Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Kerrostalon paloturvallisuuden itsearviointiopas

PELASTUSTOIMEN EDELLYTYKSET
- jotta apu löytää tarvittaessa luoksesi
mahdollisimman nopeasti ja helposti

Onnettomuuden sattuessa on tärkeää, että apu saadaan perille
mahdollisimman pian. Rakennuksen omistaja vastaa siitä, että talon
numero on näkyvissä kadulle asti. Numeromerkinnän korkeuden on oltava
vähintään 12 cm, erottua selkeästi taustastaan ja olla nähtävissä myös pimeällä.
Jos kiinteistö ei näy viralliselle tielle,
on osoitenumero sijoitettava myös tien
varteen opastamaan ajoa kiinteistölle.
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Jos taloyhtiöön kuuluu useampi rakennus,
on tonttiopastetaulu sijoitettava parkkipaikalle tai sisääntuloväylän viereen.
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Pelastustie

Tonttiopastetaulu vaaditaan yleensä rakennusluvassa taikka pelastusviranomaisen toimesta
rakennuksen valmistuessa. Mikäli kuitenkin
taloyhtiöllä on useampi rakennus ja viranomaistahot eivät ole tonttiopastetta vaatineet, olisi
tämä helppo keino parantaa avun löytämistä
oikeaan paikkaan. Opasteesta tulee selvitä
”olet tässä”-merkintä sekä taloyhtiön
rakennusten paikat, pelastustiet ja mahdolliset
nostopaikat. Lisäksi on muistettava huolehtia,
että myös porrashuoneiden sekä asuntojen
kirjain- ja numerotunnukset ovat selkeästi
näkyvillä. Tonttiopastetaulu nopeuttaa avun
saapumista mahdollisissa hätätilanteissa.

Asuinkerrostalojen rappujen ovissa tulee myös olla ulkoapäin nähtävissä ympärivuorokautinen
numero, josta kiinteistön edustajan saa kiinni tarvittaessa. Tällainen numero voi olla
kiinteistönhuoltoyrityksen 24/7 päivystys tai isännöitsijän päivystys.

Tärkeintä kuitenkin on, että numeroon vastataan aina ja numeron kautta saadaan tarvittaessa
paikalle henkilö, jolla on avaimet kiinteistön tiloihin, mielellään kiinteistön yleisavain.

Pelastustie on ajotie tai muu yhteys, jota käyttäen
hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon tai muun
hätätilanteen sattuessa riittävän lähelle rakennusta
ja sammutusveden ottopaikkoja. Rakennusluvassa
määritellyt pelastustiet merkitään tieliikenneasetuksen
mukaisella lisäkilvellä "Pelastustie, Räddningsväg".

Kilpeä voidaan käyttää sellaisenaan tai liikennemerkin
lisäkilpenä. Pelastustiekilpeä voidaan tarvittaessa
tehostaa ajo- tai pysäköintikieltomerkein.
Vain viranomaisen hyväksymä ja vaaditun mitoituksen
täyttävä pelastustie voidaan merkitä virallisella kilvellä.
Pelastustien esteettömyys on tärkeää kerrostaloasunnoistan poistumisen kannalta ja sen kunnossapidosta
on huolehdittava ympäri vuoden, erityisesti talvella.
Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja tai asettaa
muitakaan esteitä. Pelastustie vaaditaan nykyisin yli
kolmekerroksisille rakennuksille ja asuntojen varateille,
jotka sijaitsevat yli 10 metrin korkeudessa.
Tikasautolle suunnitellut nostopaikat on ylläpidettävä
siten, että tilaa on riittävästi suuren auton toiminnalle.

Nostolava-auton vaatima tila
on vähintään 6,5 x 12 m

Pelastustien esteettömyyden ja käytettävyyden kannalta
on tärkeää, että sen sijainti on kiinteistössä asuvien ja
asioivien tiedossa. Porrashuoneisiin suositellaan
asennettavaksi turvallisuusopaste, josta pelastustie
järjestelyt ilmenevät. Pelastustiet merkitään myös
tonttiopastetauluihin ja ajoväylien mahdolliset
painorajoitukset on myös merkittävä.
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Lakiviitteet

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus,
rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että pelastustoiminta on tulipalon tai muun
onnettomuuden sattuessa mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. Kiinteistön
omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille
tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on
merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä.
(Pelastuslaki 379/2011 9§, 11§.)
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