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AUTOSUOJAN PALOTURVALLISUUS
Soveltamisala
Tämä ohje koskee Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella olevien moottoriajoneuvojen
säilytystilojen paloturvallisuutta. Lisäksi on hyvä huomioida oman vakuutusyhtiön omaisuuden
suojaamiseen liittyvä ohjeistus.
Kiinteistön omistaja voi tarvittaessa myös antaa tätä ohjetta tiukempia turvallisuusmääräyksiä.
Tätä ohjetta ei sovelleta autoliikkeiden, -korjaamoiden, huoltamoiden tai työkoneiden vastaaviin
säilytystiloihin. Omakotitalojen autotalleihin tätä ohjetta noudatetaan soveltuvin osin.

Käyttötapa ja käyttö
Autosuoja on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten. Autosuojan käyttötarkoitus
mainitaan voimassa olevassa rakennusluvassa.
Moottoriajoneuvolla tarkoitetaan tässä ohjeessa autoa, matkailuautoa, moottoripyörää, mopoa,
mopoautoa, moottorikelkkaa, mönkijää tai muuta mahdollista, ajoneuvorekisterissä olevaa ajoneuvoa.
Autosuojaa ei saa käyttää rakennusluvan vastaisesti esimerkiksi:
· asuntona
· tulityöpaikkana
· varastona
· liike- tai kokoontumistilana
· toimistona
· työpajana
· korjaamona
Käyttötavan muutokset edellyttävät yleensä rakennusvalvontaviranomaisen luvan.
Seuraavien toimien suorittaminen autosuojassa ei ole sallittu:
·
·
·
·

avotulen teko,
tupakointi,
tulityöt, kuten kipinöintiä ja palovaaraa aiheuttavien laitteiden käyttö,
palavien nesteiden ja kaasujen käsittely, kuten polttoainesäiliöiden täyttö ja tyhjennys.

Autosuojassa voi tarvittaessa säilyttää muuta irtainta vain tämän ohjeen mukaisesti.

Sähkölaitteet
Autosuojassa olevien sähkölaitteiden on oltava ehjiä, asianmukaisesti huollettuja sekä
valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettuja. Autosuojassa ei saa käyttää tilaan
kuulumattomia sähkölaitteita, kuten keittiö- ja kodinkoneita. Jatkojohtoja voidaan käyttää vain
tilapäisesti ja ne tulee sijoittaa siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. Esimerkiksi kulkureiteillä
olevat jatkojohdot tulee suojata. Jatkuvassa käytössä jatkojohdot tulee korvata kiinteillä asennuksilla,
joita saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen.
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Akut tulee ladata siten, että palovaaraa ei pääse syntymään. Akkuja ladattaessa voi purkautua
erittäin helposti syttyvää vetykaasua, joten ilmanvaihdon riittävyydestä on huolehdittava.
Sähkökäyttöisten ajoneuvojen lataus tulee suorittaa ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Lataukseen käyttävien (sähkö)laitteistojen tulee täyttää niille asetetut vaatimukset.

Seuraavassa annetaan lisäohjeita ja tarkennuksia erityyppisiin autosuojiin:
Yksityiskäytössä oleva enintään kahden auton autotalli
Autotallissa saa tarvittaessa säilyttää:
· työkaluja,
· tarpeellisia hyllyjä ja kannattimia, joiden suositellaan olevan palamattomasta materiaalista,
· polkupyöriä ja muita liikuntavälineitä,
· yhden vaihtorengaskerran autopaikkaa kohden,
· veneen ja perämoottorin,
· matkailuvaunun,
· moottorisahan,
· ruohonleikkurin sekä muita pienkoneita.
Auton lämmittimen johto tulee irrottaa sähköpistokkeesta silloin, kun auto ei ole kiinnitettynä
lämmittimen johtoon. Ajastimellisen pistorasian kannen lukitseminen vähentää ilkivalta- ja
tapaturmariskiä. Polttoainekäyttöisen moottorilämmittimen käyttö on kielletty.
Maanpäällisessä autotallissa saa säilyttää enintään 60 litraa erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä
ja syttyviä palavia nesteitä tai palavia kaasuja sisältäviä aerosoleja. Näitä ovat mm. moottoribensiini,
mineraalitärpätti, ohenteet, öljymaalit, aerosolimaalit, osa puhdistusaineista ja tuulilasinpesunesteistä.
Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 oC saa säilyttää enintään 200 litraa. Nestekaasua
saa säilyttää lisäksi enintään 25 kg. Nestekaasua saa säilyttää vain maanpäällisessä autotallissa. Jos
autotallissa varastoidaan yllä olevia kemikaaleja, on huomioitava autotallin riittävästä ilmanvaihdosta.

Yksityiskäytössä tai kiinteistö- tai taloyhtiön käytössä oleva autokatos
Autokatoksessa saa tarvittaessa säilyttää:
· polkupyöriä ja muita liikuntavälineitä,
· veneen ja perämoottorin,
· matkailuvaunun,
· mopoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja muita ajoneuvorekisterissä olevia
moottoriajoneuvoja,
· peräkärryä.
Autokatoksessa ei saa säilyttää palavia nesteitä, muita vaarallisia kemikaaleja eikä nestekaasua.
Kiinteistön omistaja voi asettaa lisärajoituksia säilytykselle.
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Auton lämmittimen johto tulee irrottaa sähköpistokkeesta silloin, kun auto ei ole kiinnitettynä
lämmittimen johtoon. Ajastimellisen pistorasian kannen lukitseminen vähentää ilkivalta- ja
tapaturmariskiä.

Kiinteistö- tai taloyhtiön käytössä oleva autohalli
Näitä autosuojia käyttävät yleensä vain kyseisen rakennuksen käyttäjät (esim. taloyhtiön asukkaat
tai yrityksen henkilöstö). Autohalli on yleensä lukittu.
Ajoneuvojen säilyttäminen autosuojassa on sallittu vain merkityillä paikoilla.
Muuta irtaimistoa moottoriajoneuvon lisäksi saa säilyttää tilan salliessa autopaikalla seuraavasti:
· mopoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja muita ajoneuvorekisterissä olevia
moottoriajoneuvoja,
· polkupyöriä,
· peräkärryä tyhjänä,
· kiinteistön huoltamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja,
· yhden vaihtorengaskerran / autopaikka.
Autohallissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, muita vaarallisia kemikaaleja eikä nestekaasua.
Kiinteistön omistaja voi asettaa lisärajoituksia säilytykselle.

Yleisessä käytössä olevat autohalli tai pysäköintilaitos
Yleiset autohallit ja pysäköintilaitokset ovat julkisessa käytössä olevia moottoriajoneuvojen
säilytystiloja. Näissä tiloissa saa säilyttää vain moottoriajoneuvoja.

Poikkeusten myöntäminen
Pelastusviranomainen voi myöntää tarpeelliseksi katsomansa vähäisen poikkeuksen näistä ohjeista
kirjallisesti.

Pekka Mutikainen
johtava palotarkastaja
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