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JOHDANTO 
KONETURVALLISUUS kirja on 1 / 18 tuotantoväline kirjasarjastani. Muut sarjaan kuuluvat, ovat lueteltu tuossa 

alapuolella. Nettilinkkiä painamalla saat kirjan näkyviin. 
OSA 1. TYÖVÄLINERYHMÄT 

OHJAIMET JA KIINNITTIMET 

Lastuavan työstön kiinnittimet ja paletit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

o Hydraulikiinnitin  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j38i4_AOJG7IJS-A 

o Magneettikiinnittimet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy 

 Hitsauskiinnittimet ja –mekanisointilaitteet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Robotin työkalut (tarttujat ja kiinnittimet)  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA3auC16LwtkzOK3 

KOKOONPANON TYÖVÄLINEET  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAySoSg0buj-ERd2 

MUOTIT 

 Ruiskuvalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAYObEVE5MhcIzyd 

 Painevalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBBjQOwr_pAbkh_V 

 Takomuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAWl4f4gBB8VJZCn 

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT) 

 LEIKKAUS 

o Leikkain 1)  sivut 7 – 24, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

o Jonoleikkain  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kADAVO1Dhc6DKN4U 

o Levytyökeskus työvälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kASB9lox3W6QxLu- 

 MUOVAUS 

 Taivutustyövälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAPOUaPRvh8ChI_r 

 Syväveto 1) sivut 25 – 28,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Venytysmuovaus 1) sivut 29 – 32,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Painosorvaus  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAqikkcpjQeKxH9j 

OSA 2. MENETELMÄT 

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT 

 Manuaalityöstömenetelmät 

o Hiomalaikan kunnostus 2) sivut 18 – 33,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Kierrejousien valmistus sorvissa 2) sivut 34 – 36,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

 NC-työstömenetelmät 

o NC-kipinätyöstö, uppo- ja lankakipinöinti 

 Erikoistyöstömenetelmät 

 Käsityömenetelmät 

o Yksinkertaiset ohutlevyosien levitykset 2) sivut 37 – 41, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Juottaminen 2)  sivut 7 – 17, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito 

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAt5AWG_2CIoEvf9 

SUUNNITTELU  

 Koneturvallisuus   https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAjCtMW1xUf1vCeL 

 Suomalaista koneenpiirtämistä 1916-2016 https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_hkDl_STrNSvNgoZO  

o PowerPoint esitys  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j32FGpyPRHwteNLl 

AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT 

 Lastuaminen 

o Työkalun ja materiaalin vaikutus toisiinsa  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAebrMKN21ECPrPf 

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT 

 3D-valmistus 

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI 

 Hitsausrobotti ja hitsauskiinnitin, sivut 19 ja 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

o Kappaleenkäsittelyrobottien ja hitsausrobottien yhteistyö, sivut 32 – 37, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Kiinnitys miehittämättömässä tuotannossa, NC-sorvi, sivut 55 - 57, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

 Automatisoitu työkappaleen vaihto, sivu 58,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 
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SUOMALAINEN TYÖKALUJEN VALMISTUS 

Vanhan rakenteen mukaisissa konepajoissa oli työväline- tai työkaluosasto. Siellä paitsi valmistettiin 

työvälineitä, varsinkin sellaisia, joita ei valmiina voinut ostaa, myös huollettiin ja varastoitiin niitä. 

Suomeen perustettiin muutamia työkalutehtaita, jotka suurelta osin osoittautuivat taloudellisiksi 

pettymyksiksi. Työvälineiden valmistuksen edellyttämä monipuolinen konekanta ja korkea ammattitaito 

murensivat katteet. 

Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia kiinteässä 

yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä aikaa sillä 

valmistettavan tuotteen kanssa. Työvälinesuunnittelija voi myös tarjota arvokkaita neuvoja lopputuotteen 

järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin katoamassa maastamme 

työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa. 

AMMATILLINEN KOULUTUS 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua sivistyneeksi 

ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulutus vaikuttaa osaltaan työelämää ja vastaa työelämän 

osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillinen koulutus antaa myös 

mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa. 

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa 

perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavaa 

koulutusta. 

Työelämän muutos muokkaa mm. ammatillisten nimikkeiden kenttää ja niiden sisältöjä. Samalla valinnaisuus 

lisääntyy. Olennaista on, että työssä oppimista painotetaan aiempaa enemmän, muotoja ovat 

oppisopimuskoulutus sekä ns. työssä oppimisen korvaava koulutussopimus. Tavoitteena ovat toimintojen 

selkiyttäminen ja joustavuuden lisääntyminen, tosin mm. työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vastuisiin liittyvät 

kysymykset askarruttavat. 

ERIKOISTUNEET YRITYKSET 

Työvälinevalmistajien erikoistuessa yrityksinä pääasiassa työvälineiden valmistukseen perustettiin erillinen  

Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä (1975) Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen.  

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen työvälinevalmistajien 

teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita materiaalit ja tekninen laatu kuin lämpö- ja 

pintakäsittelymenetelmätkin.  

Yksi nopeutuvan kehityksen avaimia on tiedon kulun nopeutuminen. Aikana, jolloin ihminen oppi käyttämään 

työkaluja uuden tiedon siirtyminen naapurille saattoi kestää vuosia. Tätä kirjoittaessa on mahdollista, että 

tieto saavuttaa kohteensa toisella puolella maapalloa reaaliajassa.  

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja 

talouspoliittista yhteistyötä.  Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja 

taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen. 

Toimialaryhmä osallistuu Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkoston toimintaan. 
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Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat erilaisia muotteja muovi-, metalliteollisuudelle sekä erilaisia 

meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä ja ohjaimia metalliteollisuudelle. 

TOIMIALARYHMÄN PAINOPISTEALUEET 

 toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö 

 suhdanneseuranta 

 markkinatilanne seuranta 

 työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus 

 laatujärjestelmät 

 verkostoituminen 

 läpimenoajan lyhentäminen 

 koulutustilaisuudet 

 kansainvälistyminen 

 vientiyhteistyö 

 

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN 

Pikku hiljaa kypsyi ajatus melko valmiiksi tuotetun aineiston hyödyntämisestä ja laajentamisesta. Kokemus 
työvälineiden suunnittelusta, niiden valmistuksesta ja alan kehittämisestä sekä uusien sukupolvien 
kouluttamisesta neljällä eri vuosikymmenellä oli kantavana juurena tämän kirjasarjan kokoamiseen. 
Olen laajentanut tätä alun perin ammattioppilaitoksille suunnattua oppimateriaalia toimittamalla siihen 
lisäaineistoa toiminnastani työvälinesuunnittelun tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun  
 ( nyk. Tampereen Yliopisto) Tuotantotekniikan laitoksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun kone- ja 
tuotantotekniikan opintolinjan sekä AEL:n (aik. Ammattienedistämislaitos) projekteissa vuosina 1987 – 2012. 
Työni ohella olen suunnitellut myös näyttötutkintoja kone- ja työkaluvalmistuksesta ALVAR’iin 
(Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus), jonne näyttötutkintojen opetusmateriaalit kootaan. Näiden 
”lastujen” korista löytynee jokaiselle tarkkaavalle lukijalle mielenkiintoinen työvälinevalmistuksen aihepiiri. 
 
KONETURVALLISUUS kirja / kirjasarja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja lähdekirjaksi 

henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. Moniammatilliseen 

käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta opiskelevat, tuotannon 

suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän esimiehet. Työväline / laite on 

konedirektiivin alainen, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai 

eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä. Nostoapuvälineet kuuluvat konedirektiivin piiriin. 

 
Olen kirjoittajana käyttänyt runsaasti alan asiantuntijoita hyväksi. Kirjoituksien lähteet, kuvien lähdeaineisto ja 
kiitokset ovat kirjoitusosioiden perässä. Lähteistä ja kuvien lähdeaineistoista on kirjalliset luvat. Parhaimmat 
Kiitokset miellyttävästä yhteistyöstä ja saamastani tuesta. 
 

HARRASTUS 
Lapsuus katoaa, mutta ei koskaan lapsi. Elmer Diktonius. Ensi askeleet otin ammattiini kansakoulun  

alaluokilla, kun rakentelin kotona naapurin Juhan kanssa puisia autoja. Kuorma-autoissa oli kipit, 

 hinausautoissa nostokampi puurattaineen ja yhdessä linja-autossa suuntaviitat, jotka nappia painamalla  

nousivat ylös. Kaikki autoni tein ilman piirustuksia. Nykyään leluja tehdessäni pitää ensin tehdä piirustus, ja  

vasta sen jälkeen alkaa valmistaa niitä.  

Kymmenen vuotta sitten Sandvik Tampereen tehtaalta eläköityneenä työvälinesuunnittelijana/ sählääjänä,  

olen tämän tuotantoväline kirjasarjan työstämisen lisäksi julkaissut, PUUTYÖT HARRASTUKSENA 50 VUOTTA  

kirjan. https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg   Kirjassa käsittelen paljon mm. perinne- ja  

pulmaleluja. Vuonna 1900 pidetyn maailmannäyttelyn yhtenä vetonaulana piti olla ikiliikkuja, mutta sitä ei  

saatu toimimaan. Puutyöt harrastuksena kirjassa olen jatkokehitellyt Leonardo da Vinci’n keksintöjä ja ne  

toimivat (sivut 168…174). 

 

OPETUKSESSA, jokainen uusi askel, jonka otat, nostaa valtavasti sen ensimmäisen askeleen arvoa. YKSI  

https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg?fbclid=IwAR1M0EIn8937RuMtTOZnGyOAwTmcLtG8gFeI_nW2Ypf3j9DbLB3dmbY_Xik
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ASKEL KERRALLAAN. Älä koskaan väheksy alempia askelmia onnistumisen tikapuilla.  
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KONETURVALLISUUS /1/ 

1. KONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAARATEKIJÖITÄ 
o mekaaniset vaarat 

 (puristuminen, leikkautuminen 

 iskut, koneen osien muoto, riittämätön 

mekaaninen lujuus) 

o sähköstä johtuvat vaaratekijät 

o melun aiheuttamat vaarat 

o tärinän aiheuttamat vaarat 

o säteilyn aiheuttamat vaarat                                  

o liukastumis-, kompastumis- ja 

putoamisvaarat 

o vaarojen yhdistelmät 

o koneen käyttöympäristöön liittyvät 

vaara                         

 

Koneen suunnittelu 

Parhaiten ja edullisimmin koneen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa koneen suunnitteluvaiheessa. 
                                       kustannukset 

                                      vaikutusmahdollisuudet 

                                                     

Kuva 1. Koneen suunnittelu 

2. KONEEN ELINKAARI      
 
Koneasetus (2008/400) 
 Vaatimustenmukaisuusvakuudesta (2004/1016) 
 

     Valmistajan ensivalvonta     Markkinavalvonta 

 
                                                                                             Työturvallisuuslaki (2002/738) 
                                 Käyttöasetus (2008/403) 
 
                                                                 Kuva 2. Koneen valvonta elinkaaren aikana 
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KONEEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET 
 
2.1   VALMISTAJAN VASTUU 
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (2008 / 400). KONEASETUS 
Tällä asetuksella pannaan täytäntöön koneista ja direktiivin 95/ 16/EY muuttamisesta annettu  
Euroopan  parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY. 
Asetusta sovelletaan seuraaviin teknisiin laitteisiin. 

o koneisiin, 
o vaihdettaviin laitteisiin, 
o turvakomponentteihin, 
o nostoapuvälineisiin, 
o nostoketjuihin, -köysiin ja vöihin, 
o nivelakseleihin, 
o osittain valmiisiin koneisiin 

Asetusta ei sovelluteta, katso kohta 4.7. 
 
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (2004 /1016). 
Tämän lain tarkoituksena on varmistaa, että kone, työväline tai muu tekninen laite on vaatimusten mukainen 
eikä aiheuta valmistajan tarkoittamassa käytössä vaaraa eikä terveyden haittaa. Lain tarkoituksena on myös  
varmistaa, että asianmukaisesti suunniteltu, valmistettu ja varustettu tekninen laite voidaan esteettä  
luovuttaa markkinoille tai käyttöön. 
 

2.1.1  Turvallisuusvaatimukset, koneasetus (Vnp 2008/400) 
Konedirektiivi ja sen mukainen valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (konedirektiivi 2006/42 EY) 
ja koneasetus (2008/400) koskee koneen valmistajan velvollisuuksia ja sen soveltumisalaan kuuluvat vain 
uudet koneet, eli koneet, joita ei vielä ole otettu käyttöön ensimmäistä kertaa Euroopan talousalueella. Siten 
käytössä olevat koneet ja niiden modernisointi ei kuulu konedirektiivin vaan työturvallisuuslain 
soveltamisalaan ja tämä koskee myös koneen muutostöitä ja modernisointia. 

 
Työturvallisuuslain (2002/738) mukaan työpaikan työnantaja on vastuussa työpaikan koneiden 
turvallisuudesta. Työturvallisuuslain perusteella annetussa ns. käyttöasetuksen 5 §:ssä todetaan: 
”Työväline on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen käyttöiän ajan”. 
Tämän mukaan laillisesti käyttöön otetun koneen turvallisuustaso ei saa alentua koneen koko elinkaaren 
aikana. Koneen turvallisuutta on ylläpidettävä kunnossapidolla ja huolehdittava, että koneen turvallisuus 
pysyy riittävänä huolimatta mahdollisista muutoksista tai modernisoinnista. 
 
Työnantajan on jatkuvasti pyrittävä parantamaan työoloja ja pienentämään koneissa olevia jäännösriskejä. 
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tunnettava oman alansa turvallisuusvaatimukset. Jos 
työnantajalla ei ole turvallisuudesta huolehtimiseen tarvittavaa riittävää asiantuntemusta, hänen on 
käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita  
(työturvallisuuslain 10 §). 

 

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta ”koneasetus” 
 saatettu voimaan 
o lain eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (2004/1016) 
o lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 

 valvontaviranomaisia ovat: 
o työsuojeluviranomaiset 
o kuluttajaviranomaiset 
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2.2  TYÖNANTAJAN VASTUU 
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (2008/403). 
KÄYTTÖASETUS 
Tätä asetusta sovelletaan koneen, välineen ja muun teknisen laitteen sekä niiden yhdistelmän (työvälineen)   
 käyttöön ja tarkastamiseen työturvallisuuslaissa (2002/738) tarkoitetussa työssä. 

 Asetuksen 4 luvussa säädetään korkealla tehtävässä työssä käytettävän suojakaiteen, telineen, tikkaan ja  
 köyden turvallisuusvaatimuksista. 
Jos työturvallisuutta koskevassa muussa säädöksessä on tästä asetuksesta poikkeavia säännöksiä  
työvälineen rakenteesta, turvallisesta käytöstä tai tarkastamista, niitä sovelletaan tämä asetuksen asemasta. 
Työssä käytettävän teknisen laitteen markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta säädetään eräiden teknisten  
laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetussa laissa (2004/1016) 
 
Työturvallisuuslaki (2002/738) 
Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työtekijän työkyvyn turvaamiseksi ja 
ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja  
työympäristöstä johtuvia fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys haittoja. 
 

                KONELAKI 
 Koneasetus (2008/400) koskee 

o valmistajaa 
o uusia koneita 
o suunnittelua, rakentamista, 

         markkinoille saattamista, 
         käyttöönottoa, tyyppitarkastamista 
 
 Koneasetus sisältää 

o valmistajan velvollisuudet 
o olennaiset terveys- ja  

          turvallisuusvaatimukset 
     
 
 

    TYÖTURVALLISUUSLAKI 
Käyttöasetus (2008/403) koskee 

o työnantajaa 
o työvälineitä sekä niiden valintaa, 

    hankintaa, käyttöä, kunnossapitoa,
    tarkastamista 
 
Käyttöasetus sisältää 

o työnantajan velvollisuudet 
o yleiset säännökset 
o työvälineiden rakenteellista 

turvallisuutta koskevat säännökset 
o turvallista käyttöä koskevat 

säännökset 
o tarkastamista koskevat säännöt

2.2.1 TURVALLISUUSVAATIMUKSET, KÄYTTÖASETUS (403/2008) 
Käyttöasetuksessa on työnantajaa velvoittavia yleisluonteisia turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat kaikkia 

koneita ja myös muita työvälineitä. Käyttöasetuksen vaatimusten soveltaminen perustuu jatkuvaan 

työolojen tarkkailuun ja riskien arviointiin, jolloin arvioinnissa on otettava huomioon työpaikan olosuhteet ja 

muut siihen vaikuttavat seikat. Arvioinnin apuna voidaan käyttää koneiden riskin arvioinnin avuksi 

laadittua standardia SFS-EN ISO 14121 ja siinä esitettyjä menetelmiä. 

Käytössä olevien koneiden kunnossapito ja niihin tehtävät muutokset ovat työnantajan vastuulla. 

Käyttöasetus edellyttää työnantajalta jatkuvaa riskien arviointia. Riskin arvioinnin perusteella työnantajan on 

pienennettävä riskit riittävä alhaiselle tasolle. 

3. VALMISTAJAN TEHTÄVÄT 
o Arvioida koneen riskit 

o Selvittää konetta koskevat turvallisuusmääräykset 

o Suunnitella ja rakennuttaa olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti 

o Koota ja ylläpitää tekninen tiedosto 
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o Laatia koneen ohjeet 

o Laatia vaatimustenmukaisuusvakuutus 

o Tehdä CE- ja muut merkinnät 

Tettää tarvittaessa tyyppitarkastus 

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400 / 2008) 

o pohjautuu konedirektiiviin 2006 / 42 / EY 

o tuli voimaan 29.12.2009 

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (2008 / 400). KONEASETUS 
Tällä asetuksella pannaan täytäntöön koneista ja direktiivin 95/ 16/EY muuttamisesta annettu Euroopan  
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY. 
 

3.1  RISKIEN ARVIOINTI 
Riskien arviointiin luuluvat aina samat vaiheet: 

o vaaratekijöiden tunnistaminen 

o seurausten vakavuuden arvioiminen 

o tapaturman todennäköisyyden arvioiminen 

Koneiden turvallisuutta koskeva Vna (Valtioneuvoston asetus) koneiden turvallisuudesta (400/2008) 

velvoittaa koneiden valmistajat arvioimaan niihin liittyvät riskit. Riskien arvioinnin perusteella 

suunnitellaan ja toteutetaan turvallisuustoimenpiteet sekä laaditaan tarvittavat dokumentit ja 

käyttöohjeet.  

 

Osoituksena siitä, että kone täyttää sitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, koneen 

valmistaja allekirjoittaa vakuutuksen vaatimustenmukaisuudesta ja kiinnittää koneeseen CE- merkinnän. 

o suunnittelun perusteet SFS-EN ISO 12100 osat 1 ja 2 

o kyseisiin standardeihin tutustuminen on koneensuunnittelijan koulutuksen kannalta olennaista 

o koneturvallisuus ja riskin arviointi SFS-EN ISO 14121 osa 1 ja 2 

Asiakirjojen puuttuminen sinällään on jo riittävä syy epäillä, että kone ei täytä lainsäädännön 

vaatimuksia. 

Eurooppalainen lainsäädäntö Direktiivien noudattaminen on pakollista! 

o Standardit ovat apuvälineitä, joilla voi osoittaa, että kone/ järjestelmä täyttää direktiiveissä 

esitetyt vaatimukset. 

o Standardien noudattaminen on vapaaehtoista. 

Työturvallisuuslain, (738/2002, 10 §), mukaan työnantajan on tunnettava oman alansa 

turvallisuusvaatimukset. Jos työnantajalla ei ole turvallisuudesta huolehtimiseen tarvittavaa riittävää 

asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. 

3.2  SELVITTÄÄ KONETTA KOSKEVAT TURVALLISUSVAATIMUKSET 

Koneturvallisuuden standardien kolmiportainen hierarkia: 

A-tyypin standardi (turvallisuuden perusstandardi) 

o Perusteet, suunnitteluperiaatteet ja yleiset näkökohdat kaikkiin koneisiin sovellettavaksi. 

o A-tyypin standardit ovat: SFS-EN ISO 12100 (terminologia, perusteet ja tekniset periaatteet) sekä 

SFS-EN ISO 14121-1 (riskin arviointi) 
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B-tyypin standardi (turvallisuuden ryhmästandardi) 

o Käsitellään yhtä turvallisuusnäkökohtaa tai suojausteknistä laitetta. 

o B1-tyypin standardit koskevat tiettyä yksittäisiä turvallisuus näkökohtia (esim. melun ja tärinän 

hallintaa, mittaamista, ergonomiaa, turvalaitteita, suojuksia, kulkuteitä ja turvaetäisyyksiä). 

o B2-tyypin standardit koskevat suojausteknisiä laitteita (esim. kaksinkäsin hallintalaitteita, 

toimintaan kytkentälaitteita). 

C-tyypin standardi (konekohtainen turvallisuusstandardi) 

o Koneen tai koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia (esim. maansiirtokoneet, 

pakkauskoneet, kuljettimet, pumput, nosturit,…). 

Tämän hierarkian tarkoituksena on ollut nopeuttaa standardien laadintaprosessia ja toisaalta sen 

tarkoituksena on varmistaa se, että turvallisuussuunnittelun (riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen) 

perusperiaatteet olisivat yhtäläiset kaikenlaisia koneita suunniteltaessa. 

Käytännön suunnittelu tilanteessa olisi aina ensin selvitettävä se, onko suunniteltavaa konetta koskevaa 

C-tyypin standardia olemassa. Jos tällainen standardi on olemassa, se yleensä ohjaa sen (standardissa 

olevien viittausten kautta), mitä B-tyypin standardeja suunnittelutilanteessa tarvitaan ja mitä A- ja B-

tyypin standardeissa esitettäviä vaatimuksia on C-tyypin standardissa olevien vaatimusten lisäksi 

mahdollisesti noudatettava. C-tyypin esitettävät vaatimukset ovat aina ensisijaisia B-tyypin standardien 

vaatimuksiin nähden. 

C-tyypin standardien tarkoituksena on esittää tuotekohtaiset tarkat ja yksityiskohtaiset 

turvallisuusvaatimukset. (koskevat tiettyä konetta, esim. hihnakuljetin, särmäyspuristin ja robotti). 

Lisätietoa koneturvallisuudesta ja koneturvallisuuden standardeista: 

A-ja B-tyypin standardit SFS-luettelossa: 13.110 Koneturvallisuus: 

http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?group=13.110 

 

MetSta ry, koneturvallisuuden verkkojulkaisu:   

http://www.metsta.fi/koneturvallisuus  

 

3.3  SUUNNITELLA JA RAKENNUTTAA OLENNAISTEN 

TURVALLISUUSVAATIMUSTEN MUKAISESTI 
Turvallistamisen kolme askelta: 

 

3.3.1  Vaarat poistetaan tai niitä vähennetään suunnittelemalla ja rakentamalla 

kone turvalliseksi.  
(Luontaisesti turvalliset suunnittelutoimenpiteet SFS-EN ISO 12100-2 kohta 4) 

o Ergonomisten periaatteiden huomioiminen 

o Luontaisesti turvallisten suunnittelutoimenpiteiden soveltaminen ohjausjärjestelmiin 

o Vaaroille altistumisen rajoittaminen mekanisoimalla tai automatisoimalla koneen lastaus- 

(syöttö-) tai purkaus (poisto-) toimintoja 

o Vaaroille altistumisen rajoittaminen sijoittamalla asetus- ja kunnossapitokohdat 

vaaravyöhykkeen ulkopuolelle 

o Vaaroille altistumisen rajoittaminen laitteiden luotettavuudella 

http://www.sfs.fi/luettelo/sfs.php?group=13.110
http://www.metsta.fi/koneturvallisuus
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3.3.2 Vaarat poistetaan suojaustekniikan avulla (SFS-EN ISO 12100-2 kohta 5) 

o Riskin pienentämisprosessin toinen askel. Henkilöiden suojaamisessa on aina käytettävä 

suojuksia ja turvalaitteita, jos luonnollisesti turvalliset suunnittelutoimenpiteet eivät joko poista 

vaaraa tai pienennä riskiä riittävästä 

 

3.3.3 Varoitukset, ohjeet ja suojaimet (Käyttöä koskevat tiedot SFS-EN ISO 12100-2 kohta 

6) 

Riskin pienentämisprosessin kolmas vaihe. Käyttöä koskevien tietojen laadinta on osa koneen 

suunnittelua. 

o Käyttöä koskevien tietojen sijoitus ja luonne 

o Merkinanto ja varoituslaitteet 

o Merkinnät, kyltit ja varoituskilvet 

o Käyttöohjeet (ja muut asiakirjat) 

Käyttöönottotarkastuksen pohjalta arvioidaan koneen jäännösriski. Jos tämän todetaan olevan 

hallinnassa, katsotaan koneen riskien olevan valmistajan osalta lopullinen. Riskien seuranta-arvioinnin 

jatkaminen tämän jälkeen katsotaan tilaajan vastuuksi, jos ei muuta ole sovittu. 

Riskin arvioinnin jokaisesta vaiheesta tulee laatia asianmukaiset dokumentit sähköisessä ja paperi 

muodossa. Tapaturman sattuessa on pystyttävä dokumentein osoittamaan, että kaikki mahdollinen on 

tämän välttämiseksi tehty jo koneensuunnittelusta lähtien. 

Turvallisuuspuutteiden ollessa vakavia täytyy kone asettaa käyttöönottokieltoon puutteiden 

korjaamisen ajaksi. 

3.4  KONEEN TEKNINEN TIEDOSTO 

 Koneen tekninen rakennetiedosto 

Valmistajan on laadittava tekninen tiedosto. Teknisen tiedoston avulla valmistaja voi tarvittaessa 
osoittaa koneen vaatimuksenmukaisuuden. 

 

Tekninen tiedosto on säilytettävä ja sen on oltava kansallisen viranomaisen saatavissa vähintään 10 

vuoden ajan koneen valmistuspäivästä tai, jos on kyse sarjavalmistuksesta, viimeksi valmistetun 

koneyksikön valmistuspäivästä. 

 

Asiakirjojen puuttuminen sinällään on jo riittävä syy epäillä, että kone ei täytä lainsäädännön 

vaatimuksia. Jos valmistaja käyttää alihankkijoita, on alihankkijoiden osuus tiedoston ylläpidossa 

tarvittaessa otettava huomioon. 

 Mitä teknisen tiedoston tulee sisältää? 

 Teknisen tiedoston tulee sisältää mm. seuraavat tiedot: 

o yleispiirustus sekä ohjauspiirikaavio 

o täydelliset piirustukset sekä laskelmat ja testitulokset jne. 

o kuvaus riskin arviointia koskevista menetelmistä koneen aihevaarojen estämiseksi 

o luettelo konetta koskevasta olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista 

o kuvaus suojaustoimenpiteistä, jotka on toteutettu tunnistettujen vaarojen poistamiseksi ja 

riskien pienentämiseksi 
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o maininta jäännösriskeistä 

o tarvittaessa tekniset selosteet, joista ilmenevät valmistajan tai tämän valtuutetun edustaja  

               valitseman laitoksen tekemien testien tulokset 

o käyttöohjeen kopio  

Myös osittain valmiin koneen valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat. Asiakirjoilla valmistajan on 

pyydettäessä osoitettava viranomaisille, mitä koneasetuksen vaatimuksia on sovellettu. 

3.5  KONEEN MUKANA TOIMITETTAVA DOKUMENTAATIO 
Koneen mukana pitää toimittaa: 

o Käyttöohje 

o Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

o Koneen merkinnät 

 

3.5.1  Koneen käyttöohjeiden sisältö: 
o koneen asentaminen käyttökuntoon 

o koneen turvallinen käyttö 

o tarkastusohjeet 

o käsittely- ja kuljetusohjeet 

o koneen paikalleen asentaminen 

o kokoonpano, purkaminen 

o kunnossapito (säätö, huolto, korjaukset) 

o perehdyttämisohjeet 

o tarvittaessa olennaiset tiedot koneeseen asennettavista työkaluista 

o tarvittaessa koneen kielletyt käyttötavat 

3.5.2   Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa oltava seuraavat tiedot: 

o koneen kuvaus 

o luettelo määräyksistä, joita kone täyttää 

o tarvittaessa viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin 

o tarvittaessa kansalliset standardit ja ohjeet, joita on sovellettu 

o tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja osoite sekä EY-tyyppitarkastuksen numero 

o vastuuhenkilön yksilöinti  (allekirjoitus ja asema sekä nimenselvennys) 

Allekirjoittaja 

o Allekirjoittajan pitää olla koneen valmistajan tai koneen edustajan palveluksessa. 

o Allekirjoittajalla pitää olla oikeus tehdä sitoumus valmistajan puolesta 

o Allekirjoittaja on henkilökohtaisesti vastuussa koneen vaatimustenmukaisuudesta. 

o Allekirjoittajalla pitää olla vaikutusmahdollisuus koneen rakenteeseen. 

3.5.3  Koneen merkinnät 
Jokaisessa koneessa on oltava seuraavat vähimmäistiedot: 

o valmistajan nimi ja osoite 

o CE- merkintä 

o sarja- tai tyyppimerkintä 
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o mahdollinen sarjanumero 

o valmistusvuosi 

Seuraavat lisämerkinnät saattavat olla tarpeen: 

o varoitustekstit ja – merkinnät 

o koneen paino 

o liikkuvien tai pyörivien koneenosien suurimmat sallitut nopeudet 

o opastus henkilönsuojainten käytöstä 

o opastus huoltoon tai tarkastuksiin 

o turvaetäisyys vaarallisiin kohtiin 

CE- merkintä 

 
 Kuva 3. CE-merkintä 

 

4       SOVELTAMISALA 

4.1  KONEET JA KONEEN MÄÄRITELMÄ 

    Määritelmä  
o toisiinsa liitettyjen tai komponenttien yhdistelmä 

o jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla 

toimivalla voimansiirtojärjestelmällä 

o jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva 

o joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten 

 

Kone on lisäksi sellainen em. yhdistelmä 

o josta puuttuvat ainoastaan komponentit, joilla se liitetään paikan päällä tai kytketään voiman- 

tai käyntilähteisiin 

o joka on valmis asennettavaksi ja joka voi toimia vasta kun se on kiinnitetty liikennevälineeseen 

tai asennettu rakennukseen tai rakennelmaan 

Kone on myös 

o eri koneiden tai osittain valmiiden koneiden yhdistelmä, jotka on tiettyjä toimintoja varten 

järjestetty ja ohjattu toimimaan yhtenä kokonaisuutena 

o toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmä, joissa ainakin yksi osa tai komponentti 

on liikkuva ja joka on kokoonpantu kuormien nostamista varten ja jonka ainoana 

voimanlähteenä on välitön ihmisvoima 

4.2  VAIHDETTAVAT LAITTEET 
o laite, jonka jo käyttöön otetun koneen tai traktorin käyttäjä itse kiinnittää kyseiseen koneeseen 

tai traktoriin sen toiminnan muuttamiseksi tai uuden toiminnon aikaansaamiseksi, sikäli kuin 

tämä laite ei ole työkalu 

o sähkömekaaniset laitteet 
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o hienopölysuodatin 

4.3 TURVAKOMPONENTIT 
o toimii turvatoiminnon toteuttamiseksi 

o saatettu markkinoille itsenäisesti 

o jonka vikaantuminen tai toimintahäiriö vaarantaa henkilöiden turvallisuuden 

o ei ole välttämätön koneen toimimisen kannalta tai se voidaan korvata tavanomaisilla 

komponenteilla koneen toimimiseksi 

4.4  NOSTOAPUVÄLINEET 
        Mikä on nostoapuväline?  

o nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole kiinnitetty 

nostolaitteeseen ja jonka avulla kuormaan voidaan tarttua ja joka on sijoitettu koneen ja 

kuorman väliin tai kiinnitetty itse kuormaan tai joka on tarkoitettu kuorman kiinteäksi osaksi ja 

joka on saatettu markkinoille erillisesti; raksien ja niiden komponenttien katsotaan myös olevan 

nostoapuvälineitä. 

  

4.5   NOSTOKETJUT, -KÖYDET JA -VYÖT 
 

4.6   NIVELAKSELIT 
 

4.7  OSITTAIN VALMIIT KONEET (suomennus ”puolivalmiste”) (nyk. ns. II B-kone) 

o ei pysty itsenäisesti suorittamaan erityistä toimintoa 

o ainoastaan tarkoitettu liitettäväksi toisiin koneisiin, muihin osittain valmiisiin koneisiin tai 

laitteisiin tai liitettäväksi niiden kanssa siten, että muodostuu koneasetuksen mukainen kone 

o voimansiirtojärjestelmä on osittain valmis kone 

                              Soveltamisalan ulkopuolella 
o varaosana toimitettavat ja 

o alkuperäisen kanssa identtiset 

o turvakomponentit 

o huvipuistolaitteet 

o ydintekniset laitteet 

o aseet 

o ajoneuvot 

o merialukset 

o sotilas / poliisikäyttöön 

               tarkoitetut koneet 

o kaivoskuiluissa käytettävät 

nostolaitteet 

o näyttämönostimet 

o suurjännitelaitteet 

o pienjännitedirektiivin alaiset 

o sähkö- ja elektroniikkatuotteet 

Jos koneisiin liittyvät vaarat kuuluvat kokonaan tai osittain muiden direktiivien 

soveltamisalaan, >>>> ko. vaarojen osalta ei sovelleta konedirektiiviä. 

5   KONEIDEN (tuotantokaluston) TURVALLISUUS. 
Valtioneuvoston asetus, Vna, koneiden turvallisuudesta (400/2008), pohjautuu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviin 2006/42/EY koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta. 

 

Koneen turvallisuus sen koko elinkaaren aikana jakaantuu valmistajan ja työnantajan vastuuseen.  
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Valmistajan velvollisuudet 

o Vaatimstenmukaisuusvakuutus (2004/1016) 

o ”Koneasetus”: Vna koneiden turvallisuudesta (2008/400) 

Työnantajan velvollisuudet 

o Työturvallisuuslaki (738/2002) 

o ”Käyttöasetus”: Vna työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta 

turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (2008/403) 

 Muita koneenrakentajaa mahdollisesti koskevia direktiivejä. 

o EY Pienjännitedirektiivi (LVD) 206/95/EY (1694/1993) 

o EY direktiivi koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) 89/336/ETY, 2004/108/EY 

(1466/2007) 

o EY direktiivi räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuudesta (ATEX) 1999/92/EY (576/2003) 

             (…paineastiadirektiivi, kaasulaitedirektiivi, ajoneuvodirektiivit…) 

 

                     

Kuva 4. Demagnetointilaite 

Sandvik porakoneverstaalla oleva 

demagnetointilaite, jäännösmagneetin 

poistamiseen. EY direktiivi koskien 

sähkömagneettista yhteensopivuutta EMC 

89/336/ETY, 2004/108/EY. 

Tehdasrakennuksen kaikilla ulko-ovilla ja 

sisällä työpisteessä varoitus 

sähkömagneettisesta vaarasta. 

(sydäntahdistus potilailla kielto työpisteen 

lähelle). 

 

6  OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET /2/ 

Yleiset periaatteet 

6.1  RISKIN ARVIOINTI 
o tehtävä, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaikutukset voidaan määrittää 

o prosessi, jonka aikana valmistajan on 

 määriteltävä koneen raja-arvot, joihin sisältyvät tarkoitettu käyttö sekä kohtuudella 

   ennakoitavissa oleva väärinkäyttö 

 tunnistettava koneen mahdollisesti aiheuttamat vaarat ja niihin liittyvät vaaratilanteet 

 arvioitava riskin merkitys sen määrittämiseksi, onko riskiä tämän direktiivin tavoitteen 

mukaisesti pienennettävä, ja  

 poistettava vaarat tai pienennettävä näihin vaaroihin liittyviä riskejä 

Valmistajan tehtävät:  
Koneen riskien arviointi 

o Määritellään koneen tarkoitettu käyttö, toimintatapa, elinkaari  

o Laaditaan vaaratekijäluettelo 

o Arvioidaan vaaratekijät ja riskit 
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 SFS-EN ISO 12100-1 ja -2 

 SFS-EN ISO 14121-1 

6.1.1  Riskin arvioinnin vaiheet 
Riskin arviointi aloitetaan jo esisuunnittelun aikana, jolloin määritellään koneen ominaisuuksia. 

Suunnittelun edetessä, koneen käyttöominaisuudet hioutuvat tarkoituksenmukaiseksi, täytyy 

riskinarviointia jatkaa, sillä suunnittelun edetessä on koneen rakenne saattanut muuttua alkuperäisestä 

suunnitelmasta, ja turvallisuuteen tähtäävät ratkaisut ovat jääneet riittämättömälle tasolle. 

Tässä vaiheessa tehtävä riskin arviointi on luonteeltaan paljon merkittävämpi ja saattaa jopa pakottaa 

suunnittelijan muuttamaan koneen rakennetta tai toimintaperiaatetta, kun havaitaan, ettei tavoitettua 

turvallisuustasoa ole mahdollista saavuttaa kyseisellä konstruktiolla. 

Huomioonotettavia seikkoja on huomattava määrä, tähän kannattaa käyttää standardia SFS-EN ISO-

14121-1, joka käsittelee riskin arvioinnin perusteita (standardi löytyy SFS-käsikirjasta 93-1). Kirja – Tapio 

Siirilä, Koneturvallisuus – EU:n direktiivien ja standardien soveltaminen käytännössä – aihetta 

käsittelevää kohtaa (12 Koneiden riskien arviointi ja hallinta s. 148). 

Koneen käyttöönottotarkastus 

Koneen käyttöönottotarkastus, jonka pohjalta laadittu tarkastuslista on liitettävä osaksi riskien 

arvioinnin dokumentointia.  

Käyttöönottotarkastuksen pohjalta arvioidaan koneen jäännösriski. Jos tämän todetaan olevan 

hallinnassa, katsotaan koneen riskien arvioinnin olevan koneen valmistajan osalta lopullinen. Riskin 

seuranta-arvioinnin jatkaminen tämän jälkeen katsotaan tilaajan vastuuksi, jos ei muuta ole sovittu. 

 

Riskin arvioinnin jokaisesta vaiheesta tulee laatia asianmukaiset dokumentit. Tapaturman sattuessa on 

pystyttävä dokumentein osoittamaa, että kaikki mahdollinen on tämän välttämiseksi tehty jo 

koneensuunnittelusta lähtien. 

Jos koneen turvallisuustason ei katsota riskienarvioinnin perusteella täyttävän ajanmukaisia 

vaatimuksia, annetaan puutteiden korjaamiseksi tietty määräaika, jonka pituus määritellään riskin 

suuruuden mukaan. 

Turvallisuuspuutteiden ollessa vakavia täytyy kone asettaa käyttökieltoon puutteiden korjaamisen 

ajaksi. 

6.1.2  RISKIN ARVIOINTI JA TURVALLISUUSTOIMENPITEET  

                 
                                                                Kuva 5. Pyörityslaite 
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Alustava riskin arviointi:  

Piirustusnumero X-xxxxxx 

Tarkoitettu käyttö: Konetta käytetään apulaitteena telapalkin kokoonpanon helpottamiseksi normaalissa 

tehdasympäristössä kuivassa sisätilassa. 

Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö: 

Koneella työskentelee normaalisti 1 henkilö kerrallaan. 

Mahdollista on myös se, että koneella työskentelee samanaikaisesti 2-3 henkilöä. 

Koneen ennakoitavissa oleva elinikä on 20 vuotta. 

Koneella ei ole automaattista toimintatapaa, vaan kaikki koneen liikkeet ovat käyttäjän välittömässä 

ohjauksessa. 

Henkilön havaitsevien turvalaitteiden käyttämistä koneen turvallisuustason lisäämiseksi arvioitiin tässä 

yhteydessä. Valoverhojen, turvaskannereiden tai turvamattojen käyttäminen ei kuitenkaan ole 

perusteltua, kun huomioidaan koneen käyttö- ja tilarajat, kuten myös käyttäjän osallistuminen koneen 

toimintaan. 
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7    MITEN SINUSTA VOI TULLA KONEEN VALMISTAJA?  
o teet itse kone: selvin tapaus  

o käytetyn tai käytössä olevan koneen uudistaminen 

o koneyhdistelmän tekeminen tai teettäminen 

o omien nostoapuvälineiden tms. tekeminen    

        

7.1 TEET ITSE KONE: SEVIN TAPAUS 
 

7.2 KÄYTETYN TAI KÄYTÖSSÄ OLEVAN KONEEN UUDISTAMINEN 
o Koneelle saa tehdä ”hyviä” muutoksia 

o Varmistettava, että kone on turvallinen muutoksen jälkeenkin 

o Koneen dokumentit saatetaan ajan tasalle 

o Koneelle ei: 

 Tehdä uutta vaatimustenmukaisuusvakuutusta 

 Ei kiinnitetä uutta CE- merkintää 

 Alkuperäiset merkinnät jätetään paikoilleen 

 Osoittavat, että alkuperäinen valmistaja on hoitanut velvollisuutensa 

o Käytössä olevan koneen perusteellinen muutostyö voi johtaa tilanteeseen, jossa koneen 

käyttötarkoitus, toimintatapa tai turvallisuus muuttuu siten, että koneelle on suoritettava uusi 

riskien arviointi, asennettava uudet suojalaitteet ja uusittava koneen dokumentit 

o Muutostyön tekijästä voi tällöin tulla koneenvalmistaja, jonka tulee huolehtia valmistajan 

velvollisuuksista 

7.3  UUDEN KONEEN (KONEYHDISTELMÄN) HANKINTA 

        Jos:  

o Useita laitetoimittajia, asennusliikkeitä tai valmistajia, jotka toimittavat koneita tai niiden osia, 

asentavat tai rakentavat niitä samaan koneyhdistelmään: 

 Oltava yksi osapuoli, joka vastaa koko konelinjan osalta valmistajan velvollisuuksista 

 Yleensä yhdistelmän pääsuunnittelija tai merkittävin konetoimittaja, muutoin vastuu voi 

tulla tilaajalle 

 Vastuukysymykset kannattaa sopia etukäteen 
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7.4  OMIEN NOSTOAPUVÄLINEIDEN tms. TEKEMINEN 

o Käytännössä koneen valmistajan vaatimukset 

o Jos teet itse, muista dokumentit, riskinarviointi, lujuuslaskelmat jne. 

8  NOSTOAPUVÄLINEET /3/  

Nostoapuvälineet kuuluvat ns. koneasetuksen piiriin (Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 

400/2008). Asetus pohjautuu konedirektiiviin 2006/42/EY ja tuli voimaan 29.12.2009. 

 

8.1 NOSTOAPUVÄLINEEN MÄÄRITELMIÄ 
Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, joka ei ole kiinnitetty nostolaitteeseen ja 
jonka avulla kuormaan voidaan tarttua ja joka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai kiinnitetty itse 
kuormaan tai joka on tarkoitettu kuorman kiinteäksi osaksi ja joka on saatettu markkinoille erillisesti. 
Raksien ja niiden komponenttien katsotaan myös olevan nostoapuvälineitä.  
 
Käyttökertoimella tarkoitetaan aritmeetista suhdetta valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan 
takaaman suurimman kuorman, jonka komponentti pystyy kantamaan, ja suurimman sallitun 
komponenttiin merkityn kuorman välillä. 
 
Staattisella testillä tarkoitetaan testiä, jonka aikana nostoapuväline ensin tarkistetaan ja sitten 
testataan suurimmalla sallitulla työkuormalla, joka on kerrottu asianmukaisella staattisen testin 
kertoimella. Kuormituksen poistamisen jälkeen nostoapuväline tarkistetaan uudelleen, jolloin 
varmistetaan, ettei vauriota ole syntynyt. 
 

                   
                                               Kuva 6. Nostoapuväline. 

8.2  OPASTUS JA KOULUTUS 
Jotta tapaturmat vältettäisiin, nostotyötä tekevä on koulutettava ja opastettava turvallisiin 

nostotapoihin työn laadun ja työolojen edellyttämällä tavalla. Hänelle on myös kerrottava, mitkä asiat 

nostoapuvälineestä ja sen merkinnöistä pitää tarkistaa ennen välineen käyttöä. Työnopastus vaikuttaa 

asenteisiin, ja oikeilla asenteilla voidaan ehkäistä tapaturmia. 

Työntekijälle on selvitettävä vaaratekijät ja kaikki tehtävät toimenpiteet. Tarvittaessa tämä selvitys on 

tehtävä kirjallisesti. Vastuu ja vastuualueet pitää jakaa selvästi ja saattaa asianomaisen tietoon. 
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Työntekijän tulee noudattaa ohjeita ja varovaisuutta. Jos työntekijä havaitsee nostoapuvälineessä tai 

muussa nostoon käytettävässä laitteessa vian, hänen on itse poistettava vaaratekijä esimerkiksi viemällä 

väline erityistarkastukseen tai poistamalla se käytöstä. Hänen on myös ilmoitettava työnjohdolle ja 

työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. 

8.3  NOSTOAPUVÄLINEEN TIEDOT JA MERKINNÄT 
Nostoapuvälineessä on oltava tiedot suurimmasta sallitusta työkuormasta (SSK) ja CE-

vaatimustenmukaisuusmerkintä (vuodesta 1995 alkaen valmistetut). Tietojen pitää olla selkeästi 

luettavissa, ja niiden on sijaittava paikassa, josta ne eivät katoa kulumisen vuoksi ja jossa ne eivät 

vaaranna apuvälineen lujuutta. 

Jokaisen nostoapuvälineen mukana on oltava ainakin seuraavat tiedot sisältävä ohjeisto: 

o tiedot valmistajasta (esimerkiksi valmistajan logo, piirustusnumero) 

o tiedot materiaalista, jos turvallinen käyttö niitä edellyttää 

o käyttötarkoitus 

o valmistusvuosi 

o käyttörajoitukset, erityisesti magneetti- tai alipainetarttujarajoitukset 

o kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohjeet 

o laitteelle määritelty työkuorman varmuuskerroin eli käytetty staattisen testin kerroin. 

 

Jokaisesta erityyppisestä nostoapuvälineestä on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

Apuvälineyksilöistä ei tarvitse laatia vakuutusta erikseen, vaan keskenään täysin samanlaisista välineistä 

riittää yksi vakuutus.  

 

Jokaisesta erityyppisestä nostoapuvälineestä tulee säilyttää ns. rakennetiedosto. Tiedon tulee sisältää 

työ- ja kokoonpanopiirustukset, lujuuslaskut, tarvittaessa staattisen testin koekäyttöpöytäkirjat ja 

käyttö- ja huolto-ohjeet. Lisäksi tulee mainita mahdollisesti hyväksi käytetyt standardit. 

 

Dokumentoinnin ei tarvitse olla jatkuvasti paperimuodossa, mutta se on voitava koota esimerkiksi 

tiedostoista kohtuullisen määräajan kuluessa viranomaisten sitä pyytäessä. Dokumentointi on 

säilytettävä saatavilla vähintään 10 vuotta. 

 

8.4  KETTINKIRAKSIN RAKENNE 
Kettinkiraksi on kettingistä ja siihen liitetyistä osista koottu nostoapuväline. Se voi olla yksi- tai 

useampihaarainen (kuva 7). Raksissa tulee olla merkintälevyke, johon on merkitty suurimmat sallitut 

kuormat eri kuormitustilanteissa (kuva 15). 

 

Ennen raksin käyttöä on tarkastettava silmämääräisesti, että se ja sen varusteet ovat asianmukaisessa 

kunnossa. Kettinkirakseille tulisi olla tietty säilytyspaikka (esimerkiksi teline), jossa ne eivät ole alttiina 

vahingoittumiselle ja josta ne ovat helposti otettavissa. Säilytyspaikalle tulisi sijoittaa näkyviin raksien 

kuormitustaulukot ja nosto-ohjeet. 

 

Kun raksia kootaan, käytettävissä pitää olla kettingin teknisistä ominaisuuksista kertovat asiakirjat. 

 

Raksiin tulevien varusteiden tulee olla yhtä lujia kuin kettinki. 
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Yksi tai useampi raksihaara liitetään nostolenkkiin sopivalla liitostavalla. Kettinkiraksia osista koottaessa 

käytetään liitoslenkkiä. Taakan tasapainottamiseen tarvitaan lyhennyskoukkua, jonka avulla voidaan 

säätää raksihaaroja. Raksin koukussa on oltava turvasalpa, ellei käytetä itselukkiutuvia koukkuja. 

 

8.5  SAKKELIT, NOSTOSANKA- JA NOSTOSILMUKKARUUVIT 
Sakkelit (kuva 12), nostosankaruuvit ja nostosilmukkaruuvit (kuvat 13 ja 14) ovat irrallisia 

nostoapuvälineitä. 

 

Nostosanka- ja nostosilmukkaruuvit kiinnitetään taakkaan porattuihin kierrereikiin ja sakkelit taakkaan 

porattuihin vapaareikiin. Nostoapuväline (kuva 6) tai kettinkiraksi (kuva 7) tulee nostimen koukun ja 

nostosanka- tai nostosilmukkaruuvien tai sakkelien väliin. 

                                                      
            Kuva 7.                     Kuva 8.             Kuva 9.               Kuva 10.             Kuva 11.                Kuva 12. 

 

Kuva 7. Kaksihaarainen kettinkiraksi. Kettinkiraksissa pitää olla kuvan 15 mukainen merkintälevy 

merkintöineen. Kettinkiraksista pitää olla vaatimustenmukaisuusvakuutus.                                           

Kuva 8. Nostolenkkiin liitetään yksi tai useampi raksihaara sopivalla liitostavalla.            

Kuva 9.  Liitoslenkillä yhdistetään kettinkiraksin eri osia.     

Kuva 10.  Lyhennyskoukkua tarvitaan taakan tasapainottamiseen kettinkiraksien haarojen pituutta 

säätämällä. 

Kuva 11. Nostokoukku. Raksin koukussa on oltava riittävän luja turvasalpa, ellei käytetä itselukkiutuvia 

koukkuja.                           

Kuva 12.  Sakkelista on käytävä ilmi sille sallittu kuormitus, ja siitä pitää olla 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

                                                                         
                                       Kuva 13.                                                      Kuva 14. 

Kuva 13. Nostosankaruuvi kääntyy 360 , ja se voidaan asettaa kuormituksen suuntaan. Sankaosa 

kallistuu 180  ja sallii täyden kuormituksen joka suuntaan. Nostosankaruuvista pitää olla 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

     

Kuva 14. Nostosilmukkaruuvi, jota saa kuormittaa vain pystysuoraan tai silmukan suunnassa korkeintaan 

45 asteen kulmassa. Nostosilmukkaruuvista pitää olla vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
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8.6  NOSTOAPUVÄLINEEN MERKINTÄLEVY 

                                           
                                                                                       Kuva 15. 

 

 15. Kettinkiraksin merkintälevykkeessä on mainittava 1) suurin sallittu kuorma, 2) kettingin   

 nimelliskoko (mm), 3) raksihaarojen lukumäärä,  4) kaltevuuskulma, 5) sarja- tai valmistenumero,  

 6) valmistajan nimi tai kuvatunnus ja 7) CE-merkintä (EN 818 -standardin määräykset, 4. osa).      . 

 

8.7 Nostoapuvälineiden käyttö ja tarkastus 
Lainsäädäntö edellyttää nostoapuvälineiden tarkastusta. Suositeltavaa on tehdä tarkastus vuoden 

välein. Käytön rasittavuuden perusteella voidaan pidentää tai lyhentää kohtuullisissa rajoissa.  

Tarkastukset voi tehdä työantajan palveluksessa oleva tai ulkopuolinen henkilö. Tarkastajan on oltava 

riittävästi perehtynyt tarkastamiseen, apuvälineiden rakenteeseen ja käyttöön. Tarkastuksissa otetaan 

huomioon valmistajan ohjeet. Tarkastus tehdään yleensä silmämääräisesti arvioiden kulumisen, 

muodonmuutosten ja vaurioiden vaikutusta käyttöturvallisuuteen. 

Tarkastukset kirjataan sopivalla tavalla, joko pöytäkirjaan, kortistoon tai rekisteriin. Kirjauksessa tulee 

ilmetä tiedot tarkastusajankohdasta, havaituista vioista ja puutteista sekä tehdyistä korjauksista. 

Käyttäjien on lisäksi tarkastettava päivittäin jatkuvassa käytössä olevat apuvälineet. 

Hankinta 

Apuvälineiden toimittajailta on aina saatava suomenkieliset ja tarvittaessa ruotsinkieliset käyttö- ja 

kunnossapito-ohjeet. 

Nostoihin liittyvää lainsäädäntöä 

o Työturvallisuuslaki (2002/738) 

o Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (2008/400) 

o Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (2008/403) 

o Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (2009/205) 

o Valtioneuvoston asetus alusten lastausten ja purkamisen työturvallisuudesta (2004/633, 

2011/1059) 

8.7.1 Määräaikaistarkastus 
Nostoapuvälineille on suoritettava määräaikaistarkastus vuosittain. Tarkastuksen tekijällä tulee olla 

suoritettuna nostoapuvälineiden tarkastuskoulutus. 
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Metallialan työalatoimikunta suosittelee nostoapuvälineiden tarkastusvärien käyttöä työpaikoilla (kuva 

16). Vuonna 2023 tarkastusvärien kierto alkaa jälleen alusta, ja se tarkoittaa, että vuoden 2023 

tarkastusväri on taas oranssi. Tarkastusvärejä käytetään myös mittavälineiden kalibroinnissa. 

 

 
Kuva 16. Nostoapuvälineiden tarkastusvärit. 

 

9. NOSTOAPUVÄLINEET, OMA- JA ULKOPUOLINEN SUUNNITTELU JA 

VALMISTUS /3/ 
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, 400/2008 (2006/42/EY) mukailtu 15.10.2009 Aarre 

Lehtimäki, asetus ei vaadi näitä tietoja, tällä fontilla. 

9.1   Omaan käyttöön valmistetut nostoapuvälineet 
Työpaikan omia erityistarpeita ja usein toistuvia nostoja varten käytetään nostoapuvälineitä, joita ei 
valmisteta sarjatuotteena ja siksi ne joudutaan valmistuttamaan itse. 
Vuoden 1995 alusta tuli voimaan konepäätös ja sen mukana korostunut valmistajan vastuu, joka koskee 
myös omaan käyttöön valmistettuja nostoapuvälineitä. Nostoapuväline on suunniteltava ja 
valmistettava niin, että siitä voidaan antaa vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tehdä CE-merkintä. 
 
CE-merkinnän edellytykset 
Nostoapuvälinettä ja nostotapahtumaa koskevat vaaratekijät on tunnettava ja suoritettava 
riskinarviointi. 
Vaaratekijät on poistettava suunnittelulla tai turvalaitteilla sekä niistä jäljelle jääneistä vaaroista, joita ei 
voi poistaa, varottamalla. 
On selvitettävä nostoapuvälinettä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Nämä on 
kerrottu säädöksissä. EU:n virallisessa lehdessä ilmoitettujen standardien mukaan valmistettujen 
välineiden katsotaan täyttävän säädöksien vaatimustason. 
Nostoapuväline on suunniteltava ja valmistettava turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 
On laadittava käyttöohjeet ja tehtävä tarvittavat testit. 
On koottava tekninen rakennetiedosto piirustuksineen sekä tehtävä tarvittavat testit. 
 
Standardin SFS-EN 13155 käyttö valmistuksessa. 
Nostoapuvälineiden valmistus omaan käyttöön helpottuu, mikäli noudatetaan standardia SFS-EN 13155 
nosturit, turvallisuus, irrotettavat nostoapuvälineet. Standardi antaa menettelytavat sellaisten 
nostoapuvälineiden valmistukselle, joita ei käytetä rasittavassa käytössä. Rasittava käyttö on sellainen, 
jossa nostoja tulee yli 20000 nostokertaa välineen eliniän aikana. Standardi antaa menettelyohjeen 
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myös ohjekirjan ja merkintöjen tekemiseen. Standardin noudattamisen lisäksi on tehtävä CE-merkintä, 
rakennetiedoston kokoaminen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatiminen. 

 
1 Riskin arviointi (SFS-EN ISO 12100-1, SFS-EN 14121-1) 

 ”Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, 

jotta koneeseen soveltuvat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää. Kone on sen jälkeen 

suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskin arvioinnin tulokset” 

2 Suunnittelu  
Nostoapuvälineet ja niiden komponentit on mitoitettava kohdan 4.1.2.5 mukaan. Kaikkien niiden 

metalliosien käyttökerroin, jotka muodostavat raksin tai joita käytetään sen kanssa, valitaan siten, että 

varmistetaan riittävä turvallisuustaso; tämä käyttökerroin on yleensä 4. Työ- ja kokoonpano piirustukset 

tehtyään merkitsee nimimerkkinsä ja päivämäärän otsikkotauluun. ”Asiantuntija suunnittelija”, 

tarkastaa ja  vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittaja hyväksyy piirustukset. 

3 Mekaaninen lujuus  
Nostoapuvälineet on suunniteltava ja rakennettava kestämään staattisten kokeiden ylikuorma ilman 

pysyvää vauriota tai näkyvää vikaa. Lujuuslaskelmissa on otettava huomioon staattisen testin kertoimen 

arvot, jotka on valittu, jotta voidaan varmistaa riittävä turvallisuustaso; yleensä kertoimelle voidaan 

käyttää arvoa 1,5. Ennen käyttöön ottoa nostoapuvälineelle tehdään tarvittaessa 
staattinen testi 1,5 min. kertaisella kuormalla.  

4 Valmistus 
Hitsaajan pätevyys, teräkset SFS-EN 287-1, luokka B 

Hitsaajan pätevyys, alumiinit SFS-EN-ISO 9606-2, luokka 2 

Työohje korjaushitsauksille, WPS, 100% ultraäänitarkastus   

5 Tiedot ja merkinnät 
Nostoapuvälineissä on oltava seuraavat yksityiskohtaiset tiedot: 

o tiedot materiaalista, jos tätä tietoa tarvitaan turvallista käyttöä varten 
o suurin sallittu työkuorma (ssk) 
o CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä. Merkintä voidaan tehdä joko stanssaamalla tai 

kiinnittämällä nostoapuvälineeseen erillinen kilpi. Kirjaimien ”CE” muodon ja mittasuhteiden 
tulee suunnilleen vastata liitteessä III esitettyä mallia. 

Jos nostoapuvälineisiin ei ole mahdollista tehdä merkintöjä, niihin on kiinnitettävä laatta tai muu 

vastaava alusta. 

Tietojen on oltava selkeästi luettavissa ja niiden on sijaittava paikassa, josta ne eivät katoa kulumisen 

vuoksi ja jossa ne eivät vaaranna apuvälineen lujuutta. 

6 Ohjeet  
Jokaisen nostoapulaitteen tai jokaisen kokonaisuutena myytävän nostoapuväline-erän mukana on oltava 

ohjeet, joissa on ainakin seuraavat tiedot: 

o tarkoitettu käyttö 
o käyttörajoitukset (erityisesti sellaisten kuin magneetti- tai alipainetarttujien osalta, jotka eivät 

kaikilta osin täytä 4.1.2.6 kohdan e alakohdan vaatimuksia); 
o kokoonpano, käyttö- ja huolto-ohjeet; 
o käytetty staattisen testin kerroin. 
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7 Vaatimustenmukaisuusvakuutus                                                                                                       
Jokaisesta eri tyyppisestä nostoapuvälineestä on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Jokaisesta 

yksilöstä ei vakuutuksen laatiminen ole tarpeen, täysin keskenään samanlaisista riittää yksi vakuus. 

 Oma suunnittelu ja valmistus / oma suunnittelu ja ulkona valmistus 

            Vakuutuksen allekirjoittaa, tehtaan valtuuttama henkilö (sovittava kuka) 

           Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen   

o Allekirjoittajan pitää olla koneen valmistajan tai koneen edustajan palveluksessa. 
o Allekirjoittajalla pitää olla oikeus tehdä sitoumus valmistajan puolesta. 
o Allekirjoittaja on henkilökohtaisesti vastuussa koneen vaatimustenmukaisuudesta. 
o Allekirjoittajalla pitää olla vaikutusmahdollisuus koneen rakenteeseen. 

 

 Ulkoa valmiina ostettavat nostoapuvälineet 

Kun nostoapuväline saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, valmistajan tai 

tilaajan edustajan on toteutettava tai teetettävä asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

nostoapuvälineitä voidaan käyttää turvallisesti sille määritellyssä tehtävässä. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittaja on välineen valmistaja. 

8 Dokumentointi 
Jokaisesta eri tyyppisestä nostoapuvälineestä tulee säilyttää ns. tekninen rakennetiedosto. Tiedoston 

tulee sisältää työ- ja kokoonpanopiirustukset, lujuuslaskut, tarvittaessa staattisen testin 
koekäyttöpöytäkirjat ja käyttö- ja huolto-ohjeet. Lisäksi tulee mainita mahdollisesti hyväksi käytetyt 

standardit. 

 

 Dokumentoinnin ei tarvitse olla jatkuvasti paperimuodossa, mutta se on voitava koota tiedostoista tms. 

kohtuullisen määräajan kuluessa viranomaisten sitä pyytäessä. Dokumentointi on oltava saatavilla 

vähintään 10 vuotta. 

9  Nostoapuvälineiden komponentit.  

Raksista ja niiden komponenteista varaosia tilattaessa pitää myös olla vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

Vakuutuksen allekirjoittaja on nostoapuvälineen valmistaja tai tämän valtuutetun edustaja.   

 

10  TYÖNANTAJAN TYÖSUOJELUTEHTÄVÄT JA TOIMIMISVELVOLLISUUS /4/ 

Työnantajan työsuojelutehtävät ja toimimisvelvollisuus voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Nämä 

kyseiset osa-alueet ovat tekninen vastuu, valvontavastuu sekä koulutusvastuu. 

Työsuojelutehtäviä suoritettaessa on huomioitava ennakoivat menettelytavat. Lähtökohtana on poistaa 

mahdollisuuksien mukaan ennakolta riskit ja vaarat. Työpaikalla kaikkien tulee toimia siten, että 

työntekijöiden terveys, turvallisuus ja työpaikan viihtyvyys lisääntyisivät. Tämä ei onnistu ilman 

rakentavaa työilmapiiriä ja yhteistyötä. Työsuojelu on jokaisen työntekijän tehtävä asemaan katsomatta. 

Työpaikalla työnantajan sekä sen edustajien eli esimiesten tekniseen vastuuseen kuuluu mm. eri 

määräysten huomioon ottaminen työpaikkaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Myöskin jatkuva 

tarkkaileminen työpaikalla, sekä vikojen ja puutteiden korjaaminen niiden ilmaantuessa on otettava 

huomioon. Lisäksi uusien toimenpidemääräysten suorittaminen sekä tiedottaminen ja raportointi 

organisaatiossa edelleen kuuluvat olennaisena osana tekniseen vastuuseen. 
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Yrityksen ylimmän työsuojelutoiminnan tehtäviä ovat yleisjohto ja –valvonta, esimiestoiminnan 

organisointi ja resurssien varmistaminen. Ylimmän johdon on lisäksi seurattava, että esimiehet hoitavat 

johtamistehtäviä eri tilanteiden edellyttämällä tavalla. 

Työsuojelutehtäviä, jotka ovat yleensä keskijohdon vastuulla, ovat työ- ja tuotantomenetelmistä 

päättäminen sekä työtapoja ja –menetelmiä koskevien ohjeiden antaminen ja laatiminen. Heille kuuluu 

myöskin osallistuminen työn eri osa-alueiden suunnitteluun. 

Työpaikan työsuojeluohjeet ja määräykset laaditaan keskijohdon toimesta työnjohdolle työnjohtotyön 

suorittamisesta sekä siitä, kuinka työsuojeluvalvonta toteutetaan. Työsuojeluohjeiden laatimisessa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota ennakoivaan työsuojeluun, eli on pyrittävä kertomaan mahdollisista 

vaarallisista tilanteista ja työtehtävistä. 

Työnjohdolle kuuluu seuraavat työsuojelutehtävät ja velvollisuudet. Työntekijöiden valvonta, opetus ja 

opastus sekä töiden suunnittelu. Tehtävien ja töiden valmistelu sekä suunnittelu on tärkeä osa 

työnjohdon tehtävistä. Suunnittelulla voidaan monesti ennakoida ja huomioida etukäteen eri 

työsuojelunäkökohtia. Ennakoinnilla työnjohto kykenee varmistamaan työntekijöiden riittävän 

ammattitaidon ja työsuojeluvarustuksen. Ennakkosuunnittelua tarvitaan erityisesti nosto- ja siirtotöissä 

sekä tavaran kuljetus-, käsittely- ja varastointitöissä. Työnjohdon tyypillinen työsuojelutehtävä on muun 

muassa riittävä järjestyksen ylläpito, johon kuuluu muun muassa huolehtiminen kulkuteiden, 

poistumisteiden ja pelastusteiden vapaana pitämisessä. 

Koulutusvastuu työnantajan sekä sen edustajien eli esimiesten mukaan on seuraavanlainen: On 

pystyttävä huolehtimaan siitä, että kaikki työntekijät tuntevat työhön liittyvät työsuojelumääräykset ja 

noudattavat niitä. Lisäksi on tiedotettava muuttuneista määräyksistä sekä opetettava eri tilanteiden 

mukaiset menettelytavat ja niiden vaatimat määräykset. Esimiehen tehtävistä ehkä vaikein on se, että 

on kyettävä valvomaan, että kaikki työntekijät ovat ymmärtäneet ja omaksuneet heille annetut ohjeet 

koskien eri työsuojelutehtäviä. 

11  TYÖNTEKIJÄN VELVOLLISUUDET /4/ 

Työntekijä sitoutuu työsopimuksella tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. 

Työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella antamia määräyksiä työntekijän on noudatettava. Mitä 

tulee työsuojelumääräyksiin, niin työnantaja on niistä ensisijaisesti vastuussa, mutta myöskin 

työntekijälle on annettu velvollisuuksia. 

Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työturvallisuuslakia ja määräyksiä, jotka on annettu sen nojalla. 

Lisäksi hänen on noudatettava työsuojelua koskevia lainsäädännön määräyksiä. Työntekijän on 

ilmoitettava työnjohdolle tai muille sen edustajalle ilmaantuvista vioista ja puutteista, jotka ilmenevät 

koneissa, laitteissa, työvälineissä, suojavälineissä tai työolosuhteissa, jos hän itse ole niitä kykeneväinen 

poistamaan. Työntekijän on myös huomioitava työtä tehdessään oma sekä muiden työntekijöiden 

turvallisuus, jos hänen tekemänsä työ siihen vaikuttaa. Työntekijän on yleensäkin noudatettava työtä 

tehdessään tarpeellista varovaisuutta. 
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