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KONEIDEN KIINTEAT PORTAAT, TYOSKENTELY.
JA KULKUTASOT, suoJAKArrEET snxti TTKKAAT. c) 5.10.200s

Huom! Tässä standardissa vain esitetään kohdassa 7 mainittuja, voimassa olevia ja yleisesti saatavissa
olevat alan standardit. Työpiirustukset on laadittava erikseen.

0. Soveltamisala
Standardisarja EN ISO 14122 koskee kiinteitä kulkuteitä, jotka on osa konetta tai rakennuksen osana oleviin
kiinteisiin kulkuteihin, joihin kone on asennettu, edellyttäen, että kyseisen rakennuksen sen osan päätarkoitus
on saada aikaan kulkutie koneelle. Muut soveltamisalat on mainittu standardisariassa EN ISO 14122.

r. rBn:ispoRTAAT (sFs-EN rso r,4r.22-3).

l.L Portaita koskevat
turvallisuusvaatimukset

Ensisij ainen käytetään
nousukulmaa 30 

0. 
" .38 

0.

Askelmien etenemän g ja
nousun h kaava:
600<g +2h<660(mm)
Limitys on oltava > 10.

Kulkukorkeus > 2300.
Y apaa tila > 1900 mm.

Ylin askelma on oltava
samassa tasossa tasanteen

kanssa.

Porrasleveydet:
(600), 800
ja > 1000 mm kun on
useampi käyttäjä.

Hätäpoistumisteiden
leveydet on tutkittava
erikseen.

Jos nousukorkeus on >
3000 mm, on porrasjakso katkaistava lepotasolla ennen seuraavaa porrasjaksoa.
Lepotason pituuden on oltava aina vähintään portaan leveyden suuruinen mutta kuitenkin vähintään 800 mm.
Jos portaita on vain yksi jakso, voi nousukorkeus olla korkeintaan 4000 mm ilman lepotasoa.
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1.2 Portaiden mitoitusta koskevat vleiset turvallisuusvaatimukset

Tukirakenteeseen vaikuttava kuormitus voi vaihdella
arvosta t,5 kN/m' (satunnaiseen ilman kuormitusta tapahtuvaan jalankulkuun tarkoitetut rakenteet)
arvoon 5 kN/m' (paljon käytettävät rakenteet tai kuormien kanssa käytettävät rakenteet).

Jos askelmien joiden leveys < 1200 firm on kestettävä 1,5 kN kuorma jakautuneena 100 x 100 mm suuruiselle
alueelle niin että alueen yksi siw on pitkin askelreunaa askelman keskellä ja
jos askelman leveys > 1200 mm, 1,5 kN kuorma jakautuneena 100 x 100 mm suuruiselle alueelle yhtä aikaa
600 mm välein epäedullisimmissa paikoissa niin, että alueen yksi sivu on pitkin askelreunaa.

Rakenteen ja askelman välinen aseman muutos edellä mainittavilla kuormilla ei saa ylittää jännevälistä l/300 osaa tai 6
mm, riippuen kumpi on pienempi.

2. TYÖSKENTELY. JA KULKUTASOT (SFS.EN ISO T4I22-2).

Työkohteiden on mahdollisuuksien mukaan oltava korkeudella 500... 1700 mm. Vapaan korkeuden on oltava
kulku- ja työskentelytasojen kohdalla vähintään 2100 mm. Kulkutason vapaan leveyden on oltava vähintään
600 mm, mutta mieluummin 800 mm. Kun kulkutasoa käyttää useita henkilöitä yhtä aikaa, leveyden on oltava
vähintään 1000 mm.
Jos kulkutason toimii hätäpoistumistienä, sen mitoitukseen koskevat asianomaiset säädökset. Jos työskentely-
tai kulkutasoilta on mahdollista pudota vähintään 500 mm korkeudelta, tasot on varustettava suojakaiteilla ja
jalkalistoilla.

Työskentelytason tai kulkutason lattiapinnassa saa olla korkeintaan niin suuria aukkoja, että halkaisijaltaan35
mm suuruinen kuula ei pääse putoamaan niiden läpi. Henkilöiden työskentelypaikkojen yläpuolella olevissa
lattiapinnoissa - toisin kuin satunnaiseen kulkuun käytettävien reittien yläpuolisissa lattiapinnoissa - saa olla
korkeintaan niin suuria aukkoja, että halkaisij altaan 20 mm suuruinen kuula ei pääse putoamaan niiden läpi,
ellei samaa turvallisuutta ole taattu joillain muilla sopivilla keinoilla. Jos esineiden ja muiden aineiden
putoaminen tai pääseminen lattiarakenteen läpi aiheuttaa suurefirman riskin kuin muut lattiapinnasta aiheutuvat
riskit (liukastuminen, kaatuminen jne.), ei lattiapinnassa saa olla lainkaan aukkoja.

Jalkalista on tarpeen myös jos tason reunan ja viereisen rakenneosan välinen aukko on yli 30 mm.

Työskentelytasojaja kulkutasoja koskevissa teknisissä tiedoissa on kerrottava mille ne on suunniteltu.
Tasanteiden, työskentelytasojen ja kulkutasojen mitoituksessa huomioon otettavat vähimmäiskuormat ovat
seuraavat:

- rakenteeseen tasaisesti kohdistuva kuormitus 2 kN/m2
- lattiarakenteen epäedullisimpaan kohtaan kohdistuva 1,5 kN kuorma jakautuneena 200x200 mm
suuruiselle alueelle

Kun lattiapintaa kuormitetaan suunnittelukuormalla, lattiapinnan taipuma ei saa ylittää 1/200 osaa jännevälistä.
Työskentelytasojen ja kulkutasojen rakenteen lujuuden turvallisuus on todettava laskelmilla tai testeillä.

Asennusohjeissa on oltava kaikki oikeaa asennusta varten tarpeellinen tieto. Erityisesti ohjeissa on oltava
kiinnitystapaa koskevat tiedot.
Huom. ! Ritilän kiinnikeruuvi hahlollisella alaosalla ei pysy jatkuvassa tärinässä kiinni jolloin vaara ritilän
irtoamiselle on olemassa, joten jatkuvan tåirinän paikoissa Tornion tehtailla sitä ei käytetä, esim. kuumavals-
saamon valssauslinjan välittömässä läheisyydessä.
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3. 1 Vaakasuoria suojakaiteita koskevat turvallisuusvaatimukset

Suojakaide on oltava
- kun mahdollinen putoamismatka on > 500 mm.
-jos tasonja koneen rakenteen tai seinän välinen aukko on > 200 mm

Käsijohteen (1) korkeuden on oltava vähintään 1100 mm.

Kahden suojakaide-
elementin välinen vapaa
tila on > 75 ...<120 mm.
jos käsijohteet eivät ole
yhtenäiset.

Kaiteessa on oltava vä-
hintään yksi välijohde (2).

Käsijohteen ja välijoh-
teen samoin kuin väli-
johteen ja jalkalistan
välinen vapaa tila ei saa

yliftää 500 mm.

Vähintään 100 mm korkea
j alkalista on asennettav a

korkeintaan 10 mm
etäisyydelle kävelytasosta
ja tason reunasta.

Jalkalistan on myös oltava
kun tason ja viereisen
rakenteen välinen aukko
on > 30 mm.

Kaidetolppien (3) välisen
etäisyyden olisi oltava
korkeintaan 1500 mm.

Kun suojakaiteen läpi on päästävä kulkemaan, on käytettävä itsestään, tukevaa estettä vasten, sulkeutuvaa
porttia ja sen avautumissuunnan on oltava tasolle tai lattialle päin. Portissa on oltava käsijohde ja välijohde
samalla korkeudella kuin sen yhteydessä olevassa suojakaiteessa

3.2. Portaiden suojakaiteet

Portaissa on oltava vähintään yksi käsijohde. Portaissa, joiden leveys on vähintään 1200 mm, käsijohde on
oltava molemmilla puolilla. Vapaa tila käsijohteen ja välijohteen ja samoin kuin välijohteen ja portaan
sivupalkkien välissä ei saa ylittää arvoa 500 mm .

Kun nousukorkeus on yli 500 mm ja kun portaan sivupalkin vieressä on yli 200 mm levyinen aukko, on aukon
puoleiselle sivulle asennettava suoj akaide.
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Asennusohjeissa on oltava kaikki
koskevat ohjeet.
Koneen käyttöohjeissa on selvästi

toi mi tt amat p ääs Yti et.

5. MUUTA.
Historiaa

viereisissä kuvissa on meillä n. 20 vuotta esillä olleita

kaidepylväsmalleja. Kaidekorkeus on muutettu kuviin.

Käsijohreena on ollur silloin purki DN32 ja välijohteena

DN25 tai DN20 srandardin sFs 3312 muukaan aineesra

St33 DIN 1615.

Välijohde on myös sijoitettu tolppien väliin.

Portaiden sivupalkkina on ollut esim. U140, U 160,

1 50x1 0 mm lattaaainees ta S235JRG2 (Fe37B).

Kulkutasoissa on ollut esim. Ll50x75x9 tat u-palkkia ja

jalkalistana 1 50x 6 mm lattaaainees ta S235JRG2'

Maalausvärit:
Tukirakenteet TM305 (siniharmaa) tai koneväri.

Kaiteet TM29I (keltainen).
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oikein tehtävää asennusta varten tarvittavat tiedot. Erityisesti kiinnitystä

standardin EN 292-2:1991 kohdan 5.5.1 c mukaisesti, mitkä ovat valmistajan
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4 (5)

portaan käsijohteen pystysuoran etiiisyyden on oltava 900. ..1 100 mm askelreunan yläpuolelle ja vähintään

1100 mm tasanteen kävelytason kohdalla. Käsijohteen halkaisija on olisi oltava 25 . ..50 mm tai muuten sopivan

muotoinen.
Viihimmiiisetäisyyder käsijohteen ja esteiden välillä 100 mm, paitsi alapinnan kiinnityskohdat.

Porrastikkaiden käsijohteen mitoitusta on kohdassa 7.2.4 standardissa SFS-EN ISO 14722-3.

3.3 Suojakaiteen rakenteen lujuutta koskevat vaatimukset

Suojakaiteen on kestettävä vaakasuorassa vaikuttava pistekuorma, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin

kayittikuormitus ja joka kohdistetaan ensin kaidetolpan yläpäiihän ja sitten epäedullisimpaan kohtaan

käsijohdetta. Taipuma ei saa olla yli 30 mm.

Vahimmaiskäyttökuorma 300 N/m x kahden peräkkåiisen kaidetolpan keskiakselin välinen suurin etiiisyys

metreinä.

4. AsENNUs- Jl rÄYrröHJnnr
Portaat ja suojakaiteet
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6. KrrxrBÄT TTKKAAT (sFS-Ef{ rso r4rzz-4).

6.1 Määritelmä

s (s)

Tikkaiden mäåiritelmä: Kiinteä kulkutie, jonka nousukulma on 7 5 - 90' ja jonka vaakasuorat
rakenneosat ovat puolia (SFS-EN ISO I4122-l kohta 3.1).

6.2 Tikkaiden valintakriteerit

Tikkaiden valintaan koskevat edellvtvkset esitetään standardissa SFS-EN ISO 14I22-l kohdissa 5.3.2
ja 5.5.

6.3 Tikkaat

Käytetåän standardia SF'S-EN ISO 14122-4 Kiinteät tikkaat.

6,4 Putoamispysäyttimellä varustetut tikkaat

Tikkailla on oltava:
Asennusohjeet
Käyttöohjeet
Tikkaiden saapumis- ja poistumiskohdissa olevat merkinnät

putoamispysäyttimen tyyppi j a valmistusvuosi
tiedotusteksti "Turvavalj aiden käyttö pakollista"

6.5 Muuta .

Historiaa

Vuonna 2001 Suomessa uusia kulkuteitä koskevia standardeja SFS-EN ISO 14122 osia 1, 2, ja3
voimaan saatettaessa kumottiin vanha suomalainen standardi SFS 5069 vuodelta 1985, joka käsitteli
myös koneiden tikkaita, joita uudet EN -standardit eivät kattaneet.
Samalla uusi standardi SFS 5896 wodelta200I piti voimassa ne kumotussa standardissa SFS 5069
olleet pelkästään tikkaita koskevat osuudet, kunnes kesällä 2005 vahvistettiin standardisarjaan
SFS-EN I4t22 osa 4 Kiinteät tikkaat, jolla kumottiin edellä mainittu SFS 5896.

7. STANDARDIT
Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet:

SFS-EN 14I22-I Kahden tason välisen kiinteän kulkutien valinta.
SFS-EN 14122-2 Työskentely- ja kulkutasot
SFS-EN 1 4122-3 Portaat, porrastikkaat ja suojakaiteet
SF'S-EN 14122-4 Kiinteät tikkaat


