
Ilotulitustaiteen SM kisat: Ohjeet ja säännöt 2022

Ilmoittautuminen

Tee ennakkoilmoitus  niin nopeasti kun mahdollista. Kilpailevien joukkueiden määrä on  rajoitettu siihen 
mitä hiekkakuoppaan mahtuu samanaikaisesti (8 kpl) . Soita tai lähetä sähköposti kilpailujohtajalle 
kiinnostuksestasi.

Kisaan lopullinen ilmoittautuminen alkaa 2. 5. 2022 lähtien ja loppuu 2.8.2022. Tee ilmoittautuminen PITE 
ry:n verkkopaikan (www.ilotulitustaide.fi) ohjeiden mukaisesti.  Kilpailujohdon yhteystiedot ovat  Pite ry/ 
uffe.cederqvist@gmail.com (050 62143) . Ilmoita paitsi joukkueen nimi, ja minkä ilotulitustoimijan 
kanssa joukkue toimii, vastaavan nimi, sponsoreiden nimet sekä yhteyshenkilön nimi, e-posti ja 
puhelin. Kerro myös ilmoittautumisen yhteydessä  miten kisamusiikin soitto ammunnan aikana hoituu jollei 
menettely ole sama kuin v 2021 jo siten tuttu. 

Tiedottamisen kannalta tulee joukkueessa kuulua ainakin yksi henkilö joka on  PITE ry:n jäsen. Jäsenmaksu 
on 20€/a. Liittyminen on sangen helppoa ja kaikki mahtuvat yhdistykseen. 

Kisajärjestelyt

Kisat pidetään (säävarauksella) Hyvinkään Vauhtipuistossa ”isolla radalla” 10.9.2022 ja ensimmäinen esitys 
alkaa klo 20.30. Varapäivä on 17.9. Aurinko laskee 19:51 ja hämäräaika on 0:44 min. Esitysvuorot arvotaan. 
Yleisöllä on pääsy klo 19.00 lähtien. Väliaika esitysten välillä pidetään minimissään eli noin 5:ssä 
minuutissa. Asentaminen alkaa saman päivän aamulla klo 09.00.  Sound-check suoritetaan klo 14.00- 18.00. 
Joka joukkueella on 70m*4m kenttäalue käytössään tulitteita ja ohjauslaitteita varten.  Kaapelit saa 
luonnollisesti vetää ohjauspisteeseen, mutta ei toisen kilpailijan alueen yli. Ota huomioon että edessä tai 
takana voi olla toinen joukkue, joten ammunnan on tapahduttava rintamasuunnan suuntaisesti. Kaikkien 
tulee suojata tulitteensa, kanssakilpailijoiden tulitteita ”ei saa polttaa” diskvalifioinnin uhalla. Omaan 
suojaukseen kannattaa kiinnitettää huomiota.     

Kisat mahdollistaa Hyvinkään UrheiluAutoilijat, jonka alueella olemme. He järjestävät myös ruoka ja 
juomapalveluja kilpailijoille ja yleisölle.  Kilpailiojoilla on yhteinen lounas 12.00-13.00 

Kisa on katsojille maksullinen vuonna 2022.  Järjestämme alueelle VIP alueen, jossa on tarjoilu. VIP 
järjestelyistä on erillinen tiedote.   

Järjestämme live-streamauksen kisalle, ja sitä voi seurata verkosta. Sponsoreiden kaupalliset viestit ja  
joukkueiden esittelyt tulevat esiintymään live syötteessä. Hyvinkään kaupunki tukee järjestelyä.   

Kisan jälkeen julistetaan voittaja. Kisan jälkeen myös kaikkien joukkueiden jäsenet osallistuvat paikan 
siivoamiseen.   

Koska kisaa ei voi toteuttaa kovan tuulen tai rankkasateen vallitessa niin on asetettu varapäivät. Ilmoitus siitä
siirtyykö kisa varapäivälle, annetaan viimeistään 3 pvä ennen kisoja

Tulitteiden suuntaus

Kisajärjestely tulee olemaan sellainen että kisa-alueella joukkueet ovat keskellä kenttää toinen toisen takana. 
Tulitteita ei saa suunnata niin että kuumat efektit voivat vahingoittaa toisen kilpailijan kenttää, taikka 
ylettyvät aina sivupenkoille saakka.  Minimietäisyys sivupenkkaan on 125m kentän sivusuunnasssa.
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Raha-asiat

PITE ry hoitaa kisajärjestelyt, ja kerää katsoja ja sponsorimaksut.  Vastineeksi PITE  hoitaa myös 
kaupallisten viestien levityksen.  Tarkoitus ojn korvata joukkueille esityksen kustannukset vakiosummalla, 
siten että voittajien korvaus on hieman suurempi. (korvauksen suuruus ilmoitetaan myöhemmin mutta tavoite
on 2000-2500€). Joukkueiden tulee hakea omaa sponsorointia yhteistoiminnassa PITE:n kanssa.  Jos kisasta 
jää ylijäämää, sitä käytetään PITE:n toiminnan  rahoittamiseksi

Kilpailusäännöt

 Esityksen toteuttamisessa seurataan Suomen lakia. 
 Joukkueilla tulee voimassa oleva vastuuvakuutus oman toiminnan kattamiseksi.  
 Näytös pitää toteuttaa ilotulitetyypeillä jotka sisältyvät kohtaan ”Tulitteet ja niiden virtuaalihinta”.  
 Näytöksen maksimikesto on 5 minuuttia siitä kun musiikki alkaa, vaihtoehtoisesti ensimmäisestä 

laukauksesta. Alku
 Musiikkivalinta on vapaa. Lue kuitenkin tarkkaan kohdan ”Miten kisan voi voittaa”
 Voittamiseen vaaditaan että näytös on ajastettu musiikkiin.
 Näytöksessä käytettyjen tulitteet virtuaalihinta  ei saa ylittää 30000 ”Bongoa” . 
 Näytöksen tulitteet ampumalaitteineen tulee mahtua 70*4m kokoiseen karsinaan, jonka pitkä sivu on

kohti yleisöä. Ammuntapiste tulee olemaan noin 60-80m päässä. Katsojia voi on kummallakin 
puolella, edessä ja takana, muttei sivuilla.

 Turvaetäisyys yleisöön tulee olemaan minimissään 70m. Tulitteita jotka vaativat pidemmän 
suojaetäisyyden kuin 50m ei saa käyttää.  (PITE Suojaetäisyyssuositus v 1.5 2020) 

Tuomarointi

PITE kerää tuomariraadin joka koostuu yhdestä taiteilijasta, yhdestä ilotulitusammattilaisesta ja yhdestä 
maallikkojäsenestä. Mikäli äänet menevät tasan, tuomarit hakevat ratkaisua kunnes voittaja voidaan nimetä.

Miten kisan voi voittaa

Joka tuomari antaa pisteitä 0-10 per kriteeri. Niitä ovat:     
 Esityksen kauneus ja taiteellisuus, 
 Taiteellisen kaaren kantavuus läpi esityksen. 
 Esityksen tahdistus musiikkiin
 Tekninen suoritus 
 Näyttävyys

 Koolla ja ilotulitteiden määrällä ei arvioinnissa ole merkitystä. Esitysten arvioinnissa tullaan asettamaan 
erityistä painoa taiteellisen kaaren kantavuuteen. 

Kilpailusääntöjen mukaan kisan voi voittaa seuraavien arvosteltavien kriteerien kautta:

 Esityksen kauneus ja taiteellisuus
Estetiikka on avainasemassa. Esim. symmetrisyys tai hallittu epäsymmetrisyys, teoksen tasapaino, 
värimaailma, rytmi, liike, kolmiulotteisuus, perspektiivi ja suhde, erilaisten elementtien 
tarkoituksellisen järjestelyn ja prosessien tulokset. Teos tulee olla ilmaisun, viestinnän ja kannanoton
väline. 

 Taiteellisen kaaren kantavuus läpi esityksen
”Taiteellinen kaari” kuvaa tapaa miten katsojan kokema jännitys vaihtelee läpi esityksen. Tulituksen 
sävellystyössä säädetään esityksen intensiteettiä, värimaailma, kuvioiden rakennetta ja korkeutta niin
että luodaan vaihteleva musiikkiin liitetty  tunnelma esityksen eri osiissa.  N.s. klassisessa kaaressa 
on alussa yllätys, odottava tunnelma keskellä, sekä huomionarvoinen loppu. Esittävä taide tunte 
monta taiteellisen kaaren muotoja. Keskeistä on että esityksessä on looginen kaari.  Musiikki ja 
taiteellinen kaari ovat tiiviisti yhteydessä. Musiikin oikea valinta ja eheys läpi esityksen  ovat 



avainasioita. Esitys ilman kaarta on määrityksellisesti tasapaksu ja tylsä. Esitys voi jopa olla 
rytmikäs, kaunis jne,  mutta ilman ilotulitesävellyksen ja musiikin kautta toteutetulla kaarella esitys 
helposti ”lässhähtää”.   

 Esityksen tahdistus musiikkiin.
Tulitteiden ryhmitys musiikin suhteen, miten rytmityksellä luodaan jännitettä. Musiikki ja 
taiteellinen kaari ovat toisiinsa kiinteästi toisiinsa yhteydessä. 

 Tekninen suoritus
Toimiiko kaikki, onko esitys eheä. 

 Näyttävyys
Syntyykö se ”magic wow-effect” katsojassa esityksen jälkeen?  

Tulitteet ja niiden virtuaalihinta

Tuote Hinta

10-30mm  oneshot,  (1,2” = 30mm) 25 bongoa

31 -50mm oneshot . 50  bongoa

10-19mm sarjatuote:  Pata, Viuhka, Roomalainen, /laukaus 7  bongoa

20-29mm sarjatuote:  Pata, Viuhka, Roomalainen, /laukaus 10  bongoa

30-39mm sarjatuote:  Pata, Viuhka, Roomalainen, /laukaus 25  bongoa

40-50mm sarjatuote:  Pata, Viuhka, Roomalainen, /laukaus 50  bongoa

Maassa toimivat (Flame, Suihku, välkky, bengaali) toiminta-aika 1s 5  bongoa

Maassa toimivat (Flame, Suihku, välkky, bengaali) toiminta-aika 30s tai alle 20  bongoa

Maassa toimivat (Flame, Suihku, välkky, bengaali) toiminta-aika 60s tai alle. 40  bongoa

Virtuaalirahan yksikkö on ”bongo”.  Kisaesityksen tulitteiden yhteenlaskettu arvo ei siis saa ylittää 30.000 
bongoa. Kilpailujoukkueen on pystyttävä pätevästi osoittamaan ennen kisaa että esitys ei ylitä sallittua
rajaa toimittamalla kilpailujohdolle viikkoa ennen kisaa oman esityksen laskelma. Rajan tarkoitus on 
siirtää suunnittelun fokus näytöksen taiteellisen vaikutukseen.  ”Iso” ei siis ole parempi.  

Sääntötarkennukset.

 Saluutteja ei saa käyttää, ei maassa taikka ilmassa toimivia. Saluutilla tarkoitetaan efektiä jonka 
pääasiallinen toiminta on sen ääni, riippumatta sen nimestä.

 Tähtipommit, ammuttuina monikäytettävästä putkesta, riippumatta efektistä taikka niiden 
yhdistelmästä eivät ole sallittuja.

 Sama koskee girandoloja 
 P-luokiteltuja tuotteita ei saa käyttää. T-tuotteet ovat sen sijaan sallittuja. 
 Suositellaan vähäsavuisten suihkujen, bengalien yms käyttöä. 
 Patojen sytytyksen ajoitusta saa tarkentaa rivikohtaisella sytytyksellä, mutta patoja ei saa purkaa 

yksittäiselementeiksi.  

Audiopuoli,  
Järjestäjät hoitavat äänentoiston jota kaikki käyttävät. Paikalla tule olemaan pätevä audioammattilainen, 
kovaäänislinja ja mikseripöytä jossa ainakin  XLR ja 7mm plugi sekä miljoona- laatikko.  Äänipöytä ei ole 
ilotulitteiden lähellä ja toisto linjalla on mono. Ammunta tapahtuu audiopöydän vierestä. 

Suositus on että kaikki kilpailijat sisällyttävät ääniraitaansa 10sek alkusekvenssin jossa ei ole ammuta, ja 
jossa  on esim sekvenssi (4 sek tyhjää + alkuääni + siirtymä näytökseen) äänentoiston varmistamiseksi.  



Joukkueilla on oikeus vapaasti hyödyntää  omien teostensa tallenteita. Mahdollisista omista TEOSTO tai 
KOPIOSTO käyttöoikeuksista vastaavat joukkueet. 

Julkisuus

Kilpailun tarkoitus on yleisesti edistää Ilotulitustaidetta, innostaa asiakkaita tilaamaan enemmän näytöksiä, ja
rakentaa positiivinen kuva ilotulittamisesta taidemuotona.  PITE ry pyrkii rakentamaan tapahtumalle ja 
aiheelle näkyvyyttä ennen kaikkea Some-maailmassa. Markkinoinnissa mainitaan kaikki sponsorit ja 
yrittäjät. 

Oikeudet

PITE ry:llä on oikeudet kisakonseptiin sekä nimeen PientuliteSM sen kaikissa muodoissa tai kielillä.  
Joukkueilla on oikeudet kilpailuteoksiinsa. Valokuvaaminen tai filmaaminen omaan käyttöön on vapaata, 
mutta kuvaaminen kaupallista käyttöä varten saa tapahtua vain erillistä ennakkolupaa vasten. PITE ry:llä on 
oikeus tallentaa kisan tapahtumat ja teokset sekä veloituksetta hyödyntää tallenteita mutta tulee mainita 
teoksen tekijän/t


