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Johdanto

Katoilla liikkumiseen ja työskentelyyn liittyy aina putoamisvaara. 
Huonoissa sääolosuhteissa ja lyhyillä varoitusajoilla tehtävissä töissä 
riskit korostuvat entisestään. Tukkeutuneiden kattokaivojen putsaus, 
kattovalokupujen korjaus tai lumenpoisto ovat tyypillisiä tilanteita, 
joihin liittyy suuri putoamisvaara koko katon alueella. Putoaminen voi 
tapahtua katolta, katon läpi, kattoaukon läpi tai katolla liukastumisen 
yhteydessä, myös loivilta katoilta.  Edellä mainitut vaarat on otettava 
huomioon jo rakennuksen suunnittelussa.

Tämä opas tarjoaa apua putoamissuojausratkaisujen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen kattopollareiden ja turvavaijerijärjestelmien avulla. 
Opas on suunnattu arkkitehdeille, suunnittelijoille ja muille rakennus-
alan ammattilaisille, mutta siitä on hyötyä myös isännöitsijöille, 
kiinteistön omistajille ja laitteiden käyttäjille.



“Putoamissuojausta 
suunniteltaessa kannat-
taa kiinnittää huomiota 
siihen, ettei vaijerilinjan 
kohdalla sijaitse esteitä.”

1 Määritelmiä

1.1 Putoamisvaarat ja vaara-
 alueet
 
Koko kattopinta on vaara-aluetta. 
Putoaminen voi tapahtua katon 
reunalta, katon läpi tai katto-
aukon läpi. Yleensä erityinen 
putoamisvaara on olemassa, kun 
henkilö oleskelee kahden metrin 
etäisyydellä vapaasta reunasta. 
Putoamisvaara-alueille on järjes-
tettävä asianmukaiset suojara-
kenteet tai -laitteet putoamisen 
estämiseksi. 

1.2 Kiinnityslaitteet  

Kiinnityslaite on rakennukseen 
asennettava rakenne, jossa on 
yksi tai useampi kiinnityspiste. 
Kiinnityspisteisiin liitetään hen-
kilökohtaiset putoamissuojaimet 
sekä esimerkiksi riipputelineiden 
kannatusköydet. Kiinnityspiste 
voi olla kiinteä (pollarin lenkki) tai 
liikkuva (vaijerikelkka turvavaije-
rissa).

1.3 Suojausjärjestelmät

Putoamisen estävät järjestelmät 

Putoamisen estävät järjestelmät 
suunnitellaan ja mitoitetaan siten, 
että käyttäjä ei henkilökohtais-
ten putoamissuojainten kanssa 
pääse putoamisvaara-alueille tai 
katon reunoille.

Putoamisen pysäyttävät järjes-
telmät 

Putoamisen pysäyttävässä 
järjestelmässä käyttäjä pääsee 
putoamisvaara-alueille. Käytäjän 
pudotessa putoamissuojaimet 

pysäyttävät henkilön ja pie-
nentävät putoamisesta aiheutu-
via voimia. Putoaminen voi silti 
aiheuttaa loukkaantumisen ja 
hengenvaaran. Tätä järjestelmää 
käytettäessä on vapaa pudotus 
rajoitettava minimiin sekä huo-
mioitava vaarat kuten heiluriliike, 
terävät reunat, köyden venymä 
sekä törmäykset.

Jotta vältyttäisiin joutumasta 
putoamistilanteeseen, tulee suo-
sia putoamisen estäviä järjest-
elmiä. 



2 Putoamissuojaus

2.1 Yleistä

Rakennuksen putoamissuojaus 
tulee suunnitella siten, että kaik-
kiin rakennuksen huoltoa, tarkas-
tuksia tai kunnossapitoa vaativiin 
kohteisiin on turvallinen pääsy. 
Myös kulkuyhteys katolle ja edel-
leen putoamissuojausjärjes-
telmän piiriin tulee olla turvallinen. 

Suositeltavin tapa toteuttaa 
putoamissuojaus on koko ka-
ton kattava, joko yhdellä tai use-
ammalla osuudella toteutettu 
linja, jota pitkin kulkemalla tur-
vaköyden irroituskerrat jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi. 
Vaijerilinjan kohdalla ei tule olla 
esteitä tai rakenteita, jotka hait-
taavat kulkemista.

Vaijerijärjestelmän lisäksi voi-
daan käyttää yksittäisiä polla-
reita tarvittavissa paikoissa, 
kuten nousu- ja poistumisteillä 
sekä kattojen kulmissa. Turva-
vaijeri voidaan kiinnittää myös 
rakennuksen muihin rakenteisiin 
kuten seiniin.

2.2 Kattojen turvavarusteet

Jyrkät katot - kaltevuus 1:8 tai 
jyrkempi

Jyrkät katot, joiden kaltevuus 
on 1:8 tai jyrkempi, tulee va-
rustaa lapetikkailla, kattoportailla, 
kulkusilloilla sekä tarvittaessa 
kattopollareilla. Kattopollareita 
voidaan käyttää yksittäisinä kiin-
nityspisteinä tikkaiden yhtey-
dessä tai muissa paikoissa.
Yli kaksikerroksisissa rakennuk-
sissa, joiden katon kaltevuus on 

1:1,5 tai jyrkempi, tulee olla turva-
vaijeri, kisko tai avokaide. Vaati-
mus koskee myös tätä loivempia 
kattoja, jos putoamisriski on nor-
maalia suurempi.

Loivat katot - kaltevuus loivempi 
kuin 1:8

Mikäli vesikatteen alusta on pai-
nuva (esim. mineraalivilla), suosi-
tellaan kulkutieksi vahvistettua 
alustaa tai pollarijalustoilla to-
teutettua kulkusiltaa. Kulkusillan 
käyttö ei rasita vesikatetta eikä 
haittaa veden virtausta. Kulkusil-
taan voidaan myös asentaa turva-
vaijeri henkilökohtaisia putoamis-
suojaimia  varten.
Hissin tai ilmanvaihtokoneen 
konehuoneelle kulkevan kulkusil-

Neljä henkilöä voi käyttää turvavaijerijärjestelm
ää sam

anaikaisesti!



lan suositeltu leveys on vähintään 
600 mm. Kattokaivoille, kattoik-
kunoille tai vastaaville kohteille 
johtavan kulkutien leveys 
vähintään 350 mm.

Jos kulku- tai kattosilta on yli 500 
mm:n korkeudella katon pinnasta 
tai lähempänä kuin 2 m katon 
räystäästä, jyrkästä katon osasta 
tai muusta putoamisvaarallisesta 
katon osasta, kulku- tai kattosil-
lassa tulee olla vähintään 1100 
mm korkea kaide.

2.3 Kulkuväylä kiinnityslaitteelle 

Mikäli kulku huollettaville kohteille 
tapahtuu vaara-alueelta kuten 
talotikkailta tai kattoluukulta, tulee 
putoamissuojaus järjestää esim. 
ylimääräisten kiinnityspisteiden, 
kulkusiltojen tai muiden kattotur-
vatuotteiden avulla. 

 
3 Suunnittelu

Kattopollareiden sijoittelua ja 
määrää suunnitellessa tulee ot-
taa huomioon pollareiden käyt-
tötarkoitus, rakennuksen, katon ja 
julkisivun koko sekä muoto. 

Pollarien käyttö riipputelineen kan-
nattimena

Yli 9 metriä korkeat rakennukset 
on varustettava kattopollarein jul-
kisivujen huoltoa varten, mikäli 
tarkoitukseen ei ole suunniteltu 
muuta toimivaa ratkaisua. Pol-
lareiden sijoitus suunnitellaan 
tällöin siten, että julkisivujen 
alue, päädyt sekä muut tarvit-
tavat seinän alueet voidaan kat-
tavasti huoltaa 3 - 6 m pitkältä 
telinesillalta. Riipputelineen kan-

natusköyden linja kattopollarilta 
räystäälle tulee olla esteetön. Pol-
larien välinen etäisyys on tällöin 
noin 5-6 m.

Käyttö putoamissuojauksessa

Kattopollarin suositeltava 
etäisyys vapaaseen reunaan on 
vähintään 2,5 m, jolloin putoamis-
vaaran alue pysyy mahdollisim-
man pienenä. Jotta esimerkiksi 
lumenpudotus olisi mahdollisim-
man turvallista, voi vapaan reu-
nan ja kattopollarin etäisyys olla 
suurempikin. Putoamisvaara-
alueiden minimoimiseksi voi-
daan katolle asentaa lisää yksit-
täisiä pollareita, jos kiinnityslait-
teen ja vapaiden reunojen välinen 
etäisyys on yli 2,5 m. Turvavaije-
ria käytettäessä pollarien välinen 
etäisyys on enintään 15 m, yksit-
täisinä kiinnityspisteinä enintään 
7,5 m.

Turvallisuuden kannalta tärkeintä 
on kattopollareiden ja turvavai-
jerin oikea sijainti. Käytännössä 
on suositeltavaa käyttää vaijeri-
järjestelmiä sekä lisänä yksit-
täisiä kiinnityspisteitä. 

Pollari
Putoamisen estävä 
järjestelmä
Putoamisen pysäyttävä 
järjestelmä
Turvavaijeri
Katon mitat

3.1 Loivat katot

Kattojen mitat ovat vain esimerk-
kejä, joiden avulla on helpompi 
vertailla eri vaijerijärjestelmiä.

A Ihanteellinen järjestelmä kai-
kille katoille.

B Katon leveys oltava vähin-
tään 17 m.

 Vaijerin etäisyys yli 2,5 m va-
paasta reunasta.

 Yksittäiset kiinnityspisteet 
kulmissa pienentävät har-
maata aluetta.

C Katon leveys saa olla enintään 
17m.

 Vaijerin etäisyys reunasta yli 
2,5 m vapaasta reunasta.

 Yksittäiset kiinnityspisteet 
kulmissa pienentävät har-
maata aluetta.



Pollari
Putoamisen estävä 
järjestelmä
Putoamisen pysäyttävä 
järjestelmä
Turvavaijeri
Katon mitat



3.2 Jyrkät katot

A Vaakavaijeri katon harjalla.
 Kulku kattoluukun kautta.
 Yksittäinen kiinnityspiste 
 katolle siirtymistä varten.

B Vaakavaijeri katolla räystäs-
linjan suuntaisesti.

 Kulku tikkailta.
 Yksittäinen kiinnityspiste 
 katolle siirtymistä varten.

4 Henkilökohtaiset putoa-
 missuojaimet

Henkilökohtaisten putoamissuo-
jainten tarkoituksena on estää 
käyttäjää putoamasta tai pysäyt-
tää putoaminen.

Ne koostuvat kehoa tukevasta 
varusteesta ja kiinnitysjärjestel-
mästä. Kehoa tukevia varusteita 
ovat mm. kokovaljaat sekä tuki- ja 
varmistusvyöt. Kiinnitysjärjestel-
mät ovat liittämisvarusteita 
(köydet), liitoselimiä (karbiiniha-
ka), liukutarraimia (kelautuvat tar-
raimet) ja kiinnityslaitteita (vaijeri-
kelkka).
 
Käyttäjän tulee huolehtia, että 
käytössä olevat henkilökohtaiset 
putoamissuojaimet on tarkastet-
tu ja ne ovat käyttötarkoitukseen 
sopivat (CE-merkittyjä) sekä 
yhteensopivat olemassa oleviin 
kiinnityslaitteisiin. 

Putoamisen estävissä järjestel-
missä sääntönä on, että järjes-
telmän pituus tulee olla aina 
asetettu niin, että putoamisvaara-
alueita ei pystytä saavuttamaan. 

Putoamisen pysäyttävissä järjes-
telmissä sääntönä on, 
- että huomioidaan käyttäjän 

alla oleva avokorkeus riippuen 
käytettävästä järjestelmästä

- että vältytään käyttäjän 
törmäykseltä ympäristön 

 osiin pysähtymisen aikana
- että liitosköydet on tarkastet-

tu myös sen kuormituksen 
varalta, joka syntyy reunan yli 
putoamisessa

- että vältetään mahdollisuuk-
sien mukaan heiluriliikettä!



Lisäksi on huomattava, että 
köydet, jotka on tarkastettu reu-
nan yli putoamisen varalta, saat-
tavat pettää rakennusten reunoil-
la (betoni, teräs, pelti) erityisesti 
heiluriliikkeessä. Jos tämä vaara 
on olemassa, tarvitaan lisätoi-
menpiteitä (reunasuoja, köysisuo-
ja). Pysähtymisen jälkeen henkilö 
on pelastettava mahdollisimman 
nopeasti. 

Sopivista pelastustoimenpiteistä 
on sovittava jo ennen kuin työt 
putoamisen estävillä järjestel-
millä aloitetaan. Vain koulutettu 
henkilökunta saa käyttää putoa-
missuojajärjestelmää.

Koukku
Nykäyksenvaimennin

Karbiinihaka
Köysi

Liukutarrain
Valjaat

Vaijerikelkka



5 Pito-kattoturvatuotteet 
 
Pito-tuoteperhe sisältää laajan 
valikoiman kattoturvatuotteita 
loiville ja jyrkille katoille.  Valikoi-
maan kuuluvat kattopollarit, laite-
jalustat sekä kulkusillat. Kattopol-
lareita käytetään riipputelineiden 
sekä henkilökohtaisten putoa-
missuojainten kiinnityspisteinä. 

5.1 Pito-kattopollarit

Pito-kattopollari on monipuoli-
nen ja luja kiinnityslaite. Siihen 
voidaan kiinnittää henkilökoh-
taiset putoamissuojaimet, riip-
putelineiden kiinnitysköydet sekä 
Greenline-turvavaijerijärjestelmä. 
Pollarin kaksiosaisessa lenkissä 
on erilliset kiinnityspisteet tur-
vaköysille sekä riipputelineiden 
kannatusköysille. Sen suurin sal-
littu hyötykuorma on 5 kN. Pollarit 
ovat kuumasinkittyjä ja pollarin 
putki on koko pituudelta lämpö-
eristetty. Se voidaan asentaa eri-
tyyppisiin rakenteisiin monipuo-
listen kiinnitysvaihtoehtojensa 
avulla. Pollarit kannattaa mitoit-
taa siten, että pollarin lenkki jää 
puoli metriä vesikatteen yläpuo-
lelle runsaslumisissa paikoissa.

5.2 Pito-laitejalusta

Pito-laitejalustoja käytetään 
kulkusiltojen, mainosvalojen ja 
ilmanvaihtolaitteiden kannatuk-
seen sekä lipputankojen jalustana 
loivilla katolla. Laitejalustaan void-
aan myös asentaa Greenline-tur-
vavaijerijärjestelmä. Kattopollarin 
lenkki korvataan laitejalustassa 
halutunlaisella päätylevyllä. Laite-
jalustat valmistetaan tilauksen 
mukaan. Pito-pollari kiinnitetään alustaan neljällä kiinnityspultilla. Kiinnityspulttien välinen etäisyys 

toisistaan on 212 mm ja pulttien yläpinnan korkeus 50mm alustasta.

Kiinnityksen mitoitus:

Pito-kattopollarin kiinnitys alustaan suunnitellaan pulttivoimalle 2F1 ja 
2F2, kun mitoitetaan sallittujen jännitysten perusteella ja  vastaavasti 
rajamitoituksessa ovat kuormien osavarmuuskertoimet kaksinker-
taiset. Kiinnityslaitteen suurin sallittus hyötykuorma on 5kN. Kuormi-
tusmaksimi ilmoitetaan kiinnityslaitteen merkkikilvessä

Pito 300 S 300 5,0 1,25 0,35

Pito 400 S 400 6,7 1,25 0,47

Pito 500 S 500 8,3 1,25 0,59

Pito 600 S 600 10,0 1,25 0,71

Pito 700 S 700 11.7 1,25 0,83

Pito 800 S 800 13,3 1,25 0,95

Pito 1000 S 1000 16,7 1,25 1,19

Pito 1200 S 1200 20,0 1,25 1,43

Pito 1400 S 1400 23,3 1,25 1,67

Pito-lenkki (lenkki 115) - - -

Pollari

Pulttivoima F1 ja F2-käyttötilassa

Kiinnitysalustaan kohdistuva reuna-
puristusjännitys

Kaatopollarin 
runkoputken 
korkeus, mm

F1 kN
(vetovoima)

F2 kN
(leikkausvoima)



Pi i r roksessa on  es i tet ty  pu l t t ien  s i ja int i  a lus levy l lä .

H = Pito-pollarin
tyyppinumero
(runkoputken 
korkeus)



5.4 Pito-kulkusilta

Pito-kulkusilta on kattojen nyky-
aikainen ja turvallinen kulkutie. 
Se mahdollistaa huolto- 
ja korjaustöiden suorittamisen 
luotettavasti kaikissa olosuhteis-
sa. Kulkusilta täyttää nykyaikai-
sen rakentamisen vaatimukset 
ja tarjoaa käyttäjälleen turval-
lisen työympäristön. Tukevan ra-
kenteen ansiosta se on kestävä 
ja  huoltovapaa. Kuumasinkitys 
antaa pitkäaikaisen suojan kor-
roosiota vastaan. 

Kulkusilta suunnitellaan aina 
kohteen vaatimusten mukaisesti. 
Paras ja toimivin kokonaisuus var-
mistetaan valitsemalla optimaali-
set elementtipituudet, ritilätasot 
ja turvavarusteet. Se asennetaan 
kantavaan rakenteeseen, mikä 
tekee siitä vakaan ja tukevan. Be-
toni-, teräs- ja puurakenteille on 
omat asennusratkaisunsa. Ka-
ton muoto ja kaltevuudet voidaan 
huomioida tapauskohtaisesti. 

Pito-kulkusilta on suunniteltu 
käyttäjälle turvalliseksi ja henkilö-
kohtaisten turvavälineiden käyttö 
on tehty helpoksi. Kulkusillan 
Greenline-turvavaijeriin liitettävää 
putoamissuojainta voidaan käyt-
tää koko kulkusillan pituudelta 
ilman irroitusta. Vaijeriin kiinnit-
tyneenä kulkeminen on nopeaa ja 
helppoa.

Pito-kulkusilta on CE-merkitty ja 
testattu EN-516 mukaisesti.

5.3 Pito-Greenline turva-
 vaijerijärjestelmä

Pito-Greenline on uusi ratkaisu 
putoamissuojaukseen loiville ja 
jyrkille katoille. Järjestelmä koos-
tuu Pito-kattopollareista ja Green-
line-turvavaijerijärjestelmästä, 
joiden avulla voidaan muodostaa 
koko katon kattava suoja putoa-
mista vastaan.
Järjestelmällä on useita etuja. 
Se tekee katolla kulkemisesta 
turvallista ja nopeuttaa työsken-
telyä. Vaijeriin kiinnittymisen jäl-
keen käyttäjä on suojattuna koko 
linjan pituudelta, eikä vaijerista 
tarvitse irroittautua pollareiden 
kohdalla. Sillä voidaan toteuttaa 
samanaikaisesti sekä riipputeli-
neiden kannatus että henkilökoh-
tainen putoamissuojaus, myös 
rakentamisen aikana. Turvavaijeri 
voidaan asentaa uudiskohteiden 
lisäksi myös olemassa oleviin 
Pito-kattopollareihin. Yhtä vaijeri-
linjaa voi käyttää neljä henkilöä 
samanaikaisesti. 

Asiantuntijamme vastaavat pro-
jektien suunnittelusta ja toteutuk-
sesta. Projektit dokumentoidaan 
ja asennuspöytäkirja valokuvi-
neen, käyttöohjeet ja suunnitel-
mat liitetään asiakkaalle luovutet-
tavaan materiaalikansioon. 

Pito-Greenline turvavaijerijärjest-
elmä on CE-merkitty ja testat-
tu EN-795 mukaisesti. Sille on 
myönnetty Patentti- ja Rekisteri-
hallituksen hyödyllisyysmalli (nro 
10218).





6 Kattopollarien asennus-
 vaihtoehtoja 

Betoni-, teräs- ja puurakenteille on  
omat asennusratkaisunsa.

Pollarityypit:

Pito-kattopollari
Pito-valupollari
Pito-peltikattopollari 
Pito-hitsattava pollari
Pito-puukattopollari
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