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Ilotulittaminen on kulttuuria
Ilotulitteet ovat kiehtoneet ihmismielta�  yli tuhat 
vuotta. Ilotulitus merkkaa usein juhlan koho-
kohdan ja se antaa arjelle loistoa. Taiteellinen 
ilotulitus voi olla ela�mys ihmisen kaikille 
aisteille. Ilotulittamiseen liittyy yleensa�  
positiivisia tunteita kuten ja�nnitysta� , yhteisia�  
ela�myksia� , dramatiikkaa, ela�ma�n laatua, ja iloa.   

Ilotulittamista kritisoidaan sen  ympa� risto� -
vaikutuksista, onnettomuuksia ja siita�  etta�  se 
ha� iritsee ela� imia� .  Sita�  pideta� a�n turhana 
toimintana. 

Samanlaisia puolesta ja vastaan argumentteja 
voi ka�ytta� a�  monesta asiasta mihin ihmiset 
ryhtyva� t vapaaehtoisesti.  Na� ista�  ei kannata 
kiistella� , koska absoluuttista oikeata tai va� a� ra� a�  
ei ole. Voi vain punnita argumentteja asiallisesti 
ja yritta� a�  keskustella faktatietoon perustuen.  

Ilotulittaminen on huomioita hera� tta�va� a�  ja siksi 
haittatekija� t saavat poikkeuksetta suurempaa 
tilaa lehdisto� ssa�  kuin mita�  niiden tosiasiallinen 
merkitys on.  Hyva� t uutiset, esimerkiksi etta�  
ilotulitteiden ympa� risto� ysta�va� llisyys ja tekninen
luotettavuus ovat parantuneet systemaattisen 
tyo� n kautta saa melkoisen va�ha�n huomioita.

Ta�ma�n lehtisen tarkoitus on antaa faktatietoa 
keskustelun pohjaksi. Lehtinen uusitaan 
jatkuvasti kun uutta tietoa on saatavissa.        

Faktaa pähkinänkuoressa

Paljonko ilotulitteita ammutaan Suomessa 
vuosittain?
Ilotulitteiden tuotanto ja tuontivolyymit EU:ssa 
ovat hyvin tiedossa, kuten tuonti Suomeen, 
mutta koska EU:ssa vallitsee tuotteiden vapaa 
liikkuvuus, niin myynti ja ka�ytto� volyymeista voi 
vain antaa arvioita. Tieda�mme sen etta�  
Suomessa noin n. 900.000 kuluttajailotulitteen 
ostotapahtumaa kautta hankitaan n 25 milj.  
kuluttajatuotetta vuosittain.  Perheiden 

keskikoon perusteella voi arvioida etta�   2-2,5 
milj. suomalaista osallistuvat ilotulitteiden 
ampumiseen.  Ammattina�yto� ksia�  ja� rjesteta� a�n 
noin 1000 /a niissa�  ammutaan arviolta 200.000 
pommia. Yleiso� n ma�a� ra�  vaihtelee muutamasta 
kymmenesta�  kymmeniin tuhansiin.  Lisa�ksi on  
festivaalit jotka kera� a�va� t satoja tuhansia katsojia
ja joissa pyrotekniikalla on keskeinen rooli. 
Tilastojen mukaan Suomeen tuodaan vuodessa 
n 1400 tonnia ilotulitteita EEA alueen ulko-
puolelta, ja ta�ha�n ma�a� ra�a�n sisa� ltyy 250 tonnia 
palavaa massaa. Loput massasta on pa� a�asiassa 
paperia tai kartonkia.  Suomi ei ole suuri ilo-
tulitteiden ka�ytta� ja� , mutta tunnusomaista on 
etta�  osuus kansasta joka itse ampuu tulitteita, 
on korkea.  Suomi on harvaan asuttu maa jossa 
”on aivan liian pitka�  matka la�himpa�a�n 
ilotulitusna�yto� kseen”. Lisa�ksi Suomessa on 
hyvin valoisaa suurena osana vuotta, kun sa�a�  
olisi muuten otollinen, joten pohjoinen sijainti 
rajoittaa myo� s na�yto� stoimintaa.  

Syntyykö ilotulittamisesta paljon vahinkoja? 
Vastaus on ”ei” mutta silti jokainen vahinko on 
liikaa! Tilastoja on silma�vahingoista seka�  pelas-
tuslaitosten palotehta�vista� .  Silma�vahinkoja on 
sattunut viime vuosina noin 10kpl/a, ja suunta 
on alaspa� in. Palojen ma�a� ra�  on n 100 kpl /a, 
joista suuri osa liittyva� t tuotteiden ha�vitta�mi-
seen tai huliganismiin. Palojen ma�a� ra�  ei ole 
suuri esimerkiksi verrattuna kertaka�ytto� grillien 
aiheuttamiin paloihin.  Sairaalatapausten 
ma�a� ra� sta�  ei ole tilastoa.  Olemassa olevien 
tilastojen mukaan tuotevirheet ovat harvoin 
syyna�  onnettomuuteen.  Ka�ytta� ja�n itse tekema� t 
virheet ovat suurin onnettomuusla�hde.  
Tulipalotilastoja paisuttaa  ilotulitteilla 
tahallisesti sytytetyt ja� teasiapalot. 

Ammattina�yto� sten turvatilasto on hyva� ; katsojia 
on kohdannut muutama esinevahinko ja 2 
lievempa�a�  henkilo� vahinkoa 20 vuoden aikana. 

Jos vertaamme ilotulitteisiin liittyvia�  vahinkoja 
yleisiin vapaa-aikana tapahtuneisiin vahinkoi-
hin, niin voi todeta etta�  ilotulitteisiin liittyvia�  
vahinkoja on niin va�ha�n etta�  ne ha�via�va� t 
luokkaan ”Muut” tilastoissa. Niita�  siis ei pysty 
tilastoista erittelema�a�n. Pa�a� osa vapaa-ajan 



onnettomuuksista liittyva� t urheiluun, koti-
askareisiin tai kotiela� imiin. 

Synnyttävätkö ilotulitteet paljon myrkyllisiä 
raskasmetallipäästöjä?
Eiva� t, koska myrkyllisten raskasmetallien ka�ytto�
ilotulitteissa on EU:ssa kielletty. CEN standardit, 
joidenka noudattaminen on CE merkinna�n 
edellytys, kielta�va� t na� iden ka�yto� n.  Standardit 
lisa�ksi ma�a� ra� a�va� t tuotteiden toiminnot ja laatu-
vaatimukset. Standardeilla on laki-status EU:ssa.
Niita�  uusitaan tiuhaan, ja ne ohjaavat kaikkien 
EU:ssa myyta�vien tuotteiden vaatimuksia.  
Lisa�ksi Euroopan Kemikaalivirasto ylla�pita� a�  
SVHC  luetteloa (Substances of Very High 
Concern) ja na� ita�  ei lo� ydy ilotulitteista.    

Suomi on siirtynyt soveltamaan CE merkinta� a�  
verrattain myo� ha� in  (2009-2015). Muutoksen 
ja� lkeen on tuotteiden laatu parantunut ja 
ympa� risto� kuormitus va�hentynyt.   

EU-yhteys on suomalaiselle kuluttajalle ta� rkea� . 
Suurin osa kaikista maailman ilotulitteista 
valmistetaan Kiinassa.  Alan teollisuus on siella�  
ka�ynyt la�pi rakennemuutoksen viime 6 vuoden 
aikana. Kiinan teollisuusministerio� n ka� skysta�  
kymmenia�  tuhansia pienempia�  tehtaita on 
suljettu (”Mom&Pop - pajat”) ja tuotanto on 
keskitetty suurempiin laitoksiin.  Tarkoituksena 
on ollut saada parempi kontrolli pa� a� sto� ista�  ja 
turvallisuudesta ja luoda pohjaa automaation 
kehitta�miselle.  Kiina on muuttunut, kansalaiset 
hakevat parempaa elintasoa, ja halpatyo�voimaa 
ei ole. Kiinan kannalta EU on iso markkina, jolla 
on yhtena� iset laatuvaatimukset. Pienen maan, 
kuten Suomen, on hyva�  olla osaa isoa perhetta� .

EU:n yleiset vaatimukset, jotka on ma�a� ritelty 
harmonisoiduissa CEN standardeissa tarkoitta-
vat va�heneva�a�  ympa� risto� kuormitusta. Kehitys 
on jatkuva.  Esimerkiksi va� rien kirkkautta 
lisa� a�vien aineiden ka�ytto�  on kielletty. Mutta 
samat vaatimukset eiva� t pa�de kaikkialla 
maailmassa.  Siksi ei kannata ka�ytta� a�  vanhoja 
tietoja eika�  EU:n ulkopuolisia la�hteita�  kun 
tarkastele ympa�risto� asioita. Mutta vanhat 
kauhutarinat ilotulitteiden ympa� risto� haitoista 
kuolevat hitaasti. 

EU ja Green Deal
Seuraava haaste ilotulitealalle EU:ssa on Green 
Deal, eli EU:n ka� rkiohjelma jolla pyrita�a�n 
tekema�a�n EU:sta CO2 neutraali samalla kun 
teollisuus ja elinkeinoela�ma�  muuntuu mm kohti 
kiertotaloutta, sa� ilytta�en elintason ja eurooppa-
laisen tavan ela�a� . Kyseessa�  on suuri muutos, ja 
se vaikuttaa myo� s ilotulitustoimialaan.  
Aiheeseen liittyva�  tutkimus- ja selvitystyo� ta�  
tehda�a�n EU_tasolla eli  toimialan EU-ja� rjesto� ssa� . 

Keskeinen mutta ristiriitainen kysymys on 
muovien ka�ytto� .  On selva� a�  etta�  luontoon ei saa 
ja� tta� a�  muoveja jotka hajoavat mikromuoveiksi ja
ja� a�va� t ”ikuisesti” luontoa saastuttamaan. Ta� ssa�  
asiassa Suomessa on jo edetty pitka� lle;  muovis-
ten rakenneosien korvaaminen biohajoavilla 
materiaaleilla, turhien muovisten osien pois-
ja� tta�minen tai tuotteiden poistaminen markki-
noilta kokonaan.  Ilotulitteet on perinteisesti 
valmistettu pahvista joten paluu vanhaan 
tekniikkaan on myo� s mahdollista.  Mika�  
kuitenkin ja� a�  huomioimatta on etta�  sana 
”muovi” tarkoittaa valmistuskeinoa, ja ka�ytetyn 
raaka-aineen laatu ma�a� rittelee sen, onko 
lopputuote biohajoava, kierra� tetta�va� , 
energiaja� te tai ympa� risto� saaste!  Muutaman 
vuoden pa�a� sta�  olemme ta� ssa�  asiassa viisaampia.

Pyrotekniikan ammattipuolella kierra� tys-
kelpoisen muovin ka�ytto�  maantasolla toimivien 
tuotteiden osalta kasvaa. Ammattilaiset aina 
siivovavat ja� lkeensa� , ja ja� a�nteiden erottelu ja 
kierra� tta�minen on siksi helppoa.        

Pienhiukkas- ja CO2-päästöt. 
Pienhiukkaset ovat  mikroskooppisen pienia�  
ihmiselle na�kyma� tto� mia�  mo�ykkyja�  jotka 
synnyttya�a�n leijuvat ilmassa ja voivat siirtya�  
pitkia�  matkoja. Ne yhtyva� t ajan mittaan toisiinsa
ja putoavat maahan.

Pienhiukkasia syntyy liikenteesta� , grillatessa, 
nastarenkaista, juhannuskokoista, la�mmi-
tyksesta�  ja palamisprosesseista yleensa� . 
Liikenne on suuri hiukkasten la�hde, ja nasta-
rengas on melkoinen pahantekija� . Hiukkastasoja
mitataan jatkuvasti Suomessa, mutta emme 
viela�  pysty erottelemaan hiukkasten tarkkoja 
la�hteita� . Ta� ssa�  asiassa on tiede edistytyt viime 
vuosina.  EU:n tyo� n tuloksena  ilotulitteidemme 



kemiallinen koostumus on myo� s muuttunut 
parempaan suuntaan.  Edella�  mainituista syista�  
vanhoihin tiedon la�hteisiin ilotulitteiden 
pa�a� sto� ista�  kannattaa suhtautua kriittisesti. 

Ilotulitteet tuottavat pienhiukkasia. Ne palavat 
epa� ta�ydellisesti ja ja� ljelle ja� a�  paitsi palokaasuja 
ja liukenemattomia palotuloksia myo� s 
tulitteiden sisa� lta�mista�  aineista tulevia 
partikkeleita. Siksi on hyva�  tieta�a�  mita�  
ilotulitteet sisa� lta�va� t, josta alla enemma�n tietoa. 

Yleensa�  ilotulitteiden pienhiukkaspa�a� sto� t ovat 
paikallisia ja nopeasti ha�via�via� . Mutta jos sa� a�olot
ovat epa� suotuisat niin pienhiukkaset eiva� t 
hajaannu. Kannattaa muistaa etta�  jos ilotulit-
teiden pienhiukkaset ja� a�va� t samaan paikkaan 
leijumaan, niin silloin myo� s liikenteen ja 
la�mmityksen hiukkaspa�a� sto� t ja� a�va� t ja herka� t 
henkilo� t saattavat ka� rsia� .  

Ilotulitusten pienhiukkaspa�a� sto� t ovat ka�ytet-
tyjen normiarvojen mukaan va�ha� iset. Vuoden 
2020 odotamme ensimma� isen ilotulitteisiin 
keskittyneen tieteellisen tutkimuksen tuloksia – 
vertaisarvioinnit ovat ka�ynnissa� . Ennakko-
tietojen mukaan todellisuus on noin kolmasosa 
ympa� risto� viranomaisten  normiarvoista.       

CO2 pa�a� sto� jen osalta ilotulitukset ovat la�hes  
hiilineutraalit, koska ruudin polttoaine on aina 
puuhiilta� . Laskennallisesti 1 tonni ruutia  
vapauttaa  noin 489 kg CO2:ta.  Ilotulitteet 
sisa� lta�va� t myo� s muita seoksia kuin ruutia, joten 
voidaan arvioida CO2 tuoton hieman pienem-
ma�ksi eli noin 420 kg/tn palavaa massaa.   
Suomessa ka�ytetta�va� t ilotulitteet tuottavat siis 
arviolta noin 120 tonnia CO2:ta per vuosi.   

Onko ta�ma�  paljon?  Vertauksena, keskivertoauto 
tuottaa 119g C02:ta per km. Eli kymmenen 
autoa jotka ajavat 10,000 km tuottavat suurin 
piirtein saman. Koko Suomen vuosittaiset 
pa� a� sto� t ovat n 50 Miljonaa tonnia/vuodessa.  
 
Räiskintä on  melua.
EU standardit rajaavat ilotulitteen a�a�nen 
120dB:hen.  Sen a� a�nekka� impia�   kuluttaja-
tuotteita markkinoilla ei ole.  Mutta lo� ytyy myo� s 
hiljaisia ilotulitteita. Niilla�  pystyy ampumaan 
hiljaisen ja tunnelmallisen ilotulituksen. 

Toimialan ka�ytto� o� n ottama ”AE a�nimerkki” kertoo 
ostajalle tuotteen a�a�nitason. La�hdetietona toimii
tyyppitestauksessa mitatut todelliset 
standardinmukaiset  a� a�nitasot. 

Silti a�a�nekka� ita�  tulitteita ostetaan koska monen 
mielesta�  itse a� a�ni on osa ela�mysta� . Meluasiassa 
kahden eri kansalaisryhma�n, uudenvuoden 
tulittajat ja ela� insuojelijat, intressit to� rma�a�va� t. 
Tosin, Suomessa saa vuodessa ampua vapaasti  
ilotulitteita vain  8 tuntia. 

Roskaaminen
Ilotulitteiden ”kuoret” valmistetaan pa�a� osin 
pahvista, paperista ja liimasta jotka ovat 
maatuvia aineksia. Useissa tuotteissa kuitu-
perusteisten osien paino on moninkertainen 
aktiivisten aineiden eli pyromassan verraten.   

Joissakin ilotulitteissa on ka�ytetty muoviosia 
ulkona�ko� - tai rakennesyista� .  Lenta�vista�  osista 
”ei maatuvat” rakenneosat ovat jo poistumassa 
kokonaan Suomessa. Jos haluaa va� ltta�a�  muovi-
osien ja�a�mista�  luontoon kannattaa tunnollisesti 
kera� ta�  kaikki pakkausja� tteet ammunnan ja� lkeen.

CEN standardit tulevat ottamaan kantaa ei-
maatuvan ja ei-kierra� tetta�va�n muovin ka�ytto� o� n 
juuri alkavalla uudistuskierroksella.  Voimme 
olettaa etta�  muoviroskaongelma tulee kokonaan
ha�via�ma�a�n ilotulitteiden osalta.     



Faktaa syvällisemmin

Mitä ilotulitteet sisältävät  
Kaikkien ilotulitteiden  ta� rkein komponentti on 
mustaruuti, jota ka�yteta� a�n joko sellaisenaan tai 
sekoitettuna muihin aineisiin. Mustaruuti on 
salpietarin, puuhiilen ja rikin sekoitus. 

Ruuti, eri seoksina, on aine joka ra� ja�hta� a�  ja 
nostaa ilotulitteen valopanoksen ilmaan, tai 
suihkuaa palavana kaasuna  rakettimoottorin 
pera� sta� . Ruudin seos myo� s ra� ja�ytta�a�  auki 
ta�htipommin kuvion korkealla taivaalla.   

Tuottamaan ilotulitteiden va� reja�  ja muita 
efekteja�  ka�yteta�a�n metalleja, ei-metalleja ja 
suoloja. Na� iden yhdisteiden avulla valmistetaan  
”efektipalloja” jotka sijoitetaan ilotulitteeseen ja 
jotka palaessaan ilmassa tai maassa muodos-
tavat va� rikka�a� t ta�htikuviot tai muut efektit. 
Palaessaan ”efektipallot” muuttuvat pa�a� osin 
oksideiksi tai oksidaatiotuotteiksi.  Ruudin ja 
efektien palaminen ei ole ta�ydellista�  ja pro-
sessissa syntyy kaasuja, nokea, pienhiukkasia 
seka�  tulitteen kuoren hajonneita palasia.  
 
Kun ruuti palaa muodostuu myo� s valkoista 
savua. Ta�ma�n on pa�a� osin vesiho� yrya�  joka tiivis-
tyy palamisessa syntyvien pienhiukkasten 
ympa� rille. Vesiho�yrya�  on aina ilmassa ja sita�  
syntyy myo� s ruudin palamistuotteena.  

Metallit
Seuraavassa osiossa on yhteenveto tavallisim-
mista kemikaaleista ilotulitteissa, mihin niita�  
ka�yteta�a�n ja mika�  niiden ympa� risto� vaikutus on.

Noin 100:sta tunnetusta maapallomme alku-
aineesta noin 80 ovat metalleja. Maapallon 
kaikkein yleisimma� t aineet, rauta ja alumiini, 
ovat metalleja. Metallit ovat luonnollinen osa 
ympa� risto� a�mme, ja useat metallit ovat 
elinta� rkeita�  eli va� ltta�ma� tto� mia�  elimisto� lle ja 
luonnolle.   Kuitenkin jotkut alkuaineet ovat 
suurissa pitoisuuksissa haitallisia kasveille, 
ela� imille ja ihmisille. 

Ka� sitetta�  ”raskasmetalli” na�kee joskus 
ka�ytetta�va�n julkisuudessa negatiivisessa 
mielessa�  ilotulitteiden yhteydessa� .  Ta� lla�  

saatetaan tarkoittaa esim lyyjya� , mutta myo� s 
toisia metallisia alkuaineita.  Ka� sitetta�  
”raskasmetallit” ei kuitenkaan kannata ka�ytta� a�  
ei ilotuliteiden eika�  muittenkaan tuotteiden 
yhteydessa� , koska ka� sitteen sisa� llo� lle ei ole 
yksiselitteista�  tieteellista�  ma�a� ritelma�a� .  On 
parempi tarkastella asiaa aine kerrallaan.

EU on velvoittavissa standardeissa ma�a� ritellyt 
mita�  metalleja pyroseoksissa saa ka�ytta� a� . 
Aikaisemmin esim lyyjyoksiidia ka�ytettiin seka�  
perinteisen o� ljyva� rin ta�yteaineena etta�  ra� tina�
tehosteena ilotulitteessa. Mutta koska aine voi 
aiheuttaa pysyvia�  vaurioita elimisto� lle, sen 
ka�ytto�  eri tarkoituksiin on kielletty ja se on 
korvattu toisilla aineilla. Niin myo� s ilotulitteissa,
ja CE merkinna�n mukana lyyjyn ka�ytto�  
pyroseoksissa on kokonaan loppunut.

Alumiini (Al): Alumiini, metallisessa muodossa,
on tavallista ilotulitteissa. Sita�  ka�yteta� a�n 
aikaansaamaan valkoisia ja vilkkuvia efekteja� . 
Palaessaan metalli oksidoituu alumiinioksidiksi, 
joka on saven rakenneosa.  Alumiini on 
maakuoren kolmanneksi yleisin metalli ja 
esiintyy yleensa�  oksidoidussa muodossa. 

Antimoni (Sb): Antimonia ka�yteta�a�n 
pyroseoksissa koska sen la� sna�olo pienissa�kin 
ma�a� rissa�  aikaansaa palamisen kirkkaalla 
liekilla� . Antimoni on harvinainen alkuaine, ja 
monet sen yhdisteet ovat suurissa 
pitoisuuksissa haitallisia ihmisille ja ela� imille. 
Ilotulitteissa ka�ytetta�va� t ma�a� ra� t ovat eritta� in 
pienia� , varsinkin verrattuna ma�a� riin joita 
ka�yteta�a�n lasi-, muovi- ja vaatetus-
teollisuudessa.  Ainetta esiintyy myo� s 
luonnossa, enimma�kseen antimonisulfidina 
Sb2S3 , mineraalissa stibnitti.

Bariumi (Ba):  Bariumia ja sen yhdisteita�  
ka�yteta�a�n aikaansaamaan ilotulitteiden vihreita�  
va� ria� .  Bariumnitraatti hajoaa palotapahtumassa
ja reagoi muiden aineiden kanssa sitoutuen 
pysyviksi sulfaatti- tai nitraattiyhdisteiksi. Na�ma�
yhdisteet ovat hyvin heikosti veteen liukenevia, 
joten niiden vaikutus ekosysteemiin on eritta� in 
va�ha� inen. Luonnossa alkuaine barium esiintyy 
juuri bariumsulfaatin muodossa, ja sen 
haitallisuus on hyvin alhainen. Bariumsulfaattia 



ka�yteta�a�n  ro� ntgentutkimusten varjoaineena, 
valkoaineena paperissa ja va� ripigmenttina� . 

Lyyjy (Pb):  Poistunut CE merkityista�  
ilotulitteista.

Rauta (Fe): Rauta on maakuoren nelja�nneksi 
yleisin aine.  Lisa� ta� a�n usein ilotulitteisiin 
kipino� innin vahvistamiseksi. Rauta on hyvin 
tavallinen aine ja se on elinta� rkea�  seka�  ela� imille 
etta�  kasvistolle. Rautaa tarvitaan mm veren 
hemoglobiinissa jotta verisolut pystyisiva� t 
kuljettamaan happea muille soluille.

Kalium (K ):  Kalium ja sen suolat saavat liekin 
palamaan violetin va� risena� . Kalium on myo� s 
salpietarin ainesosa eli se sisa� ltyy mustaruutiin. 
Kalium on maakuoren seitsema�nneksi yleisin  
aine, ja esiintyy runsaasti mm merivedessa� . 
Kalium on ta� rkea�  lannoitteen osa, ja silla�  on 
merkitta�va�  tehta�va�  ihmiskehon toiminnassa. 

Kupari (Cu): Kuparia, karbonaatti- tai 
oksidimuodoissa, ka�yteta�a�n sinisen va� rin 
aikaansaamiseksi ilotulitteissa. Kuparia lo� ytyy 
pienissa�  ma�a� rissa�  kaikkialla luonnossa. Se on 
mm entsyymien rakenneosa, on osa veren 
hapenkuljetusja� rjestelma�a�  ja kasvien  
fotosynteesia� . Kuparin la� sna�olo on kaiken 
ela�ma�n ylla�pidon  edellytys. Maaperiin jossa 
kuparipitoisuus on hyvin alhainen, tuodaan 
kuparia lannoitteissa jotta viljely yleensa�ka� a�n 
olisi mahdollista. Toisaalta, jos kuparin 
pitoisuus on korkea niin sen yhdisteet voivat 
olla haitallisia ihmisille ja kasveille. 
 
Ilotulitteiden ka�ytta�ma� t kuparima�a� ra� t ovat 
hyvin pienet; on laskettu etta�  Ruotsissa  
myyta�viin kissan ja koiranruokiin on lisa� tty 
enemma�n kuparisuoloja kuin mita�  ko. maan 
ilotulitteissa on.  Ympa� risto� ssa�  suurimmat 
kuparin la�hteet ovat kuparia sisa� lta�va� t 
lannoitteet, kupari joka liukenee kupariputkista 
tai kuparikatoista ja siirtyy ympa�risto� o� n.      

Magnesium (M):  Magnesiumia ka�yteta�a�n 
metallisessa muodossa, usein yhdessa�  alumiinin
kanssa, aikaansaamaan valkoisia ja vilkkuvia 
efekteja� . Magnesium oksidoituu palon aikana 
magnesiumoksidiksi, joka on vaaraton aine ja 
jota ka�yteta� a�n mm la�a� kkeissa�  (esim. 

liikahappoisuuteen). Magnesium on maakuoren 
kahdenneksi yleisin aine.

Natrium (Na): Natriumsuolat antavat keltaista 
va� ria�  ilotulitteille. Natrium on hyvin yleinen aine
ympa� risto� ssa� . Sita�  on myo� s ainessa kuten   
keittosuola, sooda, leivontajauho, salpietari jne. 
Natriumin positiivinen ioni on meriveden 
ta� rkein positiivinen ioni ja sen olemassaolo on 
ela�ma�n ylla�pidon edellytys. Natrium on 
kuudenneksi tavallisin alkuaine maankuoressa. 

Strontium (Sr): Strontiumsuolat antavat 
ilotulitteille niiden punaisen va� rin. Luonnon-
mukaista strontiumia jota ka�yteta� a�n ilotulit-
teissa ei pida�  sekoittaa ydinkokeissa ja reakto-
reissa syntyva�a�n radioaktiiviseen strontium-
isotooppiin (Sr-90). Strontiumia esiintyy 
va�ha� isesti elintarvikkeissa ja juomissa. 
Maankuoressa strontiumia esiintyy mineraa-
leinaan strontiumkarbonaattina ja strontium-
sulfaattina.  Ilotulitteissa vapautuva strontium 
muuntautuu luonnossa vaikeasti liukeneviksi 
yhdisteiksi kuten sulfaateiksi tai karbonaateiksi.

Titani (Ti):  Titaanista  on tullut lyyjyn korvike 
ilotulitteissa ja sita�  ka�yteta�a�n kipino� innin 
vahvistamiseksi. Titaani on la�hes myrkyto� nta�  
seka�  metallina etta�  sen oksidimuodoissa. Sita�  
ka�yteta�a�n mm keinonivelien tekemiseen, 
hammastahnan valkoisena aineena, sementissa�  
ja va� rien ta�yteaineena. Titaani on maankuoren 
yhdeksa�nneksi yleisin aine. Titaania esiintyy 
yleisena�  hivenaineena kasvi- ja ela� inkunnassa.

Vismutti (Bi):  Vismutti korvaa osaksi lyyjyn 
ra� tina� a�  aiheuttavissa efekteissa� . Vismutti on 
harvinainen alkuaine, jota on kauan ka�ytetty 
la� a�ketieteessa� . Vismutin haitoista ei ole 
dokumentoitua tietoa. 

Ei-metallit
Kloori (Cl): Alkuaine kloori esiintyy 
ilotulitteissa kloraatteina tai perkloraatteina,
joidenka tehta�va�  on tuoda happea poltto-
tapahtumaan. Lisa�ksi kloorin la� sna�olo vahvistaa 
va� rien muodostumista. Kloraatit ja perkloraatit 
ovat suurissa pitoisuuksissa myrkyllisia�  
kasveille ja leville.  Perkloraattien osuutta on 
va�hennetty uusissa pyromassoissa 
perkloraattija� a�nno� sten va�henta�miseksi.  Palon 



aikana kloori redusoituu ja muodostaa klorideja.
Kloridijojoni on meriveden tavallisin 
negatiivinen ioni. Kloori lo� ytyy luonnosta 
kaikkialta ja on elinta� rkea�  melkein kaikille 
ela�ma�n muodoille, myo� s ihmiselle.  Keittosuola 
on kloorin ja natriumin muodostama yhdiste. 

Hiili (C): Hiili on mustaruudin ainesosa. 
Mustaruudin tekemiseen ka�yteta�a�n ainoastaan 
puuhiilta� . Puuhiilta�  ka�yteta�a�n myo� s 
la� a�ketieteessa� , vedenpuhdistamiseksi ja 
grillihiilena� .  Hiilen palaessa muodostuu 
hiilidioksidia ja vetta� .  Ilotulitteiden hiili tulee 
metsista�  joten ilotulitteet ovat tavallaan 
hiilidioksidipa�a� sto� jen osalta neutraaleja. 

Rikki (S):  Rikki on mustaruudin ainesosa. Rikki
on sen sulfidi- ja sulfaatti yhdisteiden  
muodossa on hyvin tavallinen luonnossa, Rikki 
on myo� s ela�ma� lle keskeinen komponentti koska 
se on aminohappojen rakenneosa. Aminohapot 
ovat taas proteiinien  rakenneosa.  Rikki on sen 
lisa�ksi monen teollisuuskemikaalin ainesosa ja 
rikkia�  tarvitaan lannoite ja prosessi-
teollisuudessa.
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Alla: ote CEN standardista, luettelo aineista joita
ei saa olla CE-merkityssa�  ilotulitteessa. 

— arsenic or arsenic compounds;
— hexachlorobenzene;
— mixtures containing a mass fraction of chlorates greater than 80 %;
— mixtures of chlorates with metals;
— mixtures of chlorates with red phosphorus (except when used in Christmas crackers, party poppers or snaps);
— mixtures of chlorates with potassium hexacyanoferrate(II);
— mixtures of chlorates with sulfur (these mixtures are allowed for friction heads only);
— mixtures of chlorates with sulfides;
— lead or lead compounds;
— mercury compounds;
— white phosphorus;
— picrates or picric acid;
— potassium chlorate with a mass fraction of bromates greater than 0,15 %;
— sulfur with an acidity, expressed in mass fraction of sulphuric acid, greater than 0,002 %;
— zirconium with a particle size of less than 40 μm.
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