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

Autosuojaa ei saa käyttää rakennusluvan vastaisesti, 
kuten varastona, toimistona, korjaamona, asuntona, 
tulityöpaikkana, liike- tai kokoontumistilana tai 
työpajana.

Moottoriajoneuvon lisäksi pienessä alle  
60 m2:n autosuojassa saa säilyttää 

Auton huoltoon tarkoitettuja työkaluja.   
Ei kuitenkaan kaasuhitsauslaitetta,  
johon kaasupullot on kytketty.
Tarpeelliset hyllyt ja kannattimet,   
suosituksena palamattomasta materiaalista. 
Polkupyöriä ja muita ulkoliikuntavälineitä,   
kuten suksia.
Yhden vaihtorengaskerran / autopaikka.  
Auton lisävarusteita, kuten polkupyörätelineen,  
suksiboksin, kattotelineet ym. 
Auton peräkärryn, mopon tai moottoripyörän,  
veneen perämoottorin, moottorikelkan, 
moottorisahan ja ruohonleikkurin. 
Säilytyksessä on huomioitava   
yleinen siisteys ja järjestys. 

Palavat nesteet ja kaasut sekä aerosolit
Autosuojassa saa säilyttää enintään 60 litraa  
erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä 
ja syttyviä palavia nesteitä ja kaasuja. Näitä 
ovat mm. moottoribensiini, mineraalitärpätti, 
ohenteet, öljymaalit, aerosolimaalit, osa 
puhdistusaineista ja tuulilasinpesunesteistä. 
Lisäksi autosuojassa saa säilyttää enintään   
200 litraa palavia nesteitä, joiden leimahduspiste 
on yli 55 °C (kevyt polttoöljy ja diesel). 
Nestekaasua saa säilyttää enintään 25 kiloa.  
Nestekaasua saa säilyttää vain maanpäällisessä 
autosuojassa. 

Autosuoja

Palavien nesteiden ja kaasujen säilyttämisessä 
on huomioitava seuraavat vaatimukset: 

Säilytystila on oltava hyvin tuulettuva. 
Säilytysastiat on pidettävä siten sijoitettuina,  
etteivät ne pääse kuumenemaan 
lämmityslaitteiden tai auringonvalon johdosta. 
Säilytysastioissa on oltava tiiviisti suljettuna  
pidettävä kansi. 
Palavia nesteitä tai kaasuja ei saa käsitellä  
autosuojassa. 
Kaasupullot tulee sijoittaa mahdollisimman  
lähelle ulko-ovea.

Sähkölaitteet
Autosuojassa olevat sähkölaitteet on oltava 
ehjiä sekä oikein asennettuja. Autosuojassa 
ei tule käyttää sähkölaitteita, jotka eivät kuulu 
sen käyttötarkoitukseen. Näitä laitteita ovat 
mm. jääkaapit, pakastimet, mikroaaltouunit, 
kahvinkeittimet. 

Jatkojohtoja käytettäessä on huomioitava  
seuraavat asiat: 

Jatkojohtoja ei tule käyttää pysyvään käyttöön  
tarkoitetuissa laitteissa. 
Jatkojohdot on kiinnitettävä teippauksella lattiaan.  
Ilmajohdot on oltava kiinnitetty siten, että ne 
eivät irtoa tai ole kulkureiteillä. 
Jatkojohdoissa on huomioitava ajoliikenne.  

Perusteet: Pelastuslaki (379/2011), Asetus vaarallisten 
kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 
(59/1999) sekä Nestekaasuasetus (711/1993), Suomen 
rakentamismääräyskokoelma osa E4: Autosuojien 
paloturvallisuus, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
toimintaohje (4/2004) Autosuojien paloturvallisuus. 


