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SEINÄTIKAS
5.2. PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE
5.2.1.
Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että
ulkokautta.
Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai henkilönostimia käyttäen
kiinteistöhuollon ja paikallisen pelastustoimen tarpeiden mukaan.
5.2.2.
Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti sijoitettu.
Tikas tehdään yleensä syöpymistä vastaan suojatusta metallista. Tikas kiinnitetään
pystysuoraan tai noususuunnassa eteenpäin kaltevaksi.
Talotikkaana sivujohteiden vapaa sisäpuolinen väli on vähintään 400 mm ja puolien
keskinäinen väli on enintään 300 mm. Johteet ulotetaan vähintään 1000 mm:n
korkeudelle ylimmästä puolasta sekä taivutetaan tästä alaspäin lähelle katto- ja
räystäspintaa siten, että räystäälle noustessa saadaan tukeva ote.
Alimman puolan suositeltava korkeus lähtötasosta on 1000 – 1200 mm.
Asuinrakennuksessa sekä muulloinkin, kun on tarpeen erityisesti estää pienten lasten
kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään korkeutta 1200 mm. Tikkaan alapäässä
voidaan myös käyttää vedettävää tai käännettävää jatkosta. Tällöin tikkaan alapää on
enintään 2000 mm:n korkeudella lähtötasosta.
Kun talotikkaan nousukorkeus ylittää 8 metriä, tikas varustetaan turvakiskolla tai
selkäsuojuksella.
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KATTOTIKAS
5.3. KULKU KATOLLA JA KATTOTURVAVARUSTEET
5.3.1.
Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville
rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie.
5.3.2.
Katon kaikkien turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma, niiden tulee olla
ilmaston rasituksia vastaan riittävän kestävät ja ne on tarkastettava sekä huollettava säännöllisesti.
5.3.3.
Katon turvavarusteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne soveltuvat rakennuksen ulkonäköön ja
väritykseen.
5.3.4.
Yli kaksikerroksisen rakennuksen katolla, jonka kaltevuus on enemmän kuin 1:8, kattokulkutie
rakennetaan kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja ja jalkatukia tarkoituksenmukaisesti
käyttäen.
Kattokulkutien kaikki osat mitoitetaan ja kiinnitetään siten, että niitä voidaan käyttää henkilösuojainten
kiinnitykseen. Kunkin osan tulee kestää turvaköyden varaan putoavan henkilön paino.
Lapetikkaita on kahta tyyppiä:

-

Askelmatikas (= kattoporras), jota suositellaan käytettäväksi
loivalla katolla.
Puolatikas, joka soveltuu käytettäväksi jyrkällä katolla.

Lapetikkaan sivujohteiden vapaa sisäpuolinen väli on vähintään 350 mm sekä askelmien tai puolien
keskinäinen väli enintään 300 mm.
Kattotukien eri osien etäisyys toisistaan on enintään 400 mm.
Rakennustuotteina myytävistä kattokulkutien osista on vaatimuksia standardeissa SFS-EN 516
(kattosillat) Prefabricated acessories for roofing – Installations for roof access – Walkways treads and
steps sekä EN 12951 (kattotikkaat ja portaat) Permanently fixed roof ladders.
5.3.5.
Rakennus, jonka korkeus ylittää 9m, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein.
Suositeltavin turvaköyden kiinnitysrakenne on kattosiltaan asennettu turvakisko, jonka avulla köyden
irrotuskerrat vähenevät. Kiinnitysrakenteena voidaan käyttää myös asianmukaisesti mitoitettuja
kattokulkutien osia (ks. kohta 5.3.4.) Eli myös kattoportaaseen ja –tikkaaseen on voitava kiinnittää
turvaköysi.
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KATTOSILTA
5.3. KULKU KATOLLA JA KATTOTURVAVARUSTEET
5.3.1.
Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville
rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie.
5.3.2.
Katon kaikkien turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma, niiden tulee olla
ilmaston rasituksia vastaan riittävän kestävät ja ne on tarkastettava sekä huollettava säännöllisesti.
5.3.3.
Katon turvavarusteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne soveltuvat rakennuksen ulkonäköön
ja väritykseen.
5.3.4.
Yli kaksikerroksisen rakennuksen katolla, jonka kaltevuus on enemmän kuin 1:8, kattokulkutie
rakennetaan kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja ja jalkatukia tarkoituksenmukaisesti
käyttäen.
Kattokulkutien kaikki osat mitoitetaan ja kiinnitetään siten, että niitä voidaan käyttää henkilösuojainten
kiinnitykseen. Kunkin osan tulee kestää turvaköyden varaan putoavan henkilön paino.
Kattokulkutie varustetaan yli kaksikerroksisissa uusissa rakennuksissa enintään
500 mm:n korkeudelle sijoitetulla turvakiskolla tai 1100 mm korkealla avokaiteella, kun katon
kaltevuus on 1:1,5 tai tätä jyrkempi. Mikäli tätä loivemmalla katolla on ilmeinen, normaalia suurempi
putoamisriski, voidaan riskialttiilla osalla edellyttää avokaiteen tai turvakiskon rakentamista.
Kattosillan kävelytason leveys on vähintään 350 mm ja sen reunuksen korkeus vähintään 20 mm.
Kävelytasot karhennetaan liukastumisen estämiseksi. Tason pintarakenne tehdään reiälliseksi siten,
ettei se kerää lunta.
Kattotukien eri osien etäisyys toisistaan on enintään 400 mm.
Rakennustuotteina myytävistä kattokulkutien osista on vaatimuksia standardeissa SFS-EN 516
(kattosillat) Prefabricated acessories for roofing – Installations for roof access – Walkways treads
and steps sekä EN 12951 (kattotikkaat ja portaat) Permanently fixed roof ladders.
5.3.5.
Rakennus, jonka korkeus ylittää 9m, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein.
Suositeltavin turvaköyden kiinnitysrakenne on kattosiltaan asennettu turvakisko, jonka avulla köyden
irrotuskerrat vähenevät. Kiinnitysrakenteena voidaan käyttää myös asianmukaisesti mitoitettuja
kattokulkutien osia (ks. kohta 5.3.4.) Eli myös kattoportaaseen ja –tikkaaseen on voitava kiinnittää
turvaköysi.
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LUMIESTEET
3.8. ULKOTILOJEN TURVALLISUUS
3.8.2.
Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja
oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja
jäältä. Määräys koskee myös rakennusta ympäröivää katualuetta ja muuta
yleistä aluetta.
Kun katon kaltevuus ylittää 1:8, suojaamisessa käytetään katolle
sijoitettavia lumiesteitä, ovien yläpuolisia katoksia tai kulkua ohjaavia
istutuksia ja sopivia maarakenteita.
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TURVATIKKAAT
3.8. ULKOTILOJEN TURVALLISUUS
3.8.4.
Varateiden tikkaat sekä muut rakennusosat ja laitteet tulee suunnitella ja rakentaa
siten, että ne ovat hätätilanteessa käyttökelpoiset.
Varatien tikkaan rakentamisessa noudatetaan soveltuvin osin ohjeita talotikkaista,
kohta 5.2.2. Sivuttaista siirtymistä varten (kulku esimerkiksi tikkaalle kahden ikkunan
välissä) seinälle asennetaan tarkoituksenmukainen käsijohde tai muu sopiva tuki.
Talotikkaan sivujohteiden vapaa sisäpuolinen väli on vähintään 400 mm ja puolien
keskinäinen väli on enintään 300 mm.
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TURVATIKKAAT
10 POISTUMINEN PALON SATTUESSA
10.3.1.

Rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin tilapäisesti
oleskelee tai työskentelee henkilöitä, tulee yleensä olla vähintään kaksi erillistä,
tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää.

10.3.2
Yksi uloskäytävä sallitaan enintään kahdeksankerroksisessa rakennuksessa,
kun poistumisalueen käyttötapana on asunto, alle 300 hm2:n työpaikkatila
taikka alle 300 h-m2:n tuotanto- tai varastotila. Tällöin poistumisalueilta on lisäksi
oltava varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai
palokunnan toimenpitein.
Ohje
Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai
ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko
pelastamistoimenpitein tai kiinteitä tikkaita pitkin taikka muita sopivia
rakennusosia hyväksi käyttäen maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle
paikalle. Jos parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle
tai muulle palossa turvalliselle paikalle on enintään 3,5 m, ei kiinteitä tikkaita
vaadita.
Jos 2-kerroksisen P3- tai P2-luokan rakennuksen varatienä käytettävältä
parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa
turvalliselle paikalle on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan aina kiinteillä tikkailla.
11 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELY
11.2.2
Ullakon jokaiseen palo-osastoon tulee olla pääsy sammutustyötä varten.
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