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Johdanto
Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa pystyvaijeri-
järjestelmien asianmukainen asennus.

Asentajalla tulee olla aiempaa tietämystä pystyvaijerijärjestelmien 
asennuksesta ja suunnittelusta. Tämän lisäksi edellytetään, että 
asentaja on osallistunut SFS:n koulutukseen.

Asentajan on ymmärrettävä tämän oppaan sisältö täysin ennen 
asennuksen aloittamista paikan päällä. 
 
Pystyvaijerijärjestelmät on suunniteltu toimimaan putoamisen 
estävänä menetelmänä tai välineenä, jonka avulla voidaan 
minimoida mahdollisesta putoamisesta aiheutuvat seuraukset.

Pystyvaijerijärjestelmien suunnittelun, asianmukaisen asennuksen 
ja tarkastuksen saa suorittaa vain koulutettu henkilöstö. Tämän 
oppaan tietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
hengenvaaran.

Tiettyä käyttötarkoitusta varten on käytettävä vain soveltuvia 
komponentteja. Epäselvissä tapauksissa on pyydettävä neuvoja 
SFS Fall Protectionilta.



4

Valtuutetut asentajat
Vain SFS:n kouluttamat pätevät asentajat saavat asentaa 
pystyvaijerijärjestelmiä ja suorittaa niiden tarkastuksia.

Valtuutettujen asentajien tulee varmistaa, että asennuspaikalla 
työskentelevä henkilöstö on pätevää ja koulutettu SFS:n 
standardien asettamien vaatimusten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuus
SFS:n pystyvaijerijärjestelmät muodostuvat valmiina saatavista 
ruostumattomasta teräksestä valmistetuista ankkuripisteistä ja 
välikannakkeista, jotka kiinnitetään kiinteästi asennettuihin 
tikkaisiin ja yhdistetään eri komponenttien avulla. Tuloksena on 
järjestelmä, jossa käytetään 7x7 8 mm tai 1x19 8 mm 
ruostumatonta teräsvaijeria. SATRAn testaama standardin EN353-
1:2014+(A1 2017) mukaisesti.

Järjestelmä muodostuu SFS:n putoamissuojausjärjestelmän 
komponenteista ja vaijerista. Mitään näistä ei saa korvata 
komponenteilla, joita ei ole hyväksytty eikä muokata tai muuttaa 
ilman SFS:n lupaa. Järjestelmiä ei saa purkaa tai muuttaa, koska 
se voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn ja mitätöidä 
järjestelmän hyväksynnän. Seurauksena voi olla vakava vamma 
tai kuolema.

Suunnittelua ja käyttöä 
koskevat tiedot
SFS:n pystyvaijerijärjestelmä on testattu standardin EN353-
1:2014+(A1 2017) mukaisesti yhdelle käyttäjälle (paino 70–100 kg 
mukaan lukien työkalut), ja se voidaan asentaa erityyppisiin ja 
-pituisiin tikkaisiin/pienoihin. 

Pystyvaijerijärjestelmät on suositeltavaa asentaa tikkaisiin, joissa 
ei ole turvakaarta, koska kaari voi estää käyttäjän putoamisen 
pysäyttämisen. 

Vaijerijärjestelmässä tulee olla levähdyspisteitä käyttäjää varten 
9–12 metrin välein. 

SFS:n pystyvaijerijärjestelmiä tulee käyttää vain SFS:n 
pystysuoran järjestelmän liukulaitteen kanssa, jossa on 
nykäyksenvaimennin.

• Yhden käyttäjän järjestelmä
• Järjestelmän pituus enintään 200 m
• 7x7 8 mm tai 1x19 8 mm vaijeri
• Välikannakkeita tulee käyttää, kun järjestelmän pituus on yli 

6 m, jolloin voidaan estää tuulen vaikutukset
• Kannakkeet sopivat tikkaisiin, joiden pienan koko on 25–40 mm
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SFS-koodi Osanro Kuvaus Kuva

FP-VS-UL 1501229 Tikkaiden ylempi
asennuskannake, pitkä

FP-VS-LL 1501230 Tikkaiden vakiokannake

FP-VS-IB 1607550 Vakiovälikannake

FP-LT-D 1501205 0,8 kN kiristysvaarna ja

kireyden osoitin 7x7 8 mm vaijerille

FP-AC-TF 1520785 Päätyhaarukka

FP-VS-AT 1501242 Pystysuoran järjestelmän liukulaite

Komponenttiluettelo
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Henkilökohtainen 
suojavarustus

Kokovaljaat 
Standardin EN361 mukaisesti

Pystyvaijerijärjestelmässä tulee käyttää vain SFS:n pystysuoran 
järjestelmän liukulaitetta, jossa on nykäyksenvaimennin. Lisäksi 

Pystysuoran järjestelmän liukulaite 

Asennus
Työkaluluettelo 

• 17 mm kiintoavain/kiintolenkki
• 19 mm kiintoavain/kiintolenkki
•  2 x lukkopihdit
• Kynä
• Rullamitta
• Veitsi
• Cembre-hydraulipihdit 130 kN
• Hydrauliset Cembre-vaijerinkatkaisupihdit

tulee käyttää hyväksyttyjä kokovaljaita, joissa on D-renkaat edessä 
kiinnittämistä varten.

Hydrauliset vaijerinkatkaisupihdit 8 mm ruostumattomalle 
teräsvaijerille

Tarvittavat erikoistyökalut

130 kN hydraulipihdit 8 mm ruostumattomalle teräsvaijerille
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Asennusohje

1. Asenna ylemmät pitkät asennuskannakkeet tai 
vakioasennuskannakkeet asianmukaisiin tikkaiden pienoihin.

2. Kiinnitä mukana toimitetut U-kiristimet ja kiristä 42 Nm:iin.

3. Asenna välikannakkeet enintään 6 metrin etäisyydelle 
toisistaan. (Kannakkeet tulee asentaa epäsymmetrisin välein, 
jotta vältetään harmoninen värähtely.)

4. Purista ja kiinnitä päätykiinnike vaijeriin ja 
asennuskannakkeeseen.

5. Vedä vaijeri tikkaita pitkin alas jokaisen välikannakkeen läpi.

6. Leikkaa, purista ja kiristä vaijeri sopivan mittaiseksi sivulla 
8 kuvattujen ohjeiden mukaan.
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Päätteiden puristus

3. Vaijeri on nyt leikattu oikean pituiseksi, joten kiristin voidaan 
irrottaa aloituskomponentista puristamista varten.

4. Aseta vaijeri kokonaan päätteen sisään ja tee vaijeriin merkintä 
päätteen pään kohdalle.

2. Sovita kiristin aloituskomponenttiin kevyesti. Tee vaijeriin 
merkki kynällä samalla, kun vedät vaijeria kireälle. Voit nyt leikata 
vaijerin merkin kohdalta hydraulisilla Cembre HT-TC026 
-vaijerinkatkaisupihdeillä. Näin varmistetaan, että vaijeri leikataan 
oikein.

1. Kierrä kiristimen / linjan kiristimen yhdistelmän molemmat päät 
ensin täysin auki putken keskeltä. Kierrä sitten molempia päitä 
takaisin sisään kaksi täyttä kierrosta. Näin maksimoidaan 
kireyden määrä.

5. Irrota vaijeri ja aseta se päätteen viereen merkin kohdalle. 

6. Tee sitten päätteeseen merkintä vaijerin pään kohdalle. Merkki 
osoittaa, missä kohtaa päätteen ontto osa loppuu ja mihin kohtaan 
ensimmäinen puristus asettuu. Tämä on tehtävä kaikille 
päätekiristimille ja päätynä toimiville haarukoille. 

7. Sijoita vaijeri kokonaan takaisin sisään ja varmista, että vaijeri 
ulottuu päätteen merkittyyn kohtaan saakka.
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12. Irrota pääte ja tarkista, että puristettu kohta on puristunut 
täysin ja että siihen on painettu A10. Näin voidaan tarkistaa, että 
puristus on tehty oikein ja että itse puristusleuka ei ole kulunut.

13. Jatka päätteen työstämistä tekemällä neljä muuta puristusta. 
Varmista, että kohtien väliin jää 1 mm rako. On suositeltavaa 
kääntää päätettä jokaisen puristuksen jälkeen niin, että puristusta 
ei tehdä samaan tasoon. Näin estetään päätteen taipuminen.

14. Kaikki viisi puristusta on tehtävä päätteen suoran putken 
onttoon osaan ennen viistettyä päätä. Jokaisessa 
puristuskohdassa tulee selvästi näkyä A10-merkintä. 
Puristuskohdat eivät saa olla päällekkäin.

15. Pääte on nyt kokonaan puristettu ja voidaan liittää 
ankkuripisteeseen poistamalla kara/pultti ja kiinnittämällä aloitus/
päätepisteeseen.

8. Aseta Cembre HT-131-C -puristustyökalu suljettu-asentoon. 

9. Aseta puristusleuan keskikohta siten, että ensimmäinen 
puristus tehdään päätteeseen merkityn kohdan viereen. 

10. Varmista ensimmäisen puristuksen yhteydessä, että vaijeri 
pysyy paikallaan eikä luiskahda pois. Vedä puristustyökalun 
kahvasta kunnes kuulet selvän naksahduksen ja paine vapautuu 
työkalusta.

11. Käännä puristustyökalu auki-asentoon ja avaa leuat käyttämällä 
kahvaa kerran.
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Kiristäminen

1. Kiristä vaijeri viemällä se kaikkien välikannakkeiden läpi ja 
kiinnittämällä alimpaan kannakkeeseen. 

4. Kun tarvittava kireys on saavutettu, valkoinen kireyden 
osoitinkiekko (merkitty 0,8 kN) vapautuu ja pyörii vapaasti.* 

3. Vaijeria voidaan kiristää pitämällä kiinni puristetusta kohdasta ja 
vaijerista yhdellä kädellä ja kiertämällä kiristimen jännelukkoa/
keskikohtaa toisella kädellä.

2. Kun vaijerin kiristimen pääte on täysin puristettu, se voidaan 
kiinnittää tikkaiden asennuskannakkeeseen kiristämällä pulttia, 
kunnes se työntyy ulos nyloc-mutterista vähintään kahden 
kierteen verran.

* Huomio
Vaikka kiekko osoittaa, että tarvittava kireys on saavutettu, 
asentajan vastuulla on tarkistaa, että jokainen jänneväli on 
riittävän kireällä ja että kireys jakautuu tasaisesti koko 
järjestelmän laajuudelta.

5. Kiristimessä olevat mutterit voidaan nyt kiristää jännelukkoa 
vasten, jolloin se lukkiutuu paikalleen. Kaikki järjestelmän 
komponentit tulee tarkistaa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki 
kiinnitykset on tehty asianmukaisesti ja mitään ei ole jäänyt 
huomaamatta. 



11

Järjestelmän merkintä
Kaikkiin asennettuihin järjestelmiin on liitettävä 
hyväksymismerkintä paikkaan, josta on pääsy järjestelmään. 
Viereisessä kuvassa on esimerkki merkinnästä standardin  
BS EN 365:2004 mukaisesti.

Hyväksymismerkinnän tulee sisältää seuraavat tiedot 
yksityiskohtaisemman käyttö- ja huolto-oppaan tueksi:

• Sopimuksen numero/nimi järjestelmän tunnistusta varten
• Järjestelmän tyyppi, putoamisen pysäyttävä/estävä 
• Käyttäjän henkilökohtainen suojavarustus järjestelmän 

turvallista ja asianmukaista käyttöä varten
• Asennuspäivä
• Seuraavan tarkastuksen määräaika 

Jos tarkastuksen määräaika on kulunut umpeen, järjestelmää 
ei tule käyttää ennen kuin valtuutettu asentaja on tarkastanut 
järjestelmän uudelleen ja hyväksynyt sen käyttöä varten.

Järjestelmät on tarkastettava ja hyväksyttävä vuosittain.

CERTIFICATION TAG

Contract No.

SYSTEM TYPE

Restraint

Arrest

PPE REQUIREMENTS

No. of persons

Max lanyard length

Date installed

Inspection due

M
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Vuosittaiset huollot 
ja tarkastukset
Yleisiä huomioita 
Turvavaijerijärjestelmät on tarkastettava ja hyväksyttävä vähintään 
12 kuukauden välein. 

Lämpötilan muutokset vaikuttavat pystyvaijerijärjestelmiin. 
Muutokset voivat aiheuttaa vaijerin laajenemisen/supistumisen. 
Paikoissa, joissa järjestelmä altistuu vuodenaikojen vaihteluiden 
suurille lämpötilanmuutoksille, järjestelmän kireys on tarkistettava 
kesä- ja talvikäyttöä varten.

Käytä vain SFS:n valmistamia ja toimittamia komponentteja. 
Poikkeuksena ovat tilaustyönä toimitettavat kiinnikkeet, joiden 
avulla järjestelmä kiinnitetään tiettyihin rakenteisiin. Tällaisten 
tilaustyönä toimitettavien kiinnikkeiden suunnittelu ja valmistus 
on annettava mahdollisuuksien mukaan SFS:n hoidettavaksi 
tai niiden suunnittelulle on haettava hyväksyntä. Jos tällaiset 
kiinnikkeet saadaan toiselta toimittajalta, asentavan yrityksen 
vastuulla on varmistaa, että ne ovat käyttötarkoitukseen sopivat ja 
että niillä on tarvittavat hyväksynnät.

SFS:n vakiokomponentteja ei saa missään tapauksessa muuttaa 
tai korvata toisen toimittajan komponenteilla.

Kaikkia laitteita on käytettävä ehdottomasti oikein kaikkien 
komponenttien kanssa. Työskentelypaikalla ei saa olla esteitä 
tai rakenteita, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan tai estää 
vaijerien kulun.

Rakenteen, johon SFS:n putoamissuojausjärjestelmä asennetaan, 
on oltava tarpeeksi vahva, jotta se kestää sellaisen putoamisen 
pysäyttämisestä/estämisestä aiheutuvan kuormituksen, 
jota varten järjestelmä on suunniteltu. Nämä kuormitukset 
voidaan laskea asentajan tai SFS:n toimesta. Jos rakenteen 
kuormituksenkestosta ei ole täyttä varmuutta, järjestelmää ei tule 
asentaa ilman alustan asianmukaista testausta.

Suoritettavat tarkistukset 
KOKO JÄRJESTELMÄN SILMÄMÄÄRÄINEN TARKISTUS

• Näkyvät vauriot
• Lika ja epäpuhtaudet
• Kiinnikkeiden kireys 
• Rakennukseen tehdyt muutokset, joiden seurauksena vapaan 

pudotuksen etäisyys/turvaetäisyys on pienentynyt
• Vaijerien kunto (vauriot), erityisesti kannakkeiden läpi kulkevat 

vaijerit
• Erityisen löysällä olevat vaijerit 

YKSITTÄISTEN KOMPONENTTIEN TARKISTUS

• Komponenttien kiinnitys ja kiristys 42 Nm:iin saakka.
• Vialliset komponentit tulee vaihtaa ja viallisten komponenttien 

läpi mahdollisesti kulkevat vaijerit on tarkastettava huolellisesti. 

Vaijeri
• 7x7 8 mm ruostumaton teräsvaijeri (murtokuormitus vähintään 

38 kN).
• Tarkista vaijeri sekä väli- ja pääteankkurit silmämääräisesti. 

Vaijeri on vaihdettava, jos se on vaurioitunut (kiertynyt, 
purkautunut jne.).

• Kaikki järjestelmät on kiristettävä asianmukaisesti ja niissä on 
käytettävä SFS:n toimittamia vaijerin kiristimiä ja vaijerin 
kireyden osoitinkiekkoja.

• Asianmukainen kireys on saavutettu, kun vaijerin kireyden 
osoitinkiekko pyörii vapaasti. Älä koskaan ylikiristä 
järjestelmää.

Puristus
• Vaijerien puristuksessa tulee käyttää 6 mm kuusikolon 

muotoisia puristusleukoja. Puristuksia tulee tehdä peräkkäin 
5 kappaletta.

• Huom: 6 mm vastaa kunkin sivun leveyttä.  Puristuksen jälkeen 
mitta on yleensä 11 mm. 

• Puristettujen liitosten testaus on mahdollista tehdä Hydrajaws 
Ltd:n erikoislaitteistolla (www.hydrajaws.co.uk tai puhelin 
01675 430370). 

•  7x7 8 mm ruostumattoman teräsvaijerin yhteydessä kiinnikkeet 
on testattava 15 kN:iin saakka.

• Ylläpidä sovellettua kuormitusta 1 minuutin ajan ja vapauta.
• Tarkista seuraavat asiat huolellisesti:
 • Kaikki puristetut liitokset, että niissä ei esiinny luistoa
 •  Kaikki komponentit vaurioiden varalta
 • Pääte- ja väliankkurit vaurioiden/luiston varalta
 • Vaijeri vaurioiden varalta
• Tarkasta kaikki järjestelmän päätteet ja puristetut liitokset.
• Kaapelitarraimia käytettäessä tulee noudattaa huolellisuutta, 

jotta ne eivät vaurioita vaijeria ja jotta kuormituksia ei ohjaudu 
väliankkureihin.
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Käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennetun turvajärjestelmän mukana tulee toimittaa täydelliset 
käyttö- ja huolto-ohjeet. Nämä ohjeet on annettava rakennuksen 
omistajalle.

Ohjeiden tulee olla kaikkien järjestelmää käyttävien henkilöiden 
saatavilla. Heidän tulee ymmärtää järjestelmän turvallisen käytön, 
asianmukaisen huollon ja tarvittavin väliajoin suoritettavien 
tarkastusten merkitys.

Käyttö- ja huolto-ohjeista tulee käydä selväksi seuraavat asiat:

•  Asennuspaikka, rakennuksen nimi ja järjestelmän sijainti
•   Asennustodistus, johon on merkitty asennuspäivä ja seuraavan 

tarkastuksen määräaika
•  Järjestelmän asentaneen valtuutetun yrityksen yhteystiedot
• Järjestelmän piirustukset
• Käyttötarkoitus tai alueet, joihin järjestelmän käyttö antaa 

pääsyn
• Suositeltu henkilökohtainen suojavarustus
•  Tiedot turvalliseen käyttöön liittyvistä varusteista

• Järjestelmän tyyppi, putoamisen pysäyttävä/estävä
• Pelastussuunnitelma mahdollisen putoamisen varalta
• Henkilömäärä, jolle järjestelmä on suunniteltu
• Järjestelmään pääsy
• Tarkastuskortti käyttöä varten
• Yleiset turvaohjeet ja parhaat käytännöt
• Liukulaitteen liitäntä
• Tarkastusta ja huoltoa koskevat tiedot

Takuu
Kaikilla SFS-ryhmän toimesta myytävillä putoamissuojaustuotteilla 
on 12 kuukauden käyttötarkoituksen mukainen tuotetakuu*.

Jos asiakas haluaa lisäturvaa, takuun pidennystä on mahdollista 
hakea.* Hakemus on tehtävä järjestelmän asentajan toimesta 
kolmen (3) kuukauden kuluessa asennuksesta.

Takuuehdot voivat kattaa 1-24 vuotta tai jopa pidemmän ajan 
ehtojen ja projektin teknisten tietojen mukaisesti.

Edellytyksenä on rakennuksen käyttötarkoitusta sekä kemikaalien 
tai rannikko-olosuhteiden vaikutuksille altistumista käsittelevän 
kyselylomakkeen täyttäminen.

Takuu edellyttää valtuutetun SFS:n putoamissuojausjärjestelmän 
asentajan suorittamia säännöllisiä tarkastuksia ja 
uudelleenhyväksyntöjä.

Putoamissuojausjärjestelmät valmistetaan raudattomista 
ja ruostumattomista teräskomponenteista, joissa on ajaton 
muotoilu.

Vakuutuksenantajiemme ehdot ja määräykset saa pyydettäessä.

*määräysten ja ehtojen alainen
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Testausta koskevat standardit
Kaikki SFS-putoamissuojaustuotteet on testattu ja hyväksytty 
kutakin tyyppiä koskevien olennaisten ja tunnustettujen 
standardien mukaisesti. 

Pystyvaijerijärjestelmä on hyväksytty standardin EN353-
1:2011+(Al 2017) mukaisesti. Pystysuoran järjestelmän liukulaite 
on CE-merkitty. 

Kaikki testit on todistanut ja hyväksynyt riippumaton tutkimus- 
ja testauslaitos SATRA. Testit on suoritettu sekä SFS:n 
testauslaitoksessa että SATRAn omassa testauslaitoksessa.

Standardit
BS EN 795:2012 Tyyppi A  Kiinnityslaite, jossa on yksi tai useampi liikkumaton kiinnityspiste, joka kiinnitetään rakenteeseen 

rakenneankkureiden tai kiinnityselementtien avulla

BS EN 795:2012 Tyyppi C  Yhdelle käyttäjälle tarkoitetut putoamissuojaimet (kiinnityslaitteet vaakasuuntaisella taipuisalla 
johteella, poikkeama alle 15°)

BS 7883: 2005  Kiinnityslaitteiden suunnittelua, valintaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevat käytännöt 
standardin BS EN 795 mukaisesti

BS 8610:2016 Henkilökohtainen suojavarustus kiinnityslaitteissa

CE 0321 EN 795:1996 Luokka B Liukulaitteen CE-merkintä

EN ISO 9227 Korroosiotesti suolasuihkeella CE-merkintää varten

EN 361:2002 Putoamissuojaimet – Kokovaljaat

EN 362:2002 Karabiinihaat/liitoselimet

EN 355:2002 Nykäyksen vaimentimet

EN 354:2002 Putoamissuojaimet – Liitosköydet

BS EN 365:2004  Käyttö-, huolto-, määräaikaistarkastus- ja korjausohjeita

ISO 9001  Laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia käsittelevä kansainvälinen standardi

EN 353-1:2014 Putoamissuojaimet. Johteessa liikkuvat liukutarraimet
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