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Tarkoitus

3.3 Lämmitys
Autosuojan lämmityksessä tai sen ylläpidossa on noudatettava paloja rakennuslainsäädännön sekä sähköturvallisuuslain vaatimuksia.

Tämä moottoriajoneuvosuojia koskeva suojeluohje on tekninen ohjeisto, joka on tarkoitettu vakuutussopimukseen liittyväksi tekniseksi
erityisehdoksi. Ohje sisältää suojeluteknisiä moottoriajoneuvosuojien
suunnittelu-, rakennus- ja käyttöohjeita, joita noudattamalla voidaan
ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahinkomääriä.

Tilan lämmitykseen suositellaan käytettäväksi joko vesikiertoista keskuslämmitysjärjestelmää, jonka kattila on sijoitettu eri palo-osastoon,
tai kiinteää sähköturvallisuusmääräykset täyttävää sähkölämmitysjärjestelmää. Lämmitykseen voidaan käyttää myös autosuojakäyttöön
hyväksyttyjä ja sähköturvallisuusmääräykset täyttäviä siirrettäviä
sähkölämmittimiä sekä paloviranomaisen tähän tilaan erikseen hyväksymiä muita lämmityslaitteita.

Moottoriajoneuvosuoja on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen
säilyttämistä varten. Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa
olevassa rakennusluvassa.
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Velvoittavuus

Tilapäisten lämmityslaitteiden paloturvallisuuteen ja sijoitukseen on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Tilapäisiä lämmittimiä ei sallita jatkuvassa lämmityskäytössä.

Tämä suojeluohje on osa vakuutussopimusta. Vakuutuksenottajan ja
vakuutetun on noudatettava tätä suojeluohjetta ja sen määräyksiä.
Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä.

Öljy-, kaasu- tai petrolikäyttöisten lämmityslaitteiden taikka kamiinoiden käyttö moottoriajoneuvosuojassa on kielletty.

Vakuutuksenottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että suojeluohjeen sisältö on työsuorituksesta vastaavien henkilöiden tiedossa.
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Moottoriajoneuvosuojaa lämmitettäessä lämminilmakehittimellä tulee
lämminilmakehittimen sijoittamisessa ja asentamisessa noudattaa
palo- ja rakennuslainsäädäntöä sekä lämminilmakehittimien sijoittamisesta annettuja ohjeita. Silloin kun edellytetään erillisen lämminilmakehitin- tai lämmönjakohuoneen rakentamista, tulee myös näiden
osalta täyttyä viranomaisvaatimukset.

Rakenteellinen palontorjunta

3.1 Rakennustekniikka
Autosuojan suunnittelussa, hankinnassa ja rakentamisessa on noudatettava pelastus- ja rakennuslainsäädännön sekä rakentamismääräysten ja hyvän rakentamistavan vaatimuksia.

Lämminilmakehitin saa kuitenkin olla moottoriajoneuvosuojassa,
mikäli se on sijoitettu vähintään 2 m korkeuteen lattiatasosta eikä
lämmitettävää ilmaa oteta tätä alempaa. Palamisilma on otettava ulkoa tai vähintään 2 m korkeudelta lattiatasosta. Muussa tapauksessa
lämminilmakehitin on sijoitettava erilliseen kehitinhuoneeseen.

Erillisen autosuojan riittävä etäisyys toisesta rakennuksesta ilman
erityistoimenpiteitä on oltava vähintään 8 metriä, enintään 60 m2:n
suojan vähintään 4 metriä. Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi,
rakennuksia tarkastellaan palotekniseltä kannalta yhtenä rakennuksena.

3.4 Sähkölaitteet
Autosuojan sähkölaitteiden on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset ja olla käyttötarkoitukseen sopivia.

Autosuojasta voi olla yhteys rakennuksen muihin tiloihin. Yhteys
(umpinaisesta autosuojasta) muun tilan uloskäytävään, tulisijalliseen
tilaan tai tilaan, jossa oleskelee ihmisiä, sallitaan kuitenkin vain sellaisin järjestelyin, että myrkyllisten tai palavien kaasujen leviäminen on
tehokkaasti estetty. Tällaiseksi järjestelyiksi hyväksytään esimerkiksi
suljetuin ovin rajoitettu tila, jonka läpi kuljettaessa molempia ovia ei
jouduta samanaikaisesti avaamaan.

Akkuja voidaan ladata vain sähköturvallisuusmääräysten mukaisissa,
hyvin tuuletetuissa tiloissa, joissa vapautunut vety voidaan tuulettaa
hallitusti pois.
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Käyttötekninen palontorjunta

4.1 Huolto- ja korjaustyöt

Autosuojasta ei sallita yhteyttä palovaaralliseen eikä räjähdysvaaralliseen tilaan.

Autosuojassa saa tehdä vain moottoriajoneuvojen kylmää huoltoa.
Korjaustöihin liittyviä tulitöitä ei saa suojassa tehdä.

Palo-ovien on sulkeuduttava ja salpauduttava itsestään ja oltava tiiviitä. Osastoivan oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva.

4.2 Ajoneuvon lämmitys

3.2 Ilmanvaihto

Moottoriajoneuvosuojassa saa ajoneuvon tai moottorin, voimansiirtolaitteiden, sisätilan tai muiden osien lämmittämiseen käyttää
ajoneuvon vakiovarusteiden lisäksi ainoastaan ajoneuvokäyttöön
hyväksyttyjä laitteita.

Autosuojan ilmanvaihto on järjestettävä siten, että myrkylliset ja palavat kaasut kulkeutuvat sieltä pois. Moottoriajoneuvojen joutokäyttö on
kielletty tuulettamattomassa suojassa.

Peitteen asettaminen konepellin ja moottorin väliseen tilaan ei ole
sallittu.

Autosuojan ilmanvaihdon suunnittelussa, hankinnassa ja asentamisessa on noudatettava pelastus- ja rakennuslainsäädännön sekä
rakentamismääräysten ja hyvän rakentamistavan vaatimuksia.
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4.3 Jätteet ja palavat aineet
Jätteet tulee laittaa kannellisiin metalliastioihin.
Suojassa saa säilyttää siellä säilytettäviin ajoneuvoihin kuuluvia tarvikkeita ja renkaita sekä kohtuullisessa määrin muita tarvikkeita, jotka
eivät oleellisesti lisää suojan palokuormaa.
Maanalaisissa tiloissa ei saa käyttää eikä säilyttää nestekaasua.
Ajoneuvon polttoainesäiliön täyttö moottoriajoneuvosuojassa on
kielletty.
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Palontorjuntalaitteet

5.1 Alkusammutusvälineet
Moottoriajoneuvosuojassa tulee olla alkusammutuskalustoa, kuten
käsisammuttimia tai paloposteja.
Käsisammuttimina tulevat kysymykseen vähintään 43 A 233 BC - teholuokan käsisammuttimet. Sammuttimet on sijoitettava tarkoituksen
mukaisesti, yksi jokaista alkavaa 300 m2 kohti. Avoimessa autosuojassa ja tarvittaessa muussakin lämmittämättömässä autosuojassa
on käytettävä pakkasen kestäviä sammuttimia. Sijoituspaikan eteen ei
saa sijoittaa ajoneuvoja. Alkusammutuskaluston paikka on merkittävä
hyväksytyin merkinnöin.

Pikapalopostit tulevat yleensä kysymykseen vain lämpimissä autosuojissa. Palopostien tulee olla siten sijoitetut, että niillä ulotutaan
sammuttamaan suojan kaikkiin tiloihin.

5.2 Automaattiset paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot
Autosuoja on varustettava automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
tai automaattisella sammutuslaitteistolla, kun autosuojan osastointikoko ylittää palo- ja rakennuslainsäädännön mukaiset enimmäispinta-alavaatimukset.
Automaattisen paloilmoittimen käytön edellytyksenä on, että tehokas
sammutustyö voidaan aloittaa viimeistään 10 minuutin kuluttua
paloilmoituksen tapahtumisesta ja että vettä on riittävästi palokunnan
sammutustyötä varten. Ellei näin ole, tulee moottoriajoneuvosuoja
varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla.

5.3 Savunpoisto
Moottoriajoneuvosuojan savunpoisto on järjestettävä palo- ja rakennuslainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
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