Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Paloriskien hallinta

Pelastussuunnittelu
Tarkistuslista pelastussuunnitteluun liittyvien riskitekijöiden tunnistamista varten.
Organisaatio:

Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde:

Päiväys:

Arvioikaa organisaationne pelastussuunnittelua. 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.

Pelastussuunnitelma
Kyllä

Tehdäänkö organisaatiossanne systemaattista tulipalovaarojen kartoitusta tai paloriskien arviointia?
Onko pelastusviranomaisten ja muiden asiantuntijoiden tietoja ja kokemusta käytetty uhkatekijöiden tunnistuksessa ja arvioinnissa sekä turvallisuustason määrittelyssä?
Onko lähialueen vaaralliset kuljetukset otettu huomioon pelastussuunnittelussa?
Onko selvitetty, kuinka nopeasti tulipalon syttymisestä pelastuslaitokselta
on mahdollista saada apua ja millaista apua?
Onko organisaation oma varautumistaso suunniteltu todellisen pelastuslaitokselta saatavan avun mukaan?
Onko pelastussuunnitelma tehty ja toimitettu pelastusviranomaisille?
Onko pelastussuunnitelmaan liitetty pohjapiirustus, johon on merkitty mm.
uloskäytävät, sammutuslaitteistot, alkusammutusvälineet, kemikaalivarastot, jne.?
Onko tehty erillinen turvallisuusselvitys rakennuksessa tai tilassa olevien
heikentyneen toimintakyvyn huomioon ottamisesta pelastussuunnittelussa ja varautumisessa (koskee mm. palvelutaloja ja hoitokoteja)?
Onko suunniteltu, miten henkilökunta pystyy tulipalotilanteessa poistamaan liikuntarajoitteiset henkilöt rakennuksesta?
Onko olemassa ohjeet erilaisia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita
varten?
Onko nimetty turvallisuushenkilöstö (esim. turvallisuusjohtaja, turvallisuusvalvojat, väestönsuojan hoitaja)?
Onko koko henkilöstö perehdytetty pelastussuunnitelmaan?
Perehdytetäänkö uudet työntekijät pelastussuunnitelmaan ja hätäohjeisiin?
Onko varattu tarvittava materiaali (mm. kalusto, suojaimet ja ensiaputarvikkeet) sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on
tarpeen?

Ei

Ei koske meitä

Muut suunnitelmat ja tarkastukset
Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Onko kriisiviestintä ja tiedottaminen mm. suuremmissa onnettomuustilanteissa suunniteltu?
Onko tulipalon ja sammutusvesien aiheuttamat ympäristövaikutukset pyritty minimoimaan ja rajaamaan?
Onko jälkivahinkojen torjunta suunniteltu?
Onko organisaation toipuminen tulipalosta suunniteltu?
Tehdäänkö työpaikalla omatoimisia, systemaattisia ja dokumentoituja palotarkastuksia viranomaistarkastusten lisäksi?

Koulutus ja harjoittelu
Onko pelastussuunnitelmassa nimetty turvallisuushenkilöstö koulutettu
toimimaan onnettomuustilanteessa?
Onko järjestetty koko henkilökuntaa koskevia pelastus- ja poistumisharjoituksia?
Onko erityiskohteissa harjoiteltu poistumista ja pelastautumista yhdessä
pelastuslaitoksen kanssa?
Onko henkilökunta ohjeistettu toimintaohjein ja koulutettu avun hälyttämiseen ja hätäilmoitusten tekemiseen?
Onko kokeiltu palokunnan vastaan ottamista ja sovittu tietty paikka (esim.
portti), josta palokunta ohjataan oikeaan kohteeseen?
Onko alkusammutusvälineiden, hätäpysäytinlaitteiden (mm. ilmastoinnin
pysäytys) sekä palohälytyspainikkeiden käyttöä harjoiteltu?
Onko organisaation eri osissa riittävä määrä ensiapukoulutuksen saaneita?
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