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Författningsgrund: Räddningslagen 379/2011 5, 6, 14 och 16§: Statsrådets förordning om räddningsväsendet 407/2011 3 §
Anmälarens 
kontaktuppgifter 

Namn

Adress

Telefon E-post

Kontaktperson till 
evenemangets arrangör 
 

Namn

Företag

Telefon E-post

Namn

Adress

Telefon E-post Certifikat för heta arbeten

Ansvarsperson för 
eldföreställningen 

Personer som uppträder Namn Certifikat för heta arbeten

Namn Certifikat för heta arbeten

Namn Certifikat för heta arbeten

Evenemang

Tid och plats för 
evenemanget 

Datum

Adress

Klockslag

Beskrivning av 
evenemanget 

Uppskattad publikmängd 

Beskrivning av 
eldföreställningen 

Redskap och ämnen som 
används under 
föreställningen och 
ämnesmängder 

Hanteringen av redskap: 
tändning, släckning och 
plats för hantering av 
ämnen 
  
  
 

Postnummer och ort

Postnummer och ort



Riskhantering;  
Faror och risker med 
eldföreställningen 
samt säkerhets-
arrangemangen kring 
föreställningen; 
  
(att beakta bl.a.: 
- skyddsavstånd 
- föreställningsområdets 
  gränser 
- skydd av inredning och 
  material 
- handlande vid varning 
  för skogsbrand  
- urkoppling av  
eventuellt brandlarm)

Primärsläcknings-
redskap 
  
Minimikravet är utöver 
utrymmets egna 
handbrandsläckare också 
minst 24 kg/liter 
släckningsmedel.  
  
Dessutom ska det finnas 
en brandhandske och en 
brandfilt på platsen för 
föreställningen.

Organisering av  
brandbevakning 
  
Minimikravet är en 
utsedd brandbevakare. 

Handlingsplan för 
olyckor och farliga 
situationer 

Datum och underskrift Datum Namn

Namnförtydligande

Obligatoriska bilagor 
fastighets-/markägarens skriftliga tillstånd

annan bilaga, vad?

Ytterligare information

intyg över inredningens antändlighetsklass

ritning över föreställningsområdet
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Minimikravet är utöver utrymmets egna handbrandsläckare också minst 24 kg/liter släckningsmedel. 
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8.0.1320.1.339988.326450
Jarno Kivistö
3.3.15
3.3.15 tehty uusi lomake ja läh.hyväks.ja tark.Jarno Kivistö ollut kielenkääntäjäjällä
26.5.15 korj.ja läh.Jarno Kivistölle
2.6.15 pieni korj.ja läh.Jarno Kivistölle
ah
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