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PALOKATKOSUUNNITELMA

Rakennuslupa no: Kiinteistötunnus:
Suunnitelman laatija:
Yritys:
Osoite:
Puhelin:
Päiväys:

1. Rakennuskohde ja yhteyshenkilöt
1.1. Rakennuskohde

Nimi:

Osoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Tässä suunnitelmassa esitetään yo. kohteen palokatkojen toteutustavat. Rakennushankkeen
rakennusluvassa ilmoitettu tai rakennushankkeeseen ryhtyvän myöhemmin erikseen ilmoittama
palokatkosuunnittelija vastaa suunnitelman laatimisesta. Pääsuunnittelija on vastuussa
palokatkosuunnitelman laatimiseen liittyvästä koordinoinnista.

1.2. Rakennushankkeseen ryhtyvä ja suunnittelijat

Rakennushankkeeseen ryhtyvä:
Yritys:

Nimi: Puhelin:

Pääsuunnittelija:
Yritys:

Nimi: Puhelin:

Rakennesuunnittelija:
Yritys:

Nimi: Puhelin:

LVI –suunnittelija:
Yritys:

Nimi: Puhelin:

Sähkösuunnittelija:
Yritys:

Nimi: Puhelin:
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2. Käytettävät palokatkotuotteet

Rakennuksen palokatkot toteutetaan _____________________ CE –merkityillä ja ETA –
hyväksytyillä tuotteilla. Palokatkojen käyttöikäarvio on 30 vuotta, perustuen valmistajan
dokumentoituihin testeihin.
Mikäli käytetään tuotteita, joilla ei ole ETA –hyväksyntää ja CE –merkintää,
palokatkotuotteen kelpoisuus selvitetään etukäteen rakennuspaikkakohtaisesti hyväksytyn
testauslaitoksen kokeiden sekä niihin perustuvan rakennuspaikkakohtaisen
asiantuntijalausunnon perusteella.

Palokatkoihin käytetään vain tämän suunnitelman mukaisia tuotteita. Mikäli tuote
vaihdetaan, rakennushankkeeseen ryhtyvälle, suunnittelijalle ja rakennusvalvonnalle tulee
esittää paloteknisen asiantuntijan hyväksymä muutossuunnitelma muine dokumentteineen
ja hyväksymisineen.

3. Toteutus ja laadunvalvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on huolehtia, että palokatkojen suunnitteluun
ja toteuttamiseen on käytettävissä riittävän pätevyyden omaava henkilöstö. Hankkeen
vastaavan työnjohtajan ja LVIS –työnjohtajan on osaltaan huolehdittava, että ko. töiden
toteuttajilla on omia asennuksia tehdessään palokatkosuunnitelma käytössään.

Työmaan vastaavan työnjohtajan tai erityisalan työjohtajan velvollisuutena on varmistaa
työn toteutus ja tarkastaminen niin, että tältä osin rakennuksesta tulee tämän suunnitelman
ja tässä suunnitelmassa esitettyjen vaatimusten mukainen. Lisäksi on varmistettava, että
vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa tarkastusasiakirjan avulla.

Työn edetessä palokatkojen tekijä merkitsee suunnitelman pohjakaavioihin toteutetut
palokatkot. Mikäli suunnitellusta tuotteesta poiketaan, tulee työmaan vastaavan
työnjohtajan tai erityisalan työnjohtajan ottaa yhteyttä suunnitelman laatijaan ja
suunnittelijan tulee tehdä tarvittavat suunnitelmamuutokset ja hyväksyttää ne
rakennusvalvonnassa. Lisäreiät merkitään piirustuksiin tekijän toimesta, mikäli jotain
palokatkosuunnitelman detaljia voidaan soveltaa ko. tiivistyksessä, muussa tapauksessa
toimitaan kuten tuotteesta poikkeamisen yhteydessä.
Palokatkot toteuttava urakoitsija vastaa palokatkojen työnaikaisten tarkastusten
suorittamisesta ja tarkastusten dokumentoinnista.

4. Dokumentointi

Tämän suunnitelman liitteenä on esitetty pohjakaaviot, joissa esitetään kunkin palo-osaston
läpiviennin sijainti ja yksilöity toteutustapaa kuvaava poikkileikkausdetalji.
Poikkileikkausdetaljeista ilmenevät läpäistävän rakenteen tiedot paloluokkineen, sallitut
reikäkoot, sekä läpivietävät installaatiot reuna- ja keskiöetäisyyksineen. Palokatkot
merkitään kohteessa tuotetarralla joka sisältää tiedot käytetystä tuotteesta, paloluokasta,
asennusyrityksestä ja asentajasta sekä asennuksen ajankohdan.

Kohteesta laaditaan etukäteen tarkastussuunnitelma, joka täydentyy tarkastusasiakirjaksi
työn edetessä tehtävin tarkastusmerkinnöin. Kohdan 3. mukaisesti tarkastusasiakirjan
osana toimivat pohjakaaviot, joihin rakennushankkeeseen ryhtyvän nimeämät
vastuuhenkilöt merkitsevät ennalta sovitun tarkastusmenettelyn mukaiset merkinnät.
Asiakirjasta tulee ilmetä tarkastusten ajankohta, tarkastettujen kohteiden sijainti sekä
tarkastuksen suorittanut henkilö.
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Palokatkosuunnitelma, tarkastusasiakirjat ja muut dokumentit, sisältäen käytettyjen
palokatkojen käyttö- sekä huolto-ohjeet liitetään osaksi rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjeita.

Allekirjoitus
Paikka:                 pvm: ___________________________________

LIITTEET
Rakennuksen pohjapiirustukset, joissa palokatkojen sijainnit merkittynä
Läpivientidetaljit


	rlupanro: 
	ktunnus: 
	suunnlaat: 
	suunnyritys: 
	suunnosoite: 
	suunnpuh: 
	suunnpvm: 
	kohdenimi: 
	kohdeosoite: 
	kohdepostinro: 
	postitoimip: 
	ryhyritys: 
	ryhnimi: 
	ryhpuh: 
	pääsnyritys: 
	pääsnimi: 
	pääspuh: 
	raksyritys: 
	raksnimi: 
	rakspuh: 
	lvisyritys: 
	lvisnimi: 
	lvispuh: 
	sahsyritys: 
	sahnimi: 
	sahpuh: 
	yritys: 
	paikka: 
	pvm: 


