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Yleistä
MARKKI®-seinä- ja turvatikkaat asennetaan kiinteästi 
rakenteisiin. Ne takaavat turvallisen kulkuyhteyden 
vesikatolle ja muille huoltokohteille sekä varmistavat 
turvallisen alaspääsyn varapoistumistienä tarvittaessa, 
yhdistettynä sivusiirtymäsarjalla.

Markki®-tikasrungot ja niiden asentamiseen käytettä-
vät asennusosat on kaikki valmistettu sinkitystä teräk-
sestä. Suojaavan sinkkipinnoitteen määrä on 350 g/
m² eli 25 µm. Maalatut tikkaat ja niiden tarvikkeet ovat 
sinkittyjä ja pulverimaalattuja, maalikalvon paksuus 
80–100 µm.

Seinä- ja turvatikkaat asennusosineen täyttävät RT 
85-11132 asettamat vaatimukset ja RakMk F2 ohjeet 
talotikkaiden mitoitukselle ja kestävyydelle.

Tikkaiden nousukorkeuden ylittäessä 8 m on tikkaat 
varustettava turvakiskolla tai selkäsuojuksella. 

Vaatimustenmukaisuus
Markki®-seinä- ja turvatikkaat asennusosineen täyttävät 
RT 85-11132 asettamat vaatimukset ja RakMk F2 ohjeet 
talotikkaiden mitoitukselle ja kestävyydelle.

Mitoitus
Seinä- ja sivutikkaat mitoitetaan siten, että alin askelma 
jää maasta tai muusta nousutasosta 1000–1200 mm 
korkeudelle. Ylimmän askelman on sijaittava seinä-
tikkaalla ±100 mm korkeudella räystäästä tai muusta 
nousutasosta. Sivutikkaan tikasrunkoon on jätettävä 
pituusvaraa 1200 mm räystäästä tai muusta nousuta-
sosta ylöspäin.

Kohteessa, jossa on tarpeen estää lasten kiipeämi-
nen tikkaille, käytetään lukittavaa kiipeilyestettä tai 
alaslaskettavia tikkaita. Alaslaskettavia tikkaita käytettä-
essä tikkaan alaosan korkeus saa olla enintään  
2000 mm.

Tikkaan seinäjalat mitoitetaan niin, että tikkaan run-
koputken sisäpinnasta on vähintään 200 mm räystää-
seen tai muuhun ulkonemaan.

Seinä- ja turvatikkaan seinäjalkaparin suurin sallittu 
etäisyys toisistaan on 3000 mm. Sivutikkaan seinäjaloil-
la suurin sallittu etäisyys toisistaan on 2000 mm.

Turvatikas mitoitetaan niin, että ylin askelma on 
mahdollisimman lähellä poistumistasoa ja alin askelma 
1000–3000 mm maasta.

Turvakiskon alapään korkeus maasta saa olla maksi-
missaan 2000 mm.

Tikkaan selkäsuojan alapään korkeus maasta saa olla 
maksimissaan 3000 mm.
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Tikkaiden kiinnitystarvikkeet
Kaikkien kiinnitysruuvien on kestettävä hyvin korroosio-
ta. Kuusioruuvien lujuusluokan on oltava 8.8. Maksimi-
kiristysmomentti kuumasinkityillä M8-ruuveilla on  
30,5 Nm kuivana asennettuna. Koneellisesti kiristettä-
essä maksimikiristysmomentti on 28,5 Nm. Maksimiki-
ristysmomentti on usein kuitenkin se, jossa kiinnitettä-
vä materiaali alkaa muuttaa muotoaan.

Erilaisten seinä- ja runkorakenteiden vuoksi on kiin-
nitysruuvit seinäkiinnityksessä valittava seinärakenteen 
mukaan. Puurakenteisissa seinä- ja runkorakenteissa 
voidaan käyttää LVI- tai kansiruuveja. Betonirakenteessa 
käytetään kiila-ankkureita ja kevytbetoni- tai kevytsora-
harkkorakenteessa läpipulttausta tai kemiallisia ankku-
reita.

Turvatikkaan seinäjalka käännetään tikkaan pystyput-
ken ympäri ja lukitaan paikoilleen M8x30-ruuvilla ja 
mutterilla aluslevyä käyttäen. Jos ylimmän ja alimman 
kiinnityspisteen keskinäinen etäisyys on suurempi kuin 
3 000 mm, lisätään välille jalkapareja tarvittava määrä.

Turvatikas on aina pyrittävä kiinnittämään seinän 
runkorakenteisiin, yhdellä kiinnitysruuvilla/yläkaaren 
korva ja yhdellä kiinnitysruuvilla/seinäjalka. Kiinnitys-
ruuvit valitaan seinämateriaalin mukaan.

Turvatikkaan asennus

Mitoita turvatikkaan tikasrunko mitoitusohjeiden 
mukaan. Kiinnitä tikkaan yläkaaret tikasrungon supis-
tettuihin päihin ja yläkaaren kiinnityskorva yläkaareen 
M8x40-ruuvein ja mutterein aluslevyjä käyttäen. 

Tikasrunko
Markki®-tikasrungon sisäleveys on 400 mm ja puo-
lien keskinäinen etäisyys toisistaan 300 mm. Kaikki 
tikasrungot ovat jatkettavissa. Jatkettaessa on huomi-
oitava, että tikkaan paarteiden supistetut päät tulevat 
aina ylöspäin. Jatkaessasi tikkaita yhdistä ne ja asenna 
M8x40-ruuvit ja mutterit aluslevyineen molempiin run-
koputkiin kuvan mukaisesti.

Kuva 1. Tikasrungon jatkaminen, 
ruuvit M8x40 ja aluslevyt mutteri-
en puolella.

Kuva 2. Turvatikkaat 
koottuna.

Kuva 3. Turvatikkaan 
yläkaarien kiinnitys 
korvakkeilla.

Kuva 4. Turvatikkaan 
kiinnitys seinään 
seinäjaloilla, käännös 
runkoputken ympäri ja 
lukitus M8x30-ruuvilla, 
aluslevyllä ja mutterilla
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Sivusiirtymätankoja voidaan käyttää siirryttäessä sivut-
tain tikkailta toisille tai apuna turvallista poistumistietä 
rakennettaessa. Sivusiirtymätangot asennetaan seinään 
n. 900–1000 mm korkeuserolla toisistaan.

Sivusiirtymätankojen seinäkiinnikkeet kiinnitetään 
seinän runkorakenteisiin kahdella ruuvilla/kiinnike. 
Kiinnikkeiden maksimiasennusväli on 1200 mm. Kiinni-
tysruuvit valitaan seinämateriaalin mukaan. Sivusiirty-
mätangot työnnetään kiinnikkeiden sisään ja lukitaan 
paikoilleen poraruuveilla.

Sivusiirtymän asennus Seinätikkaan asennus

Mitoita seinätikkaan tikasrunko mitoitusohjeiden mu-
kaan. Mitoita seinätikkaan seinäjalat niin, että räys-
täästä tai muusta ulkonemasta jää tikkaan pystyputken 
sisäpintaan vähintään 200 mm. Lyhennä seinäjalkoja 
tarvittaessa. 

Alin jalkapari asennetaan alimman ja toiseksi alim-
man askelmapuolan väliin ja ylin mahdollisimman 
lähelle räystästä. Jos ylimmän ja alimman jalkaparin 
välinen etäisyys on suurempi kuin 3000 mm, lisätään 
välille jalkapareja tarvittava määrä.

Räystästuet tukevat seinätikasta pystysuuntaisessa 
kuormituksessa, niitä on käytettävä aina, kun seinäjalan 
mitta on yli 200 mm.

Kuva 5, sivusiirtymätangot

Kuva 6. Sivusiirtymätangon seinäkiinnitys: seinämateriaalin 
mukaiset ruuvit, tangon lukitus korvakkeeseen poraruuvilla.

max 3000 mm

1100 ± 100 mm

200 mm

± 100 mm

Kuva 7. Seinätikkaiden mitoitus.

900–1000 mm
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Räystästukien avulla tikkaan ylimmät seinäjalat tuetaan 
rakennuksen räystään runkorakenteeseen. Räystästuki 
asennetaan kuvan 10 mukaisesti tikkaan seinäjalkaan 
M8x30-ruuvilla ja mutterilla aluslevyä käyttäen ja räys-
tään runkorakenteeseen esim. LVI- tai kansiruuvilla.

Seinäjalat on aina pyrittävä kiinnittämään seinän run-
korakenteisiin. Kiinnitysruuvit valitaan seinämateriaalin 
mukaan. Tiilivuoratuissa taloissa suositellaan seinäjalko-
jen kiinnittämistä runkomateriaaliin jo ennen muuraus-
ta. Seinäjalan kiinnityksen yhteydessä on huolehditta-
va, ettei valumavesi pääse seinärakenteisiin.

Seinätikkaan jalka kiinnitetään tikasrunkoon jalan 
klemmarilla. Varmista, että seinäjalka on tikkaan pys-
typutkessa kiinni ja kiristä klemmari reunoilta kahdella 
M8x16-ruuvilla ja mutterilla aluslevyjä käyttäen ja kes-
keltä klemmaria jalkaputken läpi yhdellä M8x40-ruuvilla 
ja mutterilla aluslevyä käyttäen. Asennusvaiheessa 
M8x40-ruuville jalkaputken läpi on porattava 8–9 mm 
reikä.

Kuva 8. Seinätikkaan kiinnitys: klemmarit, seinäjalat ja 
räystästuet

Kuva 9. Seinätukien kiinnitys klemmarein tikasrunkoon: a) 
M8x16-ruuvit b) M8x40-ruuvi

425-450

83

Piirros 1. Seinäjalan laippojen mitoitus

Kuva 10. Räystästukien kiinnitys: seinäjalkaan M8x30-ruuvilla, 
aluslevyllä ja mutterilla ja räystään runkorakenteeseen sopival-
la ruuvilla.

a

a

b
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Yläkaaren kiinnitys kattosiltaan
Yläkaari liitetään kattosiltaan liitoskappaleella. Liitä 
yläkaaren päät liitoskappaleeseen M8x40-ruuvein ja 
mutterein aluslevyjä käyttäen. Jos yläkaarta on ly-
hennetty, poraa reikä yläkaareen liitoskappaleeseen 
kiinnittämistä varten. Kiinnitä liitoskappale kattosillan 
alapuolelle kahdella M8x30-ruuvilla ja mutterilla alus-
levyjä käyttäen. Kattosillan pään, johon seinätikkaan 
yläkaaret on kiinnitetty, täytyy olla vähintään 200 mm 
mutta enintään 400 mm päässä seinätikkaan runkoput-
ken sisäpinnasta mitattuna.

Yläkaarien asennus tikasrunkoon
Tikkaan yläkaaret asennetaan seinätikkaan yläpäähän 
runkoputkien supistuksiin ja lukitaan paikoilleen M8x40-
ruuvein ja mutterein aluslevyjä käyttäen. Yläkaaren kat-
toon kohdistuvat päät lyhennetään tarvittaessa oikean 
mittaisiksi. Jos seinätikkaaseen asennetaan selkäsuojus, 
asenna yläkaari kuvasta poiketen toisin päin.

Yläkaarien kiinnitys katteeseen
Yläkaaret liitetään suoraan kattoon L-kiinnikkeillä. L-
kiinnike kiinnitetään yläkaareen yhdellä M8x40-ruuvilla 
ja mutterilla aluslevyä käyttäen. Jos yläkaarta on lyhen-
netty, poraa reikä L-kiinnikkeen kiinnittämistä varten. 
L-kiinnike kiinnitetään katteen läpi ruoteeseen yhdellä 
7x50 LVI-ruuvilla käyttäen tiivistävää aluslaattaa sekä 
tiivistenauhaa kiinnikkeen ja katteen välissä.

Yläkaarien kiinnitys lapetikkaaseen
Yläkaaret liitetään lapetikkaisiin U-kiinnikkeillä. Vie 
U-kiinnikkeen latta lapetikkaan runkoputken alapuo-
lelle oikeitten puolien väliin, ja taita putken ympärille 
U-muotoon. Kiinnitä U-kiinnikkeen ylempään reikään 
yläkaaren pää M8x40-ruuvilla ja mutterilla aluslevy-
jä käyttäen. Jos yläkaarta on lyhennetty, poraa reikä 
yläkaareen U-kiinnikkeen kiinnittämistä varten. Lukitse 
U-kiinnike lapetikkaan runkoputkeen U-kiinnikkeen 
keskimmäisestä tai alimmasta reiästä M8x40-ruuvilla ja 
mutterilla aluslevyä käyttäen. Alimmasta reiästä lukittu-
na täytyy lapetikkaan runkoputken läpi porata reikä.

Kuva 13. Seinätikkaiden kiinnitys lapetikkaaseen

Kuva 11. Yläkaarien kiinnitys tikasrunkoon: M8x40-ruuvit, alusle-
vyt ja mutterit.

Kuva 12. Yläkaaren kiinnitys kat-
teeseen: yläkaari L-kiinnikkeeseen 
M8x40-ruuvilla. L-kiinnike kattee-
seen 7x50 LVI-ruuvilla, tiivistävä 
aluslaatta ja tiivistenauha kiinnik-
keen ja katteen väliin.

Kuva 14. Seinätikkaan yläkaaren kiinnitys kattosiltaan liitos-
kappaleen avulla.

200–400 mm
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Yläkaaret liitetään tiilikattoon liitososilla, jotka kiinnite-
tään apupuuhun piirroksen 2 mukaisesti. Asenna ensik-
si kattoon oikealle kohdalle apupuu. Apupuun 50x100 
on oltava vähintään lujuusluokan C24 puutavaraa, ja se 
kiinnitetään vähintään kolmeen kattotuoliin 6x120- tai 
vastaavin ruuvein. Kiinnitys vähintään 2 ruuvilla/kat-
totuoli. Molemmat kiinnikkeet kiinnitetään apupuuhun 
kahdella 7x50 LVI-ruuvilla. Tiilien rikkoutumisen estämi-
seksi molempien liitosrautojen yläpuoliseen kattotiileen 
on tehtävä vesilukkoon kiinnikkeen leveyden ja pak-
suuden vaatima kolo. Asenna kiinnikkeet n. 300 mm 
etäisyydelle toisistaan.

Liitoskappale saadaan kohdistetuksi yläkaarien suh-
teen säätöreikien avulla sekä lappeen että harjan suun-
taisesti. Liitoskappale kiinnitetään apupuuhun kiinnitet-
tyihin kiinnikkeisiin kahdella M8x16-ruuvilla mutterilla 
aluslevyjä käyttäen. Kiinnitä yläkaaren pää liitoskappa-
leeseen M8x40-ruuvilla ja mutterilla aluslevyä käyttä-
en. Jos yläkaarta on lyhennetty,  poraa yläkaareen reikä 
liitoskappaleen kiinnittämistä varten.

Yläkaaren liitos tiilikattoon

Yläkaaren tukikaaren asennus
Yläkaaret liitetään tikasrunkoon tukikaarella. Tukikaari 
asennetaan, kun tikkaan yläkaaren toista päätä ei voida 
kiinnittää mihinkään muuhun kiinteään rakenteeseen 
kuin tikasrunkoon. 

Tukikaaren supistettu pää työnnetään yläkaaren ka-
tonpuoleisen pään sisään. Liitos lukitaan M8x40-ruuvilla 
ja mutterilla aluslevyä käyttäen. Tukikaaren toinen 
pää kiinnitetään seinäjalan klemmarilla tikasrunkoon. 
Lukitse liitos klemmarin reunoilta M8x16-ruuveilla ja 
muttereilla sekä keskeltä tukikaaren putken läpi M8x40-
ruuvilla ja mutterilla aluslevyjä käyttäen.

Kuva 15. Yläkaaren liitososat tiilikattoon:
1. kiinnike
2. liitoskappale

1

2

145

50x100 apupuu

Tiileen lovi kiinnikkeelle
7x50 LVI-ruuvi

Piirros 2. Liitososan kiinnitys 
kattorakenteeseen

Kuva 16. Yläkaaren liitos tiilikattoon.

Kuva 17. Yläkaaren 
tukikaaret.
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Tikkaan alajatkeen asennus
Tikkaan alajatketta (kuva 19) asennettaessa tarvitaan 
asennussarjan lisäksi myös 6-puolainen, 1,8 m pitkä 
tikasrunko. 

Kääntövarret kiinnitetään seinätikkaan alimpaan ja 
kolmanneksi alimpaan puolaan sekä jatkotikkaan toi-
seksi ja neljänneksi ylimpään puolaan. 

Kierretanko työnnetään puolaputken läpi ja molem-
mille puolille puolien päihin laitetaan muoviholkit (a). 
Kääntövarret lukitaan paikoilleen M10-nylocmutterein ja 
aluslevyin. Älä kiristä mutteria liikaa.

Lukitushaka (b) kiinnitetään M8x40-ruuvilla ja mutte-
rilla aluslevyä käyttäen toiseksi alimpaan seinätikkaan 
puolaan.

Liukutikaslevyjen asennus
Liukutikaslevyjä asennettaessa tarvitaan lisäksi vähin-
tään 6-puolainen 1,8 m tikasrunko.

Laita jatkotikkaat seinätikasta vasten. Kiinnitä liuku-
tikaslevyt seinätikkaan alaosaan tikkaan ulkopinnalle 
neljällä M10 kierretangolla ja muttereilla aluslevyjä 
molemmin puolin käyttäen tikkaan puolien läpi. Ennen 
liukulevyjen kiristystä säädä sopiva välys (n. 2 mm) 
jatkotikkaalle. Jatkotikas voidaan lukita ylös liukulevyn 
alapäästä Abloy n:o 340/50 -riippulukolla.

Kiipeilyesteen asennus
Kiipeilyestelevy asennetaan seinätikkaan alaosaan, 
asenna levy kuvan 18 mukaisesti alimman ja neljännen 
askelmapuolan päälle. Paina kevyesti alaspäin, kunnes 
levy on paikoillaan. Kiipeilyeste lukitaan tikkaan kol-
mannesta puolasta esim. Abloy n:o 340/50 -riippulukol-
la. 

Kuva 18.  
Kiipeilyeste

Kuva 19. Tikkaan alajatke

a

b

Kuva 20. Liukutikaslevyt: kiinnitys neljällä kierretangolla 
tikkaan puolien läpi.
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Selkäsuojuksen asennus

Selkäsuojuksella varustettu seinätikas asennetaan nor-
maalisti, ainoastaan yläkaari asennetaan kuvan mukai-
sesti toisin päin.

Kuva 21. Selkäsuojus.

Kuva 22. Yläkaaret selkäsuojuksen yhteydessä

Selkäsuojuksen toiseksi ylin vanne 
asennetaan toiseksi ylimpään tikkaan 
puolaan kiinnittäen M10-kierretangolla 
puolan läpi ja lukitaan paikoilleen 
M10-nylocmutterein molemmin puolin 
aluslevyjä käyttäen (kuva 23). Seuraa-
vat vanteet tästä alaspäin asennetaan 
samalla tavoin 1200 mm välein.

Kuva 23. Selkäsuojuksen toiseksi 
ylimmän vanteen asennus.

Ylin vanne asennetaan 1200 mm korkeammalle 
toiseksi ylimmästä vanteesta tikkaan yläkaareen, johon 
porataan 8–9 mm reikä vannetta varten (kuva 24). 
Vanne asennetaan paikoilleen molempiin yläkaariin 
M8x40-ruuvein ja mutterein aluslevyjä molemmin 
puolin käyttäen.

Kuva 24. 
Selkäsuojuksen 
ylimmän vanteen 
asennus.

Pystylistat asennetaan vanteisiin M8x16-ruuvein ja 
mutterein, jatkettaessa asennetaan päällekkäin päät 
saman ruuvin alle (kuva 25).

Kuva 25. Pystylis-
tojen asennus.

Vinotuet asennetaan selkäsuojuksen alimmalle van-
teelle. Vinotuki kiinnitetään seinätikkaseen 600 mm, 
eli 2 puolaa vannetta ylemmäksi kierretangolla samoin 
kuin vannekin (kuva 23). Vinotuen toinen pää kiinnite-
tään molemmin puolin pystylistan ruuvin alle. 
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Nousuprofiili B:n  
asennus seinätikkaisiin
Nousuprofiilin asennus suoritetaan ylhäältä alaspäin, ja 
apuna käytetään esim. ylös asennettua köysipyörää ja 
köyttä, jolla turvakiskoelementit nostetaan paikoilleen. 
Ylimmän turvakiskoelementin on oltava vähintään 3 m 
pitkä. 

Nousuprofiilin asennus, Eltel
Nousuprofiilin ensimmäinen elementti asennetaan 
seinätikkaan yläpäähän ja kiinnitetään puolakiin-
nikkeellä n:o 10 tikkaan ylimpään puolaan. Keskitä 
nousuprofiili keskelle seinätikasta, ennen kuin kiristät 
puolakiinnikkeen. Asenna seuraava profiilin puolakiin-
nitin neljänteen puolaan ylhäältä päin, 900 mm päähän 
ylemmästä kiinnittimestä. Seuraavat puolakiinnittimet 
asennetaan maksimissaan 2 500 mm etäisyyksille 
toisistaan. Nousuprofiilin jatkoksen kohtaan asennetaan 
molemmin puolin puolakiinnikkeet.

Poistumiskaaren asennus
Poistumiskaari asennetaan n. 800 mm korkeuteen 
poistumistasanteesta. Kiinnitä puolakiinnikkeellä n:o 
10 seinätikkaan ylimpään puolaan, keskitä poistumis-
kaaren profiili keskelle tikasrunkoa ennen kuin kiristät 
puolakiinnikkeen. Asenna seuraava profiilin puolakiin-
nitin neljänteen puolaan ylhäältä päin, 900 mm pää-
hän ylemmästä kiinnittimestä. Poistumiskaaressa on 
kiinteästi valmiina vaunuohjain.

Puolakiinnikkeen asennus, Eltel
Perussanka asennetaan nousuprofiiliin tikaspuolan 
yläpuolelle. Kiristettäessä sangan M10 -lukitusruuvia on 
varmistettava, että profiilin ura ei supistu alle 14 mm:n. 
Perussanka kiinnitetään puolaan takaraudalla, takarau-
dan pidempi kynsi tulee puolan puolelle. Kiinnitysruu-
vin M12 pituus sovitetaan tikaspuolan mukaan alusle-
vyillä niin, että ruuvi ei paina profiiliin. Varmistetaan, 
että kiinnike asettuu suoraan ja keskelle profiilia.

Turvavarusteet

Kuva 26. Poistumiskaari eteen, Eltel B 50

Nousuprofiilin jatkaminen, Eltel
Nousuprofiilia jatkettaessa yhdistetään profiilit jatkos-
muhveilla. Jatkosruuvit kiristetään ja huomioidaan, ettei 
ura pienene alle 14 mm:n. Jatkoksen asettuminen tar-
kistetaan ja epäjatkuvuudet korjataan esim. vasaralla.

Kuva 28. Eltel-jatkosmuhvi n:o 70

Kuva 27. Puolakiinnike Eltel n:o 10
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Kuva 29. 
Eltel -kiinteä 
vaunueste n:o 89

Kuva 30.
Eltel-vaunuohjain n:o 84

Avattava vaunueste yläpää, Eltel
Kiinnitä vaunuohjain n:o 84 ensin, kuvan mukaisesti 
heti vaunuesteen alapuolelle niin, että kiinnitysruu-
vi M10 tulee kiskon vasemmalle puolelle. Avattava 
vaunueste, n:o 85 asennetaan nousuprofiilin yläpää-
hän. Pujota vaunueste profiilin jatkosreikiin siten, että 

Kuva 31.
Eltel- avattava vaunueste n:o 85

Kuva 32. 
Eltel-
turvavarusteet 
nousuprofiilissa B

n:o 85

n:o 84

n:o 851

n:o 84

Vaunuesteet, Eltel
Vaunueste asennetaan kiskon molempiin päihin estä-
mään vaunun tahaton ulostulo kiskosta. Jos turvakiskon 
alapää on alle 600 mm päässä maasta, voidaan alapään 
vaunueste jättää pois. Jos molempiin päihin asennetaan 
kiinteä vaunueste n:o 89, on nousuvaunu asennettava 
paikoilleen ennen kuin molempien päiden vaunuesteet 
lukitaan paikoilleen. Käytettäessä avattavia vaunuestei-
tä on nousuprofiili varustettava myös ylä- ja alapäässä 
kiinteällä vaunuohjaimella n:o 84.

Kiinteä vaunueste, Eltel
Kiinteä vaunueste kiinnitetään kiskon uraan yhdellä kiin-
nitysruuvilla, vähintään 50 mm päähän kiskon päästä.

Avattava vaunueste alapää, Eltel
Pujota vaunueste turvakiskon alapäähän siten, että 
kiinnitysruuvi M12 osuu kiskon alimpaan pohjaloveen. 
Kiristä kiinnitysruuvi M12 ja lukitusruuvi M10. Kiinnitä 
vaunuohjain n:o 84 kuvan 30 mukaisesti heti vau-
nuesteen alapuolelle niin, että kiinnitysruuvi M10 tulee 
kiskon vasemmalle puolelle.

käyttökahva jää profiilin vasemmalle puolelle. Asenna 
aluslevy ja sokka paikoilleen, tarkista, että vaunueste 
ei hankaa missään asennossa ja toiminnassa on riittävä 
välys. Tarvittaessa taivuta vaunuesteen U-sanka. 

Tarkista lopuksi kaikki liitokset ja nousuvaunun 
esteetön liikkuvuus.

Nousuvaunu n:o 932
Nousuprofiilissa B saa käyttää ainoastaan nousuvaunua 
n:o 932.  
 
Lue ja noudata nousuvaunun käyttöohjetta!
 

Vaakavaunua ei koskaan saa käyttää 
kiipeämiseen!
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Lepotason asennus 
Lepotaso n:o 105 asennetaan turvakiskoon tikasaskel-
mien väliin heti askelman alapuolelle. Lepotaso ”kier-
rätetään” turvakiskoon tikkaan etupuolelle ja lukitaan 
paikoilleen kiristämällä molemmat lukitusruuvit. 

Lepotaso ei estä kiipeämistä, ja sillä voidaan istua 
vaunua irrottamatta. Yli 10 metriä korkeissa nousuissa 
lepotaso suositellaan asennettavaksi 6 metrin välein.

Sivutikkaan asennus
Mitoita sivutikkaan tikasrunko mitoitusohjeiden mu-
kaan. Mitoita seinätikkaan seinäjalat niin, että räys-
täästä tai muusta ulkonemasta jää tikkaan pystyputken 
sisäpintaan vähintään 200 mm. 

Alin seinäjalka asennetaan toiseksi alimman askel-
mapuolan väliin alapuolelle, n. 50 mm etäisyydelle ja 
ylin mahdollisimman lähelle räystästä 50 mm askelma-
puolan alapuolelle. Jos ylimmän ja alimman seinäjalan 
keskinäinen etäisyys on suurempi kuin 2000 mm, 
lisätään välille seinäjalkoja tarvittava määrä.

Kuva 33. Eltel-lepotaso 
n:o 105

Kaidetangon 
tolppa

Kaidetanko

Seinäjalka 400

Seinäjalan 
laippapari

Tolpan katto-
kiinnityslaippa

Runkoasennuslevy 
tiili

Kuva 35. Sivutikkaan tarvikkeet

Kuva 34. Sivutikas asennettuna.
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Seinäjalan asennus
Seinäjalka asennetaan tikasrunkoon kääntämällä jalka 
kuvan mukaisesti tikasrungon pystyputkien ympäri. 
Jalka lukitaan paikoilleen kolmella M8x60-ruuvilla ja 
mutterilla aluslevyjä käyttäen.

Seinäjalan laippapari kootaan seinäjalkaan neljällä 
ristikkäin asennettavalla M8x60-ruuvilla ja mutterilla 
aluslevyjä käyttäen.

Seinäjalat on kiinnitettävä seinän runkorakenteisiin. 
Kiinnitysruuvit valitaan seinämateriaalin mukaan. 

Tiilivuoratussa seinässä on asennettava muurauk-
sen yhteydessä runkorakenteeseen runkoasennuslevyt 
(kuva 37), joihin seinäjalka voidaan kiinnittää.

Kuva 36. Seinäjalan ja laippaparin kiinnitys. Ennen 
ruuvien ja laippapariin kiinnittämistä seinäjalka taivute-
taan tikkaan runkoputken ympäri nuolen osoittamasta 
kohdasta.

Kuva 37. Runkoasennuslevy 
tiilivuorattuun seinään.

Kaidetangot
Ennen ylimmän kaiteen asennusta sahaa tikkaan pysty-
putkien yläosasta supistusosat pois. Asenna kaidetan-
got samoin kuin seinäjalka kääntämällä kaide tikasrun-
gon pystyputkien ympäri. Lukitse paikoilleen kolmella 
M8x60-ruuvilla ja mutterilla aluslevyjä käyttäen. Ennen 
kaidetangon tolpan asennusta asenna mukana tullut 
holkki kaidetangon sisälle, ja lukitse M8x60-ruuvilla ja 
mutterilla aluslevyä käyttäen. 

Asenna kaidetangon tolpan alapäähän kattokiinnitys-
laippa kahdella M8x40-ruuvilla ja mutterilla aluslevyjä 
käyttäen. Laita tiivistysnauha kiinnityslaipan pohjaan. 
Asenna kaidetangon tolppa kaidetankojen päähän, ly-
hennä tarvittaessa, ja lukitse paikalleen M8x60-ruuvein 
ja mutterein aluslevyjä käyttäen. 

Kiinnitä kattokiinnityslaippa katteen läpi runkora-
kenteeseen 7x50 LVI-ruuvein tai vastaavin, tiivistäviä 
aluslevyjä käyttäen.

Kuva 38. Kaidetanko ja kaidetangon tolppa.
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Seinä- ja turvatikkaan asennuspöytäkirja

Asiakas:

Osoite:

Asennetut tikkaat: Seinätikas kpl Sivutikas kpl
Turvatikas kpl Sivusiirtymäsarja kpl

Seinärakenne: Puurunko Tiiliverhous
Betonirunko Kevytsoraharkko

Muu, mikä?

Asennetut tikasrungot: 1,2 m kpl RR33 Musta
1,8 m kpl RR32 Ruskea
2,4 m kpl RR20 Valk.
3,0 m kpl RR23 Harmaa
4,2 m kpl RR29 Pun.

RR750 Tiilenp.
Sinkitty
Muu, mikä?

Seinätikas, yläkaarien liitos: Kattosiltaan Tukikaarella tikkaisiin
Kattokaiteeseen Lapetikkaisiin
Tiilikattoon Muu, mikä?

Asennetut kiipeilyesteet: Kiipeilyestelevy kpl Liukutikaslevyt kpl
Alajatke kpl

Kiipeilyesteiden lukitsemiseen sopiva lukko, esim. Abloy n:o 340 Asentaja toimittaa
Asiakas hankkii itse

Asennetut turvavarusteet: Selkäsuojus m
Nousukisko m

Nousukisko ja siihen liittyvät turvavarusteet on tarkistettava toimittajan valtuuttaman henkilön toimesta 12 kk välein. Tarkastuksesta on 
laadittava erillinen pöytäkirja.

Huom!

Asennusliike/asentaja:

Asennuspäivämäärä: Asentajan allekirjoitus:
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Huolto ja tarkastus
Markki-seinä- ja turvatikkaat ovat turvallisia ja pitkäikäi-
siä käyttää, kun ne asennetaan valmistajan ohjeiden 
mukaan ja huolehditaan vuosittain tehtävistä tarkastuk-
sista ja huolloista. Jos seinätikkaisiin on liitetty turva-
kisko, on kiinteistön omistajalla velvollisuus tarkistuttaa 
henkilösuojaimet valmistajan valtuuttamalla henkilöllä 
12 kk välein.

Vuosittaisessa tarkastuksessa kiinnite-
tään erityisesti huomiota:

•  kattokiinnitysten ja läpivientien tiiveyteen
•  ruuviliitosten tiukkuuteen
•  maali- ja sinkkipintojen kuntoon
•  turvakiskojen ja varusteiden kuntoon

Vaurioituneet tai vialliset osat on uusittava tai 
korjattava mahdollisimman nopeasti.

Jos tarkastuksessa havaitaan sellaisia puutteita, jotka 
vaarantavat käyttäjän turvallisuuden, asetetaan ko. 
järjestelmä käyttökieltoon, kunnes puutteet on korjattu. 
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. 

Valmistajan valtuuttamat henkilöt
Valmistajan valtuuttamat asentajat, jotka voivat suorit-
taa 12 kk välein tehtävän tarkistuksen, löytyvät valmis-
tajan kotisivuilta 

www.markki.fi

Valmistajan valtuuttamia asentajia voi myös tiedustella 
valmistajalta suoraan:

Ollinkankaantie 108
62420 Kortesjärvi
Puh. (06) 488 0900
Fax (06) 488 5361
markki@markki.fi

Huolto ja tarkastus, 
turvajärjestelmä Eltel
Ennen käyttöönottoa on suoritettava järjestelmän ja 
sen osien käyttöönottotarkastus. Tarkastuksessa tode-
taan, että asennus on ohjeiden mukaisesti suoritettu, 
että kiinnitykset on tehty hyvin ja että ruuvit on kiris-
tetty huolellisesti. Lisäksi laitteen toiminta kokeillaan. 
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Järjestelmän osia ei 
saa korvata muilla kun saman valmistajan vastaavilla 
osilla.

Käyttäjän silmämääräinen tarkastus
Käyttäjän on ennen jokaista käyttöä tarkistetttava sil-
mämääräisesti osat ja järjestelmä. Tällöin on
kiinnitettävä huomiota seuraaviin:

• turvavyö/valjas on kunnossa kuten sitä koskevissa 
määräyksissä edellytetään

• turvavaunu on kunnossa. Jos vaunussa havaitaan 
erityistä kulumista, vaunun kieleen vaikuttava 
jousivoima katoaa (kieli ei automaattisesti ulkona) 
tai joustovaimennin aukeaa yli 10 mm, on se heti 
toimitettava valmistajalle tai jälleenmyyjälle tarkas-
tettavaksi ja korjattavaksi.

• turvatikasrakenteet, samoin kuin rakenteet joihin 
turvatikasjärjestelmä on kiinnitetty, ovat ehjät 
jakunnossa

• kiinnikkeiden ja jatkosten ruuvit ovat luotettavasti 
kiinni

Havaituista puutteista on heti tehtävä kirjallinen ilmoi-
tus ko. laitoksen tai yrityksen työsuojeluorganisaatiolle.
Ennen käyttöä on jokainen havaittu vika korjattava.

Järjestelmän ja sen osien 
määräaikaistarkastus
Toimittajan valtuuttama henkilö tekee rakenteiden 
määräaikaistarkastuksen vähintään 12 kk välein tai 
aina välittömästi käyttäjän ilmoitettua edellisen koh-
dan mukaisesti jostain havaitsemastaan puutteesta tai 
viasta. Tarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota 
seuraaviin:

• turvatikasrakenteet samoin kuin rakenteet, joihin 
turvatikasjärjestelmä on kiinnitetty, ovat ehjiä, hit-
saussaumat ovat kunnossa eikä merkittäviä korroo-
siovaurioita ole

• tuotemerkinnät rakenteissa ja osissa ovat luettavis-
sa
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Nousuprofiili B:
• tuotemerkki TURVATIKAS SAFETY LADDER
• CE0403 tuotteen valvontavaiheeseen osallistuvan 

laitoksen numero
• SFS EN 353-1= käytetty standardi
• No 930 CE / No 931 CE = tämä tarkoittaa, että kis-

koa saa käyttää vain turvavaunulla n:o 930/931/932 
CE

• kiinnikkeiden, jatkosten ym. pultit ovat oikein sää-
detyt (ei kynnyksiä jatkoksissa) ja kireällä.

• vaunuesteet, mahdolliset lepotasot ym. lisävarus-
teet ovat paikallaan ja ehjät

• suoritetaan koekiipeily

Mikäli tarkastuksessa havaitaan puutteita, asetetaan ko. 
järjestelmä käyttökieltoon, kunnes puutteet on korjattu. 
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Tarkastukset on 
merkittävä asennusohjeen liitteenä olevaan tuoterekis-
teriin.

Henkilökohtaisten varusteiden tarkastus
Henkilökohtaisten varusteiden perustarkastus (turva-
vaunut) suoritetaan muiden henkilökohtaisten varustei-
den (turvavyöt ja - köydet) vuositarkastusten yhteydes-
sä. Tarkasta että tuotemerkinnät ovat lukukelpoisia.

Jos vaunussa havaitaan erityistä kulumista, jousen 
katkeaminen tai joustovaimentimen yli 10 mm avautu-
minen, on vaunu heti poistettava käytöstä ja toimitet-
tava Eltel Networks Oy:lle tarkastettavaksi ja korjatta-
vaksi.

Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.
Vaunua ei missään tapauksessa saa ruveta korjaa-

maan itse, vaan se on toimitettava Eltel Networks 
Oy:lle korjattavaksi. Vaunu on tarkastettava, mikäli sen 
varaan on pudottu. Tarkasta tuotemerkinnät turvavau-
nun käyttöohjeesta.

Tyyppihyväksyntä ja laadunvarmistus
Turvavaunu-turvakiskoyhdistelmä on testattu stan-
dardin EN 353-1:2002, prEN 353-1:2008 ja metodin 
CNB/P/11.073 mukaisesti, ja se täyttää EU:n henkilön-
suojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimukset. Tyyppihy-
väksyntätodistuksen on myöntänyt Työterveyslaitos, 
ilmoitettu laitos n:o 0403. Työterveyslaitos valvoo myös 
tuotannon tasalaatuisuutta.

Huolto
Turvavaunujen rakenteet ovat ruostumatonta terästä, 
teflonia tai pronssia, joten ne eivät ole korroosiolle
tai säälle alttiita. Vaunuissa ei ole niveliä tai tarkkoja 
sovitteita. Niitä ei tarvitse öljytä eikä rasvata. Vaunut
kestävät karkeatakin käsittelyä, ja niiden säilytyksel-
le tai huollolle ei ole erityisvaatimuksia. Järjestelmän 
kiinteät teräsrakenteet eivät myöskään tarvitse erityistä 
huoltoa tai säilytystä.

Käyttöohjeet ja toiminta, Eltel
• Turvavyön on oltava CE-hyväksytty, standardin EN 

361 mukainen kokovaljas. Valjaan etupuolella on 
oltava vaunun kiinnittämiseen tarkoitettu D-lenkki, 
tai muu hyväksytty kiinnityspiste (A tai 1/2A). Vau-
nu kiinnitetään em. pisteeseen vaunun mukana tu-
levalla karbiinihaalla. Noudata turvavyön ja -köyden 
omaa käyttöohjetta tarkasti. Varmista aina, että 
turvavaunu on yhteensopiva turvakiskon kanssa. 
(ks. Järjestelmän ja sen osien määräaikaistarkastus)

• Pystykäytössä turvavyön ja -vaunun välinen 
etäisyys säädetään sellaiseksi, että nojauskulma 
on mahdollisimman pieni. (Pienet vyön kireyden 
muutokset ovat tässä merkittäviä.) Tällöin vyöhön 
kohdistuva rasitus on pienimmillään. Polvet eivät 
saa kuitenkaan ottaa kiivettäessä kiinni tikasas-
kelmiin. Työskenneltäessä tai levätessä kiinnitys 
varmistetaan apuköydellä.

• Kiivettäessä nojataan turvavyöhön. Vaunun jousi/
jouset antavat tällöin periksi ja vaunu kulkee es-
teettömästi. 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 lukkiutuu profiilin seuraavaan pohjakyn-
nykseen max. 15 cm matkalla.

• Vaakasuoran käytön turvavaunuja ei saa milloin-
kaan käyttää pystysuoraan kiipeämiseen. Vaunujen 
toiminnalla on väljät toleranssit ja niiden rakenteet 
ovat ruostumatonta terästä tms. korroosion kes-
tävää materiaalia. Vaunujen rakenne on kehitetty 
raskaaseen käyttöön, siksi pitkäaikainenkaan raskas 
käyttö huonoissa olosuhteissa ei estä vaunujen 
varmaa toimintaa.

• Turvakiskoa voi käyttää useampi henkilö kerrallaan, 
mutta silloin on huolehdittava, että yhdellä kiinni-
kevälillä on enintään 2 henkilöä.

• Pelastustoimi: Pelastussuunnitelma on tehtävä 
ennen jokaista käyttöä ja nopeasti toteutettavien 
pelastuskeinojen on oltava käytettävissä, jos järjes-
telmän käytössä ilmenee ongelmia.
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Markki®-seinä- ja turvatikkaiden 
takuu
MARKKI®-seinä- ja turvatikkailla sekä niiden kiinnitys-
osilla on tehdasmaalattuna  10 vuoden ja sinkkipintai-
sena 5 vuoden puhkiruostumattomuustakuu, tämä ei 
rajoita kuluttajan laillisia oikeuksia eikä rajoita näitä 
oikeuksia.  

Valmistaja takaa, että tuote kestää sille asetetut 
vaatimukset RT 85-11132 mukaisesti, kun tuote on 
asennettu ohjeiden mukaan, ja huollot ja tarkastukset 
on suoritettu määräysten mukaisesti. Näitä takuuehtoja 
sovelletaan 1.7.2013 alkaen tehtyihin toimituksiin.

Takuu ei ole voimassa tuotteille, joita käytetään 
voimakkaasti suolapitoisessa ilmastossa, tai jos tuote 
altistuu syövyttäville kemikaaleille, karjanlannalle, tuh-
kalle, savulle, sementtipölylle tai lauhdevedelle.

Takuuehdot
• tuote on asennettu asennusohjeiden mukaisesti
• tuotetta ei vahingoiteta ulkoisesti tai kemiallisesti
• tuotetta ei ole muunneltu
• asennuksen aikana tapahtuneet työstöt ja maalikal-

von rikkoontumiset on korjattu heti paikkamaalaa-
malla

• tuotetta ei varastoida tai käytetä korroosiota aihe-
uttavien materiaalien läheisyydessä

• asennuksessa käytetyt ruuvit ja tiivisteet ovat sään-
kestäviä 

• tuote ei joudu kosketuksiin kuparin kanssa
• tuotteen huolto ja vuositarkistus on suoritettu
• valmistajan edustajalla on tilaisuus tarkistaa rekla-

moitu tuote
• valitukset on tehty valmistajalle kuukauden kulu-

essa vahingon ilmenemisestä tai sellaisen koh-
tuullisen ajan kuluessa jolloin vahinko olisi pitänyt 
havaita

Korvauskäsittely
Takuunalaisesta tuotteesta, josta korvausvaade esi-
tetään, toimittaa valmistaja ostajalle uuden tuotteen 
vapaasti sen hetkisestä valikoimasta.

Korvausvaade on aina esitettävä kirjallisena jäljem-
pänä näkyvään valmistajan osoitteeseen. Korvausvaati-
muksen voi toimittaa myös kirjallisena sähköpostilla tai 
faksilla.

Valmistaja ei missään tapauksessa vastaa tulonme-
netyksistä, välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka 
aiheutuvat tässä takuussa tarkoitetuista vaurioista. 

Korvatut tuotteet ovat takuunalaisia sen ajan, joka 
alkuperäisestä takuusta on jäljellä. Valmistaja ei korvaa 
tappioita elinkeinotoiminnassa. 

Korvauskäsittelyn edellytyksenä on, että laskukopio 
tai muu ostoasiapaperi voidaan esittää.
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Muistiinpanoja
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Valmistaja:  
Markki Oy
Ollinkankaantie 108
62420 Kortesjärvi
Puh. (06) 488 0900
Fax  (06) 488 5361
markki@markki.fi www.markki.fi
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