, pakettia ei parane 
sytyttää vaan laittaa se seinälle koristeeksi. Night partyn avulla mikä 
tahansa yö muuttuu juhlaksi, jopa ne pimeät.

Night Party X€

44

43

42

41

150€

140€

115€

115€

https://youtu.be/W_IEBWPZwv0
https://youtu.be/TOF7VHbLrtQ
https://youtu.be/0ktb61fix4k
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Tuotenro: 819/2015
Pyromassa: 1000kg
Kesto: ikuinen

Edellinen vuonna 2017 lanseerattu Pyrokraatti-pipo on nykyisin arvo-
kas keräilyharvinaisuus. Uusi, entistä uljaampi vuoden 2021 malli on 
taas saatavilla rajoitetun erän. Seuraava malli on taas hieman erilainen!

Pyrokraatti-pipo suojaa tehokkaasti kylmältä, sateelta, hallituksen il-
mastotavoitteilta sekä muilta paikallisen politbyroon metkuilta. Pipon 
käyttämisen yleisenä sivuvaikutuksena on akuutti ja nopeasti kroonistu-
va tulitehörhöys, johon ei tunneta parannuskeinoa.

Pyrokratia -Pipo

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

Pyrokratia -mukissa riittää tilaa addiktoituneemmallekin kahvinryystä-
jälle. Pyrokraattien tietotoimiston vahvistamattomien tietojen mukaan 
tilavuus on noin 4,6 desiä. Mattapintaisessa mukissa on logo vastaväri-
senä.

Pyrokratia -Muki

Paino: 30g

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

Avaimenperä

Paino: 20g

Nämä kevyet ja kattavasti suojaavat sekä myös pyrokratia -lippiksen 
kanssa mukavasti istuvat suojalasit takaavat mukavan ja turvallisen 
venetsialaisillan. Suojalasien käyttö on pakollista sytyttäjälle ja erittäin 
suotavaa myös katsojille! Lähes kaikki ilotulitteisiin liittyvät silmävam-
mat olisi ehkäistävissä suojalaseilla. Ole fiksu, älä ole tyhmä.  Käytä 
suojalaseja!

Suojalasit2€

4€

7€

10€

48

47

46

45
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Tuotenro: 4701
Pyromassa: 4x20g [F1]
Laukauksia: 4x1 kpl
Kesto: n.50s/kpl 

Joskus vauvoille on tapana antaa sininen tai pinkki vaate sukupuoleen 
perustuen. Nykyään tätä koitetaan kuitenkin välttää. Tuote itsessään on 
hiljainen, joten myös perheen pienimmät voivat seurata hyvin. Tämän 
tuotteen avulla voit testata edullisesti mistä väristä pienokainen (tai vä-
hän isompi vauva) tykkää ja sitten vasta ryhtyä vaateostoksille. Paketissa 
2x sininen ja 2x pinkki bengalintuli.

Bengalintuli, Mix

Säätövara: n.55-61 cm

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

Pyrokratia -Lippis 2

Säätövara: n.50-62 cm

Ryhdikäs ja muutenkin parasta A-ryhmää edustava lippis komealla 
3D-brodeerauksella. Takana remmisäätö metallisoljella, joten vanne ei 
kiristä, vaikka pää hieman turpoaisi. Lystikkäänä yksityiskohtana on 
metallisoljessa laserkaiverrettu Pyrokratia-logo. Logoa reunustavat val-
koiset osat ovat printtiä.

Pyrokratia -Lippis 1

TÄYTÄ OSTOSLISTA 
VIIMEISELLÄ SIVULLA JA 

NOPEUTA ASIOINTIA!

51

6€

50

16€

16€

49

https://youtu.be/A78-k33T6FU
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AMMUNTAJÄRJESTELMÄT

REMOTE FIRING SYSTEM
DB04R IGNITE COBRA

Halpa kiinalainen sytytysjärjestelmä. 
Yhteen kauko-ohjaimeen on mahdollista 
ohjelmoida useampi laite. Toimii paris-
toilla. 4 piiriä käytettävissä per laite.

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

Ammattilaisten käyttämä laadukas am-
muntajärjestelmä. Saatavilla erilaisia 
ammuntamoduuleja aina 18 piiristä 72 
asti. Laitteet täysin ohjelmoitavissa tieto-
koneella. Myynnissä myös paljon lisäva-
rusteita 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

https://pyrokratia.fi/collections/ammuntajarjestelmat-ja-tarvikkeet/products/db04r-paristokayttoinen-sytytysjarjestelma
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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2 Varsinais-Suomi
4 Satakunta
5 Kanta-Häme
6 Pirkanmaa
7 Päijät-Häme
11 Pohjois-Savo
14 Etelä-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa
16 Keski-Pohjanmaa
17 Pohjois-Pohjanmaa
18 Kainuu

SAA ILOTULITTAA 
ILMAN LUPAA

EI SAA ILOTULITTAA 
ILMAN LUPAA

MYYNTIPISTEET & 
ILOTULITTAMINEN VENETSIALAISISSA 

24-27.8.2022

1 Uusimaa
8 Kymenlaakso
9 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
12 Pohjois-Karjala 
13 Keski-Suomi
19 Lappi

Riskintie 3, 21380 Aura
AUKIOLOAJAT
KE - PE: 8 - 17:30
LA: 9 - 14

Helsingintie 1426, 12400 Janakkala
AUKIOLOAJAT
24H myyntipiste auki ympäri 
vuorokauden! Myynti alkaa kes-
kiviikona 24.8. klo 12 ja päättyy 
lauantaina 27.8. klo 16.

Kosilankatu 2, 67700 Kokkola
AUKIOLOAJAT
KE - PE: 10 - 18
LA: 10 - 16

Alavankatu 6, 15610 Lahti
AUKIOLOAJAT
KE - PE: 11 - 19
LA: 10 - 15

Pietilänkatu 2, 33720 Tampere
AUKIOLOAJAT
KE - PE: 11 - 19
LA: 11 - 16

Karperöntie 1, 65610 Mustasaari
AUKIOLOAJAT
KE - PE: 11 - 19
LA: 10 - 17

Venetsialaismyynti järjestetään aika-
välillä 24. - 27.8. ja venetsialaisia vie-
tetään lauantaina 27.8. Osassa Suomea 
venetsialaisissa saa ampua ilotulitteita 
yleisellä luvalla klo 18 - 24 ja osassa 
taas tarvitaan ilmoitus ilotulitteiden 
käytöstä 5 vuorokautta ennen aiottua 
käyttöä.

Sallituilla alueilla ilotulitteita saa 
ampua taajaman ulkopuolella vesistö-
jen läheisyydessä. Katso oman alueen 
pelastuslaitoksen sivuilta mahdolliset 
rajoitukset.

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen 
tai kovan tuulen aikana ilotulitteiden 
käyttö on kielletty.

Lue lisää venetsialaisista tästä

Klikkaamalla myyntipistettä 
   siirryt suoraan kohteeseen!

24h
piste!

https://pyrokratia.fi/pages/venetsialaiset2022
https://pyrokratia.fi/pages/venetsialaiset2022
https://goo.gl/maps/E7hscrRKvTXCzeLW7
https://goo.gl/maps/4FgnU9UnfM7dVkvJ7
https://goo.gl/maps/hNaqR8YUM6rTgFiY6
https://goo.gl/maps/TjdEKyFCkrFMS3RQ8
https://goo.gl/maps/16Z4NmDXw4br9keV6
https://goo.gl/maps/LjgcUqZgyMLiG8kx5
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TUOTTEEN NIMI HINTA KPL YHT.

PIENTUOTTEET
1. Bomb Box 15
2. Big Bomb Box 25
3. Super Bomb Box 45
SUIHKUT
4. Geysir Kaliber C 8
ILMAPOMMIT
5. Single Shot 4
6. 5000A 7
7. Tempest 9
8. Big Boom 10
RAKETIT
9. I Love You 3,5
10. Monster Eyes 5
11. Supreme 8
12. Paketa 9
13. Full Sky 26
14. Sky Runners 26
15. Space 27
16. Formiddable 27
ROOMALAISET
17. Starcannon 2,5
PADAT
18. Little Boy 9
19. Midnight Thunder 9
20. Great Wall 16
21. Gorbacov 22
22. Crazy Clown 25
23. Stardust 25
24. Crossette 36
25. Adagio 40

TUOTTEEN NIMI HINTA KPL YHT.

26. Tropic 46
27. Amazing 52
28. Big Boy 60
29. Hurricane 65
30. Bite Force 75
31. Supernova 89
32. Bombastic 90
33. Northern Lights 90
34. Tornado 90
35. Supreme 95
36. Big Mix 100
37. Thunder Storm 100
38. Gold & Blue 110
39. Purple & Green 110
40. Red & Silver 110
41. Night Party 115
42. Prime Time 115
43. Dragon 140
44. Phoenix 150
OHEISTUOTTEET
45. Suojalasit 2
46. Avaimenperä 4
47. Pyrokratia -Muki 7
48. Pyrokraatti -Pipo 10
49. Pyrokratia -Lippis 1 16
50. Pyrokratia -Lippis 2 16
BENGALIT
51. Bengalintuli, mix 6
KOKONAISHINTA
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