Pelastuslaitosten tarkastajien jakeluaseman tarkastuslista
Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely edellyttää antistaattisten suojavaatteiden,
välineiden ja laitteiden käyttöä.

Pvm:
Kohde:
Osoite:
Tarkastuksessa mukana on
1. Nimi:

puh:

s-posti

2. Nimi:

puh:

s-posti

Pöytäkirjan jakelu:

Laskutusosoite & Y-tunnus:

Työntekijöiden määrä:
Löytyykö valaistu osoitenumero talon/kiinteistön seinältä?
Onko polttoainesäiliöt tarkastettu?

Kyllä

Kyllä

pvm:

Onko kiinteistössä öljylämmitys:

Kyllä

Onko ö-l-laitteisto katsastettu? (nyk.käyttöönottotarkastus)

Kyllä

Säiliön määräaikaistarkastus pvm:

Dokumentti
Pelastussuunnitelma (379/2011 15 §,
407/2011 1 §)
-riskienarviointi
-toimintaohjeet palo- ja vuototilanteiden
varalle (415/1998 38 §)
Räjähdyssuojausasiakirja (390/2005 41-44
§)
-tilaluokkapiirrokset
Huolto- ja kunnossapito-ohjelma (415/1998
38 §, SFS 3352)
Käyttö- ja huolto-ohjeet henkilökunnalle/
manuaalit esim. säännöllisesti
tarkastettavat kohteet ja säiliöiden täyttöä
koskevat ohjeet (415/1998 38 § & SFS
3352)
Huoltotoimenpiteiden dokumentointi (esim.
kaivojen tyhjennystodistukset, hihnojen
vaihdot, läpivientien tiivistykset) (SFS 3352)
Testipäiväkirja (esim. öljynerottimen
hälytykset, hätä-seis -painikkeet)
Hiekanerottimet ja
öljyn-/polttoaineenerotuskaivot on huollettu
ja kuntoa seurataan kunnossapito-ohjelman
mukaisesti
Koulutuspäiväkirja (henkilökunnan
koulutukset) 415/1998 39 § & 390/2005.
Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet
379/2011 4 §, 14 §, 15 §, 40/2011 1 § & 2
§, 390/2005 7 §)
Polttonestesäiliöiden sisällön kirjanpito
(415/1998 34 §)

Laadittu
pvm

Päivitetty
pvm

Kunnossa/puutteita

Jos varastoja

Osastointi

palo-ovet

Jos kauppa:

Onko aerosoleja

palavia nesteitä?

kemikaalimäärät

varoitusmerkit.

Ulkona/kierros
1,5 m

Nestekaasu
- kaapit (montako)
- lukitus
1,5 m
- varoitusmerkinnät
- Ex-merkintä
- tyhjät- ja täydet-kyltit
- lähellä käsisammutin & kyltti
- kaasukaapin ulkopinnasta 1,5 metrin etäisyydellä on tilaluokka 2
- pysäköintikielto kaappien edessä => keltainen viiva kaappien ympärillä väh. 1.5 m tai
pysäköinnin kieltävä P-merkki
(jos seinässä kiinni, korkeintaan 1000 kg, vähintään 1 metri poistumisteiden aukkoihin, oviin
ja ikkunoihin, seinä EI60:n kuuluvista osastoivista rakennusosista) (Perustelut rakennukset
ja rakenteet, laitteistot ja laitteet: 390/2005 13 § & 15 §). Jos kaasupullot ovat seinustalla,
niin 1,5 m säteellä ei saa olla sähkölaitteita (valaisimet, pistorasiat/lämpötolpat ym.) elleivät
ne ole EX-luokitettuja tilaluokka 2 mukaan.
(Nestekaasukaapit perustelut: 415/1998 12 §, 858/2012 24 §).

Mittarikenttä

•

varoitus- ja kieltomerkinnät sekä
vaaraominaisuuksia kuvaava teksti (SFS
3352, liite B), hätäseis ja sen opaste

•

yhteystiedot, toiminnanharjoittajan
puhelinnumero (24/7), hätänumero 112

•

jakeluaseman osoitenumero

•

käsisammutin vähintään luokkaa
27A144BC ja opaste

•

imeytysainetta 50-100 l

•

imeytysaineen levitykseen lapio tai
äyskäri, keräilyyn harja ja jätesäkkejä

•

Mittarikentät/pumput/hätäseis/opasteet:

415/1998 27 § 35 § & 675/1993.
Käsisammutin perustelut: 415/1998 36 §.
Imeytysaineet perustelut: 415/1998 37 §

& SFS 3352.
suositus: jäteastiat umpinaisia ja palamattomia

-

Säiliöiden ilmaputket
- varoitus- ja kieltomerkinnät
- Ex-kyltti
- polttoainekyltit
- törmäyseste ja/tai pysäköinnin kieltävä merkki
- öljynerotin- ja sulkukaivojen sijaintikartta
- Säiliöiden ilmaputket, perustelut: 415/1998 35 §

Täyttölaatikko/-kaivo/-kaukalo
- täyttöputket lukittu
- ylitäytönestimet
- Ex-kyltti
- polttoainekyltit
- säiliön tilavuus ja nro
- puhdas pohja
(ei nestettä pohjalla)
- täyttölaatikko
tiivis ja siisti
- Täyttölaatikot perustelut:
415/1998 35 §

Öljynerotinkaivo ja sulkukaivo
- öljynerotinkaivon kansi keltainen
- sulkukaivon kansi sektoreittain keltainen
- kaivoissa Ex-kyltit
- sulkukaivossa sulkukahva
- auki/kiinni-kyltti
- vääntökara, riittävän pitkä
- onko jatkovarsi kaivossa?

Öljynerotuskaivo

Sulkukaivo

Säiliöiden hoitokuilut
- kuvaesimerkki ->

Hiekanerottimet
-

kaivoissa EX-kyltit

Sähkölaitteistot
-

potentiaalintasaus ja maadoitus, maadoitustappi ja sen
opaste
maadoituksen toimivuuden mittaus määrävälein?
sähkölaitteistojen tarkastuspöytäkirjat kunnossa (10 v)?
sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito dokumentoitu?

Maanpäälliset säiliöt
- varoitusmerkit (palava, ympäristövaara ja terveydelle vaarallinen) sekä avotulenteko ja
tupakointi kielletty
- polttoaineen nimi
- ei palavaa materiaalia 5 m vyöhykkeen sisällä

Muita perusteluita:
Maanpäällisten säiliöiden sijoitus & veneasemat: 415/1998 8 §, 10 §
Jakeluaseman rakennukset: 415/1998 luku 7, huolto- ja pesuhalli 415/1998 29 §.
Akkujen lataus: 415/1998 30 §, ilmanvaihto 415/1998 31 § & 856/2012 40 §.
Jakelualueen katos: 415/1998 32 §.

Huomioita tarkastuksella

