
 
PÄÄPIIRUSTUSTEN PALOTURVALLISUUDEN TARKISTUSLISTA SUUNNITTELIJALLE  
ASEMAPIIRUSTUS ei kunnossa

 
ok

 

1 rakennuksen käyttötarkoitus    
2 rakennuksen paloluokka (ovatko rakennuksen kerrosluku, korkeus, kerrosala ja    
 suurin sallittu henkilömäärä paloluokan mukaiset)    
3 rakennuksen palovaarallisuusluokka (tuotanto- ja varastorakennukset)    
4 rakennuksen suojaustaso (tuotanto- ja varastorakennukset)    
5 teksti: automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto     
6 teksti: sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet    
7 teksti: poistumisopasteet ja poistumisreittivalaistus    
8 mahdolliset lievennykset / helpotukset määräyksistä ja niiden kompensointi    
 (esim. automaattinen paloilmoitin, automaattinen sammutuslaitteisto)    
9 savunpoistolaskelma    
10 väestönsuojalaskelma ja sijainnin merkintä    
11 etäisyydet lähimmistä rajoista jos 4m, etäisyydet viereisistä rakennuksista jos 8m    
12 jätehuollolle varattu tila, koko, suojaus (katos, aita, istutukset, jäteastiat,     
 muut kuin omakotitalot: etäisyydet rakennuksista jos 8m)    
13 pelastustiet, pelastaminen palokunnan kalustolla varateiltä,    
 sammutusreitti kellariin (ei koske yhden asunnon rakennuksia)    

POHJAPIIRUSTUS ei kunnossa
 

ok
 

1 etäisyydet muista rakennuksista huomioitu (osastointi, palomuuri)    
2 osastoinnit: pinta-alaosastointi (onko palo-osaston enimmäisala rakennuksen paloluokan    
 mukainen), käyttötapaosastointi    

   kantavat rakenteet ja osastoivat rakennusosat: seinät (at-var, kun var>10m²), VP, YP,    
 osastoinnin räystäslevitykset, ovet, ikkunat    
 osastointimerkinnät 3-pistekatkoviivalla ja tekstillä (esim. REI-30),     
 tarvittaessa teksti: vesikatteeseen asti    
3 palomuurin luokka (esim. kun rakennetaan rajalle)    
4 paarikuljetusmahdollisuus (porrashuoneiden mitoitus: porrassyöksyt, tasanteet)    
5 umpinaisen autosuojan ja oleskelutilan/tulisijallisen tilan/uloskäytävän välillä ovin rajattu tila    
6 sammutusreitti kellariin (ei koske yhden asunnon rakennuksia) määräysten mukainen    
7 savunpoistoikkunat ja –luukut, savunpoiston korvausilma-aukot    
8 pikapalopostit    
9 hormipiirros, läpiviennit, mittakaavaluku    
10 tehdasvalmisteiset hormit ja tulisijat/ teksti: savuhormin ja tulisijan suojaetäisyydet palaviin    
 rakennusosiin valmistajan mukaan    
 paikalla muuratut hormit ja tulisijat/teksti: savusolan ja sen liitinhormin etäisyys palaviin    
 rakennusosiin min. 230mm, läpivienneissä min. 100mm palamaton lämpöeristys    
 palaviin rakennusosiin, tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 mukaan    
11 kulkureittien pituus    
12 henkilömäärät    
13 uloskäytävien lukumäärä, mitat ja osastointi    
14 poistumisteiden leveys (mm) ja poistumistieovia osoittavat nuolet, ovien aukeamissuunta    
15 varatiet (kaikista makuuhuoneista), koot (h 600, lev. 500, h+l 1500), kiintopainikkeet    

LEIKKAUS ei kunnossa
 

ok
 

1 hormi ja hormin korko (jos näkyy)    
2 osastoinnit: kerrososastointi    
 osastoivat rakenteet: seinät, VP, YP    
 osastointimerkinnät 3-pistekatkoviivalla ja tekstillä (esim. EI-30)    
3 luettelo osastoivista rakenteista, YP, US, AP, VS, VP    
4 pintakerrosvaatimukset: sisäpuoliset pinnat     
5 pintakerrosvaatimukset: ulkoseinien ulkopinnat, tuuletusraon pinnat ja katteet    

JULKISIVUT ei kunnossa
 

ok
 

1 hormi ja hormin korko sekä talotikkaat ja kattotikkaat/-sillat savuhormeille    
2 savunpoistoikkunat ja -luukut    
3 tarkastusluukut ullakolle/yläpohjan onteloon    
4 varatiet ja varatien kiinteät tikkaat (jos putoamiskorkeus >3,5m) 

 
   

MUUT ASIAKIRJAT ei kunnossa
 

ok
 

1 turvallisuusselvitys (henkilöturvallisuuden kannalta vaativat kohteet, esim. hoitolaitokset)    
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