YLEISÖTAPAHTUMAN ITSEARVIOINTILOMAKE

YLEISÖTAPAHTUMAN ITSEARVIOINTI
Tapahtuman järjestäjä / järjestäjän edustaja täyttää itsearviointilomakkeen ennen pelastuslaitoksen
tapahtumatarkastusta ja esittää täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen pelastuslaitoksen edustajalle.
Yleisötapahtuman palotarkastus suoritetaan itsearviointilomakkeen ja muiden ennakkotietojen pohjalta
viranomaisen harkinnan mukaisessa laajuudessa. Palotarkastuksesta laaditaan erillinen
palotarkastuspöytäkirja.
Tapahtuman nimi (tapahtuman koko nimi):
Tapahtuman ajankohta (päivämäärät ja
kellonajat):
Tapahtumapaikka (paikan nimi, osoite ja kunta):
Tapahtuman järjestäjä (vastuullisen järjestäjän
nimi ja y-tunnus):

Itsearvioinnin suorittaja (nimi, asema
organisaatiossa ja yhteystiedot):

Itsearvioinnin ajankohta (pvm ja kellonaika):
Arvio henkilömäärästä (arvio yhtäaikaisesti läsnä
olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat +
henkilökunta) sekä kokonaishenkilömäärästä):

Tapahtuman ja tapahtumapaikan erityispiirteet
(ympyröi tapahtumaa koskevat):

tapahtuma: nestekaasut, palavat nesteet, avotuli,
pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit,
tilapäinen majoittuminen, telttailu
tapahtumapaikka: kallio, kiipeämismahdollisuus, vesi,
iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma
maastossa, huonot tieyhteydet, saari

Muut mahdolliset erityispiirteet:
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(Sähköisessä lomakkeessa valitse klikkaamalla hiiren vasemmalla)

TAPAHTUMAN HENKILÖSTÖN PEREHDYTYS
Tapahtuman henkilöstölle on annettu riittävät (pelastussuunnitelman mukaiset),
riskienarviontiin perustuvat ohjeet onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi sekä
onnettomuustilanteissa toimimiseksi.
Täydentävä huomio:

ENSIAPUVALMIUS
Tapahtumassa on riittävä (pelastussuunnitelman/ensiapusuunnitelman mukainen)
ensiapuhenkilöstö ja -materiaali
Täydentävä huomio:

ULOSKÄYTÄVÄT / POISTUMISREITIT
Uloskäytävät ja reitit niille ovat esteettömät
Uloskäytävät on merkitty selkeästi asianmukaisin opastein (riittävän suuret opasteet)
Poistumisopasteiden valaistus toimii
Uloskäytävien ovien lukitukset on avattavissa siten, että poistuminen on hätätilanteessa
mahdollista ilman avainta
Täydentävä huomio:

ALKUSAMMUTUSKALUSTO
Rakennuksen oma alkusammutuskalusto on käytettävissä
Jokaisen nestekaasun käyttöpaikkaan on sijoitettu vähintään yksi 6 kg:n 34A 183BC
käsisammutin sekä sammutuspeite (120 x 180 cm).
Pelastussuunnitelman mukainen alkusammutuskalusto on paikoillaan.
Esiintymislavalla ja mikserissä on soveltuva alkusammutuskalusto
Alkusammutuskalusto on merkitty riittävillä opasteilla
Täydentävä huomio:

OPERATIIVISEN TOIMINNAN EDELLYTYKSET
Pelastusajoneuvoille tarkoitetut reitit ovat esteettömät
Pelastushenkilöstön opastus on sovittu
Täydentävä huomio:
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TAPAHTUMASSA KÄYTETÄÄN NESTEKAASUA

Määrä:
kg
Kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä
kulutuslaitteisiin.
Vaihtopullot on varastoitu asianmukaisissa nestekaasukaapeissa.
Kaasulaitteiden letkut ovat ehjät ja varustettuna letkurikkoventtiilillä.
Jokaisella nestekaasun käyttöpaikalla on vähintään yksi 6 kg:n 34A 183BC
käsisammutin sekä sammutuspeite (120 x 180 cm).
Täydentävä huomio:

TILAPÄISET RAKENTEET
Isoista lavoista, teltoista ja nostureista on laadittu pystytystodistukset.
Teltat, lavat ja muut tilapäiset rakenteet on kiinnitetty tukevasti alustaansa
valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. kulmapainoilla) ja niiden sijoitus on
aluesuunnitelman mukainen.
Yli 300 m2:n teltat on varustettu akkuvarmennetuilla poistumisopastevalaisimilla ja
pienemmät teltat jälkivalaisevilla opastekylteillä. Opastetut poistumisreitit ovat riittävät
henkilömäärään nähden.
Ohje: Jos teltan seinäpinnasta on avoimena vähintään 30% poistumisopasteita ei yleensä tarvita

Istumakatsomon tuolit on kytkettynä toisiinsa vähintään neljän tuolin ryhmissä.
Katsomoiden kaiderakenteissa ei ole yli 100 mm:n puolaväliä ja (lasten) kiipeämisen
mahdollistavia rakenteita.
Täydentävä huomio:

TILAPÄISET SÄHKÖASENNUKSET
Sähköasennukset ovat tarvittavilta osin sähköalan ammattilaisen tekemiä.
Sähkölaitteiden suojaustaso on käyttöolosuhteiden mukainen.
Kulkureiteillä olevat johdot ovat asianmukaisesti suojattuja.
Täydentävä huomio:

TULIESITYS TAI PYROTEKSNISET TEHOSTEET
Kiinteistön tai rakennuksen omistajan lupa on hankittu.
Esityksen vastuuhenkilö on tarkastanut turvajärjestelyt.
Täydentävä huomio:

______________________
Pvm

______________
Kellonaika

_______________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys
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