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Vastaanottaja

Kohde

S-Market Joutseno
Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta
Tarkastusinsinööri Virpi Jukkara

40553900010522
Keskuskatu 1

Villimiehenkatu 1 (2.krs)
53101
LAPPEENRANTA

Paloluokka

Suojaustaso

001

Suojaustaso Il
P2

Pelastusviranomaisen lausunto Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnalle
rakennuslupaan 2018-569
Pelastusviranomainen on tutustunut 14.6.2018 mennessä rakennusvalvonnan sähköiseen
lupapalveluun toimitettuihin rakennuspiirustuksiin sekä asiakirjoihin. Rakennuslupa käsittää vanhan
liikerakennuksen purkamisen ja uuden liikerakennuksen rakentamisen. Liikerakennus on
kerrosalaltaan 2387 k-m2 ja sen kerrosluku on 1. Rakennuksen paloluokka on P2 ja suojaustaso Il.
Pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan kohde voidaan katsoa täyttävän riittävät

paloturvaltlsuusrnääräykset ja pelastuslaitoksella on hyvät toimintamahdollisuudet sammutus- ja
pelastustoimintaa ajatellen, kun seuraavat asiat otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa:
1. Apteekkitilan toiseen uloskäytävään johtava ovi ei avaudu poistumissuuntaan, vaikka
laskennallinen henkilömäärä tilassa voi olla yli 60 henkilöä. Kyseessä on tuulikaappiin johtava ovi.
Oven on avauduttava poistumissuuntaan, jos oven kautta poistuvien henkilöiden määrä on yli 60
(Pelastuslaki 379/201110§, soveltaen ymp. asetus 848/2017, 35§)
2. Pääsisäänkäynnin ja apteekin yhteydessä olevat liukuovet on toteutettava standardin:
Konekeyttois
· et käyntiovet. Käyttöturvallisuus, vaatimukset ja testimenetelmät SFS-EN 16005 mukaisesti.
Lisäksi
oven avautuminen on taattava standardin EN ISO 13849-1 suoritustason "d" mukaisella turvallisen
vikaantumisen järjestelmällä, jos ovessa ei tule olemaan paniikkisaranointia (pelastuslaki 379/2011
10§)
3. Lisätään alkusammutuskalustoa seuraaviin tiloihin: (pelastuslaki 379/2011 9§)
- Apteekin tilaan
- Toisessa kerroksessa olevaan IV-konehuoneeseen
- Jätetilaan
- Vastaanottotilaan
- Taukotilaan sammutuspeite (koko vähintään 120x180 cm)
Käsisammuttimien olisi syytä olla teholuokaltaan vähintään 27A144BC.
4. Apteekin ja myymälän seinässä olevat savunpoistoluukut sijaitsevat liian alhaalla, jotta niiden
kautta savujen poistaminen olisi riittävän tehokasta. Seinässä olevien ikkunoiden/luukkujen/aukkojen
tulee sijaita huonekorkeuden ylimmän kolmanneksen alueella. Piirustuksista tehtyjen mittauksien
perusteella vain pienin osa luukkujen ylimmästä osasta sijaitsee tällä alueella. Savulohko 5:ssä oven
korkeus savunpoiston toimivuuteen tarkastettava. Lisäksi suositellaan sijoittamaan myymälän katolla
olevia savunpoistoluukkuja lähemmäksi ulkoseinälinjaa siten, että etäisyys luukun reunasta
ulkoseinän sisäpintaan olisi noin 10 metriä (Pelastuslaki 379/2011 9§, soveltaen ymp. asetus
848/2017, 42§)
5. Pelastusviranomaiselle tulee antaa mahdollisuus suorittaa kohteeseen erityinen palotarkastus
ennen rakennuksen käyttöönottoa (pelastuslaki 379/2011 78§-80§)
6. Kohteeseen tulee laatia pelastuslain (379/2011) 15 §:n mukainen pelastussuunnitelma ennen
Etelä-Karjalan

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

palotarkastusinsinööri

pelastus laitos
Armilankatu 35, 53100 LAPPEENRANTA

Imatran paloasema
Vuoksenniskantie 21

Tuomas Pylkkänen
Puh: 05-6167016, 040-6319347

Puh: (05) 616 7000

55800 IMATRA

tuomas. pylkkanen@ekpelastuslaitos.fi

www.ekpelastuslaitos.fi

·,.ffl:'

,'?
•-,

Etelä-Karjalan

LAUSUNTO

1 658

pelastus laitos

Lupanumero

2018-569

sivu 2 / 2

14.06.2018

käyttöönottoa, Henkilökunta tulee olla perehdytettynä pelastussuunnitelman toimintaohjeisiin.
(pelastuslaki 379/2011 15§)
7. Paloilmoitinlaitteiston toteutuspöytäkirja on allekirjoitettava alueen pelastusviranomaisella ennen
laitteiston asennustöiden alkua (pelastuslaki 379/2011 9§, 12§)
8. Poistumisvalaistusjärjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon myymälöiden hyllyt, opas- ja
mainoskyltit sekä muut esteet, jotka voivat heikentää opasvalaisimien näkyvyyttä (pelastuslaki
379/201110§)
9. Taukotilan varatie-lkkunan murtosuojaus ei saa estää/hidastaa turvallista poistumista (pelastuslaki
379/201110§)
VÄESTÖNSUOJALAUSUNTO
Väestönsuojan suunnitelmat täyttävät valtioneuvoston asetuksen väestönsuojista (408/2011) ja
Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden
kunnossapidosta (506/2011) sekä pelastuslain (379/2011) luvun 11 vaatimustason.
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