Maatilan pelastussuunnitelma
Turvallisuustarkastuslista

Liite 3

Tilan nimi:
Osoite:
Tarkastus tehty (pvm), tarkastus tehdään vuosittain omatoimisesti:

1. Turvallisuuden peruslähtökohdat
•
•
•
•
•

Kunnossa Korjattavaa

Pelastussuunnitelma on laadittu
Työntekijät ovat tutustuneet suunnitelmaan
Räjähdyssuojausasiakirja
Riskikartoitus on ajan tasalla
Vastuuhenkilöt on koulutettu

Muun henkilöstön turvakoulutus:
• Alkusammutus
• Ensiapu
• Väestönsuojelu
• Muu turvakoulutus

Kunnossa Korjattava

2. Poistumisreitit
• Poistumisreittien merkinnät (merkkivalot ja kyltit)
• Poistumisreittien ovet ovat avattavissa ilman
ilman avainta
• Uloskäytävissä ei säilytetä tavaroita
• Työntekijät tuntevat poistumisreitit, varatiet ja
kokoontumispaikan
• Miten eläinten nopea irrotusta parsista on
suunniteltu / merkitty, minne eläimet siirretään

Kunnossa Korjattavaa

1

Maatilan pelastussuunnitelma
Liite 3

Turvallisuustarkastuslista
3.

Kunnossa Korjattavaa
Palon syttymisen estäminen
• Sisä- ja ulkoalueiden siisteys (kaikki tilat)
• Sähkökaappien ja alkusammutuskaluston
edustat ovat vapaat
• Vaarallisten aineiden säilytys (luvat /ilmoitukset)
• Nestekaasun säilytys (luvat / ilmoitukset)
• Hitsauskaasupullot (säilytys ja merkinnät)
• Toimintaohjeet palavien nesteiden- ja muiden
vaarallisten aineiden onnettomuuksien varalta
• Valaisimien suojakuvut ovat kunnossa
• Sähkölaitteet ovat kunnossa ja huollettu
• Sähkölaitteiden pölyisyys
• Tupakoinnista on annettu ohjeet ja niitä
noudatetaan
• Tulitöissä noudatetaan vakuutusyhtiön
suojeluohjeita
• Tulisijojen suojaetäisyydet
• Saunassa kiukaan yläpuolella ei kuivata vaatteita
• Sähkömoottorit ja niiden käyttölaitteet
• Automaattiruokkijat ja niiden latauspaikat
• Jatkojohtojen käyttö
•
•
•
•

Lämpölamput (kunto ja sijoitus)
Viljankuivaamon tarkastus (oma tarkastuslista)
Työkoneiden säilytys (hyväksytyt tilat)
Polttomoottorikäyttöiset työkoneet navetassa
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4. Palon ja palokaasujen leviämisen estäminen
Kunnossa Korjattavaa
• Palo-osastointi kunnossa
• Osastoivien rakenteiden läpiviennit ovat tiiviit
• Ullakkotilojen jako osiin (EI 15 / 400 m2)
• Tuotantotilojen ja varastojen osastointi (EI 30)
• Maatilan käyttötapa osastointi
(varasto / navetta ym.)
• Osastoivien rakenteiden läpiviennit rehukuljettimien
kohdalla ovat tiiviit
• Palo-ovien mekanismit toimivat
(sulkeutuvat ja salpautuvat)
• Automaattisella suljinlaitteistolla varustetulla
palo-ovella on vapaa tila sulkeutua
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•

Automaattisella suljinlaitteistolla varustettujen
palo-ovien toiminta tarkastetaan säännöllisesti

5. Tuhopolttojen ehkäisy
• Jäteastiat ja roskalavat ovat vähintään 8 metrin
etäisyydellä rakennuksesta tai tila on osastoitu
• Rakennuksen läheisyydessä (alle 8 metriä)
ei säilytetä palavaa materiaalia tai
rakennuksen seinä on osastoitu
• Piha-alueen valaistus on kunnossa
• Roskien ja risujen poltto
(huomioitava etäisyys rakennuksista)

Kunnossa Korjattava
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6. Sammutus- ja pelastustöitä helpottavat laitteet
Kunnossa Korjattavaa
• Automaattiselle paloilmoitinjärjestelmälle on
laadittu kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettu
ja tiedot ovat ajan tasalla
• Automaattiselle sammutuslaitteistolle on
laadittu kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettu
ja tiedot ovat ajan tasalla
• Savunpoistoluukut toimivat ja niiden
toimintakunto on testattu säännöllisesti
• Palovaroitinjärjestelmän toimivuutta
on testattu säännöllisesti
•
•

Palovaroittimet ovat asunnoissa
Alkusammutusvälineet on opastettu ja tarkastettu
määräysten mukaan
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7. Ilmanvaihto ja nuohous
• Ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtolaitteistot ovat
puhdistettu määräysten mukaisesti
• Nuohouksen suorittaminen (kaikki tulisijat)
• Tuhkien säilytys (ei kellarissa,
ei palavissa astioissa)
• Ilmanvaihto hätä seis painikkeen sijainti tiedossa
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8. Muu turvallisuustoiminta
Kunnossa Korjattavaa
• Sähköasennusten määräaikaistarkastus on tehty
• Sähkölaitteet ovat silmämääräisesti kunnossa
• Veden pääsulun sijainti tiedossa
• Lukitukset ja avainten jako on ajan tasalla
• Tilojen käyttötarkoitukset ovat rakennusluvan
mukaiset
• Kiinteistön osoite on merkitty näkyvästi
• Pelastustie on aina vapaana
• Talvella pelastustien kunnossapito on järjestetty
• Tikkaat, talo, lape, piippu ja kattosillat (kiinnitykset)
• Pääsisäänkäynnin yhteydessä näkyvällä paikalla
INFO-taulu
• Liete-/lantakourut (ritilät ja kiinnitykset)
• Lietesäiliöiden suoja-aidat (korkeus yli 1,5 metriä)
• Likakaivojen kansien kunto
• Lämmittimiä ja tuulettimia ei peitetä
9. Kemikaalien säilytys
• Polttoaineet
• Säilöntäaineet
• Kasvinsuojeluaineet
• Lannoitteet

Kunnossa Korjattavaa
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Jos sarakkeeseen Korjattavaa tuli merkintöjä, korjaustoimenpiteet riskin hallitsemiseksi
esitetään liitteessä 3 Maatilan vaaratilanteiden kartoitus ja niiden ennaltaehkäisy.
Lisätietoja pelastuslaitokselta puh. 020 496 7020.
Aika:

Paikka:

Tarkastuksen suorittivat:

Lisätietoja:
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