
  

VESIKATON TURVAVARUSTEET - LUMIESTEET

Tässä ohjeessa esitellään ohjeita lumiesteistä.                                     

Näillä ohjeilla voidaan varmistaa rakennuksen käyttö- ja 

huoltoturvallisuutta. Näitä ohjeita sovelletaan uudisrakentamisessa 

sekä käytössä olevien rakennusten kattojen turvavarusteiden 

suunnittelussa  ja korjaamisessa.                                                                                                          

Tämä ohje perustuu osittain Ympäristöministeriön ohjeistukseen 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan F2 Rakennusten 

käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001.
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1.    YLEISTÄ

1.1   Tarvikkeet

Vesikaton turvavarusteet tehdään teräksestä tai muusta säänkestävästä 
rakennusmateriaalista. Muototankojen, rakenneputkien, levyjen, ruuvien ja 
hitsaustarvikkeiden materiaalin mittojen ja lujuuden, korroosiosuojauksen sekä 
turvavarusteiden osien hitsattavuuden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia. 
Teräksestä valmistettujen kattoturvatuotteiden riittävänä korroosiosuojauksena 
voidaan pitää tuotteita, jotka on kuumasinkitty ja lisäksi maalattu. Hyväksyttävänä 
korroosiosuojauksena voidaan pitää myös kastosinkitystä, jonka sinkkikerroksen 
paksuus on vähintään 45 um (kattosillat, SFS-EN 516) ja 50 um (lapetikkaat ja 
kattoportaat, SFS-EN 12951). Teräksestä valmistettujen kattopollareiden ja 
pollarijalustojen ja muiden hitsaamalla valmistettujen tuotteiden tulee olla 
kastosinkittyjä. Turvavarusteina voidaan käyttää myös käyttötarkoitukseen 
soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä tai haponkestävästä teräksestä 
valmistettuja tuotteita tai muusta säänkestävästä rakennusmateriaalista 
valmistettuja tuotteita. 

1.2 Kuormitukset

Tässä ohjeessa esitetyt kuormat ovat testikuormia. Testikuorma on 
onnettomuusrajatilakuorma. Suunnittelussa on käytettävä voimassa olevia 
standardeja.

Määräyksiä kattojen lumikuorma kuormituksista käsitellään alempana 
yhtenäisenä osiona lumieste osan jälkeen. 



  

1.3 CE-merkintä ja tuotehyväksynnät

Kattotikkaat ja -portaat sekä kattosillat tulee olla CE-merkittyjä. 

Nousuturvakiskojen tulee olla aina CE-merkittyjä.                                       

Talotikkaat, lumiesteet, vaakaturvakiskot, loivan katon kulkusillat voidaan 

varmentaa kansallisella tuotehyväksynnällä (varmennustodistus) tai 

vappaehtoisella ETA-menettelyllä saadulla CE-merkillä. Tuotteet voidaan 

varmentaa myös rakennuspaikka kohtaisesti.

2. LUMIESTE

Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leilli- ja 

oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä. 

Määräys koskee myös rakennusta ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä aluetta, 

RakMK F2, ohje.                                                                                                  

Kun katon kaltevuus ylittää 1:8 suojaamisessa käytetään katoille sijoitettavia 

lumiesteitä., ovien yläpuolisia katoksia tai kulkua ohjaavia istutuksia ja sopivia 

maarakenteita, RakMK F2, ohje.                                                                                

Istutusten ja kulkua ohjaavien maarakenteiden mitoituksessa tulee ottaa 

huomioon katolta putoavan lumen putoamisetäisyys, kuva 1. Lumiesteiden 

suunnittelussa lumen putoamisriskit arvioidaan rakennuksen ympäristössä 

kauttaltaan.                                                                                                                

Karheilla sirotepintaisilla bitumikermikatoilla katon ollessa jyrkempi kuin 1:2 

mahdollinen lumiesteiden tarve tulee harkita kohdekohtaisesti ja suunnittelussa 

tulee ottaa huomioon kiinnitysten vesitiiviys. Loivemmilla bitumikermikatoilla 

lumiestettä ei käytännössä tarvita.                                                                          

Lumiesteen tarvetta ja sen sijoittamista arvioidaan rakennuksen korkeuden, 

käyttötarkoituksen, muodon, sijainnin ja kinostumisalttiuden perusteella. 

Lumieste sijoitetaan mahdollisimman lähelle räystästä siten, että kuormat siirtyvät 

kantavaan rakenteeseen.                                                                                       

Lumiesteellä estetään lumen putoaminen katolta alempana olevalle katolle, kuva 2.

Konesaumakattojen pystykourua (jalkaränni) ei ole tarkoitettu toimimaan 

lumiesteenä. Pystykourun yläpuolelle sijoitetaan erillinen lumieste, kuva 3. 

Pystykouruun asennetaan usein myös sulatuskaapeli vaarallisen jään 

muodostumisen estämiseksi. Käytettäessä pystykourua tulee ottaa huomioon 

mahdolline lumen ja jään putoamis pytytkourun ja räystään väliseltä katon osalta. 

Jos mitta alaräystäältä pystykouruun on yli 350 mm. siihen suositellaan 

asennettavaksi lumieste, kuva 3.                                                                                                               

Katon lappeella olevat rakenteet ja läpiviennit (esimerkiksi aurinkopaneelit, 

kattoikkunat, tuuletushormit, kevytpiiput ja sisäjiirit) suojataan pääsääntöisesti 

lumiesteillä. Valoa läpäisevän katteen yläpuolelle sijoitetaan lumieste niin, että 

lumi ei pääse liukumaan katteelle.                                                                                  

Jos konesauma- ja lukkosaumakatoilla on ongelmana jäälauttojen liukuminen 

putkilumiesteen ali, voidaan lumiesteeseen kiinnittää lisälumiesteritilä. Kulo 

lumieste ei tarvitse lisäosia, vaan se toimii sellaisenaan eikä jäälauttojen 

liukuminen ole sille minkäänlainen ongelma, kuvat 4 ja 5.



  

2.1 Tarvikkeet

Lumiesteen tulee olla riittävän luja ja säilyttää muotonsa. Se valmistetaan 

korroosiolta suojatusta teräksestä tai muusta metallista. Lumieste voidaan tehdä 

myös muusta säänkestävästä rakennustarvikkeesta. Kiinnikkeiden tulee olla 

rakenteellisesti riittävän lujia ja korroosiolta suojattuja sekä sellaisia, että ne eivät 

aiheuta vesikatteeseen vuotokohtia. Kulo lumieste voidaan kiinnittään lappeelle 

myös liimaamalla. Lumiesteet asennetaan vaakasuuntaisesti alaräystään 

suuntaisesti.                                                                                                                 

Lumiesteen ja sen kiinnitysten tulee kestää vähintään 5 kN/m lappeensuuntainen 

kuormitus. Jyrkillä ja pitkillä lappeilla sekä runsaslumisilla alueilla lumiesteitä 

asennetaan kahteen tai useampaan riviin. Tutustumalla eri lumiesteiden 

asennusohjeisiin selviää kunkin estemallin asennustarve eri kaltevuuksilla ja eri 

alueilla. Pääsääntönä voidaan kuitenkin todeta, että estemallien asennusohjeet 

ovat varsin lähellä toisiaan.

2.2 Mitoitus

Lumiesteen mitoituksessa otetaan huomioon                                                                 

1. Katemateriaali    2. Katon kaltevuus                                                                                            

3. Katon muoto      4. Lumen kinostuminen                                                                                                      

5. Lappeen pituus   6. Kattorakenteet                                                                                                                  

7. Lumiesteen kiinnitys

Lujuussyistä alaräystäällä käytetään lumiestettä, jonka pituus on aina vähintään 3 

metriä, kuvat 6 ja 7. Mikäli lumiestettä ei haluta rakentaa koko räystään mitalle, 

joudutaan putkilumiesteissä käyttämään 1,5- kertaista kinnitystiheyttä. Kulo 

lumiesteen laitaan asennetaan Kulon kiila jää- ja lumileikkureita lappeen 

alareunasta lappeen harjalle, kuva 8. 

2.3 Kiinnitys

Konesaumatuilla peltikatoilla metalliset lumiesteet kiinnitetään pystysaumoihin 

puristamalla. Kulo lumieste kiinnitetään konesaumakatoilla yleensä liimaamalla 

peltin pintaan. Jos lumieste kiinnitetään poikkeuksellisesti katteen läpi menevällä 

ruuvikiinnityksellä, kiinnityksen vedenpitävyys on varmistettava EPDM-

kumitiivisteellä. Muilla katteilla lumieste kiinnitetään apupuihin, ruoteisiin, 

kattotuoleihin tai muihin kuormia siirtäviin rakenteisiin. Poikkeuksena Kulo 

lumieste, joka voidaan vaihtoehtoisesti kiinnittää myös liimakiinnityksellä suoraan 

katteen pintaan. Ruuvikiinnityksessä Kulo lumieste tulee niin ikään aina kiinnittää 

ruoteisiin tai muuhun kateen alla olevaan kiinteään pohjaan. Tiilikatolla putki- ja 

ritilälumiesteet kiinnitetään apupuihin. Tiilikatolla lumiesteen päässä apupuu 

ulotetaan ja kiinnitetään vielä seuraavaan kattotuoliin. Kulo lumieste liimataan tiili 

ja mineriittikatoilla (varttikatto) aina katemateriaalin pintaan kuva 9. Kiinnitysten 

tulee aina täyttää em. lujuusvaatimus. Lasikatoilla paras vaihtoehto on Kulo 

lumieste, kuva 10. Tutustumalla eri lumiesteiden asennusohjeisiin eri 

katemateriaaleilla säästytään virheellisiltä asennuksilta vaivattomammin.



  

Kuva 1. Kulkua ohjaavia rakenteita ja istutuksia suunni-                                                                                               

teltaessa arvioidaan katolta mahdollisesti putoavan                                                                                       

lumen putoamisetäisyys.

Kuva 2. Momimuotoisilla ja -tasoisilla katoilla tarvitaan                                                                             

myös ylemmälle lappeelle lumieste estämään lumen                                                                             

putoaminen sitä alemmalle lappeelle.

Kuva 3. Pystykourun (Jalkarännin) yläpuolinen lumieste                                                                        

kiinnitetään mahdollisimman lähelle pystykourua.                                                                                         

Metalli lumiesteet saumatulla peltikatteella pystrysaumoihin,                                                                    

Kulo lumieste liimaamalla siksak asennussysteemillä                                                                          

pystykourun yläpuolelle.



  



  

Kuva 7. Lyhyt lumieste voi irrota ja katolle aiheutuu vahinkoja metallisia lumiesteitä käytettäessä 

isolla alalla olevan lume ja jään takia. Lappeella olevan lumiesteen päähän tarvitaan noin 3 metrin 

matkalla normaalia tiheämmin kannakkeita (noin 1,5-kertainen kannaketiheys). Raskas 

lumikuorma rasittaa myös katon alapuolisia rakenteita ja siksi vain osalle kattoa asennettavia 

metallilumiesteitä on syytä harkita tarkasti. Lumiesteen asentaminen katon laidasta laitaan on 

aina paras vaihtoehto, silloin vältytään parhaiten ylimääräisiltä murheilta.

Kuva 8. Kulo Lumieste asennettuna vain osalle kattoa tapahtuu siten että sen laitaan räystäältä 

harjalle asennetaan Kulon jää- ja lumileikkureita oheisen kuvan mukaan. Leikkuri katkaisee 

lumi/jäälautan oikeasta kohtaa jolloin putoava lumi/jäälautta ei turhaan rasita esteitä.                  

Kulo Lumieste ei kuitenkaan koskaan riko kattoa väärinkään asennettuna.



  

Kuva 9. Kulo Lumieste kiinnitetään mineriitti ja tiili katteelle liimaamalla. Maali poistetaan liimauksen 

(lumiesteen) alta kuvan mukaisesti, tällöin liiman tarttuvuus nousee yli kaksinkertaiseksi vaatimuksiin 

nähden.

Kuva 10. Kulon Tasa Lumieste liimakiinnityksellä erilaisille lasikatteille on vaivattomin vaihtoehto.



  

3. KATTOTURVATUOTTEIDEN KUNNOSSAPITO JA                                                             

HUOLTO

Pelastuslain 379/2011 mukaan kiinteistön omistajalla on vastuu tikkaiden, 

kattokulkuteiden ja turvavarusteiden kunnossa pysymisestä. Vesikaton 

turvavarusteiden suunnittelussa otetaan huomioon niiden käyttöikätavoite, 

kunnossapitotoimenpiteet (esimerkiksi korjaaminen, maalaaminen) ja niiden 

jaksotus, jotka esitetään rakennuksen huoltokirjassa. Kunnossapitojaksot esitetään 

ohjeessa RT 18 - 10922, LVI 01 - 10424, KH 90-00403.                   

Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 

Kunnossapitojaksolla tarkoitetaan keskimääräistä aikaväliä, jonka jälkeen 

rakennusosa korjataan tai uusitaan. Virheet ja puutteet korjataan. 

Kattoturvavarusteiden kunnossapitojakso on keskimäärin 10 vuotta. Rakennuksen 

omistaja vastaa katon ja kattoturvavarusteiden huollosta sekä siitä, että 

määräysten mukaista lumikuormaa ei ylitetä. Räystäällä riippuva lumi tulee 

poistaa kuormitus- ja turvallisuussyistä.                                                                 

Lumiesteet, kattopollarit, turvakiskot ja turvavaijerit tarkastetaan vuosittain 

valmistajan ohjeiden mukaan.                                                                                

Kattosilloille, kattotikkaille ja kattopollareille, jos niitä käytetään turvaköysien 

kiinnityspisteinä, suositellaan tehtäväksi vuosittain kirjallinen tarkastus 

valmistajan valtuuttaman tarkastajan toimesta, standardien SFS-EN 516 luokka C2 

ja SFS-EN 12951 luokka C2.

3.1 Vastuu kysymykset vahingon sattuessa.

Kiinteistön omistaja on aina vastuussa vahingon sattuessa. Kiinteistön omistaja voi  

vierittää vastuun edelleen aiheutuneista vahingoista ainakin teoriassa muittenkin 

kannettavaksi. Esimerkiksi Lumiesteiden asennus työstä vois saada takuun 

asentavalta yhtiöltä. Asentavien yhtiöiden takuu koskee kuitenkin yleensä vain ja 

ainoastaan itse tuotetta ja mahdollista asennustyötä, muulle omaisuudelle 

sattunutta vahinkoa takuu asiat eivät korvaa. Kattoturvatuotteilta edellytetään 

vuosittaisia tarkastuksia ja mikäli vuositarkastukset ovat tekemättä eivät takuu 

asiatkaan voi olaa enää voimassa. Vakuutusyhtiöt saattavat korvata erilaisia 

kattoturva tuotteiden pettämisestä ja särkymisistä aiheutuneita vahinkoja, mutta 

niistä olisi hyvä erikseen sopia Vakuutusyhtiöiden kanssa. Vakuutusyhtiöt ovat 

tarkkoja siitä, että Lumiesteet ovat asennettu asianmukaisesti niiden 

asennusohjeitten mukaan ja että vuosittaiset turvavarusteiden tarkastukset on 

tehty ja kirjattu ylös. Oman kysymyksen asettaa sitten vielä mahdolliset 

lumikuormien ylitykset. Tuiskuava lumi saattaa muodostaa paksujakin kinoksia 

katoille ja lumikielekkeitä räystäille. Räystäille syntyneet jääpuikot tulee poistaa, 

niistä vastaa aina kiinteistön omistaja. Vakuutusyhtiöt peräävät varmasti että 

tarkastukset, huollot ja lumikuormaseurantaa on tehty asianmukaisesti.            

Kulo Lumiesteiden asennusohjeet on tehty 50 vuoden maksimaalisen lumimäärän 

mukaan ja lisäksi ohjeissa on käytetty 1,6:n riskikerrointa eliminoimaan suuriakin 

lumikuorma ylityksiä, tällä ollaan pyritty siihen että lumet varmasti pysyvät 

katoilla yllätyksellisen runsaslumisinakin vuosina.



  



  

Peruslumikuorma kuvaa tasakatolla olevan lumen määrää, joka tilastojen mukaan esiintyy kerran 30 vuodessa. 

Peruslumikuorman arvoa valittaessa varaudutaan siis harvoin esiintyvään kuormaan, jota vielä suunnitteluusa    kasvatetaan 

varmuuskertoimella.



  

Esimerkiksi: Kuvan 1 kartan alueella jossa peruslumikuorman arvoksi on ilmoitettu 

2.0 kN/m²(noin 200 kg lunta yhdellä neliömertillä) kerrotaan kertoimella 1,6 jolloin 

näillä alueilla on varauduttava 3.2 kN lumikuormiin / m².



  



  



  



  


