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OMATOIMINEN PALOTARKASTUS
Miksi omatoimista palotarkastusta tarvitaan?
Kiinteistön omistajan tai haltijan on hyvä suorittaa kohteessaan omatoimisia
palotarkastuksia, jotta palo- ja henkilöturvallisuutta vaarantavat tekijät havaitaan nopeammin ja toimenpiteet asian korjaamiseksi voidaan aloittaa. Nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti pelastusviranomainen suorittaa palotarkastuksen pientalossa 10 vuoden välein, joten kohteen omatoiminen turvallisuusasioiden havainnointi ja ylläpito on erittäin tärkeää.
Omatoiminen palotarkastus on lähinnä oman kohteen tarkastelua palo- ja
henkilöturvallisuusasioiden näkökulmasta. Kotona ja työympäristössä vietetään paljon aikaa, jolloin totumme ympäristöömme siinä määrin, ettemme
enää havaitse kaikkia siellä olevia turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Omatoiminen palotarkastus herättelee meitä havainnoimaan toimintaympäristöämme ja
löytämään sieltä sekä turvallisuuttamme parantavia tekijöitä että korjattavia
puutteita. Omatoimisen palotarkastuksen tarkoitus on ylläpitää hyvää turvallisuuskulttuuria sekä työpaikalla että kotona.
Miten omatoiminen palotarkastus suoritetaan?
Omatoiminen palotarkastus on hyvä suorittaa vähintään kerran vuodessa
omalla työpaikalla ja myös kotona. Omatoimisen palotarkastuksen suorittajat
kiertävät yleiset tilat, erityiset riskejä aiheuttavat tilat, ulkoalueet ja kohteeseen
olennaisesti liittyvät alueet, esimerkiksi työpaikkatiloissa tarkastetaan myös
tavaran toimitukseen tarkoitetut alueet. Asuinkiinteistössä omatoimisen palotarkastuksen yhteydessä on hyvä myös keskustella perheen kesken poistumismahdollisuuksista ja toimintamalleista onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
Havaittujen korjausta vaativien asioiden kirjaaminen omatoimisen palotarkastuksen tarkastuslomakkeeseen helpottaa korjaustoimenpiteiden suunnittelua
ja toteutusta. Välittömien turvallisuutta vaarantavien tekijöiden korjaaminen tulee aloittaa välittömästi. Muistathan merkitä lomakkeeseen myös ne asiat jotka ovat kunnossa. Lomake toimii myös tarkastuksen suorittajan muistilistana.
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TARKASTUSLISTA TARKASTUKSEN TUEKSI
TULISIJAT JA SAVUHORMIT
Ei rapautumista eikä halkeamia savupiipuissa
Suu- ja puhdistusluukut kunnossa
Tulisijan edessä palava-aineinen lattia on suojattu esimerkiksi pellillä
Palavaa materiaalia ei säilytetä tulisijassa kiinni
Kiukaan suojaetäisyydet ovat kunnossa
Tulisijojen ja savuhormien puhdistus on sovittu nuohoojan kanssa
PALOVAROITTIMET JA ALKUSAMMUTUSKALUSTO
Palovaroittimia on riittävästi vähintään 1 / kerros ja ne ovat toimintakuntoisia
Kotona on alkusammutusvälineitä, esim. Sammutuspeite, sankoruisku tai vesiletku
Alkusammutustaito?
Sammutin on tarkastettu kahden vuoden välein (tarkastuspäivä tarkastusetiketissä)
SÄHKÖASENNUKSET JA -LAITTEET
Sähköasennukset ovat kunnossa ja määräysten mukaiset
Sulakkeet riittävät yhtä aikaa käytössä oleviin laitteisiin
Lampuissa on ehjät suojakuvut paikoillaan ja jatkojohdot ovat vain tilapäiskäytössä
Sähkölaitteita ei ole peitetty liinoilla tai verhoilla
Kytkethän televisio virrattomaksi poistuessasi asunnosta tai yönajaksi
Pölyt on imuroitu sähkölaitteista sekä kylmälaitteiden takaa
AUTOTALLI, KATTILAHUONE JA VARASTOT
Palo-ovien on oltava itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia ja ne on pidettävä suljettuina
Tarpeeton syttyvä tavara on poistettu autotallista ja kattilahuoneesta
Uloskäytävät ovat vapaana tavaroista ja huonekaluista
Autotallin ja kattilahuoneen ilmanvaihto on järjestetty
Öljylämmityslaitteiston katsastus on suoritettu ja laitteiston puhdistuksesta huolehdittu
Öljysäiliö on kunnossa ja varustettu ylitäytönestimellä
NESTEKAASU JA PALAVAT NESTEET
Nestekaasupullojen säilytys on kielletty kellareissa, ullakoilla ja porrashuoneissa
Nestekaasupullon säilytystilassa tulee olla riittävä tuuletus
Nestekaasupullon pinnan lämpötila ei saa nousta korkeammaksi kuin 40 °c
Palavia nesteitä säilytetään asianmukaisesti ja sallitut määrät
TIKKAAT JA KATTOSILLAT
Yläkerrasta on järjestetty hätäpoistumismahdollisuus
Kattosillat, talo- ja lapetikkaat ovat kunnossa
MUU PALOTURVALLISUUS
Tulitikut ja sytyttimet ovat poissa lasten ulottuvilta
Jäteastiat ovat sijoitettu asianmukaisesti, eli ne eivät ole rakennuksen seinustalla
Talon osoitenumero on selkeästi näkyvillä
Hätänumero 112 on puhelimen vieressä tai kaikkien tiedossa
Pelastussuunnitelma on laadittu ja perehdytetty asukkaille (mikäli yli 5 asuinhuoneistoa)
Ohje, miten tulipalossa tulee toimia, on perheen tiedossa
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