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1. SUUNNITELMAN TARKOITUS
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toteuttamisesta vastaavaa
henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.
Tämän yleisötapahtuman toteuttamisesta vastaavat tahot sitoutuvat noudattamaan
pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!
Tämän suunnitelman laadinnassa sekä pelastussuunnitelman liitteenä noudatetaan Päijät-Hämeen
pelastuslaitoksen ohjetta: Opas yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadintaan.
1.1 TAPAHTUMAN YLEISTIEDOT
Tapahtuman nimi:

Hämeen Trial

Tapahtuman ajankohta:
(päivämäärä ja kellonajat)
Tapahtumapaikka:
(nimi ja osoite, kunta)
Kohderyhmä/asiakaskunta:

12.9.2020 n.klo 8.00-16.30

Tapahtuman järjestäjä:
(vastuullisen järjestäjän nimi
ja yhteystiedot)
Tapahtuman järjestäjän
yhteyshenkilö:
(nimi ja yhteystiedot,
syntymäaika EI HETU)
Tapahtuman
turvallisuudesta vastaava
sekä hänen varahenkilönsä:
(nimi ja yhteystiedot,
syntymäaika EI HETU)
Tapahtuman kuvaus:
(kuvaus tapahtumasta, sen
luonteesta, kulusta
ohjelmasta jne.)
Arvio henkilömäärästä:
(arvio samanaikaisesti
paikalla olevien määrästä,
asiakkaat ja henkilökunta)
Tapahtuman erityispiirteet:
extremelaji
Tapahtumapaikan
erityispiirteet:
(esim. maaston erityispiirteet,
kallio, vesistö,
liikenneväylät, sijainti,
pimeys, poikkeava sisätila)

Louhostie 8 37150 Nokia
Nokian Motocrossrata
Paikalla pääasiassa kilpailijoita avustajineen/perheineen.
Tilaisuus on avoin yleisölle.
Tilaisuudessa ei käytetä/anniskella alkoholia.
Hämeen Moottorikerho ry
Aki Antila
050 5735539
aki.antila(at)hotmail.com
Aki Antila
050 5735539
aki.antila(at)hotmail.com
190483
Aki Antila 190483
050 5735539
Suvi Haanpää 190483 (varavara) Tapio Seppälä
040 8289884
0400737876
Trial -kilpailu, alkaa klo 10
kuljettajat ajavat päivän aikana tarkkailujaksoja maastossa

Asiakkaat:

kilpailijat 30-40
yleisö 50-100
Henkilökunta: 30-40
mopoilla ajetaan maastossa
kallio, kivikko
ei ajeta liikenteen seassa, siirtymät osin nauhoitettu.
Jaksopaikat nauhoitettu. Nauhat siis rajaavat yleisön pääsyn
jaksolle. Jokaisella jaksolla kaksi toimitsijaa, jotka varmistavat ettei
jakso alueella ole ulkopuolisia ihmisiä. Varikolla huoltomatto
pakollinen missä suoritetaan mopon tankkaus/huolto.

2. VAAROJEN ARVIOINTI JA VARAUTUMINEN
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan
henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja
mitä seurauksia niillä voi olla.
Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt,
varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta
vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat.
Vaara / riski

Tapaturma / sairaskohtaus

Syyt

Kompastuminen, kaatuminen, tapahtuma-alueen maaston epätasaisuus tai
liukkaus, putoaminen, nestekaasu, liikenne, lämmin ilma/rankkasade,
moottoripyörän kaatuminen/putoaminen
Seuraukset
Henkilövahingot, tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen
Ennaltaehkäisevät - käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja
järjestelyt
-johtoja
- tarkkaillaan maaston liukkautta
- rajataan ja merkitään vaaralliset alueet
- estetään yleisön pääsy nestekaasun käyttöpaikan läheisyyteen esimerkiksi
aidoin tai sulkunauhoin
- henkilökunta koulutetaan tarkkailemaan sekä ilmoittamaan
tapaturmariskeistä
- varmistetaan, että elintarvikeohjeistuksia noudatetaan
Varautuminen
- varataan välineitä vaarallisten alueiden rajaamiseen ja merkitsemiseen
- varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä
- hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä
- varataan riittävästi vettä
- ohjeistetaan henkilökunta toimimaan tapaturma- ja sairaskohtaustilanteessa
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun
hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen
Vastuut
Jokaisen tarkkailujakson tuomari ja avustaja hälyttävät tarvittaessa apua
Jokainen ensiaputaitoinen antaa ensiapua

Vaara / riski
Syyt

Tulipalo

Viallinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta, nestekaasu, moottoripyörän
rikkoutuminen
Seuraukset
Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot,
irtaimistovahingot
Ennaltaehkäisevät - tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset
järjestelyt
laitteet poistetaan käytöstä
- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja
-johtoja
- Tupakointi on ehdottomasti kielletty nestekaasun käyttöpaikkojen
läheisyydessä.
- varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa
materiaalia, varmistutaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä
suojaetäisyydestä
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella
- koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn
Varautuminen
- varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään
alkusammutuskalusto asianmukaisesti
- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa
- pidetään pelastustiet esteettöminä

Vastuut

-

ohjeistetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa
tapahtuman järjestäjä

Sääolosuhde

Vaara / riski
Syyt
Seuraukset

Poikkeuksellisen lämmin, kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi
Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman
peruminen tai siirtäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot
Ennaltaehkäisevät - säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman
järjestelyt
peruminen
- tarkkailujaksoja helpotetaan sääolosuhteiden mukaan
Varautuminen
- ohjeistetaan yleisöä varautumaan sään mukaisesti
- kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin
- tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua
ja säännöllisesti tapahtuman aikana
- kehotetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli
ilma on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan
riittävästi vettä
- ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa
Vastuut
- jokainen huolehtii itse säänmukaisesta varustuksesta

3. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Alkusammutuskalusto:
(määrä, laatu ja sijoitus.
Kaluston sijoittaminen tulee
ilmetä karttapiirroksesta
kuvakkein)
Automaattinen paloilmoitin:
(keskuskojeen sijainti,
irtikytkentä, palovartiointi jne.)
Ensiapu:
(ensiapuvastaava, resurssit,
osaamistaso {EA2 tms.})
Isommissa tapahtumissa
laaditaan tarvittaessa erillinen
ensiapusuunnitelma

Ensiapumateriaali

jauhesammutin/sammutuspeite varikolla kioskissa (Louhostie 8)
ja Porintien varressa olevalla kioskilla.

Ulkotila (ei paloilmoitinta)

Ensiapuvastaava:

Minna Seppälä

osaamistaso:

Sairaanhoitaja

puhelinnumero:

040 7378803

Muun
ensiapuhenkilöstön
määrä:
osaamistaso:
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EA-laukut

katoksia
Tilapäiset rakennelmat:
(kuvataan mitä rakennelmia,
miten turvallisuudesta
varmistutaan, toimenpideluvan
tarve
rakennusvalvontaviranomaiselta,
katsomo RakMk osan F2
mukaisesti)
kuulutus
Sisäinen hälyttäminen:
(Yleisön varoittaminen ja
henkilökunnan hälyttäminen)

EA1 / EA2 / EA3

4. YLEISÖTILAISUUDEN HENKILÖSTÖ SEKÄ HEIDÄN YHTEYSTIETONSA
TILAISUUDEN AIKANA
Tehtävä

Nimi (ja/tai lukumäärä)

Puhelinnumero

Tilaisuuden johtaja:
(henkilö joka vastaa koko
tilaisuudesta)
Turvallisuudesta vastaava:

Aki Antila

050 5735539

Aki Antila

050 5735539

Turvallisuus vastaavan
varahenkilö:
Alkusammutuskalustosta
vastaava:
Järjestyksenvalvojien esimies
/ vastuuhenkilö.
Järjestyksenvalvojien määrä

Suvi Haanpää
Tapio Seppälä
Heli Koskinen

040 8289884
0400 737876
050 3137721

Aki Antila

050 5735539
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Ensiapuvastaava

Minna Seppälä
Vara Heli Koskinen
30-40 jaksotuomaria ja
avustajaa

Pertti Pietilä
Ulla-Maija Knuutila
Suvi Haanpää
Tommi Kallio (liikkuva
metsässä)
040 7378803
050 3137721

Muu henkilöstö

5. VIESTISUUNNITELMA
Puhelimitse tarvittaessa
6. OHJEET
Henkilökunnan ohjeistus:
Henkilökunnalle ilmoitetaan mistä ensiapu ja alkusammutuskalusto löytyvät, ohjeistetaan kuinka
tulee toimia onnettomuuden/tulipalon sattuessa.
6.1 TAPATURMA JA SAIRASKOHTAUS
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö
noudattaa niitä.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava
tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 050 5735539. Toimi saamiesi ohjeiden
mukaisesti.
Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten
kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta
jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja
puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute
mahdollisuuksien mukaan.

3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja
muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä
aggregaattien jne. kanssa.
4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

Toimintaohje sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa:
1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 040 7378803. Toimi
hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle,
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?
Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,
Soita hätänumeroon 112.
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112.
Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso,
kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se
puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.
🡺 Hengitys on normaalia.
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää
normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
🡺 Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.
Aloita elvytys
4. Aloita paineluelvytys.
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan
käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa
siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä.
Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske
painelut ääneen.
5. Puhalla 2 kertaa.
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen
sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että
autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat
luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

6.2 HÄIRIÖKÄYTTÄYTYMINEN
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö
noudattaa niitä.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus
tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 050 5735539. Toimi saamiesi ohjeiden
mukaisesti.

1. Tarkkaile yleisön kuntoa ja mahdollisia merkkejä alkavasta häiriökäyttäytymisestä. Puutu
tilanteeseen etupainotteisesti.
2. Tarkasta sisääntuloväylillä, ettei yleisöllä ole mukanaan kiellettyjä esineitä tai aineita.
3. Valvo alkoholilainsäädännön toteutumista saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Toimintaohje häiriökäyttäytymistilanteessa
Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon
050 5735539 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin.
2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön.
3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myötäile häntä.
4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun.
5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista.
6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi.
7. Pyri rauhoittamaan tilanne.
6.3 TULIPALO
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö
noudattaa niitä.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus
tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 050 5735539 / 050 3137721. Toimi
saamiesi ohjeiden mukaisesti.
Tarkasta, että
1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja johtoja ei saa käyttää.
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta
materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytössä
olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen
vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät
6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista
käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa
materiaalia
8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
11. pelastustiet ovat esteettömät
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin,
eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Toimintaohje tulipalotilanteessa
Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon
050 5735539 / 050 3137721 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Pelasta ja varoita
▪ Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
▪ Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.
Sammuta
▪ Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä
hallittavissa.
▪ Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
▪ Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on
alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
▪ Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä
vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä
avaa ovea.
Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.
▪ Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen
tilaan.
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA:
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu

6.4 SÄÄOLOSUHTEET
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö
noudattaa niitä.
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus
tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 050 5735539. Toimi saamiesi ohjeiden
mukaisesti.

Tarkasta, että
1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin
2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa
3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset
rajat
4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.

Toimintaohje vaikeassa sääolosuhteessa
Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle / järjestäjälle numeroon
050 5735539 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja
irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään
tasaantumista.
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

7. OMAVALVONTA
Tapahtuman järjestäjä suorittaa omavalvontaa ja tarkastaa ennen tapahtuman alkua toteutettavalla
turvallisuuskierroksella, että edellä mainitut järjestelyt toteutuvat suunnitellun mukaisesti ja, että
myös ulkopuoliset toimijat noudattavat asetettuja sääntöjä.
8. PEREHDYTYS
Henkilökunnalle kerrotaan ennen tapahtumaa miten toimia poikkeavissa tilanteissa.
Kaikki tärkeät puhelinnumerot laitetaan kaikkien nähtäville.
9. LIITTEET
● Kartta tapahtumapaikasta ja/tai alueesta (tilapäiset rakenteet, alkusammutuskalusto,
poistumisjärjestelyt, pelastustiet, nestekaasun ja palavien nesteiden sijoittelu)

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja
sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset,
jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.
OK

Tarkastettava asia

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle
vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.
Tarvittavat viranomaisluvat (mm.
aluehallintovirasto) on hankittu.

poliisi,

ympäristökeskus,

X
X
X

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään
14 vuorokautta ennen esitystä.

X

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus
pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden
käyttöä.

X

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan
poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

X

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle
ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.
Tapahtuman
henkilöstö
pelastussuunnitelmaan.

on

perehdytetty

tapahtuman

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi
saatavilla ja sen sijainti on opastettu.
Tapahtumaan on
ensiapuvalmius.

varattu

riskiarvion

perusteella

määritelty

X
X
X
X

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja
sitä valvotaan.
Pelastustiet ovat
esteettöminä.

merkitty asianmukaisesti ja ne

pidetään

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta
noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja
ohjeita.
Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita
sekä valmistajan antamia ohjeita.
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.
Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata
auki.
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä
SL1 tai vastaava)

Ei
käytössä

X
X
X
X
X
X
X

Korjattava /
korjauksen
vastuuhenkilö

