Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Paloriskien hallinta

Päivittäinen palontorjunta
Tarkistuslista päivittäiseen palontorjuntaan ja ehkäisevään toimintaan liittyvien
riskitekijöiden tunnistamista varten. Palavien aineiden käsittelyyn ja varastointiin
sekä tulipalon vaaraa aiheuttavien laitteiden käsittelyyn on työvälinesarjassa yksityiskohtaisemmat tarkastuslistat.
Organisaatio:

Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde:

Päiväys:

Arvioikaa päivittäiseen palontorjuntaan ja ehkäisevään toimintaan liittyviä riskejä organisaatiossanne. Arviointiasteikko: kyllä=asia on kunnossa, ei=asia vaatii selvitystä tai toimia. Kirjatkaa perustelut, lisätiedot ja
päätökset asioiden hoitamisesta erilliseen asiakirjaan tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimien yhteenvetolomakkeelle.

Siisteys ja järjestys
Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Säilytetäänkö palavaa materiaalia ja jätteisiin menevää tavaraa mahdollisimman vähän sisätiloissa ja seinustoilla?
Säilytetäänkö helposti syttyvät jätteet metallisissa kannellisissa jäteastioissa ja tyhjennetäänkö astiat päivittäin?
Onko roskien ja jätteiden pois kuljettamisesta ja siivouksesta sovittu ja
vastuut määritelty selkeästi?
Puhdistetaanko ahtaat paikat (mm. lattian alustat, kaapelihyllyt, tuuletuskanavat, koneiden alustat, kanavat ja kuopat) riittävän usein?
Säilytetäänkö tavarat oikeilla paikoillaan ja pidetäänkö uloskäytävät vapaana?

Tupakointi
Onko varattu ja merkitty erikseen tupakointiin tarkoitettu paikka?
Onko tupakointipaikalla riittävästi tuhkakuppeja?
Onko tupakointi kielletty lastauslaitureilla ja palovaarallisissa paikoissa?
Onko tupakointikielto osoitettu merkkitauluin?
Valvotaanko tupakointikiellon noudattamista?
Huolehditaanko tupakointipaikan puhtaanapidosta?
Onko tupakointipaikkojen läheisyydessä alkusammutusvälineitä?

Tulityöt
Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Onko tulitöiden valvontasuunnitelma tehty ja noudatetaanko sitä?
Huolehditaanko siitä, että tilapäisillä tulityöpaikoilla työskentelevällä on
aina voimassa oleva tulityökortti?
Varmistetaanko, että tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevällä on aina
kirjallinen tulityölupa?
Varmistetaanko, että tulityövartiointiin on nimetty vastuuhenkilöt?
Tarkastetaanko ja puhdistetaanko tilapäinen tulityöpaikka ja sen ympäristö ennen työn aloittamista?
Suojataanko rakenteet ja läpiviennit ennen tilapäisen tulityön aloittamista?
Varataanko tilapäiselle tulityöpaikalle tulityöluvan edellyttämät sammuttimet ennen työn aloittamista?
Huolehditaanko tulityövartioinnista työn ja taukojen aikana?
Huolehditaanko tilapäisen tulityön jälkeisistä turvatoimista (mm. jälkivartiointiaika, paloilmoittimien ja sammutuslaitteiston kytkentä päälle)?
Huolehditaanko tulitöissä käytettävien työvälineiden säilytyksestä?
Tarkistetaanko tulitöissä käytettävien työvälineiden toimintakunto?
Onko vakituiset tulityöpaikat määritelty?

Tuhopolttojen ja vahingontekojen estäminen
Onko asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen ja sen läheisyyteen
estetty?
Onko ulkovalaistus riittävä alentamaan kohteen houkuttelevuutta?
Onko kulunvalvontalaitteisto riittävän kattava?
Onko murtohälyttimiä riittävästi (myös mm. kattoikkunoissa)?
Onko asiaton pääsy katolle estetty tai hankaloitettu sitä?
Onko varmistettu, ettei syttyviä materiaaleja säilytetä rakennuksen seinustalla eikä lastauslaitureilla?
Ovatko jätekatokset riittävän etäällä rakennuksesta tai hyvin paloosastoituja ja lukittuja?

ATK-tietojen suojaaminen
Säilytetäänkö varmuuskopiot kuumuudelta suojaavassa tietoturvakaapissa?
Onko varmistettu, ettei ulkopuolinen henkilö voi tunkeutua pelastusharjoitusten tai hälytystilanteiden aikana yrityksen tietojärjestelmiin?
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