Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Paloriskien hallinta

Rakenteellinen palontorjunta
Tarkistuslista rakenteellisiin suojausratkaisuihin liittyvien riskitekijöiden tunnistamista varten.
Organisaatio:

Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde:

Päiväys:

Arvioikaa organisaationne rakenteellista palontorjuntaa. 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.

Dokumentit ja varautuminen
Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Onko rakennusten paloluokka sekä tuotanto- ja varastorakennusten toiminnan palovaarallisuusluokka tiedossa?
Onko palotekninen osastointi luokkavaatimuksineen merkitty piirustuksiin?
Onko uloskäytävät leveyksineen merkitty pohjapiirustuksiin?
Onko kemikaalien aiheuttamiin tulipaloihin ja räjähdyksiin varauduttu rakenteellisin keinoin (vahvat ja heikot seinät, osastoinnit, suojavallit, räjähdysluukut)?

Palo-osastointi
Onko palotekninen osastointi toteutettu ja ylläpidetty suunnitelman mukaisesti siten, että
- raaka-aine- ja tarvikevarastot on erotettu tuotantotilasta?
- porrashuoneet on erotettu erilliseksi palo-osastoksi?
- ullakko ja kellaritilat on osastoitu?
- tilat on erotettu toisistaan osastoimalla ja palo-ovilla?
- piiloon jäävät ontelotilat on osastoitu?
Onko osastointitarpeen muutoksiin reagoitu toteuttamalla tarvittavat muutokset?
Onko kaapeli- ja putkiläpiviennit tiivistetty?
Ovatko ilmanvaihtolaitteiston palonrajoittimet (palopellit) paikoillaan?
Pidetäänkö huoneiden ovet suljettuina savukaasujen leviämisen estämiseksi?
Ovatko palo-ovet ja -luukut itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia?
Pidetäänkö palo-ovet suljettuina tai onko ovessa vaihtoehtoisesti automaattinen suljinlaitteisto?
Onko palo-ovet merkitty sulkemisesta muistuttavalla tarralla?

Ilmanvaihtojärjestelmät
Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Kyllä

Ei

Ei koske meitä

Onko ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu?
Onko ilmanvaihdon puhdistustarve kartoitettu?
Onko ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu?

Uloskäytävät ja pelastustiet
Onko kaikista tiloista riittävästi kulkureittejä uloskäytäviin?
Onko uloskäytävät merkitty näkyvästi ja valaistu?
Päästäänkö uloskäytäviin johtavista ovista käyttämättä avainta tai työkalua?
Pidetäänkö uloskäytävät siisteinä ja esteettöminä?
Ovatko uloskäytävien valaisimet akkuvarmennettuja?
Onko määritetty kokoontumispaikat?
Pidetäänkö pelastustiet vapaina palokunnan autoille ja mahdollistavatko
pihajärjestelyt palokunnan toiminnan?
Onko pelastustiet merkitty asianmukaisesti?
Ovatko rakennusten ja ovien merkinnät (mm. numerointi) näkyvät ja selkeät, jotta palokunta löytää kohteen helposti?

Väestönsuojat
Onko varmistettu, ettei normaaliolojen käyttö vahingoita väestönsuojaa
eikä estä suojan huoltoa tai tarkastuksia?
Onko väestönsuojan kunnossapidosta huolehdittu?
Onko kulkutiet väestönsuojaan viitoitettu sisätiloissa ja suojan ovi merkitty
selvästi?
Onko väestönsuojan käyttökuntoon laitto mahdollista 24 tunnissa?
Onko väestönsuojan varusteet hankittu ja ovatko ne paikoillaan?
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