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Rakennuksen ja ulkoalueen
käyttöturvallisuus pääpiirustuksissa

OHJEITA
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja
rakennetaan siten, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista
tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.
Suuri osa turvallisuusratkaisuista esitetään muualla kuin pääpiirustuksissa. Rakennuslupahakemuksen liitteenä oleviin pääpiirustuksiin on
kuitenkin sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän
rakennustavan vaatimukset. Lisäksi pääpiirustuksiin on sisällyttävä tiedot seikoista, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen. Kun pääpiirustuksissa on esitetty vähintään alla oleva yleiset ja vastaavan tasoiset hankekohtaiset asiat, ovat ne
yleensä riittävät. d1…d3 merkintä ja jaottelu on sama kuin Espoon tarkastusasiakirjan mallissa.

SISÄTILAT, ULKOTILAT JA HUOLLON TURVALLISUUS
d1. Sisätilat. Pääpiirustuksissa on esitetty rakennuksessa olevat:

Huom. nro

Portaat ja luiskat mittoineen.
Julkisten tilojen;

Lapsille tarkoitettujen tilojen;

muut käsijohteet.

Suoja- ja avokaiteet korkeuksineen.
Lasit, joissa on putoamisvaara.
Lasit, joissa on sirpalevaara sisällä tai ulkopuolelta sisälle esimerkiksi ovet.

d2. Ulkotilat. Pääpiirustuksissa on esitetty:

Huom. nro

Portaat ja luiskat mittoineen. Katetut ja kattamattomat portaat on huomioitu.
Julkisten tilojen;

Lapsille tarkoitettujen tilojen;

muut käsijohteet.

Erityiset suojakaiteet tai rakenteet sellaisilla alueilla, joille ei voida taata päivittäistä lumenpoistoa.
Pihan jyrkänteet ja niitä suojaavat rakenteet tai istutukset.
Ratkaisut, joilla tontin ajotiet ja pysäköintialueet erotetaan jalankulku-, leikki- ja oleskelualueista.
Miten ajoneuvoille tarkoitetut väylät toteutetaan niin, etteivät ne risteä leikkialueille johtavien kulkuteiden kanssa.
Miten risteyspaikat on toteutettu niin ettei ajoneuvo- tai tavaraliikenne vaaranna käyttäjien tai sivullisten
turvallisuutta, koska ajoneuvo- ja jalankulkuväylien risteämistä ei voida täysin voida välttää.
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Valaistujärjestelyt, joilla saavutetaan F2 kohdassa 3.1 olevien määräysten edellyttämä taso.
Vesikaton turvavarusteet, lumiesteissä on otettu huomiooon PKS-rava tulkintakortti.

d3. Huollon turvallisuus. Pääpiirustuksissa on esitetty:

Huom. nro

Pääsy ullakolle ja vesikatolle.
Katon turvavarusteet huoltoa varten.
Pääsy ilmavaihto- ja hissikonehuoneeseen.
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Laatijan nimi ja allekirjoitus

ESPOON KAUPUNKI • RAKENNUSVALVONTAKESKUS • PL 45 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI/RAVA

1 (2)

Tallenna

Tulosta

Seuraava sivu

HUOMAUTUKSET JA LISÄSELVITYKSET

2 (2)

Tallenna

Tulosta

Sivulle 1

