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F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
Rakentamismääräyskokoelma alistaa kaikki noudattamaan siinä olevia määräyksiä koskien
kattoturvallisuutta. Rakentamismääräyskokoelma myös ohjeistaa tarkemmin, kuinka määräykset
tulee soveltaa käytäntöön.

3.8 ULKOTILOJEN TURVALLISUUS

Määräys 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.
Ohje: Kun katon kaltevuus ylittää 1:8, suojaamisessa käytetään katolle sijoitettavia lumiesteitä,
ovien yläpuolisia katoksia tai kulkua ohjaavia istutuksia ja sopivia maarakenteita.

5.3 KULKU KATOLLA JA KATTOTURVAVARUSTEET

Määräys 5.3.1
Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville
rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie.

Ohje: Kulkutien osien mitoituksessa noudatetaan soveltuvin osin kohdan 5.4.3 ohjeita. Puisen
lapetikkaan puolien väli saa kuitenkin olla keskeltä keskelle 400 mm.

Määräys 5.3.2
Katon kaikkien turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma, niiden tulee olla
ilmaston rasituksia vastaan riittävän kestävät ja ne on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti.

Ohje: Katon turvavarusteet tehdään korroosiota vastaan suojatusta metallista. Enintään
kaksikerroksisessa rakennuksessa kulkutien turvavarusteet saadaan rakentaa lahosuojatusta
puusta. Erityistä huomioita kiinnitetään katteen lävistysten vedenpitävyyteen.

Määräys 5.3.3
Katon turvavarusteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne soveltuvat rakennuksen
ulkonäköön ja väritykseen.
Ohje: Turvavarusteita suunniteltaessa ja rakennettaessa lähtökohdaksi otetaan rakennuksen ja
sen kattomaiseman arkkitehtoniset ominaisuudet ja erityispiirteet, joita varusteet eivät saa rikkoa.
Kun lisätään vanhoihin rakennuksiin kattoturvavarusteita, ne suunnitellaan huolehtien siitä, ettei
historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella.
Tikkaiden, kattosiltojen, kaiteiden ym. varusteiden rakentaminen tai muuttaminen saattaa olla
rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide, joka vaatii luvan.
Määräys 5.3.4

Yli kaksikerroksisen rakennuksen katolla, jonka kaltevuus on enemmän kuin 1:8, kattokulkutie
rakennetaan kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja ja jalkatukia tarkoituksenmukaisesti
käyttäen.
Ohje: 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.
Lapetikkaita on kahta tyyppiä:
Askelmatikas, 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.
Askeltason vähimmäismitat ovat 250 x 400 mm.
Jalkatuen vähimmäismitat ovat 130 x 130 mm.
Kattokulkutien eri osien etäisyys toisistaan on enintään 400 mm.

Määräys 5.3.5
Rakennus, jonka korkeus ylittää 9 metriä, tulee varustaa turvaköysien kiinnitysrakentein. Rakennus
on varustettava myös riipputelineiden kiinnitysrakentein ja –varustein mikäli julkisivujen huoltoon ei
ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.
Ohje: Suositeltavin turvaköyden kiinnitysrakenne on kattosiltaan asennettu turvakisko, jonka avulla
köyden irrotuskerrat vähenevät. Kiinnitysrakenteina voidaan käyttää myös asianmukaisesti
mitoitettuja kattokulkutien osia. (ks. kohta 5.3.4)
Riipputelineiden kiinnitysrakenteina käytetään katolle asennettavia kattopollareita ja
kiinnityssilmukoita.
Riipputelineitä varten katolle voidaan asentaa myös kiinteä kisko lähelle räystästä. Kiskoon
kiinnitetään riipputelineen vaijerit koukulla, jolloin niskapuomi voi kulkea sitä pitkin pyörien avulla.
Riipputelineiden kiinnitysrakenteita ei tarvita rakennuksissa, joissa on julkisivujen huoltokelkka.
Niitä ei myöskään tarvita 3-4 kerroksisessa rakennuksessa, jossa voidaan osoittaa, että julkisivujen
kunnostustoimet ovat tehtävissä siirrettävien henkilönostimien avulla.
Määräys 5.3.6
Turvaköysien ja riipputelineiden kiinnitysrakenteet mitoitetaan kestämään niihin kohdistuva
kuorma. Niiden tulee olla siten sijoitetut, että kiinnittyminen on turvallista.
Ohje: Riipputelineiden kiinnitysrakenteiden sijoitus katolla suunnitellaan siten, että koko julkisivujen
alue (myös päädyt) voidaan kattavasti huoltaa 3-6 metriä pitkällä telinesillalla. Kannatusköysien
tielle tulevat kiinteät esteet pollarien sijoituksessa otetaan huomioon siten, että köysi pollarilta
räystäälle voidaan kuljettaa suoraviivaisesti ilman esteen aiheuttamaa mutkaa.

