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Tutkimuksessa käytettiin lähdemateriaalina tieteellisiä tietokantoja ja kirjoja. 
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 In this master’s thesis, the documentation required to comply with the requirements of the 
Machinery Directive for the purpose of obtaining a CE marking for a roll-off from a target 
company was investigated and made. The aim of the research was to provide a theoretical 
view of the CE marking standards and the Machinery Directive. Furthermore to examine the 
importance of CE marking for mandatory requirements and provide the target company with 
the necessary documentation to obtain the CE mark. 
 
Scientific databases and books were used as source material in the research. The research 
methods were also based on various SFS manuals and reliable internet sources. Most modern 
works and studies were used as source material in order to make the research scientifically 
timely. 
 
One of the most important stages in the acquisition of the CE mark for a diversified company 
is risk assessment and management. Risk assessment and management is based on accidents 
at workplace and on work-related illnesses that are minimized as thoroughly as possible. 
Another key step is to set up instructions for use. The purpose of these operating instructions 
is to ensure a safe and secure use for the demountable. Attaching the CE mark to the 
demountable, requires the EC Declaration of Conformity and the compilation of the 
technical file.   
 
From the point of view of the operation of the target company, the CE marking may be 
considered of paramount importance in the future. The target company is constantly evolving 
and is increasingly seeking its position on the market. The CE marking guarantees a better 
sales force in an evolving production environment and creates customer satisfaction. 
Currently the CE marking can be considered as one of the most important work-related 
documents due to health and safety requirements. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämä diplomityö tehtiin Stara:n (Stadin Rakentaja, tutkimuksen kohdeyritys) 
rakennustekniikan konepajan metallitekniikan yksikölle. Konepajan metalliosastolla 
työskentelee yli 30 ammattilaista. Modernit tuotantotilat ovat noin 2200 m² ja konekanta on 
erittäin monipuolinen. Pääsääntöisesti yksikkö suunnittelee ja valmistaa metallirakenteita ja 
metallituotteita niin korjaustöitä kuin uusia rakenteita varten. Henkilöstön laaja ammattitaito 
takaa onnistumisen niin vaativille materiaalisovelluksille kuin perinteisille metallitöille. 
 
Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalvelu, joka vastaa Helsingin seudulla 
rakentamisesta, ympäristönhoidosta sekä logistiikasta. Stara on moniosaaja, joka hoitaa 
Helsingin kaupunkia niin maalla kuin merellä. Staralla työskentelee yhteensä noin 1600 
ammattihenkilöä eri osa-alueilla. Stara on jaettu kuuteen eri yksikköön: kaupunkitekniikan 
rakentamiseen, kaupunkitekniikan ylläpitoon, rakennustekniikkaan, ympäristönhoitoon, 
logistiikkaan sekä hallintoon. Stara elää juuri nyt muutosten aikoja ja sitä ollaan 
liikelaitostamassa 1.6.2017 alkaen, jolloin tapahtuu huomattavia organisaatiomuutoksia. 
 
1.1 Tutkimuksen taustaa 
Tutkimuksen kohteena on kohdeyrityksen kuorma-autoihin valmistettava hydraulisella 
perälaudalla sekä sivulaidoilla varustettu kippi-/vaihtolava, joka on valmistettu kokonaan 
kohdeyrityksessä. Vaihtolavaa käytetään lumi- sekä puutarhajätteen keräämiseen ja 
tyhjentämiseen Uudenmaan seudulla. 
 
Kuorma-auton vaihtolavat ovat tapa erilaisten jätteiden ja lumen keräämiseen ja ne säästävät 
huomattavasti jätelajittelun kustannuksia. Kohdeyrityksen vaihtolava on eräs tyypillinen 
toimilaite konepajassa. Helsingin kaupunki on tilannut Stara:n käyttöön konepajalta 
yhteensä 50 vaihtolavaa. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
Tämän tutkimuksen tavoite on tuottaa keinot CE-merkinnän hankkimiseksi ja arvioida CE-
merkinnän merkitsevyyttä sekä vaikuttavuutta. Tutkimus tuottaa teoriapohjaista tietoa 
koneen CE-merkinnän lisäksi standardeista sekä konedirektiivistä. Tutkimuksessa 
arvioidaan CE-merkinnän tärkeyttä pakollisten vaatimusten kannalta, määritetään 
kehittyvän tuotantoympäristön vaikutukset CE-merkinnän haasteellisuudelle sekä tuotetaan 
tarvittava dokumentaatio vaihtolavan CE-merkinnän saamiseksi kohdeyritykselle. 
 
Tutkimus on rajattu CE-merkinnän saamisen kannalta tärkeisiin osa-alueisiin. 
Teoriaosuuden sisältö muodostuu yleisesti standardien sisällön analyysistä, 2006/42/EY 
konedirektiivin merkityksen arvioinnista kohdeyrityksen vaihtolavalle sekä CE-merkinnän 
periaatteista ja niiden käytön tärkeydestä. Kohdeyrityksen vaihtolavalle hankitaan CE-
merkintä ja tutkimuksessa perehdytään kaikkeen siihen vaadittavaan dokumentaatioon. 
 
1.3 Tutkimusongelma 
Tutkittava vaihtolava on kohdeyrityksen konepajan tämän hetken eräs keskeisin toimilaite. 
Lavan häiriö- ja vikatilanteet voivat aiheuttaa suuret ongelmat tuotannossa ja vaihtolavaan 
liittyy myös useita turvallisuusnäkökohtia. CE-merkinnän saamisen vaatimien dokumenttien 
laadinta ja niihin liittyvien monitulkintaisten ohjeiden yksikäsitteistä soveltamista voidaan 
pitää kansallisena ja kansainvälisenä ongelmana eri yrityksissä, siihen liittyvän 
standardisoinnin monimutkaisuuden takia. Kohdeyritykselle CE-merkinnän hankkimisessa 
voidaan noudattaa standardien mukaista etenemistapaa, mutta CE-merkinnän 
kokonaismerkityksen arviointi kohdeyritykselle on riippuvainen monista tekijöistä. 
Lisähaasteen tuo kohdeyrityksen jatkuvan kehityksen tila, jolloin myös eri laitteiden CE-
merkintöjen priorisointi vaatii harkintaa. 
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1.4 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuksessa pyritään tuottamaan keinoja, joilla pystytään analysoimaan CE-merkinnän 
merkitsevyyttä ja vaikuttavuutta. Näiden tavoitteiden perusteella muodostuivat seuraavat 
tutkimuskysymykset: 

 Millä prioriteetilla vaihtolavan CE-merkintä on ensimmäistä kiireellisyysluokkaa – 
vai onko? 

 Miten CE-merkinnän merkitsevyyttä ja vaikuttavuutta voidaan arvioida? 
 Mitä erityispiirteitä CE-merkinnän laatimisessa on kohdeyrityksen kehittyvässä 

tuotantoympäristössä? 
 Miten hankitaan ja tuotetaan tutkittavan vaihtolavan CE-merkintä? 

 
1.5  Tutkimusmetodit 
Tämän tutkimuksen tiedonhaku perustuu tieteellisiin tietokantoihin ja kirjoihin sekä SFS-
käsikirjoihin ja internet-lähteisiin. Lähdemateriaalina tutkimuksessa käytetään uusimpia 
teoksia ja tutkimuksia. Tutkimuksesta tukevat tärkeimmät standardit ovat SFS-EN ISO 
12100-1 sekä SFS-EN 1050. Tietoa kerätään myös eri alan asiantuntijoilta sekä tutkitaan 
erityisesti suomalaisen konepajateollisuuden kannanottoja CE-merkinnän hankkimiseksi. 
Lisäksi kohdeyrityksen työnjohdolta kootaan näkemyksiä vaihtolavan CE-merkinnän 
saamisen tärkeydestä.  
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2 STANDARDISOINNIN HYVÄKSIKÄYTTÖ KOHDEYRITYKSESSÄ 
 
 
Koneen valmistaja on aina vastuussa siitä, että kone vastaa standardien mukaisia 
vaatimuksia. Standardien käyttö on vapaaehtoista, mutta kohdeyrityksen vaihtolavan on 
vastattava turvallisuusnäkökulmien ja säädösten osalta yhdenmukaistettuja standardeja. 
Standardien noudattaminen on erinomainen apuväline, kun tuote- ja konedirektiivin yleisiä 
vaatimuksia toteutetaan ja arvioidaan. Yleensä kun koneen valmistaja ei hyväksikäytä 
standardeja, jää konetta koskevat vaatimukset puutteellisiksi. Lisäksi uusiin koneisiin 
tehdään työpaikalla usein muutoksia, jolloin työnantajalla on vastuu, että kone on säädösten 
ja standardien edellyttämällä tasolla. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 96.)  
 
2.1 Direktiivien kehityksen taustaa 
Eurooppalaiset standardisoimisjärjestöt olivat ennen 1980-luvun loppupuolta lähes 
merkityksettömiä, kunnes EU (Euroopan Unioni) otti käyttöön niin sanotun uuden 
lähestymistavan. Uusi lähestymistapa (new approach) oli aikaisempia EU:n direktiivejä 
käytännöllisempi. Ennen uutta lähestymistapaa direktiivit oli yksityiskohtaisia ja tarkkaan 
määriteltyjä, joiden toteuttaminen oli hankalaa. Uuden lähestymistavan myötä direktiivit 
saivat käytännönläheisemmän muodon. Direktiivien hallinnointi helpottui sekä direktiivejä 
pystyttiin lähestymään yleisten periaatteiden ja tavoitteiden näkökulmasta. Lisäksi Euroopan 
Unionin lainsäädäntö yksinkertaistui ja sen toteuttaminen nopeutui. (SFS-käsikirja 133 
2010, s. 7; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 87.) 
 
New approach hyväksyttiin Euroopan yhteisössä vuonna 1985. Sen mukana säädettiin 
direktiivejä niin, että otettiin huomioon olennaiset turvallisuutta, ympäristöä, terveyttä sekä 
kuluttajaa koskevat vaatimukset. Näiden perusteella voitiin tuote laittaa markkinoille koko 
EU:n alueella, mikäli tuote täyttää nämä vaatimukset. (SFS-käsikirja 1 2013, s. 19.) 
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Uusi lähestymistapa on todettu EU:ssa toimivan hyvin. Sen on kuitenkin huomattu sisältävän 
muutamia puutteita, jolloin markkinoille on päässyt esimerkiksi koneita ja leluja, jotka eivät 
ole täyttäneet kaikkia standardien sisältämiä vaatimuksia. EU puuttui tähän 2008, jolloin 
uuden lähestymistavan säädöksiä muutettiin, kuitenkaan perusteita muuttamatta. Vuonna 
2008 EU määräsi säädöksen, jossa viranomaiset valvovat markkinoita. Tämä ei ole 
kuitenkaan toiminut kaikissa jäsenvaltioissa. Säädöksellä pyrittiin vaikuttamaan, jottei 
markkinoille pääsisi määräysten vastaisia tuotteita. Lisäksi sillä vaikutettiin markkinoilla 
olevaan harmaaseen talouteen, jolloin kilpailuedun hankkiminen piittaamattomalla 
toiminnalla minimoitiin. (SFS-käsikirja 1 2013, s. 20.) 
 
Uusi lähestymistapa on ollut käytössä yli 20 vuotta ja se kehittyy koko ajan. Vanhimpia 
säädöksiä ollaan uusittu ja päivitetty tämän päivän maailmaan. Esimerkiksi koneet ja lelut 
ovat kokeneet monivaiheisen säädösten ja vaatimusten uudistuksen. Direktiivit muuttuvat 
sitä mukaan kuin uutta lähestymistapaa muokataan perussäädösten osalta. (SFS-käsikirja 1 
2013, s. 20.) 
 
2.2 Koneturvallisuuden standardityypit 
Koneturvallisuuden eurooppalaiset EN-standardit sisältävät yhteensä yli 800 erilaista 
standardia tai standardisoimiskohdetta. Eurooppalaiset (EN-) ja kansainväliset (ISO, 
International Organization for Standardization) koneturvallisuuden standardit jaetaan 
kolmen eri tyypin perusteella, A-, B- ja C-tyypin standardeihin. A-tyypin standardia pidetään 
koneturvallisuuden perusstandardina, joka on SFS-EN ISO 12 100, ja joka käsittää 
turvallisuuden sekä riskin arvioinnin ja hallinnan yleiset periaatteet. B-tyypin standardi 
sisältää turvallisuusongelmaa, turvalaitetta tai mittausmenetelmää koskevia standardeja. A- 
ja B-tyypin standardeja sovelletaan kaikkien (A-tyyppi) tai useiden (B-tyyppi) koneiden 
sekä laitteiden suunnittelussa. C-tyypin standardeja sovelletaan yhdenmukaistetuissa 
standardeissa ja ne ovat konekohtaisia tai koneryhmiä koskevia standardeja. (SFS-käsikirja 
93–1 2005, s.10; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 91.) Kuvassa 1 on esitetty A-, B- ja C-tyypin 
standardit. 
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Kuva 1. A-, B- ja C-tyypin standardien kolmitasoinen järjestelmä (Siirilä & Tytykoski 2016, 
s. 91). 
 
C-tyypin standardeja ei voi yksistään käyttää koneelle, vaikka sille löytyisikin oma 
standardi. EN-standardien periaate on, että standardeja koskevia vaatimuksia ei toisteta 
toisissa standardeissa. Täten C-tyypin standardin lisäksi tarvitaan yleensä runsaasti myös 
muita erilaisia sovellettavia standardeja. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 91.) 
 
Kohdeyritykselle tehdyssä tutkimuksessa sovelletaan ensisijaisesti A-tyypin standardia SFS-
EN ISO 12100-1 (koneturvallisuus. perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. osa 1: 
peruskäsitteet ja menetelmät) riskien arvioinnissa ja hallinnassa sekä A-tyypin standardia 
SFS-EN 1050 (koneturvallisuus. riskin arvioinnin periaatteet) riskianalyysiä suorittaessa. B- 
ja C-tyypin standardeja ei ole sovellettu kohdeyrityksen vaihtolavalle, koska C-tyypin 
konekohtaista standardia ei löydy kyseiselle vaihtolavalle. Lisäksi B-tyypin standardeja ei 
käytetty, koska katsottiin helpommaksi soveltaa ja analysoida omia käytännön kokemuksia 
sekä tietoja. 
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2.3 Yhdenmukaistettujen standardien soveltaminen koneita suunniteltaessa 
Koneita suunniteltaessa käytetään yleensä yhdenmukaistettuja standardeja. Konedirektiiviä 
noudatettaessa täsmennetään sitä konekohtaisilla standardeilla (C-tyypin standardit). 
Standardien käyttäminen on kuitenkin vapaaehtoista, joten niiden noudattamisesta voidaan 
poiketa. Standardeissa on kuitenkin esitetty tietty turvallisuustaso, joka pitää kuitenkin 
saavuttaa, vaikka niitä ei käytettäisi. Yleensä poikkeukset ovat huomattavasti 
turvallisuustasoltaan huonompia verrattuna siihen, että käytettäisiin yhdenmukaistettuja 
standardeja. Tästä johtuen kannattaa aina noudattaa standardeja, kun se on mahdollista. 
Yhdenmukaistettuihin standardeihin viittaaminen osoittaa vaatimusten täyttymisen, eikä 
erillisiä perusteluita tarvita, esimerkiksi riskien arviointia dokumentoitaessa. (Siirilä & 
Tytykoski 2016, s. 94–95.) 
 
Standardien käyttö on erinomainen apuväline koneiden suunnittelussa, koneiden 
turvallisuutta arvioitaessa tai koneiden muutostöitä tehtäessä. Ne helpottavat huomattavasti 
koneiden riskien arviointia ja usein antavat yhden tai useamman vaihtoehdon konedirektiivin 
vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi. Yhdenmukaistettuja standardeja kannattaa aina 
käyttää konetta suunniteltaessa tai arvioitaessa. Yleensä konetta koskeva C-tyypin standardi 
on olemassa, jolloin sitä kannattaa käyttää sellaisenaan tai ainakin osittain. B-tyypin 
standardista on hyötyä, kun C-tyypin standardia ei ole olemassa, jolloin sitä voidaan 
hyödyntää yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Jos C- tai B-tyypin standardeista ei ole apua, 
on syytä käyttää yleistä A-tyypin standardia. Standardit nopeuttavat huomattavasti 
suunnittelua ja muun muassa riskien arviointi on helpommin tehtävissä. (Siirilä & Tytykoski 
2016, s. 95–96.) 
 
Kohdeyrityksen valmistamalle vaihtolavalle sovelletaan tutkimuksessa kahta A-tyypin 
standardia, jotka perustuvat koneturvallisuuteen ja riskien arviointiin. Vaihtolavan 
toimintaperiaate on yksinkertainen ja muiden standardien käyttäminen katsottiin olevan 
hyödytöntä. Vaihtolavan turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset vastaavat kuitenkin 
standardien määräämiä vaatimuksia, jotka ovat huomioitu kaikissa CE-merkinnän 
hankkimiseen tarvittavissa vaiheissa. 
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3 CE-MERKINTÄ 
 
 
Lähes kaikki Euroopan Unionissa olevat tuotteet on varustettava CE-merkinnällä 
(Conformité Européenne, EU:n vaatimusten mukainen). CE-merkittävät tuotteet ovat 
ilmoitettu tuotteeseen liittyvässä direktiivissä. CE-merkintä on muun muassa leluihin, 
koneisiin, lääkintälaitteisiin sekä kaasulaitteisiin niin sanotun uuden lähestymistavan 
direktiiveihin liittyvä merkintä. (SFS-käsikirja 133 2010, s. 4.) 
 
CE-merkinnän hankkiminen on kohdeyrityksen vaihtolavalle uusi hanke, jota ei ole 
aikaisemmin vielä kohdeyrityksessä tehty. CE-merkintä on varustettava nykyisin kaikkiin 
uusiin koneisiin, näin ollen myös kohdeyrityksen vaihtolavaan on se hankittava. 
Koneturvallisuuslaissa säädetyn direktiivin mukaan on erittäin tärkeää, että CE-merkintä 
hankitaan kaikille sitä vaativille tuotteille. 
 
CE-merkintä on vakuutus siitä, että valmistaja tai muu Euroopan talousalueelle (ETA) 
sijoittautunut edustaja on varmistanut, että markkinoilla oleva tuote vastaa kaikkia 
direktiiveissä asetettuja vaatimuksia ja säännöksiä sekä tuote on käynyt läpi kaikki 
asianmukaiset arviointimenettelyt. Merkintä takaa, että markkinoilla oleva tuote on 
tarkastettu ja se täyttää kaikki EU:n turvallisuus-, terveys- sekä ympäristövaatimukset. ETA-
maihin kuuluvat EU-maat, Norja, Islanti ja Liechtenstein. (Europa 2017; SFS-käsikirja 133 
2010, s. 4; Työsuojelujulkaisuja 57 2007, s. 13.)  
 
Yksinkertaisimmillaan CE-merkinnän käyttö voi vain edellyttää valmistajan tai edustajan 
vakuutusta vaatimustenmukaisuudesta. Tapauskohtaisesti voidaan merkinnältä edellyttää 
ulkopuolisen laitoksen suorittamia testauksia ennen kuin merkki on luvanvarainen. Tällaisia 
testattavia laitteita ovat esimerkiksi kaasukäyttöiset kotitalouslaitteet, moottorisahat sekä 
erilaiset henkilösuojaimet, kuten laskettelu- ja pyöräilykypärät.  Testauksilla varmistetaan, 
että testikappaleen rakenne ja toimivuus ovat turvallisuusvaatimusten mukaisia. Kuitenkaan 
tuotteessa oleva CE-merkintä ei aina takaa, että tuote on ulkopuolisen testaama. (SFS-
käsikirja 133 2010, s. 4; Tukes 2013b.) 
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CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki, eikä se takaa kuluttajalle, että tuote on täysin 
turvallinen. Direktiivit eivät koske kaikkia turvallisuusnäkökohtia, vaan osaa tuotteen 
ominaisuuksista. Esimerkiksi se voi koskea vain tiettyyn osaan laitteen 
käyttöominaisuuksista, kuten mekaanisen kestävyyteen ja syttyvyyteen, muttei esimerkiksi 
pakkasen kestävyyteen. CE-merkinnällä ei myöskään voida erotella tuotteiden paremmuutta. 
(Tukes 2013b; Ympäristöosaava 2017.)  
 
3.1 CE-merkinnän käyttö ja hankkiminen 
CE-merkinnän kiinnittäminen takaa viranomaisille, että tuote täyttää kaikki vaatimukset 
sekä säädökset, ja sen lisäksi se takaa tuotteen vapaan liikkumisoikeuden Euroopan 
talousalueella. CE-merkinnän kiinnittäjä on tuotteen valmistaja, hänen valtuuttama edustaja, 
maahantuoja tai jakelija, joka saattaa tuotteen markkinoille Euroopan talousalueelle. 
Merkinnän kiinnittäjä on yksin vastuussa siitä, että tuote täyttää kaikki EU:n direktiivien 
mukaiset vaatimukset. (Eurooppatiedotus 2010; Tukes 2013b.) Kuvassa 2 on esitetty CE-
merkinnän hankkimiseen tarvittavat kuusi vaihetta. 
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Kuva 2. CE-merkinnän hankkimiseen tarvittavat kuusi vaihetta (Euroopan komissio 2011, 
s. 6–7). 
 
1. vaihe – Tunnistetaan tuotteelle ominaiset direktiivit ja yhdenmukaistetut standardit. 
Pakollisia CE-merkittyjä tuoteluokkia on yhteensä yli 20 ja ne määritellään tuotekohtaisissa 
direktiiveissä. Tuotteen tulee täyttää kaikki direktiivissä määritellyt keskeiset vaatimukset, 
kuten turvallisuusvaatimukset. Turvallisuusnäkökohdat on yhdenmukaistettu EU:ssa ja ne 
kaikki on esitetty omissa direktiiveissä. Euroopan Unionin määräämät yhdenmukaistetut 
standardit ovat kaikki sovellettavissa direktiiveihin. Näissä direktiiveissä käydään 
yksityiskohtaisesti läpi teknisin tiedoin sovellettavat ja tuotteelle ominaiset vaatimukset. 
(Euroopan komissio 2011, s. 6–7.) 
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2. vaihe – Tarkistetaan tuotteelle ominaiset vaatimukset. 
Tuotteen on vastattava EU:n lainsäädännön asettamia asianmukaisia vaatimuksia. 
Valmistajan on itse tarkistettava toteutuuko nämä vaatimukset tuotteelle. Tuote voidaan 
todeta, että se vastaa täysin yhdenmukaistettuja standardeja, joten silloin tuotteelle voidaan 
luokitella yhdenmukaisuusolettamus. Standardeihin viittaaminen on kuitenkin 
vapaaehtoista, joten valmistaja voi osoittaa täytetyt vaatimukset myös muilla keinoin. 
(Euroopan komissio 2011, s. 6–7.) 
 
3. vaihe – Määritetään tarvitseeko tuote ulkoisen tarkastuslaitoksen 
vaatimustenmukaisuusarvion. 
Tuotekohtaisissa direktiiveissä määritellään yksityiskohtaisesti tarvitaanko CE-merkinnän 
hankkimiseksi jonkin ulkoistetun laitoksen vaatimustenmukaisuusarviointi. Kaikille 
tuotteille tämä ei kuitenkaan ole pakollista, ja onkin erityisen tärkeää tarkistaa tarvitaanko 
juuri kyseiselle tuotteelle tarkastuslaitoksen hyväksyntä. Tarkastuslaitoksille on pakollista 
viranomaisten hyväksyntä ja ne ovat lisäksi Euroopan komission hyväksymiä. Tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja testaamisen tarpeellisuudesta vastaa kuitenkin 
loppupeleissä aina valmistaja itse. (Euroopan komissio 2011, s. 4, 6–7.)  
 
4. vaihe – Tuote testataan ja varmistetaan vastaako se vaatimuksia. 
Tuote testataan ja varmistetaan vastaako se kaikkia EU:n lainsäädännön mukaisia 
vaatimuksia (vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt). Yksi keskeisimmistä 
arviointimenettelyistä on riskien arvioniti. Riskianalyysissä kannattaa noudattaa EU:n 
yhdenmukaistettuja standardeja, jos se on vain mahdollista, jolloin pystytään helposti 
noudattamaan lainsäädännöllisiä vaatimuksia. (Euroopan komissio 2011, s. 6–7.) 
 
5. vaihe – Laaditaan pakolliset tekniset asiakirjat. 
Valmistajan on laadittava direktiivien mukaiset pakolliset tekniset asiakirjat, johon sisältyy 
esimerkiksi riskianalyysi sekä tekninen tiedosto. Teknisten asiakirjojen avulla voidaan 
arvioida vastaako tuote kaikkia asianmukaisia vaatimuksia. Laaditut tekniset asiakirjat sekä 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Euroopan yhteisö) ovat tarvittaessa esitettävä 
kansallisille viranomaisille, niiden sitä pyydettäessä. (Euroopan komissio 2011, s. 6–7.) 
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6. vaihe – Tehdään EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitetään CE-merkintä. 
Valmistaja tai hänen valtuuttama edustaja ETA-maissa kiinnittää CE-merkinnän 
tuotteeseen. CE-merkintä tulee kiinnittää näkyvään paikkaan sekä luotettavasti ja pysyvästi 
tuotteeseen tai tämän arvokilpeen. Mikäli tuotetta on testannut ulkoinen laitos, on tiedoissa 
esitettävä lisäksi laitoksen tunnusnumero. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
lisäosoituksena, että tuote täyttää kaikki vaatimukset ja sen allekirjoittaa valmistaja tai siihen 
valtuutettu edustaja. Nämä kuusi vaihetta tulee aina käydä läpi CE-merkinnän 
hankkimiseksi, jolloin tuote voidaan saattaa hyväksytysti markkinoille. (Euroopan komissio 
2011, s. 6–7.) 
 
Tässä tutkimuksessa sovelletaan kaikkia CE-merkinnän hankkimiseen tarvittavaa kuutta 
vaihetta, joista tärkeimmät ovat riskien arviointi ja hallinta sekä vaihtolavalle tehtävä 
käyttöohje. Vaihetta kolme ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, koska kyseiselle vaihtolavalle ei 
tarvitse teettää ulkoisen laitoksen testausta. Vaiheessa viisi kootaan kaikki koneeseen 
liittyvät asiakirjat sekä tekniset tiedostot, jotka pitää olla kasattuna myös kohdeyrityksellä, 
ennen kuin vaihtolava voidaan ottaa asianmukaisesti ja laillisesti käyttöön. 
 
3.2 CE-merkinnällä varustettavat tuotteet ja laitteet 
CE-merkintä on lähes kaikissa tuotteissa ja laitteissa pakollinen. Se on hankittava 
oikeanlaisilla menettelyillä ja kiinnitettävä aina tuotteeseen ennen markkinoille saattamista 
tai käyttämistä, jollei erityisdirektiiveissä toisin mainita. Jos tuotteiden CE-merkinnän 
kiinnittämiseen sovelletaan useita direktiivejä, on se varmistus siitä, että markkinoille 
saatettava tuote on sovellettujen direktiivien säännösten mukainen. CE-merkintää ei voida 
kiinnittää, jos tuote ei ole jonkun direktiivin alainen, jossa säädetään CE-merkinnän 
kiinnittämisestä. (SFS-käsikirja 133 2010, s. 10.) 
 
CE-merkintä on kiinnitettävä kaikkiin uusiin tuotteisiin ja laitteisiin, jotka on valmistettu 
EU:n jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa, eli EU:n ulkopuolisissa maissa. Lisäksi 
merkintä tulee kiinnittää, jos käytetty tuote tuodaan kolmansista maista EU:n sisäpuolelle tai 
niihin tuotteisiin ja laitteisiin joiden käyttötarkoitusta on muutettu oleellisesti ja joihin 
sovelletaan direktiivejä samalla tavalla kuin uusiin tuotteisiin. (SFS-käsikirja 133 2010, s. 
10.) Kuvassa 3 on esitetty eri tuotteiden ja laiteiden direktiivit, jotka edellyttävät CE-
merkintää. 
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Kuva 3. Direktiivit syyskuussa 2010, jotka edellyttävät CE-merkintää. Tutkimuksessa 
vaihtolavalle sovellettava direktiivi on koneet 2006/42/EY (SFS-käsikirja 133 2010, s. 6). 
 
Kohdeyrityksen vaihtolavaa koskeva direktiivi on tutkimuksen seuraavassa kappaleessa 
käsiteltävä koneet 2006/42/EY (ennen 98/37EY), mikä edellyttää pakollista CE-merkintää. 
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4 KONEDIREKTIIVI 2006/42/EY 
 
 
Konedirektiivissä 2006/42/EY on määritelty, että CE-merkintä on pakollinen kaikille uusille 
koneille, jolloin myös kohdeyrityksen vaihtolavan on käytävä läpi kaikki konedirektiivissä 
määritellyt vaatimukset. 
 
Koneisiin liittyvät direktiivit ovat joko valmistajiin kohdistuvia tuotedirektiivejä tai 
työnantajiin kohdistuvia työolosuhdedirektiivejä. Kaikki tuotedirektiivit ovat saatettava 
voimaan Euroopan talousalueen maissa, jotta tuote voidaan valmistaa, saattaa markkinoille, 
ottaa käyttöön sekä myydä tai siirtää johonkin muuhun jäsenvaltioon. Myös 
olosuhdedirektiivit ovat kaikki saatettava voimaan Euroopan talousalueen maissa. Kukin 
EU:n jäsenvaltio voi säätää vaatimuksia oman tarpeellisuuden mukaan, esimerkiksi 
työnantajan kirjallista lupaa trukin käyttöön työpaikalla. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 29–
30.) Kuvassa 4 on esitetty yleiset säädökset, jotka koskevat koneiden valmistajia sekä 
työnantajia. 
 

 
Kuva 4. Säädökset, jotka koskevat koneiden valmistajia sekä työnantajia (Siirilä & 
Tytykoski 2016, s. 29). 
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Koneen katsotaan olevan markkinoilla, kun se otetaan ensimmäisen kerran käyttöön EU:n 
alueella. Konedirektiiviä sovelletaan kaikkiin uusiin koneisiin, jotka saatetaan markkinoille 
tai on otettu käyttöön EU:ssa tai sen ulkopuolisissa valtioissa. Yleensä konedirektiiviä ei 
sovelleta, kun käytetty kone saatetaan markkinoille. Käytettyihin koneisiin sovelletaan 
työssä käytettäviä työvälinetä koskevia kansallisia säädöksiä. (Euroopan komissio 2010, s. 
58–59.) Konedirektiiviä koskevia vaatimuksia sovelletaan seuraaviin soveltamisaloihin: 

 koneisiin 
 turvakomponentteihin 
 vaihdettaviin laitteisiin 
 nostoketjuihin, -vöihin ja -köysiin 
 nostoapuvälineisiin 
 osittain valmiisiin koneisiin eli puolivalmisteisiin 
 nivelakseleihin. 

(12.6.2008/400; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 34–35.) 
 
Konedirektiivin ulkopuolella olevat soveltamisalat: 

 tivoleissa ja huvipuistoissa käytettävät koneet 
 sotilaalliset tai poliisin käyttöön tarkoitetut koneet 
 ydinteknisessä käytössä olevat koneet 
 aseet ja ampuma-aseet 
 koneet, joita käytetään esiintyjien siirtämiseen taiteellisten esitysten aikana 
 useat kulkuneuvot, kuten merialukset, veturit, ratakuorma-autot, lentokoneet, 

formulat ja muut kilpa-autot sekä laivat ja veneet 
 tilapäisesti laboratoriokäyttöön tarvittavia koneita  
 kaivoskuilussa käytettävät nostolaitteet 
 koti- ja toimistokäytössä olevat sähköiset koneet, kuten kodinkoneet, audio- ja 

videolaitteet, tietokoneet sekä tulostimet. 
(12.6.2008/400; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 40–42.) 
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Lainaten Euroopan komissiota (2010, s. 28–29), koneen määritelmä on selitetty 
konedirektiivin soveltamisoppaassa seuraavasti ”koneella tarkoitetaan:  
- toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmää, jossa on tai joka on tarkoitettu     
varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla 
voimansiirtojärjestelmällä ja jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva ja joka on 
kokoonpantu erityistä toimintoa varten,  
- ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua yhdistelmää, josta puuttuvat ainoastaan 
komponentit, joilla se liitetään paikan päällä tai kytketään voiman- tai käyntilähteisiin, 
- ensimmäisessä tai toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua yhdistelmää, joka on valmis 
asennettavaksi ja joka voi toimia vasta kun se on kiinnitetty liikennevälineeseen tai asennettu 
rakennukseen tai rakennelmaan,  
- ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen koneiden tai g 
alakohdassa tarkoitettujen puolivalmisteiden yhdistelmiä, jotka on tiettyjä toimintoja varten 
järjestetty ja ohjattu toimimaan yhtenä kokonaisuutena,  
- toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmää, jossa ainakin yksi osa tai 
komponentti on liikkuva ja joka on kokoonpantu kuormien nostamista varten ja jonka 
ainoana voimanlähteenä on välitön ihmisvoima”. 
 
Kohdeyrityksen vaihtolava kuuluu ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan yhdistelmään, 
koska vaihtolava toimii voimansiirtojärjestelmällä ja siinä on liikkuvia osia, jotka toimivat 
tiettyä toimintoa varten. Vaihtolava on kytkettynä voimalähteeseen.  Lisäksi vaihtolava 
kuuluu vielä kolmanteen luetelmakohtaan, koska vaihtolava voidaan asentaa ja se on valmis 
toimimaan kunnes se on asennettu liikennevälineeseen, eli kuorma-autoon. 
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Kuvassa 5 on esitetty konedirektiiviin osallistuvien toimijoiden tehtävät. Muun muassa 
konedirektiiviä koskevat ehdotukset sekä hyväksymiset ja niiden saattamiseen, 
täytäntöönpanoon, lainsäädäntöön sekä soveltamiseen osallistuvat kansalliset toimijat. 
(Euroopan komissio 2010, s. 134.) 
 

 
Kuva 5. Kaavio konedirektiiviin liittyvistä toimijoista (Euroopan komissio 2010, s. 134). 
Kohdeyritys kuuluu kaaviossa koneiden valmistajiin. 
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4.1 Tietylle alustalle asennettava kone 
Aiemmin mainitussa koneen määritelmässä (kolmas määritelmän kohta) mainitaan koneet, 
jotka on tehty asennettavaksi liikennevälineisiin, rakennuksiin tai rakennelmaan. 
Normaalisti konedirektiiviä ei sovelleta liikennevälineisiin, mutta sen sijaan 
liikennevälineeseen asennettavat koneet kuuluvat konedirektiivin alaisuuteen. 
Liikennevälineisiin asennettavia koneita ovat muun muassa takalaitanostimet, kippilavat, 
kuormaus nosturit, perävaunuun tai ajoneuvoon asennettavat kompressorit, kuormaimet, 
moottorikäyttöiset vinssit, kippilaitteet, betoninsekoittimet ja siirrettävät henkilönostimet. 
(Euroopan komissio 2010, s. 34.) 
 
Jos edellä mainitut koneet asennetaan maantieajoneuvoon tai perävaunuun, joita ei luetella 
konedirektiivin käyttöalueeseen, ei tällöin konedirektiiviä sovelleta maantieajoneuvoon tai 
perävaunuun. Konedirektiiviä sovelletaan asennettavaan koneeseen sekä kaikkiin sen osiin, 
jotka asennetaan koneen ja käyttöalustan väliin, ja lisäksi niihin osiin mitkä vaikuttavat 
kuljettamisen sekä koneen toiminnan turvallisuuteen. Liikennevälineeseen asennettavat 
koneet ovat varustettava omalla käyttövoimajärjestelmällä, eivätkä ne saa olla yhdistetty 
liikkuviin koneisiin, kuten liikkuviin maatalouskoneisiin, jotka kuuluvat sellaisenaan 
konedirektiivin alaisuuteen. (Euroopan komissio 2010, s. 34.) 
 
Liikennevälineeseen, rakennukseen tai rakennelmaan asennettavan koneen valmistaja on 
vastuussa, että kone täyttää kaikki tarvittavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Valmistaja 
vastaa myös allekirjoitettavasta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja siitä, että 
koneeseen kiinnitetään CE-merkintä. Liikennevälineeseen asennettavan koneen valmistajan 
on otettava huomioon koneen kaikki riskit. Hänen on myös huomioitava koneen 
asennuksesta ajoneuvoon tai perävaunuun mahdollisesti aiheutuvat riskit. 
Liikennevälineeseen asennettavien koneiden valmistajien on ilmoitettava mihin 
ajoneuvoihin tai perävaunuihin kone voidaan turvallisesti asentaa sekä tarvittaessa 
ajoneuvojen mallit. (Euroopan komissio 2010, s. 34.) 
 
 
 
 



26 
 
 

Kohdeyrityksen vaihtolava kuuluu konedirektiivin alaisuuteen, koska liikennevälineeseen 
asennettuun koneeseen sovelletaan konedirektiivin säädöksiä ja vaatimuksia. Vaihtolava on 
myös kippilava, joten sitä pidetään liikennevälineeseen asennettavana koneena. Vaihtolavaa 
ei asenneta maantieajoneuvoon tai perävaunuun, jolloin maantieajoneuvoon tai perävaunuun 
ei tarvitse soveltaa konedirektiiviä. Kuitenkin vaihtolavaan ja sen kaikkiin osiin, jotka ovat 
käyttöalustan ja koneen välissä sovelletaan konedirektiiviä. Lisäksi vaihtolavan 
turvallisuutta toiminnan ja kuljettamisen kannalta joudutaan analysoimaan konedirektiivin 
näkökulmasta. 
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5 CASE: CE-MERKINNÄN HANKKIMINEN KOHDEYRITYKSELLE 
 
 
CE-merkinnän hankkiminen koostuu viidestä osa-alueesta: riskien arvioinnista ja 
hallinnasta, teknisestä tiedostosta, käyttö- ja huolto-ohjeista, EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta sekä itse CE-merkinnän kiinnittämisestä. Nämä kaikki 
osa-alueesta tulee tehdä huolella, jotta CE-merkintä on asianmukainen ja, että kone täyttää 
kaikki vaadittavat turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset. 
 
Kuvassa 6 on kuvattuna kohdeyrityksen vaihtolava. Kuvan vaihtolavassa on sivulaidat 
laskettuna alhaalle sekä perälauta nostettuna ylhäälle. 

 
Kuva 6. Kohdeyrityksen vaihtolava, jolle CE-merkintää haetaan. 
 
Kohdeyritykselle CE-merkinnän hankkiminen on melko uutta alaa. Vuonna 2016 konepaja 
sai hankittua CE-merkinnän kantaville teräsrakenteille. Uusille koneille kohdeyritys ei ole 
aikaisemmin hakenut tai hankkinut CE-merkintää. 
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5.1  Riskien arviointi ja hallinta 
Riskien arviointi ja hallinta ovat oleellinen osa CE-merkinnän hankkimista. Riskien 
arvioinnin ja hallinnan tekeminen perustuu koneilla tapahtuneisiin tapaturmiin ja käytön 
yhteydessä työpaikoilla sattuneisiin sairastumisiin. Riskien arvioinnilla pyritään 
minimoimaan tai ainakin vähentämään tapaturmia sekä sairastumisien mahdollisuuksia. 
Arvioinnin ja hallinnan myötä kone tulee turvallisemmaksi sekä koneesta valmistuu 
muutenkin laadukkaampi ja sitä on helpompi käyttää, koska myös ihmisten toiminta otetaan 
riskien arvioinnissa huomioon. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 162–163.) 
 
Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen tehdään velvoitteesta, joka perustuu työnantajia 
koskevaan työturvallisuuslakiin sekä käyttöasetukseen ja valmistajia koskevaan 
koneasetukseen. Valmistajalla on velvollisuus siis tehdä riskien arviointi, jolloin koneeseen 
voidaan määrittää kaikki oleelliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Valmistettava kone 
ei siis ole laillisesti käytössä tai markkinoilla, jollei koneeseen ole tehty riskien arviointia ja 
suoritettu sen seurauksena riskein poistamista tai sen pienentämistä. Koneen 
turvallisuusratkaisut voivat periaatteessa olla minkälaisia tahansa, kunhan koneen riskit 
saadaan riittävän alhaisiksi. Riskianalyysi perustuu koneen työtehtävistä ja työympäristöstä 
aiheutuvien vaarojen tunnistamiseen sekä näiden vaarojen arviointiin ja hallintaan. 
(Euroopan komissio 2010, s. 141; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 162–163.) 
 
Riskien arviointi tehtiin ryhmätyönä. Koneen arvioiminen on vaativa tehtävä, jolloin 
ryhmätyö helpottaa ja edesauttaa kunnollisen tuloksen aikaansaamista. Ryhmätyönä tehty 
riskien arviointi mahdollisti eri alojen asiantuntemuksen mukaan tulemisen. 
Arviointiprosessissa pystyttiin välttämään helpommin systemaattiset virheet yhteistyön 
avulla. Ryhmätyön avulla koneeseen liittyvät vaarat oli helpompi tunnistaa sekä 
riskianalyysin käsittelystä syntyi johdonmukaisempi ja jouhevampi. 
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Riskien arvioinnissa voidaan käyttää yhdenmukaistettuja standardeja, mutta ne eivät ole 
kuitenkaan pakollisia. Kohdeyritykselle tehdyssä riskien arvioinnissa ei käytetty 
yhdenmukaistettuja standardeja, koska koneelle ei ollut käytössä C-tyypin standardia. 
Lainaten Siirilä & Tytykoski (2016, s. 89), on riskin arviointi ja yhdenmukaistetut standardit 
kuvattu näin ”Yhdenmukaistettujen standardien soveltaminen helpottaa riskin arviointia, 
sillä koneita koskevissa C-tyypin standardeissa määritetään ne merkittävät vaarat, jotka 
liittyvät tavallisesti kyseessä olevaan koneluokkaan, ja täsmennetään niiden osalta 
toteutettavat suojaustoimenpiteet. Yhdenmukaistettujen standardien soveltaminen ei 
kuitenkaan vapauta koneen valmistajaa velvollisuudesta suorittaa riskin arviointi. 
 
C-tyypin standardin vaatimuksia soveltavan valmistajan on varmistettava, että kyseinen 
yhdenmukaistettu standardi sopii kyseessä olevalle koneelle ja kattaa kaikki siihen liittyvät 
riskit. Jos kyseessä olevasta koneesta aiheutuu sellaisia vaaroja, joita yhdenmukaistetut 
standardit eivät kata, näiden vaarojen osalta on suoritettava täydellinen riskin arviointi ja 
toteutettava asianmukaiset suojaustoimenpiteet. 
 
Lisäksi jos yhdenmukaistetuissa standardeissa on määritetty useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
muttei ratkaisujen valintaperusteita, kyseessä olevalle koneelle sopiva ratkaisu on valittava 
erityisen riskin arvioinnin perusteella. Tämä on erityisen tärkeää B-tyypin standardeja 
sovellettaessa.” 
 
Riskien arviointi ja riskien pienentäminen on itseään toistava (iteratiivinen) prosessi, jossa 
otetaan huomioon kokonaan riskin pienentämisprosessi. Kuvassa 7 on esitetty standardin 
mukainen kaaviollinen malli riskin pienentämisprosessista, jota käytettiin apuna riskien 
arvioinnissa.  
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Kuva 7. Kaaviollinen esitys riskin pienentämisprosessista (mukaillen SFS-EN ISO 12100-
1, s. 42). 
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Riskin pienentämisprosessi sekä riskien arviointi koostuu seuraavista vaiheista: 
 määritetään koneen raja-arvot, mihin on sisällytettävä koneen käyttö ja mahdollisesti 

tapahtuva väärinkäyttö 
 tunnistetaan koneeseen liittyvät mahdolliset vaarat ja vaaratilanteet  
 arvioidaan vaaroista syntyvät terveydelliset haitat (vakavuudet) ja niiden 

todennäköisyydet 
 arvioidaan riskin merkitys ja tarvittaessa määritetään onko riskiä pienennettävä 
 minimoidaan vaarat ja riskit tai pienennetään niitä mahdollisimman paljon 

soveltamalla erilaisia suojaustoimenpiteitä. 
(Euroopan komissio 2010, s. 141; SFS-EN ISO 12100-1, s. 36; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 
164.) 
 
Koneen raja-arvojen määrittäminen on ensimmäinen vaihe riskien arvioinnissa. Raja-
arvoissa määritetään muun muassa koneelle tarkoitettu käyttö ja käyttäjät, koneen tarvitsema 
tila, aikarajat, aineet, puhtaanapito sekä koneen käyttöympäristö. Seuraavissa kappaleissa 
käsitellään kohdeyritykselle valmistetun koneen raja-arvoja. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 
166–169.) 
 
Kohdeyritykselle valmistettu hydraulisesti toimiva vaihtolava on tieliikenteeseen lumen 
sekä puutarhajätteen siirtämiseen ja purkamiseen tarkoitettu kone. Sitä ei saa käyttää muun 
materiaalin tai ihmisten eikä eläinten kuljettamiseen. Vaihtolava on tarkoitettu 
kohdeyrityksen muiden yksiköiden käyttöön, eikä sitä jaeta yksityisten sektoreiden 
käyttöön. Konetta käyttää ainoastaan ammattilaiset ja niin ikään ainoastaan kohdeyrityksen 
henkilökunta. 
 
Vaihtolava on valmistettu tieliikennelain mukaisten mittojen mukaan, jolloin kone ei ylitä 
sallittuja maksimimittoja. Vaihtolava asetetaan kuorma-auton rungon päälle, jolloin on myös 
huomioitu maksimikuormitus. Kuorma ei saa koskaan ylittää sivulaitoja. Hydraulisesti 
toimivat sivulaudat helpottavat huomattavasti kuorman kasaamista lavalle. Lavan 
kunnossapito ja korjaus on helppo tehdä koneen avoimen tilan takia. 
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Vaihtolavan käyttöikänä voidaan pitää teräsrakenteiden takia ikuisena. Koneen 
ohjausjärjestelmän rakenneosat sekä säännöllisesti vaihdettavat kulutusosat ja hydrauliikka 
ovat uusittavia komponentteja, joiden seurauksesta ne kestävät vain osan vaihtolavan 
käyttöiästä. Käyttö- ja huolto-ohjeissa kerrotaan näiden osien vaihtovälit (liite V). 
 
Vaihtolava on valmistettu rakenneteräksestä ja lisäksi ainoana nesteenä vaihtolava käyttää 
hydrauliöljyä. Hydrauliöljyjen käyttö on huomioitu riskien arvioinnissa sekä käyttöohjeissa. 
Vaihtolavan käytöstä ei synny pölyjä eikä se päästä ilmaan minkäänlaisia kaasuja tai 
höyryjä. Vaihtolavan sähkölaitteet ovat koteloitu, joten koneen peseminen on otettu sen 
osalta huomioon. 
 
Puhtaanapito on monissa koneissa tarpeellista osien käytön ja liikkuvuuden takia. 
Vaihtolavan epäpuhtauksien hallitsemiseksi ja poistamiseksi on hyödyllistä suorittaa 
vaihtolavalle säännöllinen puhdistus/pesu. Puhtaanapito on kaiken lisäksi huomioitu 
vaihtolavan riskianalyysissä (liite IV). 
 
Vaihtolavan käyttöympäristö on huomioitu koneen vaaratekijöitä arvioitaessa. Vaihtolava 
on tarkoitettu ulkokäyttöön ja sen rakenneosat kestävät lämpötilojen vaihteluja, kosteutta, 
tärinää, ilman epäpuhtauksia, ultraviolettisäteilyä, vesi- ja lumisadetta, pakkasta sekä 
kertyvää jäätä. Vaihtolava ei ole tekemisissä minkäänlaisten kaasujen kanssa. 
 
Ihmisten toiminnan erehdykset ja arvaamattomuus voivat johtaa vaihtolavan väärinkäyttöön. 
Ihmiset ottavat työssään todella paljon tietoisesti tai tietämättä suuria riskejä, jotka joskus 
saattavat johtaa jopa tapaturmaan tai sairastumiseen. Yleensä unohtuvaisuus, erehtyväisyys 
ja usein otettavat riskit ovatkin korostettu työpaikoilla ja ne pyritään poiskytkemään 
työturvallisuuden takia. Nämä kohtuudella ennakoitavissa olevat väärinkäytöt ovat myös 
tässä tutkimuksessa otettu huomioon. Näitä toimintoja pyritään ennaltaehkäisemään 
turvallisilla koneilla sekä oikeanlaisilla teknisillä ratkaisuilla. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 
211.) 
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Tarkoittamattomalla virheettömällä toiminnalla tarkoitetaan vaihtolavan vääräaikaista 
käynnistymistä tai erehtymällä tehtyä koneen väärää liikettä. Näitä toimintoja syntyy 
unohduksen sekä erehtymisen seurauksena ja niitä voitaisiin välttää ohjeita noudattamalla. 
Vahinkoja sattuu aina ja silloin ihminen yleensä hätääntyy tai suorittaa erilaisia toimintoja 
vaistomaisesti, jolloin saattaa tapahtua tapaturmia. Rauhallinen sekä määrätietoinen tapa 
toimia on yleensä paras vaihtoehto työn suorittamiseen. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 212–
213.) 
 
Tarkoituksellinen virheellinen toiminta perustuu siihen, kun ihminen ottaa tarkoituksella 
liian suuria riskejä. Vaihtolavaan voidaan tehdä rikkoutumisen seurauksena virheellisiä 
korjauksia tai sitä käytetään rikkinäisenä. Lisäksi huollon aikana ei käytetä pakollista 
huoltotukea tai muita turvatoimintoja mitätöidään. Näihin virheellisiin toimintoihin on aina 
puututtava, koska se voi estää työtapaturman sattumista. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 215, 
218.) 
 
Toinen tärkeä osa riskien arvioinnissa on vaarojen tunnistaminen. Vaaroja tunnistettaessa 
tulee ottaa huomioon koko koneen käyttöikä. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 183.) Kaikki 
vaarat tulee tunnistaa mahdollisimman hyvin, jottei mikään vaara jää huomioimatta. 
Seurauksena tästä voi olla, että koneeseen jää piileviä vaaroja, jotka voivat johtaa vakavaan 
tapaturmaan tai terveyden menettämiseen. Uusissa koneissa on yleensä 
ulottumisetäisyydellä olevia liikkuvia osia, joiden vaarat jäävät usein tunnistamatta. Näihin 
kohtiin tulee kiinnittää erityistä huomiota näiden vaarojen poiskytkemiseksi. Muita 
tunnistamattomia vaaroja aiheutuu muun muassa kuumista pinnoista, sähkömagneettisista 
kentistä sekä kemiallisista aineista. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 178.) 
 
Vaihtolavan toiminnasta ja sen muista ominaisuuksista riippuen on sillä erityyppisiä vaaroja 
ja vaaratekijöitä. Niiden tunnistamiseen on käytetty apuna SFS-EN 1050 -standardia, joka 
kattaa esimerkkejä vaaratekijöistä, vaaratilanteista sekä vaarallisista tapahtumista. (SFS-EN 
1050, s. 24.) Erityyppiset vaarat vaihtolavalle on kuvattu liitteessä III (vaarojen 
tunnistamislomake). Lomakkeessa on kuvattu vaara, onko vaaraa vai ei, onko tietoa vaarasta 
sekä vaaraan johtava selitys.  
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Liitteessä III kuvattuja vaihtolavan tapauksessa selvitettäviä mahdollisia vaaroja ovat muun 
muassa:  

 mekaaniset vaarat 
o puristumis-, takertumis-, hankautumis-, hiertymis-, isku-, leikkautumis-, 

liukastumis-, kompastumis-, putoamis-, pisto- ja tukehtumisvaara 
o yliajetuksi tulemisen vaara 
o paiskautuneeksi tulemisen vaara 

 sähköiset vaarat 
 lämpötilasta johtuvat vaarat 
 melusta johtuvat vaarat 
 tärinästä johtuvat vaarat 
 säteilystä johtuvat vaarat 
 aineista tai meteriaalista johtuvat vaarat 
 ergonomiasta johtuvat vaarat 
 koneen käyttöympäristöstä johtuvat vaarat 
 energian käyttöön liittyvät vaarat 
 koneessa olevaan työskentelypaikkaan liittyvät vaarat 
 ohjausjärjestelmään liittyvät vaarat 
 kuljettajaan tai käyttäjään kohdistuvat vaarat 
 ulkopuolisten tai heihin kohdistuvat vaarat 
 henkinen kuormitus ja toimintovirheet. 

 
Kaikki koneeseen liittyvät vaarat selityksineen on kuvattu liitteessä III. 
 
Kolmas tärkeä osa riskien arviointia ja hallintaa on vaaroista syntyvien haittojen 
(vakavuudet) sekä niiden todennäköisyyksien arviointi, eli riskin suuruuden arviointi. 
Kaikkia näitä aiemmin esitettyä kolmea vaihetta kutsutaan yhdessä riskianalyysiksi.  
 
Vaaroista syntyvien haittojen vakavuuteen vaikuttaa muun muassa koneen koko, voima sekä 
nopeus. Useille koneen vaaratekijöille on standardeissa ja säädöksissä määritelty raja-arvot, 
jolloin vältetään mahdollisia tapaturmia sekä haitallisia seurauksia. Esimerkiksi standardissa 
on määritelty, kun nimellisjännite ei ylitä vaihtojännitteellä 25 V:a, tällöin sähköiskun varaa 
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ei esiinny. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 191.) Tämä kohta on myös huomioitu vaihtolavan 
vaarojen tunnistamislomakkeessa (liite III). 
 
Tapaturmatilastot antavat käsityksen siitä, kuinka paljon vakavia tapaturmia tapahtuu 
erilaisilla koneilla ja millaisissa tilanteissa. Taulukossa 1 on esitetty vakavia tapaturmia, joita 
on esiintynyt tavallisilla koneilla työskenneltäessä. Tapaturmat on rekisteröity 
tapaturmaselostusrekisteriin (TAPS), johon on koottu työsuojelutarkastajien raportit 
työtapaturmista. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 184.) 
 
Taulukko 1. TAPS-rekisteriin kirjatut vakavat tapaturmat vuoteen 2012 mennessä (Siirilä & 
Tytykoski 2016, s. 184). 
Kone Tapauksia rekisterissä 
Kuljetin 494 
Puristin 282 
Moottorisaha 148 
Kulmahiomakone 129 
Sorvi 117 

 
Taulukossa 2 on esitetty äkillisesti tapahtuneita tapaturmia, jotka ovat johtaneet vakaviin 
sairastumiin. 
 
Taulukko 2. TAPS-rekisteriin kirjatut vakavat äkilliset tapaturmat vuoteen 2012 mennessä 
(mukaillen Siirilä & Tytykoski 2016, s. 184).  
Tapaturmaan liittyvä syy Tapauksia rekisterissä 
Putosi 2816 
Yllättäen 599 
Automaattisesti 374 
Puristui 370 
Käynnistyi 243 
Iski 215 
Odottamatta 92 
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Ohjeistus riskianalyysiin 
Riskianalyysi (liite IV) on työkalu jota pitäisi käyttää suunnitteluvaiheessa ja koko koneen 
elinkaaren aikana vähintään silloin, kun koneeseen tai sitä koskeviin vaatimuksiin tulee 
muutoksia. Se on osa lain vaatimaa koneen rakennetiedostoa ja sitä tarvitaan koneen 
tyyppihyväksynnän saamiseksi. Tästä syystä sen teko ja päivitys on tärkeää. Tämä 
riskianalyysi tehtiin ryhmätyönä. Ryhmässä on aina oltava ainakin yksi henkilö, joka tuntee 
riskien analysoinnin prosessit ja periaatteet. Lisäksi tarvitaan henkilöitä jotka tuntevat 
tarkasteltavan kohteen riittävän hyvin seurauksien ja todennäköisyyksien arvioimiseksi. 
Taulukossa 3 on esitetty seuraavat riskianalyysin kohdat (osakohdat liitteestä IV). 
 
Taulukko 3. Riskianalyysissä esitetyt kohdat. 

 
 
Seuraavissa kohdissa on selitetty taulukossa 4 olevat sarakkeet. 
 
Vaaranumero  
Tähän sarakkeeseen kirjattiin riskianalyysissä mahdollisesti apuna käytetyn ohjeiston 
(direktiivin tai standardin) kohta. Jos analyysin tukena ei käytetä mitään tiettyä ohjeistoa, 
voi numeroinnin ja jaottelun määrittää itse jollain tarkastelun kannalta järkevällä tavalla. 
Vaara numero riskianalyysissä löytyy vaarojen tunnistamislomakkeesta (liite III). 
 
Vaaratekijä 
Vaaratekijä -sarakkeeseen kirjattiin esimerkiksi standardin SFS-EN 1050 (riskin arvioinnin 
periaatteet) liitteestä A löytyvä vaaran kuvaus, esimerkiksi mekaaninen vaara tai tärinästä 
johtuva vaara. Vaaran kuvauksen voi määrittää myös itse ilman, että hyväksikäyttää 
standardeja. 
 
Vaaran kuvaus 
Tässä sarakkeessa on tarkempi kuvaus tilanteesta tai olosuhteista jotka aiheuttavat kyseisen 
vaaran. Esimerkiksi perälaudan nostosta aiheutuva vaara kuljettaessa lavan läheisyydessä. 
 
 

Seurauk- 
set

Todennä-
köisyys Riski Seurauk- 

set
Todennä-

köisyys Riski
Vaara 

No. Vaaratekijä
Riski alussa

Toteutettavat suojaustoimenpiteet Jäännösriskin kuvaus
Riski toimenpiteiden jälkeen

Vaaran kuvaus
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Riski alussa 
Riskin suuruus koostuu aina sen seurauksien vakavuutta ja tapahtuman todennäköisyyttä 
kuvaavista termeistä. Seurausten vakavuus merkitään kohtaan Seuraukset ja tapahtuman 
todennäköisyys merkitään kohtaan Todennäköisyys (lukuarvot ja kuvaukset esitetään 
seuraavissa taulukoissa). Riskin suuruus on näiden kahden yhdistelmä (tulo) ja se merkitään 
kohtaan Riski. Tapahtumien suhteen pitää aina arvioida suurin mahdollinen riski eikä se 
välttämättä ole seurauksiltaan suurin vaihtoehto. Joskus seurauksiltaan pienempi mutta 
tapahtuman todennäköisyydeltään suurempi vaihtoehto muodostaa suuremman riskin. On 
myös hyvä muistaa, että riskin arvioinnissa on arvioitava tapahtuman normaali taajuus, eikä 
pahinta mahdollista skenaariota.  Riskin merkitystä yrityksen toiminnan kannalta ja riskin 
pienentämiseksi tarvittavia toimenpiteitä arvioidaan riskin suuruuden perusteella. Kuvassa 
8 on esitetty 3 x 3 matriisimenetelmä, jossa esiintyvät seuraukset ja todennäköisyydet. 
 

 
Kuva 8. Riskianalyysissä käytettävä 3 x 3 matriisimenetelmä (mukaillen TTK 2017). 
 
Riskien suuruus perustuu haitallisten tapahtumien vakavuuteen sekä niiden esiintymisen 
todennäköisyyteen. Seurausten vakavuus tarkoittaa haitallista terveys- tai 
turvallisuushaittaa, joka tapahtuu ihmiselle. Riskien suuruuden arvioinnissa voidaan käyttää 
erilaisia menettelytapoja sekä niiden yksityiskohdat vaihtelevat menettelytavan mukaan. 
Menettelytapojen eroja esiintyy niin seurausten vakavuuden kuin toteutumisen 
todennäköisyyden kuvauksissa sekä jaottelussa. Taulukossa 4 on esitetty seurausten 
vakavuudet ja niiden lukuarvot jaoteltuna yhteentoista vakavuusasteeseen.  
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Taulukko 4. Seurausten jakaminen yhteentoista vakavuusasteeseen (mukaillen Siirilä & 
Tytykoski 2016, s. 194–195). 
Vakavuus Kuvaus (esimerkkejä) Lukuarvo 
Kuolema       Kuolema 100 
Vakavia pysyviä 
vammoja. Työssä 
jatkaminen on 
mahdotonta tai 
hyvin vaikeaa. 

- neliraajahalvaus 
- alaraajojen halvaantuminen 
- sokeutuminen 
- pitkäaikainen tajuttomuus 
- pysyvä aivovamma 

90 

- raajan (käden tai jalan) menettäminen 
(amputoiminen) 

- kahden tai useamman sormen 
menettäminen (amputointi) tai 
toimintakyvyn menettäminen (sormi jää 
jäykäksi) 

80 

Vakavia vammoja. 
Työhön palaaminen 
voi olla hankalaa. 

- pahoja ruhjevammoja (luunmurtumia, 
sairaalahoitoa) 

- huomattava kuulon heikentyminen 
- laaja palovamma 
- sormen menettäminen 

70 

- silmän menettäminen 
- pienempi palovamma 
- raajan toimintakyvyn heikkeneminen 

(voimattomuus, nivelten pienentynyt 
toiminta-alue) 

60 

Kipua ja työstä pois 
oloa aiheuttavia 
vammoja. 

- käden tai jalan pitkien luiden murtuminen 
(pitkä sairausloma, parantuu lähes 
entiselleen) 

- vaikea sijoiltaanmeno (nivelsiderepeämä) 

50 

      Pala pois sormesta 40 
      Lyhkäistä sairaalahoitoa vaativat vammat        
      (parantuu entiselleen) 

30 

- suurehkoja haavoja (laastari ei riitä, 
käynti ensiavussa voi olla tarpeen). 
Enintään muutaman päivän poissaolo 
työstä. 

- pienehkö sijoiltaanmeno (tukiside riittää) 
- Huimausta, pahaa oloa 

20 

Vähäisiä seurauksia       Naarmuja tai mustelmia (laastari riittää). Ei     
      tarvita käyntiä ensiavussa, työtä voi jatkaa. 

10 
      Ei seurauksia 1 
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Koneiden kanssa työskenneltäessä tapaturmien sekä sairastumisten arviointi voi olla usein 
haastavaa ja ryhmässä tehdyt arviot saattavat poiketa toisistaan. Arvioille ei ole määritetty 
mitään tiettyä arvoa, joka olisi aina identtinen, vaan ryhmässä pohdittu suuruusluokka pitäisi 
olla suuntaa antava. Seurausten vakavuus voi joskus olla liian epätodennäköinen, jolloin se 
mahdollisesti vääristää riskien suuruuden arviointia. Kuitenkin seurausten vakavuudella on 
lineaarinen yhteys tapaturmien toteutumisen todennäköisyyteen. Tästä johtuen 
riskianalyysissä on aina ensin mietittävä seurausten vakavuutta ja toissijaisesti päätettävä 
tapaturmien todennäköisyydestä. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 195.) 
 
Koneen riskejä sekä riskien suuruutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon koko koneen 
elinkaaren aikana tapahtuvat tehtävät sekä toteutuvat tapahtumat. Näitä huomioon otettavia 
tapahtumia voivat olla muun muassa: 

 puhdistus ja huolto 
 komponenttien viat 
 kunnossapito 
 korjaukset sekä muutokset 
 häiriöiden selvittäminen ja poistaminen 
 koekäyttö ja testaukset 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 197.) 
 
Haitallisten tapahtumien todennäköisyyksien arvioiminen on erittäin haastavaa. Tähänkään 
prosessiin ei ole minkäänlaista täsmällistä menetelmää, vaan eri ihmisten ammattitaito sekä 
pätevyys ryhmätyönä auttavat prosessin läpiviemiseen. Yhdessä havaitut ja tiedossa olevat 
tapaturmat antavat käsityksen haitallisten tapahtumien mahdollisesta esiintymisestä. 
Todennäköisyyksien arvioinnissa pyritään jakamaan koneen käyttötilanteita osiin ja 
huomioimaan koneen käyttöön liittyvät henkilöt, kuten käyttäjä, sivulliset henkilöt, huoltaja 
sekä kunnossapitäjä. Lisäksi vaarojen todennäköisyyksiä tarkastellaan eri näkökulmista, 
ottaen huomioon vaaroille altistumiseen kuluva aika, volyymi sekä taajuus. 
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Yksi suurimmasta ongelmista todennäköisyyksiä arvioitaessa on vaihtolavan aiheuttama 
vika. Vaihtolavan perälaudan irtoaminen tai sivulaitojen tippuminen voivat aiheuttaa 
törmäämis- ja puristumistilanteita. Hydraulijärjestelmä voi vikatilanteessa aiheuttaa iho- ja 
näkövaurioita, kun odottamaton letkurikko tapahtuu. Vikatilanteet voivat olla joko 
ennaltaehkäistävissä, kuten oikein tehdyillä huoltotoimenpiteillä, jolloin ei synny haitallisia 
seurauksia tai ne voivat olla odottamattomia ja vaarallisia, jolloin seurauksena voi olla 
tapaturma tai terveyshaitta. Kuvassa 9 on esitetty vikatilanteesta syntyvä prosessi, joka 
johtaa tapaturmaan tai terveyshaittaan. 
 

 
Kuva 9. Viasta syntyvä tapahtumaketju (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 207). 
 
Tapahtumien todennäköisyyksien arviointiin on käytettävissä erilaisia menetelmiä ja niiden 
jaotteluun erilaisia kuvauksia. Yleensä kuvauksien kuvaileminen on haastavaa ja yleensä ne 
ovatkin vain suuntaa antavia ja verrattavissa tapahtuman todennäköisyyteen. Tässä 
tutkimuksessa (taulukossa 5) haitallisten tapahtumien todennäköisyydet on jaoteltu 
kymmeneen luokkaan, jossa on esitetty tapahtuman kuvaus sekä niiden todennäköisyyksien 
lukuarvo.  
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Taulukko 5. Tapahtumien todennäköisyydet (mukaillen Siirilä & Tytykoski 2016, s. 208).                                                                                                
Kuvaus Lukuarvo 

(todennäköisyys) 
Tapahtuminen on käytännössä varma koneen elinkaaren aikana 1,0 
Tapahtuu lähes varmasti, tapahtumatta jääminen olisi yllättävää. 
Esimerkiksi tarkasteltavan tyyppistä rakenneosaa ei ole tehty kyseisen 
kaltaiseen sovellukseen. Se vikaantuu koneen käyttöiän aikana niin, 
että seurauksena ovat haitalliset seuraukset aiheuttava vaarallinen 
tapahtuma 

0,9 

Usein tapahtuva ja odotettavissa oleva. Vaaratilanne esiintyy usein 
koneen käytön ja kunnossapidon ja muiden toimintoja aikana ja voi 
johtaa haitallisiin seurauksiin. 

0,8 

Todennäköinen. Tapahtuminen ei ole epätavallista tai yllättävää 0,7 
Mahdollinen. Vaaratilanteita tiedetään tapahtuvan koneen elinkaaren 
aikana ja osa niistä voi johtaa haitallisiin seurauksiin. 

0,6 

Tapahtumien (haitallisten seurausten syntyminen) ja tapahtumatta 
jääminen ovat yhtä todennäköisiä. 

0,5 

Epätavallinen. Haitalliseen seuraukseen johtavan tapahtuman 
tiedetään esiintyvän satunaisesti, mutta tapahtumista ei normaalisti 
odoteta. 

0,4 

Hyvin epätavallinen. Tiedetään kuitenkin tapahtuneen jossain, 
mahdollisesti toisessa yrityksessä. 

0,3 

Hyvin epätodennäköinen, mutta kuitenkin ajateltavissa. Voisi 
tapahtua, mutta käytettävissä ei ole tietoa, että sellainen olisi joskus 
sattunut. 

0,2 

Erittäin epätodennäköinen, ei pitäisi käytännössä tapahtua. 
Esimerkiksi haitallisiin seurauksiin johtava rakenneosan 
vikaantuminen ei ole mahdollista. Haitallisiin seurauksiin johtava 
ihmisen tekemä virhekään ei ole mahdollinen 

0,1 

 
Kuvassa 10 on esitetty matriisi, joka perustuu taulukkoihin 5 ja 6, jossa seurausten vakavuus 
on jaettu yhteentoista tasoon ja niiden toteutumisen todennäköisyys kymmeneen tasoon. 
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Riskin suuruuden lukuarvo saadaan kun seurausten vakavuus kerrotaan tapahtuman 
todennäköisyydellä. 
 

Toden-     
näköisyys           1,0 1,0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0,9 0,9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 
0,8 0,8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
0,7 0,7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
0,6 0,6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
0,5 0,5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
0,4 0,4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
0,3 0,3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
0,2 0,2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
0,1 0,1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

         
             Seurausten              
               vakavuus 

Kuva 10. Matriisi, jossa riski = vakavuus x todennäköisyys (mukaillen Siirilä & Tytykoski 
2016, s. 225).  
 
Taulukko 6 perustuu kuvaan 10, josta saadaan selville riskitasot ja niiden lukuarvot. 
Riskitasot ovat lisäksi merkattu eri värein. 
 
Taulukko 6. Riskitasot ja niiden lukuarvot (mukaillen Siirilä & Tytykoski 2016, s. 225). 
RISKITASO LUKUARVOT 
Merkityksetön 0,1…5 
Vähäinen 6…15 
Kohtalainen 16…28 
Merkittävä 29…48 
Sietämätön 49…100 
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Riskitason ollessa kohtalainen, merkittävä tai sietämätön vaaditaan riskitason alentamista, 
jollain konetta koskevalla toimenpiteellä. 
 
Toteutettavat suojaustoimenpiteet 
Tähän sarakkeeseen kirjattiin alustavassa riskinarvioinnissa todettujen riskien 
pienentämiseksi tehdyt toimenpiteet. Riskiä pitää aina pyrkiä pienentämään ensisijaisesti 
poistamalla riskin olemassaolo tai estämällä sille altistuminen. Henkilönsuojainten käyttö ja 
ohjeiden ja varoitusten laadinta on aina toissijaista toimintaa. Vaaratilanteiden estämiseksi 
tarvittavien toimenpiteiden arvioinnissa ja suunnittelussa voi käyttää avuksi seuraavanlaisia 
riskin merkitykseen perustuvia suosituksia, jotka ovat esitettynä taulukossa 7.  
 
Taulukko 7. Riskin suuruus ja sen pienentämiseksi tarvittavat toimenpiteet. (mukaillen THL 
2016). 
Riskin suuruus Tarvittavat toimenpiteet riskin pienentämiseksi 
Merkityksetön 
riski 

 Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita. 

Vähäinen riski   Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. 
 Tilannetta tulee seurata, jotta riski pysyy hallinnassa. 

Kohtalainen riski  On ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi. 
 Toimenpiteet tulee mitoittaa ja aikatauluttaa järkevästi. 
 Jos riskiin liittyy erittäin vakavia seurauksia, on tarpeen 

selvittää tapahtuman todennäköisyys tarkemmin. 
Merkittävä riski  Riskin pienentäminen on välttämätöntä. 

 Toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti. 
 Riskialtis toiminta pitää saada loppumaan nopeasti eikä 

sitä saa aloittaa, ennen kuin riskiä on pienennetty. 
Sietämätön riski  Riskin poistaminen on välttämätöntä. 

 Toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi 
 Riskialtis toiminta tulee keskeyttää eikä sitä saa aloittaa, 

ennen kuin riski on poistettu. 
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Riski toimenpiteiden jälkeen 
Riskin jälkiarviointi (riski toimenpiteiden jälkeen) tapahtuu samalla periaatteella kuin 
alustava riskinarviointi (riski alussa). Riskin jälkiarvioinnin tarkoitus on selvittää riskin 
suuruus vaaratilanteen estämiseksi toteutettavien suojaustoimenpiteiden jälkeen. Mikäli 
tässä vaiheessa koneeseen jää vielä riskejä, joita ei voida poistaa rakenteellisilla keinoilla, 
pitää niistä ilmoittaa koneen käyttöohjeessa ja koneessa olevilla varoitusmerkinnöillä. Nämä 
riskit pitää käyttöohjeiden tarkistuslomakkeella ottaa huomioon ”jäännösriskin kuvaus” -
kohdassa.  
 
Jäännösriskin kuvaus 
Tässä kohdassa kerrotaan koneeseen liittyvät jäännösriskit, jotka ovat jääneet ”riskit 
toimenpiteiden jälkeen” -kohdan jälkeen. 
 
Esimerkki riskianalyysistä  
1. Mekaaniset vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
1.1 Yliajetuksi tulemisen vaara  X   
1.2 Paiskautuneeksi tulemisen vaara X   - perälaudan nostosta   

  aiheutuva vaara 
 

 
 
Vaarojen tunnistamislomake (liite III) perustuu SFS-EN 1050 standardin liitteen A 
mukaiseen opastavaan lomakkeeseen. Kaikki kyseisen lomakkeen vaarat analysoidaan 
yksitellen läpi. Riskianalyysi suoritettiin ryhmätyönä. Ryhmätyöhön osallistui 
tuotantoinsinööri, työnjohto, konepajapäällikkö ja minä.  Liitteen III ensimmäinen 
käsiteltävä vaarakohta on mekaaniset vaarat. Ryhmätyönä havaittu ensimmäinen vaara on 
paiskautuneeksi tulemisen vaara (Vaara No. 1.2). Kyseisessä kohdassa rastitaan kyllä -kohta 
sekä kirjoitetaan selitys vaaran aiheuttajalle. Mikäli vaaraa ei ole havaittavissa, rastitaan ei-
kohta (yliajetuksi tulemisen vaara). Kun vaarasta ei ole tietoa, niin rastitaan, ei tietoa-kohta. 
Lisäksi vaarojen tunnistamislomakkeessa on selitetty kohtia vaikka vaaraa ei esiinny 
kyseisessä kohdassa. 

Seurauk- 
set

Todennä-
köisyys Riski Seurauk- 

set
Todennä-

köisyys Riski
25 15

Vaara 
No. Vaaratekijä

Riski alussa
Toteutettavat suojaustoimenpiteet Jäännösriskin kuvaus

Perälaudan nostosta 
aiheutuva vaara kuljettaessa 
lavan läheisyydessä.

Paiskautuneeksi 
tulemisen vaara

1.2

Riski toimenpiteiden jälkeen
Vaaran kuvaus

50 0,3Kuorma-auton lavan perälautaan 
kiinnitetään varoetäisyystarra (5 m).

50 0,5 -
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Riskianalyysissä esiintyvä vaaran kuvaus on tässä tapauksessa perälaudan nostosta 
aiheutuva vaara kuljettaessa lavan läheisyydessä. Riski alussa on ryhmätyönä arvioitu 
olevan: 

 seuraukset 50 
 todennäköisyys 0,5 
 riski 25 (kohtalainen riski/tarvitaan konetta koskeva toimenpide, jolla saadaan 

pienennettyä riskiä). 
Toteutettaviksi suojaustoimenpiteiksi on kuorma-auton lavan perälautaan kiinnitettävä 
varoetäisyystarra (5 m). Riski toimenpiteiden jälkeen on arvioitu seuraavasti: 

 seuraukset 50 
 todennäköisyys 0,3 
 riski 15 (vähäinen riski/riski riittävän pieni). 

Jäännösriskiä ei esiinny paiskautuneeksi tulemisen vaaralla. 
 
Kaikki vaihtolavalle esiintyvät riskit on käsitelty riskianalyysissä (Liite IV).  
 
Jos jäännösriskejä esiintyy eikä niitä voida poistaa koneen teknillisillä muutoksilla, on 
jäännösriskien poistamiseksi tehtävä toimenpiteitä. Turvallisuustavoitteet on saavutettava 
käyttäen opasteita, turvamerkintöjä, varoituslaitteita sekä henkilösuojaimia. Jäännösriskin 
minimoimiseksi on työnantajalla suuri vastuu perehdyttää työntekijä turvalliseen 
työntekoon. Työntekijällä on oltava riittävä koulutus sekä pätevyys ammattiin. Kuitenkin 
työntekijän on muistettava työskennellä huolellisesti ja ammattitaidolla sekä huomioitava 
läheisyydessä olevat ihmiset. Jäännösriskejä esiintyy usein koneissa ja joskus 
turvallisuustavoitteita on vaan mahdoton saavuttaa. Tästä johtuen tulee kone suunnitella 
vastaamaan mahdollisimman lähelle kaikkia asetettuja tavoitteita. (Siirilä & Tytykoski 2016, 
s. 250; Työsuojelujulkaisuja 91 2009, s. 59.) 
 
Riskianalyysi on kohdeyrityksen tapauksessa CE-merkinnän hankinnan kannalta tärkein 
vaihe. Riskien arvioinnilla pyritään minimoimaan tai ainakin vähentämään tapaturmia sekä 
sairastumisien mahdollisuuksia. Vaarojen arviointi ja tunnistus parantavat niin valmistajan 
kuin käyttäjänkin turvallisuutta sekä luovat työympäristöstä turvallisemman. Riskianalyysin 
suorittaminen kohdeyritykselle konedirektiivin vaatimusten mukaisesti takaa vaihtolavalle 
turvallisemman, helpomman ja ympäristöystävällisemmän käytön. 
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5.2 Tekninen tiedosto 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan, miten teknisen tiedoston dokumentointi tulee laatia. 
Teknisen tiedoston tulee lähinnä osoittaa, että kone täyttää kaikki direktiivin mukaiset 
vaatimukset. Tiedostossa on osoitettava siinä määrin kuin on tarpeellista, tekniset tiedot 
koneen suunnittelun, valmistuksen ja toiminnan periaatteista. Teknisen tiedoston tulee olla 
laadittuna vähintään yhdellä tai useammalla Euroopan talousalueen kielellä, lukuun 
ottamatta käyttöohjetta, joka pitää olla laadittuna maan kielellä tai kielillä, mihin konetta on 
tarkoitus toimittaa. Teknisen tiedoston ei välttämättä tarvitse sijaita EU:n alueella eikä 
välttämättä olla koottuna tai tulostettuna tietyssä paikassa. Viranomaisille kuitenkin tekninen 
tiedosto tai sen osa tulee toimittaa viimeistään kahden viikon kuluessa sitä pyydettäessä. Jos 
näin ei tapahdu, voidaan konetta pitää säädösten vastaisena, jolloin kone tulee poistaa 
markkinoilta ja myynnistä. Tekninen tiedosto tulee olla valmistajalla koottavissa kymmenen 
vuoden ajan koneen valmistumisen jälkeen. Mikäli kone on sarjatuotantoa, tulee kymmenen 
vuotta laskea viimeisen koneen valmistusajankohdasta. (Euroopan komissio 2010, s. 359, 
363; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 111.) 
 
Tekninen tiedosto antaa valmistajalle tiedon ja osoituksen siitä, että valmistettu kone täyttää 
kaikki vaadittavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Lisäksi se helpottaa 
markkinavalvontaviranomaisten tarkastusta, etenkin koneeseen liittyviä kohtia mitä ei voi 
silmämääräisesti tulkita. Teknisessä tiedostossa koneen suunnittelua ja valmistusta ei 
tarvitse yksityiskohtaisesti esittää ja tässä tutkimuksessa katsottiin tarpeelliseksi osoittaa 
vaan koneen toiminta. Valmistajan pitää kuitenkin pystyä osoittamaan, että tekninen tiedosto 
kattaa kaikki oleelliset tiedot sekä havaitut riskit, ja että se täyttää vaadittavat terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset. EU:n sisäpuolelta tulevia koneeseen liitettäviä osia, komponentteja 
tai asiakirjoja, jotka ovat kirjoitettu Euroopan Unionin virallisilla kielillä, ei niiden 
kääntäminen ole pakollista. Kuitenkin muiden maiden kielillä kuin EU:n virallisilla kielillä 
kirjoitetut asiakirjat tulee kääntää EU:n viralliselle kielelle. (Euroopan komissio 2010, s. 
359.) 
 
Tekninen tiedosto on tehtävä jokaiselle uudelle koneelle mallista tai tyypistä riippuen. 
”Malli” ja ”tyyppi” tarkoittavat, että jokaisella yksittäisellä koneella on rakenne, tietyt 
ominaisuudet sekä käyttötarkoitus. Konetta voidaan valmistaa joko yksittäisenä tai 
sarjatuotantona. Yksittäisen koneen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa ja koneesta voi olla 



47 
 
 

erilaisia muunnoksia. Kuitenkin niiden perusrakenne täytyy olla samanlainen ja riskien 
arvioinnin vaarat ja tehdyt suojaustoimenpiteet vastaavanlaiset kuin alkuperäisellä. Koneen 
mallin ja tyypin muunnokset ovat kaikki eriteltävä teknisessä tiedostossa. (Euroopan 
komissio 2010, s. 361.) 
 
Lainaten Euroopan komissiota (2010, s. 360), kuuluu konedirektiivin soveltamisoppaan 
mukaan tekniseen tiedostoon ”seuraavat osat: 
(a)  rakennetiedosto jossa ovat 

- koneen yleiskuvaus, 
- koneen yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset sekä asianmukaiset 

kuvaukset ja selitykset koneen toiminnan ymmärtämiseksi, 
- täydelliset ja yksityiskohtaiset piirustukset laskelmineen, testaustuloksineen, 

todistuksineen ja muine tietoineen, joita tarvitaan tarkastaessa, onko kone 
olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, 

- riskin arviointia koskevat asiakirjat, joista ilmenee noudatettu menettely, mukaan 
lukien 

                  (i)  luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat             
                        konetta, 
                  (ii) niiden suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen   
                        vaarojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta   
                        koneeseen liittyvistä jäännösriskeistä. 

- käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät siten, että käy ilmi, mitkä olennaiset 
terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat, 

- tekniset selosteet, joista ilmenevät niiden testien tulokset, jotka on suorittanut joko 
valmistaja tai valmistajan taikka tämän valtuutetun edustajan valitsema laitos, 

- jäljennös koneen ohjeista, 
- puolivalmisteen osalta tarpeen mukaan liittämisvakuutus ja puolivalmisteen 

asianmukaiset kokoonpano -ohjeet, 
- tarpeen mukaan jäljennökset koneen tai muiden siihen liittyvien tuotteiden EY-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksista, 
- jäljennös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta; 

(b)  sarjatuotteiden osalta ne sisäiset toimenpiteet, jotka pannan täytäntöön sen    
       varmistamiseksi, että kone pysyy tämän direktiivin säännösten mukaisena”. 
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A-kohdan kolme ensimmäistä luetelmakohtaa käsittelevät teknistä rakennetiedostoa. Nämä 
kohdat sisältävät yleiskuvauksen koneesta. Tiedoston tulee olla riittävän yksityiskohtainen, 
jolloin markkinavalvontaviranomaiset saavat kuvauksen koneen toiminnasta ja voivat 
varmistaa, että kone täyttää kaikki vaadittavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. 
(Euroopan komissio 2010, s. 361.) 
 
Tämän tutkimuksen yleiskuvaus vaihtolavasta on seuraavanlainen: 

 vaihtolavan materiaalina käytetty rakenneterästä S355 
 vaihtolavanrunko on I-palkki 
 vaihtolava on varustettu koukku- tai vaijeritartunnalla 
 vaihtolava sisältää kasettivarustuksen 
 vaihtolava on varustettu pakokaasujärjestelmällä, joka toimii lämpöpohjana 
 vaihtolavassa on 24 V:n sähköjärjestelmä. 

 
Taulukossa 8 on esitetty vaihtolavan tekniset tiedot. 
 
Taulukko 8. Vaihtolavan tekniset tiedot. 

Tekniset tiedot 
Kantavuus 11500 kg 
Lavan koko 5400 x 2500 x 1500 mm³ 
Lavan tilavuus 20,25 m³ 
Paino 3200 kg 
Hydrauliikan paine max 210 bar 

 
Lisävarusteet: 

Hydraulinen perälauta   kyllä 
Hydrauliset sivulaidat   kyllä 
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Sivulla 47 4. luetelmakohta koskee riskin arvioinnin asiakirjoja, joita ovat tässä 
tutkimuksessa riskien arviointi ja hallinta sekä liitteet III ja IV. Asiakirjat ovat tarvittaessa 
esitettävä markkinavalvontaviranomaisille, joista selviää, että koneeseen on käytynä läpi 
kaikki vaadittavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä, että koneeseen on tehty 
vaadittavat suojaustoimenpiteet. Alakohdissa i ja ii todetaan, että riskin arvioinnista voidaan 
tehdä luettelomainen. (Euroopan komissio 2010, s. 361.) 
 
Sivulla 47 5. luetelmakohta sisältää käytetyt standardit, mikäli niitä on käytetty. Kuitenkin 
teknisistä asiakirjoista tulee ilmetä, että kaikki terveys- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät. 
Luetelmakohdassa on myös mainittava yhdenmukaistetut standardit eli C-tyypin standardit, 
jos sellaisia on hyväksikäytetty vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa. (Euroopan 
komissio 2010, s. 361.) 
 
Sivulla 47 6. luetelmakohta koskee teknisiä selosteita, joita tehdään tarpeen mukaan. 
Selosteet ovat joko valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan suorittamia testauksia tai 
jonkin ulkoisen laitoksen suorittamia koetuloksia, joita ei kohdeyrityksen vaihtolavalle 
tarvinnut suorittaa. Mahdollisilla testauksilla katsotaanko soveltuuko kone turvalliseen 
käyttöön. Yhdenmukaistetuista standardeista käy ilmi, vaaditaanko kyseiselle koneelle jokin 
tarkastus, näyte, tyyppitesti tai yksikkötesti. (Euroopan komissio 2010, s. 361; Siirilä & 
Tytykoski 2016, s. 112.) 
 
Sivulla 47 7. luetelmakohta koskee vaadittavia koneen käyttö- ja huolto-ohjeita, jotka täytyy 
sisältyä tekniseen tiedostoon. Nämä luetelmakohdan vaadittavat käyttö- ja huolto-ohjeet 
löytyvät liitteestä V. Lisäksi kahdeksannessa luetelmakohdassa vaaditaan tekniseen 
tiedostoon puolivalmisteen osalta liittämisvakuutus sekä asianmukaiset kokoonpano-ohjeet. 
Tämä ei koske tutkimuksen vaihtolavaa, koska se ei ole puolivalmiste. (Euroopan komissio 
2010, s. 362; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 112.) 
 
Sivulla 47 9. ja 10. luetelmakohta koostuu koneeseen tai siihen liittyviin tuotteisiin, joiden 
jäljennökset liitetään tarpeen mukaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen. EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy liitteestä VI. (Euroopan komissio 2010, s. 361; Siirilä 
& Tytykoski 2016, s. 112.) 
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5.3 Käyttöohjeiden laadinta ja merkitys CE-merkintää haettaessa 
Lähtökohtana hyvälle käyttöohjeelle voidaan pitää tuotteen hyvää teknistä sekä koneen 
käyttötarkoituksen tuntemusta. Käyttöohjeiden avulla valmistajat ja maahantuojat voivat 
helpommin lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä ohjeet helpottavat 
markkinavalvontaviranomaisten työtä. Käyttöohjeet auttavat myös asiakasta ja kuluttajaa 
arvioimaan ohjeiden tasoa, jolloin se voi vaikuttaa myös tuotteen ostopäätökseen. (Tukes 
2016, s. 2–3.) 
 
Käyttöohjeiden tarkoitus on luoda tuotteelle turvallinen käyttö. Markkinoille saatettavassa 
tuotteessa on oltava turvalliseen ja oikeanlaiseen käyttöön opastavat käyttöohjeet. Ohjeiden 
on oltava kiinnitettynä itse tuotteeseen tai oltava tuotepakkauksen mukana tuleva erillinen 
opas. Suurin osa sattuneista tapaturmista johtuu ohjeiden sekä tuotteiden väärinkäytöstä. 
(Tukes 2016, s. 4.) Suomessa käyttöohjeita tulee noudattaa ja niiden toimittaminen on 
pakollista. Käyttöohjeissa on lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja tärkeimpiä niistä ovat muun 
muassa seuraavat: 

 käyttöohjeet ovat esitettävä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Ohjeissa on 
oltava tuotteen turvalliseen käyttöön tarvittavat tiedot 

 kuluttajalle oleelliset terveydelle ja omaisuudelle vaaraksi olevat ohjeet 
 ohjeissa on oltava tuotteen asentamista, kokoonpanoa, huoltoa, käyttöä, hoitoa, 

säilytystä sekä hävittämistä koskevat ohjeet. 
(Tukes 2016, s. 5.) 
 
Suomessa jokaisella koneella, jotka otetaan maassa käyttöön, on oltava erikseen suomen ja 
ruotsin kieliset käyttöohjeet. Jos kone kuitenkin valmistetaan vain tietylle asiakasyritykselle, 
voidaan ohjeet tehdä pelkästään suomeksi tai ruotsiksi, mikäli asiakasyritys sijaitsee 
yksikielisessä kunnassa. Kaksikielisissä kunnissa täytyy käyttöohjeet olla kirjoitettuna 
suomeksi että ruotsiksi. Jos konetta myydään koko maahan, on myös tällöin ohjeet oltava 
kirjoitettuna molemmilla kielillä. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 112.) Valmistaja voi katsoa 
parhaaksi myös laatia ohjeet englanniksi, tällöin koneen saattaminen markkinoille Suomessa 
vaatii käännöstä sekä suomeksi että ruotsiksi. (Tukes 2016, s. 5.) Koneen alkuperäisten 
ohjeiden mukana on aina toimitettava myös käännökset. Käännösten on oltava huolellisesti 
tehty ja selkeällä sekä sujuvalla suomen kielellä. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 113.) 
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Suomessa kuluttajansuojalain mukaan käyttöohjeiden laatimista vastaa koneen myyjä. 
Kuluttajalla on oikeus vaatia käyttöohjeita sekä suomeksi että ruotsiksi, näin tapahtuessa on 
myyjän ne hänelle toimitettava. Lisäksi jos alkuperäinen käyttöohje tai sen käännös on 
puutteellinen tai sitä ei ole saatavissa, voi kuluttaja vaatia kauppojen purkamista. (Tukes 
2016, s. 6.) 
 
Käyttöohjeet on laadittava aina ulkoasultaan ja sanamuodoiltaan niin, että ammattilainen 
sekä tottumatonkin käyttäjä osaa ohjeiden perusteella käyttää konetta turvallisesti ja 
moitteettomasti. Väärinkäyttö tai vahingossa tapahtuva virheellinen käyttö on minimoitava 
mahdollisimman epätodennäköiseksi käyttöohjeiden avulla. Näin ollen on ohjeissa 
huomioitava niin koneen tarkoitettu käyttö kuin kohtuudella ennakoitavissa oleva 
väärinkäyttö. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 113.) 
 
Tässä tutkimuksessa vaihtolavan käyttöohjeet on esitetty liitteessä V. Käyttöohjeet 
koostuvat seuraavista tiedoista: 

 vaihtolavan nimi, valmistajan osoite sekä toiminimi 
 esitiedot, joista selviää vaihtolavan toiminta ja sen käyttötarkoitus sekä vaihtolavan 

tekniset tiedot ja tiedot konekilvestä 
 turvallisuusohjeet, jotka koostuvat yleisistä turvallisuusohjeista, lavakohtaisista 

turvallisuusohjeista, kuljetuksesta ja vaihtolavan siirrosta, hydrauliikasta sekä 
huolto- ja korjausohjeista 

 yleiset turvamerkit ja niiden nimet 
 turvakomponentit 
 vaihtolavan käyttömuodot ja käyttörajoitukset 
 huolto-ohjeet 
 tiedot vaihtolavan poistamisesta käytöstä, kierrättämisestä sekä hävittämisestä 
 valmistajaa ja käyttäjää koskevat vastuut. 
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5.4 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on vuoden 1994 jälkeen valmistettujen koneiden 
mukana toimitettava asiakirja. Vakuutus voi olla valmistajan itse tekemä, mutta siihen on 
sisällytettävä tietyt siihen vaadittavat asiat. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 117.) Tutkitun 
vaihtolavan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on esitetty liitteessä V. 
 
Uusimman koneasetuksen mukaan vakuutus on tehtävä koneiden lisäksi laitteille, 
nostoapuvälineille, turvakomponenteille, nostoköysille, nostoketjuille ja nostovöille sekä 
nivelakseleille. Osittain valmiille koneille riittää pelkkä liittämisvakuutus. (Siirilä & 
Tytykoski 2016, s. 117.) Taulukossa 9 on esitetty EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
asiakirjaan vaaditut tiedot. 
 
Taulukko 9. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa esitettävät vaatimukset (mukaillen 
Siirilä & Tytykoski 2016, s. 118–119). 
Asiakirjan kohta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa esitettävää 
Valmistaja Valmistajan virallinen nimi (toiminimi) sekä niin täydellinen osoite, 

että posti ja paikkaa etsivä henkilö löytävät perille ilmoitetun 
osoitteen perusteella. 

Teknisen 
tiedoston  
kokoaja 
 
 
 
 
 

Sen henkilön tai yrityksen nimi ja täydellinen osoite, joka vastaa 
teknisen tiedoston kokoamisesta, jos toimivaltainen 
markkinavalvontaviranomainen pyytää teknisen tiedoston sisältämiä 
asiakirjoja nähtäväkseen. 
 
Sijaintipaikan on oltava jossain Euroopan maassa. Fyysisen henkilön 
sijasta voidaan mainita yritys ja tehtävänimike (esim. toimitusjohtaja 
laatupäällikkö tai suunnittelupäällikkö). 
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Taulukko 9 jatkuu. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa esitettävät vaatimukset 
(mukaillen Siirilä & Tytykoski 2016, s. 118–119). 
Asiakirjan kohta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa esitettävää 
Tiedot koneesta  
tai  
turvakompo-
nentista 
 
 
 
 
 
 

 Koneen yleisnimi (lumilava) 
 Koneen kauppanimi ja mahdollinen malli ja tyyppi (STARA) 
 Koneen ja sen toiminnan lyhyt kuvaus ellei asia ole itsestään 

selvä. Yksittäisillä koneilla (esim. vaihtolava) erityisiä 
kuvauksia ei tarvita. 

 Sarjanumero tai muu koneen yksilöivä tunniste 
(LL17/XX/XX) 

 
Kun koneita valmistetaan suuria määriä, kuten esimerkiksi vaihtolavaa, jokaiselle 
koneelle ei tarvitse erikseen tehdä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta. 
Vakuutuksessa on kuitenkin mainittava valmistuserä (valmistusvuosi tai 
ensimmäinen ja viimeinen sarjanumero), jota vakuutus koskee. Vakuutus voi 
koskea enintään yhden vuoden tuotantoa. 

Vakuutus 
säädösten 
mukaisuudesta 
 
 

Vakuutus siitä, että kone täyttää konedirektiivin (2006/42/EY) 
säännökset. Samalla on mainittava muut direktiivit tai säädökset, 
jotka koskevat konetta ja joiden vaatimukset täyttyvät (VNa, 
Valtioneuvoston asetus 400/2008). 
 
Direktiiveistä on käytettävä niiden virallisia tunnuksia (samat kuin 
Euroopan Unionin virallisessa lehdessä käytetyt). 

Käytetyt 
yhdenmukaistetut 
standardit 
 
 
 

Standardin voi mainita, jos standardin kaikki konetta koskevat 
vaatimukset on täytetty. 
 
Monissa standardeissa esitetään erilaisia vaihtoehtoja, jolloin pelkän standardin 
numeron ja nimen maininnalla ei ole juuri merkitystä. 
 
Valmistaja päättää mainitaanko standardeja. Vaikka standardin 
vaatimukset on täytetty, sitä ei tarvitse mainita, jos valmistaja ei 
halua. 
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Taulukko 9 jatkuu. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa esitettävät vaatimukset 
(mukaillen Siirilä & Tytykoski 2016, s. 118–119). 
Asiakirjan kohta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa esitettävää 
Muut  
standardit tai  
tekniset asiakirjat 

Vaatimustenmukaisuusolettama syntyy vain yhdenmukaistettujen 
standardien noudattamisesta. Valmistaja voi kuitenkin halutessaan 
mainita esimerkiksi käyttämiään ISO- tai IEC-standardeja 
(International Electrotechnical Commission), joiden kattamasta 
aiheesta ei ole yhdenmukaistettua EN-standardia. 

Päiväys Allekirjoituksen paikka ja aika. 
Allekirjoitus 
 
 
 

 Omakätinen allekirjoitus 
 Nimen selvennys 
 Allekirjoittajan asema yrityksessä 

 
Allekirjoittajana voi olla henkilö, jolla asemansa puolesta on oikeus 
kirjoittaa yrityksen nimi tai henkilö, jolle on erikseen annettu tätä 
varten kirjallinen valtuutus. 

Lisäksi 
 Jos koneelle tai turvakomponentille on tehty tyyppitarkastus, on mainittava 

tarkastuksen tehneen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero sekä EY-
tyyppitarkastustodistuksen numero. 

 Jos valmistaja on käyttänyt laadunvarmistusmenettelyä, on mainittava sen 
ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero, joka menettelyn on 
hyväksynyt. 

 
Alkuperäinen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, joka voidaan Euroopan 
talousalueella tehdä oman maan virallisella kielellä. Tämän lisäksi alkuperäisestä 
vakuutuksesta on tehtävä käännös joko suomen tai ruotsin kieliseksi. Näihin vakuutuksiin 
on merkittävä selkeästi, että toinen on alkuperäinen ja toinen käännös. (Siirilä & Tytykoski 
2016, s. 119.) 
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5.5 CE-merkinnän kiinnittäminen 
Koneen valmistaja on vastuussa siitä, että CE-merkintä kiinnitetään oikein, oli hän yhteisöön 
sijoittunut valtuutettu edustaja tai tämän ulkopuolella. Valmistaja voi kuitenkin nimetä 
henkilön edustamaan ja toimimaan nimissään, joka vastaa CE-merkinnän kiinnittämisestä. 
Koneen tulee täyttää kaikki tuotteeseen sovellutut direktiivit ja vaatimukset, jotta CE-
merkintä voidaan kiinnittää koneeseen. (SFS-käsikirja 133 2010, s. 12.) 
 
Ennen CE-merkinnän kiinnittämistä tulee suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt, jolla varmistetaan, että kone on kaikkien sovellettavien direktiivien ja 
säädösten mukainen. CE-merkinnän kiinnittäminen on yleensä tuotantovaiheen viimeinen 
vaihe ja usein koneissa se tehdään arvokilpeen. Kuitenkin leimaamalla tai valamalla voidaan 
tuotantovaiheen aikana kiinnittää CE-merkintä koneeseen. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, 
että vaatimustenmukaisuutta valvotaan koko tuotannon aikana. (SFS-käsikirja 133 2010, s. 
12.) 
 
CE-merkintä voidaan myös kiinnittää tuotteen mukana tuleviin saateasiakirjoihin tai 
pakkauksen kylkeen, jolloin voidaan perustellusti poiketa normaalista. Tällaisia tuotteita 
voivat olla esimerkiksi räjähteet tai jos tuotekohtaiset tekniset ja taloudelliset olosuhteet 
vaikuttavat CE-merkinnän kiinnittämiseen. Lisäksi vähimmäiskoosta voidaan poiketa tai jos 
merkintää ei saada näkyville selkeästi ja pysyvästi. Näissä tapauksissa CE-merkintä on 
kiinnitettävä tuotteen pakkaukseen tai asiakirjoihin. CE-merkintää ei voida koskaan jättää 
kiinnittämättä vain ulkonäkötekijöiden takia. (SFS-käsikirja 133 2010, s. 12–13.) 
 
Kiinnitetty CE-merkintä tarjoaa jäsenvaltioiden viranomaisille sekä muille kuluttajille ja 
käyttäjille tärkeää tietoa, josta selviää, että kone kattaa direktiivien olennaiset terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset. CE-merkinnän symboli takaa, että kyseisen direktiivin olennaisia 
vaatimuksia on noudatettu. Merkinnän kirjaimiin ”CE” ei saa lisätä muuta tekstiä, ainoastaan 
tunnusnumeron jos tuotantovaiheeseen on osallistunut jokin ilmoitettu laitos. Nykyisin 
uuden lähestymistavan mukaan voidaan CE-merkinnän lisäksi käyttää erilaisia 
kuvamerkkejä sekä merkintöjä, mutta ne eivät ole osa CE-merkintää. (SFS-käsikirja 133 
2010, s. 13–14. 
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6 POHDINTA 
 
 
Kohdeyritys on perustettu vuonna 1878 ja vuodesta 2009 entinen HKR (Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto) muuttui Staraksi ja on toiminut omana itsenäisenä virastona. 
Metallitekniikan yksikkö on yksi haastavimpia kohdeyrityksen osastoja konepajan 
kehityksen saralla. Konepajan keskeisimpiä töitä ovat korjaustyöt eikä niin ikään uusien 
kohteiden hankkiminen. Tulevaisuudessa kohdeyrityksen tulisi luoda jalansijaa uusille 
materiaalisovelluksille sekä uudiskohteille. CE-merkinnän hankkiminen uusille koneille 
onkin erittäin positiivinen ja näkyvyyttä aikaansaava kehitys. Konepaja panostaa tällä 
hetkellä uusien koneiden ja laitteiden rakentamiseen sekä hankintaan, jolloin myös CE-
merkinnän rooli on kasvamassa. Vaihtolavan CE-merkintä onkin toinen kantavien 
teräsrakenteiden jälkeen hankittu CE-merkintä konepajassa. Kohdeyrityksen valmius 
hankkia CE-merkintä kasvoi huomattavasti tämän tutkimuksen ansiosta. Ennen tätä 
tutkimusta yleiset tiedot ja kokemukset CE-merkinnästä olivat pintapuoliset sekä uusille 
koneille sitä ei ollut tehty koskaan aikaisemmin. Tämän tutkimuksen ansiosta kohdeyritys 
saa perusteelliset tiedot CE-merkintään koskevaan dokumentaatioon. 
 
CE-merkinnän hankkiminen on tuonut ongelmatilanteita myös muissa yrityksissä. CE-
merkintä tuli pakolliseksi rakennustuotteille kesällä 2013 ja yli 4000 suomalaista 
rakennustuoteyritystä joutui tuolloin hakemaan CE-merkintää. Ympäristöministeriö (YM) 
kiirehti yrityksiä hankkimaan sen mahdollisimman nopeasti, koska sen saamiseen aikaa 
saattoi kulua jopa kaksi vuotta. Esimerkiksi pienet konepajat ja sahat olivat tuolloin 
ongelmatilanteessa. CE-merkinnän hankkimiseksi tarvittiin koulutusta ja se aiheutti 
huomattavia kustannuksia. Yritykset joutuivat laatimaan asiakirjoja, tekemään koneille 
erilaisia testauksia sekä hankkimaan sertifikaatteja. Ongelmana saatettiin pitää myös 
sertifioijille VTT:lle (teknologian tutkimuskeskus) ja Inspecta:lle tulevia suuria määriä 
testauksia, jolloin niiden kapasiteetti ylittyisi. Pienille konepajoille CE-merkinnän 
hankkiminen maksaa paljon, jolloin vaan lähialueelle suuntautuva markkina tulee hyvin 
kalliiksi. Tämä saattaa olla jopa lamaannuttava kuolinisku pienille yrityksille. (YLE 2011.) 
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CE-merkintään liittyvää koulutusta on nykypäivänä ja tulevaisuudessa lisätty huomattavasti. 
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön huomioiminen on lisääntynyt huomattavasti 2000-
luvulla sekä kansainväliset yhteiset pelisäännöt ovat nousseet tärkeään rooliin 
yhteiskunnassa. Nämä asiat vaikuttavat myös suuresti CE-merkinnän hankkimisen 
tärkeyteen. Koulutus- ja asiantuntijapalveluita tarjoavat nykyään yhä useampi yritys sekä 
tarvittaessa apuna on käytössä monia eri alan konsultteja, jotka auttavat CE-merkinnän 
hankkimisessa. Tämän tutkimuksen aikana kävimme työnjohdon kanssa yhdessä 
koulutuspäivässä, joka koski CE-merkinnän hankkimista. Kohdeyrityksellä ei ole yhtäkään 
CE-merkintään perehtynyttä ammattilaista, joten kaikki tässä tutkimuksessa tuotettava tieto 
kohdeyritykselle oli lähestulkoon uutta. 
 
6.1 CE-merkinnän tärkeys ja pakollisuus 
Kohdeyrityksen tämän hetkinen tilanne on odottava, koska kohdeyritystä ollaan 
liikelaitostamassa sekä tulevat organisaatiomuutokset vaikuttavat koko konepajan 
kehitykseen. Kuitenkin kohdeyrityksen toiminnan kannalta voidaan tulevaisuudessa pitää 
eriarvoisen tärkeänä CE-merkinnän hankkimista vaihtolavalle. Kohdeyritys kehittyy 
jatkuvasti ja konepaja hakee koko ajan paremmin asemaansa markkinoilla. CE-merkintä 
tulee jatkossa edesauttamaan markkinatilanteen kasvua ja näkyvyyttä kohdeyrityksen 
imagolle. Vaihtolavan CE-merkintää voidaankin pitää erityisen tärkeänä, koska se on 
kohdeyritykselle ensimmäistä kiireellisyysluokkaa. Toiminta- tai vikatilanteissa voi 
tuotannon toimintaan syntyä katkos, mikä aiheuttaa kohdeyritykselle tappiota sekä 
ongelmatilanteita. Näiden tilanteiden välttämiseksi CE-merkinnällä on suuri merkitys. 
 
CE-merkintä takaa kohdeyrityksen vaihtolavalle turvallisemman käytön sekä riskien 
arvioinnin ja käyttöohjeiden avulla on otettu terveys- ja ympäristövaatimukset huomioon. 
Koneiden turvallinen käyttö sekä terveys- ja ympäristövaatimukset ovat nostettu jalustalle 
etenkin tämän päivän työ- ja siviilielämässä. Kaikki koneiden ja laitteiden käyttö mietitään 
ensin turvallisuuden näkökulmasta. CE-merkinnän tärkeys painottaa juuri näitä asioita, 
jolloin sen avulla voidaan taata koneen turvallisempi sekä terveysystävällisempi käyttö. 
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Suomessa CE-merkintä tuli rakennustuotteille pakolliseksi 1.7.2013 alkaen. (Tukes 2013a.) 
CE-merkintä ei ole vapaaehtoinen myöskään muun muassa koneissa, leluissa, 
sähkölaitteissa, painelaitteissa ja henkilönsuojaimissa, vaan niiden direktiivit määräävät sen 
pakollisuuden. Pakollisia CE-merkintään vaadittavia direktiivejä on yli 20. (Suomen 
Standardisoimisliitto SFS ry 2017.) Pakollinen CE-merkintä jakaa varmasti mielipiteitä niin 
pienemmissä konepajoissa kuin suuremmissa tehtaissa. 
 
6.2 CE-merkinnän merkitsevyyden ja vaikuttavuuden arviointi 
CE-merkin hankkiminen on aikaa vievä prosessi, joista riskianalyysi on haastavin ja pitkä 
kestoisin vaihe. Kokonaiskuvana prosessi on haastava ja kaikki vaadittavat vaiheet tulee 
suorittaa CE-merkin saamiseksi. CE-merkintää voidaan vielä pitää jonkinlaisena brändinä, 
koska se ei vielä ole kaikissa tuotteissa pakollinen. CE-merkintä voi nostaa tuotteen 
markkina-arvoa. Lisäksi kuluttaja ostaa mieluummin tuotteen joka on käynyt vaadittavat 
terveys- ja turvallisuusvaatimukset läpi kuin tuotteen, mikä ei ole käynyt CE-merkinnän 
saamiseksi vaadittavia vaiheita. Tämä CE-merkinnän brändi tulee jatkossa muuttumaan, kun 
yhä useampiin tuotteisiin tulee pakolliseksi CE-merkintä.  
 
Vaihtolavan CE-merkintä on pakollinen ja se on laissa määritelty, koska kyseessä on kone. 
CE-merkinnän merkitsevyyttä ja vaikuttavuutta ei juurikaan voida rahallisesti mitata, vaan 
sen tärkeys piilee terveys- ja turvallisuustarkastelujen ratkaisuissa. Rahallinen arvio voisi 
olla yhtä suuri ja tärkeä kuin itse terveyden säilyttäminen sekä turvallisuuden ylläpitäminen 
niin työpaikalla kuin kotona. CE-merkintää voidaan nyky-yhteiskunnassa pitää elinehtona 
tuotteiden käytölle, mutta esimerkiksi kohdeyrityksen konepajassa ollaan pärjätty hyvin 
ilmankin. Merkitsevyyden lisääntymisen seurauksena myös kohdeyritys hyötyy CE-
merkinnän hankkimisesta eri koneille, jolloin ne saavat potenttialisemman markkina-arvon. 
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6.3 Erityispiirteet kehittyvässä tuotantoympäristössä 
Kohdeyrityksen konepaja elää kehittyvässä tuotantoympäristössä. Tuotantotilojen 
muuttamisesta muihin tiloihin ollaan puhuttu jo pitkään, mutta mitään konkreettista päätöstä 
ei ole tullut konepajan tietoon. Kuitenkin kohdeyrityksen tuotantotilat ovat kehittymässä 
koko ajan modernimpaan suuntaan ja konekantaa ollaan uudistamassa sekä tiloja ollaan 
muokkaamassa tuotantoystävällisempään muotoon. Kehityksen suunta on positiivinen ja 
kohdeyrityksen menestystä voidaan pitää tulevaisuudessa nousujohteisena. 
 
Vaihtolavan CE-merkintää voidaan pitää tärkeänä hankintana kohdeyritykselle. Ympäristön 
kehitys vaikuttaa CE-merkinnän hankkimisen eri vaiheisiin. Vaihtolavan CE-merkinnän 
vaiheista tärkeimpinä voidaan pitää riskianalyysia sekä käyttöohjetta. Muuttuvassa 
tuotantoympäristössä, jolloin koneiden käyttötarkoitus ja paikka muuttuu, jolloin myös eri 
vaiheiden priorisointi muuttuu. Esimerkiksi jo kohdeyritykselle hankitun kantavien 
teräsrakenteiden CE-merkinnän tärkeimpänä dokumenttina voidaan pitää lujuuslaskelmia, 
joista selviää esimerkiksi rakenteiden kantavuus. Toinen esimerkki voisi olla 
henkilönostimet, joissa tärkein vaihe on määräaikaistestaukset ja -korjaukset. Kehittyvä ja 
muuttuva ympäristö vaikuttaa CE-merkinnän eri vaiheiden tärkeyteen tuote- ja 
konekohtaisesti. 
 
6.4 Kohdeyritykselle tuotettu uusi tieto 
Tutkimuksen avulla kohdeyritykselle saatiin analysoitua tarvittavat tiedot vaihtolavan CE-
merkinnän saamiseksi. Uutta tietoa voidaan jatkossa vielä jalostaa ja käyttää tulevissa 
kohdeyrityksen hankkeissa ja rakennettavissa koneissa. Uutta tietoa soveltamalla 
kohdeyritys voi parantaa kilpailukykyä markkinoilla ja on erityisesti kehityskykyisempi 
tuottamaan CE-merkintöjä omille koneille ja laitteille. Kohdeyrityksellä on loistavia 
innovaatioita, joihin tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan CE-merkintään liittyvää tietoa ja 
osaamista. 
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Riskien hallinta ja arviointi perustuu työpaikalla sattuneisiin tapaturmiin ja sairastumiin, 
joita kohdeyrityksessä käsiteltiin uudelle koneelle ensimmäistä kertaa. Riskianalyysi 
perustuu vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, joita myös analysoitiin ensimmäistä kertaa. 
Syntynyt uusi tieto helpottaa jatkossa huomattavasti koneille tehtävää riskianalyysiä. 
Standardeista saatua tietoa voidaan hyödyntää ja käyttää apuna seuraavien koneiden CE-
merkintää hankittaessa. Lisäksi vaihtolavalle tehty käyttöohje sisältää ohjeet turvalliseen 
käyttöön, jota pystytään myös tulkitsemaan uusien koneiden käyttöönotossa. 
 
6.5 Työn luotettavuus ja objektiivisuus 
Tutkimusta voidaan pitää luotettavana, koska se perustuu standardeihin, direktiiveihin, 
lakiin ja asetuksiin. Tutkimuksen luotettavan arvoperustan luo yhdistämällä asiantuntijoiden 
näkemykset, omat havainnot sekä kirjallisuusviitteet. Tutkimuksen arvot, päämäärät ja 
tavoitteet ovat selkeät ja johdonmukaiset sekä tieteellinen tausta ja koulutus antavat 
tutkimukselle erinomaiset lähtökohdat. Tutkimuksen kustantaja on kohdeyritys ja työ 
tehdään Lappeenrannan teknillisen yliopiston toimesta kohdeyritykselle. Tutkimusta 
tehdessä en kokenut olevan ulkopuolinen tarkkailija kohdeyrityksessä, vaan koin olevan 
hyödyksi ja osana organisaatiota. 
 
Tutkimus ei sitoudu mihinkään tiettyyn näkökulmaan, vaan painottaa eri vaiheiden 
monipuolisuudesta. Lisäksi tosiasiat ja argumentit esitetään eri näkökulmista, joten myös 
esitetyt standardit ja direktiivit ovat luotettavia. Kohdeyrityksen organisaatio hyötyy paljon 
tehdystä tutkimuksesta, ja sen tavoitteet ja toiminta tulevat esiin tutkimuksen johdanto-
osassa. Tutkimuksen teoriaosuus ja kohdeyrityksen case-esimerkki ovat perustellusti tutkittu 
ja niiden informaatiota voidaan pitää tieteellisenä, jolloin myös koko tutkimusta voidaan 
pitää erittäin luotettavana.  
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6.6 Tulosten sovellettavuus kohdeyritykselle 
Kvalitatiivinen tutkimus antaa kohdeyritykselle CE-merkinnän hankkimiseen tarvittavaa 
tietoa työpaikalla ja sitä voidaan jatkossa soveltaa helposti muihin koneisiin sekä 
hyväksikäyttää laitteiden käyttöönotossa. Tutkimustulosten sovellettavuus vahvistaa 
kohdeyritykselle työnteon houkuttelevuutta sekä lisää työntekijöiden motivaatiota. 
Kohdeyritykselle tehty case-esimerkki on hyvin sovellettavissa jatkotutkimuksiin ja 
seuraaviin kohdeyrityksen CE-merkinnän hankkimisen ongelmiin. 
 
6.7 Arvio tutkimuksesta ja mahdolliset jatkotutkimusaiheet 
Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin konkreettisesti, etenkin CE-merkinnän prosessi 
kohdeyritykselle saatiin analysoitua erinomaisesti. CE-merkinnän merkitsevyyttä ja 
vaikuttavuutta painotettiin tutkimuksessa ja näitä pohdittiin case-esimerkin avulla. 
Tutkimuksessa mietittiin konedirektiivin näkökulmasta CE-merkinnän tärkeyttä ja sen 
pakollisuutta. Lisäksi kohdeyrityksen kehittyvässä tuotantoympäristössä on monia muuttujia 
ja niiden vaikuttavuuden kannalta pohdittiin CE-merkinnän hankkimisen haasteellisuutta. 
 
Tutkimusongelmaan saatiin ratkaisut tutkimuksessa ja niiden pohdintaan selvät vastaukset. 
Vaihtolava on yksi kohdeyrityksen keskeisin toimilaite tällä hetkellä ja sen vika- ja 
häiriötilanteiden välttämiseksi voidaan käyttää apuna käyttö- ja huolto-ohjeita. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin standardien käyttönäkökulmaa niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin. Kuitenkin CE-merkinnän kokonaismerkityksen tarkastelua voidaan 
pitää erinomaisena jatkotutkimusaiheena. Tutkimus vastasi kaikkiin tutkimuskysymyksiin, 
joista tärkeimpänä voidaan pitää tuotettua dokumentaatiota CE-merkinnän hankkimiseksi 
kohdeyritykselle.  
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7 YHTEENVETO 
 
 
Tutkimuksen kohteena toimi kohdeyrityksessä valmistettu vaihtolava. Vaihtolava on 
tarkoitettu lumen sekä puutarhajätteen keräämiseen Uudenmaan seudulla. Vaihtolavasta 
löytyy hydraulisesti toimivat sivulaidat sekä perälauta. Konedirektiivin 2006/42/EY mukaan 
vaihtolava luokitellaan koneeksi, jolloin siihen on tehtävä tarvittavat toimenpiteet CE-
merkinnän hankkimiseksi. 
 
Tutkimuksessa käytettiin ensisijaisesti A-tyypin koneturvallisuuden standardeja SFS-EN 
ISO 12100-1 sekä SFS-EN 1050. Konekohtaista C-tyypin standardia ei vaihtolavalle löydy. 
B-tyypin standardit jätettiin tutkimuksesta pois, koska katsottiin järkevämmäksi soveltaa 
omia käytännön tietoja ja kokemuksia. 
 
CE-merkintä on Euroopan vaatimusten mukainen merkintä, joka on kiinnitettävä muun 
muassa leluihin, koneisiin, lääkintälaitteisiin sekä kaasulaitteisiin. CE-merkintä on vakuutus 
siitä, että valmistaja tai muu Euroopan talousalueelle (ETA) sijoittautunut edustaja on 
varmistanut, että markkinoilla oleva tuote vastaa kaikkia direktiiveissä asetettuja 
vaatimuksia ja säännöksiä sekä tuote on käynyt läpi kaikki asianmukaiset 
arviointimenettelyt. CE-merkintä takaa, että tuote on käynyt läpi kaikki turvallisuus-, 
terveys- ja ympäristövaatimukset. 
 
Suomessa koneiden turvallisuutta koskevat vaatimukset ja säädökset perustuvat voimassa 
oleviin direktiiveihin. Konedirektiivillä 2006/42/EY pyritään parantamaan koneisiin 
sovellettavia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jolloin voidaan taata näiden vaatimusten 
korkea taso sekä varmistetaan turvallisten koneiden vapaampi liikkuvuus EU:n markkina-
alueella. Konedirektiiviä sovelletaan kaikkiin uusiin koneisiin, jotka saatetaan markkinoille 
tai on otettu käyttöön EU:ssa tai sen ulkopuolisissa valtioissa. Konedirektiiviä koskevia 
vaatimuksia sovelletaan seuraaviin soveltamisaloihin: koneisiin, turvakomponentteihin, 
vaihdettaviin laitteisiin, nostoketjuihin, -vöihin ja -köysiin, nostoapuvälineisiin, 
puolivalmisteisiin sekä nivelakseleihin. 
 



63 
 
 

CE-merkinnän hankkiminen koostuu kuudesta vaiheesta, joista yksi vaihe on ulkoisen 
laitoksen tekemä testaus, jota ei kyseiselle vaihtolavalle tarvinnut suorittaa. Muut vaiheet 
ovat: 

 tunnistetaan tuotteelle ominaiset direktiivit ja yhdenmukaistetut standardit 
 tarkistetaan tuotteelle ominaiset vaatimukset 
 tuote testataan ja varmistetaan vastaako se vaatimuksia 
 Laaditaan pakolliset tekniset asiakirjat 
 tehdään EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitetään CE-merkintä. 

(Euroopan komissio 2011, s. 6–7.) 
 
Case-esimerkissä suoritettiin kohdeyrityksen vaihtolavalle nämä kaikki vaadittavat vaiheet. 
Riskien arviointia ja hallintaa voidaan pitää tärkeimpänä vaiheena käyttöohjeiden lisäksi. 
Riskianalyysi suoritettiin ryhmätyönä kohdeyrityksen eri asiantuntijoiden kanssa. Liitteestä 
IV huomataan, että vaihtolavalla on vain yksi sietämätön riski (perälaudan nostosta 
aiheutuva vaara kuljettaessa lavan läheisyydessä) ja sekin saatiin pienennettyä kohtalaiseksi 
riskiksi tarvittavilla suojaustoimenpiteillä. Suurin osa alussa olevista riskeistä olivat joko 
kohtalaisia tai vähäisiä riskejä, jotka saatiin kaikki pienennettyä tarvittavilla toimenpiteillä 
vähäisiksi riskeiksi. Yksi vaihtolavan vähäisistä riskeistä saatiin minimoitua 
merkityksettömäksi riskiksi. Kaiken kaikkiaan vaihtolavalle havaittiin yhteensä 16 
vaaratekijää, jotka kaikki saatiin pienennettyä tarvittavilla toimenpiteillä. Päätelmänä 
voidaan todeta, että vaihtolavaa on todella turvallinen käyttää ja se täyttää kaikki 
konedirektiiviin vaadittavat turvallisuus-, terveys ja ympäristövaatimukset. 
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Liite I 
 

CE-merkintä. 
 

 
CE-merkintä standardimitoin (GSPK Design 2017). 
 
CE-merkinnän on oltava vähintään 5 mm korkea, mutta poikkeuksen vähimmäiskokoon voi 
tehdä pienet tuotteet. CE-merkintä tulee laittaa tuotteeseen, tuotteen pakkaukseen tai 
valmistekilpeen taikka tuotteen mukana tuleviin ohjeisiin, ilmoituksiin tai erillisiin 
asiakirjoihin. Merkintä tulee olla helposti luettavissa ja näkyvissä sekä sen on pysyttävä 
paikoillaan pysyvästi. (Euroopan komissio 2010, s. 126; SFS-käsikirja 133 2010, s. 4.) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Liite II 
 
Kaavio koneiden ja osittain valmiiden koneiden markkinoille saattamisesta.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     Liite III, 1 
 
Vaarojen tunnistamislomake. 
 
Yritys: STARA Päiväys: 23.3.2017 
Arvioinnin kohde: Lumi-/puutarhajätelava  
                              (vaihtolava) 

Arvioijat: Olli Hardén, tuotantoinsinööri,  
                 työnjohtaja, konepajapäällikkö 

 
1. Mekaaniset vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
1.1 Yliajetuksi tulemisen vaara  X   
1.2 Paiskautuneeksi tulemisen vaara X   - perälaudan nostosta   

  aiheutuva vaara 
1.3 Puristumisvaara 

X  
 - perälaudan  

  laskemisesta      
  aiheutuva vaara 
- sivulaudan väliin  
  puristuminen 

1.4 Viilto- tai irti leikkautumisvaara  X   
1.5 Nieluun joutumisvaara tai            
      loukkuun jäämisvaara  X   
1.6 Takertumisvaara  X  Koneessa ei ole  

takertumisvaara  
aiheuttavia ulokkeita 

1.7 Hankautumisvaara tai    
      hiertymisvaara  X   
1.8 Iskuvaara  X   
1.9 Kehoon tunkeutumisvaara  
      (injektoituminen) X   Korkeapaineisen 

nesteen 
tunkeutumisvaara 

1.10 Leikkautumisvaara  X   
1.11 Liukastumisvaara,  
        kompastusvaara  
        tai putoamisvaara 

 X   

1.12 Lävistymisvaara tai pistovaara  X   
1.13 Tukehtumisvaara  X   

 
 
 
 
 



 
 
 

       Liite III, 2 
 
2. Sähköiset vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
2.1 Valokaari  X   
2.2 Sähkömagneettinen ilmiö  X   
2.3 Sähköstaattinen ilmiö  X   
2.4 Jännitteiset osat  X  24 V 
2.5 Riittämätön etäisyys  
      korkeajännitteisiin osiin  X   
2.6 Ylikuormitus  X   
2.7 Vikatilanteiden vuoksi            
      jännitteisiksi tulleet osat  X   
2.8 Oikosulku X   24 V 
2.9. Lämpösäteily  X   

 
3. Lämpötilasta johtuvat vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
3.1 Räjähdys  X   
3.2 Liekit  X   
3.3 Korkean tai matalan lämpötilan  
      omaavat kappaleet tai materiaalit  X   
3.4 Säteily lämmönlähteistä  X   

 
4. Melusta johtuvat vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
4.1 Kavitaatioilmiö  X   
4.2 Poistojärjestelmä  X   
4.3 Suurella nopeudella vuotava kaasu  X   
4.4 Valmistusmenetelmä  
      (meistäminen,  
      leikkaaminen jne.) 

 X   
4.5 Liikkuvat osat  X   
4.6 Raapivat pinnat  X   
4.7 Epätasapainossa olevat pyörivät  
      osat  X   
4.8 Viheltävä pneumatiikka  X   
4.9 Kuluneet osat  X   

 



 
 
 

    Liite III, 3 
 
5. Tärinästä johtuvat vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
5.1 Kavitaatioilmiö  X   
5.2 Liikkuvien osien väärä kohdistus  X   
5.3 Itseliikkuvat laitteet  X   
5.4 Raapivat pinnat  X   
5.5 Epätasapainossa olevat pyörivät  
      osat  X   
5.6 Värähtelevät laitteet  X   
5.7 Kuluneet osat  X   

 
6. Säteilystä johtuvat vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selvitys 
6.1 Ionisoiva säteilyn lähde  X   
6.2 Matalataajuinen  
      sähkömagneettinen  
      säteily 

 X   
6.3 Optinen säteily (infrapuna, näkyvä  
      ja ultravioletti) mukaan lukien    
      lasersäteily 

 X   
6.4 Radiotaajuinen sähkömagneettinen  
      säteily  X   

 
7. Materiaaleista tai aineista  
    johtuvat vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
7.1 Aerosoli  X   
7.2 Biologinen ja mikrobiologinen  
      (virus- tai bakteeriperäinen tekijä)  X   
7.3 Palava aine  X   
7.4 Pöly  X   
7.5 Räjähdysaine  X   
7.6 Kuitu  X   
7.7 Palava neste  X   
7.8 Fluidi  X   
7.9 Huuru  X   
7.10 Kaasu  X   

           



 
 
 

 Liite III, 4 
 
7.11 Sumu  X   
7.12 Hapetin  X   
7.13 Hydrauliöljy X   Letkurikko 

 
 
8. Ergonomiasta johtuvat vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
8.1 Pääseminen  X   
8.2 Mittarien ja näyttöjen rakenne tai  
      sijoittelu  X   
8.3 Ohjaimien rakenne, sijoittelu tai  
      tunnistettavuus  X   
8.4 Ponnistelu  X   
8.5 Välkkyminen, häikäistyminen,  
      varjo, stroboskooppi-ilmiö  X   
8.6 Kohdevalaistus  X   
8.7 Henkinen yli- tai alikuormitus  X   
8.8 Asento  X   
8.9 Toistuva toiminta  X   
8.10 Näkyvyys X   Näkyvyys kuorma- 

auton taakse/lavalle 
8.11 Inhimillinen virhe tai  
        käyttäytyminen X   Voi syntyä erilaisia  

vaaratilanteita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Liite III, 5 
 

9. Koneen käyttöympäristöstä  
    johtuvat vaarat Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
9.1 Pöly ja sumu  X   
9.2 Sähkömagneettinen häiriö  X   
9.3 Salamanisku  X   
9.4 Kosteus X   Letkurikko 
9.5 Likaantuminen X   Letkurikko 
9.6 Lumi X   Letkurikko 
9.7 Lämpötila  X   
9.8 Vesi X   Letkurikko 
9.9 Tuuli   X   
9.10 Hapen puute  X   

 
10. Energian käyttöön liittyvät 
      vaarat 

Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
10.1 Mekaaniset vaaratekijät: 
        - muoto 
        - suhteellinen sijainti 
        - massa ja vakavuus (osien  
          potentiaalienergia) 
        - massa ja nopeus (osien liike- 
          energia) 
        - Riittämätön mekaaninen lujuus 
        - potentiaalienergian  
          varastoituminen 

- joustaviin osiin  
- (jousiin) tai 
- paineenalaisiin 

nesteisiin tai  
- kaasuihin tai 
- tyhjiöön 

        - vuoto     

 

X 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Liite III, 6 
 
10.2 Energiasyötön vikaantumisen,  
        koneenosien rikkoutumisen ja  
        muiden toimintahäiriöiden  
        aiheuttamat vaaratekijät 

Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 

10.2.1 Energiasyötön vika (käyttö- tai  
           ohjauspiirissä) 
            - energianvaihtelu 
            - odottamaton käynnistyminen 
            - annetun pysäyttämiskäskyn  
              toteuttamatta jättäminen 
            - koneessa olevien liikkuvien  
              osien tai työkappaleiden  
              putoaminen tai  
              sinkoutuminen 
            - automaattisen tai  
              käsikäyttöisen pysäyttämisen  
              estäminen 
            - suojalaite ei ole täysin  
              toimintakuntoinen 

 X 

  

10.2.2 Odottamattomat koneenosien  
           sinkoutumiset tai fluidien  
           purkautumiset 

X   Letkurikko 

10.2.3 Ohjausjärjestelmän  
           vikaantuminen, virhetoiminto  
           (odottamaton käynnistyminen,  
           odottamaton toiminta-alueen  
           ylittyminen) 

 
X 

  

10.2.4 Asennusvirheet  

X 

 - kytkeminen väärin  
   mahdotonta 
- huoltoluukkuun  
   pääsy estetty 
- asentaminen  
  tapahtuu aina 
koneen  
  valmistajalla 

10.3 Vaaratekijät, jotka johtuvat  
        seuraavien turvallisuuteen  
        liittyvien toimenpiteiden tai  
        välineiden tilapäisestä  
        puutumisesta tai virheellisestä  
        sijoittamisesta: 

Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 

10.3.1 Käynnistys- ja pysäytyslaitteet  X   
 
 



 
 
 

Liite III, 7 
 
10.3.2 Turvallisuusmerkinnät ja -             
           signaalit 

 
X 

 - liikkuvat osat  
   merkitty tarroin 
- kipattaessa kuuluu  
   merkkiääni  

10.3.3 Kaikenlaiset tiedotus- tai  
           varoituslaitteet 

 X   
10.3.4 Energiasyötön katkaisevat  
           laitteet 

 X   
10.3.5 Laitteet hätätilanteita varten  X   
10.3.6 Turvallista säätöä tai huoltoa  
           varten tarpeelliset laitteet ja  
           varusteet 

 X  Säätö ja huolto  
tapahtuu aina koneen  
valmistajalla 

 
11. Koneessa olevaan  
      työskentelypaikkaan liittyvät  
      vaarat 

Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 

11.1 Putoaminen  X   
11.2 Pakokaasut tai hapen puute  X  Työskentely tapahtuu 

kuorma-auton hytistä 
11.3 Tulipalon vaara  X   
11.4 Mekaaniset vaarat: 
           - kosketus pyöriin 
           - koneen kaatuminen 
           - putoavat ja tunkeutuvat  
             esineet/materiaalit 
           - suurella nopeudella pyörivien           
             osien rikkoutuminen 
           - henkilöiden joutuminen  
             kosketuksiin koneen osien tai  
             sen työkalujen kanssa 

X  

 - maaperän  
  epätasaisuus voi  
  johtaa koneen  
  kaatumiseen 
- kuorman    
  putoaminen 

11.5 Riittämätön näkyvyys X   Näkyvyys kuorma- 
auton taakse/lavalle 

11.6 Riittämätön valaistus  X   
11.7 Puutteelliset istuimet  X   
11.8 Melu  X   
11.9 Tärinä  X   
11.10 Hätäpoistumisteiden tai  
          ulospääsykeinojen  
          riittämättömyys 

 X   
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12. Ohjausjärjestelmään liittyvät  
      vaarat 

Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
12.1 Hallintalaitteiden virheellinen  
        sijoittelu 

 X   
12.2 Hallintalaitteisiin  
        vaikuttamistavan  
        tai niiden toimintatavan  
        puutteellisuus 

 
X 

  

 
13. Kuljettajaan tai käyttäjään  
      kohdistuvat vaarat 

Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
13.1 Riittämätön ohjeistus X   Väärinkäyttö 

 
14. Ulkopuolisten aiheuttamat tai  
      heihin kohdistuvat vaarat 

Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
14.1 Asiaankuulumaton  
        käynnistäminen tai käyttö 

 X   
14.2 Osan siirtyminen pois  
        pystyasennosta 

 X   
14.3 Ääni- tai  
        valomerkinantolaitteiden  
        puute tai riittämättömyys 

 X  Kuorma-autossa  
peruutusääni sekä  
peruutusvalot 

 
15. Henkinen kuormitus ja  
      toimintovirheet 

Kyllä Ei Ei tietoa Selitys 
15.1 Virheliikkeet ja -painallukset  X   
15.2 Koneen ylikuormaaminen tai  
        käyttäminen työhön johon sitä ei  
        ole tarkoitettu 

 
X 

 - koneen käyttäjä  
  on perehdytetty  
   työhön 
- koneen käyttäjä  
  on lukenut  
   käyttöohjeet 

15.3. Suojalaitteiden ja  
         suojavarusteiden käyttö 

 X   
15.4. Päihteiden käyttö  

X 
 Koneen käyttö  

päihteiden 
vaikutuksen alaisena 
on kielletty 
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Riskianalyysi. 
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Käyttöohjeet. 
 

 
 
 

 
 

KÄYTTÖOHJE 
lumi- ja puutarhajätelava 

 
STARA/Konepaja/Metallitekniikka 
00560 Helsinki Finland 
Tel. +358 (09) 310 39338 
Email: antti.rusko@hel.fi 
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1      ESITIEDOT 
 
 
Tämä on käyttöohje Helsingin kaupungin STARA konepajan valmistamalle kuorma-auton 
lumi- sekä puutarhajätelavalle. Käyttöohje pitää sisällään myös huolto-ohjeet. Toivomme, 
että olette tyytyväisiä käyttäessänne valmistamaamme konetta ja se täyttää tarvitsemanne 
vaatimukset sekä palvelee teitä pitkään. Pyydämme koneen käyttäjää lukemaan tämän 
käyttöohjekirjan huolellisesti ja tarkkaan ennen kuin otatte koneen käyttöön. Tämän lisäksi 
huoltoa tekevän henkilön on luettava huolto-ohjeet ennen huoltotöiden aloittamista. On 
erityisen tärkeää noudattaa käyttöohjekirjaa ja huolto-ohjeita, jotta kone toimii 
moitteettomasti ja turvallisesti. 
 
1.1    Käyttötarkoitus 
Kone on tarkoitettu asetettavaksi kuorma-auton rungon päälle. Lavalla voidaan siirtää ja 
purkaa erilaisia materiaaleja. Tämä vaihtolava on tarkoitettu pelkästään lumi- sekä 
puutarhajätelavaksi. Lavaa ei saa käyttää muihin tarkoituksiin tai käyttää muun materiaalin 
käyttöön. Lava on kippilava em. materiaalien kuljetukseen suositusten, rajoitusten sekä 
turvallisuusohjeiden puitteissa. 
 
1.2    Tekniset tiedot 
 
Kantavuus 11500 kg 
Lavan koko 5400 x 2500 x 1500 mm³ 
Lavan tilavuus 20,25 m³ 
Paino 3200 kg 
Hydrauliikan paine max 210 bar 

 
Lisävarusteet: 

Hydraulinen perälauta   kyllä 
Hydrauliset sivulaidat   kyllä 
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1.3    Konekilpi 
Direktiivin 2006/42/EY ns. koneasetuksen mukaan koneeseen tarvitsee tehdä tiettyjä 
merkintöjä. Koneella täytyy esimerkiksi olla sarjanumero, jotta se voidaan erottaa muista 
samanlaisista koneista. Yleensä koneeseen tehdään erillinen konekilpi, joka pitää sisällään: 

- valmistajayrityksen nimi ja täydellinen osoite 
- koneen nimi/malli 
- CE-merkintä 
- sarjanumero 
- valmistusvuosi 
- tyyppiä ja turvallista käyttöä koskevat olennaiset tiedot 
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Edellä esitetty STARA:n konekilpi löytyy lavasta seuraavan kuvan osoittamasta paikasta. 
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2       TURVALLISUUSOHJEET 
 
 
Tämän käyttöohjekirjan turvallisuusohjeita on ehdottomasti noudatettava! 
 
                                                       VAROITUSMERKKI 
 

 
 

Tässä käyttöohjekirjassa käytetään tätä varoitusmerkkiä, kun käyttäjään tai muuhun 
henkilöön kohdistuu jotain vaaraa. Varoitusmerkkiä käytetään myös jos ympäristöön tai 
omaisuuteen liittyy jotain vaaratekijöitä. 
 
2.1    Yleiset turvaohjeet 

 
 Käytä aina asiaankuuluvia työvaatteita työskennellessäsi koneen kanssa 
 Tutustu aina ennen käyttöönottoa huolellisesti kuormalavaan, sen säätimiin, 

toimintaan sekä ohjauslaitteisiin 
 Noudata erityistä huolellisuutta lavan liikkuessa 
 Noudata aina käyttöohjeita sekä koneessa olevia varoituksia 
 Koneen käytöstä vastaa koneen käyttäjä 
 Noudata suurimpia sallittuja massoja, äläkä ylitä maksimi kuormitusta 
 Älä koskaan lastaa kuormaa reunojen yli 
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 Noudata aina turvallisuusetäisyyksiä 
 Työskenneltäessä lavan kanssa on sen läheisyydessä yleinen oleskelu kielletty 
 Älä tunge sormia tai muita kehon osia mihinkään missä ne voivat joutua 

puristukseen 
 Varmista ettei lapset tai muut sivulliset henkilöt pääse ohjaamoon käytön 

aikana 
 Konetta ohjataan vain kuorma-auton hytistä hallintalaitteella 
 Konetta saa käyttää ainoastaan kun kaikki suojukset sekä varoitustarrat ovat 

paikoillaan ja kunnossa 
 Aina ennen työskentelyä pitää varmistaa, ettei lavalla tai lavan takana ole 

ketään 
 
2.2    Lavakohtaiset turvallisuusohjeet 

 
 

 Kippaussuunta tulee suorittaa aina niin, että lava on sivuttain suorassa 
 Kippaaminen pitää aina suorittaa tasaisella ja kovalla maalla 
 Kipattaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta 
 Älä liikuta kuorma-autoa kipin ollessa ylhäällä 
 Lavaa ei saa ylikuormittaa koskaan eikä valmistaja ole tästä vastuullinen 
 Kuormaa lava niin, että se on tasaisesti painotettu koko lavalle 
 Tarkasta määräajoin koneen komponenttien toiminta 
 Uuden lavan toiminta on tyhjänä testattava koekippauksilla 2-3 kertaa 
 Huolehdi aina ettei kukaan ole lavan ja rungon välissä kippauksen aikana 
 Sivulaitojen on aina oltava ylhäällä kipattaessa 
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2.3    Kuljetus ja siirto 

 
 Noudata aina tieliikennelakia 
 Ennen liikkeelle lähtöä on aina tarkastettava koneen kunto 
 Noudata aina sallittuja akselipainoja, kokonaispainoja sekä kuljetusmittoja 
 Varmista aina, että liikuttaessa lava on kunnolla kiinni rungossa  
 Älä kuljeta koskaan lavalla ihmisiä tai eläimiä 

 
2.4    Hydrauliikka 

 
 

 Käytä aina kunnollisia turva- ja suojavaatteita sekä suojakäsineitä käsiteltäessä 
öljyjä ja rasvoja 

 Vältä ihokontaktia öljyjen ja rasvojen kanssa 
 Öljyt voivat aiheuttaa voimakasta ihon ärtymistä 
 Jos saat vammoja, ota heti yhteys lääkäriin 
 Ole erityisen varovainen käsitellessä hydrauliikkaosia 
 Hydrauliikkajärjestelmissä on kova paine sekä lämpötila, joten paineen 

purkautuessa, se aiheuttaa vakavia vammoja 
 Vaurioituneet hydrauliikkaletkut ja suojaspiraalit on vaihdettava välittömästi, 

eikä konetta saa käyttää 
 Hydrauliikkaosat voivat aiheuttaa leikkaus- ja puristusvammoja 
 Älä koskaan ylitä hydrauliöljyn maksimipainetta (210 bar) 
 Vältä öljyjen joutumista ympäristöön 
 Jäteöljy on hävitettävä maakohtaisten määräysten mukaisesti 
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2.5    Huolto- ja korjausohjeet 

 
 

 Käyttäjä ei saa huoltaa, korjata, tai asentaa mitään koneeseen, vaan se on 
tehtävä huollossa 

 Vikatilanteessa vie kone aina huoltoon 
 Ennen huolto- ja korjaustöitä tehdessä huolehdi, että moottori on pois 

käynnistä sekä kone on paineeton 
 Varmista ettei kone pääse liikkumaan pysähtyneenä 
 Älä nosta konetta, kuin siihen tarkoitetulla koneella 
 Jos varoitusmerkit tai varoitustarrat irtoavat on ne välittömästi uusittava 
 Sivulaitojen laskiessa/noustessa vinossa on kone vietävä huoltoon 
 Sylinterihuoltoluukkuun pääsy sallittu vain huollossa 
 Käytettävä vain valmistajan hyväksymiä komponentteja ja osia 
 Käytettävä vain valmistajan hyväksymiä öljyjä ja voiteluaineita 
 Hydrauliikkaletkuihin pitää tehdä määräaikaistarkastus 
 Letkut tulee vaihtaa jos ne ovat huonokuntoisia 
 Rasvanippojen huolto on tehtävä määräajoin 
 Pakokaasujen tarkistus on tehtävä määräajoin 
 Noudata huolellisuutta kun huollat ja/tai korjaat lavaa 
 Lavan huoltoa ja korjausta ei saa tehdä hydrauliikan ollessa kytkettynä 
 Huolehdi, että kone on pysyvästi tuettu 
 Käytä aina huoltotukea 
 Huoltotukea voi käyttää ainoastaan lavan ollessa tyhjä 
 Varmista, että huoltotuki on kunnolla kiinni ja hydrauliikka paineeton 
 Hydrauliliittimiä ei koskaan saa irrottaa jos kone on pelkästään hydrauliikan 

varassa 
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3      TURVAMERKIT 
 
 
Kuorma-autossa tai lavassa esiintyvät varoitusmerkit. Turvamerkkejä ei saa koskaan 
poistaa! 
 

    
                                                                  PURISTUSVAARA      PURISTUSVAARA 
 

                 
     HENKILÖKULJETUS KIELLETTY                          PURISTUSVAARA 
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4      TURVAKOMPONENTIT 
 
 

 
 
4.1    Valo- ja äänilaitteet 
Kuorma-auto on varustettu peruutusvalolla. Lisäksi kuorma-autoon on lisävarusteena 
asennettu peruutuskamera, mikä helpottaa huomattavasti peruuttamista. Lavan perälautaan 
on kiinnitetty varoetäisyystarra (5 m) sekä sivulaitoihin huomioväreillä oleva huomiotarra. 
Kipattaessa lavaa kuuluu äänimerkki. 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                      Lavan perälaudassa oleva varoetäisyystarra 
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5      KÄYTTÖMUODOT JA KÄYTTÖRAJOITUKSET 
 
 
5.1    Rajoitukset ja kielletyt käyttömuodot 

 
 Koneen käyttäjä ei saa olla huumausaineiden, alkoholin tai lääkkeiden 

vaikutuksen alaisena 
 Sairastavan tai invaliditeettisen henkilön luvan koneen käyttöön antaa lääkäri 
 Konetta ei saa käyttää alle 15 vuotiaat 
 Lavalla ei saa säilyttää mitään syövyttävää tai ruostuttavaa materiaalia 
 Käyttöolosuhteet on oltava hyvät eikä konetta saa käyttää jos olosuhteet 

mahdollistavat koneen kaatumisen 
 Ihmisten sekä eläinten kuljettaminen sekä nostaminen koneella on 

ehdottomasti kielletty 
 
 
6      HUOLTO-OHJE 
 
 

 Voitele komponentit neljä kertaa käyttökuukaudessa 
 Voitele kipin kiinnikkeet neljä kertaa käyttökuukaudessa 
 Rungon nivelien voitelu vähintään neljä kertaa käyttökuukaudessa 
 Hydrauliikkaletkujen tarkistus kerran puolessa vuodessa 
 Tarkista hydrauliikka, letkut, johdot, liittimet, laakerit, sylinterit ja venttiilit 
 Tarvittaessa vaihda ja/tai korjaa em. komponentit  
 Tarkista kipin, perälaudan, sivulaitojen sekä ohjauslaitteiden toiminta 
 Tarkista lisälaitteiden toimivuus 
 Korjaa ja/tai vaihda em. laitteet 
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7      KONEEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ 
 
 
Loppukäyttäjä on vastuussa koneen poistamisesta käytöstä tai henkilö/yritys, joka omistaa 
koneen poistamishetkellä. Koneen hävittäminen ja sen mukana tuleva jäte on maakohtainen 
asia, jonka käsittelyssä on noudatettava lakia ja määräyksiä. Lava on luonnossa 
hajoamatonta materiaalia, jolloin on erityisen tärkeää noudattaa hävittämiseen tarkoitettuja 
määräyksiä. Rauta ja metalli voidaan kierrättää uudelleenkäytettäväksi materiaaliksi. Öljyt, 
kumit sekä muovit pitää kierrättää ongelmajätteenä kaatopaikalle. Lisätietoja tarvittaessa 
antavat eri kuntien ympäristöviranomaiset. 
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8      VASTUU 
 
 
Koneen valmistaja ei ole vastuussa koneesta, jos käyttäjä käyttää konetta lain, 
turvallisuusmääräysten tai tämän käyttöohjekirjan vastaisesti. Käyttäjälle saattaa tulla 
tapauksia joihin ei ole ohjeita tai määräyksiä, tällöin tulee käyttäjän toimia 
koneturvallisuuden sekä direktiivien mukaisesti. 
 
Valmistaja ei vastaa, jos konetta käytetään väärin. 
 
Käyttäjällä on aina vastuu koneen käytöstä, sen toimivuudesta ja turvallisuudesta. 
 
Käyttäjällä on vastuu ulkopuolisille aiheutetuista vahingoista. 
 
Valmistaja ei vastaa muiden komponenttien tai fluidien käytöstä ja niistä seuraavista 
vahingoista. 
 
Valmistaja ei vastaa muiden materiaalien tai ylikuorman seurauksista. 
 
Valmistaja ei vastaa muihin koneisiin tai laitteisiin aiheutuvista vahingoista johtuen lavan 
käytöstä. 
 
Vain valmistajalla on oikeus tehdä koneeseen rakennemuutoksia ja uudelleen kehittää 
konetta.   
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
 

 
 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
Konedirektiivi 2006/42/EY 

 
Valmistaja:  STARA 
Osoite:  Hämeentie 115 
  00560 Helsinki 
  Suomi  Finland 
 
Vakuuttaa, että Kone: Lumilava 
  Malli: STARA 
  Sarjanumero: LL17/XX/XX 
 

 on konedirektiivin (2006/42/EY) ja siihen liittyvien muutosten sekä 
niiden voimaan saattavien kansallisten säädösten ja määräyksien 
mukainen 

 on Valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta 400/2008 
säännösten mukainen 

 
 
Paikka ja aika:   Allekirjoitus: 
Helsingissä 3.4.2017    

_____________________________ 
 

    Antti Rusko 
    Konepajapäällikkö 
 

 


