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ASUNTOSUUNNITTELU 

Porrashuoneet ja kulkutilat 

Tässä RT-ohjekortissa esitetään asuntoryhmien kulkutilojen, kuten 
porrashuoneiden sekä niihin liittyvien portaiden, hissien ja käytävien 
suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Erityisasumiseen, kuten hoito- ja 
majoituslaitosten sekä palveluasuntoihin liittyviin porrashuoneisiin ja 
kulkutiloihin ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin.  Ohjeet on 
tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisessa 
niitä voidaan käyttää soveltuvin osin. Asuntosuunnittelun ohjekorttien 
julkaisuajankohtana voimassa olevat määräykset, ohjeet ja muu 
kirjallisuus on koottuna RT-ohjekortissa Asuntosuunnittelu, Yleistä. 
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 Kuva 1. Porrashuone, Borgströminmäen setlementtiasunnot. 
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1 YLEISTÄ 

Porrashuone on rakennuksen keskeinen tila, joka muodostaa 
kulkuyhteyden eri kerroksissa oleviin huoneistoihin. Nimensä mukaisesti 
porrashuone koostuu portaista ja porrastasanteista, usein myös hissistä 
tai hisseistä. Porrashuone voi olla lämmitetty tai lämmittämätön, 
rakennusrungon sisällä tai ulkopuolella. Yhdessä tasossa oleva kulkutila 
suunnitellaan samojen pääperiaatteiden mukaan kuin useampikerroksinen 
porrashuone. 

Sisäänkäyntitilat ja niihin liittyvät porrashuoneet ovat usein rakennuksen 
tärkeimpiä puolijulkisia sisätiloja. Niillä on siksi suuri merkitys 
rakennuksen arkkitehtonisen laadun kokemisessa. 

1.1 Termit 

Puolijulkinen tila on osittain julkinen ja osittain yksityinen. Puolijulkiset tilat 
ovat yksityisessä omistuksessa, mutta ne ovat yleisölle avoimia. Esimerkiksi 
liiketilat, ravintolat ja kahvilat – sekä asuinrakennusten liikennetilat – ovat 
puolijulkisia tiloja. Sen sijaan yksityisasunnot parvekkeineen ja pihoineen 
ovat yksityisiä tiloja. Sama tila voi myös toimia eri aikoina yksityisenä tai 
puolijulkisena.  

Poistumisalueella tarkoitetaan poistumisen järjestämisen kannalta yhtenäistä 
ja tarkoituksenmukaista rakennuksen osaa. Asunto on yksi poistumisalue. 

Uloskäytävällä tarkoitetaan poistumisalueelta suoraan ulos johtavaa ovea 
taikka rakennuksessa tai sen ulkopuolella olevaa tilaa, jonka kautta 
turvallinen poistuminen on palon sattuessa mahdollista maan pinnalle tai 
muulle turvalliselle paikalle. 

    

1.2 Yleisiä lähtökohtia 

Asuinrakennusten porrashuoneiden ja kulkutilojen suunnittelun ja 
vähimmäismitoituksen lähtökohtana ovat maankäyttö- ja rakennuslain nojalla 
annetut asetukset Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 
241/2017; ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 sekä ympäristöministeriön asetus rakennusten 
paloturvallisuudesta 848/2017 (muutos 927/2020). Myös 
ympäristöministeriön asetuksessa asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017 
sekä ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen ääniympäristöstä 
796/2017 on porrashuoneita ja kulkutiloja koskevia määräyksiä. Määräysten 
täyttämisen lisäksi suunnittelun yleisiä tavoitteita ovat tehokas tilankäyttö, 
toiminnallisesti hyvät tilaratkaisut sekä hankekohtaisen tilaohjelman 
toteuttaminen.  

Paloturvallisuutta koskevien määräysten takia uloskäytävää voidaan vain 
rajoitetusti käyttää muuna kuin varsinaisena kulkuväylänä. Porrashuoneista 
pitää kuitenkin suunnitella mahdollisimman viihtyisiä ja toimivia; ikkunat ja 
näkymät ulos avartavat ja valaisevat tilaa sekä helpottavat liikkumista ja 
orientoitumista. 

 

1.3 Sijainti ja yhteydet 

Hyvän suunnittelun periaatteena on, että liikkuminen rakennuksessa ja 
siihen liittyvissä ulkotiloissa on turvallista ja sujuvaa kaikille käyttäjäryhmille 
ja asuintiloille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Kulkutilojen 

Ympäristöministeriön 
asetus rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan: 
”Kerrostasojen välisen 
portaan on oltava katettu. 
Asuinkerrostalossa, jossa 
ei ole hissiä, 
kerrostasojen välisen 
portaan on lisäksi 
saatava luonnonvaloa ja 
siinä on oltava vähintään 
yksi välitasanne.” LAUSUNTOVERSIO
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suunnittelussa huomioidaan myös esteettisyys, orientoitavuus sekä näihin 
liittyen luonnonvalon käyttö ja näkymät sisätiloissa ja sisältä ulos. 

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 mukaan: 

 rakennukseen johtavan kulkuväylän sekä rakennuksen sisäisten 
kulkuväylien on oltava esteettömiä 

 sekä ulko- että sisätiloissa rakennuksen käyttöä palveleviin tiloihin ja 
alueille pitää olla esteetön kulkureitti 

 asuinrakennuksissa esteettömyysvaatimukset riippuvat siitä, onko 
kyseessä asuinkerrostalo, johon edellytetään hissiä, pientalo tai 
palveluasumiseen tarkoitettu rakennus 

Ympäristöministeriön asetuksen asuin-, majoitus- ja työtiloista 1008/2017 
mukaan: 

 asunnoista on päästävä vaivattomasti ja turvallisesti leikkipaikoille ja 
oleskeluun tarkoitettuihin tiloihin 

 huolto on järjestettävä turvallisesti ja niin, ettei se aiheuta häiriötä 

 henkilöiden kulkemisen ja tavarankuljetuksen rakennuksessa on 
oltava sujuvaa  

Asuinrakennusten porrashuoneiden maantasokerroksiin suositellaan 
yhteyttä rakennuksen molemmilta puolilta. Kaupunkikuvallisesti ja 
orientoitavuuden kannalta katusisäänkäyntiä on syytä korostaa.   Leikki- ja 
oleskelupihalta tulee aina olla suora yhteys porrashuoneisiin.   

Varsinainen uloskäytävä tulee paloturvallisuusasetuksen 848/2017 (muutos 
927/2020) mukaan erottaa muista tiloista omaksi palo-osastoksi. 
Porrashuoneiden ja kulkutilojen suunnittelussa huomioidaan: 

 helpot kulkuyhteydet yhteistiloihin 

 ulkoilu- ja liikkumisväline- sekä lastenvaunuvarastojen sijoittaminen 
lähelle sisäänkäyntiä ja mahdollista kurahuoltopistettä 

 yhteispesulan ja vapaa-ajan tilojen sijoittaminen sisäänkäynnin 
yhteyteen. 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan 9–28 metriä korkeissa rakennuksissa ullakolle ja katolle 
on päästävä sekä sisä- että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa 
rakennuksissa sisäkautta. Sisäpuolinen yhteys järjestetään ensisijaisesti 
uloskäytävään sijoitettavan oven, huoltoportaan tai vaihtoehtoisesti luukun 
kautta. Kulkuyhteyden järjestämisestä ullakolle neuvotellaan 
tapauskohtaisesti rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten kanssa. 

 

2 TILASUUNNITTELU JA MITOITUS 

2.1 Yleinen mitoitus 

Porrashuoneet ja kulkutilat suunnitellaan niin, että sekä ihmisten 
liikkuminen, tavaroiden kuljettaminen, että liikkuminen hätätilanteessa on 
sujuvaa. Tilasuunnitteluun liittyvät myös energiatehokkuus ja 
ylilämpenemisen hallinta, joita on käsitelty omassa kappaleessaan. 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 
848/2017 (muutos 927/2020) mukaan uloskäytävän vaatimukset ovat: 

LAUSUNTOVERSIO
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 uloskäytävän leveys on vähintään 1 200 mm ja korkeus vähintään 2 
100 mm 

 uloskäytävään johtavien ja huoneista sisäiseen käytävään johtavien 
ovien määrän ja leveyden on mahdollistettava niitä käyttävien 
henkilöiden poistuminen 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan asunnosta porrastasanteelle aukeavan oven etäisyys 
alaspäin johtavasta syöksystä tai luiskasta on sivuseinällä oltava 
vähintään 400 mm ja porrassyöksyä vastapäätä olevaan oveen vähintään 
1 500 mm. Uloskäytävän kulkureitillä olevan oven eteen ja taakse on 
varattava vähintään 800 mm pituinen tasanne. 

Kuvassa 2 esitetään vähimmäisetäisyydet alaspäin johtavasta 
porrassyöksystä tai luiskasta. 

 

 

LAUSUNTOVERSIO
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Kuva 3 Ovi uloskäytävällä. Mittakaava 1:100. 

 

Portaan tai luiskan tulee olla turvallinen ja helppokulkuinen sekä 
tarkoitukseensa soveltuva. Jokaiselta poistumisalueelta on oltava 
mahdollista kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvytön henkilö 
paareilla. 

Portaan askelman nousu voi olla enintään 180 mm ja etenemän on oltava 
vähintään 270 mm (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta 1007/2017: 4 §). 

Uloskäytävän vähimmäisleveys on laskettava uloskäytävän kautta 
poistuvien henkilöiden lukumäärän perusteella. Poistumisalueen 
henkilömäärä voidaan jakaa eri uloskäytävien osalle ja uloskäytävien 
leveydet lasketaan yhteen. Uloskäytävän leveyden on oltava vähintään 
1200 mm (henkilömäärän ollessa enintään 120) ja korkeuden vähintään 
2100 mm. Enintään kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa voi olla yksi 
vähintään 900 mm levyinen uloskäytävä. (Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017: 34 §). 

Portaassa tai luiskassa pitää olla käsijohde koko pituudella ja molemmilla 
puolilla. Tarvittaessa on oltava kaksi käsijohdetta päällekkäin lasten ja 
(luiskassa) pyörätuolilla liikkuvien huomioimiseksi. Käsijohteen ja sen 
päätteen on oltava turvallinen ja sen on jatkuttava syöksyn alkamis- ja 
loppumiskohdan ohi. Johteen on jatkuttava yhtenäisenä välitasanteella. 

LAUSUNTOVERSIO
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(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017: 9 §). 

Uloskäytävän leveyden on oltava vähintään 1 200 millimetriä ja 
uloskäytävän korkeuden on oltava vähintään 2 100 millimetriä. 
(Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017.) 

Uloskäytävän leveys mitataan vaakatasossa kohtisuoraan 
poistumissuuntaa vastaan. Vähimmäisleveyden sisäpuolella ei saa olla 
muita kaventavia esteitä kuin jalkalistat, reunapalkit ja käsijohteet. Mikäli 
uloskäytävässä on kulkusuunnassa ovia, voi oviaukon tai rinnakkain 
olevien oviaukkojen yhteenlaskettu vapaa leveys olla välttämättömien 
karmien yhteenlasketun leveyden verran uloskäytävän vähimmäisleveyttä 
kapeampi. Rinnakkain olevien oviaukkojen pääkulkuoven leveyden 
määräämistä koskevia ohjeita on annettu ympäristöministeriön ohjeissa 
koskien esteettömyysasetuksen soveltamista. (Asetus rakennuksen 
paloturvallisuudesta 848/2017, perustelumuistio) 

Pääkulkuoven suositeltu vapaa leveys on vähintään 850 mm 
(Esteettömyys, Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä 
2018.) 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta: 14 § 
Kulkukorkeus Huonetilan kulkuväylän vähimmäiskorkeus on 2 100 
millimetriä Oviaukon kohdalla korkeus voi olla välttämättömien karmien ja 
kynnysten verran pienempi.   

Porrastasanteen ja käytävän leveyden tulee olla vähintään 1500 mm, kun 
asuntojen ovet avautuvat niille. Kaikkien käytävien ja kulkutilojen leveyden 
tulee olla vähintään 1200 mm ja vähimmäiskorkeuden 2200 mm. Alle 
1500 mm leveässä käytävässä tarvitaan esteettömyysasetuksen 
mukaisesti 1500 mm leveät kääntymistilat. Jos porrassyöksyn kohdalla on 
asunnosta uloskäytävään johtava ovi, kulkuväylän leveyden on oltava 
1500 mm.  

  

2.1 Porrashuone 

Asuinrakennusten porrashuoneisiin, niiden muotoon ja kokoon vaikuttavat 
esimerkiksi rakennustyyppi, rakennuksen korkeus, rakennuksen 
sijoittuminen ilmansuuntiin nähden, asuntojen koko ja lukumäärä 
kerrostasannetta kohti sekä mahdolliset asuinkerroksiin sijoitetut 
asuntojen yhteistilat. Jos porrashuoneessa on kierreporras, suositellaan 
paarikuljetukseen soveltuvaa hissiä; korkeissa rakennuksissa edellytetään 
palomieshissiä, jossa myös paarikuljetus on mahdollista. Hissittömässä 
asuinkerrostalossa portaan tulee olla välitasanteellinen kerrostasojen 
välillä sekä saada luonnonvaloa.  

 LAUSUNTOVERSIO
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Kuva 4. Tyypillisiä kerrostalotyyppejä (muokattu lähteestä Asuntosuunnittelun eväät, H. Huttunen, H. Pakarinen, M. 
Mannerla-Magnusson 2011, s.10)  

 

2.2 Paarikuljetuksen tilantarve 

Liikkumiskyvytön henkilö on voitava kuljettaa paareilla asunnosta 
porrashuoneen kautta ulos rakennuksesta. Vaadittava mitoitus määräytyy 
tarkemmin paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen tulkinnan 
mukaisesti. 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan ”Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollista 
kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvytön henkilö paareilla”.  

Varsinaiseen sairaankuljetukseen käytetään mahdollisuuksien mukaan 
hissiä, joka mahdollistaa paarikuljetuksen. Katso kohta 2.5 Hissit / Hissien 
mitoitus. Myös tavarankuljetuksen kannalta tilava hissi on suositeltava.  

 

Kuva 5. Paarien tilantarve tulee huomioida jokaisessa eri kohdassa asuinrakennuksen sisääntuloreitiltä asuinhuoneistoon 
asti.  

Paarikuljetukseen 
soveltuvien palomies- 
ja evakuointihissien 
suunnittelua 
käsitellään tarkemmin 
RT-ohjekortissa RT 
103366 Palomies- ja 
evakuointihissit. 

LAUSUNTOVERSIO
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Paarikuljetuksen tilantarve vaikuttaa kulkutilojen mitoitukseen erityisesti 
portaiden kerros- ja välitasanteilla, kääntyvillä käytävillä sekä seinämäisiä 
kaideratkaisuja käytettäessä. Paarikuljetus on vaikeampaa kierreportaissa 
kuin suoravartisissa portaissa. Korjausrakentamiskohteissa arvioidaan 
yhdessä pelastusviranomaisten kanssa paarikuljetuksen tarve ja toteutus. 

Paarikuljetuksen tilantarpeen tarkemmat mitoitusohjeet on esitetty RT-
ohjekortissa RT 103117 Paarikuljetuksen tilantarve. 

 

2.3 Portaat 

Pääportaaksi suositellaan suoravartista porrasta, jossa on välitasanne. 
Välitasanteen pituudeksi suositellaan yksivartisessa portaassa 900…1200 
mm ja kaksivartisessa portaassa 1500 mm. Myös hissilliseen kerrostaloon 
suositellaan rakentamaan helppokulkuinen porras. Mikäli luiskaa pitkin 
tulee kuljettaa liikkumiskyvytöntä henkilöä paareilla, mitoitusperusteena 
tulee käyttää paarimitoitusta. 

 

Kuva 6. Susitie 2-6, Helsinki, A-porras. Vuonna 1952 valmistunut asuinkerrostalo. Tilava kerrostasanne helpottaa 
liikkumista ja tavaroiden kuljettamista; puuovet ja tehostevärin käyttö antavat porrashuoneelle kodikkaan ilmeen. Kattoon on 
jälkiasennettu akustiikkapaneeleita. 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan ”Portaan askelman nousun ja etenemän suhteen on 
oltava portaan käyttötarkoitukseen nähden helppokulkuinen.” Portaiden 
mitoitus on käsitelty tarkemmin RT-ohjekortissa RT 103027 Portaat ja 
luiskat.  

LAUSUNTOVERSIO
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Kuva 7. Malminrinne 6, asuinporras. Vuonna 1939 valmistuneen sähköaseman asuinporras. Luonnonvalo, porrasaukko ja 
tasaiset, vaaleat pinnat tekevät porrashuoneesta valoisan ja avaran. 

Rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikkumiseen käytettävässä 
uloskäytävässä portaan etenemän tulee olla vähintään 270 mm ja nousu 
saa olla enintään 180 mm. Vielä 1900-luvun alussa kerrostalojen 
pääportaat suunniteltiin tätä väljemmiksi: käytettiin esimerkiksi etenemää 
350 mm ja nousua 140 mm portaan leveyden ollessa 1550 mm.  

 

Kuva 8. Yrjönkatu 5 – Uudenmaankatu 5, Helsinki. Alun perin asuintaloksi rakennetun kerrostalon porrashuone vuodelta 
1905. Porrassyöksyjen vaihteleva rytmi, kaiteiden koristemuodot sekä näkymät ulos tekevät porrashuoneen 
mielenkiintoiseksi kulkea. 

LAUSUNTOVERSIO
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Rakennuksessa, jossa on sekä asuintiloja että hallinto-, palvelu- tai 
liiketiloja, kulkutilojen vaatimukset määräytyvät sillä perusteella, minkä 
tilojen kulkuyhteytenä ne toimivat; jos samaa kulkutilaa käytetään 
kulkuyhteytenä sekä asuntoihin että muihin tiloihin, noudatetaan muita 
tiloja koskevia, vaativampia määräyksiä.   

Asuinkerrostalossa portaana voidaan 3 m:n kerroskorkeudella käyttää 
esimerkiksi 18-nousuista porrasta, jonka nousu on noin 167 mm, jolloin 
sopiva etenemän pituus on noin 300 mm. Uloskäytävässä, jota ei samalla 
käytetä rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikenteeseen, portaan 
nousu voi olla enintään 200 millimetriä.   

Erityisesti kiertävässä portaassa askelman sisäreunan pienin etenemä on 
turvallisuuden kannalta merkittävä. Portaan sisäreunan etenemäksi 
suositellaan vähintään 50 mm tai 100 mm portaan käyttötarkoituksesta 
riippuen.  

 

2.4 Kaiteet 

Yli 0,5 metrin tasoero edellyttää kaidetta ja yli 0,7 metrin tasoero 
edellyttää suojakaidetta. Kaiteen kokonaiskorkeuden tulee olla: 

 1 m, kun putoamiskorkeus on enintään 6 m 

 1,2 m tätä korkeammalla, jos kyseessä ei ole yhtä asuntoa palveleva 
parveke 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan: 

 Kaide voi olla suojakaide tai avokaide. 
 Suojakaidetta on käytettävä yli 0,7 metrin tasoeroissa kohteissa, joihin 

lapsilla on pääsy. Kaiteen suojaavan osan on ulotuttava vähintään 0,7 
metrin korkeudelle tasanteen tai askelman pinnasta. Siinä ei saa olla 
vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn 
mahdolliseksi. Avokaidetta voidaan käyttää kohteissa, joihin lapsilla ei 
ole pääsyä tai joissa ei ole putoamisvaaraa.  

 

2.5 Hissit 

Asuinrakennuksessa on oltava portaiden lisäksi hissi, jos käynti 
rakennuksessa olevaan asuntoon on 3. tai sitä ylemmässä kerroksessa.    
Jos käynti rakennukseen on kerrostasojen välissä, sisääntulon 
kerrostasona pidetään näistä alempaa. (Valtioneuvoston asetus 
rakennuksen esteettömyydestä 241/2017; 1007/2017) 

Hissiyhteyden on ulotuttava sisäänkäyntitasoon ja jokaiseen tasoon, josta 
on käynti asuntoon tai rakennuksen käyttöä palvelevaan tilaan; 
esimerkiksi ullakolle ja kellarikerrokseen, mikäli niissä on asumista 
palvelevia tiloja.  Hissille tulee päästä kulkematta portaiden kautta. 

Hissejä koskevia suunnitteluohjeita on esitetty RT-ohjekorteissa: 

 RT 103038 Hissin rakentaminen olemassa oleviin asuinrakennuksiin 

 RT 88-11038 (KH 57-00481) Hissit, valintaohje 
 RT 11279 Hissitilat 

 RT 103366 Palomies- ja evakuointihissit   
 

Kts. RT 103344 
Kaiteet ja 
käsijohteet 

LAUSUNTOVERSIO
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Hissien sijoitus 

Hissin hyvä sijoituspaikka on porrashuoneen keskellä. Hissin tulee sijaita 
lämmitetyssä tilassa. Hissikuilujen sijoittamista makuuhuoneiden 
vastaisille seinille suositellaan välttämään. Hissi voi avautua joko suoraan 
porrashuoneeseen tai sulkutilaan (katso kohta 2.7 Poistuminen ja 
turvallisuus), jolloin hissi tulee palo-osastoida. Hissin korjauksessa tai 
jälkiasennettaessa hissi valitaan hissityyppi käytettävissä olevan tilan, 
kerrosten lukumäärän ja asukkaiden tarpeiden mukaan, katso kuva 9. 

Asennettaessa vanhaan porrashuoneeseen hissi tai tasonvaihtolaite 
uloskäytävältä ei vaadita yleistä 1200 mm vähimmäisleveyttä, mutta 
uloskäytävän tulee olla vähintään 850 mm leveä ja sen leveydeksi 
suositellaan vähintään 900 mm. Jos uloskäytävä kaventuu hissin 
asentamisen vuoksi, porrashuone on varustettava sisääntulotasolta 
laukaistavalla savunpoistoluukulla tai automaattisella 
savunpoistolaitteistolla. 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 
848/2017 34 § Uloskäytävän mitat 3) mukaan: ”jos olemassa olevan 
rakennuksen uloskäytävään asennetaan hissi tai muu tasonvaihtolaite, voi 
asunnon uloskäytävä olla vähintään 850 millimetrin levyinen.” 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 
848/2017 40 § Pelastus- ja sammutustyön edellytykset mukaan: 
”Sammutusreittien kellarikerroksiin on oltava sellaiset, että 
kellarikerroksiin päästään maanpinnan tasolta kulkematta kerroksien 
uloskäytävien kautta. Sammutusreitin vähimmäisleveys on 900 millimetriä. 
Kuitenkin, jos olemassa olevan rakennuksen uloskäytävään asennetaan 
hissi tai muu tasonvaihtolaite, voi sammutusreitin leveys olla vähintään 
850 millimetriä. Yhteen asuntoon liittyvään kellariin ei tarvitse olla erillistä 
sammutusreittiä.” 

Hissien mitoitus 

Hissin tulee soveltua pyörätuolin käyttäjälle. Hissi suositellaan 
mitoittamaan niin, että sen sisällä mahtuu kääntymään pyörätuolilla sekä 
rollaattorilla.  Hissin oven leveydeksi suositellaan vähintään 900 mm; 
esteetön kulku edellyttää vähintään 850 mm leveää vapaata 
kulkuaukkoa.0 

Asuinrakennuksessa, johon hissi vaaditaan, sen vähimmäisleveys on 
1100 mm ja vähimmäissyvyys 1400 mm. Tällainen hissi mahdollistaa 
lastenvaunujen, rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjälle hissillä liikkumisen, 
mutta pyörätuolilla tai rollaattorilla ei mahdu kääntymään hississä.  

Hissin oven edessä tulee olla pyörätuolin ja rollaattorin kääntymiselle 
halkaisijaltaan vähintään 1500 mm tila. Hissin eteen tarvitaan usein 
lisäväljyyttä esimerkiksi tavaroiden tai paarien kuljetuksen vuoksi. 

Pyörätuolin käyttäjälle soveltuvien hissityyppien mitoitus esitetään 
kuvassa 9. Erityistilanteissa, kuten asennettaessa jälkiasennushissi  
voidaan käyttää näitä mittoja pienempää hissikoria. Esitetty hissien 
mitoitus perustuu Valtioneuvoston asetukseen rakennuksen 
esteettömyydestä 241/2017, standardiin SFS-ISO 8100-30:2020 sekä 
ohjekortteihin RT 09-10884 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö, RT 
88-11038 Hissit, valintaohje ja RT 103365 Hissitilat. 
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Kuva 9. Yleisesti käytetyt hissien koot: asuinkerrostalon hissi vähimmäiskoossa (1100 x 1400), pyörätuolilla sekä 
rollaattorilla kääntymisen mahdollistava hissi (1400 x 1600), palomieshissi/paarihissi (1100 x 2100) sekä korkean 
rakennuksen hissi (1400 x 2100). 

Hissin kuilumittoihin vaikuttavat vastapainon sijainti sekä 
valmistajakohtaiset erot. Olennaista on mitoittaa hissikori ja hissin ovi 
käyttäjävaatimusten mukaan. (Esteettömyys, ympäristöministeriön ohje 
rakennuksen esteettömyydestä 2018.) Lisäksi paarihissin edessä 
tarvitaan paarikuljetuksen vaatima tila paarien kääntymiselle.   

5- tai useampikerroksisissa rakennuksissa suositellaan paarikuljetukseen 
ja huonekalujen kuljetukseen soveltuvaa 13 henkilön hissiä (RT 103365 
Hissitilat.) Tällaisen hissin hissikorin syvyys on 2100 mm ja leveys 1100 
mm. Yli 8-kerroksisissa rakennuksissa suositellaan hissiä, jossa hissikorin 
sisämitat ovat syvyydeltään 2100 mm ja leveydeltään 1400 mm, jolloin 
hissiin mahtuu kaksi pyörätuolia käyttävää henkilöä samanaikaisesti. Yli 
9-kerroksisiin rakennuksiin suositellaan kahta hissiä. 

Paarihissi, palomieshissi ja evakuointihissi 

Korkeissa rakennuksissa, joissa ylimmän kerroksen etäisyys 
sisäänkäyntitasosta on yli 38 m, vaaditaan palomieshissi, jota palomiehet 
voivat käyttää palotilanteessa. Palomieshissi on palo-osastoitu ja sen 
kuilun tulee täyttää asetetut palonkestovaatimukset. Korkeassa 
rakennuksessa on oltava hissi paarikuljetusta varten; palomieshissiä 
käytetään yleensä myös paarikuljetukseen. Paarihissillä on mahdollista 
kuljettaa liikkumiskyvytön henkilö paareilla, katso kuvat 5 ja 9.  

Sekä palomieshissin että paarihissin vähimmäismitat ovat 1100x2100, 
jolloin hissiin mahtuvat pyörillä varustetut paarit ja ensihoitajat niiden 
viereen.  

Paarikuljetukseen käytettävän hissin edessä on oltava paarikuljetuksen 
edellyttämä vapaa tila. Vaatimus koskee myös kellaritiloja, jotka ovat yli 
14 metriä alempana kuin rakennuksen sisäänkäyntitaso ja 
poistumisalueen pinta-alan ollessa yli 800 m2. Ympäristöministeriön 
asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 (muutos 927/2020)  

Palomieshissin sähkönsyötön tulee olla varmistettu myös palotilanteessa, 
ja sammutustyön johtajan tulee kyetä pakko-ohjaamaan hissiä. 

Evakuointihissi on tarkoitettu omatoimiseen pelastautumiseen. 
Useimmiten palomies- tai paarihissit toimivat samalla myös 
evakuointihisseinä ja normaaliaikana tavallisessa hissikäytössä. 
Evakuointihissin sisämittojen on oltava vähintään 1100x1400 mm, jos sitä 
ei käytetä palomies- tai paarihissinä. Evakuointihissi on palo-osastoitu ja 
sitä voidaan käyttää palotilanteessa. 
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Aihetta on käsitelty tarkemmin ohjekortissa RT 103366 Palomies- ja 
evakuointihissit. Katso myös RT 103365 Hissitilat. 

Jälkiasennettava hissi 

Jälkiasennettavan hissin korin mitoitus voi poiketa säädetystä 
vähimmäismitoituksesta, jos se on välttämätöntä rakennuksen 
merkittävien ominaisuuksien säilyttämiseksi. Rakennuksen merkittäviä 
ominaisuuksia ovat esimerkiksi poistumistien mitoitus, rakenteelliset 
ominaisuudet sekä porrashuoneen arkkitehtoninen tai 
rakennushistoriallinen arvo. Jälkiasennushissin mitoitusta koskevalla 
poikkeuksella halutaan korostaa hissin asentamisen tärkeyttä 
esteettömyyden parantamisessa olemassa olevassa kerrostalossa. 
Vaaditusta mitoituksesta poikkeavakin hissi on usein parempi ratkaisu 
liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön kannalta kuin hissin puuttuminen 
kokonaan. 

  

Kuva 10. Jälkiasennettu hissi, jonka tarvitsema tila on otettu pois asunnoista. Erottajankatu 2 A, Helsinki. Usein 
jälkiasennushissit sijoitetaan porrashuoneen keskelle, jolloin tila niille tehdään portaita kaventamalla. 

Hissin konehuoneen sijoitus 

Konehuoneiden sijoituksen yleisimmät vaihtoehdot ovat: 

 hissi voi olla myös konehuoneeton 

 köysihissin konehuone hissikuilun yläpuolella, alhaalla tai ylhäällä 
kuilun sivulla 

 hydraulihissin (enintään viisikerroksisiin taloihin) konetila voi sijaita 
erillään hissikuilusta  
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2.6 Sisäänkäynti 

Sisäänkäyntien tulee olla esteettömiä. Tavoitteena on, että sisäänkäynti 
on kaunis, viihtyisä, avara ja kutsuva. Porrashuoneen sisäänkäynnin 
edusta suojataan sateelta ja tuulelta sekä lumen kinostumiselta katoksella 
tai sisäänvedolla. Katos valaistaan hyvin ja suunnitellaan siten, että siinä 
ei ole törmäysvaaraa aiheuttavia rakenteita tai varusteita. Jos 
sisäänkäynnin yhteydessä on tuulikaappi, sen mitoituksessa on 
huomioitava esteetön liikkuminen ja apuvälineiden käyttö. Eri 
käyttäjäryhmät on huomioitava myös lukituksen suunnittelussa: 
lukitusratkaisulla voi olla vaikutusta esimerkiksi lasten kulkureitin 
turvallisuuteen leikkipihan ja asuntojen välillä.   

 

Kuva 11. Katajanokankatu 6, B-porras, Helsinki. Vuonna 1901 valmistuneen asuinkerrostalon porrashuoneen 
sisäänkäyntikäytävä. Porras on sijoitettu etäälle sisäänkäynnistä, mutta käytävästä on tehty kutsuva värityksen, 
pintakuvioiden sekä valaistuksen avulla. 

Sisäänkäyntien 
suunnittelusta ja 
tuulikaappien 
mitoituksesta, mukaan 
lukien autohallien 
savusulut, on esitetty 
tarkempia ohjeita RT-
ohjekortissa RT 
103141 Esteetön 
liikkumis- ja 
toimimisympäristö 
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Kuva 12. Susitie 2-6, Helsinki. Vuonna 1952 valmistuneen asuinkerrostalon sisäänkäynti. Ikkunat tuovat valoisuutta 
sisäänkäyntiin. Asukastaulu (nimitaulu) on helposti näkyvillä heti sisäänkäynnin vieressä. Porrashuoneissa ei saa olla 
mitään ylimääräistä materiaalia, joka voi haitata liikkumista hätätilanteessa tai lisää palokuormaa. Sisäänkäyntimatto 
porrashuoneen ulko-oven edessä on sallittu. 

 

Sisäänkäynnin yhteyteen voi liittyä asuinkerrostalon yhteiskäyttöisiä tiloja, 
joita voidaan toteuttaa monikäyttöisinä aulatiloina. Tällöinkin tulee 
suunnittelussa ottaa huomioon erilaiset käyttäjät ja muun muassa lasten 
mahdollisuus käyttää kulkuyhteyksiä ilman vanhempiaan (lukitus ja käyttö 
ilman avaimia). Monikäyttöiset aulatilat tulee osastoida erilleen 
ulosjohtavista poistumisteistä.  

 

Rakennukseen johtavan kulkuväylän tulee olla esteetön. Rakennukseen 
johtavan kulkuväylän tasoeroja tulee usein ratkaista sekä ulko- että 
sisätiloissa.  

Mikäli kulkuväylällä tarvitaan luiskia, ulkotiloissa luiskan on oltava helposti 
havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton, leveydeltään 
vähintään 900 millimetriä ja sen reunassa on oltava vähintään 50 
millimetriä korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään 
rakenteeseen. Luiskan ala- ja yläpäässä on oltava vähintään 1 500 
millimetriä pitkä vaakasuora tasanne. Luiskan kaltevuus saa olla enintään 
viisi prosenttia. Jos korkeusero on enintään 1 000 millimetriä, luiskan 
kaltevuus saa kuitenkin olla enintään kahdeksan prosenttia. Tällöin 
yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 millimetriä, jonka 
jälkeen kulkuväylällä on oltava vaakasuora vähintään 2 000 millimetriä 
pitkä välitasanne. 

Sisätiloissa olevat luiskat suositellaan suunnittelemaan samalla 
mitoituksella kuin ulkotilojen luiskat. Mikäli luiskaa pitkin tulee kuljettaa 
liikkumisesteistä henkilöä paareilla, mitoitusperusteena tulee käyttää 
paarimitoitusta. Porrashuoneissa luiska soveltuu vain alle metrin 
korkuisten tasoerojen välille. 

 

Tarkempia portaiden 
ja luiskien suunnittelu- 
ja mitoitusohjeita on 
esitetty RT-
ohjekorteissa: 

RT 103141 Esteetön 
liikkumis- ja 
toimimisympäristö 

RT 103027 Portaat ja 
luiskat 

RT 103344 Kaiteet ja 
käsijohteet LAUSUNTOVERSIO
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Opasteet ja varusteet 

Suurissa tai monesta rakennuksesta koostuvissa kiinteistöissä 
saapumisreiteille sijoitetaan tonttiopastetaulu, jossa näytetään 
rakennusten ja porrashuoneiden sijainnit. Huoltoyhtiön yhteystiedon tulee 
näkyä rakennuksen ulkopuolelle kaikkien porrashuoneiden 
sisäänkäynneillä. Kiinteistön opasteista on annettu yleisiä ohjeita 
ohjekortissa Kiinteistön opasteet RT 91-11282. 

Pääsisäänkäynnin lähelle porrashuoneeseen sijoitetaan yleensä 
asukastaulu (nimitaulu) ja ilmoitustaulu. Ne voidaan toteuttaa myös 
digitaalisena porrasnäyttönä. Joidenkin kuntien rakennusjärjestyksissä 
vaaditaan asukastaulu porrashuoneeseen palo- ja pelastustoimen 
helpottamiseksi. Asukastaulussa ilmoitetaan asuntojen numerot 
kerroksittain ja yleensä myös asukkaiden sukunimet. Asuntojen numerot 
ja asukkaiden sukunimet esitetään vastaavasti kunkin asunnon 
yhteydessä olevissa nimikylteissä tai asuntojen ovien postiluukuissa. 
Asuntokohtaisen jakelun sijasta posti voidaan jakaa myös lokerikkoihin, 
jotka ovat kullakin kerrostasolla sulkutilassa tai pääsisäänkäynnin 
yhteydessä uloskäytävästä erillisessä omassa palo-osastossaan. 
Kerrostalon aulatiloissa voi sijaita myös lokerikoita pakettien 
vastaanottamista tai lähettämistä varten. Nekin on sijoitettava 
uloskäytävästä erilliseen palo-osastoituun tilaan. 

Kerroksen tunnisteiden ja huoneistojen tunnisteiden muodostaminen on 
esitetty ohjekortissa RT 103399 Tunnisteet, symbolit ja tekstilyhenteet 
rakennuspiirustuksissa 

Porrashuoneessa kerrokset suositellaan merkitsemään selvästi suurella 
numerolla: kerrosnumero on hyvä sijoittaa niin, että se näkyy hissiin, kun 
ovet aukeavat. Palo- ja pelastustoimen kannalta kerrosnumeron tulisi 
sijaita nousevan portaan yläpäässä riittävän alhaalla, noin 50 cm 
korkeudella, jotta se on havaittavissa porrashuoneen täyttyessä savusta. 
Näitä eri käyttötarpeita varten suositellaan erillisiä opasteita. 
Porrashuoneen sisäänkäynnin yhteyteen rakennuksen ulkopuolelle 
sijoitetaan hyvin valaistu talon numero ja porrashuoneen tunnus.  

Alueellisilla pelastuslaitoksilla voi olla omia vaatimuksiaan, kuten että 
sisäänkäynnin yhteyteen on sijoitettava palokunnan taulu, jossa esitetään 
pelkistetty asema- ja pohjapiirros sekä pelastustiet, sammutusreitit, 
sähköpääkeskus, savunpoisto, talotikkaat ja käyttövesi- sekä mahdollisen 
kaasujärjestelmän pääsulku. 

Järjestyslaki 27.6.2003/612 mukaan Rakennuksen omistajan tai haltijan 
taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että kerrostalossa on 
näkyvässä paikassa yhteystiedot talonmiehestä, isännöitsijästä tai muusta 
henkilöstä, jonka avulla poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja 
terveydenhoitoviranomainen tai haastemies voi viipymättä ja korvauksetta 
päästä rakennukseen.  

 

2.7 Poistuminen ja turvallisuus 

Rakennuksesta tulee voida turvallisesti poistua tulipalossa tai muussa 
hätätilanteessa. Yleisesti rakennuksen tiloista tulee olla vähintään kaksi 
poistumistiereittiä.  

Porrashuone on omaksi palo-osastokseen muodostettu uloskäytävä. 
Uloskäytävä on yksi yhtenäinen palo-osasto, jonka kautta poistutaan 

Varatienä 
käytettävän 
sisäportaan mitoitus 
on esitetty ohjeessa 
RT 103027 Portaat 
ja luiskat 
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suoraan ulos rakennuksesta. Paarikuljetuksen kaikista asunnoista sekä 
muilta poistumisalueilta tulee olla mahdollista uloskäytävän kautta. Jos 
asunnoista on vain yksi varsinainen uloskäytävä, voidaan tarvita sen 
lisäksi varatie.  

Rakennuksessa tulee olla riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi väljiä ja 
helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika rakennuksesta ei ole 
vaaraa aiheuttavan pitkä. 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan porrashuoneet suunnitellaan selkeiksi ja helposti 
hahmotettaviksi. Porrastasanteilla ei saa syntyä kulmauksia, joista savu ei 
pääse poistumaan ja joista tulipalotilanteessa on vaikea löytää tajuttomia 
pelastettavia. Varateiden tikkaat sekä muut rakennusosat ja laitteet 
suunnitellaan niin, että ne ovat hätätilanteessa käyttökelpoiset.  

Asuntojen määrän ollessa suuri yhdellä kerrostasolla pitää erityisesti 
huomioida muun muassa savunpoisto, paari- ja tavarankuljetus sekä 
henkilömäärä ja poistumiskaistojen leveys. Tarvittaessa on keskusteltava 
suunnitteluratkaisusta pelastuslaitoksen kanssa.  

Rakennuksissa, joissa on kaksi uloskäytävää, kulkureitin pituus 
huoneiston perältä lähimpään uloskäytävään saa olla  

- Yleensä 45 m 

- 50-60 m, jos poistumisalue on varustettu savuilmaisuun 
perustuvalla paloilmoittimella tai automaattisella 
sammutuslaitteistolla 

- 60-70 m, jos poistumisalue on varustettu savuilmaisuun 
perustuvalla paloilmoittimella ja automaattisella 
sammutuslaitteistolla.  

Rakennuksissa, joissa on vain yksi uloskäytävä, kulkureitin pituus saa olla 
enintään 30 m. 

Uloskäytävien tarkemmat määräykset riippuvat rakennuksen ylimmän 
kerroksen lattian etäisyydestä sitä palvelevan porrashuoneen 
sisäänkäyntitasosta, katso kuva 13. Sisäänkäyntitasona pidetään sen 
sisäänkäynnin tasoa, joka on korkeusasemaltaan ylimpänä; esimerkiksi 
rinteessä olevassa tai kellarillisessa rakennuksessa voi 
porrashuoneeseen olla sisäänkäyntejä eri korkeusasemissa. 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 
(muutos 927/2020). 
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Kuva 13. Uloskäytäviä koskevat vaatimukset riippuvat rakennuksen ylimmän kerroksen lattian etäisyydestä sitä palvelevan 
porrashuoneen sisäänkäyntitasosta. Kaavioiden kerrosluvut perustuvat 3 metrin pääasialliseen kerroskorkeuteen. 
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Kuva 14. Asunto Oy Helsingin Linnunrata. 7 kerrosta. Yksi uloskäytävä ja varatiet palo-osastoista. Porrashuoneesta 
kuljetaan suoraan asuntoihin ja hissi kuuluu samaan palo-osastoon porrashuoneen kanssa. Tämä on esimerkki 
rakennuksesta, jossa ylimmän kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta on enintään 24 metriä. 

 

Kuva 15.  Asunto Oy Vantaan Nahkuri. 5-6 kerrosta. Yksi uloskäytävä ja varatiet palo-osastoista: osalta parvekkeista 
poistuminen tapahtuu omatoimisesti lattialuukkujen tai viereisen asunnon parvekkeen kautta. Porrashuoneesta kuljetaan 
suoraan asuntoihin ja hissi kuuluu samaan palo-osastoon porrashuoneen kanssa. Tämä on esimerkki rakennuksesta, jossa 
ylimmän kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta on enintään 24 metriä. 
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Kuva 16. NAL / Tihtaalinkatu 2. 6 kerrosta. Luhtikäytävätalo, jossa on kaksi palo-osastoitua porrashuonetta. Asuntoihin 
kuljetaan erillisen käytävän ja/tai luhtikäytävän kautta. Hissi sijaitsee lämpimässä porrashuoneessa ja kuuluu samaan palo-
osastoon porrashuoneen kanssa. Toinen porrashuone on lämmittämätöntä tilaa. Tämä on esimerkki rakennuksesta, jossa 
ylimmän kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta on enintään 24 metriä. 

 

 

 

Kuva 17. Asunto Oy Helsingin Sumppari. Torniosa 12 kerrosta. Yksi palolta suojattu uloskäytävä, johon kuljetaan 
asunnoista sulkutilan (käytävä) kautta. Rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Tämä on esimerkki 
rakennuksesta, jossa ylimmän kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta on enintään 38 metriä. Samaa ratkaisua 
voidaan käyttää myös matalammissa rakennuksissa. 
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Kuva 18. Kvarteret Isabella, 15 kerrosta (+ IV-konehuone katolla). Yksi palolta ja savulta suojattu uloskäytävä, johon 
kuljetaan parvekkeen eli ulkotilan (savusulku) kautta. Rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Tämä 
on esimerkki rakennuksesta, jossa ylimmän kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta on enintään 52 metriä. 

 

 
Kuva 19. Avia City -asuintorni, 17 kerrosta. Kaksi uloskäytävää. Asuntokäytävältä (sulkutila) kuljetaan suoraan 
porrashuoneisiin (2 kpl). Tämä on esimerkki rakennuksesta, jossa ylimmän kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta 
on enintään 52 metriä. Samaa ratkaisua voidaan käyttää myös matalammissa rakennuksissa. 
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Kuva 20. Asunto Oy Tampereen Luminary II, torniosa. 21 kerrosta. 2 uloskäytävää: 1 palolta suojattu uloskäytävä + 1 
palolta ja savulta suojattu uloskäytävä. Porrashuoneisiin kuljetaan asuntokäytävältä (sulkutila) välitilan kautta. Palolta ja 
savulta suojattuun porrashuoneeseen kuljetaan parvekkeen eli ulkotilan (savusulku) kautta. Tämä on esimerkki 
rakennuksesta, jossa ylimmän kerroksen lattian etäisyys sisäänkäyntitasosta on yli 52 metriä. 

 

Luhtikäytävät 

Rakennuksen ulkopuolinen kulkureitti, kuten luhtikäytävä, voi myös toimia 
uloskäytävänä. Luhtikäytävältä tulee yleensä olla kaksi erillistä kulkureittiä 
maanpinnalle. 

Luhtikäytävä on avoin, jos ¼ ulkoseinästä on avointa, eikä käytävään 
muodostu pimeitä tai kuolleita nurkkia, joista savu ei pääse poistumaan. 
Jos avointa luhtikäytävää ei ole osastoitu huoneistosta, kulkureitin 
pituudeksi lasketaan matka huoneiston perältä siten, että portaissa 
kuljettava matka lasketaan yleensä nelinkertaisena kuten korkeusero 
poistumisalueen sisäisellä kulkureitillä yleensäkin (Ympäristöministeriön 
asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Muistio 2017.)  

Jos avoin luhtikäytävä on osastoitu, kulkureitin pituudeksi, lasketaan 
etäisyys asunnon perältä asunnon ulko-ovelle.  

Jos avoimeen luhtikäytävään liittyvä porras on osastoitu porrashuoneeksi, 
etäisyys lasketaan asunnon perältä samassa kerroksessa olevan 
porrashuoneen ovelle. 

Jos luhtikäytävä on sisätilaa, se osastoidaan kuten porrashuone. 
Kulkureitin pituudeksi lasketaan tällöin etäisyys asunnon perältä asunnon 
ulko-ovelle. 
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1. Portaat osastoimattomat. Kulkureitin pituus 2a + b + c + 4h ≤ 45 m 
2. Portaat osastoitu luhtikäytävästä. Kulkureitin pituus 2a + b ≤ 45 m 
3. Luhtikäytävä osastoitu asunnoista. Kulkureitin pituus a ≤ 30 m 
4. Yksi osastoimaton porras + varatie. Kulkureitin pituus a + b + c + 4h ≤ 45 m 
5. Yksi porras, osastoitu luhtikäytävästä + varatie. Kulkureitin pituus a + b ≤ 30 m 
6. Luhtikäytävä osastoitu asunnoista, yksi uloskäytävä + varatiet. Kulkureitin pituus a ≤ 30 m 

a = huoneistossa kuljettava matka 

b = luhtikäytävässä kuljettava matka 

c = portaassa kuljettavan matkan vaakaprojektio 

h = korkeusero portaassa luhtikäytävältä maahan 

Osastoivat seinät on tummennettu 

  

Kuva 21 Luhtikäytävällisen asuinkerrostalon poistumisetäisyyden määrittäminen riippuu portaan ja luhtikäytävän palo-
osastoinnista (muokattu lähteestä Ympäristöopas 39, s. 114) 

 

Varatie 

Varatiellä tarkoitetaan uloskäytävää vaikeakulkuisempaa reittiä, jota pitkin 
on mahdollisuus päästä turvaan palolta. Varatien kautta pelastautuminen 
tulipalossa voi tapahtua omatoimisesti tai pelastuslaitoksen toimenpitein; 
rakennuskohtaisesti suositellaan käyttämään vain yhtä varatiejärjestelyä. 
Mahdollisia varatieratkaisuita ovat suositeltavuusjärjestyksessä: 

1. Kiinteä turvaportaikko (ei tikas) 

2. Käynti viereisen palo-osaston parvekkeelle 
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3. Käynti alapuolisen palo-osaston parvekkeelle, esimerkiksi luukut 
parvekkeen lattiassa (minimikoko 600 mm x 600 mm) 

4. Palokunnan toimenpitein parvekkeelta tai ikkunasta, joka on 
helposti avattava. 

Varatienä käytettävä ikkuna varustetaan kiintopainikkeella ja sen vapaan 
kulkuaukon leveys on vähintään 500 mm, korkeus vähintään 600 mm, ja 
leveys + korkeus vähintään 1500 mm. 

 

Kuva 22, Omatoimiseen pelastautumiseen tarkoitettu kiinteä porras huoneistojen parvekkeiden välissä. Portaan 
vähimmäisleveys on 600 mm ja se on palo-osastoitu erilleen parvekkeista. 

 

Sammutusreitit 

Sammutusreitit on järjestettävä niin, että kellarikerroksiin päästään 
maanpinnan tasolta kulkematta kerroksien uloskäytävien kautta. 
Sammutusreitin vähimmäisleveys on 900 mm. 

Kellarikerrosten sammutusreitti ei saa olla yhteydessä palolta ja savulta 
suojattuun uloskäytävään. Palolta suojattuun uloskäytävään saa olla 
yhteys palosulun kautta ja osastoituun uloskäytävään osastoivan oven 
kautta. 

Sammutusreitin tarve maanpäällisiin yhteistiloihin kuten 
irtaimistovarastoihin tarkistetaan pelastusviranomaisilta tapauskohtaisesti. 

Savunpoisto 

Osastoidusta uloskäytävästä ja osastoidusta hissikuilusta tulee järjestää 
mahdollisuus savunpoistoon sekä korvaavan ilman virtaamiseen 
avattavan tai rikottavan ikkunan tai luukun tai sisäänkäyntioven kautta. 
Näiden mitoitus määräytyy rakennuksen paloluokan ja korkeuden 
mukaan. Yli 3-kerroksisen rakennuksen uloskäytävän savunpoisto 
voidaan ratkaista alhaalta avattavin ikkunoin tai luukuin. Yli 8-kerroksisen 
rakennuksen uloskäytävän savunpoisto suunnitellaan erikseen 
tapauskohtaisesti.  
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Tavanomaisissa asuinkerrostaloissa savunpoistoluukun tai -ikkunan 
vapaan aukon vähimmäiskoko on 2-kerroksisessa rakennuksessa 0,5 m2 
ja korkeammassa rakennuksessa 1,0 m2. 

 

2.8 Valoisuus ja valaistus 

Porrashuoneiden tulee olla hyvin valaistuja. Hyvin valaistua 
porrashuonetta on turvallista käyttää ja huoltaa. Valaistuksessa tulee 
huomioida havaitsemiseen tarvittavien valoisuuserojen toteutuminen.  
Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä.  
Luonnonvalon käyttöä tulee suosia ja sitä edellytetään asuinkerrostalossa, 
jossa ei ole hissiä. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
käyttöturvallisuudesta 1007/2017.) 

 

Valaistuksessa käytetään yleensä lämpimän valkoista värilämpötilaa (noin 
3000 K). Valaistuksen ohjauksessa suositellaan käyttämään liike- tai 
läsnäolotunnistimia ja/tai hämäräkytkintä, jotta porrashuoneeseen 
saapuminen sisäänkäynnistä, huoneistoista tai hissistä on turvallista. 
Valaisimien sijoituksessa ja valinnassa otetaan huomioon myös niiden 
turvallinen huollettavuus ja energiatehokkuus. 

Tasoerot kulkureitillä osoitetaan selvästi valaistuksen ja tummuus- tai 
materiaalierojen avulla. 

 

2.9 Porrashuoneen pintamateriaalit 

Asuinrakennuksen yleisten tilojen sisäisen kulkuväylän on oltava helposti 
havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistamaton (Valtioneuvoston asetus 
rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)).  

Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava 
selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen 
avulla. (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017). Esimerkiksi kontrastiraidat askelmien etureunassa 
helpottavat tasoerojen havaitsemista.  

Porrashuoneen pintamateriaalit, kuten muutkaan porrashuoneessa 
käytetyt rakennustuotteet, eivät saa myötävaikuttaa palon kehittymiseen 
vaaraa aiheuttavalla tavalla. Esimerkiksi palokuormaa lisäävät 
talotekniikan asennukset palo-osastoidaan tarvittaessa. 

Uloskäytävän pintamateriaalien paloluokkavaatimuksista määrätään 
ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta 
848/2017. Luokitusmerkinnät on selitetty asetuksen perustelumuistiossa. 
Luokkavaatimukset eivät koske pinta-alaltaan vähäisiä rakennusosia, 
kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnityspintoja, käsijohteita, 
jalkalistoja, saumalautoja ja levyjen välisiä saumoja. Pinnat voi olla 
päällystetty luokittelemattomalla tasoite-, silote- ja maalikerroksella tai 
tapetilla, joka ei olennaisesti vaikuta pinnalta edellytetyn luokan 
ominaisuuksiin.  

Katso myös kohta 2.8 Valoisuus ja valaistus. 

Käytävillä ja hississä 
valaistuksen tehon tulee olla 
vähintään 100 luxia; portaissa ja 
luiskilla 150 luxia. 
Sisäänkäynneissä ja 
uloskäytävillä portaiden tai 
luiskan alku- ja loppupäähän 
vaaditaan 200 luxia (ISO 
21542:2021 Building construction 
— Accessibility and usability of 
the built environment).  

Hissin edusta tulee olla erityisen 
hyvin valaistu, vähintään 100 
luxia, mutta 
työpaikkarakennuksissa 
suositellaan 200-300 luxia (SFS-
EN 12464-1:2021 Valo ja 
valaistus. Työkohteiden valaistus. 
Osa 1: Sisätilojen työkohteiden 
valaistus). 
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2.10 Ovet ja ikkunat 

Rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevan oven sekä porraskäytävästä 
asuntoon johtavan oven vapaan leveyden on oltava vähintään 850 
millimetriä. Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 
241/2017. Asunnon ovi aukeaa porraskäytävään päin.  

Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole teknisesti 
välttämätöntä. Kynnys tai tasoero saa tällöin olla enintään 20 mm korkea 
ja sen tulee olla helposti ylitettävissä pyörätuolilla ja pyörillä varustetulla 
kävelytelineellä. Kulkutilojen yleistä toiminnallista mitoitusta ja kynnyksen 
suunnittelu- ja mitoitusohjeita on käsitelty RT-ohjekorteissa: 

 RT 09-11137 (SIT 09-610095) Ihmisen mitat ja ulottuminen 

 RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö.  

Koska poistuminen tapahtuu lähinnä ovien kautta, niiden helppo ja kevyt 
avaaminen erityisesti lasten, ikääntyneiden ja apuvälineitä käyttävien 
kannalta on tärkeää. Asuinhuoneistojen ovet kerrostasanteella eivät saa 
osua toisiinsa ovia avattaessa.  

Uloskäytävän kulkusuunnassa olevien ovien tulee yleensä avautua 
poistumissuuntaan. Poistumissuunta on syytä huomioida myös oven 
kätisyyden valinnassa. Asuinhuoneiston oven tulee avautua 
poistumissuuntaan. Muiden tilojen oven tulee avautua poistumissuuntaan, 
kun henkilömäärä on yli 60. Asuinhuoneistojen porrastaso-ovet ovat palo- 
ja äänieristettyjä. 

 

 

Kuva 23.  Asunnon sisäänkäyntioven vapaan kulkuaukon on oltava vähintään 850 mm. (Valtioneuvoston asetus 
rakennuksen esteettömyydestä 241/2017: 4 §). Jos ovi ei mahdu aukeamaan kokonaan, ovilehden paksuus pitää 
huomioida. Esteetöntä kulkua varten asunnon oven viereen avautumispuolelle suositellaan 400 mm vapaata tilaa ja oven 
eteen 1500 mm vapaata tilaa. Rakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä nämä vaaditaan.  

Porrashuoneiden tasanteilla olevat ikkunat mitoitetaan kestämään 
henkilökuormaa tai suojataan kaiteella tai muulla suojarakenteella, jos 
ikkuna on alle 700 mm:n korkeudella tasanteen pinnasta. 
Henkilöturvallisuuden takia rakennuksesta tulee olla selkeä ja 
yksinkertainen poistumismahdollisuus hätätilanteessa. 

 

2.11 Äänenvaimennus 

Porrashuoneen suunnittelussa noudatetaan ympäristöministeriön 
asetuksen rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 määräyksiä. 

 pienin sallittu äänitasoeroluku D nT,w asuinhuoneiston ja uloskäytävän 
välillä 39 dB 

 suurin sallittu askeläänitasoluku C L’nT,w+ C I, 50-2500 uloskäytävästä 
asuinhuoneistoon 63 dB 

Perustietoja 
huoneakustiikasta 
on esitetty RT-
ohjekortissa RT 07-
10881 
Huoneakustiikka. 
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 suurin sallittu jälkikaiunta-aika uloskäytävissä 1,3 s 

Asunnon ja porrashuoneen välillä oleva seinä, jossa ei ole ovea, 
suositellaan rakennettavaksi ääneneristykseltään yhtä hyväksi kuin 
asuntojen väliset seinät: äänitasoeroluku 55 dB ja askeläänitasoluku 53 
dB. 

Porrashuoneissa tarvitaan määräysten mukaisen jälkikaiunta-ajan 
saavuttamiseksi vaimennusverhouksia. Tämä edellyttää tavallisesti 
tehokasta vaimennusverhousta kerrostasojen alapinnoissa sekä 
vastaavassa sisäkaton osassa. 

 
2.12 Energiatehokkuus ja ylilämmön hallinta 

Porrashuoneen sijoitus sekä ovien ja ikkunoiden suuntaus vaikuttavat 
auringon säteilystä aiheutuvaan lämpökuormaan. Rakennuksen 
ulkopuolella olevat rakenteet ja kasvillisuus varjostavat ja toimivat 
mekaanisena aurinkosuojana.  

Ylilämmön poistamiseen porrashuoneesta voidaan käyttää samoja tai 
samankaltaisia moottoritoimisia luukkuja ja ikkunoita, joita käytetään myös 
savunpoistoluukkuina. Luukkujen ja ikkunoiden avaamiseen tulee 
kuitenkin suunnitella omat erilliset toimintopainikkeet eri käyttötilanteita 
varten. Avattavien luukkujen ja ikkunoiden avulla kesällä voidaan 
hyödyntää viileämpää yöilmaa porrashuoneen jäähdyttämiseen. Avattavat 
ikkunat, tuuletusparvekkeet ja tuulikaapit ovat perinteisiä ratkaisuita, joilla 
voidaan lisätä tai vähentää ilmavirtausta porrashuoneessa, millä voidaan 
vaikuttaa lämmitys- tai jäähdytystarpeeseen. 

Lisää ohjeita ylilämmön hallinnasta ja ilmastotietoisesta suunnittelusta on 
esitetty RT- ja Ratu-ohjekorteissa: 

 RT 07-11300 Aurinkosuojaus 

 RT 07-10912 Päivänvalon hallinta sisätiloissa 

 RT 50-10910 Kesäaikaisten lämpötilojen hallinta asuinkerrostaloissa 
 RT 103217 Ilmastotietoinen suunnittelu. Rakennussuunnittelu 

 RT 103170 Ilmastonmuutos. Hillintä ja sopeutuminen rakennetussa 
ympäristössä 

 RT 103169 Ilmasto. Perustietoa suunnittelijalle 

 Ratu S-1236 Olosuhteiden hallinta rakentamisessa 
 

3 KÄYTTÖ JA HUOLTO 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennusta varten, jota 
käytetään pysyvään asumiseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 
117 i § (21.12.2012/958) Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. 

Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, huollettavia 
tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita tai laitteita, on järjestettävä 
pääsy ja työskentelymahdollisuus niin, että työntekijöiden ja sivullisten 
turvallisuus on otettu huomioon. 

Teknisiin tiloihin, esimerkiksi data- ja sähkökeskuksiin, on suunniteltava 
lukitus, joka mahdollistaa huoltohenkilöstön pääsyn kyseisiin tiloihin. 
Tarvittaessa ulko-oven vieressä olevaan avainsäilöön sijoitetaan 
reittiavain, joka mahdollistaa kulkemisen rakennuksen sisällä 
huoltokohteeseen. 
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Rakennuksen käytön ja huoltotöiden vaatimat järjestelyt, esimerkiksi 
lampun vaihto, lasipintojen, ikkunoiden ja kattoikkunoiden puhdistus ja 
huolto, suunnitellaan siten, että toimet voidaan turvallisesti toteuttaa. 

Asuinrakennukselle on laadittava ennen käyttöönottoa ylläpitoa, huoltoa, 
kunnossapitoa ja korjaamista koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet, joissa 
ohjeistetaan mm. katolle pääsy. Ulkopuolinen pääsy katolle sekä 
uloskäytävästä katolle johtava kulkutie ja katolla kulku, kattojen 
turvavarusteet on esitetty tarkemmin RT-ohjekorteissa: 

 RT 85-10658 Kattoluukku 

 RT 85-11132 (KH 90-00537) Vesikaton turvavarusteet. 

4 KIRJALLISUUTTA 

Lait ja asetukset 

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä. Suomen 
säädöskokoelma 241/2017. 

 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä. Suomen 
säädöskokoelma 241/2017. Asetuksen perustelumuistio 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Suomen 
säädöskokoelma 1007/2017.  

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Suomen 
säädöskokoelma 1007/2017.Asetuksen perustelumuistio 

RT-ohjekortit 

RT 103260 Asuntosuunnittelu. Määräyksiä ja ohjeita Julkaistu 2.7.2020 

RT 93-10937 Asuntosuunnittelu. Eteinen ja kulkuyhteydet Julkaistu 
17.10.2008 

RT 07-10881 Huoneakustiikka.1.10.2006 

RT 103027 Portaat ja luiskat 11.6.2019 

RT 103027 Portaat ja luiskat Julkaistu 11.6.2019 

RT 103344 Kaiteet ja käsijohteet Julkaistu 24.3.2021 

RT 103117 Paarikuljetuksen tilantarve Julkaistu 5.9.2019 

RT 103310 Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen 
kunnossapito Julkaistu 17.12.2020 

RT 103365 Hissitilat Julkaistu 9.6.2021 

RT 103366 Palomies- ja evakuointihissit Julkaistu 16.6.2021 

RT 103251 Hissin modernisointi Julkaistu 10.6.2020 

RT 103038 Hissin rakentaminen olemassa oleviin asuinrakennuksiin 
Julkaistu 12.3.2019 

RT 103310 Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen 
kunnossapito julkaistu 17.12.2020  

RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö Julkaistu 19.12.2019 

RT 103060 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Asetuksen 1007/2017 tuomat 
muutokset Julkaistu 25.6.2019 

RT 103396 Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita Julkaistu 10.11.2021 
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