ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
KURIKAN PALOASEMA
Tossutie 4
61300 KURIKKA
Puh: 06 4513 730

MYYNTIPAIKKOJEN TURVALLISUUS- JA
OMAVALVONTAOHJE
Hälyttäminen
Jokaisella kojulla on oltava myyntiaikana jatkuva valmius hätäilmoituksen tekemiseen.
Soita hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa vaaratilanteissa hengen, terveyden,
omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin
olevan. Tapahtumapaikan osoite on KURIKKA, ASEMATIE 8
Lisävoimien ja opastuksen varmistamiseksi on hätäilmoituksen jälkeen tehtävä ilmoitus
myös tapahtuman järjestäjälle 040 416 8955

MYYNTIPAIKAN VASTUUHENKILÖ VASTAA SEURAAVISTA ASIOISTA:
1.
Teltan tai muun kevyen rakenteen kiinnitys
Kunnossa
Käytössä 
Kiinnityksen ja / tai painojen tulee estää keveiden
rakenteiden liikkuminen tuulessa

2.

Paloturvallisuus

a.
Lämpöä tuottavat kaasulaitteet; kaasugrilli, -parila ja –keittimet…
Käytössä 
Minimivaatimus, jos käytössä
Kunnossa
Suojaetäisyys syttyviin materiaaleihin
(sivuille 0,5 m, ylös 1,2 m)

Sammutin ( vähintään 6 kg 27A 144B C tai A-B III)

Suojakäsineet

b.
Runsaasti lämpöä tuottavat sähkölaitteet; rasvakeitin, liesi, keittolevy …
Käytössä 
Minimivaatimus, jos käytössä
Kunnossa
Suojaetäisyys syttyvään irtaimistoon
(sivuille 0,3 m, ylös 1,2 m)

Sammutin ( vähintään 6 kg 27A 144B C tai A-B III)

Suojakäsineet

c. Muut sähkölaitteet; kahvinkeitin, vedenkeitin, jääkaappi…
Käytössä 
Minimivaatimus, jos käytössä
Sammutuspeite ( vähintään 120 x 180 cm)

d. Syttyvät kemikaalit;
Käytössä 
Minimivaatimus, jos käytössä
Suojaetäisyys liekkiin ja kuumiin pintoihin(0,5 m)
Sammutin ( vähintään 6 kg 27A 144B C tai A-B III)
Suojakäsineet

Kunnossa



Kunnossa





e. Auto tai vaunu
Käytössä 
Minimivaatimus, jos sijaitsee myyntialueella
Sammutin (vähintään 6 kg 27A 144B C tai A-B III)

Kunnossa



3. Tapaturmat ja väkivalta
Työvälineiden, käytettävien kemikaalien ja toiminnasta aiheutuneiden muiden tapaturmien varalle on myyntipaikalla pidettävä tarkoituksenmukaista ensiapukalustoa.
Käytössä 

Minimivaatimus:
Kunnossa
Sidostarpeita, jos käytössä on veitsiä yms.

Vettä tai palovammaliinoja palovammojen hoitoon,
jos käytetään avotulta tai rasvakeitintä

Silmähuuhdetta, jos käytettävien kemikaalien
käyttöturvallisuustiedote sitä ensiavuksi edellyttää


4. Tulipalo markkina-alueella
Tulipalon sattuessa markkina-alueella, on tärkeää, että palon leviäminen estetään ja
sen vaikutuksia rajoitetaan mahdollisimman tehokkaasti. Onnettomuustilanteissa palokunnalle ja sairasautoille varmistetaan esteetön kulku alueelle (pelastustie). Sen vuoksi
myyntikojuilla on tärkeää varautua seuraaviin tehtäviin:
Varmistettu
Alkusammutuskaluston sijainti selvitetty
Sammutuskaluston käyttötaito, jos omaa kalustoa
Hätäilmoituksen ja sisäisen ilmoituksen ohjeistus
Valmius kojun ja muun palavan materiaalin
siirtämisestä palon leviämisen estämiseksi
Valmius pelastustien raivaamiseksi alueelle
Palaville roskille on siisti ja paloturvallinen sijoituspaikka








Tässä ohjeessa esitetyt vaatimukset perustuvat pelastuslain 379/2011, 14 §:n (omatoiminen varautuminen) vaatimuksiin sekä soveltuvin osin työpaikoilla yleisesti sovellettaviin määräyksiin ja käytäntöihin. Laitteiden osalta on huomioitava myös tavanomaisesta käytöstä poikkeavien tapahtumien mahdollisuus, kuten virheellinen käyttö, ilkivalta ja laiteviat. Sen vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota suojaetäisyyksiin lämpöä
tuottavien laitteiden, syttyvien rakenteiden, irtaimiston ja somisteiden välillä. Tämä ohje
on velvoittava ja se on pidettävä myyntipaikalla nähtävillä koko myyntitapahtuman ajan.
Matti Hietalahti
palomestari

Vastuuhenkilön allekirjoitus
Allekirjoitus: _____________________________________

