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PÄIVITTÄINEN PALOTURVALLISUUS

Pelastussuunnitelma
₋ Tiedän, missä on kiinteistön pelastussuunnitelma
₋ Tutustun ainakin pelastussuunnitelman keskeisiin osiin

Vaarojen ja riskien tunnistaminen
₋ Tunnistan työympäristössäni olevat vaaratekijät
₋ Ilmoitan havaitusta puutteista ja epäkohdista vastuuhenkilöille

Pelastustie/pelastusajoneuvojen reitit
₋ Tiedän, kiinteistön pelastustien/pelastusajoneuvojen reitit
₋ Älä pysäköi autoa pelastustielle/pelastusajoneuvojen reiteille
₋ Seuraa, että pelastustiet/pelastusajoneuvojen reitit ovat vapaana autoista, tavaroista, lumes-ta
tms.

Palo-osastointi
₋ Tiedän työympäristöni palo-osaston rajat
₋ Tarkkaile, että palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia ja ne pidetään
salpautuneena. Jos havaitsen aukinaisen palo-oven, suljen sen
₋ Älä kiilaa palo-ovia auki ja poista kiilat jos näet sellaisia
₋ Tarkkaile, että osastointien läpiviennit on tiivistetty

Uloskäytävät
₋ Tiedän asuntoni ja/tai yleisten tilojen kaikki uloskäytävät ja olen tutustunut niihin
₋ Pidä uloskäytävät vapaana tavaroista
₋ Uloskäytävät on mielestäni hyvin merkitty
₋ Älä lukitse uloskäytävien ovia siten, ettei niitä saa sisäpuolelta auki ilman avainta
₋ Tiedän kokoontumispaikan ja varapaikan, johon poistumisen jälkeen kokoonnutaan

Turvalaitteet
₋ Tiedän, mitä paloturvallisuuslaitteita kiinteistössä on ja miten ne toimivat
₋ Tiedän, miten laitteet tai sen osat näkyvät tiloissa, joissa työskentelen
₋ Ilmoita pimeänä olevista poistumisvaloista vastuuhenkilölle
₋ Tiedän, miten toimitaan palokellojen soidessa

Sähkölaitteet ja -asennukset
₋ Huolehdi, että sähkökäyttöiset koneet ja laitteet ovat kunnossa
₋ Poista rikkinäiset ja vajaakuntoiset koneet ja laitteet käytöstä.
₋ Poista rikkinäiset tai vioittuneet sähköjohtimet käytöstä.
₋ Tarkkaile, että pistorasiat ja valokatkaisijat ovat oltava ehjiä ja tukevasti kiinni seinässä.
₋ Pidä omalta osaltasi sähkölaitteet puhtaana ja huolehdi riittävästä ilmankierrosta
₋ Vältä jatkojohtojen käyttöä
₋ Ilmoita havaitsemista puutteista vastuuhenkilölle
₋ Pidä valaisimet ja kaapelihyllyt vapaana kaikista tavaroista


Alkusammutuskalusto
₋ Tiedän ympäristöni alkusammutuskaluston sijainnit ja tyypit
₋ Seuraa, että alkusammutuskalusto on hyvin merkitty, niitä pidetään niille varatuilla paikoilla ja
ne on helposti löydettävissä
₋ Osaan käyttää ympäristössäni olevia alkusammutusvälineitä

Tuhopolttojen torjunta ja jätteiden käsittely
₋ Poista ylimääräinen palava materiaali tiloista säännöllisesti
₋ Älä varastoi palavaa materiaalia rakennusten ulkoseinustoille (8 m:n etäisyys)
₋ Jos huomaan, että tavaraa on varastoitu liian lähelle rakennusta, ilmoitan siitä vastuuhenkilölle
₋ Huolehdi ovien, ikkunoiden ja porttien lukituksesta työajan päätyttyä
₋ Pidä avaimista huolta
₋ Lajittele jätteet ja laita ne sitä varten järjestetyille paikoille

Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset
₋ Tarkkaile, että kiinteistön osoitenumero on selvästi näkyvillä tulosuunnasta
₋ Seuraa, että opas- ja varoitusmerkit ovat paikoillaan

Turvallisuushenkilöstön toimintavalmius
₋ Tiedän kiinteistön turvallisuushenkilöt, ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja toimenpiteet
erilaisissa onnettomuustilanteissa.
₋ Hallitsen alkusammutuskaluston käytön sekä tiedän mitä sammutusainetta eri
tulipalotilanteissa kannattaa käyttää (jauhe, hiilidioksidi, vesi tai peite).
₋ Tiedän kiinteistön ensiaputaitoiset henkilöt

Turvallisuuskoulutus
₋ Turvallisuusasiat on perehdytetty minulle jo asukassuhteen alussa. Jos ei ole pyydä
perehdytystä pikimmiten
₋ Turvallisuuskoulutus/-keskustelut ovat vuosittaisia tapahtumia kiinteistöyhtiössä

Tiedottaminen
₋ Olen saanut tietoa pelastussuunnitelmasta riittävästi
₋ Olen saanut tiedon keskeisimmistä turvallisuuteen liittyvistä muutoksista riittävän nopeasti
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