
Issue 2 01/10

Käyttäjän 
opas

0158 uniline safety systems



  

  

   

  
 

   

  
 

   

  

  

  

  
 

Issue 2 01/10

HAKEMISTO
Kappale     Sivu 
1.0  Esipuhe     03
2.0  UniRail System    04
3.0  Käyttömahdollisuudet   05
4.0  Järjestelmän suunnittelu,  
       asennus ja kiinnitykset   08
5.0  Säännökset & laatu    10
6.0  Varoitukset, vaatimukset & kiellot  11
7.0  Järjestelmän käyttö    12
8.0  Tarkastukset ennen käyttöä  
        ja sen aikana     13
9.0   Asennuksen jälkeen    16
10.0 Järjestelmän rakenne ja osat  17
11.0 Toiminta pelastus- ja  
        hätätilanteessa    22

Lisätietoja varustevalikoimastamme internet-sivulla www.unilinesafety.com



03

uniline safety systems0158Issue 2 01/10

Kappale 1.0

Esipuhe

Kiitos UniRail® Safety  -kiskojärjestelmän 
hankkimisesta. Kiskojärjestelmä on 
suunniteltu poistamaan tai merkittävästi 
vähentämään loukkaantumisen tai kuoleman 
riskiä työskenneltäessä putoamisvaarallisella 
alueella. On siis erittäin tärkeää, että 
järjestelmä asennetaan, ylläpidetään ja 
käytetään oikein.

UniRail-kiskojärjestelmä on suunniteltu 
toimimaan osana putoamisen pysäyttävää 
järjestelmää, johon usea työntekijä pystyy 
kiinnittäytymään turvallisesti ja helposti, 
mikäli katon muoto ja rakenne ovat sopivat. 
Jokaisen työntekijän oma henkilösuojain on 
myös oleellinen osa suojainjärjestelmää.

Putoamistilanteessa UniRail-kiskojärjestelmä 
toimii kiinnityspisteenä ja hidastaa sekä 
pysäyttää putoamisen. Nykäysvoimia 
vaimentavat mekanismit ovat osa putoamisen 
pysäyttävää järjestelmää. Ne on suunniteltu 
vähentämään käyttäjän kehoon kohdistuvia 
voimia lain määrittämän rajan mukaisesti. 
Käyttäjän ikään, kuntoon ja sekä fyysiseen 
että henkiseen terveyteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota.

Raskaana olevien naisten ei missään nimessä 

tule käyttää järjestelmää.

UniRail-kiskojärjestelmän saa asentaa 
ainoastaan hyväksytyt asennuskumppanit 
tai valmistajan tai sen edustajan kouluttamat 
henkilöt, ja asennuksen tulee olla valmistajan 
antamien ohjeiden mukaisesti ja kaikkien 
asiaankuuluvien standardien mukaisesti 
suoritettu. 

Kaikkien järjestelmän käyttäjien ja käyttöä 
sekä ylläpitoa valvovien tahojen tulee tuntea 
käyttöä edeltävät toimenpiteet, rajoitukset, 
varmistukset, käyttö ja järjestelmän yleiset 
vaatimukset. Käyttäjien tulee olla päteviä 
henkilöitä, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet 
tämän käyttöohjeen ja heidät on koulutettu 
hyväksytyn kouluttajan toimesta järjestelmän 
käyttäjiksi. On suositeltavaa, että järjestelmää 
ei käytetä yksin, johtuen käyttäjän 
turvallisuuteen liittyvistä syistä ja siitä, että 
mahdollisessa putoamistilanteessa tulee 
olla toteutuskelpoinen pelastussuunnitelma, 
joka voidaan ottaa käyttöön välittömästi 
putoamisen tai muun onnettomuuden 
tapahtuessa.

Tämän käyttöohjeen tulee olla saatavilla sen 
maan kielellä, missä järjestelmää käytetään.
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Kappale 2.0

UniRail System

2.1 UniRail System

UniRail on monipuolinen turvallisuusratkaisu, 
jota voidaan käyttää sekä putoamisen 
pysäyttävänä että putoamisen estävänä 
järjestelmänä. Se on valmistettu 
laadukkaasta alumiinikiskosta, joka 
toimii ankkurointipisteenä käyttäjälle. 
UniRail-kiskoa voidaan käyttää myös 
ensisijaisena kiinnityspisteenä köyden 
varassa työskenneltäessä. Kun tuotteessa 
käytetään hyväksyttyä liukuvaunua, 
käyttäjä voi liikkua vapaasti kulmien ja 
rakenteiden ympäri. Järjestelmä vapauttaa 
kädet täysin työskentelyä varten. Kun 
sitä käytetään yhdessä henkilösuojaimen 
kanssa, kuten kokovartalovaljaiden ja 
liitosköyden, järjestelmä muodostaa osan 
putoamisen pysäyttävää järjestelmää 
korkeanpaikantyöskentelijöille, jotka 
työskentelevät putoamisvaarallisella alueella.

UniRail System täyttää BS EN795:1997 
Luokka D Ankkurointivälineet -standardin 
vaatimukset. Kiinnityspisteiden välinen 
jänneväli voi olla jopa 3 m. Pituus riippuu 
käyttötarkoituksesta ja rakenteen kyvystä 
kestää putoamisen nykäysvoimia. Valtuutetun 
ja pätevän tarkastajan tulee suunnitella 
järjestelmän asennus.

Järjestelmään on saatavana valikoima pääty- 

ja välikiinnikkeitä, ja lista perusosista löytyy 
oppaan sivulta 10. Kiinnitykset voivat olla 
piilossa tai sivuilla. Piilokiinnitysjärjestelmässä 
kiinnitykset ovat kiskon takana, jolloin 
järjestelmä näyttää esteettisesti 
miellyttävämmältä. Järjestelmässä, jossa 
on sivukiinnitys, kiinnitykset ovat näkyvillä 
kiinnityspisteen ylä- ja alaosissa, mikä tekee 
huollosta ja tarkastamisesta helpompaa.

Työalueelle pääsemiseen suunniteltu 
järjestelmä voidaan asentaa lattialle, seinälle 
tai käyttäjän yläpuolelle. Kisko kiinnitetään 
jommasta kummasta päästä ja liitetään 
yhteen seuraavan kiskon kanssa kiskon 
välijatkoksilla. Välikiinnikkeet antavat lisätukea 
nivelkohdissa ja vähentävät rakenteeseen 
kohdistuvaa kuormaa putoamistilanteessa. 
Kiskon kulmat tekevät järjestelmästä 
rakenteiden muotoihin mukautuvan ja 
mahdollistavat käyttäjän jatkuvan kiinni 
pysymisen järjestelmässä. Näin järjestelmä 
on helppokäyttöinen ja erittäin turvallinen.

2.2 UniRail-järjestelmän sijoittaminen.

UniRail-järjestelmää asennettaessa voi 
käyttää kahta tekniikkaa.

PUTOAMISEN ESTÄMINEN (Kuva 1)
Putoamisen estävä järjestelmä estää 
käyttäjää menemästä riskialueille (kuten 
katon reunat) ja siten estää putoamisen. 
 
 
 

PUTOAMISEN PYSÄYTTÄMINEN 
(Kuva 2)
Putoamisen pysäyttävä järjestelmä 
mahdollistaa putoamisvaaralliselle 
alueelle menemisen ja pysäyttää 
turvallisesti mahdollisen putoamisen.  

 

Kuva 1

Kuva 2

Vaikka kaikkien järjestelmien pitää mahdollisen 
virhekäytön takia olla putoamisen pysäyttäviä, on 
suositeltavaa, että ne toimivat myös putoamisen 
estävinä. Tällaisen järjestelmän ansiosta käyttäjä 
pääsee työalueelle ilman riskiä putoamisvaaralliselle 
alueelle pääsystä. Järjestelmä vähentää riskejä 
ja eliminoi jälkitoimenpiteet, joihin putoamisen 
pysäyttämisen jälkeen tulee ryhtyä.
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Kappale 3.0

Käyttömahdollisuudet 

UniRail soveltuu työntekijöiden suojaamiseen 
putoamiselta monenlaisista rakenteista, 
esimerkiksi ajoneuvojen huoltoympäristössä. 
UniRailin monipuolisuus ja lujarakenteisuus 
mahdollistaa sen käytön kaikkein 
vaativimmissa olosuhteissa. Unirailia voidaan 
käyttää esimerkiksi: 

• Julkisivutyöt
• Kulkuväylät ja nosturitelineet
• Ankkuroituminen ajoneuvojen huollossa
• Köyden varassa työskentely
• Vedenpuhdistusaltaat
• Kulttuuriperintörakennukset
• Tuuliturbiinit 
 

3.1 Laskeutuminen ja köyden varassa 
työskentely
UniRailia voidaan käyttää köyden varassa 
laskeutumisen ankkurointijärjestelmänä, 
oli kyseessä sitten huolto- tai 
tarkastustehtävä. Käyttäjän tulee 
kiinnittyä kiskoon kahden liukuvaunun 
avulla köysityöskentelystandardien ja 
-ohjeiden mukaisesti. Toinen liukuvaunu 
on laskeutumisköyttä varten ja toinen 
putoamisen pysäyttävää turvaköyttä varten. 
Järjestelmää ei saa koskaan käyttää ilman 
molempia liukuvaunuja. Vain köyden 
varassa työskentelyyn koulutetut henkilöt 
saavat käyttää järjestelmää. Muussa 
tapauksessa käyttö saattaa johtaa vakavaan 
onnettomuuteen tai kuolemaan. 

 
 
 

3.2 Roof Jockey System
UniRailia voi käyttää yhdessä Roof Jockey 
-järjestelmän kanssa (Kuva 3). Sen mukana 
tulee omat käyttöohjeet.

 3.3 UniRail-järjestelmän ja Lift-Evac Work 
Kit:n yhdistäminen 
Lift-Evacia käytetään lähinnä 
pelastustilanteessa, vaikka sitä voidaan 
käyttää myös työntekijän nostamiseen ja 
laskemiseen rutiinityössä, kuten ikkunoita 
pestäessä. Silloin tulee noudattaa samoja 
sääntöjä, jotka pätevät laskeutumis/
köysityöskentelyyn, vaikka sen käyttöön 
tarvitaankin vähemmän koulutusta. Lisätiedot 
ja koulutus: ota yhteyttä Unilineen. 

Kuva 3
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Kappale 3.0

Käyttömahdollisuudet

3.4 UniRail-järjestelmän ja köyden sekä 
köysitarraimien yhdistäminen
UniRailia voidaan käyttää yhdessä köyden ja 
köysitarraimen (Kuva 4) kanssa työalueilla, 
jotka ovat kaukana kiinnityspisteestä tai 
joissa kiinnityspiste on työntekijän yläpuolella. 
Työntekijän yläpuolella olevissa järjestelmissä 
köyttä ja köysitarraimia tulee käyttää vain, kun 
järjestelmä on suoraan käyttäjän yläpuolella 
ja alle 20° asteen kulmassa keskikohdan 
molemmin puolin. Tällä tavoin vältytään 
vaarallisen, heiluvan putoamisen aiheuttamilta 
vaaroilta.  
Kun käytetään köyttä ja köysitarrainta 
työasemointiin tai putoamisen pysäytykseen 

ja reunalta putoaminen on mahdollista, 
on välttämätöntä käyttää vain varusteita, 
jotka on testattu sitä varten. Unilinen omat 
köydet ja köysitarraimet on testattu näitä 
käyttötarkoituksia varten, ja niille löytyy omat 
käyttöohjeet, jotka tulee lukea ennen käyttöä.

3.5 UniRail-järjestelmän ja sisäänkelautuvan 
turvatarraimen yhdistäminen
Käyttäjän yläpuolella olevia järjestelmiä 
voidaan käyttää sisäänkelautuvan 
turvatarraimen (Kuva 5) tai putoamisen 
pysäyttävän köysitarraimen kanssa. 
Tällaisen putoamisen pysäyttävän laitteen 
ansiosta työntekijä voi liikkua vapaasti, ja 

tarraimen nauha tai vaijeri liikkuu turvavyön 
tapaan sisään ja ulos kotelostaan käyttäjän 
liikkeiden mukaisesti. Putoamistilanteessa se 
lukkiutuu ja pysäyttää käyttäjän, ja vähentää 
näin nykäysvoimia lain mukaisen määrän. 
Turvatarrainten käyttö on rajoitettu vain 
Uniline Safety Systems Limitedin hyväksymiin 
tarraimiin.
Näitä laitteita saa käyttää vain, kun 
järjestelmä on suoraan käyttäjän yläpuolella 
ja alle 20° asteen kulmassa keskikohdan 
molemmin puolin. Tällä tavoin vältytään 
vaarallisen, heiluvan putoamisen aiheuttamilta 
vaaroilta.

Kuva 4 Kuva 5
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Kappale 3.0

Käyttömahdollisuudet 

3.6 UniRail-järjestelmän yhdistäminen URG10 
Roll:iin
URG10 Roll (Kuva 6) tarjoaa samat hyödyt 
kuin sisäänkelautuvassa turvatarraimessa, 
mutta siinä on myös sisäänrakennettu 
pelastustoiminto. Se vähentää 
loukkaantumisriskiä putoamistilanteessa 
ja tarvetta kouluttaa lisähenkilökuntaa 
pelastustilanteita varten.
URG10 Roll -laite tulee kiinnittää UniRail-
järjestelmään kahdella liukuvaunulla, ja sitä 
voidaan käyttää vain käyttäjän yläpuolella 
olevissa järjestelmissä. Se tulee asentaa niin, 
että käyttäjä ei voi lyödä siihen päätään.
Sisäänkelautuvaa turvatarrainta tai URG10 

Roll -laskeutumislaitetta käytettäessä 
suositellaan käytettävän myös alasvedettävää 
narua, jotta käyttäjä voi kiinnittyä 
järjestelmään maassa. ÄLÄ jätä vaijeria 
pysyvästi ulos laitteesta. Järjestelmän 
suunnittelu ja putoamisen pysäyttävän laitteen 
valinta riippuu yllä mainituista kohdista. 

3.7 UniRail-järjestelmän käyttäminen 
pelastustilanteessa 
UniRailia voi putoamisen estämisen 
ja työasemoitumisen lisäksi käyttää 
kiinnityspisteenä pelastustilanteessa. 
Järjestelmässä on putoamisen jälkeen 
jäljellä tarpeeksi lujuutta siihen, että 

pelastaja käyttää sitä kiinnityspisteenä. 
Kiinnityspiste voidaan tehdä joko käyttämällä 
ylimääräistä liukuvaunua tai laittamalla 
nauhalenkki pääkiskon ympäri. Koska 
korkealta putoamista ei voi arvata ennalta, 
kiskojärjestelmä tulee tarkastaa ennen 
käyttöä sen turvallisuuden varmistamiseksi. 
Vain koulutetut ammattilaiset saavat pelastaa 
korkealta.

Kaikissa yllä mainituissa tapauksissa 
käyttäjän tulee olla pätevän henkilön 
kouluttama ennen UniRail-järjestelmän tai 
siihen kuuluvien varusteiden käyttöä. 

Kuva 6
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Kappale 4.0

Järjestelmän suunnittelu, 

asennus ja kiinnitykset

4.1 Järjestelmän suunnittelu
Järjestelmä suunnitellaan omakohtaisten 
vaatimusten ja paikkakohtaisten olosuhteiden 
mukaan. Uniline-asentaja varmistaa kaikki 
järjestelmään liittyvät parametrit tuotteen 
käyttöturvallisuuden varmistamiseksi. Uniline 
tarjoaa suunnittelutietoa hyväksyttyjen 
asentajien työn helpottamiseksi. Järjestelmä 
sijoitetaan siten, että käyttäjän on mahdollista 
turvallisesti liikkua kaikilla halutuilla alueilla. 
Mikäli mahdollista, järjestelmäkokonaisuuden 
pitäisi mieluummin olla suunniteltu 
putoamisen estämiseen kuin putoamisen 
pysäyttämiseen. Järjestelmän tulee silti toimia 
myös putoamisen pysäyttävänä.

Seuraavat kohdat määrittävän sen, miten 
järjestelmä sijoitetaan:
• Pääsyvaatimukset
• Rakenteista tehtävät kiinnityspisteet
• Turvaetäisyys maahan
• Työskentelyalueen alapuolella olevat esteet
• Käyttäjien lukumäärä

Putoamisen estävässä järjestelmässä 
kaikkien kiinnityspisteiden TÄYTYY olla 
ainakin 2 m päässä putoamisvaaralliselta 
alueelta. 

Tyypillisessä putoamisen pysäyttävässä/
estävässä järjestelmässä välikiinnikkeiden 

välillä saa olla enintään 3 m etäisyys. 
Köyden varassa työskentelyyn tarkoitetuissa 
järjestelmissä on suositeltavaa, että 
välikiinnikkeet ovat 0,52 m välein, jotta 
järjestelmä ei jatkuvan rasituksen alaisena 
väänny.

Mikäli sinulle herää kysymyksiä järjestelmän 
suunnitteluun tai sijoittamiseen liittyen, ota 
yhteyttä Uniline Safety Systemsiin.

4.2 Asennus
UniRail System on järjestelmä, joka 
mahdollistaa turvallisen työskentelyn 
korkealla. Mikäli järjestelmää ei ole asennettu 
oikein, siitä voi syntyä hengenvaara. 
Unilinen valtuuttamat asentajat on koulutettu 
suunnittelemaan, asentamaan, sertifioimaan 
ja ylläpitämään UniRail-kiskojärjestelmiä. 
Valtuutetut asentajat ovat Unilinen 
sertifioimia, ja yhtiöllä on luettelo koulutetuista 
työntekijöistä. Asiakkaiden ei pidä yrittää 
asentaa kiskojärjestelmää omin avuin, ellei 
heitä ole koulutettu asiantuntijan toimesta 
ja heillä ole pääsyä kaikkiin tarvittaviin 
työvälineisiin ja tietoihin, mitä järjestelmän 
asennukseen ja testaamiseen tarvitaan.

Tässä asiakirjassa on mukana tarkastuslista, 
josta löytyy vähimmäismäärä tietoja, 
joita asentajan tulee antaa järjestelmäsi 
asennettuaan.

Kuva 7  Kiskon pääte - kiskon päätykiinnikkeen,  
 alastopparin, liukuvaunun stopparin ja suojan 
 kiinnittämiseen.
Kuva 8  Kulma - välikiinnikkeiden kiinnittämiseen.
Kuva 9  Kiskon välijatkos - välikiinnikkeet enintään  
 200 mm välein molemmin puolin.
Kuva 10  Kisko - kiinnitykset vähintään 3 m välein.

Kuva 7

Kuva 9 Kuva 10

Kuva 8
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Kappale 4.0

Järjestelmän suunnittelu, 

asennus ja kiinnitykset

4.3 Kiinnitykset
On välttämätöntä, että tukirakenteet ja 
kiinnitykset kestävät vähintään kaksi 
kertaa suuremmat nykäysvoimat kuin 
putoamistilanteessa syntyy. Rakenteiden 
lujuuksiin perehtyneen ammattilaisen tulee 
varmistaa tukirakenteiden ja kiinnityksien 
kestävyys ennen järjestelmän asentamista. 
Mikäli lujuuksista on mitään epäilystä, ota 
yhteys rakenteiden lujuuksiin perehtyneeseen 
ammattilaiseen.

Kiinnityksien sekä osien ja rakenteen 
yhtymäkohtien tulee olla sellaiset, että 
erilaatuiset materiaalit eivät kosketa toisiaan. 
Eristämiseen tulee käyttää oikeanlaisia 
materiaaleja. Kaikki kiinnikkeiden pultit tulee 
kiristää oikein Unilinen teknisten ohjeiden 
mukaisesti. Pulttien kiristäminen liian tiukalle 
voi tehdä järjestelmästä täysin toimimattoman.

4.4 Pakkaukset
Kaikki Uniline Safety Systemsin toimittamat 
varusteet on pakattu asianmukaisesti 
vaurioiden välttämiseksi rahdin aikana. Kaikki 
huomautukset toimitettavien varusteiden 
kunnosta tulee raportoida välittömästi 
ensisijaisesti asentajalle. Kaikki pakkauksen 
osat voidaan kierrättää.
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Kappale 5.0

Säännökset & laatu

5.1 Säännökset
UniRail-järjestelmä täyttää kansallisten 
standardien vaatimukset. Järjestelmä on 
testattu lähinnä putoamisen pysäyttävänä 
järjestelmänä. UniRail noudattaa 
Euroopan standardia EN795 luokka D 
ankkuriontivälineet; USA:n standardia 
OSHA 1926.502M ja 1915.159 -standardia 
putoamisen pysäyttäville järjestelmille; ja 
Australian standardia AS/1891.2.2001. Se 
on myös testattu ja täyttää tuuliturbiineihin 
liittyvän standardin EN50308 vaatimukset.

Jokainen liukuvaunu kestää yli 15 kN, ja koko 
järjestelmän turvallisuuskerroin on vähintään 
kaksi, kun mukana on usea työntekijä, 
joilla on täydelliset henkilösuojaimet. Tämä 
takaa sen, että UniRail-järjestelmä täyttää 
teollisuustyön köysityöskentelyyn liittyvien 
ankkurointijärjestelmien standardien BS7985 
ja ASTM E2505 sekä Australian Rope Access 
Association Industry Code 2005 -vaatimukset, 
ja auttaa työntekijöitä noudattamaan myös 
näiden standardien muita osia.

5.2 Laatu
Uniline toimii ISO9001:2000 laatustandardin 
mukaisesti tarjoten jokaiselle tuotteelle 
täydellisen jäljitettävyyden. Jokaisessa 
osassa on eränumero. Kaikki Uniline-tuotteet 
on testattu ajanmukaisten lakien ja säädösten 
mukaisesti ja sertifioitu auktorisoidun, 
ulkopuolisen testauslaboratorion 
toimesta. Kaikki Unilinen asentajat ovat 
kokonaisvaltaisesti koulutettuja, auditoidaan 
säännönmukaisesti ja kykenevät tarjoamaan 
työmenetelmäkuvaukset sekä riskianalyysit. 
Testit vahvistaa eurooppalainen tarkastuselin 
Dekra Exam BBF (CE 0158), joka tarkastaa 
UniRail-tuotteen vuosittain.
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Kappale 6.0
Varoitukset, vaatimukset & kiellot

UniRail-järjestelmän täydellinen toimivuus 
varmistetaan sillä, että käyttäjät käyttävät 
ainoastaan niitä henkilösuojaimia, jotka 
asentaja on määritellyt. Suojainten tulee 
olla sertifioituja ja merkitty asianmukaisten 
kansallisten vaatimusten mukaisesti. 
Väärien suojainten tai vääränmittaisten 
liitosköysien käyttäminen voi johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan. Jokaisessa 
järjestelmässä pitäisi olla tarkennettuna, 
mitä kokovartalovaljaita, liitosköysia ja 
nykäyksenvaimentimia tai turvatarraimia sen 
kanssa käytetään:

Seuraavat varoitukset, vaatimukset ja
kiellot pätevät UniRail-järjestelmään:

• Järjestelmän saa asentaa vain valtuutettu 
Uniline-asentaja, valmistajan edustaja tai 
valmistajan kouluttama ammattilainen.

• UniRail-järjestelmä tulee tarkastaa 
valtuutetun tarkastajan toimesta vähintään 
kerran vuodessa tai järjestelmän varaan 
putoamisen jälkeen (riippuen kummasta on 
lyhyempi aika). Jokainen tarkastus tulee 
kirjata ylös ja säilyttää.

• Älä koskaan yritä testata järjestelmiä 
dynaamisilla tai staattisilla kuormilla. Unilinen 
asentajat tekevät järjestelmän ja kiinnitysten 
tarpeelliset testit.

• UniRail -järjestelmää ei saa käyttää 

muunlaisena nostojärjestelmänä kuin tässä 
asiakirjassa on määritelty.  

• Älä ikinä ylitä järjestelmän suositeltua 
käyttäjämäärää.

• Älä koskaan yritä korjata, peukaloida tai 
muuttaa järjestelmää.

• Älä käytä järjestelmää, mikäli se on 
vaurioitunut tai osia vaikuttaa puuttuvan.

• Järjestelmää tai varusteita ei tule käyttää 
yli niiden rajoitusten tai mihinkään muuhun 
käyttöön kuin mihin ne on suunniteltu.

• Liukuvaunua ei saa koskaan käyttää 
liukuvaunun stopparin ja kiskon päätteen 
välissä.

• Yhdellä jännevälillä voi olla kiinnitettynä 
enintään kaksi työntekijää putoamisen 
pysäyttävässä järjestelmässä, ellei 
järjestelmien integrointiasiantuntija 
toisin määrittele. Tämä johtuu siitä, että 
nykäysvoimia vaimentava liitosköysi tai 
sisään vetäytyvä, putoamisen pysäyttävä laite 
vaikuttavat suoraan järjestelmän kuormaan. 
Vain jos tämä tieto tunnetaan, voi yhdellä 
jännevälillä olla enemmän käyttäjiä. Silloinkin 
se tulee tehdä noudattaen rakennekohtaisia 
rajoitteita.

• Yksittäinen käyttäjä ei saa painaa yli 136 kg, 
johon lasketaan mukaan vaatteet ja varusteet.

• Vain yksi henkilö saa olla kerrallaan kiinni 
liukuvaunussa.

• ÄLÄ KÄYTÄ liukuvaunua, mikäli pyöriä 
puuttuu tai ne eivät ole täydellisesti kiinni 
lukkorenkailla.
 
• ÄLÄ PUHDISTA järjestelmää voimakkailla 
puhdistuskemikaaleilla tai kuluttavilla 
tuotteilla. 

• ÄLÄ KÄYTÄ mitään rakenteista ulkonevaa 
turvajärjestelmää ukkosen aikana.

• Järjestelmää saavat käyttää vain 
korkeanpaikantyöhön ja järjestelmän käyttöön 
koulutetut työntekijät.
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Kappale 7.0

Järjestelmän käyttö

7.1 Huolto ja yleinen ylläpito
Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi 
monenlaisissa olosuhteissa. Järjestelmä 
on rakennettu korkealuokkaisista osista, 
jotka ovat korroosionkestäviä. Järjestelmän 
käyttöikä kuitenkin riippuu erilaisista tekijöistä 
kuten ylläpito, huoltotoimet ja ympäristö, 
mihin järjestelmä asennetaan. Valtuutetun 
henkilön tulisi ennen käyttöä tarkastaa 
silmämääräisesti, että järjestelmä on 
käyttökelpoinen.

Liukuvaunun tulee liikkua vapaasti kiskoa 
pitkin, ja kiinnityksien ja välijatkoksien tulee 
olla pitävästi kiinni. Jos kisko on vääntynyt tai 
epämuodostunut, sitä ei tule käyttää. Ilmoita 
vioista valtuutetulle asentajalle ja varaa 
tarkastusaika. 

ÄLÄ YRITÄ itse korjata järjestelmää, sillä se 
saattaa mitätöidä takuun ja asettaa käyttäjät 
vaaraan.

UniRail-järjestelmää ei tarvitse huoltaa 
melkein ollenkaan ympäristöstä riippuen. 
Kisko ja osat täytyy joskus ehkä puhdistaa. 
Puhdistus tulee tehdä pehmeällä 
harjalla, lämpimällä vedellä ja miedolla 
puhdistusaineella. Varmista, että osat on 
hyvin huuhdeltu suurella määrällä puhdasta 
vettä. Vaikka kisko kestää kemikaaleja 
ja sääolosuhteita erittäin hyvin, huolehdi, 
että järjestelmä ei suoraan kosketa 
happoja, bitumia, sementtiä, klooria, 

maalia tai voimakkaita puhdistusaineita. 
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat 
ovat erityisen alttiita kloorista aiheutuvalle 
pistesyöpymiselle, joten vältä asentamista 
sellaiseen ympäristöön. Mikäli järjestelmä 
joutuu todennäköisesti kosketuksiin edellä 
mainittujen tai muiden vastaavien aineiden 
kanssa, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan 
tai maahantuojaan lisätietojen ja ohjeiden 
saamiseksi.

Järjestelmissä, joissa on irrotettava 
liukuvaunun stoppari, sen voi poistaa siksi 
aikaa, että liukuvaunun saa pois puhdistusta 
varten. Puhdistaaksesi liukuvaunun, upota 
se kuumaan veteen, jossa voi olla mietoa 
puhdistusainetta. Liukuvaunun voi tämän 
jälkeen huuhdella ja kuivata pehmeällä liinalla. 
Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia. 
Mikäli liukuvaunun kiinnitysrengas kaipaa 
voitelua, levitä ohuelti mietoa, vedenkestävää 
voiteluainetta; vältä kosketusta pyörien, 
liitosköyden tai valjaiden kanssa.

7.2 Tarkastustoiminta
Valmistajan suosituksien ja kansallisten 
standardien mukaan UniRail -järjestelmä, joka 
on säännöllisessä käytössä, pitää tarkastaa 
vähintään kerran vuodessa valtuutetun 
tarkastajan toimesta. Jos järjestelmää 
käytetään paljon tai vaativissa olosuhteissa, 
tarkastusten välin tulee olla tiheämpi. Asentaja 
tai Uniline Safety Systems Limited määrittää 

tarkastustiheyden. Vain valtuutetut Uniline-
asentajat, jotka on koulutettu ja sertifioitu, 
saavat tarkastaa UniRail-järjestelmän, 
koska se on ainutlaatuinen vaakatasoinen 
kiskojärjestelmä, jossa on useita vain sille 
ominaisia piirteitä.

Määräaikastarkastuslomake on saatavilla, 
jotta valtuutetut asentajat voivat käyttää sitä 
vuositarkastusten kirjaamiseen ja käyttäjät 
pitää sen kopiota tallessa.
Mikäli järjestelmään on kohdistunut 
putoaminen, se on vahingoittunut tai 
jotenkin viallinen se pitää heti luokitella 
käyttökelvottomaksi. Järjestelmän 
käyttö pitää lopettaa ja sen huolto pitää 
järjestää mahdollisimman nopeasti. 
Kaikki huoltopyynnöt tulee tehdä Uniline 
Safety Systemsille tai heidän valtuutetuille 
edustajilleen.

7.3 Takuu
Uniline takaa UniRail Safety -järjestelmän 
(“järjestelmä”) sen alkuperäisestä 
ostopäivämäärästä 10 vuotta eteenpäin. 
Tämä edellyttää normaalia käyttöä ja 
oikeanlaista asentamista. Takuu mitätöidään, 
mikäli valtuutettujen tarkastajien tarkastusten 
minimitiheyttä ei pidetä yllä. Takuuseen ei 
kuulu tuotteen ulkonäkö vuosien käytön 
jälkeen. Lisätietoja takuun ehdoista katso 
UniRail-takuun ehdot teknisestä ohjekirjasta, 
tai ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan.
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Kappale 8.0

Tarkastukset ennen käyttöä 

ja sen aikana

8.1 Valjaat ja liitosköydet
Tarkasta valjaat, liitosköydet, sisäänkelautuvat 
turvatarraimet ja laskeutumislaitteet 
valmistajien ohjeiden mukaan varmistaaksesi, 
että ne ovat käyttökunnossa. Mikäli epäilet 
niiden kuntoa, älä käytä niitä. Mikäli suojaimiin 
on kohdistunut putoaminen, niille tulee 
suorittaa ylimääräinen tarkastus tai ne tulee 
hylätä. Kun näitä varusteita ei käytetä, ne 
tulee säilyttää puhtaassa, viileässä, kuivassa 
paikassa, jossa ei ole kemikaalihöyryjä tai 
syövyttäviä aineita. Suoraa auringonvaloa, 
kuumuutta, höyryjä, liiallista tärinää ja 
teräviä esineitä tulee myös välttää. Tällaisia 
varusteita tulisi käytöstä pois ollessaan 
säilyttää niille tarkoitetuissa kaapeissa, joissa 
on hyvä ilmanvaihto.

8.2 Järjestelmä
Suorita järjestelmän silmämääräinen 
tarkastus varmistaaksesi, että osat ja kisko 
ovat ehjiä. Tarkasta, että kiskon välijatkoksien 
kiinnitykset ovat pitävästi kiinni.

• Tarkasta, että järjestelmässä ei näy ilmeisiä 
vaurioita kuten murtumia, halkeamia, 
vääntymiä tai merkittäviä kulumia. (Vääntymät 
ja halkeamat voivat olla merkkejä putoamisen 

pysäyttämisestä – myös revennyt/käytetty 
nykäyksenvaimennin on merkki tästä).

• Tarkasta kemiallisen pilaantumisen (esim. 
värien haalistuminen) ja kuumuusvaurioiden 
(esim. hitsausroiskeet) varalta. Välijatkoksiin 
tulee kiinnittää huomiota.

• Varmista, että kiskon alastopparit ovat 
tukevasti paikoillaan ja estävät liukuvaunua 
vahingossa irtoamasta kiskolta. Tarkasta, että 
kiskon päätesuojat ovat paikoillaan ja ehjät.

• Tarkasta kiskon turvallisuus tasaisin väliajoin 
nykäisemällä sitä napakasti. Tarkasta 
tukirakenteiden ulkoinen kunto, esim. 
halkeamien varalta.

• On tärkeää muistaa, että käyttäjä ei 
ole täysin suojattu putoamiselta, ennen 
kuin liukuvaunu on kunnolla kiinnitetty 
järjestelmään ja vaunun stoppari on kiinnitetty.

• Tarkasta, etteivät kiinnitykset ole löysällä.

Järjestelmissä, joihin on asennettu ruuvattava 
liukuvaunun stoppari tai jotka muodostavat 
suljetun ympyrän, liukuvaunu on aina 

kiinnitettynä kiskoon. Järjestelmissä, joihin on 
asennettu irrotettava liukuvaunun stoppari, 
sen saa irrotettua ja laitettua takaisin helposti, 
mikä mahdollistaa myös liukuvaunun 
irrottamisen ja asentamisen uudelleen 
järjestelmään.

Kiskon reunojen tulisi aina olla 
putoamisvaarattomalla alueella. Jos tämä 
ei ole mahdollista, tulee käyttää toista 
putoamissuojainta ennen järjestelmään 
kytkeytymistä. Sama tulee tehdä myös 
järjestelmästä irrottautuessa.

Kun liukuvaunu on kytketty, käyttäjä pääsee 
kävelemään järjestelmän ympärillä esteettä. 
Kireällä oleva liitosköysi vetää liukuvaunua 
kiskolla käyttäjän perässä.
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Tarkastukset ennen käyttöä 

ja sen aikana

8.3 Liukuvaunu
Tarkasta, että liukuvaunussa ei ole halkeamia, 
vääntymiä tai vakavia kulumia. Puhdista 
lika sisäpuolen ja pyörien ympäriltä. Älä 
käytä liukuvaunua, mikäli se vaikuttaa 
käyttökelvottomalta.

Varmista, että kiinnitysrengas liikkuu vapaasti, 
ja että sen alapuolella oleva turvasokka 
on lukossa. Varmista, että neljä pyörää on 
paikoillaan ja vahingoittumattomat, ja että ne 
pyörivät hyvin. Tarkasta, että jokaisen pidike 
on paikoillaan, ja että pyörien akselit eivät ole 
löysällä. Varmista, että lukitusruuvi ruuvataan 
tarpeeksi auki, jottei se aiheuta kitkaa 
kiskossa liukuessa.

Mikäli liukuvaunun kiinnitysrengas kaipaa 
voitelua, levitä ohuelti mietoa, vedenkestävää 
voiteluainetta; vältä kosketusta pyörien, 
liitosköyden tai valjaiden kanssa. Älä käytä 
mitään voiteluaineita liukuvaunun pyöriin.

Jos liukuvaunuun on kohdistunut putoaminen, 
laite pitää poistaa käytöstä siihen asti, että 
se on tarkastettu. Liukuvaunua saa käyttää 
jälleen sen jälkeen, kun sen käyttö on 
kirjallisesti hyväksytty valtuutetun asentajan 
tai Uniline Safety Systems Limitedin toimesta.
Yhdessä liukuvaunussa saa olla kerrallaan 
kiinnitettynä yksi käyttäjä.

8.4 Järjestelmäkyltti
Ennen järjestelmän käyttöä käyttäjän pitää 
tarkastaa järjestelmäkyltistä seuraavat tiedot:

• Käyttäjällä on käytössään oikeat varusteet.

• Käyttäjämäärä ei ylitä enimmäismäärää eikä 
paino ylitä maksimipainoa.

• Järjestelmän sertifiointi on voimassa. 
Järjestelmä pitää tarkastaa kerran vuodessa. 
Järjestelmää ei saa käyttää, mikäli sitä 
ei ole tarkastettu ja merkintää tehty 
järjestelmäkylttiin.

• Tarkasta, että turvaetäisyys maahan on 
edelleen sama kuin järjestelmäkyltissä 
mainitaan ja ettei järjestelmässä ole 

mahdollisessa putoamistilanteessa 
iskeytymisriskiä, esimerkiksi heiluriliikkeellä 
pudotessa.

8.5 Yleisiä tietoja
Käytä aina kokovartalovaljaita. 
Käyttäjän pitää kiinnittää putoamisen 
pysäyttävä laitteensa valjaiden siihen 
tarkoitettuun kiinnityspisteeseen (rinta- tai 
selkäkiinnityspiste).

Varmista aina, että liukuvaunu on kiinnitetty 
kiskoon ja lukitusruuvi on auki ennen 
aloittamista. Pyydä myös toista henkilöä 
tarkastamaan kiinnitykset. Mikäli käytetään 
lisäksi ruuvikiinnikettä, tarkasta että ruuvi on 
kunnolla kiinni. 
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Tarkastukset ennen käyttöä 
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8.6 Järjestelmään kiinnittäytyminen
Järjestelmään kiinnittyessä pitää olla suojattu 
putoamiselta. Käyttäjän tulee tarvittaessa 
käyttää muita varusteita, kuten kaksoisköyttä 
tai nousutasoa, helpottaakseen järjestelmään 
kiinnittymistä.

Jos järjestelmä on asennettu käyttäjän 
yläpuolelle ja käytössä on sisäänkelautuva 
turvatarrain, tarraimeen voidaan kiinnittää 
alasvedettävä naru.  Turvatarraimen vaijeria 
tai nauhaa ei tule jättää pysyvästi laitteen 
ulkopuolelle, kun sitä ei käytetä. Tämä 
saattaa vahingoittaa laitetta. Kun vaijeri tai 
nauha kelataan takaisin laitteen sisälle, se 
tulee tehdä hitaasti. Käyttäjän ei tule päästä 
irti siitä niin, että se kelautuu liian nopesti, sillä 
se saattaa vioittaa putoamisen pysäyttävää 
mekanismia. Lisätietoja sisäänkelautuvien 
turvatarraimien käytöstä saa valmistajan 
ohjekirjasta.

Järjestelmään kiinnittymisen vaiheet, kun liukuvaunu on irrotettu

Tarkasta, että 
liukuvaunun pyörät 
ovat hyvin kiinni ja 
turvapidikkeet ovat 
paikoillaan.

Liu’uta vaunu kiskolle 
ja varmista, että pyörät 
liikkuvat vapaasti.

Mikäli järjestelmään on 
asennettu kiinni ruuvattava 
stoppari, irrota se 
kuusiokoloavaimella. Käännä 
vasemmalle löysentääksesi.

Olet nyt turvallisesti 
kiinnittynyt UniRail-
kiskojärjestelmään.

Varmista, että 
kiinnitysrenkaan sokka 
on paikoillaan ja 
vahingoittumaton.

Asenna pikakiinnitteinen tai 
ruuvattava liukuvaunun stoppari. 
Varmista, että ruuvattava 
liukuvaunun stoppari on kiristetty 
15kN vääntövoimalla tai 
pikakiinnitteisen stopparin sokka 
on kiskon kolossa kiinni.

Jos järjestelmään on 
asennettu liukuvaunun 
stoppari pikakiinnityksellä, 
vedä sen päältä ja liu’uta 
se kiskon päädystä.

Kiinnitä 
lukkosulkurengas ja 
liitosköysi liukuvaunun 
kiinnitysrenkaaseen. 
Varmista, että 
lukkosulkurengas on 
lujasti kiinni.
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Kappale 9.0

Asennuksen jälkeen

9.1 Valmis asennus
Asennuksen valmistuttua asentajan tulee 
tarjota ainakin:

• Sertifikaatti järjestelmän käyttöönotosta  (kts. 
9.2)

• Järjestelmäkyltti (kts. 9.3)

• Yksityiskohtainen selostus järjestelmän 
suunnittelusta, kuormituksesta ja 
osista, käyttäjien enimmäismäärästä, 
varustekielloista ja testausvaatimuksista 

• Käyttäjän opas

• Asennuksen sarja- tai viitenumero

• Tuotteen takuun tiedot ja rekisteröintikortti

9.2 Sertifikaatti
Tulee sisältää ainakin:

• Asennuspaikan sijainti

• Järjestelmän yksilöivä sarjanumero

• Järjestelmien määrä ja pituudet

• Käyttäjien maksimimäärä jännevälillä ja 
maksimimäärä järjestelmässä

• Asennuspäivämäärä

• Määräaikaistarkastusväli

• Asentajayrityksen nimi ja yhteystiedot

• Asentajan nimi ja/tai valvojan nimi
Asentajayrityksen edustajan tulee allekirjoittaa 
sertifikaatti

9.3 Järjestelmäkyltti
Järjestelmäkyltin tulee sijaita järjestelmän 
välittömässä läheisyydessä. Kyltissä tulee olla 
seuraavat tiedot:

• Käyttäjien maksimimäärä järjestelmässä

• Järjestelmän käyttöä koskevat kiellot

• Asennuspäivämäärä ja asentajayrityksen 
tiedot

• Määräaikaistarkastusväli

• Järjestelmän yksilöivä sarjanumero

• Vähimmäisturvaväli maahan

• Valmistajan yhteystiedot

• CE-numero

9.4 Koulutus
Unilinen hyväksymän asentajan tulee 
kouluttaa käyttäjä järjestelmän ja 
suojavarusteiden käytössä. Asentaja on 
oikeutettu lisäkorvaukseen koulutuksesta. 

Järjestelmää eivät saa käyttää henkilöt, 
jotka eivät ole saaneet ohjeita tai 
korkeanpaikantyön koulutusta 



017

uniline safety systems0158Issue 2 01/10

A

B

C D E

F

G

I

H

Kappale 10.0

Järjestelmän rakenne: tyypillinen piilokiinnitysjärjestelmä

A

B

C
D
E
F
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I

Kiskon välikiinnike piilokiinnityksellä – Tapped  
(182-258-201)
Kiskon välikiinnike piilokiinnityksellä (182-258-202)*

Kiskon välijatkos (180-669-500)
Side Fix Joint Anchor Assembly (180-258-208)*#

Unirail 3m (182-258-205)

Unirail-liukuvaunu (180-669-600)

Kiskon päätykiinnike piilokiinnityksellä(182-258-003)

M10 Ruuvattava liukuvaunun stoppari (180-258-000)
Liukuvaunun stoppari pikakiinnityksellä (180-258-002)*

Kiskon pääte (182-430-000)

Kiskon alastoppari (180-258-001)

90° x 200 Rad-kulma (182-258-600)
90° x 200 Rad Wall Mount Ext -kulma (182-258-601)*
90° x 200 Rad Wall Mount Int -kulma (182-258-602)*
45° x 200 Rad Wall Mount Int -kulma (182-258-603)*
45° x 200 Rad Wall Mount Ext -kulma (182-258-604)*
45° x 200 Rad-kulma (182-258-605)*
Unirail Wall Mount 90° Ext -kulma (180-258-100)*

*Tuote on erilainen kuin kuvassa
# Yksi per järjestelmän pituus. Asiantuntijakäyttöön. 
Rakenteeseen kiinnittämiseen vaadittavat kiristimet 
eivät kuulu mukaan. Tarkempia tietoja järjestelmän 
osista saat erillisistä esitteistä
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Järjestelmän rakenne: tyypillinen sivukiinnitysjärjestelmä

A

B

C

D
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I

Kiskon välikiinnike sivukiinnityksellä (182-258-207)

Kiskon välijatkos (180-669-500)
Side Fix Joint Anchor Assembly (180-258-208)*#

UniRail 3m (182-258-205)

UniRail Carriage-liukuvaunu (180-669-600)

Kiskon päätykiinnike sivukiinnityksellä (182-258-010)

M10 Ruuvattava liukuvaunun stoppari (180-258-000)
Liukuvaunun stoppari pikakiinnityksellä (180-258-002)*

Kiskon pääte (182-430-000)

Kiskon alastoppari (180-258-001)

90° x 200 Rad-kulma (182-258-600)
90° x 200 Rad Wall Mount External -kulma (182-258-601)*
90° x 200 Rad Wall Mount Internal -kulma (182-258-602)*
45° x 200 Rad Wall Mount Internal -kulma (182-258-603)*
45° x 200 Rad Wall Mount External -kulma (182-258-604)*
45° x 200 Rad-kulma (182-258-605)*
UniRail Wall Mount 90° Ext -kulma (180-258-100)*

*Tuote on erilainen kuin kuvassa
# Yksi per järjestelmän pituus. 
Asiantuntijakäyttöön. Rakenteeseen 
kiinnittämiseen vaadittavat kiristimet eivät kuulu 
mukaan. Tarkempia tietoja järjestelmän osista 
saat erillisistä esitteistä.
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Järjestelmän osat: yleiset osat

Kiskon pääte – suojaa 
henkilökuntaa niin, etteivät 
he vahingoita itseään kiskon 
päähän

Kiskon alastoppari – es-
tää kiskoa irtoamasta sen 
päätykiinnikkeestä mahdol-
lisen putoamisen sattuessa 
järjestelmän ensimmäisellä 
tai viimeisellä jännevälillä.

Ruuvattava liukuvaunun stop-
pari – estää liukuvaunua liu-
kumasta pois kiskon päästä

Irrotettava liukuvaunun 
stoppari – estää liukuvaunua 
liukumasta pois kiskon 
päästä, mutta sen saa myös 
irrotettua, jolloin liukuvaunun 
saa irti.

Kiskon välijatkos – kiskot 
kiinnitetään sillä toisiinsa, ja 
se pitää järjestelmää koossa 
putoamistilanteessa

Kisko – huomaamaton profiili 
vain 32 mm x 32 mm. Hopea-
anodisoitu, voidaan jauhe-
maalata pyynnöstä.

Kulmat – Saatavilla 90 as-
teen ja 45 asteen kulmia, ja 
muitakin muotoja saa helposti 
mukautettua, 200 mm mini-
misäteellä.

Liukuvaunu – käyttäjä pystyy sen avulla kiinnittymään järjestelmään ja nauttimaan kädet 
vapaana -liikkumisesta kiskoa pitkin. Siinä on nailon-päällystetyt alumiinipyörät ja ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettu lukitusruuvi työasemointia varten. Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuun kiinnitysrenkaaseen voi kiinnittää sulkurenkaan, ja se pyörii 
parhaan mahdollisen käytettävyyden edistämiseksi. Minimilujuus 15 kN.
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Järjestelmän osat

Sivukiinnitysosat Piilokiinnitysosat

 Kiskon päätykiinnike – 
kiinnittää kiskon päädyn 
rakenteeseen ja estää kiskon 
liikkumista putoamistilan-
teessa.

Kiskon välikiinnike – kiinnittää 
kiskon rakenteeseen työal-
ueeseen ja rakenteeseen 
sopivin välimatkoin.

Kiskon päätykiinnike – kiinnit-
tää kiskon päädyn rakentee-
seen ja estää kiskon liikku-
mista putoamistilanteessa.

Kiskon välikiinnike – kiin-
nittää kiskon rakenteeseen 
työalueeseen ja rakentee-
seen sopivin välimatkoin. 
(Mahdollisuus saada myös 
pultin kanssa.)
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Toiminta pelastus- ja 

hätätilanteessa

Pelastustoimenpiteet
Työnantajien ja työntekijöiden 
tulee valmistautua mahdollisiin 
pelastustoimenpiteisiin, kun suunnitellaan 
korkealla työskentelemistä ja putoamisen 
estävän ja pysäyttävän järjestelmän 
käyttämistä. On erittäin suositeltavaa, että 
tehdään kirjallinen pelastussuunnitelma ja 
koulutetaan vastuuhenkilöt.

Pelastussuunnitelman tärkeyttä ei voi 
korostaa liikaa. Suunnitelmassa tulee ottaa 
huomioon pelastusvarusteet, henkilökunta ja 
koulutus.

Pelkästään pelastuspalveluun luottaminen 
ei ole hyväksyttävää. Suhteellisen ennalta 
arvattavia tapaturmia varten täytyy suunnitella 
pelastusmenetelmät. Menetelmät pitää lisätä 
riskiarvioon ja suunnitella ennen töiden 
aloittamista.

Kahden ihmisen palkkaaminen yhtä korkealla 
tapahtuvaa työtä varten on hyvä strategia. 
Jos toinen putoaa, toinen voi auttaa häntä tai 
kutsua apua. Kauas näkyvät vaatteet, pillit ja 
henkilökohtaiset hälyttimet ovat kaikki toimivia 
vaihtoehtoja.

Uniline suosittelee toisen liukuvaunun 
kiinnittämistä kiskoon pelastustoimenpiteitä 
varten. Hätätilanteessa liukuvaunun voi siirtää 
pudonneen työntekijän ylle, ja siihen voi 
kiinnittää pelastusvarusteita. Uniline Safety 
Systems ja sen hyväksymät toimeksisaajat 
tarjoavat pelastustarvikkeita UniRail System 
-kiskojärjestelmän kanssa käytettäväksi. 
Lisätietoja Uniline Safetyn internet-sivulta 
www.unilinesafety.com/products/rescue.
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Toiminta pelastus- ja 

hätätilanteessa

Toiminta hätätilanteessa
Mikäli tapahtuu putoaminen, on tärkeää, 
että pelastussuunnitelma on tehtynä ja 
toimenpiteitä on harjoiteltu, jotta ne voidaan 
toteuttaa välittömästi ja roikkumaan jäänyt 
henkilö saadaan pelastettua nopeasti jo 
ennen pelastuslaitoksen saapumista. Mikäli 
työntekijät eivät kykene suorittamaan näitä 
toimenpiteitä, valjastyöskentely ei ole heille 
oikea työskentelymenetelmä.

Roikkuminen liikkumattomana voi johtaa 
tajuttomuuteen (ennakko-oireina voi ilmetä 
mm. päänsärkyä, pahoinvointia, sekavuutta, 
käsivarsien ja jalkojen kihelmöintiä tai 
tunnottomuutta, näkökyvyn heikkenemistä tai 
pyörtymisen tunnetta) keskivertokäyttäjällä 
ensimmäisen tunnin sisällä ja viidesosalla 
käyttäjistä jo 10 minuutissa.

• Ensimmäisenä onnettomuustilanteen 
havainneen tulisi kyetä havaitsemaan 
tajuttomuuteen (pyörtymiseen) johtavat oireet.

• Onnettomuuden uhri, jolla ilmenee edellä 
mainittuja tajunnan menetykseen johtavia 
oireita tai joka on menettänyt tajuntansa 
roikkuessaan valjaissa, tulee pelastaa niin 
nopeasti kuin se turvallisesti tekemällä on 

mahdollista.

• Mikäli pelastajan ei ole mahdollista saada 
tajuissaan olevaa uhria pois roikkuvasta 
asennosta, kannattaa uhrin jalkoja pyrkiä 
nostamaan ylös joko hänen itsensä tai 
pelastajan toimesta, mikäli se voidaan tehdä 
turvallisesti. Näin toimimalla voidaan pidentää 
pitkän roikkumisen toleranssia.

• Tarkkaile uhrin tilaa jatkuvasti ja pyri 
pitämään keskustelua hänen kanssaan yllä.

• Kun uhri on saatu pois roikkumasta, tulee 
noudattaa tajuntansa menettäneen tai 
tajunnan rajoilla olevan henkilön ensiavusta ja 
jälkihoidosta annettuja ohjeita.

• Uhri tulee viedä sairaalahoitoon tai 
tarkistettavaksi riippumatta siitä, kuinka kauan 
valjaan varassa on roikuttu.

Kun uhri on pelastettu, tarkastele 
pelastussuunnitelmaa huolellisesti uudelleen 
ja pohdi mahdollisia parannuksia.

Pelastus- tai evakuointitilanteessa käytetyt 
varusteet tulee huoltaa tai tarkastaa 

valtuutetun tarkastajan toimesta valmistajan 
ohjeiden mukaisesti ennen palauttamista 
käyttöön.
Suomessa noudatetaan Suomen ja EU:n 
työturvallisuusmääräyksiä niiltä osin kuin 
ne poikkeavat yllä olevasta tekstistä. 
Lisätietoja osoitteesta www.hse.gov.uk haulla 
“suspension trauma”.



Uniline Safety Systems on johtava kansainvälinen 
putoamissuojainjärjestelmien ja -tuotteiden valmistaja. Erikoisosaamisen 

ja käytännön kokemuksen kautta voimme auttaa asiakkaitamme 
pienentämään riskejä sekä työskentelemään turvallisemmin ja 

tehokkaammin putoamisvaarallisella alueella. Kattava Uniline-valikoima 
tarjoaa standardien mukaiset, käytännölliset ratkaisut kaikenlaisiin 

rakenteisiin ja kaikille ammattialoille. Tavoitteemme on tarjota laatua, 
palvelua, koulutusta ja tukea asiakkaillemme, mikä on tuonut Unilinelle 

maailmanlaajuisesti korkeatasoisen yhtiön maineen. Uniline toimii 
turvallisuusratkaisuihin erikoistuneiden kumppaniyritysten kanssa 
yli 25 maassa ja tarjoaa paikallisesti tukea, palvelua ja asennuksia 

asiakkaidensa erityiset turvallisuustarpeet huomioiden.

Kun tarvitset turvaratkaisun 
katolla työskentelyyn 
ylläpidon, kiinteistöhuollon 
tai tarkastuskäyntien ajaksi, 
tutustu Uniline RoofSafe-
valikoimaan. Ratkaisumme 
kattopollareista vaakatason 
turvavaijereihin ja 
kiskojärjestelmiin tarjoavat 
kattavan suojauksen 
kaikenlaisilla katoilla 
työskenteleville.

Valikoima innovatiivisia tuotteita pelastuskäyttöön ja 
vaikeapääsyisiin paikkoihin, jotta työntekijät voidaan 
tehokkaasti pelastaa putoamisen jälkeen tai muussa 
onnettomuustilanteessa. Uniline Rescue -tuotteiden 
monipuolisuuden ansiosta voimme tarjota tehokkaan 
ratkaisun kaiken tyyppisiin pelastustilanteisiin 
huolehtien samalla tehokkaasta työturvallisuudesta.

Markkinoiden paras pystysuora turvajärjestelmä, 
jonka erinomaisen sujuvasta toiminnasta voit 
olla varma. EasyClimberin järjestelmän eri 
komponenttien pitkälle viety tuotekehitys tarjoaa 
turvallisimman ja toimivimman mahdollisen 
pystysuoran liikkumisen kokemuksen. 
Suunniteltu mm. talotikkaisiin, mastoihin, 
torneihin, pylväisiin, tuuliturbiineihin, siiloihin, 
siltarakenteisiin ja savupiippuihin.

Multisafe yhdistää kolme 
parhaiten tunnettua kiinteän 
putoamissuojauksen brändiä: Uni-8, 
Uni-16 ja UniRail.
 Näiden järjestelmien monipuolisuus 
yhdistettynä Unilinen kokemukseen 
putoamissuojauksessa mahdollistavat 
turvallisten työskentelyolosuhteiden 
järjestämisen kaikkein 
monimutkaisimpiinkin 
rakenteisiin teollisuudessa, 
toimistorakennuksissa, julkisivuilla, 
arkkitehtuuriltaan vaativissa kohteissa 
sekä kaikissa kiinteistönhuoltoon 
ja tarkastustoimintaan liittyvissä 
kohteissa.


