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Suunnittelu

Vaakavaijerijärjestelmän saa suunnitella vain pätevä henkilöstö. 
Turvallista järjestelmää suunniteltaessa suunnittelijan on ymmär-
rettävä käyttäjän vaatimukset sekä katolle pääsyyn liittyvät näkö-
kohdat. Seuraaviin asioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota:
• järjestelmän käyttötarkoitus
• järjestelmään pääsy ja kulkuväylät
• järjestelmää käyttävien henkilöiden määrä
• katon ja julkisivun täydelliset piirustukset
• katon alusta ja kunto
• kiinnitysmenetelmä.
Järjestelmän suunnittelijan tulee aina noudattaa putoamissuoja-
uksen hierarkiaa. Estäviä järjestelmiä on käytettävä ensisijaisena 
vaihtoehtona. Pysäyttävät järjestelmät ovat toissijainen vaihtoehto.

VAAKAVAIJERIJÄRJESTELMÄ

Soter-vaakavaijerijärjestelmä muodostuu sarjasta katon pintaan 
kiinnitettäviä heilahduksia vaimentavia ankkuripisteitä. Nämä 
pisteet yhdistetään eri komponenttien avulla. Tuloksena on jär-
jestelmä, jossa käytetään 7x7 8 mm ruostumatonta teräsvaijeria. 
Järjestelmä on SATRAn testaama ja hyväksymä standardin EN 795: 
2012, CEN/TS16415 (monta käyttäjää) ja ACR Magenta -ohjeiden 
mukaisesti. 
Vaijerijärjestelmä on helppo asentaa useimmille katolle ja se sopii 
hyvin bitumi- ja yksikerroskatteille sekä peltikatolle ja se voidaan 
myös helposti jälkiasentaa jo olemassa oleviin rakennuksiin ilman 
suuria kattotöitä.
Loivissa tasakatoissa ankkuripisteet kiinnitetään veden- ja läm-
möneristekerroksen läpi tasakattohylsyillä ja peltikatoilla kiinnitys 
tapahtuu niiteillä. Koko järjestelmä on valmistettu korkealaatuises-
ta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä. Ankkuripisteet 
ovat A2 materiaalia ja komponentit sekä vaijerit on valmistettu ha-
ponkestävästä A4 materiaalista. Koko järjestelmälle on mahdollista 
saada 25 vuoden takuu.

Merkkien selitykset

A –  Soter HL -aloitus-/
päätepiste 
sisäkierteisellä 
M10-kiinnikkeellä / 
yleiskiinnikkeellä

B –  Soter R 
-väliankkuripiste 
välikannakkeella

C –  Soter HL 
välikannakkeella

D –  Soter HL T-lähtö, 
jossa 2-reikäinen 
liitoslevy ja 
välikannake

E –  Soter HL Corner, 
jossa kulmasarja ja 
kiinteä kulma
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Putoamisen estävän järjestelmän yleiskuva

SFS:n kehittämät innovatiiviset putoamissuojausjärjestelmät pi-
tävät korkealla työskentelevät työntekijät turvassa. 
Helposti asennettavat järjestelmät soveltuvat kaikkiin tavallisiin 
kattorakenteisiin. Vaakasuuntaisten turvajärjestelmien lisäksi 
SFS tarjoaa pään yläpuolelle asennettavia turvavaijerijärjestel-
miä sekä ratkaisun pystysuoriin käyttökohteisiin.

Putoamisen estäminen

Putoamisen estävät järjestelmät ovat turvallisin vaaka-vaijerijär-
jestelmä. Kun käyttäjä on kiinnitetty järjestelmään, hänellä ei ole 
mahdollisuutta pudota. Käyttäjien kulkuväylät ja saavutettavissa 
olevat alueet ovat määriteltävissä.
Käyttäjän putoamisen estämiseen vaikuttaa kahden mitan väli-
nen suhde: köyden pituus (A) ja järjestelmän sijainti ja etäisyys 
putoamisvaara-alueeseen nähden (B). Käytettäessä tyypillistä 1,85 
m köydenmittaa on etäisyys järjestelmästä katon reunaan/putoa-
misvaara-alueelle yleensä 2,3 m.
Putoamisvaaran voivat aiheuttaa katon reunat, kattoikkunat tai 
muut helposti särkyvät alueet katolla (esim. ikkunat tai lasit).

Putoamisen estävien järjestelmien tärkeimmät hyödyt:
• ei putoamisen mahdollisuutta eikä tarvetta pelastussuunnitelmalle
• viereisiä rakennuksia/alemmalla tasolla sijaitsevia kattoja ja tur-

vaetäisyyksiä ei tarvitse huomioida
• järjestelmä edellyttää vain vähän käyttäjän koulutusta.

A

B

Tasaisen katteen ankkuripiste, eristetty betonikate

Putoamisen pysäyttäminen

Putoamisen pysäyttävät järjestelmät on suunniteltu rajoittamaan 
mahdollisesta putoamisesta aiheutuvia seurauksia. Putoamisen py-
säyttävä järjestelmä tulisi aina varmistaa julkisilla laskelmilla, jotka 
soveltuvat katon alustan tyyppiin. Muut tekijät, kuten rakennuksen 
korkeus ja turvaetäisyydet on otettava asianmukaisesti huomioon.
Tämäntyyppinen järjestelmä vaatii erityistä henkilökohtaista suo-
javarustusta, käyttäjäkoulutusta ja olemassa olevaa pelastussuun-
nitelmaa.
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PYSTYVAIJERIJÄRJESTELMÄ

Pystyvaijerijärjestelmän avulla käyttäjä pystyy kulkemaan tur-
vallisesti ja kädet vapaina erilaisissa rakenteissa, kuten tikkaissa, 
torneissa ja tuulivoimaloissa. SFS:n pystyvaijerijärjestelmät muo-
dostuvat valmiina saatavista ruostumattomasta teräksestä val-
mistetuista ankkuripisteistä ja välikannakkeista, jotka kiinnitetään 
kiinteästi asennettuihin tikkaisiin ja yhdistetään eri komponenttien 
avulla. Tuloksena on järjestelmä, jossa käytetään 7x7 8 mm tai 1x19 
8 mm ruostumatonta teräsvaijeria. SFS:n pystyvaijerijärjestelmä on 
testattu standardin EN353-1:2014+(A1 2017) mukaisesti yhdelle 
käyttäjälle ja se voidaan asentaa erityyppisiin ja -pituisiin tikkaisiin/
pienoihin.
Pystyvaijerijärjestelmät on suositeltavaa asentaa tikkaisiin, joissa ei 
ole turvakaarta, koska kaari voi estää käyttäjän putoamisen pysäyt-
tämisen. Vaijerijärjestelmässä tulee olla levähdyspisteitä käyttäjää 
varten 9...12 metrin välein.
SFS:n pystyvaijerijärjestelmiä tulee käyttää vain SFS:n pystysuoran 
järjestelmän liukulaitteen kanssa, jossa on nykäyksenvaimennin.

• yhden käyttäjän järjestelmä
• järjestelmän pituus enintään 200 m
• 7x7 8 mm tai 1x19 8 mm vaijeri
• välikannakkeita tulee käyttää, kun järjestelmän pituus on yli 6 m, 

jolloin voidaan estää tuulen vaikutukset
• kannakkeet sopivat tikkaisiin, joiden pienan koko on 25...40 mm.

 

 

Nykäyksen-
vaimennin

 

Kierteellinen välikannake

Kiristin ja kireyden osoitin

Pääty-
haarukka

 

Alakannake

Laajennettu
poistumisen
helpottamiseksi 

 

Pystysuoraan vaijeriin
ripustettava liukulaite 

Yläkannake

PÄÄN YLÄPUOLELLE ASENNETTAVA JÄRJESTELMÄ

SFS:n pään yläpuolelle asennettavat turvavaijerijärjestelmät muo-
dostuvat valmiina saatavista ruostumattomasta teräksestä valmis-
tetuista ankkuripisteistä ja välikannakkeista, jotka kiinnitetään sei-
niin, palkkeihin tai muihin rakenteisiin. Tuloksena on järjestelmä, 
jossa käytetään 7x7 8 mm tai 1x19 8 mm ruostumatonta teräsvai-
jeria. Järjestelmä on SATRAn testaama standardin EN795:2012 ja 
CEN/TS16415:2013 mukaisesti.
SFS:n putoamissuojausjärjestelmän mukana on mahdollista saada 
oma laskentaohjelma, jonka avulla voidaan laskea ja määrittää lo-
pulliset kuormitukset, järjestelmän poikkeamat sekä muut yksityis-
kohdat. Näiden tietojen perusteella suunnittelija voi laatia käyttö-
tarkoitukseen soveltuvan järjestelmän.
SFS:n asiantuntija tai valtuutettu asentaja tekee laskelmat ja ehdot-
taa käyttökohteeseen soveltuvaa toimivaa ratkaisua huomioiden 
järjestelmän vaatimukset, käyttäjien lukumäärän, käyttökohteen 
olosuhteet ja turvaetäisyydet sekä rakenteet, joihin järjestelmä 
kiinnitetään.
Rakenteiden ja kiinnitysmenetelmien on kestettävä laskentaohjel-
man määrittämät kuormat kaksinkertaisesti, jotta varmuuskertoi-
meksi saadaan 2:1. Pääty-

haarukka

Pään yläpuolelle asennettavan
järjestelmän kannakkeet 

Putoamissuojausjärjestelmät  
Pään yläpuolelle asennettava järjestelmä

Soter™– pään yläpuolelle asennettavan
järjestelmän henkilökohtainen liukulaite
ainutlaatuisella poisto-ominaisuudella

Linjan
kiristin

 

Esimerkkejä:
• moduulirakentamisen kohteet
• lastin purkutyöt
• sisäiset siltanostureiden tarkistukset
• junien huoltotyöt.

Pään yläpuolelle asennettava turvavaijerijärjestelmä on suunnitel-
tu tarjoamaan jatkuva suoja riskialttiissa työskentelyolosuhteissa 
toimiville käyttäjille.

Järjestelmän tyypit

SFS:n pään yläpuolelle asennettavasta turvavaijerijärjestelmästä on 
saatavilla kaksi eri vaihtoehtoa, jotka soveltuvat korkealla työsken-
telyn eri käyttökohteisiin. 

Pään yläpuolelle asennettava järjestelmä useilla jänneväleillä
• useita jännevälejä ja kulmia sisältävät järjestelmät jopa 250   

metrin pituuteen saakka
• järjestelmän pituus pienenee suhteessa kulmien määrään:   

1 kulma – 175 m, 2...4 kulmaa – 150 m, yli 5 kulmaa – 125 m
• enintään 4 käyttäjää
• komponentit voidaan asentaa joko seinään tai pään yläpuolelle

Voimakkaasti kiristyvä pään yläpuolelle asennettava järjestelmä 
yhdellä jännevälillä
• yksittäisten jännevälien pituus enintään 30 metriin saakka ilman 

välikannakkeita

Pään yläpuolelle asennettava järjestelmä useilla jänneväleillä


