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MYYNTIAIKA 27.–31.12.2020

PATA AINOASTAAN AIKUISILLE! MAJESTEETILLINEN RAKETTIPAKEttI!

Teidän majesteettinne rakettipaketti! 17 kappaletta kruunaamattomia kunkkuraketteja. 

Hovikelpoinen setti, jolla saat kuninkaallisetkin kumartamaan ja monarkit mylvimään ihastuksesta!  
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39399090

Katso video!
39399090

Katso video!

Testiammuntaraatimme lätkäisi tälle padalle K18-leiman! Aikuisten makuun suunniteltu järeä 

pata sisältää runsaan määrän kohtauksia, jotka voivat järkyttää upeudellaan. Voi myös vaikuttaa 

haitallisesti naapurisuhteisiin ja aiheuttaa kateuden oireita. Herkimpien katsojien on turvallista 

tutustua tähän näytökseen holhoojan/vanhemman seurassa.

 k18-PATA  KORTTELIN KUNKKU 

KAUPAN PÄÄLLEKAUPAN PÄÄLLE
  titan- JA KOSMOStitan- JA KOSMOS-jättiraketiT!-jättiraketiT!

K18-padan tai Korttelin kunkun ostajalle

30 kpl
n. 45 sek.

ARVO
 yht. 
25 €

oletko voittaja? saammeko 

esitellä uutuussuihkun nimeltä...

lue lisää sivulta 7.

uljaat upseerit ampuvat kovilla. 

käsi lippaan kaikki...

PYSTIPYSTI
lue lisää sivulta 5.

UUTTA TULOSSA

VUODENVAIHTEESSA...

Saat myyntipisteestämme kuponkikoodin,

jolla voit osallistua arvontaan.

VOITA 10.000€
Osallistu arvontaan ja

-arvoseteli                                                 -liikkeeseen!

RAKETTITUKUN VUODENVAIHDE on 

HIILIneutraali!
Lue lisää takasivulta!



rakettitukku @Suomenrakettitukku

rakettitukun

PATASUOSIKITPATASUOSIKIT
kaikista tuotteista 
videot sivuillamme 

www.rakettitukku.fi

45459090 fullhd  ISOT EFEKTIT!  

Uskomaton tulituskokonaisuus Full HD:nä! 

Kun kokeilet Full HD:tä et varmasti pety. 

Tämä monivuotinen hypermegasuosikki on 

kuin viini, joka paranee vuosi vuodelta.

FullHD on katseet kääntävä 
pata, jossa on 

ruutia reilusti 
yli puoli kiloa 

ja mahtava 
lopetus. 49 kpl

n. 50 sek.

Katso video!

54 kpl
n. 40 sek.

Katso video!

Vanha legendaarinen tähtisiker-
mä palaa paukkuen pelikentille!
 Tämä huikean upea viukapata 

ampuu sarjatulta 
koko maiseman 

leveydelle 
idästä 

länteen.

 punakone 69699090
 viuhkaefekti!  99999090 LEGEND  TÄYSI KILO 

 RUUTIA! 
Legenda jo syntyessään! 
Todella monipuolinen ja aivan sairaan 

hieno jättipata, jossa ruutia on tietysti

täysi kilo, eli niin paljon kuin olla saa! 

Valtaisa, kaikki päät kääntävä 
ilotulitusnäytös yhdellä sytytyksellä. 

Taivaan täyttävä valo-
show, jollaista et ole 

ennen nähnyt.

Hyvä, 
parempi, 

Legend! 69 kpl
n. 60 sek.

Katso video!

1191199090 VIRTUOOSI 
Vuosisadan virtuoosimaisin orkesterisovitus

Rakettitukulta! Jättimäinen 88:n tuliteputken 

sinfoniaorkesteri esittää taivaalla ennennäkemät-

tömän kattavan tulitekonserton. Tämä patasoitin on 

viritetty sellaisiin sävellajeihin, ettei asteikko 

enää riitä.Tahtipuikko  heilumaan

ja yleisön raikuvat aplodit esityksen 

päätteeksi ovat taattu.

88 kpl
n. 70 sek.

Katso video!

 power pack 49499090
Tästä padasta riittää virtaa pitkälle uuden-

vuodenyöhön! Power Pack lataa katsojien 
iloakut täyteen hetkessä. 

Laaja efektikapasiteetti 
ja useat ulostulot 

takaavat 
onnistuneen 

vuoden-
vaihteen!

Katso video!

 paljon eri efektejä!  

49 kpl
n. 60 sek.

1291299090

 = laukausten määrä  |   = kesto

 V.I.P.  Huikeat  
102 laukausta! 

V.I.P. on oikea valinta niille, joille kelpaa vain PARAS! 

Huikeat 102 laukausta!  Tämä jättipata on täydellinen 

ilotulitusnäytös, joka täyttää taivaan pitkäksi aikaa. 

Sisältää häkellyttävän paljon upeita efektejä ja 

mukana mm. harvinainen horsetail-efekti, jollaista ei 

kuluttajapadoissa usein näe. 

V.I.P. saa katsojien hurraahuudot 

jatkumaan ensi vuoteen asti!

102 kpl
n. 75 sek.

Katso video!

2 rakettitukku @Suomenrakettitukku
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rakettitukun

PATASUOSIKITPATASUOSIKIT

Reseptivapaa  nitropurkki!  
Tehokas ja vahvavaikut-
teinen uudenvuo-
denlääke, joka lisää 
katsojien sydämen-
tykytyksiä. Laaja, 
näyttävä efektivalikoima 
ja lopun triplalaukaus 
saavat vaarillekin 
hymyn huulille. 
Ei syötäväksi. 

11119090

 
n. 25 sek.

Katso video!

 nitropurkki 

Nimikin sen kertoo: tämä  Tornado 

iskee kuin voimakas pyörremyrsky! 

Tornadoon voi törmätä uudenvuo-

den aikaan hyvin varustautuneiden 

ilotulittajien läheisyydessä! 
Ampuu taivaalle 20 

erilaista 
ammusta ja  

tornadoa  
muistuttavia  

hopeapyörteitä. 20 kpl
n. 30 sek.

19199090

Katso video!

 tornado  

 ILOA ILMASSA 
Nämä iloiset patakaksoset tuplaavat hauskuutesi 

uuden vuoden vietossa! Kaksi erilaista, näyttävää 

pataa upeilla efekteillä takaavat  loistavan 
ilotulituksen, josta riittää  
iloa jokaiselle!
Kesto 2 x 30 sek.

2x 25 kpl 2x n. 30 sek.

Katso videot!

 PATALAJITELMA! 29299090
PKTPKT

32 kpl
n. 40 sek.

 IDÄN IHME 
Itämainen ruutikeitos, jonka juuret ovat 

Tang-dynastian Kiinassa. Uutuuspata, 

jossa yhdistyvät alkuperäiset ainesosat, 
vuosisatainen perimätieto 

ja nykyaikainen osaaminen. 
Räiskyvä 

kombinaatio 
valoa, iloa ja 

ääntä.

Katso video!

34349090
uutuusuutuus

45459090

69699090

1191199090

 silencio 25259090

28 kpl
n. 40 sek.

Säkenöivän kaunis patauutuus, 

joka on kuin italialainen ilta:  lämmin ja 

tunnelmallinen. Hieman hiljaisempi  
tulitevaihtoehto ihmisille 
(ja eläimille), joiden  

mielestä  
maailmassa  
on jo riittävästi 
pauketta.

 iloa ilman kovaa pauketta 

Katso video!

Tämä legendaarinen 
pikkupata on 
monen tulittajan 
suosikkituote 
vuodesta toiseen. 
Iso Thunderpata 
ampuu 16 punavih-
reää tähtipommia 
punaisten miinojen 
tahdittamana.

 ISO THUNDERPATA 

449090

16 kpl
n. 15 sek.

Katso video!Katso video!

Pippurinen patauutuus, joka sylkee suustaan säkenöiviä slangisanoja, 

välkkyvää verbaliikkaa ja ihmeellisiä ilmauksia! Pienestä koostaan 

huolimatta taivaan täydeltä tulta ja tappuraa.  

Asfalttiviidakon sanonta: 

älä koskaan aliarvioi  

Oukkidoukkia!

 PIPPURINEN 
 PATAUUTUUS! 

999090
uutuusuutuus

9 kpl n. 20 sek.

3 www.rakettitukku.fi 
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rakettitukun

RAKETTISUOSIKITRAKETTISUOSIKIT

Kuusi napakkaa rakettia täydentämään ilotulittajan 

sähikäispussia. Ei mitään kissan pieruja, 

vaan oikeita raketteja. 889090
PKTPKT

 aarrearkun metsästäjät 

 upea sinikultainen 

 efekti! 

 titan 

Häikäisevän upea jättiraketti 
teräksenlujalla efektillä. Kohoaa 
mahtavasti suhisten juhlataivaalle 

ja muodostaa upean  
pitkäkestoisen 

efektin sinisen ja 
kullan väreissä. 

Katso video 
netistä ja 

ihastu!

Katso video!

12125050 Galaxy 
Koko galaksin komeimmat raketit 

tässä hintaluokassa! Yhdeksän raketin 

lajitelma, useita eri efektejä ja kunnon 

hajotuspanokset!

19199090
PKTPKT

Tervetuloa sikariportaalle!  Voiko parhaita vielä 

parantaa? Kyllä voi! Tässä on nimittäin  

Rakettitukun johtotason rakettipakkaus, 

jonka rakettien efektit ovat häikäisevän 

upeita ja kooltaan ennennäkemät-

tömän suuria. Nämä kun  

täräyttelet taivaalle, niin on 

syytäkin paukutella  
henkseleitä, kun 
aplodeille ei meinaa 
millään tulla loppua! 

 sikariporras 
42429090

PKTPKT yhdeksän pormestaritason jättirakettia,  

 viisi eri efektiä! 
 Tähtitieteellisen  

 upea uutuus! 

 KOSMOS 

Yksi järjestäytyneen  
maailmankaikkeuden  
komeimmista jättirake-
teista! Tähtitieteellisen 
upea punavalkoinen efekti, 
jossa linnunradan lailla tuik-

kivat punaiset 
tähdet sulautuvat 

kauniisti 
galaktiseen 
hopeapilveen.

Katso video!

12125050
uutuusuutuus

rakettitukku @Suomenrakettitukku4



rakettitukun

ILMAPOMMISUOSIKITILMAPOMMISUOSIKIT

Nyt on rajusti ruutia putkissa ja rautaa kauluksissa, kun viisi uskomattoman uljasta  

upseeria amiraalista kenraaliin on pakattu samaan pakkaukseen. 

Kun näiden kapiaisten käskyt kajahtelevat kasarmin taivaalla on

miehistöllä mietittävää.  Käsi lippaan, kun päällystöstä pärähtää! 

5 kpl suurtehoilmapommia, joissa jokaisessa on erilainen efekti.

 UPSEERINARVOINEN UUTUUSTUOTE! 9 9 9090
uutuusuutuus

5 kpl/ PKT5 kpl/ PKT

3 kpl/PKT3 kpl/PKT779090 kunkkutykki big 
 suosikkituote! 

Legendaarinen ilmapommien kunkku! 

33 milliset putket tekevät upeasta 

rätinänoususta ja kultaisesta kaksiosai-
sesta mahtiefektistä jopa 

vieläkin upeampaa 
katseltavaa! 

Tämä hittien hitti vain 
Rakettitukusta!

3 kpl/PKT3 kpl/PKT229090
 jättikokoinen turbo thunder!   
 xxl-turbo thunder 

Turbo Thunderin isoveli. 
Putkeen on turboah-
dettu enemmän jytyä 
ja efektikin on sen 
mukainen. Varaudu 
kunnon jysäyksiin!

Megakokoinen roomalainen kynttilä, suurin 

sallittu luokassaan. Suunnitellessamme 
tätä tuotetta valitsimme efektit erityi-

sen huolella ja lopputulosta kelpaa 
ihailla. Kokeile ja ihastu! 

669090 kanuuna 
 viisi kanuunan laukausta! 

Legendaarinen Thunder 
King turbovaihteella!  
Tämä mahtava pommi 
nousee ilmaan viheltäen ja 
pamahtaa komeasti muodostaen 

tuuhean punavihreän tähtikuvion!  

Tässä on tuote, jonka täytyy löytyä 

jokaisen itseään kunnioittavan tulittajan 

pussista!

3 kpl/PKT3 kpl/PKT
225050

 turbo thunder 
 Megahitti! 

Kuule sie, vänskä. Mis sie tarvitset oikei hyvvää 

pyrotekniikkaa. Täs siul on sellane! Pakkauksessa 

komppanian verran kovaäänistä tykinruokaa mortista 

kapteeniin. Jokaisella sotilaalla erilaiset efektit! 

Sytytyslanka palamaan ja äkkiä nakkisuojaan!

1212
komppanian 
komppanian 

kovintakovinta

karjuaikarjuai

12 kpl/ PKT12 kpl/ PKT
14149090tulenj  htajatulenj  htaja

 12 efektin iLMAPOMMILAJITELMA    

 www.rakettitukku.fi 
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rakettitukun

NUORTEN SUOSIKITNUORTEN SUOSIKIT

Jättipitkät tähtisadetikut, joiden 
paloaika on yli minuutin.  

Pituus 40 cm.

 tähtisadetikku  
6 kpl/PKT6 kpl/PKT225050

225050 suojalasit 
Säädettävät sangat, soveltuu lapsille

ja aikuisille. CE-hyväksytyt.
Tue pata turvallisesti  kätevällä patatelineellä!

Helppo kasata ja säätää 
erikokoisille padoille!

 PATATELINE 449090
uutuusuutuus TURVALLISEMPAA 

  ilotulittamista! 

Katso  
ohjevideo!

50 kpl/PKT50 kpl/PKT119090
Suuri ja komea  

pikkupommi. 
Rätisee ja paukkuu 

maassa.

 magnum kranu 
 mahtava pikkupommi! 

119090
10 kpl/PKT10 kpl/PKT

uutuusuutuus
 HI-LIGHTS 

Strobovalot esille ja bileet pystyyn! Näis-
sä kirkkaissa paukuissa on enemmän 
välkettä kuin Lahden MM-hiihtojen 
lehdistötilaisuudessa. Jos strobosfääri 

olisi olemassa, kuuluisi tämä 
10 kappaleen tuoteuutuus 

sinne!

Tämä kaikkien tuntema ilotulitteiden klassikkokin uudistui pukemalla 

ylleen upean väriset vaatteet. Lopputuloksena suurikokoinen 

viiden laukauksen Roomalainen kynttilä, joka ampuu jännittävän 

värisiä valopalloja. Värit: violetti, lumivalkoinen, oranssi, sitruunankeltainen 

                                                 ja merensininen. Pakkauksessa 2kpl.

 VÄRIKKÄÄT ROOMALAISET 

339090
2 kpl/pkt2 kpl/pkt

229090
10 kpl/pkt10 kpl/pktTämä kiva pörriäinen hyppii ja pomppii 

maassa villisti vaihtaen väriä kolme 

kertaa. Hauskuutta ja sytyteltävää 

riittää vaikka kaverillekin, sillä 
rasiassa on 
10 kpl pörriäisiä. 

 ISO pörriäinen  

339090
Todellinen kuularuisku.  
Ampuu kaksisataa 

väripalloa 
yhdellä 
sytytyksellä.  

 väripatruuna  
 200 VALOPALLOA! 

6 rakettitukku @Suomenrakettitukku



rakettitukun

suihkut ja lajitelmatsuihkut ja lajitelmat

Tavoiteltu kultainen järkäle, jossa tuikkivat kaikki taivaan 

pallokenttien kirkkaimmat tähdet. Pystiin on pakattu  

stadionin kymmentuhatpäisen yleisön pauhu ja  

salamavalojen välke. Vuodenvaihteen juhlahumun 

 suurin ja monipuolisin suihku!  Nousukorkeus 

jopa 4 m ja kesto reilun minuutin!

 Voittajille ojennettava pokaali! PYSTIPYSTI

15159090
uutuusuutuus

 TulIvuori 

5 kpl/PKT5 kpl/PKT449090

Monien mielestä se kivoin pikkusuihku!

 Tulivuoresta purkautuu noin. 1,5 m korkea, 

                                rätisevätulikipinäsuihku.

 revontulet 

779090

Tämä isokokoinen suihku 
nousee jopa neljän metrin 
korkeuteen. Upeat värit ja 
kolme eri efektiä takaavat 
sen, että näiden Revontul-
ten loimu on kokemisen 
arvoinen valoshow! 
Kesto lähes  
minuutin!

 hästäkki 

Lajitelmapakkaus monen ikäisten 

iloksi! Pientulitteita Pierupaukusta 

Pirunvanteeseen.

#ekokranu #multiflash 
#noitapilli #pierupaukku 
#pirunvanne #spinneri

 pakkaus täynnä 
 pientulitteita! PKTPKT889090

10 kpl/PKT10 kpl/PKT

Tämä kaikkien tuntema ilotulitteiden klassikkokin uudistui pukemalla 

ylleen upean väriset vaatteet. Lopputuloksena suurikokoinen 

viiden laukauksen Roomalainen kynttilä, joka ampuu jännittävän 

värisiä valopalloja. Värit: violetti, lumivalkoinen, oranssi, sitruunankeltainen 

                                                 ja merensininen. Pakkauksessa 2kpl. Aarrearkku on koko 
illan paukkupaketti vailla 
vertaa! Kaverit kateellisiksi, 
kun kaikenlaista 
suhinaa, rätinää ja 

pauketta 
riittää,  riittää 

ja riittää...

KAUPAN KAUPAN 
   PÄÄLLE:   PÄÄLLE:

AARREARKUN OSTAJALLE 

 lepakko, 

 3 kpl 

 punapommi, 

 2 kpl 

 conic-tulivuori, 

 1 kpl 

 diamond 

 -timanttitulivuori, 

 1 kpl 

 paukkumatto, 

 3 kpl 

 tykinlaukaus, 

 2 kpl 
 SPINNERI, 

 5 kpl  pirunvanne, 

 4 kpl 
 meteoriitti, 

 12 kpl 
 kranu, 
 6 kpl 

 eko-kranu, 

 8 kpl  LENTOKONE, 

 2 kpl 

PKTPKT18189090 aarrearkku 
 iloa koko illaksi! 

 AARREARKUN METSÄSTÄJÄT  

  -RAKETTIPAKETTI 
 SUIHKURALLI 
  -suihkulajitelma  

ARVO 8,90 €

TAITAI

ARVO 8,90 €

 SUIHKURALLI 

Todella monipuolinen lajitelma erilaisia 

suihkuja. Kun tämän pakkauksen 

avaat, saat runsaasti ”vilinää vilskettä” 

ja ”helinää helskettä” 
pimenevään iltaan. 
Värikäs setti tuo iloa 
ja eloa koko perheelle 
suihkun täydeltä.

PKTPKT889090
uutuusuutuus

 SUIHKULAJITELMA 

 www.rakettitukku.fi 
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rakettitukun

MYYNTIPISTEETMYYNTIPISTEET

kaikki kaikki 
myyntipisteet netissämyyntipisteet netissä
www.rakettitukku.fiwww.rakettitukku.fi

HUOM! koronatilanteesta johtuen varmista myyntipisteet ja aukioloajat netistä: rakettitukku.fi/myyntipisteetHUOM! koronatilanteesta johtuen varmista myyntipisteet ja aukioloajat netistä: rakettitukku.fi/myyntipisteet

ostoslista: ostoslista: 
PIKKUTUOTTEET €  KPL

Hi-Lights, 10 kpl/pkt 1,90

Magnum Kranu, 50 kpl/pkt 1,90

Tähtisadetikku, pitkä  6 kpl/pkt 2,50

Iso Pörriäinen 2,90

Värikkäät Roomalaiset 2 kpl/pkt 3,90

Väripatruuna, kpl 3,90

ILMAPOMMIT
Turbo Thunder, 3 kpl/pkt 2,50

XXL-Turbo Thunder, 3 kpl/pkt 2,90

Kanuuna, kpl 6,90

Kunkkutykki BIG, 3 kpl/pkt 7,90

Isot kihot, 5 kpl/pkt 9,90

Tulenjohtaja, 12 kpl/pkt 14,90

SUIHKUT JA LAJITELMAT
Tulivuori, 5 kpl/pkt 4,90

Revontulet, kpl 7,90

Pysti, kpl 15,90

Suihkuralli, pkt 8,90

Hästäkki, pkt 8,90

Aarrearkku, pkt 18,90

PADAT
Iso Thunderpata, kpl 4,90

Oukkidoukki, kpl 9,90

Nitropurkki, kpl 11,90

Tornado, kpl 19,90

Silencio, kpl 25,90

Iloa Ilmassa -patalajitelma, pkt 29,90

Idän Ihme, kpl 34,90

K-18, kpl 39,90

Full HD, kpl 45,90

Power Pack, kpl 49,90

Punakone, kpl 69,90

Legend, kpl 99,90

Virtuoosi, kpl 119,90

V.I.P, kpl 129,90

RAKETIT
Aarrearkun metsästäjät, 6 rak./pkt 8,90

Galaxy, 9 rak./pkt 19,90

Korttelin Kunkku, 17 rak./pkt 39,90

Sikariporras, 9 rak./pkt 42,90

Titan-jättiraketti, kpl 12,50

Kosmos-jättiraketti, kpl 12,50

TURVATUOTTEET
Suojalasit, kpl 2,50

Patateline, kpl 4,90

YHTEENSÄ EUROA

ka
ik

ki
 t

uo
tt

ee
m

m
e 

ov
at

 c
e-

hy
vä

ks
yt

ty
jä

. e
m

m
e 

m
yy

 p
äi

ht
yn

ei
ll

e,
 e

m
m

ek
ä 

al
le

 1
8-

vu
ot

ia
il

le
.

ka
ik

ki
 t

uo
tt

ee
m

m
e 

ov
at

 c
e-

hy
vä

ks
yt

ty
jä

. e
m

m
e 

m
yy

 p
äi

ht
yn

ei
ll

e,
 e

m
m

ek
ä 

al
le

 1
8-

vu
ot

ia
il

le
.

TIESITKÖ, ETTÄ suurin osa ilotulite-
alan päästöistä (yli 86 %) tulee 
logistiikasta eikä suinkaan 
ilotulitteiden ampumisesta.

Laskenta alkaa Kiinasta 
Shanghain satamasta...

Päästömme ovat vuonna 2020 
yhteensä noin 437 tonnia,

Ostamalla ilotulitteet 
Rakettitukusta, hiilijalan-
jälkesi on hyvitetty!

437=

joka vastaa 42:n suomalaisen 
henkilön vuosipäästöjä.

Kompensoimme päästöistä 60 %
kansainvälisiin “puhtaampi vesi “
-projekteihin.

Lue lisää Rakettitukku.fi

ja loput 40 % kotimaisiin 
metsitysprojekteihin.

6%
Ilotulitteiden 

ampumisen 

osuus on vain

olemme ulkopuolisen asian-
tuntijan kanssa laskeneet 
vuoden 2020 hiilijalanjälkemme.

...ja päättyy siihen, 
että tuotteet 
käytetään Suomessa.

RAKETTITUKUN VUODENVAIHDE on 

HIILIneutraali!


