
TOKSET FIRE SAFE
PALOTURVALLISET JÄTEASTIASUOJAT



MIKSI KANNATTAA VALITA TOKSET FIRE 
SAFE PALOSAMMUTTIMELLA VARUSTETTU  
PALOTURVALLINEN JÄTEASTIASUOJA?

Laadukkaiden TOKSET FIRE SAFE paloturvallisten jä-

teastiasuojien avulla voidaan kustannustehokkaasti ja 

ympäristöystävällisesti ennaltaehkäistä ja minimoida 

henkilö- ja omaisuusvahinkoja. 

Paloturvallisesti suojatut jäteastiat voidaan sijoittaa 

lähelle rakennuksen seinää tai luoda tyylikäs kokonai-

suus muuhun haluttuun paikkaan. Suojattuja jäteastioi-

ta voidaan sijoittaa vierekkäin tai takaseinät vastakkain.

Modulaarinen ja palosuojattu rakenne mahdollistaa 

jäteastioiden joustavamman sijoittelun esim. seinän 

viereen. Umpinainen rakenne estää tehokkaasti myös 

haittaeläinten pääsyn jäteastioihin. 

VARMISTA TOKSET FIRE SAFE PALOTURVALLISEN  
JÄTEASTIASUOJAN AVULLA KIINTEISTÖSI TURVALLISUUS.

Automaattisella palosammuttimella varustettu jäteastiasuoja minimoi  
vahinkojen määrän.

TOKSET FIRE SAFE  
jäteastiasuojilla on  

European patent pending 
EP17196789.6.

TOKSET FIRE SAFE, paloturvallisen jäteastiasuojan 

sisään soveltuvat yleisimmin käytössä olevat jäteastiat. 

Yhden jäteastiasuojan sisälle mahtuu joko yksi 660/710 

litran jäteastia tai kaksi 140/240/360 jäteastiaa.

Jäteastiasuojien materiaalit ovat kestäviä ja pit-

käikäisiä. Suojat ovat sinkittyä, ruostumatonta terästä 

ja niiden väri voidaan valita halutunlaiseksi. Jäteastia-

suojia on mahdollista maisemoida haluttuun ympäris-

töön soveltuviksi.

TOKSET FIRE SAFE jäteastiasuojissa käytettyjen 

sammuttimien sammutusaine on ympäristöturvallista 

ja ilmastoystävällistä.



Yleiset suojaetäisyydet: 

Yksittäinen jäteastia ilman suojaa 4 m 

Jäteastiaryhmä ilman suojaa 6 m 

Palo-osastoimaton jätekatos 8 m

TOKSET FIRE SAFE 
jäteastiasuojien suojaetäisyydet  

palotestien perusteella

min. 0,10-0,15 m

Laadukkaat TOKSET FIRE SAFE paloturvalliset jäte-

astiasuojat on testattu Meriturvan palokoulutuskes-

kuksessa sekä Suomen Pelastusalan keskusjärjestön 

asiantuntijoiden (SPEK) ja paloturvallisuuden asian-

tuntijoista muodostetun ryhmän valvonnassa. 

TOKSET FIRE SAFE jäteastiasuojat täyttivät testeissä 

menetelmän asettamat vaatimukset. 

Huom! Jätepiste pitää sijoittaa pelastus- tai raken-

nusvalvontaviranomaisen osoittamaan paikkaan.

SUOJAETÄISYYDET JA ASENNUS PALOKOKEEN AIKANA TEHDYT HAVAINNOT

Jäteastian tulipalo ei koetilanteessa nostanut 10 -15 cm 

etäisyydellä olleen seinäpinnan lämpötilaa muutamaa 

kymmentä astetta enempää. Palo oli happirajoitteinen 

eivätkä liekit tulleet missään vaiheessa astian läpi ai-

heuttaen palon leviämisen vaaraa ympäröiviin raken-

teisiin nähden. Automaattinen alkusammutin sammutti 

palon/rajoitti paloa merkittävästi jokaisessa tehdyssä 

kokeessa, jossa sammutin oli asennettuna. Saatujen 

testitulosten perusteella Tokset roska-astiassa syttynyt 

palo ei aiheuta palon leviämisen vaaraa, vaikka se sijoi-

tetaan alle 4m rakennuksesta. Sijoittelusta kannattaa 

keskustella oman kuntasi pelastus- tai rakennusval-

vontaviranomaisen kanssa.

Testien perusteella TOKSET FIRE SAFE jäteastiasuoja 
voidaan sijoittaa, aivan kiinteistön seinän viereen, mikä 
mahdollistaa joustavan jätepisteen sijoittelun myös  
pienissä pihoissa.



SUOMESSA YLI 1000 TUHOPOLTTOA VUODESSA
Tuhopoltot ovat jäteastioiden tulipaloissa suurin ongelma. Jäteastiatulipaloja syttyy Suomessa yli 1000 kpl 

vuodessa. Turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto on ennaltaehkäistä tulipalon leviäminen.Suojaa jäteas-

tiat palamattomilla TOKSET FIRE SAFE jäteastiasuojilla ja sijoita jätepiste pelastus- tai rakennusvalvontaviran-

omaisen osoittamaan paikkaan.

AUTOMAATTINEN  
IMPULSSIJAUHESAMMUTIN 

• on toimintavarma ja tehokas

• on testattu ja vaatimustenmukainen

• rakenne on kestävä ja elinkaari on pitkä 

• on paineeton ja turvallinen valinta

• toimii automaattisesti tulipalon havaitessaan

• ei vaadi huoltoa

AUTOMAATTINEN IMPULSSIJAUHESAMMUTIN HAVAITSEE TULIPALON  

AUTOMAATTISESTI. SAMMUTUSAINE ON 100% ILMASTOYSTÄVÄLLINEN 

JA YMPÄRISTÖTURVALLINEN.

TOKSET FIRE SAFE jäteastiasuojilla on  
European patent pending EP17196789.6.



TEKNISET TIEDOT 

Mitat

• leveys 1560 mm

• syvyys 1000 mm

• korkeus 1570 mm

• täyttöaukko 400 x 1500 mm

Materiaalit

Kansi: jauhepolttomaalattu ruostumaton teräs 

Runkomateriaali: jauhepolttomaalattu sinkitty teräs 

Pariovet: jauhepolttomaalattu sinkitty teräs 

Pohja: alapohja, sinkitty teräs

Vakiovärit:

• kansi, grey aluminium RAL 9007 

• runko, graphite grey RAL 7024 

Asennus

Jäteastiasuojat toimitetaan valmiiksi koottuna eivätkä 

ne vaadi erillisiä perustus- tai asennustöitä. Asennus-

alustan on hyvä olla tasainen.

TOKSET FIRE SAFE sisältää automaattisen palo-

sammuttimen, eturampin, roska- ja jätesäiliönoh-

jaimet sekä lukon. Astiasuoja toimitetaan valmiiksi 

koottuna eikä vaadi erillisiä perustus- tai asennustöitä. 

Asennusalustan on hyvä olla tasainen.

LISÄVARUSTEET

Lukitus: Tokset Fire Safe lukitusjärjestelmä voidaan 

sarjoittaa taloyhtiön ja kiinteistöhuollon mukaiseksi.

Väri: Runko ja kansi voidaan maalata kaikilla RAL-

väreillä.

Maisemointi: Jäteastiasuoja voidaan maisemoida 

esim. kiinteistön julkisivukuvalla.
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TOKSET FIRE SAFE jäteastiasuojilla on  
European patent pending EP17196789.6.



MITEN HANKKIA OIKEANLAINEN JA TURVALLINEN  
JÄTEASTIA? - RÄÄTÄLÖIMME TUOTTEEN ASIAKKAAN  
TARPEIDEN MUKAISESTI.
• Tokset jäteastiasuojien hankinnassa asiakkaan tavoitteet sekä tarpeet kartoitetaan ja niiden  

perusteella laaditaan ehdotus mahdollisimman toimivasta ja paloturvallisesta ratkaisusta. 

• Asiantuntijamme ottavat huomioon kaikki paloturvallisuusmääräykset.  

• Olemassa olevat jäteastiat ovat koko asennuksen ajan käytettävissä, joten jätehuolto  

toimii myös asennuksen aikana.  

• Kun uusi jäteastiajärjestelmä on asennettu ja käytettävissä, tarkastetaan  

kokonaisuuden toiminnallisuus yhdessä asiakkaan kanssa.

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

4 jäteastiasuojaa 2+2 selät vastakkain. Kokonaisleveys 3120 mm ja kokonaissyvyys 2000 mm.

Sijoitusesimerkkejä:



- Jäteastia ohjautuu aina oikeaan paikkaan kyljissä olevien ohjaimien ansiosta 

- Jäteastiasuojan sisään heitetyt roskat menevät varmasti jäteastiaan takana  

   ja sivussa olevien ohjainpeltien ansiosta 

- Pohjassa olevalla kiskolla voidaan säätää roskasäiliön istuvuutta

Sisäkuva

4 jäteastiasuojaa, kaikki rinnakkain. Kokonaisleveys 6240 mm ja kokonaissyvyys 1000 mm.



TOKSET FIRE SAFE
PALOTURVALLISET JÄTEASTIASUOJAT

Lyhtytie 4, 00750 Helsinki | Puh. +358 10 4228 300

info@tokset.com | www.tokset.com


