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I SAFERAIL-TURVAKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJEET 

SafeRail-turvakiskojärjestelmä ja SafeRail Carriage-turvavaunu varmistavat turvallisen nousemisen ja 
laskeutumisen siihen suunnitellun toiminnallisuuden myötä, joka pysäyttää putoamisen. Se on suunniteltu 
käytettäväksi pystysuuntaisissa rakennelmissa. 

Järjestelmän käyttö muihin kuin valmistajan määrittämiin tarkoituksiin on kiellettyä. 

Jos tuotetta myydään Suomen ulkopuolella, jälleenmyyjän on toimitettava SafeRail-turvakiskojärjestelmän 
asennus- ja käyttöohjeet ko. kohdemaan kielellä. 

1. ENNEN ASENNUSTA 

Tutustu huolellisesti asennusohjeeseen ja varmista, että sinulla on asennukseen tarvittavat asianmukaiset 
työkalut ja turvavarusteet. Huolehdi myös siitä, että tarvittavat ennakkovalmistelut ja 
työturvallisuustoimenpiteet ovat suoritettu ennen asennuksen aloittamista. 

2. SAFERAIL-TIKKAIDEN ASENNUS -  
SINGLE STEP-, TWIN STEP- & HANDRAIL LADDER MALLIT 

   
 

 

Jokaisessa SafeRail-tikasmallissa on pohjana Vertical SafeRail-turvakisko MM 101. 

2.1 KIELLETTY ASENNUSTAPA 

• On ehdottomasti kiellettyä asentaa SafeRail-tikkaita negatiivisessa nousukulmassa. 

2.2 ASENNUKSEN ETENEMISSUUNTA 

• Asennus on aina tehtävä ylhäältä alaspäin. 

• Ylin SafeRail-tikaselementti on oltava kokonainen (3000 mm tai 5700 mm). Tikaselementissä on 
oltava kummassakin päässä tehdasasennetut reiät. 

 

Single Step Ladder MM 111 Twin Step Ladder MM 112 Handrail Ladder MM 121 
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2.3 ASENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT KIINNIKKEET 

• SafeRail-tikaselementit Single Step Ladder MM 111 ja Twin Step Ladder MM 112 kiinnitetään 
valittuun rakenteeseen SafeRail Clamp-kiskokiinnike MM 211 pohjaisilla kiinniketuotteilla. Näitä ovat 
MM 221-MM 263. Käsikaiteilla varustetut SafeRail-tikaselementit Handrail Ladder MM 121 ja MM 
122 kiinnitetään valittuun rakenteeseen kiinnikkeillä MM 271-MM 273. 

• Noudata kiinnikkeiden MM 221-MM 263 asentamisessa SafeRail Clamp-kiskokiinnike MM 211 
asentamisesta annettuja ohjeita, sivulla 7 kohta 4.1. 

2.4 KIINNIKKEIDEN KIINNITYSETÄISYYDET 

• Kiinnikkeiden kiinnitysetäisyys SafeRail-tikasmalleissa MM 111, MM 112, MM 113 ja MM 121 saa 
olla enintään 2500 mm. 

• Etäisyys kahden ylimmän kiinnikkeen välillä saa olla kuitenkin enintään 1000 mm. 

• Koska kiinnikkeet eivät voi olla samalla tasolla kuin SafeRail-tikkaan askelma, niin etäisyys 
kiinnikkeiden välillä tulee olla kerrannainen 300 mm:llä, esim. 1500 mm, 1800 mm tai 2100 mm. 

• Kantavilla käsikaiteilla varustettu Handrail Ladder MM 122 suurimmaksi kiinnikkeiden väliseksi 
etäisyydeksi suositellaan enintään 2900 mm. Tämä edellyttää Handrail Ladder MM 122 kiinnittämistä 
käsikaiteista (esim. Handrail Ladder Fastener MM 271-273). Handrail Ladder-tikkaiden MM 122 
alapäässä saa jättää enintään 1500 mm tikasta ilman tuentaa. 

2.5 SAFERAIL-TIKASLEMENTTIEN YHDISTÄMINEN TOISIINSA 

• SafeRail Joint-jatkoskappale MM 201 yhdistetään SafeRail-tikaselementin päistä olevista reiistä.  

2.6 MAAVARA 

• Jokaiselle SafeRail-tikasmallille on hyvä jättää 500 mm:n maavaraa, jotta SafeRail Carriage-
turvavaunu voidaan vaivatta viedä turvakiskoon ja myös poistaa se siitä.  

• Maavara saa olla enintään 1000 mm. 

2.7 SAFERAIL CARRIAGE STOPPER-VAUNUESTEIDEN ASENTAMINEN 

• Ylimmäksi asennetun SafeRail-tikaselementin turvakiskon yläpäähän asennetaan joko SafeRail 
Carriage Stopper-vaunueste MM 313 tai avattava malli MM 312. Tämä estää vaunun tahattoman 
poistulon turvakiskosta. 

• Alimmaksi asennetun SafeRail-tikaselementin turvakiskon alapäähän asennetaan avattava SafeRail 
Carriage Stopper-vaunueste MM 311. 

2.8 SAFERAIL-OHJEKILPIEN ASENTAMINEN 

• SafeRail-tikkaat varustetaan aina ohjekilvellä, jossa ohjeistetaan käyttäjää siitä, että SafeRail-
turvakiskojärjestelmää käytettäessä käyttäjällä on oltava kokovaljas ja SafeRail Carriage-turvavaunu. 

• Ohjekilpi on asennettava näkyvälle paikalle, josta käyttäjä sen pystyy helposti havaitsemaan ennen 
käyttöä. 

• Ohjekilpeen lisätään tieto asennuskuukaudesta ja -vuodesta. Asennuksen suorittava taho vastaa 
siitä, että merkitsee k.o. tiedon kilpeen.   
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2.9 ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA 

• Jos SafeRail-tikkaat asennetaan kaltevasti positiivisessa nousukulmassa/kaltevuuskulmassa, on 
käytettävä Handrail Ladder MM 121 tai MM 122 käsikaiteilla.  

• HUOMIO, Single Step Ladder MM 111 ja Twin Step Ladder MM 112 malleja ei voi turvallisuussyistä 
käyttää, jos halutaan edetä tikkaita pitkin kaltevasti.  

• SafeRail Joint-jatkoskappaleen MM 201 kiristyksessä on varmistettava, että turvakiskon ura pysyy 
15 mm leveänä. Leveys jatkoskappaleen molemmin puolin on myös oltava sama. 

• HUOMIO, kaikki kohdat, josta SafeRail-tikkaiden kanssa käytettävä SafeRail Carriage-turvavaunu 
voi irrota turvakiskosta on asennettava ns. päätystoppari. Kuten kohdassa 2.7 jo mainittiin, niin 
SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon yläpäähän asennettavia päätystoppari-malleja 
ovat avattava Carriage Stopper-vaunueste MM 312 ja kiinteä Carriage Stopper-vaunueste MM 313. 
SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon alapäähän asennettava päätystoppari-malli on 
avattava Carriage Stopper-vaunueste MM 311. 

3. VERTICAL SAFERAIL-TURVAKISKON ASENNUS OLEMASSA OLEVIIN TIKKAISIIN 

Vertical SafeRail-turvakiskoa MM 101 voi asentaa myös olemassa oleviin 
tikkaisiin. 

3.1 KIELLETTY ASENNUSTAPA 

• On ehdottomasti kiellettyä asentaa Vertical SafeRail-turvakiskoa 
negatiivisessa nousukulmassa. 

3.2 ASENNUKSEN ETENEMISSUUNTA  

• Asennus on aina tehtävä ylhäältä alaspäin. 

• Ylin Vertical SafeRail-turvakisko on oltava kokonainen (3000 mm). 
Turvakiskossa on oltava kummassakin päässä tehdasasennetut reiät. 

3.3 ASENNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT KIINNIKKEET 

• Vertical SafeRail-turvakisko kiinnitetään tikkaan keskelle ja tikasta vasten 
SafeRail Clamp-kiskokiinnike MM 211 pohjaisilla kiinniketuotteilla MM 231-
MM 233 tai MM 221-MM 223. Noudata kiinnikkeiden asentamisessa 
SafeRail Clamp-kiskokiinnikkeen MM 211 asentamisesta annettuja 
ohjeita sivulla 7 kohta 4.1 

3.4 KIINNITYSETÄISYYDET 

• Kiinnitysetäisyys saa olla enintään 2500 mm. 

• Etäisyys kahden ylimmän kiinnikkeen välillä saa olla kuitenkin enintään 1000 mm. 

3.5 VERTICAL SAFERAIL-TURVAKISKOJEN YHDISTÄMINEN TOISIINSA 

• SafeRail Joint-jatkoskappale MM 201 yhdistetään Vertical SafeRail-turvakiskon päistä olevista reistä.  
  

Vertical SafeRail-turvakisko MM 101 
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3.6 MAAVARA 

• Vertical SafeRail-turvakiskolle on hyvä jättää 500 mm:n maavaraa, jotta SafeRail Carriage-
turvavaunu voidaan vaivatta viedä Vertical SafeRail-turvakiskoon ja myös poistaa se siitä. Maavara 
saa enintään olla 1000 mm. 

3.7 SAFERAIL CARRIAGE STOPPER-VAUNUESTEEN ASENTAMINEN 

• Ylimmäksi asennetun Vertical SafeRail-turvakiskon yläpäähän asennetaan joko SafeRail Carriage 
Stopper-vaunueste MM 313 tai avattava malli MM 312. Tämä estää SafeRail Carriage-turvavaunun 
tahattoman poistulon turvakiskosta. 

• Alimmaksi asennetun Vertical SafeRail-turvakiskon alapäähän asennetaan avattava SafeRail 
Carriage Stopper-vaunueste MM 311. 

3.8 SAFERAIL-OHJEKILPIEN ASENTAMINEN 

• Vertical SafeRail-turvakisko varustetaan aina ohjekilvellä, jossa ohjeistetaan käyttäjää siitä, että 
SafeRail-turvakiskojärjestelmää käytettäessä käyttäjällä on oltava kokovaljas ja SafeRail Carriage-
turvavaunu. 

• Ohjekilpi on asennettava näkyvälle paikalle, josta käyttäjä sen pystyy helposti havaitsemaan ennen 
käyttöä. 

• Ohjekilpeen lisätään tieto asennuskuukaudesta ja -vuodesta. Asennuksen suorittava taho vastaa 
siitä, että merkitsee k.o. tiedon kilpeen.   

3.9 ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA 

• Vertical SafeRail-turvakiskon asennuksen yhteydessä on myös varmistettava, että tikkaat, johon 
turvakisko asennetaan, on asianmukaisesti kiinnitetty ja että ne pitää. 

• SafeRail Joint-jatkoskappaleen MM 201 kiristyksessä on varmistettava, että turvakiskon ura pysyy 
15 mm leveänä. Leveys jatkoskappaleen molemmin puolin on myös oltava sama. 

• HUOMIO, kaikki kohdat, josta Vertical SafeRail-turvakiskon kanssa käytettävä SafeRail Carriage-
turvavaunu voi irrota turvakiskosta on asennettava ns. päätystoppari. Kuten kohdassa 3.7 jo 
mainittiin, niin SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon yläpäähän asennettavia 
päätystoppari-malleja ovat avattava Carriage Stopper-vaunueste MM 312 ja kiinteä Carriage 
Stopper-vaunueste MM 313. SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon alapäähän 
asennettava päätystoppari-malli on avattava Carriage Stopper-vaunueste MM 311. 
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4. SAFERAIL CLAMP-POHJAISTEN KIINNIKKEDEN KÄYTTÖ JA ASENNUS 

SafeRail Clamp-kiskokiinike MM 211 on SafeRail-turvakiskojärjestelmän keskeinen kiinnike. Sitä käytetään 
SafeRail-tikkaiden ja -turvakiskon kiinnikkeiden pohjana. Näitä kiinnikkeitä ovat MM 221-MM 263.  

4.1 SAFERAIL CLAMP-KISKOKIINNIKKEEN ASENTAMINEN 

1. Kiinnitä SafeRail Clamp-kiskokiinnike valittuun 
kiinnikkeeseen. Kierrä ruuvi pohjaan saakka 
hyödyntäen koko kierreosuus. 

2. Aseta SafeRail-tikas tai Vertical SafeRail-
turvakisko SafeRail Clamp-kiskokiinnikkeeseen. 
Kiinnitä SafeRail Clamp-kiskokiinnikkeen 
lukitusruuvi. Huomioi lukitusruuvia kiristäessä että, 
turvakiskon ura pysyy 15 mm leveänä. 
Lukitusruuvia voidaan keskellä tikasta tai 
turvakiskoa kiristää ~20 Nm momenttiin ja tikkaan 
tai turvakiskon päässä ~10 Nm momenttiin ennen  
kuin se vaikuttaa turvakiskon uran leveyteen. 

5. HANDRAIL LADDER-KIINIKKEIDEN KÄYTTÖ JA ASENNUS 

Handrail Ladder-kiinnikeitä käytetään käsikaiteilla varustetuissa Handrail Ladder-tikkaissa MM 121. Näitä 
kiinnikkeitä ovat MM 271-MM 273. 

5.1 HANDRAIL LADDER-KIINNIKKEEN ASENTAMINEN 

1. Handrail Ladder-kiinnike kiinnitetään rakenteeseen Handrail Ladder MM 121 käsikaiteesta.  

2. Kiinnitys aina kumpaankin käsikaiteeseen. 

6. AVATTAVAN CARRIAGE STOPPER-VAUNUESTEEN MM 312 KÄYTTÖ JA ASENNUS 

Avattava Carriage Stopper-vaunueste MM 312 asennetaan SafeRail-tikkaiden tai Vertical SafeRail-
turvakiskon yläpäähän, joka estää SafeRail Carriage-turvavaunun tahattoman poistulon turvakiskosta.  

 
Carriage Stopper-vaunuesteen MM 312 kanssa on aina myös asennettava Carriage Guide-vaunuohjain MM 
301, joka varmistaa, että SafeRail Carriage-turvavaunu viedään turvakiskoon oikeassa asennossa. 

SafeRail Clamp-kiskokiinnike MM 211 

Carriage Stopper-vaunueste MM 312 

Carriage Guide-vaunuohjain MM 301 
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6.1 AVATTAVAN CARRIAGE STOPPER-VAUNUESTEEN MM 312 ASENTAMINEN 

1. Vie Carriage Stopper-vaunuesteen MM 312 kahvaton pää turvakiskon päässä olevien reikien läpi, 
niin että kääntökahva jää turvakiskon vasemmalle puolelle. 

2. Laita aluslevyt ja sokat paikoilleen. 

7. AVATTAVAN CARRIAGE STOPPER-VAUNUESTEEN MM 311 KÄYTTÖ JA ASENNUS 

Avattava Carriage Stopper-vaunueste MM 311 asennetaan SafeRail-tikkaiden tai               
Vertical SafeRail-turvakiskon alapäähän. Se estää SafeRail Carriage-turvavaunun 
tahattoman poistulon turvakiskosta, kun laskeudutaan takaisin 
maantasolle/lähtötasolle.  

 

  

 

 

7.1 AVATTAVAN CARRIAGE STOPPER-VAUNUESTEEN MM 311 ASENTAMINEN 

1. Vie Carriage Stopper-vaunueste MM 311 turvakiskon päädystä, niin että se tulee turvakiskon taustaa 
vasten ja esteen salpa nousee oikealle.  

2. Carriage Stopper-vaunueste MM 311 tulee asentaa siten että, pohjaruuvi osuu turvakiskon pohjalla 
olevaan lukkiutumispykälään. Kiristä ruuvit – ensin pohjaruuvi, jonka jälkeen turvakiskon vasemmalla 
puolella oleva lukitusruuvi. Huomioi kiristäessä että, turvakiskon ura pysyy 15 mm leveänä. 
Vaunuesteen lukitusruuvia voidaan kiristää ~10 Nm momenttiin ennen kuin se vaikuttaa turvakiskon 
uran leveyteen. 
 

  

Carriage Stopper-vaunueste MM 311 

 
Carriage Guide-vaunuohjain MM 301 
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8. CARRIAGE GUIDE-VAUNUOHJAIMEN MM 301 KÄYTTÖ JA ASENNUS 

Carriage Guide-vaunuohjain asennetaan aina sekä SafeRail-tikkaiden ja turvakiskon ylä- ja alapäähän. Tällä 
varmistetaan että, SafeRail Carriage-turvavaunu viedään turvakiskoon oikeassa asennossa. 

8.1 CARRIAGE GUIDE-VAUNUOHJAIMEN MM 301 ASENTAMINEN 

1. Vie Carriage Guide-vaunuohjain 
turvakiskon päädystä, niin että se 
tulee turvakiskon taustaa vasten 
ja lukitusruuvi jää turvakiskon 
vasemmalle puolelle ja kiristä 
ruuvi. Huomioi lukitusruuvia 
kiristäessä että, turvakiskon ura 
pysyy 15 mm leveänä. 
Vaunuohjaimen lukitusruuvia 
voidaan kiristää ~10 Nm 
momenttiin ennen kuin se 
vaikuttaa turvakiskon uran 
leveyteen. 

2. Tarkista Carriage Guide-vaunuohjaimen asentamisen jälkeen, että SafeRail Carriage-turvavaunua ei 
pysty asentamaan väärässä asennossa turvakiskoon. SafeRail Carriage-turvavaunussa olevan 
tapin on jäätävä vaunun vasemmalle puolelle,  
kun se viedään turvakiskoon ja vaunuun kaiverretun ”Up”-nuolen on osoitettava ylöspäin.  

9. CARRIAGE STOPPER-VAUNUESTEEN MM 313 KÄYTTÖ JA ASENNUS 

Carriage Stopper-vaunueste MM 313 asennetaan SafeRail-tikkaiden tai Vertical SafeRail-
turvakiskon yläpäähän kiinteäksi kulkuesteeksi. Se estää SafeRail Carriage-turvavaunun tahattoman 
poistulon turvakiskosta.  

9.1 CARRIAGE STOPPER-VAUNUESTEEN MM 313 ASENTAMINEN 

1. Vie Carriage Stopper-vaunueste MM 
313 turvakiskon päädystä.  

2. Carriage Stopper-vaunueste MM 313 
tulee asentaa siten että, pohjaruuvi 
osuu turvakiskon pohjalla olevaan 
lukkiutumispykälään. Kiristä ruuvit – 
ensin pohjaruuvi, jonka jälkeen 
turvakiskon vasemmalla puolella oleva 
lukitusruuvi. Huomioi kiristäessä että, 
turvakiskon ura pysyy 15 mm leveänä. 
Vaunuesteen lukitusruuvia voidaan 
kiristää ~10 Nm momenttiin ennen kuin se 
vaikuttaa turvakiskon uran leveyteen. 

  

Carriage Guide-vaunuohjain MM 301 

 

Carriage Stopper-vaunueste MM 313 
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10. SAFERAIL JOINT-JATKOSKAPPALEIDEN MM 201 KÄYTTÖ JA ASENNUS 

SafeRail Joint-jatkoskappaleita käytetään SafeRail-tikaselementtien ja Vertical SafeRail-
turvakiskojen liittämisessä toisiinsa.  

10.1 SAFERAIL JOINT-JATKOSKAPPALEIDEN MM 201 ASENTAMINEN 

1. Tarkista että, turvakiskon päät ovat kiinni 
toisissaan ja samalla tasolla.  

2. Asenna jatkoskappaleet ja kiristä ruuvit. 
Huomioi kiristäessä että, turvakiskon ura 
pysyy 15 mm leveänä. 

  

SafeRail Joint-jatkoskappale MM 201 
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II SAFERAIL-TURVAKISKOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET 

SafeRail-turvakiskojärjestelmä ja SafeRail Carriage-turvavaunu varmistavat turvallisen nousemisen ja 
laskeutumisen siihen suunnitellun toiminnallisuuden myötä, joka pysäyttää putoamisen. Se on suunniteltu 
käytettäväksi pystysuuntaisissa rakennelmissa. 

Järjestelmän käyttö muihin kuin valmistajan määrittämiin tarkoituksiin on kiellettyä. 

Jos tuotetta myydään Suomen ulkopuolella, jälleenmyyjän on toimitettava SafeRail-turvakiskojärjestelmän 
asennus- ja käyttöohjeet ko. kohdemaan kielellä. 

1. ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ 

Käyttäjän on tutustuttava käyttöohjeisiin ennen SafeRail-turvakiskojärjestelmän käyttöä ja hallita myös 
putoamissuojainten (SafeRail Carriage-turvavaunun, Vertical SafeRail-turvakiskon ja turvavaljaiden) käyttö. 

Käyttäjän on ennen jokaista käyttöä aina varmistettava että, SafeRail-turvakiskojärjestelmälle on tehty 
käyttöönottotarkastus sekä tehtävä tarkastus kohtien 1.1-1.4 mukaan. 

1.1 SAFERAIL-TIKKAIDEN JA/TAI VERTICAL SAFERAIL-TURVAKISKON JA SAFERAIL 
CARRIAGE-TURVAVAUNUN TARKISTAMINEN ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ 

• SafeRail-tikkaan ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon rakenteet ovat ehjät. Käyttäjän on tätä varten 
tutustuttava myös SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon asennusohjeisiin, jotta hän 
voi todeta, että niiden asennus on tehty oikein. 

• Rakenteet, johon SafeRail-tikkaat ja/tai Vertical SafeRail-turvakisko on kiinnitetty, ovat ehjät. 

• SafeRail-tikkaan ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon kiinnikkeiden ja jatkoskappaleiden ruuvit, pultit ja 
mutterit sekä muut kiinnikkeet ovat luotettavasti kiinni ja paikoillaan. 

• SafeRail Carriage-turvavaunun jousi on paikoillaan ja se toimii. Jousen kunto on tarkistettava 
viemällä vaunu Vertical SafeRail-turvakiskoon ja päästämällä vaunusta irti. SafeRail Carriage-
turvavaunu lukkiutuu pudottuaan automaattisesti paikalleen lukkiutumispykäliin, jos jousi on 
kunnossa. Lukkiutumispykäliä on Vertical SafeRail-turvakiskossa 150 mm:n välein. 

• SafeRail Carriage-turvavaunussa ei ole tapahtunut muodonmuutoksia. 

• SafeRail-tikkaan ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon sekä SafeRail Carriage-turvavaunun merkinnät 
ovat lukukelpoisia. 

• Huomaathan, että mikäli SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon asennus on tehty 
väärin ja/tai asennuksessa on yhdistetty osia vääriin, niin esim. seuraavat vaaratilanteet voivat 
syntyä: 

o SafeRail-tikkaat ja/tai Vertical SafeRail-turvakisko voi irrota, jos suositeltuja kiinnitysvälejä ei 
ole noudatettu, ja käyttäjä voi pudota irtoavien kappaleiden mukana tai voi loukkaantua 
vakavasti irtoavien kappaleiden pudotessa hänen päälleen tai joku muu alempana tai maan 
tasolla voi loukkaantua vakavasti tai joutua hengenvaaraan. Pahimmassa tapauksessa 
SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon irtoaminen voi aiheuttaa myös 
käyttäjälle hengenvaaran.  

o Mikäli SafeRail-tikkaat ja/tai Vertical SafeRail-turvakisko on vastoin asennusohjeen kieltoa 
asennettu negatiivisessa nousukulmassa, niin SafeRail Carriage-turvavaunu ei lukkiudu 
Vertical SafeRail-turvakiskon lukkiutumispykäliin ja tällöin ei pysäytä putoamista, tämä 
aiheuttaa hengenvaaran käyttäjälle. 
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o Mikäli Carriage Guide-vaunuohjainta MM 301 ei ole asennettu SafeRail-tikkaiden ja/tai 
Vertical SafeRail-turvakiskon ylä- ja alapäähän on mahdollista, että käyttäjä epähuomiossa 
vie SafeRail Carriage-turvavaunun turvakiskoon väärinpäin, jolloin turvavaunu ei lukkiudu 
Vertical SafeRail-turvakiskon lukkiutumispykäliin ja tällöin ei pysäytä putoamista. Tämä 
aiheuttaa hengenvaaran käyttäjälle.  

o Mikäli Carriage-guide-vaunuohjain MM 301 on asennettu väärin, niin että lukitusruuvi jää 
turvakiskon oikealle puolelle, vasemman puolen sijaan, niin on mahdollista, että käyttäjä 
epähuomiossa vie SafeRail Carriage-turvavaunun turvakiskoon väärinpäin, jolloin 
turvavaunu ei lukkiudu Vertical SafeRail-turvakiskon lukkiutumispykäliin ja tällöin ei pysäytä 
putoamista. Tämä aiheuttaa hengenvaaran käyttäjälle.  

o Mikäli Carriage Stopper vaunuesteitä ei ole asennettu sekä SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical 
SafeRail-turvakiskon ylä- ja alapäähän, niin SafeRail Carriage-turvavaunu voi irrota 
turvakiskon päissä tahattomasti turvakiskosta ja aiheuttaa käyttäjälle hengenvaaran. 
Hengenvaara syntyy tällöin erityisesti turvakiskon yläpäässä, jossa riski putoa korkealta on 
suuri. 

o Mikäli avattava Carriage Stopper MM 312 on virheellisesti asennettu SafeRail-tikkaiden ja/tai 
Vertical SafeRail-turvakiskon alapäähän, yläpään sijasta, on riskinä, että SafeRail Carriage-
turvavaunu irtoaa turvakiskosta tahattomasti, jolloin käyttäjä voi pudota. Turvakiskon 
alapäässä putoaminen ei todennäköisesti tapahdu korkealta, jos on noudatettu SafeRail-
tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon maavaraohjetta, joka asennusohjeen mukaan 
saa olla enintään 1000 mm.  

o Mikäli avattava Carriage Stopper MM 311 on virheellisesti asennettu SafeRail-tikkaiden ja/tai 
Vertical SafeRail-turvakiskon yläpäähän, alapään sijasta, on riskinä, että SafeRail Carriage-
turvavaunu irtoaa turvakiskosta tahattomasti ja aiheuttaa hengenvaaran käyttäjälle. Riskinä 
on tällöin pudota hyvin korkealta. 

o Mikäli SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskojen yhdistämisessä toisiinsa on 
käytetty muuta kuin SafeRail Joint-jatkoskappaleita tai SafeRail Joint-jatkoskappaleita ei ole 
kiristetty riittävästi, niin on vaaraa, että liitokset pettävät ja SafeRail Carriage vaunu pääsee 
irtomaan turvakiskosta. Tämä voi aiheuttaa käyttäjälle hengenvaaran. 

1.2 TURVAVALJAIDEN JA APUKÖYDEN TARKISTAMINEN ENNEN JOKAISTA 
KÄYTTÖÄ 

• Turvavaljaat ovat standardin EN 361 mukaiset kokovaljaat ja ovat sitä koskevien määräyksien 
edellyttämässä kunnossa. Valjaiden etupuolella on oltava SafeRail Carriage-turvavaunun 
kiinnittämiseen soveltuva D-lenkki tai muu hyväksytty kiinnityspiste.  

• Turvavaljaiden lenkki kiinnitetään suoraan SafeRail Carriage-turvavaunun karbiinihakaan, joka on 
EN 362 standardin vaatimusten mukainen. Karbiinihaan ruuvattavan lukkopultin pitävyys on 
tarkistettava. 

• Turvavaljaat on säädettävä käyttäjän mukaan ja ne eivät saa olla liian löysällä tai liian tiukat. 

• Turvavaljaiden lisäksi, kiipeilyä varten on kaksi asianmukaista apuköyttä, jotka ovat ehjät. 
(Apuköysiä käytetään levätessä ja työskenneltäessä lisävarmistuksena.) 
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1.3 KÄYTTÄJÄN ENIMMÄIS- JA VÄHIMMÄISPAINON, KÄYTTÄJÄMÄÄRÄN, 
KÄYTTÄJIEN ETÄISYYDEN JA ALIMMAN KÄYTTÖLÄMPÖTILAN TARKISTAMINEN 
ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ 

• Käyttäjän enimmäispaino mukaan lukien varusteet (työkalut ja muut tarvikkeet) saa olla 160 KG. 

• Käyttäjän vähimmäispaino pois lukien varusteet (työkalut ja muut tarvikkeet) saa olla 60 KG. 

• Alin käyttölämpötila on -25 °C. 

• Käyttäjämäärä kerralla SafeRail Carriage-turvavaunua kohden on enintään, MAX. 1 HLÖ. 

• Käyttäjien välinen etäisyys kiipeilyn aikana on oltava > 6 M. 

• Käyttäjien määrä SafeRail-tikaselementtiä ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskoelementtiä kohden voi 
olla useampi henkilö, mutta tällöin on huolehdittava, että yhdellä kiinnikevälillä on enintään, MAX. 1 
HLÖÄ. 

1.4 TYÖTURVALLISUUDEN MUIDEN AVAINTEKIJÖIDEN VARMISTAMINEN ENNEN 
JOKAISTA KÄYTTÖÄ 

• Käyttäjän työkyky ja terveydentila on varmistettava sopivaksi SafeRail-turvakiskojärjestelmän 
käyttämiseksi.  

• SafeRail-turvakiskojärjestelmän käytössä ei suositella yksintyöskentelyä. 

• Varmista, että sinulla on kiipeilyyn, työskentelyyn ja olosuhteisiin sopivat työvaatteet, sekä kypärä ja 
turvakengät. 

• Ennakoi ennen käyttöä myös mahdollinen onnettomuus ja suunnittele miten voit tilanteesta 
pelastautua. Pelastuskeinojen on oltava nopeasti toteutettavissa/saatavilla jos käytön yhteydessä 
sattuu onnettomuus. 

• Huomaa, että SafeRail Carriage-turvavaunua ei saa käyttää putoamisen estämiseen. Se on 
suunniteltu putoamisen pysäyttämiseen. SafeRail Carriage-turvavaunu lukkiutuu pudottuaan 
automaattisesti paikalleen lukkiutumispykäliin, joita on 150 mm välein Vertical SafeRail-
turvakiskossa. Jos putoamisen estämistä vaaditaan, tulee käyttää erillistä siihen tarkoitettua 
henkilösuojainta. 

• SafeRail Carriage-turvavaunun liitoselementin (karbiinihaan) pituutta ei saa muuttaa esim. lisäämällä 
tai vähentämällä liittimiä. 

• Ennen jokaista käyttökertaa on tarkastettava, että työskentelytilan alla on riittävästi vapaata tilaa, 
jotta voidaan estää mahdollinen törmääminen esim. rakenteisiin tai maahan. 

 

MIKÄLI ENNEN KÄYTTÖÄ SUORITETTAVASSA TARKASTUKSESSA HAVAITAAN 
PUUTTEITA/VIKOJA TAI JÄRJESTELMÄN KUNTO EPÄILYTTÄÄ, ON VIIPYMÄTTÄ 
TEHTÄVÄ KIRJALLINEN ILMOITUS JÄRJESTELMÄN HUOLLOSTA VASTAAVALLE 
TAHOLLE. ENNEN KÄYTTÖÄ ON JOKAINEN TARKASTUKSESSA ILMI KÄYNYT 
PUUTE/VIKA KORJATTAVA.SAFERAIL-TURVAKISKOJÄRJESTELMÄÄN EI SAA TEHDÄ 
MUUTOKSIA EIKÄ KORVATA OSIA MUILLA, KUN JÄRJESTELMÄN VALMISTAJAN 
HYVÄKSYMILLÄ OSILLA.  
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2. TURVAVALJAIDEN JA SAFERAIL CARRIAGE-TURVAVAUNUN KÄYTTÖOHJEET 

• Kiinnitä SafeRail Carriage-turvavaunun lukkiutuva karbiinihaka EN 361 standardin mukaisten 
kokoturvavaljaiden edessä olevaan kiinnityspisteeseen (D-lenkki) tai muuhun hyväksyttyyn 
kiinnityspisteeseen. Kiinnityspisteet ovat merkitty tunnisteella ”A” valjaisiin. Turvavaljaissa on oltava 
kaksi kiinteää apuköyttä. Näistä kiinteistä apuköysistä toisen pituus täytyy olla säädettävissä ns. 
liukuvalla säätölaitteella. 

• Jos kokoturvavaljaat löystyvät kiipeilyn aikana, ne on viipymättä kiristettävä sopiviksi. 
Kokoturvavaljaita ei tule käyttää, jos ne ovat löysällä, vaan ne on saatava kiristettyä sopiviksi. 

• Tarkista, että turvavaunu on yhteensopiva Vertical SafeRail-turvakiskon kanssa. 

• SafeRail Carriage-turvavaunuun saa kytkeytyä vain yksi käyttäjä kerrallaan. SafeRail Carriage-
turvavaunussa olevan tapin on jäätävä vaunun vasemmalle puolelle, kun se viedään turvakiskoon ja 
vaunuun kaiverretun ”Up”-nuolen on osoitettava ylöspäin.  

• Kun turvakiskoon kiinnitytään tai siitä irtaudutaan, on se tehtävä turvallisessa paikassa, tai 
käytettävä erillistä putoamisensuojainta sen aikana. 

• Kiivetessä turvavaljaan ja SafeRail Carriage-turvavaunun välinen etäisyys on säädettävä niin, että 
nojauskulma on mahdollisimman pieni. Jolloin turvavaljaisiin kohdistuva rasitus on pienin. Käyttäjän 
polvet eivät saa kuitenkaan osua tikkaan askelmiin kiipeilyn aikana. Huomaa, että pienetkin 
muutokset turvavaljaiden kireyteen, vaikuttavat merkittävästi siihen, miten SafeRail Carriage-
turvavaunu ja turvavaljas toimii optimaalisesti. 

• Työskenneltäessä ja levätessä on kiinnitys aina varmistettava myös apuköydellä. Lisäksi 
kiinnityspisteet on sijoitettava ja työ tehtävä siten, että putoamisen mahdollisuus ja mahdollinen 
putoamiskorkeus ovat aina mahdollisimman pienet. 

• Kiipeilyn aikana on nojattava taaksepäin, jotta SafeRail Carriage-turvavaunu liikkuu sujuvasti Vertical 
SafeRail-turvakiskossa ja kiipeilyn eteneminen on vaivatonta. Kiivetessä SafeRail Carriage-
turvavaunu seuraa automaattisesti käyttäjäänsä. 

• Käyttäjän pudotessa, tai muussa vastaavassa tilanteessa, jossa turvavaunuun ulospäinkohdistuva 
vetovoima katoaa, niin turvavaunu liukuu alaspäin ja lukkiutuu paikalleen Vertical SafeRail-
turvakiskossa oleviin lukkiutumispykäliin. Lukkiutumispykäliä Vertical SafeRail-turvakiskossa on 150 
mm välein. 

• Jos SafeRail-turvakiskojärjestelmä on asennettu niin, että SafeRail Carriage-turvavaunu on 
irrotettava turvakiskosta, jotta pääsee siirtymään seuraavalle turvakiskolle, niin on siirron ajaksi aina 
kiinnityttävä toiseen kiinnityspisteeseen, esim. mukana olevan apuköyden avulla. 

• Vertical SafeRail-turvakiskon varassa voi olla useampi käyttäjä samanaikaisesti, tällöin on aina 
huolehdittava siitä, että yhdellä kiinnikevälillä on enintään yksi käyttäjä. 

• On kiellettyä käyttää SafeRail Carriage-turvavaunua muuhun tarkoitukseen kuin kiipeämiseen. 

• On ehdottomasti kiellettyä käyttää SafeRail Carriage-turvavaunua ja turvakiskojärjestelmää 
alkoholin, huumeiden, toimintakykyä alentavien lääkkeiden tai muiden toimintakykyä haittaavien 
aineiden vaikutuksen alaisena. 

• Ennen käyttöä on varmistuttava siitä, että käyttäjän työkyky ja terveydentila on riittävä SafeRail 
Carriage-turvavaunun ja turvakiskojärjestelmän käyttöä varten. Mikäli käyttäjällä on huono fyysinen 
kunto tai hänellä esiintyy esim. toistuvaa huimausta, epilepsiaa, sydänsairautta, vakavaa 
keuhkosairautta, psyykkistä sairautta (mukaan lukien korkeanpaikan kammoa) tai merkittävää 
heikentymistä nivelten toiminnassa, niin hän ei välttämättä sovellu käyttämään SafeRail Carriage-
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turvavaunua ja turvakiskojärjestelmää. Mikäli terveydentila ja/tai työkyky epäilyttää on se aina 
varmistettava ennen järjestelmän käyttöä lääkäriltä. 

• Huomaathan, että SafeRail Carriage-turvavaunua ei tule märkänä viedä kovaan pakkaseen. 

• Huomaathan myös, että vakaasuoran-käytön SafeRail Carriage-turvavaunuja ei saa koskaan käyttää 
pystysuoraan kiipeämiseen. 

• Mikäli SafeRail Carriage-turvavaunussa huomataan poikkeavaa kulumaa, vaunun kieli ei ole 
automattisesti ulkona vaunun rungosta tai muoviholkit kuluneet puhki, on vaunu välittömästi 
poistettava käytöstä ja korvattava se uudella SafeRail Carriage-turvavaunulla. 

• SafeRail Carriage-turvavaunu on poistettava käytöstä, jos sen varaan on pudottu ja se on korvattava 
uudella SafeRail Carriage-turvavaunulla. 
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3. HUOLTO-OHJEET JA SÄILYTYS 

SafeRail-tikkaiden, ja Vertical SafeRail-turvakiskon rikkoutuneet osat on uusittava. SafeRail-
turvakiskojärjestelmään ei saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä, eikä korvata osia muilla kuin 
järjestelmän valmistajan hyväksymillä osilla. 

3.1 SAFERAIL-CARRIAGE-TURVAVAUNU 

• SafeRail Carriage-turvavaunu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja muovista, se on lähes 
huoltovapaa. SafeRail Carriage-turvavaunu ei ole säälle tai korroosiolle altis. 

• SafeRail Carriage-turvavaunua ei tarvitse rasvata tai öljytä. Käytön jälkeen on hyvä kuivata SafeRail 
Carriage-turvavaunu, jos se on kastunut. Kuivatessa SafeRail Carriage-turvavaunua sitä ei 
kuitenkaan saa altistaa suoralle lämmölle. SafeRail Carriage-turvavaunu on hyvä myös puhdistaa, 
jos se on likaantunut, jotta käyttömukavuus säilyy ja turvamerkinnät siinä näkyvät selkeästi. 
Puhdistukseen voi tarvittaessa käyttää ruostumattomalle teräkselle soveltuvaa puhdistusainetta. 
Mikäli turvavaunua puhdistaa, tulee yllä selvitettyjä puhdistusmenetelmiä noudattaa tarkasti. 

• SafeRail Carriage-turvavaunu tulee säilyttää säälle ja lialle altistamattomassa tilassa. 

• SafeRail Carriage-turvavaunuun ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, lisäyksiä tai korjauksia. 

3.2 SAFERAIL-TIKKAAT JA VERTICAL SAFERAIL-TURVAKISKO 

SafeRail-tikkaat ja Vertical SafeRail-turvakisko säilyvät toimintakuntoisena, eikä ne vaadi erityistä huoltoa tai 
puhdistamista. Niiden säilytykselle ei myöskään ole erityisvaatimuksia. 

Mikäli SafeRail-tikkaita ja Vertical SafeRail-turvakiskoa asennetaan erittäin korroosioalttiiseen paikkaan 
(esim. uima-altaan yläpuolelle) vaaditaan erityisiä valvontamittauksia. 

4. TYYPPIHYVÄKSYNNÄT JA LAADUNVARMISTUS 

SafeRail-turvakiskojärjestelmä (Vertical SafeRail-turvakisko MM 101, SafeRail Carriage-turvavaunu MM 401, 
SafeRail Joint-jatkoskappale MM 201, Avattava Carriage Stopper-vaunueste MM 312, Avattava Carriage 
Stopper-vaunueste MM 311 ja Carriage Stopper-vaunueste MM 313) yhdistelmä on testattu standardin  
EN 353-1:2014 + A1:2017 mukaan ja se täyttää EU:n henkilösuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.  

Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 B, FI-00250 Helsinki, ilmoitettu laitos nro. 0403, on myöntänyt 
tyyppihyväksyntätodistuksen. 

SGS Fimko Ltd (TTL), Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, ilmoitettu laitos nro. 0598,  valvoo tuotannon 
tasalaatuisuutta.  

5. KILVET JA MERKINNÄT 

Jokainen SafeRail Carriage-turvavaunu, kuin myös SafeRail-tikkaat ja/tai Vertical SafeRail-turvakisko, 
varustetaan merkinnöillä, jotka ohjaavat turvakiskojärjestelmän ja turvavaunun turvallista käyttöä ja joista käy 
ilmi keskeiset tuotteisiin liittyvät tiedot. 
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5.1 SAFERAIL-TURVATIKKAIDEN JA VERTICAL SAFERAIL-TURVAKISKON 
MERKINNÄT 

SafeRail-turvatikkaat ja Vertical SafeRail-turvakiskot ovat merkitty seuraavin pysyvin tunnistetiedoin: 

• SafeRail-tavaramerkki  

• CE-laitostunnus (CE 0403 tai CE 0598)  

• Vertical SafeRail-turvakiskon valmistuserä esim. 001 

5.2 SAFERAIL CARRIAGE-TURVAVAUNUN MERKINNÄT 

SafeRail Carriage-turvavaunu on merkitty seuraavin pysyvin tunnistetiedoin: 

• Kuormitusrajat (LOAD 60-160 kg), merkintä on turvavaunun etupuolella 

• Pujotussuunta (UP), merkintä on turvavaunun etupuolella 

• Käyttöohjeiden lukemiseen kehottava merkintä, merkintä on turvavaunun etupuolella 

• SafeRail-tavaramerkki, merkintä on turvavaunun etupuolella  

• SafeRail Carriage-turvavaunun tuotenumero (MM 401), merkintä on turvavaunun takapuolella 

• SafeRail Carriage-turvavaunun valmistuserä esim. 001, merkintä on turvavaunun takapuolella 

• CE-laitostunnus (CE 0403 tai CE 0598), merkintä on turvavaunun takapuolella 

• Standardi-tunnus (EN 353-1:2014 + A1:2017), merkintä on turvavaunun takapuolella 

 
  

 

 

 

SafeRail Carriage-turvavaunun etupuoli 

 

SafeRail Carriage-turvavaunun takapuoli 
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CE 0598 CE 0403 

5.3 OHJEKILPI JA SEN MERKINNÄT 

SafeRail-tikkaat ja Vertical SafeRail-turvakisko varustetaan aina myös erillisellä ohjekilvellä. Ohjekilpi 
asennetaan näkyvälle paikalle, josta käyttäjä sen pystyy helposti havaitsemaan.  

Ohjekilvessä on seuraavat merkinnät: 

• Asennuskuukausi ja -vuosi. Asennuksen suorittava taho vastaa siitä, että merkitsee k.o. tiedon 
kilpeen. 

• Kehotus tarkistaa SafeRail-turvakiskojärjestelmän ja SafeRail Carriage-turvavaunun kunto ja 
toiminta ennen käyttöä. 

• Ohjeistus siitä, että SafeRail-turvakiskojärjestelmää käytettäessä on oltava kokovaljas ja SafeRail 
Carriage-turvavaunu (MM 401). 

• Kokovaljaiden käyttämiseen kehottava merkintä  

• Käyttöohjeiden lukemiseen kehottava merkintä 

• Standardi-tunnus (EN 353-1:2014 + A1:2017) 

• CE-laitostunnus (CE 0403 tai CE 0598)   

• SafeRail-tavaramerkki  

• Valmistajan nimi ja osoite (MM Materials Oy, Thurmaninaukio 10, FI-02700 Espoo, Finland) 
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6. KÄYTTÖÖNOTTO- JA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset saa suorittaa vain valmistaja tai muu valmistajan valtuuttama 
henkilö tai organisaatio. Tarkastuksista tulee tehdä tarkastuspöytäkirja, johon merkitään tarkastuksen tyyppi 
tarkastuksessa tehdyt havainnot ja mahdolliset jatkotoimenpiteet, sekä seuraavan suunnitellun tarkastuksen 
päivämäärä. Tarkastuspöytäkirjamallin löydät sivuilta 20-21. 

Jos tarkastuksissa tai käytön yhteydessä havaitaan poikkeamia, erityistä kulumista tai SafeRail Carriage-
turvavaunussa jousivoiman heikkenemistä tai käyttöturvallisuus epäilyttää, on järjestelmä välittömästi 
poistettava käytöstä. Mikäli havaittu poikkeama on SafeRail Carriage-turvavaunussa, se on korvattava 
uudella ja vanha vaunu on poistettava käytöstä. Jos havaittu poikkeama on järjestelmän muissa osissa, on 
ne korjattava tai vaihdettava uusiin riippuen poikkeaman laadusta.  

6.1 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 

Ennen kuin SafeRail-turvakiskojärjestelmä otetaan käyttöön asennuksen tai kunnostuksen jälkeen, on 
suoritettava käyttöönottotarkastus, jossa järjestelmä kokonaisuudessaan ja sen osat tarkastetaan.  

Käyttöönottotarkastukset on dokumentoitava.  

Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään, onko asennus tehty ohjeiden mukaisesti, onko kiinnitykset ja 
kiristykset tehty huolellisesti ja onko järjestelmä ja sen osat ehjät. Käyttöönottotarkastuksessa on myös 
suoritettava nouseminen ja laskeutuminen Vertical SafeRail-turvakiskon (turvakisko) koko pituudella 
SafeRail Carriage-turvavaunua käyttäen. 

6.1.1 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS - SAFERAIL CARRIAGE-TURVAVAUNU JA SEN 
TOIMINTA 

• SafeRail Carriage-turvavaunun jousi on ehjä ja joustava. 

• SafeRail Carriage-turvavaunun jousi on paikoillaan ja se toimii. Jousen kunto on tarkistettava 
viemällä vaunu Vertical SafeRail-turvakiskoon ja päästämällä vaunusta irti. SafeRail Carriage-
turvavaunu lukkiutuu pudottuaan automaattisesti paikalleen lukkiutumispykäliin, jos jousi on 
kunnossa. Lukkiutumispykäliä on Vertical SafeRail-turvakiskossa 150 mm välein. 

• SafeRail Carriage-turvavaunussa ei ole tapahtunut muodonmuutoksia. 

• SafeRail Carriage-turvavaunun renkaat ovat kireällä akseleissa, ja se liukuu Vertical SafeRail-
turvakiskossa vaivatta. 

• SafeRail Carriage-turvavaunun pysyvät merkinnät ovat lukukelpoisia. 

6.1.2 KÄYTÖÖNOTTOTARKASTUS - SAFERAIL-TIKKAAT JA VERTICAL SAFERAIL-
TURVAKISKO 

• SafeRail-tikkaan ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon rakenteet ovat ehjät. Käyttäjän on tätä varten 
tutustuttava myös SafeRail-tikkaiden ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon asennusohjeisiin, jotta hän 
voi todeta, että niiden asennus on tehty oikein. 

• Rakenteet, johon SafeRail-tikkaat ja/tai Vertical SafeRail-turvakisko on kiinnitetty ovat ehjät. 

• Vertical SafeRail-turvakiskossa ei ole havaittavia mekaanisia tai korroosion/ruosteen aiheuttamia 
vaurioita. 

• Vertical SafeRail-turvakiskon profiilin ura on oikean levyinen, eli 15 mm. 

• SafeRail-tikkaan ja/tai Vertical SafeRail-turvakiskon kiinnikkeiden ja jatkoskappaleiden ruuvit, pultit ja 
mutterit sekä muut kiinnikkeet ovat luotettavasti kiinni ja paikoillaan. 
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• SafeRail-turvakiskojärjestelmän ohjekilven merkinnät ovat ajantasaiset ja lukukelpoisia. Tarvittaessa 
tilaa uusi kilpi. 

• Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä suoritetaan myös aina koekiipeily SafeRail Carriage-
turvavaunua käyttäen. 

6.2 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET 

SafeRail-turvakiskojärjestelmä on tarkastettava vuosittain 12-kuukauden välein. Säännöllisillä tarkastuksilla 
varmistetaan käyttäjän turvallisuus ja järjestelmän toimintavarmuus. Määräaikaistarkastukset saa suorittaa 
vain valmistaja tai muu valmistajan valtuuttama henkilö tai organisaatio.  Loppuasiakas vastaa 
määräaikaistarkastusten suorittamisesta. Määräaikaistarkastus on sisällöltään sama kuin 
käyttöönottotarkastus. Määräaikaistarkastus suoritetaan kohtien 6.1.1.-6.1.2. mukaisesti. 
Lisäksi SafeRail-turvakiskojärjestelmä on, kuten käyttöohjeissa todetaan kohdassa 1, aina tarkistettava 
käyttäjän toimesta ennen jokaista käyttökertaa.  

Määräaikaistarkastus on myös suoritettava aina välittömästi käyttäjän ilmoitettua havaitsemastaan 
puutteesta tai viasta ennen järjestelmän seuraavaa käyttöä. SafeRail-tikkaat ja Vertical SafeRail-turvakisko 
on myös tarkastettava aina mahdollisen putoamistapauksen jälkeen, ennen seuraava käyttökertaa. 
Huomaathan myös, että mahdollisen putoamistapauksen sattuessa SafeRail Carriage-turvavaunu on 
poistettava heti käytöstä, jos sen varaan on pudottu, ja se on korvattava uudella SafeRail Carriage-
turvavaunulla. 

SafeRail Carriage-turvavaunun määräaikaistarkastus suoritetaan muiden henkilökohtaisten turvavarusteiden 
(mm. turvavaljaat, köydet ja kypärä) vuositarkastusten yhteydessä. 

Määräaikaistarkastukset on dokumentoitava. 

6.3 TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 

Kuten aiemmin kohdassa 6. mainittiin, niin SafeRail-turvakiskojärjestelmän käyttöönotto- ja 
määräaikaistarkastukset saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama henkilö. Tarkastuksista tulee tehdä 
tarkastuspöytäkirja, johon merkitään tarkastuksen tyyppi tarkastuksessa tehdyt havainnot ja mahdolliset 
jatkotoimenpiteet sekä seuraavan suunnitellun tarkastuksen päivämäärä. Seuraavalla sivulla löydät 
tarkastuspöytäkirjamallin. 

 



Sivu 1 / 2 
 

MM Materials Oy 
   Puh. 050-576 2098 
 

Thurmaninaukio 10 
FI-02700 Kauniainen 

www.mmmaterials.fi 
 

 

 

 
   

                                               
                                            Sivu 21 

 

SAFERAIL-turvakiskojärjestelmän tarkastuspöytäkirja 
   

Tuotetiedot 

Tuotenimi Tuotenumero Määrä Hankintapvm. Erätunnus 

     
     
     
     
     
     
     

Asennustiedot 

Asennuspäivämäärä Asentajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

  

 

Tarkastustiedot  
Käyttöönottotarkastus on tehtävä aina ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa, sekä käyttökieltoon määräämisen jälkeen, tai jos 
järjestelmän osia on vaihdettu. Määräaikaistarkastukset suoritetaan loppuasiakkaan/järjestelmän käytöstä vastaavan suunnitelman 
mukaisesti. Tarkastuksen saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama henkilö tai organisaatio valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 

Pvm. Tarkastaja (allekirjoitus ja 
nimenselvennys) 

Tarkastus-
tyyppi Havainnot ja toimenpiteet 

Seuraava 
tarkastus 
pvm. 

  

Käyttöönotto- 
tarkastus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Määräaikais-

tarkastus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kohde: 
 

 
Asiakas: 
 
 

Valmistaja: 
MM Materials Oy 
Thurmaninaukio 10 
FI-02700 Kauniainen 

Jälleenmyyjä: 
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Pvm. Tarkastaja (allekirjoitus ja 
nimenselvennys) 

Tarkastus-
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