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Tarkoitus

Tämä ohje on laadittu antamaan vakuutuksenottajalle tiedot siitä,
millainen kassakaappi vakuutuksenottajan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuu. Kassakaapilla tarkoitetaan arvosäilytysyksikköä, joka
on testattu ja hyväksytty standardin SFS-EN 1143-1 mukaan ja tästä
osoituksena on sertifiointilaitoksen myöntämä todistus ja valmistajan
asentama kyltti kassakaapin oven sisäpuolella. Turvallisuusohjeen
lopussa on malli kyltistä.
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Käyttötarkoitus

Kassakaappi on tarkoitettu rahan, arvopapereiden, talletustodistusten
ja muun helposti rahaksi muutettavan arvo-omaisuuden turvalliseen
säilyttämiseen. Kassakaappi antaa suojan murtautumista vastaan.
Mikäli säilytettävä omaisuus on paperia, suosittelemme kassakaappia,
jossa on murtosuojan lisäksi vähintään 60 minuutin palosuoja (P)
paperille NT Fire 017 testausmenetelmän tai standardin EN 15659
mukaan.
Mikäli säilytettävä arvo-omaisuus on talletettu tietovälineille, suosittelemme kassakaappia, jossa on erillinen standardin SFS-EN 1047-1
tai NT Fire 017 mukaan testattu dataturvalokero (DIS), joka antaa
säilytettävälle materiaalille vähintään 60 minuutin palosuojan. Paloturvakaappi on tarkoitettu suojaamaan omaisuus ainoastaan tulipaloa
vastaan.
Paloturvakaapit jaetaan yleisesti asiakirjakaappeihin, jotka on tarkoitettu paperin säilytykseen ja datakaappeihin, jotka on testattu
standardin SFS-EN 1047-1 mukaan ja on tarkoitettu tietovälineiden
säilytykseen. Aikaviivekaappi ja –lokero on tarkoitettu suojaamaan
rahaa ryöstön ja sieppauksen varalta liikkeen aukioloaikana. Kaapin
avautumisviive tulee olla riittävä (2 – 10 min) yrityksen toimiala,
ympäristö ja toimintatavat huomioon ottaen. Viivekalusteita ei ole
suunniteltu rahan säilytykseen, eivätkä ne täytä kassakaapilta vaadittavaa murtolujuutta.
Talletusluukulla varustettu kassakaappi, yösäilö tai vastaava, on oltava
testattu standardin SFS-EN 1143-2 mukaan. Luokitus ja säilytysmäärät kohdan 5. mukaan.
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tai lukon numeroyhdistelmä annetaan nimetyille henkilöille kuittausta
vastaan.
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Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä

Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä toteutetaan oheisen taulukon mukaan:
Säilytettävä
enimmäismäärä, e

SFS-EN
1143-1

Murtohälytysjärjestelmä

10 000

I

-

30 000

II

taso 2

60 000

III

taso 3 + kohdevalvonta

120 000

IV

taso 3 + kohdevalvonta

200 000 ->

V ->

taso 3 + kohdevalvonta

Standardin SFS-EN 1143-1 mukaan luokkiin VI – XII testatut ja
hyväksytyt tuotteet ovat elementtiholveja, joiden käyttö ja niissä
säilytettävän omaisuuden arvo sovitaan erikseen vakuutuksenottajan
ja vakuutuksenantajan välillä.
Esimerkki: Kauppaliikkeessä säilytetään 25.000 euroa käteistä. Taulukon mukaan tilassa on oltava E II –luokan mukainen kassakaappi ja
tila, johon kassakaappi on sijoitettu, on varustettava tason 2 mukaisella murtohälytysjärjestelmällä.
Esimerkki: Kodinkoneliikkeessä säilytetään 34.000 euroa käteistä.
Taulukon mukaan tilassa on oltava E III –luokan mukainen kassakaappi ja tila, johon kassakaappi on sijoitettu, on varustettava tason 3
mukaisella murtohälytysjärjestelmällä. Kassakaappi on varustettava
kohdeilmaisimella. Kotitalouksille suositellaan vähintään E I –luokan
mukaista murtotestattua kassakaappia, jossa on myös vähintään 60
min. palosuojapaperille.
Malli kyltistä, jolla valmistaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden

Sijoittaminen ja kiinnittäminen

Kassakaappi on sijoitettava vakuutuksenottajan käytössä olevaan
tilaan siten, että se ei ole ulkopuolisten havaittavissa. Kassakaappi on
aina kiinnitettävä lattiaan tai seinään huolellisesti valmistajan ohjeiden
mukaan.
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Avaimet ja numeroyhdistelmät

Kassakaapin avaimia tai lukon numeroyhdistelmää ei saa säilyttää
samassa tilassa kassakaapin kanssa tilojen ollessa tyhjillään. Avain
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