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TIKAS– JA KATTOTURVATUOTTEET 

TESTATTUA TURVALLISUUTTA KATOLLESI 

Kun kiipeäminen katolle ja siellä liikkuminen halutaan tehdä turval-
lisesti, Lapuan Piristeel Oy:n valmistamat PISKO- kattoturvatuot-
teet ovat varma valinta. Myös hallitsemattomasta lumen ja jään pu-
toamisesta aiheutuvat vaaratilanteet voidaan estää tuotteillamme. 
 

PISKO -kattoturvatuotteet valmistetaan voimassa olevien standardien 
mukaisesti. 
 
Kattosillat, lumiesteet sekä lapetikkaat ja niihin liittyvät osat ja kannak-
keet sekä asennustavat erilaisille kattomateriaaleille ovat läpäisseet 
standardien mukaiset staattiset ja dynaamiset testit. Testit on suoritettu 
puolueettoman tutkimuslaitoksen valvonnassa.  
 
Tuotteidemme vaatimustenmukaisuus taataan VTT:n myöntämillä tuo-
tesertifikaateilla Nro C261/03 sekä Nro C262/03. 
  
Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden oh-
jeen mukainen asentaminen takaavat, että PISKO -kattoturvatuotteet 
ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää. 
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 Tikkaat mitoitetaan siten, että tikkaan ylin askelma sijaitsee +/- 100 mm räystään tai muun nousutason     
korkeudella. Alin askelma maasta 1000-1200 mm. 

 Tikkaan seinäjalat (tuote n:o 420-426) mitoitetaan niin, että tikkaan askelmien keskilinjan etäisyys 
räystäästä tai muusta ulkonemasta on vähintään 200 mm. Tarvittaessa jalat lyhennetään sopivan mit-
taisiksi. Seinäjalka kiinnitetään seinämateriaaliin sopivalla kiinnitystavalla.   

 Seinäjalat kiinnitetään klemmareilla (tuote n:o 427) tikkaaseen siten, että ylin jalkapari on mahdollisim-
man lähellä räystästä ja alin jalkapari ensimmäisen ja toisen askelman välissä. Jalat pyritään aina kiin-
nittämään seinän kantaviin rakenteisiin. Tiilivuoratuissa taloissa suositellaan seinäjalkojen asentamista 
runkorakenteisiin ennen muurausta. Jalkaparien max. etäisyys on 3000 mm. Klemmari kiinnitetään 
kahdella 8x30 mm ja yhdellä 8x40 mm ruuvilla.   

 Räystästuet (tuote n:o 428) kiinnitetään seinäjalkoihin ja räystäsrakenteisiin. Räystästukien tarkoitus 
on tukea tikasta pystysuuntaisessa kuormituksessa. Niiden merkitys korostuu seinäjalkojen mitan kas-
vaessa yli 600 mm:n. Räystästuki kiinnitetään seinäjalkaan 8x30 mm ruuvilla ja 
räystääseen 7x50 mm LVI-ruuvilla. 

 Asennetaan yläkaaret (tuote n:o 410) tikkaaseen. Tarvittaessa lyhennetään ylä-
kaaren kattoon kohdistuva pää edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Yläkaaret 
voidaan kiinnittää joko U-kiinnikkeellä (tuote n:o 413) lapetikkaaseen tai L– kiin-
nikkeellä (tuote n:o 412) katteeseen. Yläkaari kiinnitetään U-kiinnikkeeseen ja L-
kiinnikkeeseen 8x40 mm ruuvilla. L-kiinnike kiinnitetään katteeseen 7x50 mm 

LVI-ruuvilla. Kattosiltaan  kaaret  yhdistetään liitoskappa-
leella (tuote n:o 414). Kaaret liitetään liitoskappaleeseen 
kahdella 8x40 mm ruuvilla. Liitoskappale kiinnitetään kat-
tosiltaan kahdella 8x30 mm ruuvilla.  
 
Tiilikattoon yläkaaret voidaan asentaa yläkaaren liitos-
sarjalla tiilikattoon (tuote n:o 415). Yläkaaren liitossarjan 
apupuukiinnikkeet (2 kpl) kiinnitetään apuruoteeseen kahdella 7x50 mm LVI-
ruuvilla. Kiinnikkeiden väli n. 300 mm (2 aaltoa). Liitoskappale saadaan kohdis-
tettua yläkaarien suhteen säätöreikien avulla sekä lappeen- että harjansuuntai-
sesti. Liitoskappale kiinnitetään apupuukiinnikkeisiin kahdella 8x16mm ruuvilla. 
Yläkaaret kiinnitetään liitoskappaleeseen kahdella 8x40mm ruuvilla.     
 
Yläkaaren tukikaarien (tuote n:o 411) avulla yläkaaret voidaan liittää tikasrun-
koon. Tukikaaren supistettu pää työnnetään yläkaaren katonpuolisen pään si-
sään. Liitos vahvistetaan 8x40 mm ruuvilla. Toinen pää kiinnitetään klemmaril-
la tikasrunkoon.   

Kaikissa rakennuksissa tulee olla turvalliset kulkuyhteydet vesikatolle, katolla liikkumiseen harjalle, savu-
piipulle, kattoluukuille ja muille huollettaville kohteille. Turvallisesta alas pääsystä parvekkeilta ja yläker-
ran huoneista on myös huolehdittava. 
 
Jos tikas on nousukorkeudeltaan kahdeksan metriä tai yli, se tulee varustaa turvakiskolla tai selkäsuojuk-
sella (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2 sekä RT 85-10708). PISKO-tikasjärjestelmällä saadaan 
tikkaat kaikkiin edellä mainittuihin käyttökohteisiin lisävarusteita käyttämällä. Tikkaissa käytettävät turva-
kiskot ja sen osat ovat SF-turvatikkaan valmistamia. 

1. PISKO -TIKKAAT 

Talotikkaiden tulee kiinnityksineen kestää vaurioitumatta vähintään 2,6 kN:n pystysuuntainen pistekuor-
ma, sekä vähintään 2,6 kN:n pystysuuntainen kokonaiskuorma jokaista 2 metriä kohti. Talotikkaan ylä-
kaaren ja sen kiinnityksen tulee kestää siihen vaikuttava vähintään 0,35 kN:n vaakasuuntainen ulospäin 
suuntautuva voima (RT 85-10708). 
 
PISKO -tikkaat täyttävät em. vaatimukset. Lisäksi mitoitusvaatimusten mukaisesti tikkaiden askelmien 
vapaa leveys on 400 mm ja keskinäinen etäisyys 300 mm. Tikkaat valmistetaan kuumasinkitystä tai 
alusinkitystä teräsputkesta. Runkoputket ovat 25x45 mm ovaali- ja askelmat 25 mm pyöreää putkea. 
Puolat kiinnitetään runkoputkiin niittausmenetelmällä. Muut liitokset ovat ruuviliitoksia. 

TALOTIKKAAN ASENNUS 
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Yläkaaren 
tukikaari 

(tuote n:o 411) 

Yläkaaren 
liitossarja 
tiilikattoon 

(tuote n:o 415) 

Yläkaaren 
liitoskappale 
kattosiltaan 

(tuote n:o 414) 



Sivutangoilla (tuote n:o 441) voidaan siirtyä sivuttain tikkaalta toiselle tai muuten käyttää apuna turvallisia 
poistumisteitä rakennettaessa. 
 Sivutangon seinäkiinnikkeet (tuote n:o 440)  kiinnitetään 7x50 mm LVI-ruuveilla (2 kpl / kiinnike) sei-

nään. Kiinnikkeiden max. etäisyys 1200 mm. 
 Sivutanko lukitaan poraruuveilla kannakkeisiin. 

 Kiinnitetään yläkaari (tuote n:o 435) + korva (tuote n:o 436), sekä seinäkiinnikkeet (tuote n:o 437) ti-
kasrunkoon. Korva kiinnitetään yläkaareen 8x40 mm ruuvilla. Tikasrunkoon yläkaari kiinnitetään 8x40 
mm ruuvilla ja seinäkiinnike 8x30 mm ruuvilla. 

 Tikkaat mitoitetaan siten, että ylin askelma on mahdollisimman lähellä poistumistasoa ja alin askelma 
n. 1200 mm maasta. 

 Turvatikkaat kiinnitetään seinään neljällä 7x50 mm LVI-ruuvilla. 
 Seinäkiinnikkeiden max. asennusväli on 3000 mm. Pidemmissä tikkaissa käytetään lisäkiinnikkeitä 

(tuote n:o 437). 

TURVATIKKAAN  ASENNUS 

SIVUTANKOJEN ASENNUS 

SEINÄTIKKAAT 

401- 407. Tikasrunko  

470- 481. Korokejalka  

483. Harjakiinnike  

LAPETIKKAAT 

TALOTIKKAAT 

TURVATIKKAAT 

401- 407. Tikasrunko 

435. Turvatikkaan yläkaari  

436. Yläkaaren kiinnikekorva 

437. Turvatikkaan seinäkiinnike 

440. Sivutangon seinäkiinnike 

441. Sivutanko 

430. Kiipeilyeste  

max. 3000 

401- 407. Tikasrunko 

410. Yläkaari 

411. Yläkaaren tukikaari 

412. Yläkaaren kattokiinnike L-malli 

413. Yläkaaren kattokiinnike U-malli 

414. Yläkaaren liitossarja kattosiltaan 

415. Yläkaaren liitossarja tiilikattoon 

420- 426. Seinäjalka 

427. Seinäjalan klemmari 

428. Räystästuki 

429. Tikkaan jatkoholkki 

430. Kiipeilyeste 

465. Alajatkeen asennussarja 

     

 

401- 407. Tikasrunko 

444, 445. Sivutikkaan seinäjalka 

446. Seinäjalan laippapari 

447. Runkoasennuslevy 

448. Sivutikkaan kaidetanko 

449. Kaidetangon kattokiinnitystolppa 

450. Tolpan kattokiinnityslaippa 
 
 

SIVUTIKKAAT 
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TIKKAAN ALAJATKEEN ASENNUS 

KIIPEILYESTEEN ASENNUS 

Tikkaan alajatketta käytetään kun halutaan jättää tikkaan alimmat 
puolat  ylös, esim. pienten lasten ulottumattomiin. Alajatkeen asen-
nussarja (tuote n:o 465) sisältää kääntövarret (4 kpl), kierretangot 
(4 kpl) ja lukitushaan. 
 
Asennus: 
 Kääntövarret kiinnitetään tikkaan alimpaan ja kolmanneksi alim-

paan puolaan sekä jatkotikkaan toiseksi ja neljänneksi ylimpään 
puolaan kierretangoilla, nylon-puslilla ja 10 mm nyloc- muttereil-
la. 

 Kierretanko laitetaan puolaputken reiästä 
läpi ja asetetaan nylon-puslat puolaputken 
päihin. Kääntövarsi kiinnitetään kierretan-
koon mutterilla (kuva 1). 

 Lukitushaka kiinnitetään 8x40 mm ruuvilla 
ja 10 mm mutterilla seinätikkaan toiseksi 
alimpaan puolaan.  

  
 

Kiipeilyestettä (tuote n:o 430) käytetään kun halutaan estää esim. pienten lasten kiipeä-
minen tikkaille. 
 
Asennus: 
 Kiipeilyeste asetetaan tikasrunkoon siten, että se peittää alimmat puolat. Kiipeilyestet-

tä painetaan kevyesti alaspäin kunnes se on tukevasti paikoillaan.  
 Kiipeilyeste voidaan tarvittaessa lukita puolaan Abloy– lukolla nro. 340. 
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SIVUTIKKAAN ASENNUS 

 Tikkaat mitoitetaan samoin kuin talotikkaat (kts. sivu 3, talotikkaan asennus).  
 Sivutikkaan seinäjalka (tuote n:o 444, 445) kiinnitetään tikasrunkoon n. 50 mm puolan alle. Täten jää 

riittävästi otetilaa kädelle ja astumatilaa jalalle. Alin jalka heti puolan ylä- tai alapuolelle. 
 Kiinnitetään seinäjalan laippapari (tuote n:o 446) jalkaan neljällä ristikkäin asennettavalla 8x60 mm 

ruuvilla. Tikas kiinnitetään laipoista joko suoraan seinään kansiruuveilla tai runkoasennuslevyn (tuote 
n:o 447) välityksellä. 

 Asennetaan kaidetangot (tuote n:o 448) tikkaaseen. Tikkaasta sahataan supistuosa pois. 
 Kaidetangon kattokiinnitystolpalla (tuote n:o 449) ja tolpan kattokiinnityslaipan (tuote n:o 450) välityk-

sellä tuetaan yläosa kattoon. 

(kuva 1) 



Lapetikkaan kiinnikkeenä käytetään korokejalkaa sileille katoille (tuote n:o 470). 
 
Asennus: 
 Asennetaan tikasrunkoon korokejalat (tuote n:o 470) suurin piirtein oikeille paikoilleen, jolloin jännevä-

lin tulisi olla noin 1400 mm.   
 Tämän jälkeen ruuvataan korokejalat 

ylä- ja alapäästä 7x50 mm LVI-
ruuvilla ruodelautoihin. Luokan 1 mu-
kaisessa asennuksessa yläpää voi-
daan vaihtoehtoisesti kiinnittää harja-
kiinnikkeellä (tuote n:o 483) harjale-
vyn alta. Harjakiinnike kiinnitetään 
tikasrunkoon 8x40 mm ruuveilla ja 
ruoteeseen 7x50 mm LVI-ruuvilla. 
Tiivisteenä voidaan käyttää joko 
EPDM  -tiivistenauhaa tai kumitiivis-
teisiä aluslevyjä. 

 Lopuksi kohdistetaan välille tulevat 
korokejalat tarkasti oikeille paikoil-
leen ja kiristetään kiinni tikasrun-
koon. Korokejalka kiinnitetään tikas-
runkoon 8x30 mm ruuvilla.  

 

PISKO -lapetikkaat valmistetaan standardin EN 12951 mukaisesti. Tikkaiden sisäleveys on 400 mm (vrt. 
standardin vaatimus 350 mm) ja pyöreän puolan halkaisija 25 mm. 
 
Lapetikkaat, niihin liittyvät osat ja kannakkeet sekä asennustavat erilaisille katemateriaaleille, ovat läpäis-
seet standardin EN 12951 luokan 2 mukaiset staattiset ja dynaamiset testit. Tästä on todisteena VTT:n 
myöntämä tuotesertifikaatti C261/03.  

Lapetikkaita käytetään seinätikkaiden ja/tai kattosillan jatkeena turvallisten kulkuyhteyksien rakentami-
seen vesikatolla. Katolla tulee päästä liikkumaan räystäältä harjalle, savupiipulle, kattoluukuille ja muille 
huollettaville kohteille. 
 
Standardi EN 12951 antaa lapetikkaille kaksi asennusvaihtoehtoa: luokan 1 ja luokan 2. Luokan 1 mu-
kaan asennettua lapetikasta ei saa käyttää henkilökohtaisten suojavälineiden kiinnitykseen, luokan 2 mu-
kainen kiinnitys sen mahdollistaa. Yli kaksikerroksisen talon, jonka katon jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi, la-
petikkaiden asennukseen saa käyttää vain luokan 2 mukaista asennusta (F2 Suomen Rakentamismää-
räyskokoelma). 

PISKO- LAPETIKKAAT 

LAPETIKKAAN ASENNUS 

Lapetikkaat tulee kiinnittää vähintään ylä– ja alapäästä katon kantaviin rakenteisiin (EN 12951 kohta 
5.3.1). Lumikuormarasituksen johdosta suositellaan useamman kiinnikkeen kiinnittämistä kattorakentei-
siin. 
 
Jos tikasta täytyy jatkaa, tulee jatko-osa liittää tikkaan yläpäähän. 
 
Luokan 2 mukaan asennettuihin lapetikkaisiin voidaan kiinnittää turvaköysi. Turvaköysi kierretään tikkaan 
paarteen ympäri. Korokejalkoihin turvaköyttä ei saa kiinnittää. 
 
Seuraavassa on esitetty PISKO -lapetikkaiden asennustavat eri katemateriaaleille. Kaikki asennustavat 
ovat luokan 2 mukaisia, ellei toisin ole mainittu. 
 

TIILIKUVIOPELTIKATOLLE sekä SILEILLE PELTI– ja HUOPAKATOILLE 
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TIILIKATOLLE 

Lapetikkaan kiinnikkeenä käytetään korokejalkaa tiilikatolle (tuote n:o 471). Lisäksi tarvitaan korokejalan 
apupuukiinnike (tuote n:o 472). 
 
Asennus: 
 Kiinnitetään 50x100 mm apupuut kattotuoleihin (vähintään kolmeen kattotuoliin) 6x120 mm kansiruu-

veilla (2/kattotuoli). Ylimmäinen apupuu mahdollisimman lähelle lapetikkaan yläpäätä ja alimmainen 
apupuu mahdollisimman lähelle 
lähtötasoa. Räystäältä lähdettäes-
sä apupuu kiinnitetään kolmannen 
(3) tiilirivin alle. 

 

 Asennetaan tikasrunkoon tiilikaton 
korokejalat suurin piirtein oikeille 
paikoilleen, jolloin jännevälin tulisi 
olla n. 1400 mm. Korokejalka asen-
netaan aina rungon ulkopuolelta 
päin kiertämällä kiinnityslenkki 
paarteen ympäri, siten että kiristys-
reikä kohdistetaan aina harjanpuo-
leiseen kohdistusreikään. Näin saa-
daan tikas kulkemaan oikeassa lin-
jassa suhteessa kattotiileen. Koro-
kejalka kiinnitetään tikasrunkoon 
8x30 mm ruuvilla. Ylimpiin ja alim-
piin korokejalkoihin kiinnitetään la-
petikkaan apupuukiinnikkeet. Apu-
puukiinnike kiinnitetään samalla ruuvilla, jolla korokejalka kiristetään tikasrunkoon. 

 

 Kun tikas viedään katolle se jää lepäämään korokejalkojen varaan. Tämän jälkeen kiinnitetään tiilika-
ton apupuukiinnikkeet paikoilleen. Apupuukiinnike kiinnitetään kahdella 7x50 mm LVI-ruuvilla.  Huom! 
Apupuukiinnikkeen yläpuolisen tiilen vesilukkoon tulee tehdä tuotteen leveyden ja paksuuden vaatima 
kolo, ettei tiili rikkoutuisi. 

 

 Lopuksi kohdistetaan korokejalat tarkasti oikeille paikoilleen tiilen kärjelle ja kiristetään kiinni. 

KONESAUMAKATOLLE 

Lapetikkaan kiinnikkeenä käytetään korokejalkaa konesaumakatolle (tuote n:o 476). Lisäksi tarvitaan 
vastarauta (tuote n:o 477). 
 
Asennus:  
 Asennetaan korokejalat (tuote n:o 

476) tikasrunkoon  paikoilleen, jol-
loin  jännevälin tulisi olla n. 1400 
mm. Korokejalka asennetaan aina 
rungon ulkopuolelta päin kiertä-
mällä kiinnityslenkki paarteen ym-
päri siten, että levitysosa tulee 
saumaa vasten. Korokejalka kiinni-
tetään tikasrunkoon 8x30 mm ruu-
villa. Kiristetään kiinnikkeet kiinni. 

 Tikas asetetaan siten, että lapetik-
kaan alimmainen puola on enin-
tään 400 mm etäisyydellä seinätik-
kaan ylimmästä puolasta. 

 Lopuksi ylin ja alin kiinnikepari 
kiinnitetään korokejalan vasta-
raudalla (tuote n:o 477) konesau-
maan ja kiristetään tiukasti paikal-
leen kahdella 8x30 mm ruuvilla. 
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RUUKKI CLASSIC - SAUMAKATOLLE 

Lapetikkaan kiinnikkeenä käytetään korokejalkaa classic-katto, oikea ja vasen (tuote n:o 478 ja 479). Li-
säksi tarvitaan vastarauta classic (tuote n:o 480). 
 
Asennus: 
 Asennetaan korokejalat (tuote n:ot 478 ja 479) tikasrunkoon, jolloin  jännevälin tulisi olla n. 1400 mm. 

Korokejalka asennetaan aina rungon ulkopuolelta päin kiertämällä kiinnityslenkki paarteen ympäri si-
ten, että levitysosa tulee saumaa vasten. Korokejalka kiinnitetään tikasrunkoon 8x30 mm ruuvilla. Ki-
ristetään kiinnikkeet kiinni. 

 Tikas asetetaan siten, että lapetikkaan alimmai-
nen puola on enintään 400 mm etäisyydellä 
seinätikaan ylimmästä puolasta. 

 Lopuksi ylin ja alin kiinnikepari kiinnitetään ko-
rokejalan vastaraudalla (tuote n:o 480) sau-
maan ja kiristetään 8x30 mm ruuvilla. Riittävä 
kiristys saavutetaan kiristämällä mutteria 3 kier-
rosta vielä sen jälkeen, kun vastaraudan kiris-
tysväkäsen yläreuna  on saavuttanut korokeja-
lan sivun. 

RIVIPELTIKATOILLE (sauman korkeus 25mm, riviväli n. 505 mm) 

Luokan 1  mukainen asennus: 
 
 Asennetaan korokejalat (tuote n:ot 484 ja 485) tikasrunkoon, jolloin  jännevälin tulisi olla n. 1400 mm. 

Korokejalka asennetaan aina rungon ulkopuolelta päin kiertämällä kiinnityslenkki paarteen ympäri si-
ten, että levitysosa tulee saumaa vasten. Korokejalka kiinnitetään tikasrunkoon 8x30 mm ruuvilla. Ki-
ristetään kiinnikkeet kiinni. 

 Tikas asetetaan siten, että lapetikkaan alimmainen puola on enintään 400 mm etäisyydellä seinätik-
kaan ylimmästä puolasta. 

 Lopuksi kiinnikeparit kiinnitetään korokejalan vastaraudalla (tuote n:o 486) 
saumaan ja kiristetään tiukasti paikalleen kahdella 8x30 mm ruuvilla. 

Lapetikkaan kiinnikkeenä käytetään korokejalkaa RK 25 oikea ja vasen (tuote n:o 484 ja 485). Lisäksi tar-
vitaan vastarauta RK 25 (tuote n:o 486). 

Luokan 2 mukainen asennus: 
 
 Rivipeltikaton saumakiinnitys täyttää ainoastaan luokan 1 mukaisen asennuksen. Luokan 2 mukainen 

asennus saavutetaan kun saumakiinnitys varmistetaan ruuvikiinnityksellä. 
 Korokejalat ruuvataan ylä– ja alapäästä 7x50 mm LVI-ruuvilla ruodelautoihin. 
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ASKELMATASON ASENNUS LAPETIKKAASEEN 

Käytetään lapetikkaissa loivilla kattokaltevuuksilla (EN 
12951, kaltevuuksilla ≥10 ja <45 astetta). Voidaan asen-
taa jälkiasennuksena myös aiemmin asennettuihin lape-
tikkaisiin. 
 
Asennus: 
 Laitetaan M10*485 kierretanko puolaputken reiästä lä-

pi ja asetetaan askelmatason kiinnityskorvat puolan 
kohtaan kierretankoon muttereilla kiinni siten, että kiin-
nikekorvan säätöreiät tulevat räystäälle päin.  

 Seuraavaksi askelmataso lasketaan puolan päälle 
(säätöreiät vastaavat kiinnikekorvan säätöreikiin) ja ve-
detään paikoilleen siten, että puolaputki jää askelmata-
son U-taitoksen väliin.  

 Lopuksi säädetään askelmataso vaakasuoraan käyttä-
mällä säätöreikiä hyväksi ja kiristämällä askelmataso 
sen jälkeen 8x16 mm ruuveilla ja muttereilla paikoil-
leen. 

 Askelmatasot kiinnitetään jokaiseen puolaan. 

RIVIPELTIKATOILLE (sauman korkeus 38mm, riviväli n. 480 mm) 

Lapetikkaan kiinnikkeenä käytetään korokejalkaa classic-katto oikea ja vasen (tuote n:o 478 ja 479). Li-
säksi tarvitaan vastarauta RK 38 (tuote n:o 487).  

Luokan 1 mukainen asennus: 
 Asennetaan korokejalat (tuote n:ot 478 ja 479) tikasrunkoon, jolloin  jännevälin tulisi olla n. 1400 mm. 

Korokejalka asennetaan aina rungon ulkopuolelta päin kiertämällä kiinnityslenkki paarteen ympäri si-
ten, että levitysosa tulee saumaa vasten. Korokejalka kiinnitetään tikasrunkoon 8x30 mm ruuvilla. Kiris-
tetään kiinnikkeet kiinni. 

 Tikas asetetaan siten, että lapetikkaan alimmainen puola on enintään 400 mm etäisyydellä seinätik-
kaan ylimmästä puolasta. 

 Lopuksi kiinnikeparit kiinnitetään 
korokejalan vastaraudalla (tuote 
n:o 487) saumaan ja kiristetään 
tiukasti paikalleen 8x30 mm ruu-
villa. 

Luokan 2 mukainen asennus: 
 
 Rivipeltikaton saumakiinnitys täyttää ainoastaan luokan 1 mukaisen asennuksen. Luokan 2 mukainen 

asennus saavutetaan kun saumakiinnitys varmistetaan ruuvikiinnityksellä. 
 Korokejalat ruuvataan ylä– ja alapäästä 7x50 mm LVI-ruuvilla ruodelautoihin. 
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2. TURVAVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN TIKKAISSA 

PISKO -seinätikkaat voidaan varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella, jos rakennuksen 
korkeus sitä edellyttää. Turvavarusteita käytettäessä on varmistettava, että tikas on asennettu rakennuk-
seen ohjeiden mukaisesti (sivu 3, talotikkaan asennus). 
 
PISKO -tikkaissa käytetään SF-turvajärjestelmän turvakiskoa (tuote n:o 1) ja siihen liittyviä muita osia. 
Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että turvavarusteiden asennus suoritetaan tarkoin kuvissa ja tekstis-
sä esitettyjä ohjeita noudattaen. 
 

SF-TURVAPROFIILIN B ASENNUS TIKKAISIIN 

 Profiili kiinnitetään tikkaisiin puolakiinnikkeillä n. 2,5 m välein kuitenkin niin, että ylimmäksi 
on asennettava kaksi kiinnikettä n. metrin välein. Käytettäessä poistumiskaarta (ks. sivu 
11, Poistumiskaaren B 50 asennus). Profiilin alapään etäisyyden alimmasta tikaspuolasta 
tulee olla n. 750 mm, jotta henkilö voi helposti seisoallaan pujottaa vyöllään riippuvan tur-
vavaunun profiilin sisään. 

 Asennus suoritetaan ylhäältä alaspäin. Ylös asennettua köysipyörää ja köyttä voidaan 
käyttää apuna kun turvaprofiili nostetaan paikalleen. Jos tikkailta halutaan irrottautua tik-
kaiden yläpäässä (kattotapaus), on ylimmäksi asennettava poistumiskaari (ks. Sivu 11, 
Poistumiskaaren B 50 asennus). Jos poistumiskaarta ei asenneta, tulee ylimmän profiilin 
olla vähintään 3 m pitkä. 

 Kiinnitä jatkosmuhvi (tuote n:o 70) löysästi turvaprofiilin päähän. Turvaprofiilia ei voi asen-
taa väärinpäin, sillä se on symmetrinen. 

 Ensimmäinen profiili nostetaan tikasta vasten ja kiinnitetään poistumiskaaren alle jatkos-
muhvin varaan. Tarkistetaan, että profiili asettuu tikkaan keskelle. 

 Profiili kiinnitetään tikkaaseen käyttäen puolakiinnikettä (tuote n:o 10) (ks. ensimmäi-
nen kohta) 

 Seuraavat profiilit nostetaan edellisten alle ja kiinnitetään kuten edel-
lä. 

 Jatkosmuhvia (tuote n:o 70) kiristettäessä on otettava huomioon, 
että profiilin rako ei saa tulla pienemmäksi kuin 14 mm. Raon suu-
ruus ei saa muuttua jatkoksessa. Rakoa voidaan säätää jatkos-
muhvin kiristyspultilla. Profiilin päätä voidaan myös muotoilla esim. 
raskaalla kumivasaralla. 

 Kiipeä tikkaan koko pituus ja tarkista vaunun moitteeton kulku erityisesti 
jatkoskohdissa. 

 Perussanka (tuote n:o 15) ja sankarauta muodostavat yhdessä 
puolakiinnikkeen (tuote n:o 10), jolla turvakisko kiinnitetään tik-
kaaseen. 

 Kiinnikkeet voidaan asentaa joko tikaspuolien alle tai päälle. 
 Sankaraudan pienempi kynsi tulee tikaspuolan taakse. 
 Sankapultin (M12) pituus on sovitettava tikaspuolan pak-

suutta vastaavaksi. 
    - pultin on yllettävä runko-osan läpi 
    - pultti ei saa painaa profiilin pohjaa, säädetään aluslevyillä 
 Varmistutaan siitä, että kiinnike asettuu suoraan ja keskelle profii-

lia. 
 Lukituspultti M10 ja pohjapultti M12 kiristetään lenkkiavaimella. Lukituspulttia M10 kiristet-

täessä on katsottava, ettei profiilin rako supistu alle 14 mm. 

       

PUOLAKIINNIKKEEN KÄYTTÖ JA ASENNUS 

 jatkosmuhvi 
(tuote n:o 70) 

 
puolakiinnike 
(tuote n:o 10) 
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POISTUMISKAAREN B 50 ASENNUS 

Poistumiskaari kaartuu ylätasanteelle varmistaen tasanteelle 
siirtymisen ennen kiskosta irrottautumista. 
 
 Kaari B 50 asennetaan n. 800 mm korkeudelle tasanteesta. 
 Kaari kiinnitetään ylimpään tikaspuolaan sekä n. yhden met-

rin etäisyydellä seuraavaan puolaan. 
 Asennusta jatketaan alas kuten edellä on esitetty (sivu 10, 

SF-turvaprofiilin B asennus tikkaisiin). 

VAPAUTETTAVA VAUNUESTE 

Asennetaan tikkaiden tai profiilin ylä– ja/tai alapäähän estä-
mään vaunun tahaton ulostulo. 
 
Asennus yläpäähän: 
 Pujota vaunueste jatkosreikiin siten, että käyttökahva jää 

vasemmalle sivulle. 
 Asenna prikka ja sokkanaula. 
 Tarkista, että vaunueste ei hankaa missään asennossa pro-

fiilin sivuja ja että sen toiminnassa on riittävä väljyys. Tarvittaessa taivuta hieman vaunuesteen U-
sankaa. 

 Kokeile toiminta vaunulla. 
 
Asennus alapäähän: 
 Aseta vaunueste paikoilleen profiilin takapuolelta ja kiristä ruu-

villa.  

KIINTEÄ VAUNUESTE N:O 89 

Asennetaan vaunun kiinteäksi kulkuesteeksi. Voidaan 
korvata läpimenevällä pultilla. 
 
 Asenna profiilin päälle ja kiristä sivupultti (M10) 

tiukkaan. Profiilissa oltava väh. 50 mm vapaata 
päätä vaunuestettä varten. 

NOUSUVAUNU N:O 93 —KÄYTTÖ JA TOIMINTA 

 Pystykäytössä turvavyön ja -vaunun välinen etäisyys säädetään sellaiseksi, että nojauskulma on mah-
dollisimman pieni. (Pienet vyön kireyden muutokset ovat tässä merkittäviä.) Tällöin vyöhön kohdistuva 
rasitus on pienimmillään. Polvet eivät saa kuitenkaan ottaa kiivetessä kiinni 
tikaspuoliin. 

 Kiivetessä nojataan kevyesti turvavyöhön. Vaunun jouset antavat tällöin 
periksi ja vaunu kulkee esteettömästi. Käsiä tarvitaan pääasiassa vain kiipeä-
misen ohjaamiseen. Jalkalihakset suorittavat työn ja nousu on helppoa. 

 Jos vaunuun kohdistuva ulospäin suuntautuva voima lakkaa vaikuttamasta 
esim. pudotessa, niin turvavaunu kääntyy ja lukkiutuu profiilin seuraavaan 
pohjakynnykseen max. 15 cm matkalla. 

 Varmista aina, että turvavaunu on yhteensopiva turvakiskon kanssa. 
 Älä missään olosuhteissa käytä vaakavaunua pystykiskossa nousu-vaunun 

sijasta! 

TURVAVYÖ — VALJASVYÖ N:O 632  

Turvavyön tulee olla CE hyväksytty, standardin EN 361 mukainen kokovaljas, esim. val-
jasvyö n:o 632. Valjaan etupuolella on oltava tarraimen kiinnittämiseen tarkoitettu D-
silmuri. Tarrain kiinnitetään D-silmuriin tarraimen mukana tulevalla lenkillä (karbiinihaka 
tai silmukkaruuvi).         
 
Noudata turvavyön ja –köyden omaa käyttöohjetta tarkasti! 

Vapautettava vaunueste 
alapäähän 
(tuote n:o 851) 

Vapautettava vaunueste 
yläpäähän 
(tuote n:o 85) 
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PISKO -SELKÄSUOJUS 

Selkäsuojus voidaan asentaa tikkaaseen estämään mahdollisesta horjahduksesta tai käsien tai jalkojen 
luiskahtamisesta aiheutuva putoaminen.  
 
Jos tikas on nousukorkeudeltaan kahdeksan metriä tai yli, se tulee varustaa turvakiskolla tai selkäsuojuk-
sella (Suomen Rakentamismääräyskokoelma F2 sekä RT 85-10708).  

SELKÄSUOJUKSEN ASENNUS 

Selkäsuojuksella varustettu tikas asennetaan kuten tikas 

normaalisti. Tikkaan yläkaari asennetaan tavanomaisesta 

poiketen kuvan osoittamalla tavalla eri päin. Yläkaari voi-

daan tukea tikasrunkoon yläkaaren tukikaaren avulla tai 

suoraan katteeseen L-kiinnikkeen avulla ja U-kiinnik-keellä 

lapetikkaaseen.  

 

SELKÄSUOJUKSEN OSAT: 

- vanne, halkaisija 750 mm 

- pystylista, pituus 1200 mm; 7 kpl / vanne 

- vinotuki 

- kierretanko vanteen ja vinotuen yläpään kiinnittämistä  

  varten. Huom. ylinnä oleva vanne ei tarvitse kierretakoa. 

- aluslevy halk. 30 mm ylimmän vanteen kiinnitykseen. 

  Vanteelle porataan reikä yläkaareen ja kiinnitetään alus-     

  levyn ja 8x40 mm:n ruuvin avulla toisiinsa. 
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3. PISKO -KATTOSILLAT 

PISKO -kattoturvatuotteet valmistetaan standardin SFS-EN 516 mukaisesti. Kattosillat ovat käyntile-
veydeltään 350 mm. Kattosillat, niihin liittyvät osat ja kannakkeet, sekä asennustavat erilaisille katemate-
riaaleille, ovat läpäisseet standardin SFS-EN 516 luokan 2 mukaiset staattiset ja dynaamiset testit. Tästä 
on todisteena VTT:n myöntämä tuotesertifikaatti C262/03.  
 
PISKO -kattosilloissa käytetään SF-turvajärjestelmän turvakiskoa ja sen osia. Tuotteet ovat yhteensopivia 
ja yhdessä testattuja standardin SFS-EN 516 mukaisesti. Ohjeiden mukaan asennettuna PISKO -
kattoturvatuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää. 

Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla si-
jaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.  
 
Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille kaksi asennusvaihtoehtoa: luokan 1 ja luokan 2. Luokan 1 mu-
kaan asennettua kattosiltaa ei saa käyttää henkilökohtaisten suojavälineiden kiinnitykseen, luokan 2 mu-
kainen kiinnitys sen mahdollistaa. Yli kaksikerroksisen talon, jonka katon jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi, kat-
tosiltojen asennukseen saa käyttää vain luokan 2 mukaista asennusta (F2 Suomen Rakentamismääräys-
kokoelma). 
 
Yli kaksikerroksisen talon, jonka katon jyrkkyys on 1:1,5 tai tätä jyrkempi, kattosillat tulee varustaa turva-
kiskolla, tai vähintään 1100 mm korkealla avokaiteella. 

KATTOSILLAN ASENNUS     

Seuraavassa on esitetty PISKO –kattosillan ja kannakkeiden kokoaminen ja asennustavat eri katemateri-
aaleille.  

Kattosillan kannake (kuva 2) tehdään yhdistämällä lumiestekiinnike, tässä esimerkkinä LE TKP (tuote 
n:o 520), ja kaltevuuden säätölevy (tuote n:o 515) toisiinsa kahdella 8x16 mm kuusioruuvilla.  
  
 Säätölevyllä säädetään kattosillan vaakataso. Yleisimmät kattokal-

tevuudet ja niitä vastaavat rei´itykset on esitetty  kuvassa 3. 
 Kattosilta kiinnitetään kaltevuuden säätölevyyn kahdella 8x16 mm 

ruuvilla. 
 Sillat jatketaan limiliitoksella asentamalla yhdet poikkipuolat pääl-

lekkäin (kuva 4) ja kiristämällä liitos tiukasti yhteen pohjasta kum-
maltakin reunalta kahdella 8x16 mm pultilla. Tarvittaessa liitos voi-
daan vahvistaa reunataitoksen päältä ruuvattavilla poraruuveilla (2 
kpl / reuna, kuva 5).   

 Kattosillan kannakkeet asennetaan kattolappeeseen n. 1000 mm, 
max 1200 mm välein.  

                       

(kuva 3) 

(kuva 2) 

KATTOSILTA JA KANNAKKEET—OSAT JA KOKOAMINEN 

 

(kuva 4) 

(kuva 5) 
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TIILIKUVIOPELTIKATOLLE 

Kattosillan kannakkeena käytetään lumiestekiinnikettä tiilikuviopellille LE TKP 350 tai 400 (tuote n:o 520 
tai 522) yhdessä kaltevuuden säätölevyn kanssa. Ensin arvioidaan katon alusrakenteet, jonka jälkeen 
suoritetaan asennus. 
 
Luokan 1 mukainen asennus: 
 Läpimenoreiät tiivistetään kannakkeen 

pohjaan liimattavalla tiivistenauhalla. 
 Kannakkeet asennetaan aallon pohjalle 

poikittaispoimun alle ruuvaamalla ne 7x50 
mm LVI-ruuveilla ylä- ja alapäästä kiinni 
ruodelautoihin. 

 Asennusväli on 1000-1200 mm. 
 
Luokan 2 mukainen asennus: 
Edellyttää kiinnityksen varmistamista siten, 
että 
 Kannakkeet ruuvataan 7x50 mm LVI-

ruuveilla (vähintään 2 kpl ylä– ja 1 kpl ala-
päähän) katteen alusruoteisiin. Ruoteiden oltava vähintään 22 mm kuivaa täyskanttista lautaa. 

 Kattosillan kannakkeet ja erityisesti sillan päissä olevat kannakkeet on kiinnitettävä kattotuoliin kahdel-
la 8x100 mm kuumasinkityllä kansiruuvilla. 

 Mikäli kattotuoliin asentaminen ei ole mahdollista, ruoteiden alle on asennettava esim. 50x100x800 
mm poikkipuu tasaamaan vetokuormaa laajemmalle alueelle. 

 

TIILIKATOLLE 

Kattosillan kannakkeen pohjarautana käytetään apupuu -mallista lumiestekiinnikettä LE TK AP  (tuote n:o 
550 tai 551), johon on liitetty kaltevuuden säätölevy KSL 
(tuote n:o 515). 
 
Luokan 1 mukainen asennus: 
 Tiilen ruoteen yläpuolelle asennetaan 

50x100 mm apupuu, joka kiinnitetään kat-
totuoleihin kahdella 6x120 mm ruuvilla. 

 Kannakkeet kiinnitetään apupuuhun kah-
della 7x50 mm LVI-ruuvilla. 

 Asennusväli max. 1200 mm.  
 
Luokan 2 mukainen asennus: 
Henkilökohtaisten turvavarusteiden asenta-
minen kattosiltoihin edellyttää apupuun kiin-
nityksen varmistamista siten, että 
 apupuu ruuvataan päistä ja jatkosten molemmin puolin lähinnä oleviin kattotuoleihin kahdella 6x120 

mm kuumasinkityllä kansiruuvilla    
 apupuun jatkokset vahvistetaan esim. alle naulatulla lisäpuulla, teräskulmalistalla tms. 
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Kattosillan kannakkeena käytetään lumiestekiinnikettä sileille katoille LE SK 350 (tuote n:o 531), johon on 
yhdistetty kaltevuuden säätölevy KSL (tuote n:o 515). 
 
Ennen asennusta selvitetään katon alusrakenteet. Kun 
tiedetään, tuleeko kattosilta ns. normaalikäyttöön, vai 
tullaanko sitä käyttämään henkilökohtaisten turvavarus-
teiden kiinnittämiseen, on esim. ruodelautojen vahvuus 
ja kiinnitys kattotuoleihin olennaista. 
 
Luokan 1 mukainen asennus: 
 Kannakkeen pohjaan liimataan tiivistenauha läpi-

menoreikien tiivistämiseksi. 
 Kannakkeet ruuvataan 7x50 mm LVI-ruuveilla ylä– ja 

alapäästä katteen alusruoteisiin. Ruoteet oltava vä-
hintään 22 mm vahvuiset. 

 
Luokan 2 mukainen asennus: 
Edellyttää kiinnityksen varmistamista siten, että 
 Kannakkeet ruuvataan 7x50 mm LVI-ruuveilla (vähintään 2 kpl ylä– ja 1 kpl alapäähän) katteen alus-

ruoteisiin. Ruoteiden oltava vähintään 22 mm kuivaa täyskanttista lautaa. 
 Kattosillan kannakkeet ja ehdottomasti sillan päissä olevat kannakkeet on kiinnitettävä kattotuoliin kah-

della 8x100 mm:n kuumasinkityllä kansiruuvilla 

 Mikäli kattotuoliin asentaminen ei ole mahdollista, ruoteiden alle on asennettava esim. 50x100x800 
mm poikkipuu tasaamaan vetokuormaa laajemmalle alueelle. 

KONESAUMAKATOLLE 

Kattosillan kannakkeena käytetään lumiestekiinnikettä LE SK 350 (tuote n:o 531), johon on yhdistetty kal-
tevuuden säätölevy (tuote n:o 515). Lisäksi tarvitaan vastarauta (tuote n:o 530). 
 
Luokan 1 mukainen asennus: 
 Kannakkeet asennetaan joka toiseen pys-

tysaumaan (asennusväli n. 1060 mm). 
 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan nel-

jällä 8x25 mm ruuvilla saumaan. 
 
Luokan 2 mukainen asennus:  
Standardin EN 516 mukaisissa pudotustesteis-
sä on saumakiinnityksellä saavutettu riittävä 
kiinnityslujuus, kun peltinä on käytetty 0,5 mm 
peltiä ja saumat on kiinnitetty vähintään neljällä 
(25 cm välein) peltiklemmarilla / sauma, 1 m 
matkalla siltalinjan kohdalla.  
 
Kiinnityksen varmistamiseksi suositellaan seu-
raavaa: 
 Kattosillan päissä olevat kannakkeet kiinnite-

tään kattotuoliin kahdella 8x100 mm kansiruuvilla, tai 
 Kattosillan päässä kannakkeen kohdalla olevien ruodelautojen alle asennetaan poikkipuu esim. 

50x100x800 mm, johon kannake kiinnitetään kahdella 8x100 mm kansiruuvilla tai läpipulttauksella 
käyttäen poikkipuun ja mutterin välissä 8x30 mm aluslevyä. 

SILEÄLLE PELTI– JA HUOPAKATOLLE 
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4. TURVAVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN KATTOSILLOISSA 

PISKO -kattosiltaa voidaan käyttää henkilökohtaisten turvavarusteiden (turvaköyden) kiinnitykseen. Tur-
vaköyden kiinnityspisteitä ovat vain turvakiskossa mukana kulkeva vaakavaunu (tuote n:o 95) (kuva 6), 
sekä kattosillan reunaan asennettavat köysikiinnikkeet (tuote n:o 33) (kuva 7). Sekä vaakavaunussa että 
köysikiinnikkeessä on joustovaimennus mahdollisesta putoamisesta aiheutuvan äkkipysäyksen pehmen-
tämiseksi.  
 
Turvaköyttä ei saa kiinnittää kattosillan poikkipuoliin, koska kattosillan rakenne ei ole tarkoitettu kestä-
mään sitä.  Köyttä ei saa myöskään kiertää kattosillan ympäri, koska kattosillan reuna saattaa hiertää 
köyden poikki! 
 
Turvavarusteiden käyttö edellyttää, että kattosillan asennus kattolappeeseen on suoritettu kattotyypeit-
täin ohjeistettujen asennustapojen mukaisesti (ks. sivut 14-16). 
 
PISKO -kattosilloissa käytetään SF-turvajärjestelmän turvakiskoa (tuote n:o 4) ja siihen liittyviä osia. Tur-
vallisuuden kannalta on tärkeää, että turvavarusteiden asennus suoritetaan tarkoin kuvissa ja tekstissä 
esitettyjä ohjeiden mukaisesti. 
 
Turvaköytenä voidaan käyttää ainoastaan Lapuan Piristeel Oy:n toimittamia, tai muuten EN 359 tyyppi-
hyväksyttyjä turvaköysiä. 

TURVAKISKON ASENNUS KATTOSILTAAN  

Turvakisko asennetaan kattosillan reunataitteen ulkopuolelle välikiinnikkeen (tuote n:o 5) ja siihen liitetyn 
perussangan (tuote n:o 15) avulla.  
 
 Välikiinnike ja perussanka pultataan 

toisiinsa M12x16 kuusioruuvilla, 
jonka kannan ja välikiinnikkeen 
väliin tulee 2 kpl M12 aluslevyjä. 
Näistä yhdessä muodostuu vaaka-
kiskon kiinnike kattosiltaan.  

 Kiskon kiinnike  pultataan kattosil-
lan reunaan kahdella M10x20 
pultilla käyttäen  aluslevyä 10x30 
mm.  

 Ensimmäinen kannake asennetaan 
päästä enintään 200 mm ja 
seuraavat max.  3000 mm välein, 
kuitenkin siten, että kiinnikkeitä 
asennetaan 3 metrin kiskolle 2 kpl ja 
6 metrin kiskolle 3 kpl.  

 Turvakiskon jatkoksesta saa 
kiinnikkeiden etäisyys olla enintään 
200 mm. 

 Kiinnikkeiden asentamisen jälkeen 
asennetaan turvakisko paikoilleen. 

 Kisko lukitaan perussankaan M10x20 pulteilla. Pultteja ei saa kiristää liikaa, ettei profiilirako pienene 
alle 14 mm.  

 Turvakisko jatketaan jatkosmuhveilla (tuote n:o 70). Jatkospultit kiristetään ja huomioidaan, ettei rako 
pienene alle 14 mm. Jatkoksen asettuminen tarkistetaan ja tarvittaessa epäjatkuvuudet korjataan 
esim. vasaralla. 

 Turvakiskon vapaat päät varustetaan joko kiinteällä vaakavaunuesteellä (tuote n:o 89) tai 
vapautettavalla vaakavaunuesteellä (tuote n:o 86) vaunun tahattoman ulostulon estämiseksi. 

kuva 5 
(kuva 5) 
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Luokan 2 mukainen asennus (sauman korkeus 25 mm ja 38 mm):  
Standardin EN 516 mukaisissa pudotustesteissä ei saumakiinnityksellä saavutettu riittävä kiinnityslujuutta. 
Luokan 2 mukainen asennus saavutetaan kun saumakiinnitys varmistetaan ruuvikiinnityksellä. 
 Kannakkeet ruuvataan 7x50 mm LVI-ruuveilla (vähintään 2 kpl ylä– ja 1 kpl alapäähän) katteen alus-

ruoteisiin. Ruoteiden oltava vähintään 22 mm kuivaa täyskanttista lautaa. 
 Kattosillan kannakkeet ja ehdottomasti sillan päissä olevat kannakkeet on kiinnitettävä kattotuoliin kah-

della 8x100 mm:n kuumasinkityllä kansiruuvilla 

 Mikäli kattotuoliin asentaminen ei ole mahdollista, ruoteiden alle on asennettava esim. 50x100x800 
mm poikkipuu tasaamaan vetokuormaa laajemmalle alueelle. 

Kattosillan kannakkeena käytetään lumiestekiinnikettä rivikatolle LE RK 425, kuppimalli (tuote n:o 564), 
johon on yhdistetty kaltevuuden säätölevy (tuote n:o 515). Lisäksi tarvitaan vastarauta RK 25 mm (tuote 
n:o 565) tai vastarauta RK 38 mm (tuote n:o 566). 
 
 
Luokan 1 mukainen asennus (sauman korkeus 25 mm, riviväli n. 505 mm): 
 Kannakkeet asennetaan joka toiseen pystysaumaan 

(asennusväli n. 1010 mm). 
 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä 8x30 mm 

ruuvilla saumaan. Vastaraudan hampaat pureutuvat pel-
tiin, sauman sisäpuolelle, lujasti kiinni. Tämä aiheuttaa 
kitkan joka estää kannakkeen liukumisen ja nousemisen 
pois saumasta. 

   
 
Luokan 1 mukainen asennus (sauman korkeus 38 mm, riviväli n. 480 mm): 
 Kannakkeet asennetaan joka toiseen pystysaumaan 

(asennusväli n. 960 mm). 
 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä 8x30 mm 

ruuvilla lujasti saumaan. Vastaraudan nystyrät deformoi-
vat pellin kannakkeen vastareikiin. Tämä aiheuttaa kitkan, 
joka estää kannakkeen liukumisen. Vastaraudan alaosa 
tulee sauman sisäpuolella olevaan painaumaan ja tämä 
estää kannakkeen nousemisen saumasta. 

 

Kattosillan kannakkeena käytetään lumiestekiinnikettä sileälle katolle LE SK 350 (tuote n:o 531), johon on 
yhdistetty kaltevuuden säätölevy (tuote n:o 515). Lisäksi tarvitaan vastarauta CLASSIC (tuote n:o 540). 
 
Luokan 1 mukainen asennus: 
 Kannakkeet asennetaan joka toiseen pystysaumaan 

(asennusväli n. 1000 mm). 
 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä 8x30 mm 

ruuvilla saumaan. 
   
Luokan 2 mukainen asennus: 
Standardin EN 516 mukaisissa pudotustesteissä on sauma-
kiinnityksellä saavutettu riittävä kiinnityslujuus, kun peltinä 
on käytetty 0,5 mm teräspeltiä ja asennus on suoritettu  
asennusohjeiden mukaisesti. 
 
Kiinnityksen varmistamiseksi suositellaan seuraavaa: 
 Kattosillan päissä olevat kannakkeet kiinnitetään katto-

tuoliin kahdella 8x100 mm kansiruuvilla, tai 
 Kattosillan päässä kannakkeen kohdalla olevien ruode-

lautojen alle asennetaan poikkipuu esim. 50x100x800 
mm, johon kannake kiinnitetään kahdella 8x100 mm kansiruuvilla tai läpipulttauksella käyttäen poikki-
puun ja mutterin välissä 8x30 mm aluslevyä. 

RANNILA CLASSIC - SAUMAKATOLLE 

RIVIPELTIKATOILLE (sauman korkeus 25mm ja 38 mm) 
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Köysikiinnikettä (tuote n:o 33) voidaan käyttää turvaköyden kiin-
nityspisteenä  lappeella tapahtuvissa huoltotöissä (esim. lumen-
pudotukset, katon maalaukset yms.) ja sellaisilla katoilla, missä 
varsinaisen turvakiskon asennus ei ole tarkoituksenmukaista 
(kts. Sivu 13).  
 
Asennus: 
 Köysikiinnike asennetaan kattosillan reunataitteeseen kahdel-

la 8x16 mm kuusioruuvilla. 
 Kiinnike suositellaan asennettavaksi kannakkeiden väliin, 

koska vaimennus on tällöin mahdollisen putoamisen sattues-
sa paras mahdollinen. 

 Kiinnikettä ei saa asentaa varsinkaan päätykiinnikkeen koh-
dalle. 

 Asennusväli 3000-6000 mm tai mahdollisimman kohtisuoraan 
huoltokohteeseen nähden. 

KÖYSIKIINNIKKEEN KÄYTTÖ JA ASENNUS KATTOSILTAAN 

TURVAKAIDE KATTOSILTAAN     

Turvakaiteen osat: Pystytolppa (tuote n:o 621), käsijohde / välitanko (tuote n:o 622), pääty-stoppari (tuote 
n:o 623), käsijohdelaippa (tuote n:o 624), ristikkolaippa (tuote n:o 625), putkiklemmari (tuote n:o 626). 
 
Asennus: 
 Pystytolpat kiinnitetään kattosillan alta kahdella putkiklemmarilla. Tolpat pyritään asentamaan aina 

mahdollisimman lähelle kattosillan kannakkeita. Kiinnitysväli max. 2000 mm. 
 Asennetaan käsijohteet paikoilleen kiertämällä käsijohdelaipat putken ympäri ja kiristämällä pystytolp-

piin 8x50 mm ruuveilla. Tarkista pystytolppien suoruus ennen kiristystä! 
 Välitanko asennetaan ristikkolaipoilla pystytolppiin 500 mm käsijohteen alapuolelle. 
 Jatkokset ja liitokset varmistetaan poraruuveilla.  

(kuva 7) 
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5. PISKO -LUMIESTEET 

Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lu-
miesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrk-
kyys on 1:8 tai jyrkempi. 
 
Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin ra-
kenteisiin. 

Lumiesteen ja sen kiinnityksen tulee kestää vähintään 5 kN/m lappeensuuntainen kuormitus. Ohjeessa 
mainitut PISKO -lumiesteet täyttävät nämä vaatimukset. Tästä todisteena on VTT:n myöntämä tuoteserti-
fikaatti C262/03. 
 
Lumiesteet on testattu ruotsalaisen standardin SS 83 13 35 ”Takskydd–Snöräcken–Funktionskrav” -
mukaisesti. Myös koejärjestelyt on tehty ruotsalaisen standardin SS 83 13 61 ”Takskydd–Statisk prov-
ning” -mukaisesti.  
 
Jotta lumiesteet ja kiinnitys kattorakenteisiin täyttävät edellä mainitut vaatimukset, on niiden mitoitukses-
sa ja asennuksessa välttämätöntä tutustua seuraaviin asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeisiin.  

MITOITUS 

Mitoitettaessa lumiestettä voidaan yleisohjeena pitää sitä, että alle 6 m mittaiselle lappeelle asennetaan 
yksi lumiesterivi räystäälle ja 6 metriä ja sen ylittävälle lappeelle yksi rivi räystäälle ja toinen rivi lappeen 
(max. 12 m) puoliväliin.  
 
Ovien kohdalle, tai vain osalle kattoa asennettavaan lumiesteen kiinnitykseen ja mitoitukseen tulee kiin-
nittää erityistä huomiota. Esimerkiksi asennettaessa 3 m lumieste oven kohdalle tulee kiinnikkeitä asen-
taa vähintään 4 kpl, siten etteivät putkien tai profiilin päät ulkone kiinnikkeestä 100 mm enempää. Edellä 
mainitussa esimerkkitapauksessa on erityisen suositeltavaa käyttää useampaa riviä jo alle 6 m lappeella. 
 
RT 85-10708 ohjetiedostossa on esitetty taulukko lumiesteen yläpuolelle soveltuvan katon lappeen enim-
mäispituudesta. 

Lappeen enimmäispituus (RT-ohjekortti 85-10708) 
 
Ohjeellinen lumiesteen yläpuolelle soveltuva katon lappeen enimmäispituus sileäpintaisilla katteilla. Kar-
keapintaisilla katteilla lappeen enimmäispituudet voivat olla näihin verrattuna 1,3...1,5-kertaisia. Pitkillä 
lappeilla lumiesteitä asennetaan kahteen tai useampaan riviin. Lumiesteen mitoituksessa otetaan huomi-
oon katemateriaali, katon kaltevuus, lappeen pituus, kattorakenteet 
ja lumiesteen kiinnitystiheys. 

Lumiesteen tulee kestää kiinnityksineen vähintään 5 kN/m lappeen-
suuntainen kuormitus. 
Taulukon ohjeelliset arvot täyttävät tämän vaatimuksen. 
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Lumiesteen kiinnikkeenä käytetään lumiestekiinniket-
tä tiilikuviopellille LE TKP 350 tai 400 (tuote n:o 520 
tai 522). Arvioidaan katon alusrakenteet, jonka jäl-
keen suoritetaan asennus. 
 
Asennus: 
 Läpimenoreiät tiivistetään kannakkeen pohjaan lii-

mattavalla tiivistenauhalla 
 Kannakkeet asennetaan aallon pohjalle poikittais-

poimun alle ruuvaamalla ne 7x50 mm LVI-ruuveilla   
ylä– ja alapäästä kiinni ruodelautoihin 

 Asennusväli max. 1200 mm. 

TIILIKUVIOPELTIKATOLLE 

Lumiesteen kiinnikkeenä käytetään lumiestekiinnikettä sileille katoille LE SK 350 (tuote n:o 531).  
 
Ennen asennusta selvitetään katon alusrakenteet. Kattamis-
vaiheessa huomioon otettu lumiesteen sijainti ja ruodelauto-
jen lisääminen (umpilaudoitus kiinnikkeen kohdalla), sekä 
mahdollisesti kattotuolien merkitseminen kiinnikkeen kiinnitys 
paikaksi, takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.  
 
Asennus: 
 Asennusväli n.1000 mm.  
 Kiinnikkeen pohjaan liimataan tiivistenauha läpimenoreiki-

en tiivistämiseksi. 
 Kiinnikkeet ruuvataan 7x50 mm LVI-ruuveilla kattotuoleihin 

(vähintään 3 kpl / kiinnike). 
 Myös ruodelautoihin kiinnittämisellä saavutetaan riittävä 

kiinnityslujuus. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että ruoteiden on oltava vähintään 22 mm vahvuista 
täyskanttista lautaa ja kiinnitysruuvien osuttava siten, etteivät ne halkaise tai murra lautaa.   

SILEÄLLE PELTI– JA HUOPAKATOLLE 

LUMIESTEIDEN ASENNUS       

Seuraavassa on esitetty PISKO –lumiestekiinnikkeet ja asennustavat eri katemateriaaleille. Kaikkiin kiin-
nikkeisiin voidaan asentaa joko putket (tuote n:o 502) tai sigma-profiili (tuote n:o 503) lukuun ottamatta 1
-putkista lumiestekiinnikettä LE TK AP (tuote n:o 551). Ohjeiden mukaan asennettuna lumiesteet täyttä-
vät niille määrätyt lujuusvaatimukset. Huomioitaessa mitoitusvaatimukset ovat lumiesteet toimivia, kestä-
viä ja turvallisia käyttää.  

TIILIKATOLLE 

Standardin täyttävässä asennuksessa on käytettävä 
apupuu -mallista lumiestekiinnikettä LE TK AP (tuote 
n:o 550 ja 551). Kiinnikkeisiin voidaan asentaa joko 
putket (tuote n:o 502) tai sigma-profiili (tuote n:o 503).  
 
Asennus: 
 Tiilen ruoteen yläpuolelle asennetaan 50x100 mm 

apupuu, joka kiinnitetään kahdella 6x120 mm ruu-
villa. 

 Kannakkeet kiinnitetään apupuuhun kahdella 7x50  
mm LVI-ruuvilla. 

 Asennusväli (tuote n:o 551) max. 750 mm ja (tuote 
n:o 550) max. 1000 mm. 
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Lumiesteen kiinnikkeenä käytetään lumiestekiinnikettä LE RK 425, kuppimalli (tuote n:o 564). Lisäksi 
tarvitaan vastarauta RK 25 mm (tuote n:o 565). 
 
Asennus: 
 Kannakkeet asennetaan joka toiseen pystysaumaan (asennusväli n. 1010 mm). 
 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä 8x30 mm ruuvilla saumaan. 

Vastaraudan hampaat pureutuvat peltiin, sauman sisäpuolelle, lujasti kiinni. Tä-
mä aiheuttaa kitkan joka estää kannakkeen liukumisen ja nousemisen pois sau-
masta. 

RANNILA CLASSIC - SAUMAKATOLLE 

Lumiesteen kiinnikkeenä käytetään lumiestekiinnikettä sileälle katolle LE SK 350 (tuote n:o 531). Lisäksi 
tarvitaan vastarauta CLASSIC (tuote n:o 540). 
 
Asennus: 
 Kannakkeet asennetaan joka toiseen pystysaumaan (asennusväli n. 1000 mm). 
 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä 8x30 mm ruuvilla saumaan. 

RIVIPELTIKATOILLE (sauman korkeus 25 mm, riviväli n. 505 mm) 

KONESAUMAKATOLLE 

Lumiesteen kiinnikkeenä käytetään lumiestekiinnikettä LE 
SK 350 (tuote n:o 531). Lisäksi tarvitaan vastarauta (tuote 
n:o 530). 
 
Asennuksessa on otettava huomioon edellisellä sivulla 
esitetyt mitoitusvaatimukset arvioitaessa kiinnikkeiden tar-
peellista tiheyttä. 
 
Asennus: 
 Kannakkeet asennetaan joka toiseen pystysaumaan 

(asennusväli n. 1060 mm). 
 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä 8x30 

mm ruuvilla saumaan. 
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Asennus sileille pelti- tai huopakatoille:  
 Asennusväli n. 1000 mm.  
 Kiinnikkeen pohjaan liimataan tiivistenauha läpimenoreikien tiivistämiseksi. 
 Kiinnikkeet ruuvataan 7x50 mm LVI-ruuveilla kattotuoleihin (vähintään 3 kpl / kiinnike) . 
 Myös ruodelautoihin kiinnittämisellä saavutetaan riittävä kiinnityslujuus. Tällöin on kuitenkin huomioi-

tava, että ruoteiden on oltava vähintään 22 mm vahvuista täyskanttista lautaa ja kiinnitysruuvien osut-
tava siten, etteivät ne halkaise tai murra lautaa.   

 Profiili kiinnitetään kiinnikkeeseen kahdella 8x16 mm 
ruuvilla. 

 Profiilien liitoksessa käytetään neljää 8x16 mm ruuvia. 
 
Asennus konesaumakatoille: 
 Kannakkeet asennetaan jokaiseen pystysaumaan tai jo-

ka toiseen riippuen lappeen pituudesta, lumiolosuhteista 
tai muista seikoista, jotka arvioidaan paikallisesti ja ta-
pauskohtaisesti 

 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä 8x30 mm 
ruuvilla saumaan. 

 Profiili kiinnitetään kiinnikkeeseen kahdella 8x16 mm 
ruuvilla. 

 Profiilien liitoksessa käytetään neljää 8x16 mm ruuvia. 

Lumiaitaa käytetään esim. korkeiden kerrostalojen katoilla tai sellaisissa paikoissa, joissa on vaarana lu-
men tai jään putoaminen kadulle tai jalkakäytävälle. 
 
Asennus tiilikatolle: 
 Asennetaan kannakkeet apupuihin kahdella 7x50 

mm LVI-ruuvilla. 
 Asennusväli 750 mm.  
 Profiili kiinnitetään kiinnikkeeseen kahdella 8x16 mm 

ruuvilla. 
 Profiilien liitoksessa käytetään neljää 8x16 mm ruu-

via. 

Lumiesteen lisäprofiilia (tuote n:o 508 ja 509) käytetään ko-
nesaumakatolle asennetun lumiesteen päällä, kun halutaan 
varmistaa, ettei vähäinenkään lumi ja jää pääse valumaan 
putkien alta. 
 
Lisäprofiili voidaan asentaa joko uudiskohteisiin tai jäl-
kiasennuksena tarvittaessa. Profiili lukitaan poraruuveilla 
putkiin.  

LUMIAITA-PROFIILI  

Lumiesteen kiinnikkeenä käytetään lumiestekiinnikettä LE RK 425, kuppimalli (tuote n:o 564). Lisäksi 
tarvitaan vastarauta RK 38 mm (tuote n:o 566). 
 
Asennus: 
 Kannakkeet asennetaan joka toiseen pystysaumaan (asennusväli n. 960 mm). 
 Vastaraudan avulla kiinnike puristetaan neljällä 8x30 mm 

ruuvilla lujasti saumaan. Vastaraudan nystyrät deformoivat 
pellin kannakkeen vastareikiin. Tämä aiheuttaa kitkan, joka 
estää kannakkeen liukumisen. Vastaraudan alaosa tulee 
sauman sisäpuolella olevaan painaumaan ja tämä estää 
kannakkeen nousemisen saumasta. 

RIVIPELTIKATOILLE (sauman korkeus 38 mm, riviväli n. 480 mm) 

LISÄPROFIILI KONESAUMA- TAI CLASSIC-KATOLLE  
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6. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 

PISKO -tikas- ja kattoturvatuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laa-
dunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen 
käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on tehtävä vuosittaiset tarkastus– ja huoltotoimenpiteet.  
 
PISKO -tikas ja kattoturvatuotteiden vuosittaiset tarkistus- ja huoltokohteet: 
 
 Tarkistettava liitokset (pulttien kireys ym.) 
 Tarkistettava kiinnitykset seinään ja kattoon 
 Kattokiinnitysten lävistyskohtien tiiviyden tarkistus 
 Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen mini-

moimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa) 
 Tarvittaessa puhdista tikkaat lumesta ja jäästä 
 Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja 

paikkamaalaus 
 Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti. 

SF-Turvajärjestelmän  käyttöönotto ja tarkastukset: 
 
Käyttöönottotarkastus 
Ennen käyttöönottoa on suoritettava järjestelmän ja sen osien käyttöönottotarkastus. Tarkastuksessa to-
detaan, että asennus on ohjeiden mukaisesti suoritettu, että kiinnitykset on tehty kunnollisesti ja että pultit 
on kiristetty huolellisesti. Lisäksi kokeillaan laitteen toiminta. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. 
 
Käyttäjän silmämääräinen tarkastus 
Käyttäjän tulee ennen jokaista käyttöä suorittaa osien ja järjestelmän silmämääräinen tarkastus. Tällöin 
on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin: 
 Turvavyö on siinä kunnossa, kun sitä koskevissa määräyksissä edellytetään.  
 Turvavaunu on kunnossa. Jos vaunussa havaitaan kulumista, jousen katkeaminen tai joustovaimenti-

men yli 10 mm avautuminen, on se heti toimitettava Turvatikas Oy:lle tarkastettavaksi ja korjattavaksi.  
 Turvatikasrakenteet samoin kuin rakenteet joihin turvatikasjärjestelmä on kiinnitetty ovat ehjät ja kun-

nossa.  
 Kiinnikkeiden ja jatkosten ruuvit ovat lujasti kiinni. 
 
Havaituista puutteista on heti tehtävä kirjallinen ilmoitus ko. laitoksen tai yrityksen työsuojeluorganisaati-
olle. Ennen käyttöä on jokainen havaittu vika korjattava. 
 
Järjestelmän ja sen osien määräaikaistarkistus 
Kiinteiden rakenteiden määräaikaistarkastus suoritetaan toimittajan valtuuttaman henkilön toimesta kol-
men vuoden välein, tai aina välittömästi käyttäjän ilmoitettua edellisen kohdan mukaisesti jostain havait-
semastaan puutteesta tai viasta. Tarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 
 Turvatikasrakenteet samoin kuin rakenteet, joihin turvatikasjärjestelmä on kiinnitetty ovat ehjät, hit-

saussaumat kunnossa eikä merkittäviä korroosiovaurioita. 
 Kiinnikkeiden, jatkosten ym. pultit ovat oikein säädetyt (ei kynnyksiä jatkoksissa) ja kireällä. 
 Vaunuesteet, mahdolliset lepotasot ym. lisävarusteet ovat paikoillaan ja ehjät. 
 Suoritetaan koekiipeily 
 
Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita asetetaan ko. järjestelmä käyttökieltoon kunnes puutteet on 
korjattu. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. 
 
Henkilökohtaisten varusteiden tarkastus 
Henkilökohtaisten varusteiden perustarkastus (turvavaunut) suoritetaan muiden henkilökohtaisten varus-
teiden (turvavyöt ja –köydet) vuositarkastusten yhteydessä seuraavasti: 
Jos vaunussa havaitaan kulumista, jousen katkeaminen tai joustovaimentimen yli 10 mm avautuminen, 
on vaunu heti poistettava käytöstä ja toimitettava Turvatikas Oy:lle tarkastettavaksi ja korjattavaksi. Tar-
kastuksesta laaditaan pöytäkirja. 
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