
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

LUMIESTE TIILIKATOLLE

Pisko ka�oturvatuo�eet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käy�ää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuo�eiden ohjeen 
mukainen asentaminen takaavat. Tuo�eiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä vuosi�aiset 
tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmiste�ava, e�ä määräysten mukaista lumikuormaa ei ylitetä. 

• Tarkiste�ava liitosten ja kiinnityskoh�en pitävyys 
• Huolehdi�ava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskoh�en rasituksen 
   minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa) 
• Tuo�eiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvi�aessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus 
• Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaises�.

HUOLTO

Lumiesteet sijoitetaan mahdollisimman lähelle räystästä siten, 
e�ä kuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumiestekiinnike asennetaan apupuuhun kahdella 7x50 mm LVI-ruuvilla (kuva 2). 
Apupuun minimivahvuus 32x100 mm (laatu US+V). Apupuu tulee kiinni�ää 
vähintään kolmeen ka�otuoliin kahdella 6x120 mm ruuvilla kutakin ka�otuolia kohden.

Lumiesteputket lukitaan paikoilleen asentamalla putkeen lukitusruuvit 
uloimpien lumiestekiinnikkeiden sisäpuolelle.
Lumiesteputken jatkokset tehdään sisäkkäisliitoksella.
 
Lumiestekiinnikkeiden maksimi asennusväli on 1000 mm.
Lumiesteputken maksimiylitys uloimmasta kiinnikkeestä 200 mm
(kuva 1).
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Lukitusruuvi, esim. 4,8x25 piikki-
kärkinen kateruuvi tai poraruuvi 4,8x19 (kuva 2)

(kuva 1)

145 mm



Katon kaltevuuskulma (°) ja kaltevuuden
suhdeluku (lappeen korkeuden suhde
lappeen vaakasuuntaiseen leveyteen)

Lappeen enimmäispituus lumiesteen yläpuolella

Lumikuorman ominaisarvo katolla 1,8 kN/m2

Lumiesteen kiinnikeväli 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m 1,2 m

Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

0,97,010,213,419,714,12

8,47,53,66,75,94,11

5,32,47,46,50,74,8

1,37,31,49,42,64,7

7,35,40,59,55,70,9

)7,3:1(,°51<

5,2:1…7,3:1,°22…51

2:1…5,2:1,°72…22

3,1:1…2:1,°73…72

1:1…3,1:1,°54…73
Lumikuorman ominaisarvo katolla 2,0 kN/m2

Lumiesteen kiinnikeväli 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m 1,2 m

Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

1,86,98,019,211,611,91

3,41,57,59,66,82,01

2,38,32,41,53,66,7

8,23,37,34,46,57,6

3,31,45,43,58,62,8

)7,3:1(,°51<

5,2:1…7,3:1,°22…51

2:1…5,2:1,°72…22

3,1:1…2:1,°73…72

1:1…3,1:1,°54…73
Lumikuorman ominaisarvo katolla 2,6 kN/m2

Lumiesteen kiinnikeväli 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m 1,2 m

Katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

2,65,73,89,95,210,51

3,30,44,43,56,60,8

4,29,23,39,38,48,5

1,26,28,24,33,42,5

6,21,35,31,42,52,6

)7,3:1(,°51<

5,2:1…7,3:1,°22…51

2:1…5,2:1,°72…22

3,1:1…2:1,°73…72

1:1…3,1:1,°54…73

Ohjeellinen lumiesteen yläpuolelle soveltuva katon lappeen enimmäispituus (m) sileäpintaisilla ka�eilla. Karkeapintaisilla ka�eilla (sirotepintaiset 
kermikatot) lappeen enimmäispituudet voivat olla näihin verra�una 1,3…1,5-kertaisia. Lumikuorma-arvot ovat katolla olevia lumikuormia.

Lumiesteen tulee kestää kiinnityksineen vähintään 5 kN/m lappeensuuntainen kuormitus. 
Taulukon ohjeelliset arvot täy�ävät tämän vaa�muksen.

LAPPEEN ENIMMÄISPITUUS (RT-Ohjekortti 85-11132)

Esimerkkikuvat lumiesteen mitoituksesta
taulukon mukaises�.

Lumiesteen yläpuolella olevan katon
lappeen enimmäispituus 4,7 m

Lumiestekiinnikkeiden
väli 900 mm

Katon kaltevuus 25
Lumikuorma 1,8 kN/m²

o

Lumiesteen yläpuolella olevan katon
lappeen enimmäispituus 3,3 m

Lumiestekiinnikkeiden
väli 900 mm

Katon kaltevuus 25
Lumikuorma 2,6 kN/m²

o

 

 

Piristeel Oy
Metallitie 4
FI-62200 Kauhava

Pisko-lumiesteet
Kattoturvatuote - Lumiesteitä käytetään estämään 
lumen ja jään putoaminen katolta.

Tuote
Käyttötarkoitus

Suoritustasot
1. Minimikorkeus
2. Jatkokset
3. Staattisen kuorman
    kesto

4. Korroosiokestävyys

Ilmoitettu
Lukitut
Kuormituksella 1,5 kN pistekuormalla ja 5 kN 
kuormalla lappeen kaltevuuden suuntaan taipuma 
alle 20 mm ja pysyvä taipuma alle 5 mm.
Kestävyysluokka C3 medium
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