SELVITYS RAKENNUKSEN
PALOTURVALLISUUDESTA P3

”Tähän kunnan logo”

P3-paloluokan max. 400 k-m2
1-2 kerroksinen rakennus
1
Luvan hakija
2
Rakennuspaikka

Kaup. osa / Kylä

Tontti / RN: o

Osoite

3
☐ asuinrakennus
Rakennuksen pääkäyt- ☐ majoitusrakennus
tötarkoitus*
☐ hoitolaitos
☐ kokoontumis-/liikerakennus
☐ työpaikkarakennus
☐ tuotanto-/varastorakennus, palovaarallisuusluokka 1
☐ tuotanto-/varastorakennus, palovaarallisuusluokka 2
☐ autosuoja
Tarkempi selvitys rakennuksen käyttötarkoituksesta:
☐ eri tilojen käyttötarkoitukset esitetty pohjapiirustuksessa
4
Asiakirjat

*YMa 848/2017 5 §

☐ hakemus Lupapisteen kautta
☐ erillinen rakennuslupahakemus
Suunnitelmat:
☐ Asemapiirros
☐ Muu, mikä?

☐ Pohjapiirustus

☐ Julkisivut

☐ Leikkaus

Muut asiakirjat:
☐ Muu, mikä?
☐ Muu, mikä?

5
Rakennuksen
paloluokka ja tilojen
palokuormaryhmät

☐ P3 -> jatka tämän lomakkeen täyttämistä
☐ muu -> täytä lomake Selvitys rakennuksen paloturvallisuudesta PT
☐ tilojen palokuormaryhmät* merkitty pohjapiirustukseen
*YMa 848/2017 7 §

6
Rakennushanke*
Rakennuksen perustie- ☐ uusi rakennus
dot
☐ laajennus
☐ rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos
☐ uudisrakentamiseen verrattava peruskorjaus
☐ urakkarajat merkitty suunnitelmiin
Koko rakennuksen kerrosala
m2
☐ yli 400 k-m2 -> täytä lomake Selvitys rakennuksen paloturvallisuudesta PT
Kerrosluku ☐ 1
☐2
☐ muu -> täytä lomake Selvitys rakennuksen paloturvallisuudesta PT
Rakennuksen korkeus**
m (MRA 58 §)
Rakennuksen suurin henkilömäärä***
*Varmista tarvittava lupatyyppi rakennusvalvonnasta
** ks. YMa 848/2017 taulukko 1a
***ks. YMa 848/2017 taulukko 2

P3
7
Palo-osastoinnit

8
Palon kehittymisen rajoittaminen ja leviämisen estäminen naapurirakennuksiin

Selvitys osastoinneista
☐ Palo-osastojen rajat ja paloluokat esitetty pohjapiirustuksessa
☐ Palo-osastojen pinta-alat esitetty pohjapiirustuksessa
Rakennuksen etäisyys rajasta min.
m
Rakennuksen etäisyys naapurirakennuksesta min.
m
Rakennuksen etäisyys oman tontin muista rakennuksista min.

m

☐ Etäisyydet merkitty asemapiirrokseen
☐ Ulkoseinien palo-osastoinnit merkitty asemapiirrokseen

9
☐ Poistumisreitit merkitty pohjapiirustukseen
Poistuminen palon sat- ☐ Varatiet merkitty pohja- ja julkisivupiirustuksiin (2-krs, pudottautumiskorkeus yli 3,5 m)
tuessa
☐ Kohde varustetaan poistumisopasteilla*
☐ Kohde varustetaan poistumisreittivalaistuksella*
10
Palotekniset laitteet

11
Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

*SMa 805/2005

☐ Kohde varustetaan sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla min. 1 kpl/alkava
60 m2/kerros
☐ Palovaroittimet merkitty pohjapiirustukseen
☐ Pelastustiet esitetty asemapiirroksessa
Selvitys savunpoiston järjestämisestä:
Selvitys ullakolle pääsyn järjestämisestä:
☐ Ullakolle pääsyn järjestäminen esitetty suunnitelmissa

12
Alkusammutuskalusto

Selvitys alkusammutuskalustosta:

13
Pelastussuunnitelma

☐ Kohteelle laaditaan pelastussuunnitelma*

14
Kemikaalit

Hanke tarkastettu TUKES:n suhdelukulaskurilla*
☐ ei tarvetta ilmoitukselle kemikaalien varastoinnista.
☐ tehdään ilmoitus kemikaalien varastoinnista pelastusviranomaiselle tai TUKES:lle.

*Pelastussuunnitelma tulee laatia Pelastuslain 15 §:n mukaisille kohteille

*https://kemu.tukes.fi/KemikaaliluetteloJaSuhdelukuLaskenta.aspx

15
Muuta

16
Allekirjoitus

Paikka ja pvm

Tyhjennä lomake

Suunnittelijan allekirjoitus ja nimenselvennös

