ULKONA SÄILYTETTÄVÄ OMAISUUS

Tämä on Finanssiala ry:ssä laadittu turvallisuusohje.
Ohjeen tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja ehkäistä vahinkoja.
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Ulkona säilytettävä omaisuus
Suojattava omaisuus on säilytettävä ensisijaisesti toimialan vaatimusten mukaisessa lukitussa
säilytystilassa. Toimialan mukaiset rakenteellisen murtosuojauksen vaatimukset on esitetty Finanssiala
ry:n toimialaluettelossa. Ulkona säilytettävä omaisuus on ensisijaisesti sijoitettava aidatulle ja suljetulle
alueelle.


Ulkona (lukitsematon ja avoin tila) säilyttävä omaisuus tulee olla ulkovarastointiin soveltuvaa ja
kokonsa puolesta sellaista, ettei sen säilytys sisätiloissa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.



Ulkona ei tule säilyttää arvokasta, helposti siirrettävää tai pienikokoista omaisuutta. Tällaista
omaisuutta on esimerkiksi optiset mittalaitteet, käsityökalut ja pienikokoiset moottorityökoneet.



Moottorikäyttöisissä tai hinattavissa työkoneissa, kulkuneuvoissa ja laitteissa ei saa säilyttää
avainta ja moottorityökoneiden ohjaamotila on oltava lukittu. Vedettävän laitteen tai alustan
kytkeminen ajoneuvoon tulee estää tarkoitukseen sopivalla lukittavalla laitteella.



Vedettävä laite tai kuljetusalusta on lukittava siten, että sitä ei voi kiinnittää kuljetusajoneuvoon
lukitusta rikkomatta.
Kuljetusalustalla oleva kone tai laite on lukittava kuljetusalustaan.



Ajoneuvossa on oltava ajonestolaite mikäli kuljetusalusta tai laite on kiinnitettynä ja lukittuna
ajoneuvoon.



Ajonestolaitteena hyväksytään ajoneuvoon kiinteästi asennettu elektroninen laite sekä irrotettava
mekaaninen ajonestolaite.



Aitaamattomalla alueella olevat muut työkoneet, kulkuneuvot ja laitteet on kiinnitettävä vahvaan
kiinteän rakenteeseen hyväksytyllä 3. luokan riippulukolla ja 3. luokan ketjulla tai koneen
liikuttaminen on estettävä luotettavalla tavalla. Raskaita moottorityökoneita, joissa on lukittava
ohjaamotila, ei tarvitse kiinnittää edellä mainitulla tavalla.



Aitauksen rakenne ja lukitus on toteutettava ja omaisuus sijoitettava aitaukseen siten, että
omaisuuden anastaminen ei ole mahdollista aitausta rikkomatta.



Aita voi olla panssariverkkoaita (silmäkoko enintään 50 mm) tai muu vastaavan suojan antava
aita. Aidassa ei saa olla aukkoja ja sen tulee ulottua suojeltavan alueen ympäri. Aidan
rakennekorkeus on oltava vähintään 2 metriä. Aidan alareunan korkeus maanpinnasta saa olla
enintään 100 mm. Portit ja muut kulkureitit on lukittava varmuuslukolla tai 3. luokan
riippulukolla.



Aidattu alue on valaistava siten, että alueelle tunkeutuminen voidaan havaita. Valaisimet tulee
sijoittaa aidatulle alueelle.
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Jos omaisuutta säilytetään ulkona olevassa teräskontissa, tulee sen täyttää seuraavat vaatimukset.


Kontin ovi on lukittava vakiolukituksen lisäksi vähintään 3. luokan riippulukolla ja vastaavan
luokan riippulukkokiinnikkeillä, jotka on tarkoitettu kontin lukitukseen. Riippulukkokiinnikkeiden
tulee olla sellaisia, että ne estävät sangan leikkaamisen.



Aukot on suojattava teräsverkolla tai -ristikolla



Jos kontissa säilyttävä omaisuuden arvo on huomattava, niin kontti tulee varustaa teknisellä
valvontajärjestelmällä. Esimerkiksi tason 2 murtohälytysjärjestelmä täyttää vaatimukset.



Kontti voidaan sijoittaa myös aitaamattomalle alueelle, jolloin se tulee varustaa tason 2
murtohälytysjärjestelmällä.

Esimerkkikuvat ovat kontin lukitukseen tarkoitetuista kiinnikkeistä.
Testatut tuotteet on listattu www.vahingontorjunta.fi sivuilla.
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