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Ulkoportaiden rakentaminen. Perusteellinen rakennus- ja
asennusohje, lyhyet ja pitkät portaat. Kalliolle, nurmelle,
rannalle.
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Rakennuksen portaiden asennus

Pienet portaat toimitetaan koottuna. Paikoilleen asennus on helppoa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seinään porataan reiät kiila-ankkuripultteja varten.
Kulma-alumiini kiinnitetään seinään.
Porras asetetaan kulma-alumiinien päälle.
Porataan Ø 8,5 tai 8,0 mm reikä johon sijoitettu 8 mm ruostumaton pultti yhdistää kulmaalumiinin ja portaan.
Kaivetaan kuopat pystytukia varten.
Asetetaan pihakivet (tai litteät kivet) tiivistetyn kuopan pohjalle ja portaan muiden maata
koskettavien kohtien alle.
Tarkastetaan vesivaakalla/ vatupassilla, että portaan askelmat ovat vaakasuorassa.
Ladotaan laatat kehikkoon.
Maisemoidaan portaan ympäristö.

Kuva 1: Porras koottuna, tehtaalla ennen toimitusta.

Kuva 2: Kulma-alumiini pultattu
seinään ja porras on kiinnitetty.

Kuva 4: Porras asennettuna ja kaide kiinnitetty.

Kuva 3: Pihakivet sijoitettu pystytuen ja etummaisen
askelman alle.

Kuva 5: Porras valmis. ECOaurora valolista kiertää jokaista
askelmaa. Turvallisuutta pimeällä.

Kuva 6: Porras valmiina, sivusta katsottuna.
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Porras jossa alumiinikehikko askelmat
Pieni portaikko toimitetaan valmiiksi koottuna, suuremmassa portaassa askelmat kiinnitetään
sivujuoksuihin asennuspaikassa.
1. Porras kootaan (jos toimitettu kokoamattomana).
2. Ala- ja/tai ylätaso kiinnitetään sivujuoksuihin. Tarvittaessa kaivetaan tasoille kuopat upotusta
varten. (Katso yleiset ohjeet alla tasojen asennukseen.)
3. Askelmien kulma asetetaan vaakatasoon. Kaikki mutterit on löysättävä jotta säätömekanismi
toimii.
4. Pystytukia varten kaivetaan kuopat ja/tai ne lyhennetään tarvittaessa, esim. kallioon kiinnitystä
varten. (Katso yleiset ohjeet alla pystytukien kiinnityksestä.)
5. Kiinnitetään pystytuet. Porataan alemmat reiät.
6. Kaikki pultit ja mutterit kiristetään napakasti. (Katso yleiset ohjeet alla "Mutterien kiristäminen".)
7. Mahdolliset kaidetolpat kiinnitetään. Porataan alempi reikä tolpalle, ylempi on porattu jo tehtaalla.
8. Käsijuoksu kiinnitetään.
9. Laatat asetetaan askelmakehikoihin. Aloitetaan alhaalta, kiivetään ylöspäin asennuksessa.
10. Maisemoidaan kohde.

Kuva 7: Porras tuotu asennuspaikalle. Ylätasoa ei ole
asetettu paikoilleen.

Kuva 9: Alumiinikehikko askelma, 95 x 35 cm.
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Kuva 8: Portaan runko sivusta, ennen asennusta.

Kuva 10: Alumiinikehikko askelma, 85 x 45 cm.
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Loivan maaportaan asennus
Porras sijoitetaan paikoilleen. Tuetaan siten, että
askelmat ovat vaakasuorassa.
Sivuille, päätyjen ja keskikohtien alle sijoitetaan
kuormitusta kestävä kivi tai laatta.

Kuva 12: Reunan alle sijoitettu kiviä.

Kuva 11: Alimmalla askelmalla laatat painona, pitävät portaan paikoillaan.
Reunan alla kiviä.

Kuva 13: Keskikohtien alle kiviä.

Kehikko voidaan täyttää (suositus) tai jättää tyhjäksi.

Kuva 14: Kehikko voidaan täyttää lopuksi maalla tai...

Kuva 15: Kehikko voidaan täyttää kivillä.

Lopuksi porras katetaan laatoilla ja maisemoidaan ympäristöön sopivaksi.

Kuva 16: Katettu laatoilla ja ympäröity
mullalla.

Kuva 17: Katettu laatoilla ja ympäröity mullalla ja kivillä toiselta
puolelta.

Kuva 18: Valmis porras.

Kuva 19: Loivempi porras jossa leveämmät, säädettävät
askelmat.
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Portaiden rakentaminen, työvaiheet (pitkät portaat)
1 Arvioidaan asennuspaikka

Onko rinne tasainen? Porras on helpointa asentaa tasaisesti viettävälle rinteelle.
•
Jos siinä on "kuoppa", niin voidaan tarvita pidempiä välitukia kuopan kohdalle.
•
Jos siinä on "kumpare", silloin voidaan tarvita pidempiä välitukia ylös ja alas sekä ehkä pidempi
ylätaso.
Millainen on pohja?
•
Jos kallio, silloin tarvitaan kivipora, kallio(kiila)pultteja (SafeWalk myy A4 haponkestäviä) ja saha
alumiinivälitukien eli tolppien lyhentämistä varten.
•
Jos hiekkaa, multaa tai soraa, silloin pidemmät tolpat voidaan sijoittaa syvempään monttuun. Näin
voidaan usein välttää tolppien lyhentäminen.

Kuva 20: Portaiden suunnittelu, toimittaja yleensä mittaa ja
suunnittelee monitasoiset ja muut vaikeammat portaat.

Kuva 21: Rinteen mittaus ja alustava asemointi.

2 Kuljetetaan tarvikkeet rinteeseen
Alataso rinteen alaosaan, ylätaso rinteen
yläosaan.

Kuva 22: Alataso asetettu
asennuspaikalle.

3 Liitetään sivujuoksujen osat

Kuva 23: Porraskehikko asetettu asennuspaikalle.

Jos juoksun pituus on suurempi kuin noin 5,5 metriä, liitetään sivujuoksun osat toisiinsa ellei osat ole
toimitettu toisiinsa liitettynä.
•
Asetetaan osat tasaiselle alustalle, esim. laudan päälle.
•
Sen jälkeen työnnetään osat toisiinsa kiinni, tarkistetaan suoruus.
•
Kiinnitetään ruostumattomilla vetoniiteillä ("pop niiteillä") kummaltakin puolelta. Niitit kuuluvat
toimitukseen. Kuvat alla:

.•
•.

Kuva 24: Yhteen liitettävät osat
asetettu laudan päälle.

Kuva 25: Osat paikoillaan.
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Kuva 26: Vetoniitin asentaminen
työkalun avulla, ylempi puoli.

Kuva 27: Niitit asennettu, toinen puoli.
Jatkolevy on ruostumaton jousiteräs.
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4 Työvälineet
•
•
•
•
•
•

Käsineet kuivien laattojen siirtelyä ja muita
kuivia töitä varten.
13 mm kiintoavain tai -holkki tai jakoavain.
5 mm kuusiokoloavain tai -kuusiokolopää.
Vetoniitti-/ pop-niitti pihdit (jos sivujuoksut
toimitettu osina).
Lapio kuoppien kaivamista varten.
Kivipora jos kiinnitetään kallioon.
Kuva 28: Vaihtoehtoja: 13 mm
holkkiavain, jakoavain, 5 mm
kuusiokolopää esim. ruuvimeisseliin.

Kuva 29: Tarvitaan: 5 mm
kuusiokoloavain ja 13 mm väännin.

5 Siirretään sivujuoksut rinteeseen
Kuljetetaan varovasti pitkät sivujuoksut rinteeseen. Huomioitava kumpi pää tulee ylös. Huomioitava,
kumpi juoksuista asennetaan yläpuolelle ja kumpi alapuolelle.
Jaetaan välituet rinteeseen.

6 Alatason asentaminen
Alataso voidaan asentaa joko maanpinnan ylle tai se voidaan asentaa maanpinnan tasolle kokonaan
upotettuna tai osittain upotettuna. Upotettu taso tarjoaa paremman tuen portaalle. Se on suositeltava
asennustapa.

Kuva 30: Kaivetaan kuoppa alatasoa
varten.

Kuva 31: Alataso asetetaan kuoppaan. Se
asennetaan vaakasuoraan. Suoruus tarkistetaan
vesivaa'alla/ vatupassilla.

Kuva 32: Suuren alatason kulmien alle on sijoitettu laatat.

Jos portaan alapää asennetaan kovalle alustalle, silloin juoksut voidaan kiinnittää suoraan alustaan. Kuva
alla oikealla.

Kuva 33: Tässä alatasoja varten on tehty korotettu alusta. Kaikki
vaakasuorassa.

Kuva 34: Tässä alataso(t) asetettu harkoista
tehdyn alustan päälle.
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Kuva 35: Sivujuoksut pultattu kiinni
alla oleviin laattoihin.
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7 Ylätason ja välitason asentaminen
Ylätason paikkaan vaikuttaa alataso. Kun tasojen välille
laitetaan sivujuoksu valmiiksi porattuihin reikiin, on sekä
ala- että ylätason oltava täysin vaakasuorassa.
Yleensä myös ylätaso upotetaan ainakin osittain.
Jos porras on monitasoinen (siinä on välitasanteita) niin
silloin on varmistettava että ylin taso on sopivalla
korkeudella ennen lopullista asennuspaikalle kiinnittämistä.

Kuva 36: Ala- ja ylätaso liitetty toisiinsa sivujuoksun avulla. Lopulliset
korot ja tasojen paikat saadaan selville.

Kuva 39: Välitaso asetettu rinteeseen. Suoruus
tarkastetaan vesivaa'alla/ vatupassilla.
Kuva 37: Ylätasolle kaivettu kuoppa.
Tason etukulmiin kaivettu kuopat
pystytukia varten.

Kuva 38: Ylätaso tuettu kivien päälle, oikeaan asennusasentoon.

8 Sivujuoksujen tukeminen

Sivujuoksut asennetaan "viiva"suoraan. Ne eivät saa notkua ja ylemmän ja alemman sivujuoksun
etäisyys toisistaan on oltava sama koko matkalla. Tarvittaessa korjataan rinnettä tai siirretään alatasoa tai tehdään molemmat. Muutamia askelmia ehkä asennetaan keskelle, jotta juoksut oikealla etäisyydellä.

Kuva 40: Sivujuoksun yläpintaa katsomalla tarkastetaan, että se ei
ole taipunut alas- tai ylöspäin. Tuetaan oikeaan asentoon.

Kuva 41: Sivujuoksujen etäisyys
[toisistaan] on oltava sama koko
matkalla, alkaen vaakasuorassa
olevasta ylä- ja/tai alatasosta.

Kuva 42: Paino sijoitettu alatason
päälle, jotta se pysyy paikoillaan
sivujuoksujen asennuksen aikana.

Tukemisessa voidaan käyttää sivujuoksujen alle sijoitettuja tukia, väliin sijoitettuja tukia, puristimia tai
muita apuvälineitä.

Kuva 43: Laudan kappale ja
puristimet.

Kuva 44: Laudat ja puristimet.
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Kuva 45: Puupalikoita sivujuoksujen alla, puukiiloja sivujuoksujen
välissä.
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9 Pystytukien ja tolppien asentaminen
Pystytukien tehtävä on
•
pitää sivujuoksut suorassa,
•
ankkuroida portaat paikoilleen ja
•
säilyttää sivujuoksujen välinen etäisyys vakaana
Pystytuet muodostavat ala- ja ylätasojen kanssa portaan "perustuksen" joten
niiden kiinnittäminen tulee tehdä huolellisesti.
Kuva 46: Pystytuet asennetaan

Jos rinne on multaa, hiekkaa tai muuten pehmeää, kaivetaan pystytukea varten
pystysuoraan.
kuoppa. Kuopan pohja tiivistetään ja sen pohjalle asetetaan pihakivi tai litteä kivi.
•
Pystytuessa on valmiiksi porattu Ø 8,5 mm reikä. Sen on sovittava ylemmän sivujuoksun reikään.
Kiinnitetään kevyesti pultilla ja mutterilla.
•
Alumiininen pystytuki toimitetaan tietyn mittaisena. Se voidaan katkaista asennuspaikassa
oikeaan mittaan (kuopan valmistelujen jälkeen) tai kuoppa voidaan kaivaa sopivan syvyiseksi
pystytukea varten. Silloin lisätään tai poistetaan hiekkaa jotta välituen yläpäässä oleva reikä osuu
sivujuoksussa olevaan reikään. Hiekka on lyötävä tiukkaan.

Kuva 47: Kuoppa kaivettu.

Kuva 48: Rinteeseen tehty matala
syvennys. Maa tiivistetty, pihakivi
pohjalla.

Kuva 49: Maa tiivistetty, pihakivi
pohjalla. Leveä pihakivi.

Kuva 50: Maa tiivistetty, pihakivi
syvennyksen pohjalla.

Kun rinne on kiveä tai kalliota, lyhennetään ja tarvittaessa viistotaan pystytuki sopivaksi.

Kuva 51: Pystytuki kevyesti kiinni.
Piirretty alaosaan rinteen viisto muoto.

Kuva 52: Tuki lyhennetty oikeaan
mittaan ja viistottu.

Kuva 53: Tuki kiinnitetty porausta
varten tukevasti. Kulma-alumiini
puristimella oikeassa paikassa.

Kuva 54: Porataan kallioon reikä
kulma-alumiinin ollessa paikoillaan.
Porataan reikä myös pystytuen läpi.

Tarvittaessa tuetaan asennus betonilla, kiinnitetään kiila-ankkurit.

Kuva 55: Betoni valettu pystytuen
kuoppaan. Sitoo portaan tukevammin
rinteeseen. Tarvittaessa.

Kuva 56: Kulma-alumiini kiinnitetty
pystytukeen ja kiila-ankkuri isketty
kallioon. Kiristetty paikoilleen.
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Kuva 57: Toinen asennus kallioon.

Kuva 58: Pystytuen yläosa. Askelman
reiässä. Huomaa pilkottava 4 mm
prikka tolpan ja sivujuoksun välissä.
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Pystytuki kiinnitetään alempaan sivujuoksuun. Tämä tehdään ennen askelmien asennusta tai joissakin
tapauksissa niiden jälkeen.
•
Tuetaan alempi juoksu oikealle etäisyydelle ylempään sivujuoksuun nähden. Mitataan etäisyys.
•
Porataan pystytuen ja sivujuoksun läpi Ø 8,5 tai 8,0 mm reikä.
•
Tukevin paikka reiälle on "toinen ura". Siis sama kohta kuin mihin tehtaalla poratut reiät on
porattu. Joskus sivujuoksuun on porattava reikä muuhun kohtaan (koska askelma voi estää
pultin läpiviennin).

Kuva 59: Tolppa tuettu puristimella
ennen porausta.

Kuva 60: Reiän poraaminen alemmalle
kiinnityspultille.

Kuva 61: Pystytuet ja kaiteen tolpat
asetetaan pystysuoraan ennen reiän
poraamista.
Kuva 62: Valmis, maisemoitu
pystytuki. Alempi reikä keskellä
sivujuoksua.

Alla kuvissa myös muita asennustapoja.

Kuva 63: Tässä pystytuet on kiinnitetty painekyllästettyyn lankkuun
joka peitetään myöhemmin maalla. Tolppia ei ole upotettu kuoppiin,
koska porrasta siirrettiin noin 10 cm kun se oli valmis.

Kuva 64: Pystytukien kiinnitys seinään
tai kallion kylkeen.

10 Säätömekanismin kiinnitys
Säätömekanismilla lukitaan sivujuoksujen etäisyys suhteessa toiseen sivujuoksuun ja tuetaan sivujuoksun
jatkettua kohtaa. Säätö tapahtuu alemman neliön ylä- ja alapuolella olevien muttereiden avulla. Jos
askelmat on kiinnitetty tai jokin muut sivujuoksujen pultit on kireällä, säätö ei onnistu. Oltava löysällä.

Kuva 65: Lähikuva säätöosasta.
Neliön yllä ja alla olevilla muttereilla
säädetään.

Kuva 66: Säätömekanismi sijoitettu lähelle jatkoa
tukemaan jatkopaikkaa.
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Kuva 67: Säätömekanismi sijoitettu
jatkopaikan päälle.
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Kuvia: Portaan runko ennen askelmien asennusta. Tärkeimmät työvaiheet on nyt tehty.

Kuva 68 Kalliolla. Askelma keskellä pitää sivutuet oikealla etäisyydellä toisen suhteen.

Kuva 70 Rannalla/ vedessä.

Kuva 71 Nurmirinteellä.
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Kuva 69 Sorarinteessä.
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11 Askelmien asennus
•
•
•
•
•

Askelmien asennus aloitetaan ylimmästä askelmasta. Edetään alaspäin.
Askelmien alla on nuoli, joka osoittaa askelman etureunan.
Jos askelmat on numeroitu, silloin numero "1" on ylin askelma.
Askelma asetetaan paikoilleen pystyasennossa. Sivujuoksuja voi levittää, jotta askelma ei
naarmuta niitä.
Mutterit jätetään hyvin löysälle jotta alemman askelman asentaminen on helpompaa.

Kuva 72: Askelma asetettu pystyssä.
Pultti työnnetty reikien läpi. Huomioi
nuolen suunta.

Kuva 73: Mutteri asetetaan pulttiin.
Kierretään kiinni ja jätetään löysälle.

Kuva 74: Mutteri kiinni. Askelmaa
lasketaan varovasti. Levitetään
sivujuoksuja etteivät naarmuunnu.

Askelma kiinnitetään ylempään sivujuoksuun. Ensin asennettujen pulttien rei'issä on yhteensä n. 1 mm
liikkumavara joten on mahdollista, että etummaisen pultin asennusta voi joutua auttamaan esim.
ruuvimeisselin kärjellä, kuva alla.

Kuva 75: Askelma laskettu paikoilleen.
Reikää/askelmaa ohjataan tarvittaessa
ruuvimeisselin kärjellä.

Kuva 76: Kumpikin pultti ja mutteri kiinnitetty (löysästi).

Kuva 77: Ylin askelma asennettu.

Askelmat kannattaa asettaa numerojärjestyksessä portaan sivulle, jotta asennuksen aikana niitä ei
tarvitse hakea kaukaa.

Kuva 78: Askelmat portaan sivulla. Suojapeite
asentajan polvia varten.

Kuva 79: Asennuksen vaihe. Ennen askelman pujottamista
paikoilleen, pystyasento.
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Kuva 80: Kaikki askelmat kiinnitetty.
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12 Mutterien kiristäminen

Kun kaikki askelmat on kiinnitetty, kiristetään kaikki mutterit ennen kuin portaalla kävellään.
Kiristäminen on suoritettava varovasti:
Pultin ja mutterit ovat A2 ruostumatonta terästä. Niiden kierteet ovat herkempiä kuin tavallisten
pulttien/mutterien kierteet.
Kierre voi vaurioitua, jos:
•
Kiristetään poralla.
•
Kiristysmomentti on liian kireä.
•
Kiristetään käsin liian kireälle.
Tämän takia tehtaalta toimitetut pultit on rasvattu vaseliinilla. Se vähentää suuresti ongelman
ilmenemistä. Jos pultti putoaa hiekkaan, siihen tarttuu hiekkaa ...
Jos pulttia/mutteria kiristetään liikaa ja kierre tuhoutuu, ainoa keino on poistaa pultti tai mutteri hiomalla
se irti kulmahiomakoneella. Tällöin alumiini on suojattava kipinöiltä.

13 Viimeistely ja maisemointi

Kaiteet kiinnitetään. Ala- ja ylätason reunat peitetään maalla.

Kuva 81: Kaide, Siperian lehtikuusi.

Kuva 82: Ylätaso maisemoitu.

Kuva 83: Alatason reunat peitetty.

Kuva 84: Tasot maisemoitu rinteeseen.

Kuva 86: Kivet lisätty portaiden sivuille ja askelmien
alle.

Kuva 85: Porras maisemoitu mullan avulla.

Kuva 87: Kivet sivuilla.
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Kuva 88: Portaat kalliorinteessä.
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Muuta
1 Tasojen katteen valinta
Sopivin, vahvin kate

Sopivin kate tasoille on yleensä karheapintaiset kivi- tai
betonilaatat, kuten esimerkiksi ns. pesubetonilaatat.
Ne ovat jalan alla vähiten liukkaita, kestävät pitkään ja
lukitsevat tasanteet tukevasti maata vasten.
•
•
•
•
•

Suositellaan.
Karheampi ja kestävämpi pinta.
Voi olla edullisempi neliömetriä
kohti laskettuna kuin puu.
Nopea asennus: ”Pudotetaan”
vain paikoilleen.
Useita värejä ja malleja
valmistetaan.

Puulla katetut tasot

Kuva 89: Karheat pesubetonilaatat katteena. Tässä koko 40 x 40 cm.

Kuva 90: Musta-valkoinen, murskatulla kivirouheella Kuva 91: Pesubetonilaatta. Saatavissa murskatulla
päällystetty alatasanne.
kivipinnalla tai pieniä pyöreäreunaisia kiviä.
Vaihtelee eri valmistajilla. Kuvassa "Luonnonsora".

Puulla katettu taso on kevyempi ja
voi sopia paremmin yhteen portaan
puisten askelmien kanssa.
Kate voi olla esim. 28 mm paksuja
lautoja tai 45 mm paksuja lankkuja.
Useita leveyksiä on yleensä
saatavilla. Yleisimmät leveydet ovat
95 mm, 120 mm, 140-145 mm, (160
mm), 190-195 mm.
Etuja:
•
•

Kuva 92: Siperian lehtikuusella, 28 x 95 mm laudalla päällystettyjä
tasoja.

Kevyt kuljettaa ja asentaa.
Voidaan hankkia valmiiksi kiinnitettynä tehtaalta.

Kuva 93: Puukate, painekyllästetty
vihreä puu. Käsittelemätön pinta.
Lautojen mitat 28 x 95 mm.

Puun muita piirteitä:
•
Lyhytikäisempi kuin kivi (varsinkin jos on maahan upotetun tason katteena).
•
Märkänä liukkaampi jalan alla.
•
Terassilautojen tai -lankkujen ruuvaus yksitellen on hidasta.
Ruostumattomien ruuvien kustannus.
•
Jos käytetään painekyllästettyä lautaa, se sisältää myrkyllisiä aineita
[varsinkin tuoreena].
•
Kasvit voivat kasvaa lautojen raoista.

Muut katteet
Tasot voidaan kattaa myös muilla materiaaleilla. Katteen paksuudelle ei ole
rajoja. Oikealla kuva muovilankulla (puu-muovi komposiitti) katetuista portaista
ja tasoista.
Kuva 94: Muovilankulla (puu-muovi
komposiitilla) katetut tasot ja askelmat.
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Yleistä puukatteen asentamisesta

Laudan leveyttä valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota jakoon ja raon leveyteen. Mutkattomin leveys on
yleensä kapea 95 mm lauta ja 5 mm rako. Jos lauta ei ole uritettu, kapean laudan "tiheät" raot lisäävät
pitoa jalan alla.
Leveämmät laudat voivat olla näyttävämpiä. Silloin kannattaa yleensä valita uritettu lauta. Leveää lautaa
käytettäessä jako ei aina mene tasan. Silloin kannattaa käyttää kahta eri levyistä lautaa. Kapeammat
laudat sijoitetaan esim. laiturielementin keskelle.
Puupäällyste voidaan kiinnittää joko yksittäin tai sopivan kokoisina ”elementteinä”.

Puulla kattaminen

Alle 30 mm paksun laudan pituus mitoitetaan siten, että sen päät
jäävät alumiiniprofiilin reunan alle. Profiilin ulkoneva reuna on
näköeste puun päädyille ja tarjoaa jonkun verran suojaa katteelle.
Havainnekuva oikealla. (Kuvassa näkyvä vihreä lista on pimeässä
hehkuva ECOaurora valolista. Lisävaruste, toimii ilman sähköä.)
Kun puukate on paksumpi kuin 30 mm, se asennetaan samalla tavalla
kuin laatat: Katteen reuna tulee alumiiniprofiilin reunaa vasten.
Lankun paksuudelle ei ole silloin rajoitusta.
Puun kiinnittäminen
Katteen ja alumiinin läpi porataan noin 3 – 4 mm reikä.
Lauta tai lankku kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla, esim. 5 x 50
mm mittainen terassiruuvi, jossa uppokanta ja kolo päässä Torx
”ruuvimeisselille”. Sopiva reikä on 3,5 – 4 mm. SafeWalk myy myös
sopivia ruuveja. Myös muita ruostumattomia ruuveja voi käyttää.

Kuva 95: Alle 30 mm paksun katteen reuna voidaan
piilottaa profiilin reunan alle. Kirjain R näyttää sopivan
paikan ruuville.

Sopiva paikka ruuville on noin 1 cm profiilin reunasta. Reikä voidaan porata hiukan viistoon profiilin
suuntaan tai lähes suoraan alaspäin. Tarkoitus on, että sekä reikä että ruuvi osuvat profiilin paksuun
osaan. Ruuvien sopivin paikka on esitetty yllä olevassa kuvassa ”R” kirjaimilla.
Kun käytetään kapeaa lautaa, voi riittää 1 ruuvi / laudan pää ja reunimmaisiin lautoihin 2 ruuvia/ pää.
Leveät laudat kannattaa yleensä kiinnittää useammalla ruuvilla. Pitää huomata, että profiilin reuna estää
lautaa nousemasta ylös – tämä vähentää ruuvien tarvetta.
Huom. Ruuvin kiristys on loppuvaiheessa suoritettava hyvin varovasti. Mieluiten käsin koska koneella
kiristettäessä alumiinista voi kadota kierre. Silloin joudutaan tekemään uusi reikä viereen.

Kuva 96: Siperian lehtikuusi, käsittelemätön.
Uutena (harmaantuu parissa vuodessa).
28x95mm.

Kuva 97: Puukate, ruskea puu. Käsittelemätön
pinta.
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Kuva 98: Puukate, ruskea puu. Käsitelty pinta.
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Kaide
Kaide voidaan valmistaa puusta tai alumiinista. Tolpat ja käsijuoksu voivat olla puuta tai alumiinia tai
niiden yhdistelmä.
Alla kuvia joistakin kaiteista. Uudesta mallista on kuvia www.kaide.fi sivustolla.
Ohjetta täydennetään myöhemmin.

Kuva 99: Kaide jossa kulma. Alempi kaide on
lapsikaide.

Kuva 101: Lapsikaide on 4 cm irti
tolpasta.
Kuva 100: Siperian lehtikuusi, kiinnitys
kaidetolppaan.

Kuva 102: Käsijuoksun kiinnitys,
toinen puoli. Ruostumaton
hattumutteri.
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Laajentaminen
1) Portaisiin voidaan lisätä ilman
sähköä toimiva ECOaurora
valolista tai sähköä tarvitseva
AuroraLED valaistus.
Nämä toimivat sekä veden alla
että veden yläpuolella. Valaistus
lisää turvallisuutta.

Kuva 104: ECOaurora valolista latautuu
päivällä valosta ja hehkuu pimeässä. Se lisää
turvallisuutta. Toimii ilman sähköä yli 20 vuotta.

Kuva 103: AuroraLED portaissa ja veden alla tasanteella,
pilkkopimeässä.

Kuva 105: Portaat valaistu AuroraLED valoilla jotka sijoitettu lapsikaiteen alle.

2) Muut SafeWalk piharakenteet
Portaisiin voidaan liittää muita vakiomittaisia SafeWalk piharakenteita kuten
KahlausLaituri, PihaPolku, PihaTerassi.

Mallisuojattu tuote.
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