
 

  

SAVUNPOISTOLUUKUT 

 

Savua ja lämpöä poistavien 
ilmanvaihtojärjestelmien eli savunpoistoluukkujen 
käyttötarkoituksena on luoda palon syttyessä 
lattian rajaan savuton alue ja ylläpitää sitä. 
Samanaikaisesti poistavat em. järjestelmät 
palamisprosessissa syntyviä kuumia kaasuja. 
Tällaisten järjestelmien käyttö savuttoman 
vyöhykkeen luomiseen ilmaan kertyvän 
savukerroksen alle on koko maailmassa laajasti 
käytetty toimenpide rakennusten 
paloturvallisuuden parantamisessa.  
Alla kuvatuissa savunpoistoluukuissa on kaksi 
käyttötarkoitusta. luukku avautuu palon (140 
kulmassa) syttyessä kokonaan ja luo rakennukseen 
luonnollisen ilmanpoistamisen, jolloin savukaasut ja 
häkä ohjataan nopeasti ja esteettömästi 
ulkoilmaan. Toisena vaihtoehtona on käyttää 
luukkuja päivittäisen ilmanvaihdon tarkoituksiin 
(luukun avautumiskulma on 30). 

EUROOPPALAINEN STANDARDI EN 12101-2  
 

Eedellä mainitussa standardissa on kuvattu savun 
ja lämmön luonnollisella poistamiseen käytettävin 
savuluukkujen ominaisuuksia. Asennettavien 
savuluukkujen on läpäistävä akkreditoidun 
laboratorion järjestämät testit, jotta savuluukut 
voitaisiin luokitella standardin liitteissä annettujen 
savunpoistoluukkujen vaatimusten mukaisesti. 
Rakennuksissa käytettävien savunpoistoluukkujen 
tulee olla CE-merkittyjä. 
 

 

MarTop savunpoistoluukkujen 
käyttöohje 
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1. Kosteudenkestävä vaneri 9mm tai kuumasinkitty teräslevy 
0,7mm.  

2. Asennusrungon lämmöneristys - mineraalivilla Paroc 
tai PIR levy (70mm tai 100mm)  

3. Luukku  
4. Luukun lämmöneristys – polyuretaanilevy (100mm)  
5. Avausmekanismi  
6. Polyesteripäällystetty kuumasinkitty teräslevy 0,5mm  
7. Hitsattava kattokermi  
8. Olemassa oleva katon lämmöneristys  
9. Katon kantava rakenne  
10. Lineaarimoottori (24V)  
11. Saranat ( 2-4 kpl.)  

1. SAVUNPOISTOLUUKUN PERIAATTEELLINEN KAAVA  

2. SAVUNPOISTOLUUKKUJEN MITAT JA AERODYNAMIIKKA  
Savunpoistoluukkujen aukkojen rakennuksiin suunnittelemisessa on noudatettava alla 
olevissa taulukoissa annettuja mittoja. Lisäksi on huomioitava asennuskaavat (kuva  2, 
kuva 3, kuva 4, kaava 1, kaava 2, kaava 3, kaava 4 ). 

Puinen asennusrunko  
  

Seinien paksuus 100mm 

  

Mitat 
(sisämitat  
W x mm 

Mitat 
(ulkomitat) 
W1 X mm 

Av[m2] Cv[–] Aa[m2] 

 1000x1000  1165x1165  1,00  0,77  0,77 

 1000x1600  1165x1765  1,60  0,77  1,23 

 1000x2000  1165x2165  2,00  0,70  1,40 

 1200x1200  1365x1365  1,44  0,77  1,11 

 1200x1800  1365x1965  2,16  0,77  1,66 

 1200x2400  1365x2565  2,88  0,70  2,02 

1200x2750 1365x2735 3,084 0,67 2,07 

1000x2000* 1165x2165 2,00 0,77 1,54 

1200x2400* 1365x2566 2,88 0,77 2,22 

1200x2750* 1365x2735 3,084 0,77 2,37 

* Aerodynamiikka mitatu tuulisuojusten kanssa  
* Mittaukset W1 ja W2 (katso Kuvaa 1)  
 

 

* Aerodynamiikka mitatu tuulisuojusten kanssa  
* Mittaukset W1 ja W2 (katso Kuvaa 1)  

Puinen asennusrunko  
  

Seinien paksuus : 100mm 

  

Mitat 
(sisämitat  
W x mm 

Mitat 
(ulkomitat) 
W1 X mm 

Av[m2] Cv[–] Aa[m2] 

 1000x1000  1165x1165  1,00  0,77  0,77 

 1000x1600  1165x1765  1,60  0,77  1,23 

 1000x2000  1165x2165  2,00  0,70  1,40 

 1200x1200  1365x1365  1,44  0,77  1,11 

 1200x1800  1365x1965  2,16  0,77  1,66 

 1200x2400  1365x2565  2,88  0,70  2,02 

1200x2750 1365x2735 3,084 0,67 2,07 

1000x2000* 1165x2165 2,00 0,77 1,54 

1200x2400* 1365x2566 2,88 0,77 2,22 

1200x2750* 1365x2735 3,084 0,77 2,37 
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3. KULJETUS 

Savunpoistoluukkuihin asennetaan kuljetusta ja asennusta varten kuljetustuet, joiden avulla voidaan 
savuluukut pinota päällekkäin kuljetuksen ajaksi. Luukkuyhdistelmään on asennettu alempi kantopalkki, 
kannen u-palkki ja tilauksen mukaan myös kalterit ja kaltereiden kiinnityskappaleet. Moottori ja 
moottorin käyttölaite on koottu ja säädetty käytettävän savunpoistoluukun mukaisesti. Jos luukussa on 
kalterit, kiinnitetään moottori ja käyttölaite kuljetuskiinnitysten avulla kaltereiden taakse. Jos luukussa ei 
ole kaltereita, voidaan moottori ja käyttölaite lähettää erillisillä lavoilla. 
Ennen savunpoistoluukkujen kuljetusajoneuvosta purkamista on varmistettava, että luukuissa ei ole 
kuljetusaikaisia vaurioita. 
Lastin purkamisen jälkeen vahvistetaan allekirjoituksella rahtikirjassa kuljetusaikaisten vaurioiden 
puuttuminen tuotteessa. 

Puinen asennusrunko  
  

Seinien paksuus 100mm 

  

Mitat 
(sisämitat  
W x mm 

Mitat 
(ulkomitat) 
W1 X mm 

Av[m2] Cv[–] Aa[m2] 

 1000x1000  1165x1165  1,00  0,77  0,77 

 1000x1600  1165x1765  1,60  0,77  1,23 

 1000x2000  1165x2165  2,00  0,70  1,40 

 1200x1200  1365x1365  1,44  0,77  1,11 

 1200x1800  1365x1965  2,16  0,77  1,66 

 1200x2400  1365x2565  2,88  0,70  2,02 

1200x2750 1365x2735 3,084 0,67 2,07 

1000x2000* 1165x2165 2,00 0,77 1,54 

1200x2400* 1365x2566 2,88 0,77 2,22 

1200x2750* 1365x2735 3,084 0,77 2,37 

* Aerodynamiikka mitatu tuulisuojusten kanssa  
* Mittaukset W1 ja W2 (katso Kuvaa 1)  

* Aerodynamiikka mitatu tuulisuojusten kanssa  
* Mittaukset W1 ja W2 (katso Kuvaa 1)  

Puinen asennusrunko  
  

Seinien paksuus 70mm 

  

Mitat 
(sisämitat)  
W x mm 

Mitat 
(ulkomitat) 
W1 X mm 

Av[m2] Cv[–] Aa[m2] 

 1000x1000  1165x1165  1,00  0,77  0,77 

 1000x1600  1165x1765  1,60  0,77  1,23 

 1000x2000  1165x2165  2,00  0,70  1,40 

 1200x1200  1365x1365  1,44  0,77  1,11 

 1200x1800  1365x1965  2,16  0,77  1,66 

 1200x2400  1365x2565  2,88  0,70  2,02 

1200x2750 1365x2735 3,084 0,67 2,07 

1000x2000* 1165x2165 2,00 0,77 1,54 

1200x2400* 1365x2566 2,88 0,77 2,22 

1200x2750* 1365x2735 3,084 0,77 2,37 
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Kuorman purkamiseen käytetään yleensä trukkia. Luukkuja voidaan nostaa myös nostoliinoilla.  
 

Liinoja sijoitettaessa on huomioitava tarkasti luukun kannen pellit! 

On seurattava, että nostoliinat eivät pääse taivuttamaan/vaurioittamaan kannen vesipeltejä!  
Tämän välttämiseksi suositellaan käytettäväksi nostopalkkia, jolla saadaan siirrettyä liinat 
riittävälle etäisyydelle kannen pelleistä. (katso alla oleva kaavio). 
Kun on kyse kattovalokupusta, on nostettaessa noudatettava samaa nostotapaa!  

Harjakattoinen savunpoistoluukku 

Kuvunluukku 

Nostopalkin 

Kuorma hihna 

Nostopalkin 

Kuorma hihna 
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4. SAVUNPOISTOLUUKKUJEN ASENNUS  

Savunpoistoluukkujen asentajilla on oltava koulutuksiin ja työkokemukseen perustuva pätevyys. 
Savunpoistoluukut on asennettava suunnitelman mukaisesti. Luukkuja voidaan asentaa tasa- tai 
harjakattoihin. 
 

Huom! Jos luukku asennetaan harjakattoon harjan suhteen rinnakkain, on varmistettava, että 
luukun saranat sijoittuisivat katon korkeampaan kohtaan. Jos luukku asennetaan harjan suhteen 
poikittain, saranoiden sijoituksella ei ole väliä. Luukkuja voidaan asentaa myös harjaan. 
 

Tasakattoiseen rakennukseen voidaan luukku asentaa katon harjan suhteen rinnakkain saranat ylöspäin. 
(kuva 2.). 
 

Kuva 2. Asennus tasakattoon harjan suhteen rinnakkain 

Kuva 3. Harjakatollisen luukun asennus harjan päälle 

Savunpoistoluukun voi asentaa harjakattoon harjan suhteen rinnakkain tasaiseen tai tarvittaessa 
myös kaltevaan kattoon, saranat ylöspäin. 
 

Jos luukku asennetaan harjakattoon harjan suhteen poikittain, saranoiden sijoitussuunnalla ei ole väliä.  

Huom! Protaanilla päällystetyn luukun asennustavan valitsee asiakas! 
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Luukun asennuksessa on luukun kannen alareunan korkeuden kattokermin pinnasta (H1) olla vähintään 
400 mm, jotta lunta ei kertyisi luukun päälle ja estäisi näin luukun avautumisen. Luukun aluskehykseen 
sisätunnelin korkeus yhdessä luukkua kantavan rakenteen (H) kanssa tulee olla vähintään 600mm (kts. 
Kuva 4.). 

Kuva4. Vähimmäiskorkeudet  

 4.1. Varotoimenpiteet asennuksessa  

Savunpoistoluukun asentamisen jälkeen on heti asennettava myös moottori käyttölaitteineen, jotta 
kansi ei avautuisi tuulen vaikutuksesta. Muussa tapauksessa saattaa savunpoistoluukku muuttua 
toimintakelvottomaksi. Moottorin kiinnitysruuvia ei saa kiristää liikaa (riittää, että sitä kiristetään 
sopivan tiukalle). Muussa tapauksessa saattaa kansin avautuminen estyä. Sähkötöitä saa suorittaa vain 
pätevä sähköasentaja. 

4.2. Asennuskaavat  

Asennus lämpöeristeen päälle. 
Urakoitsija valmistaa kattoon aluslaatikon, jonka 
päälle voidaan savunpoistoluukku nostaa ja 
kiinnittää. Valmistettavan aluskehyksen mitan 
tulee täsmätä savunpoistoluukun mittoihin. Ennen 
savunpoistoluukun asentamista katossa olevaan 
kehykseen on kattoon rakennettuun kehykseen 
ruiskutettava polyuretaanivaahtoa, jotta 
yhdistettävien kappaleiden liitos olisi ilmatiivis. 
Savunpoistoluukku asennetaan kattokehykseen. 
Savunpoistoluukku ja –kehys kiinnitetään toisiinsa 
ruuveilla (ruuvit valitaan kiinnitettävän materiaalin 
mukaan). 
Huom! Polyuretaanivaahdon ruiskuttamisen 
jälkeen on savunpoistoluukku asennettava viiden 
minuun sisällä. 

Kaava 1. Asennus lämpöeristeen päälle 

Luukku  

Kattopäälly
steen pinta  

Luukun 
sivupuoli  

Luukun sivupuoli  

Kiinnityslevy  
Savunpoistoluukku 

Kattoon rakennettu 
alusta  
Katon lämmöneristys  

Kiinnityslevy  
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Asennus betonielementteihin. 
 

Tässä asennustavassa on tärkeää, että 
betonialustan mitta olisi sama kuin 
savunpoistoluukun sisämitta. Ennen 
savunpoistoluukun asennusta kattoon 
ruiskutetaan polyuretaanivaahtoa betonilaatan 
reunoihin (jonka päälle savunpoistoluukku 
asennetaan), jotta alustan ja savuluukun väli olisi 
ilmatiivis. 
Huom! Polyuretaanivaahdon ruiskuttamisen 
jälkeen on savunpoistoluukku asennettava viiden 
minuun sisällä. Kulmakappaleet kiinnitetään 
ruuveilla/vaarnoilla (ruuvit ja vaarnat valitaan 
kiinnitettävän materiaalin mukaan). 

Asennus metallirakenteeseen 

 

Tässä asennustavassa ”upotetaan” 
savunpoistoluukku mittojen mukaan kattoon ja 
tukeutuu katon kantaviin rakenteisiin. Ennen 
asennusta olisi hyvä ruiskuttaa 
polyuretaanivaahtoa katon kattorakenteeseen ja 
laittaa sen jälkeen savunpoistoluukku paikoilleen. 
Huom! Polyuretaanivaahdon ruiskuttamisen 
jälkeen on savunpoistoluukku asennettava viiden 
minuun sisällä. Kulmakappaleet kiinnitetään 
ruuveilla/vaarnoilla (ruuvit ja vaarnat valitaan 
kiinnitettävän materiaalin mukaan). Olemassa 
olevan lämpöeristeen ja savunpoistoluukun väliin 
jäävä väli olisi parasta täyttää 
polyuretaanivaahdolla. 

Kaava 3. Metallirakenteen asennus 

 

 

 

 

Kiinnitykset 
Kulmakappale 40x40x2 

Kiinnitykseen tarvittava 
määrä 10 kpl 

Savunpoistoluukku  

Betonialusta 

Kaava 2. Betonielementtien asennus 

Kiinnitykset 
Kulmakappale 40x40x2 

Kiinnitykseen tarvittava 
määrä 10 kpl 

Savunpoistoluukku  

Katon 
olemassaoleva 
lämmöneristys  

Kantavat 
kattorakenteet  
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Umpiluukkujen (taso- ja harjakattoisten) asennusmahdollisuudet harjakattoiseen rakennukseen 

Umpiluukkujen (taso- ja harjakattoisten) asennusmahdollisuudet tasakattoiseen rakennukseen 
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Valokuvuilla varustettujen savunpoistoluukkujen asennusmahdollisuudet harjakattoiseen 
rakennukseen 

Valokuvuilla varustettujen savunpoistoluukkujen asennusmahdollisuudet tasakattoiseen 
rakennukseen 
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4.3. Asennus  

1) Savunpoistoluukut kuljetusasennossa  

2) Kuljetusta varten asennetut pakkausnauhat (normaalista 2 kpl) poistetaan.  
3) Pinotut savunpoistoluukut irrotetaan varovasti toisistaan.  
4) Savunpoistoluukut siirretään asennusreiän viereen.  
5) Seuraavaksi poistetaan luukkujen kuljetustuet (yhdessä luukussa 4 kpl). Kuljetustuet on 
kiinnitetty nauloilla. Niiden irrottamiseen voi käyttää sorkkarautaa.  

6) Katossa olevat aukot valmistellaan asennusta varten (asennustavan mukaan), (polyuretaanivaahto).  
7) Savunpoistoluukku sijoitetaan asennusaukkoon.  
8) Savunpoistoluukku kiinnitetään asianmukaisella tavalla (kulmakappale, kiinnityslevy). 
9) Moottori ja käyttölaite asennetaan paikoilleen  

Avaa kansi, irrota avausmekanismin moottorin luota mutteri. Kiinnitä moottori alempaan 
kantavaan palkkiin. Avausmekanismin ylempi kiinnitys kiinnitetään kannessa olevaan u-

palkkiin. Kiinnitä myös turvavaijeri paikoilleen. 

Muttereita ei tarvitse kovin kireällä kiristää, riittää, että kiinnitetään paikoilleen. 
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Sulje kansi, käyttämällä esimerkiksi akkutyökalun akkua (max. 24V). Varmista sulkemisen aikana, että 
kansi sulkeutuisi kunnolla. Moottorit on säädetty avautumaan n. 130 astetta ja koestettu ennen 
lähetystä. Säätöihin ei tarvitse normaalisti koskea. VAIN ERIKOISTILANTEESSA:  
Tarvittaessa säädä moottorin kulku kierretangossa oleviin mustilla muovivälikappaleilla. 

10)Teetä tarvittavat sähkötyöt sähkökaavan mukaan . 
11)Asenna vesipellit tai kattokermi vesitiiviyden varmistamiseen.  

4.4. Tarvittavat työkalut 

 Sorkkarauta  
 Vasara  
 Akkuporakone + porakärkien sarja  
 Iskuporakone  
 24V akku tai akkuporakoneen akku  
 Lehtiavaimet 2x 17mm ja 19mm  
 Kiinnitysvyöt/nauhat savunpoistoluukun nostamiseen  

5. TAKUU  

Savunpoistoluukkujen takuu on 2 vuotta edellyttäen, että kaikkia huolto-ohjeita on noudatettu. 
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6. SAVUNPOISTOLUUKKUJEN HUOLTO  

1. Yleistä  
 

1.1. Savunpoistoluukkujen moitteettoman ja katkeamattoman toiminnan varmistamiseen on 
järjestelmää säännöllisesti hoidettava ja tarkastettava, heti asennustöiden jälkeen ja 
rakennuksen käyttötarkoituksesta riippumatta. 
1.2. Savunpoistoluukkujen käytöstä ja huollosta on vastuussa vastuuhenkilöksi nimetty asiantuntija. 
1.3. Kohteessa, jossa käytetään savunpoistojärjestelmiä, on haltijan varmistaa voimassa olevan 
huoltosopimuksen solmiminen asianmukaisen toimiluvan hankkineen palvelun tarjoajan kanssa. 
1.4. Huoltoteknikon nimi ja puhelinnumero laitetaan ohjauskeskuksen lähellä näkyvään paikkaan. 
1.5. Savunpoistojärjestelmän omistajan tehtävänä on: 
- varmistaa, että savupoistojärjestelmä täyttää jatkuvasti standardin EVS 919:2013+A1:2014 asettamat 
vaatimukset EVS 919:2013+A1:2014; 
- määritellä toimenpiteet erilaisten tapausten varalle; 
- varmistaa työntekijöiden koulutuksen järjestäminen; 
- ylläpitää savunpoistojärjestelmien toimintavarmuutta; 
- suorittaa savunpoistoluukkujen rakennuksen käyttötarkoituksen tai huonejaon muutosten 
edellyttämät säädöt; 
- pitää päiväkirjaa ja kirjata kaikki järjestelmän toimintaan vaikuttavat tapahtumat; 
- varmistaa automaattinen savunpoistoluukkujen huolto standardin EVS 919:2013+A1:2014 
vaatimusten  mukaisesti; 
- varmistaa savunpoistoluukkujen huolto toimintahäiriön, palon tai muun tapahtuman jälkeen; 
- nimetä yksi tai useampi asiantuntija edellä mainituissa kohdissa lueteltujen tehtävien hoitamiseen ja 
rekisteröidä em. henkilöiden nimet huoltopäiväkirjassa; 

2.  Huolto  
 

2.1. Savunpoistojärjestelmän omistajan tulee varmistaa järjestelmän päivittäinen tarkastus sekä kerran 
kolmessa kuukaudessa ja vuosittain järjestettävän huollon suorittaminen. 
2.2. Päivittäisen tarkastuksen yhteydessä: 
- tarkastetaan, että ohjauskeskus osoittaa normaalin valmiustilan, muussa tapauksessa kirjataan 
toimintahäiriö huoltopäiväkirjaan ja siitä ilmoitetaan huoltoyhtiöön. Sen lisäksi on tarkastettava, että 
edellisinä päivinä ei ole kirjattu yhtään vikailmoitusta. 
2.3. Kerran kolmen kuukauden sisällä: 
- tarkastetaan kaikki merkinnät huoltopäiväkirjaan ja suoritetaan merkintöjen edellyttämät toimet; 
- tarkastetaan varasyöttölaitteen akkujen varaus; 
- tarkastetaan ohjauskeskuksen hälytys-, ohjaus- ja vikailmoitustoimintoja; 
- tarkastetaan silmämääräisesti kaikki laitteet ja kirjataan mahdolliset kosteusvuodot laitteisiin; 
- suoritetaan kaikkien ohjausketjujen valmistajan, toimittajan tai asentajan määrittelemät tarkastukset ja  
testaukset (kts. k. 8 „Ohjauskeskuksen SJM1000 käyttöohje“ ja k. 7 „Ohjauskeskuksen SJM1000 testaus“); 
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- arvioidaan koko järjestelmän toimivuutta; 
- todetaan minkä tahansa rakenteen osassa, toiminnossa, palamiskuormien arvoissa, 
valaistuksessa, laitteissa tms. toteutetut muutokset, jotka vaikuttavat rakennuksen suojausluokkaan 
ja edellyttävät järjestelmään asianmukaisten muutosten tekemistä; 
- tarkastetaan savuluukkujen läpivientien ja aukkojen kunto. 
 

 

2.4. Kerran vuodessa tulee kerran kolmen kuukauden sisällä suoritettavan tarkastuksen lisäksi: 
- tarkastaa jokaisen anturin ja hälytyspainikkeen toiminta (kts. k. „Ohjauskeskuksen SJM1000 
käyttöohje“ ja k. 10 „ Ohjauskeskuksen SJM1000 testaus“); 
- tarkastaa silmämääräisesti, että kaikki kaapeleiden liitännät ja laitteet mahdollisten vaurioiden ja 
suojauslaitteiden toimivuuden varalta; 
- tarkastaa akkujen kunto; 
- tarkastaa savunpoistoluukkujen tiiviys ja tarvittaessa vaihdetaan tiivisteet; 
- tarkastaa savunpoistoluukkujen saranoiden kiinnitys ja luukkujen tiiviys. Lisäksi tarkastetaan 
luukkujen kiinnitykset avoimessa asennossa, jotta mahdollinen tuulikuorma ei irrottaisi luukkuja 
kiinnityksistä; 
- voidella kaikki liukupinnat; 
- tarkastaa savunpoistoluukkujen kehysten kunto; 
- tarkastaa avauslaitteiden yleiskunto, mekaaniset kiinnitykset ja liikkuvuus. Lisäksi varmistetaan 
savunpoistoluukkujen avautumisen rajoittimien vaimennus. 
- savunpoistoluukkujen sähkökäyttöisissä käyttölaitteissa tarkastetaan moottoreiden kiinnitykset, 
moottoreiden toimivuus testeillä sekä sähköliitännät. 
2.5. Huollon suorittanut työntekijä laatii jokaisen kolmen kuukauden välein ja vuosittain järjestetyn 
tarkastuksen tulosten pohjalta pöytäkirjan, joka toimitetaan savunpoistojärjestelmistä vastuussa 
olevalle henkilölle. 
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