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ILMOITUS TEHOSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Käytön vastuu- 
henkilö

Nimi Panostajan pätevyyskirjan nro ja luokka

Yhteystiedot Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Säädösperusta: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 81 § (390/2005). 
Pelastusviranomaisen paikallisesti määrittelemät turvallisuusvaatimukset.

Yrityksen  
tiedot, lasku- 
tustiedot

Yrityksen nimi Osoite

Postinumero ja -toimipaikka Y-tunnus/henkilötunnus (vain laskutusta varten)

Vakuutusturva Vakuutusyhtiö Vastuuvakuutusnumero

Käyttöpaikka Käyttöpaikka Osoite

Kohteen nimi

Käyttöaika, 
kesto

Päiväys Kellonaika Kesto

Toiminnan 
tarkoitus

Arvio tilaisuu- 
den osallistuja- 
määrästä



             
Määrä, kpl/kg/l       Korkeus, m            Leveys, m        Kesto, s 

Välähdykset (Flash)

Lavamiinat (Stage mine)

Äänitehosteet (Concussion) db

Vaijeriraketti

Liekki (Flame, Flame projector)

Alkoholi/lycopodiumliekki, aine:

Airburst

Komeetta

Nestekaasuliekki

Palavat nesteet

Muut (C02, hiilihappojää, jne)

Suojaetäisyydet kaikissa tehosteissa, jos ei ole toisin määritetty tehosteen korkeus + 2m ja tehosteen leveys +2m 
Lisäselvitys (esim. poikkeavat suojaetäisyydet)

Palovartiointijärjestelyt, alkusammutuskalusto ja toimintaohjeet onnettomuuksien varalta

Käytettävien tehosteiden säilytys- ja vartiointijärjestelyt alueella sekä turvamerkit

Toimintaohjeet tehosteiden turvalliselle käytölle

Ilmoitus tehosteiden käytöstä on tehtävä paikalliselle pelastusviranomaiselle vähintään 14 vrk ennen aiottua käyttöajankohtaa.

Päiväys Nimi

Nimen selvennys Yhteystiedot

Liitteet 1. Asemapiirros, josta selviää tehosteiden ajateltu käyttö- ja säilytyspaikka ja pelastustie. 
2. Piirros esiintymislavasta, johon on merkitty poistumisreitit, tehosteiden sijoittelu sekä tiedot 
 lavan soveltuvuudesta tehosteiden käyttöön ja lavan mitat. 
3. Kiinteistönomistajan ja/tai maanomistajan kirjallinen suostumus tehosteiden käyttöön. 
  
Tapauskohtaisesti ilmoitukseen tulee liittää tai palotarkastuksella esittää päätöksessä mainittuja 
muita tehosteiden käytön turvallisuuteen liittyviä todistuksia: 
  
4. Tilapäisten rakenteiden pystytystodistus 
5. Tilapäisten sähköasennusten asennustodistus 
6. Todistus esiintymislavan sisusteiden syttyvyysluokasta.

Käytettävät tehosteet

Kipinäsuihku (gerb, Jet, Waterfall)
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         lavan soveltuvuudesta tehosteiden käyttöön ja lavan mitat.
3.         Kiinteistönomistajan ja/tai maanomistajan kirjallinen suostumus tehosteiden käyttöön.
 
Tapauskohtaisesti ilmoitukseen tulee liittää tai palotarkastuksella esittää päätöksessä mainittuja
muita tehosteiden käytön turvallisuuteen liittyviä todistuksia:
 
4.         Tilapäisten rakenteiden pystytystodistus
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6.         Todistus esiintymislavan sisusteiden syttyvyysluokasta.
Käytettävät tehosteet
8.0.1320.1.339988.326450
2.1.14
ah
Ilmoitus tehosteiden käytöstä (LC)
9.12.15
Jarno Kivistö
Tehty uusi lomake 2.1.14 ja läh.tark.Jarno Kivistölle
27.3.14 korjattu ja läh.tark.Jarno Kivistölle
31.3.14 korjattu ja läh.tark.Jarno Kivistölle
9.10.15 korjattu ja läh.tark.Jarno Kivistölle
9.12.15 korjattu ja läh.tark.Jarno Kivistölle
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