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Pakkaamo 2020 -pakkausyksikkö ja sen oheislaitteet on tarkoitettu vuokamaisien pakkaus-

ten valmistamiseen kuitumateriaaleista puristusmuovaamalla. Laitteisto on kehitetty tutki-

mus- ja kehitystyöprojekteissa, eikä sillä ole CE-merkintää. Tuotteiden, jotka saatetaan 

markkinoille tai otetaan käyttöön Euroopan talousalueella, on poikkeuksia lukuun ottamatta 

sisällettävä CE-merkintä.  

 

CE-merkintä edellyttää tuotetta koskevien direktiivien, asetuksien, lakien ja muiden säädök-

sien tunnistamista ja noudattamista. Merkittävässä osassa CE-merkintää on tuotteen riskien 

arviointi ja toimenpiteet, joilla varmistetaan riskitason säilyminen siedettävällä tasolla. Nou-

dattamalla CE-merkinnän asettamista koskevia säädöksiä, valmistajan on mahdollista suo-

rittaa CE-merkinnän edellyttämät toimenpiteet ja saattaa tuote markkinoille tai ottaa käyt-

töön. 

 

Työssä on tunnistettu Pakkaamo 2020 -pakkauslinjaa koskevat direktiivit ja suoritettu pak-

kauslinjalle riskien arviointi. Riskien arvioinnin tuloksien perusteella työssä on kuvattu toi-

menpiteet, joilla pakkauslinjasta tunnistettujen riskien riskitaso madalletaan siedettävälle ta-

solle. Toimenpiteet, joilla pakkauslinjan riskitasoihin vaikutetaan sisältää niin laitteisiin li-

sättävien suojuksien toteuttamisen kuin ohjeita laitteiston oikeaoppiseen käyttöön laitteiston 

elinkaaren aikana. 

 

Pakkauslinjan riskitasojen madaltamiseen kuvattujen toimenpiteiden tarkka kuvaus on edel-

lytys Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön ja sen oheislaitteiden CE-merkinnälle. Riskien tun-

nistamisen lisäksi CE-merkintä edellyttää laitteiston teknisen tiedoston kokoamista ja EY-

vaatimustenmukaisuuden laatimista, minkä jälkeen valmistajan on mahdollista kiinnittää 

tuotteeseen CE-merkintä ja saattaa tuote markkinoille tai ottaa käyttöön. 
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Pakkaamo 2020   -packaging unit and the auxiliary devices are designed to form fiber-based 

materials into deep packing trays with a press forming manufacturing method. The packing 

line has been developed in a series of research and development projects and it does not yet 

contain a CE-marking. Products released to the market or put into service within the Euro-

pean Economic Area must contain the CE-marking without considering exceptions.   

 

The procedure to affix the CE-marking requires that the applicable directives and standards, 

laws or other requirements that may specify the product are known and followed. The key 

point in the process is the risk analysis of the product and operations to ensure that the risk 

level in the product is at tolerable level. By following the regulations set by the European 

union it is possible for the manufacturer to complete all the necessary steps to affix the CE-

marking and release the product to the market or put into service.  

 

In the thesis the applicable directives for the Pakkaamo 2020 --packaging line are found out 

and the risk assessment is completed.  The results of the risk assessment process describe 

the operations that ensure the risk level is at a tolerable level. The operations include design 

of different types of machine guards as well as guidance for the operation of the equipment 

during the life cycle of the packaging line. 

 

The description of the methods to verify that risk level is at a tolerable level is a condition 

to affix the CE-marking to the Pakkaamo 2020 -unit and auxiliary devices. Additionally, the 

manufacturer must comply the technical dossier as well as the declaration of conformity 

which are needed in order to be able to affix the CE-marking to the Pakkaamo 2020 -pack-

aging line before it is released to the market or put into service.
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1 JOHDANTO 

 

 

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT Konetekniikan osastoon kuuluvassa pak-

kaustekniikan tutkimusryhmässä on suoritettu pakkaustekniikan tutkimus- ja kehitystyötä 

lukuisissa projekteissa usean vuosikymmenen ajan. Usein projektit ovat keskittyneet tarkas-

telemaan yksittäisien pakkauslaitteiden toimintaa, ja tutkimus- ja kehityshankkeiden pää-

määränä on ollut esimerkiksi soveltaa uusia tuotantotekniikoita kehittämällä pakkauslait-

teitta. 

 

Usein pakkauslaitteiden tutkimus- ja kehityshankkeissa keskitytään vain laitteen toiminnan 

varmistamiseen, pakkaustuotteen laadun parantamiseen tai tuotantoprosessin mahdollisim-

man tehokkaaseen toimintaan. Jos pakkauslaite on tarkoitus saattaa muuhun kuin tutkimus- 

ja laboratoriokäyttöön, on pakkauslaitteen valmistajan vakuutettava, että suunniteltu laite 

täyttää muun muassa siltä edellytettävät terveys- ja turvallisuusvaatimukset. 

 

Euroopan talousalueella (ETA) markkinoitavien tuotteiden on poikkeuksia lukuun ottamatta 

sisällettävä Conformité Européenne, CE-merkintä (European Commission 2019). CE-mer-

kinnällä osoitetaan markkinoille saatettavan tuotteen vastaavaan tuotteelle sovellettavaa 

lainsäädäntöä Euroopan talousalueella sekä Turkissa. Vaatimuksen taustalla on tavoite var-

mistaa, että ETA-maissa markkinoille saatettavat tuotteet täyttävät niiltä edellytettävät ter-

veys- ja turvallisuusvaatimukset eikä markkinoille voida saattaa tuotteita, jotka ovat yhden-

mukaistamislainsäädännön vastaisia. (EUVL C272, 26.7.2016, s. 58–59.) 

 

Diplomityö keskittyy tarkastelemaan Pakkaamo 2020 -pakkausyksikköä, joka on vuonna 

2015 alkaneen projektin tulos. Projektin aikana on valmistettu prototyyppiversio pakkaus-

yksiköstä, jonka perusteella on voitu todentaa, että pakkausyksikkö täyttää sille asetetut lait-

teen toiminnallisen näkökulman vaatimukset; joustava pakkausyksikkö pystyy valmista-

maan puristusmuovaamalla kuitumateriaaleista pakkauksia. (Pesonen & Tanninen 2018.) 

 

Kuvassa 1 esitetään Pakkaamo 2020 -pakkausyksikkö sekä siihen olennaisesti kuuluvat ai-

hion syöttölaite ja valmistettujen pakkauksien kuljetin. 
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Kuva 1. Pakkaamo 2020 -pakkausyksikkö, aihion syöttölaite sekä valmiiden tuotteiden kul-

jetin. 

 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön toimintaperiaatteena on muovata aihion syöttölaitteeseen 

syötetyt kartonkiaihiot puristusmuovaamalla vuokamallisiksi pakkauksiksi. Kuvassa 1 on 

havaittavissa, kuinka aihion syöttölaitteen hihnakuljettimessa vuoka-aihio on matkalla kohti 

puristusmuovausvaihetta ja vastaavasti valmiiden tuotteiden kuljettimella on nähtävissä pu-

ristusmuovaamalla valmistettu pakkaus.  

 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön uutuusarvo on, että valmistusprosessi on hyvin tarkasti 

säädettävissä mahdollistaen pakkausyksikön joustavan tuotantokäytön. Pakkausyksikkö so-

veltuu erityisesti pieniin tuotantomääriin, joissa korostuu laitteiston mahdollistama erilaisien 

pakkaustuotteiden valmistaminen ketterästi pakkausyksikköä muokkaamalla. Lisäksi pak-

kausyksikön kompakti koko koetaan tärkeäksi kilpailueduksi verrattaessa pakkausyksikköä 

jo markkinoilla oleviin vastaavia tuotteita valmistaviin pakkausyksiköihin. (Pesonen & 

Taninnen 2018.) 
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Syksyllä 2017 alkaneen pakkausyksikköön liittyvän FIPATEK-projektin (Business Finland 

TUTLI) tavoitteena on ollut selvittää kuitupohjaisien pakkausratkaisujen valmistusmenetel-

mien kaupallistamista sekä siihen liittyviä markkinoita. (Saimaan AMK 2019). Selvityksien 

mukaan Pakkaamo 2020 -pakkausyksikölle on kaupallinen tarve ja seuraava vaihe Pak-

kaamo 2020 -pakkausyksikön kehityksessä on mahdollistaa pakkausyksikön kaupallistami-

nen. (Leminen & Mirola 2018). 

 

LUT-yliopistossa valmistettujen pakkauslaitteiden kone- ja laiteturvallisuutta on tutkittu esi-

merkiksi diplomityössä CE-merkinnän edellytykset koneenrakennuksessa (Heinonen 2016). 

Vastaavasti diplomityö Vaakatasossa toimivan modulaarisen pakkausyksikön prässin suun-

nittelu kartonkipakkauksille keskittyy tarkastelemaan tämän diplomityön kohteena olevaa 

pakkausyksikön suunnittelua (Tolvanen 2016).  

 

1.1 Tutkimusongelma ja tutkimusmetodit 

Pakkausyksikköä Pakkaamo 2020 ei voida saattaa markkinoille, koska laitteistolta puuttuu 

CE-merkintä. Jotta CE-merkintä voidaan myöntää, on pakkausyksikön täytettävä erikseen 

määritellyt vaatimukset, jotka koskevat CE-merkinnän myöntämistä.  

 

Työn tavoitteena olevan CE-merkinnän myöntämisen mahdollistaminen on hyvin tarkasti 

määritelty. Lukuisat asetukset, direktiivit, standardit ja muut määräykset määrittävät, kuinka 

CE-merkinnän myöntäminen on suoritettava. Tutkimuksellisesta näkökulmasta CE-merkin-

nän mahdollistamisen vaatimat toimenpiteet ohjaavat toimintaa vahvasti, joskin antavat suu-

ria vapauksia toteuttaa vaadittavat toimenpiteet.  

 

Diplomityön tavoite on konkreettinen; olemassa olevaan laitteeseen on toteutettava teknisiä 

ratkaisuja, joilla täytetään erikseen määritellyt määräykset. Tieteellisestä näkökulmasta työn 

tuloksista voidaan olettaa, että työn tuloksia voidaan hyödyntää muissa pakkausyksiköissä 

ja varauksin myös muissa koneissa, jotka ovat vastaavassa tilanteessa kuin Pakkaamo 2020- 

pakkausyksikkö diplomityön aloitushetkellä. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Diplomityön tavoite on vastata tutkimuskysymykseen: Mitkä asetukset, direktiivit, lait tai 

muut määräykset koskevat Pakkaamo 2020 -pakkausyksikköä ja siihen olennaisesti kuuluvia 

oheislaitteita koneturvallisuuden näkökulmista ja kuinka asetetut vaatimukset voidaan täyt-

tää, jotta laitteille voidaan myöntää CE-merkintä? Työn tavoite on yksityiskohtaisesti mää-

ritellä Pakkaamo 2020 -pakkausyksikölle ja siihen olennaisesti kuuluville oheislaitteille vaa-

dittavat toimenpiteet, jotka edellytetään CE-merkinnän myöntämiseksi. Jotta voidaan suun-

nitella asetuksien, direktiivien, lakien tai muiden määräyksien täyttäviä koneita, on luonnol-

lisesti tunnettava mitä edellä esitetyt vaatimukset tarkoittavat.  

 

Tutkimuskysymys voidaan jakaa osakysymyksiin, joissa keskitytään seuraaviin näkökul-

miin: 

- pakkausyksikköä ja sen oheislaitteita koskevat lait, asetukset, standardit tai muut 

määräykset 

- pakkausyksikön ja oheislaitteiden riskit ja riskien arviointi 

- keinot, joilla pakkausyksikön ja oheislaitteiden turvallisuusvaatimukset täytetään 

- pakkausyksikön ja oheislaitteiden CE-merkinnän myöntämisen edellytykset 

- kuinka lakien, asetuksien, standardien ja muiden määräyksien asettamat vaatimukset 

CE-merkinnän myöntämiselle pakkausyksikölle ja oheislaitteille täytetään ja toteu-

tetaan? 

 

Hypoteesina on, että CE-merkinnän edellyttämät vaatimukset pakkausyksikön ja oheislait-

teiden turvallisuudesta voidaan täyttää suunnittelemalla riittävät laitesuojat ja muut turva-

komponentit sekä varmistamalla, että pakkausyksikkö ja siihen olennaisesti kuuluvat oheis-

laitteet täyttävät niiltä edellytettävät turvallisuusvaatimukset. 

 

Diplomityö keskittyy tarkastelemaan Pakkaamo 2020 -pakkausyksikköä ja siihen olennai-

sesti kuuluvan aihion syöttölaitteen koneturvallisuutta mahdollistaen CE-merkinnän myön-

tämisen laitteistolle. Kahden edellä mainitun laitteen muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan 

tässä työssä Pakkaamo 2020 -pakkauslinjaksi. Diplomityön tavoitteena on tehdä selvitys- ja 

toteutustyö vaadittavista teknisistä ratkaisuista, jotka ovat CE-merkinnän myöntämisen edel-

lytyksenä. 
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1.3 Pakkaamo 2020 -pakkausyksikkö 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikkö on laite, joka valmistaa kuitupohjaisista materiaaleista, 

esimerkiksi elintarvikekartongista, vuokia, joita voidaan käyttää muovisien pakkausvuokien 

sijasta ruokatuotteiden pakkauksiin (Tolvanen et al. 2017, s. 482). Kuitupohjaisien materi-

aalien käyttäminen vuokien materiaalina tarjoaa useita etuja, joista merkittävimmät ovat 

pakkaustuotteen biohajoavuus, kierrätettävyys, hyvät paino-ominaisuudet, pakkaustuotteen 

ympäristöystävällinen imago sekä pakkausmateriaalin uusiutuvuus (Vishtal & Retulainen 

2012, s. 4424).  

 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön valmistusmenetelmä pohjautuu puristusmuovaukseen, 

jossa esivalmistellusta aihiosta muotoillaan lämmön ja puristuspaineen avulla vuoka. Val-

mistusmenetelmä mahdollistaa esimerkiksi muovipinnoitetun elintarvikekäyttöön hyväksy-

tyn kartongin muotoilemisen syväksi vuokapakkaukseksi. Kuvassa 2 esitetään puristusmuo-

vauksen periaate. (Tanninen et al. 2016, s. 142.)  

 

 

Kuva 2. Puristusmuovauksen periaate mukaillen (Tanninen et al. 2016, s. 142). 

 

Kuvaan 2 on merkitty puristusmuovauksen kannalta kolme oleellisinta komponenttia; uros- 

ja naarasmuotit sekä kehätyökalu sekä kuhunkin komponenttiin kohdistettavat voimat. Pu-
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ristusmuovaus aloitetaan asettamalla esivalmistettu aihio naarasmuotin päälle ja purista-

malla aihio naarasmuottia vasten kehätyökalulla. Tämän jälkeen urosmuotti puristetaan naa-

rasmuottia vasten muotoillen aihio vuoaksi. (Tanninen et al. 2016, s. 142.) 

 

Prosessin onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sekä uros- että naarasmuotit 

ovat lämmitettyjä oikeaan lämpötilaan ja puristusvoima sekä voima, jolla vuoka-aihiota pi-

detään naarasmuottia vasten, ovat oikein asetetut muovattavan materiaalin asettamien vaati-

muksien mukaan. Naarasmuotin lämpötilaksi suositellaan suurimmillaan 200 °C ja 

urosmuotin 50 °C. Vuoka-aihion lämmittämisen tarkoituksena on pehmentää elintarvikekar-

tonki mahdollistaen kuitumateriaalin paremman muovattavuuden sekä pehmentää muovi-

pinnoite, joka jäähtyessään kovettuu ja saa vuoan säilyttämään muotonsa.  (Tanninen et al. 

2016, s. 142.) 

 

Esivalmistettujen aihioiden nurkissa on oltava nuuttaukset, taittourat, jotka mahdollistavat 

aihion muotoilun puristusmuovaamalla halutun muotoiseksi vuoaksi ilman repeämiä tai 

muita virheitä (Tanninen 2015, s. 17). Vuoan puristusmuovauksen viimeisenä työvaiheena 

on puristaa vuoan reuna tasaiseksi. Samalla nuuttaukset litistyvät ja limittyvät toisiinsa pa-

rantaen vuoan muodossa pysyvyyttä, koska vuoan reuna jäykistyy. (Tanninen et al. 2016, s. 

142.)  

 

Puristusmuovausprosessin onnistumisen kannalta on olennaista, että lämpötilan ja puristus-

voimien suuruuden lisäksi puristusvoimien ajoitus sekä kesto ovat oikein asetettuja ja hallit-

tuja. Urosmuottiin kohdistettavan puristusvoiman on oltava riittävän pitkäkestoinen, jotta 

vuoka saavuttaa siltä toivotun muodon aihion puristuessa naarasmuottiin. Myös kehätyöka-

luun kohdistettavan oikaisuvoiman on oltava riittävän pitkäkestoinen, jotta vuoan kehällä 

olevat nuuttaukset muotoutuvat halutulla tavalla. Liian lyhyt puristusaika saa aikaan muoto-

virheitä vuokiin. (Tanninen et al. 2016, s. 144-156.) 

 

Kuvassa 3 esitetään Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön puristusmuovausprosessiin käyttämät 

komponentit sekä niistä käytettävät nimitykset. 
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Kuva 3. Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön komponenttien nimitykset. 

 

Kuvaan 3 on merkitty puristusmuovauksen kannalta oleellisimmat komponentit ja niistä 

käytettävät nimitykset. Tässä työssä uros- ja naarasmuotteja sekä kehätyökalua kutsutaan 

yhteisellä nimityksellä puristintyökaluiksi. 

 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikössä puristusmuovauksen vaatima puristusvoima tuotetaan 

lineaariaktuaattorilla, joka tuottaa suurimmillaan 180 kilonewtonin voiman. Lineaariaktu-

aattori kiinnittyy naarasmuottiin, joka pääsee liikkumaan vapaasti liukujohteita pitkin line-

aariaktuaattorin akselin suuntaisesti. (Pesonen & Tanninen 2018.) 

 

Kehätyökalun tehtävä on asemoida aihion syöttölaitteelta saapuva vuoka-aihio oikeaan asen-

toon suhteessa naaras- ja urosmuotteihin. Lisäksi kehätyökalulla säädetään puristusvoimaa, 

jolla vuoka-aihio on puristuneena naarasmuottia vasten. Liian suuri tai pieni puristusvoima 

vuoka-aihion kehällä aiheuttaa vikoja valmistettavaan pakkaukseen (Vishtal & Retulainen 

2012, s. 4429). Pakkaamo 2020 -pakkausyksikössä aihion pidätysvoimaa säädellään paineil-

masylintereillä. Kun sekä naarasmuotti että kehätyökalu puristuvat urosmuottia vasten, ta-

pahtuu vuoka-aihion puristusmuovaus vuoaksi. (Pesonen & Tanninen 2018.)  
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Kuvissa 1 ja 3 on huomioitavaa, että koneturvallisuuden näkökulmista pakkauslinjan suun-

nittelu ja toteutus on lähtökohtaisesti puutteellinen. Pakkauslinja on suunniteltu tuotekehi-

tys- ja innovaatioprojekteissa teknologialähtöisesti eikä kaupallisien tavoitteiden näkökul-

mista. Kaikki komponentit ja osakokoonpanot, jotka pakkauslinjaan on suunniteltu ja toteu-

tettu eri tuotekehitys- ja innovaatioprojekteissa, on tarkasteltava uudestaan koneturvallisuu-

den näkökulmat huomioiden. Kaupallisien toimijoiden komponentit, jotka pakkauslinjaan 

on liitetty, eivät lähtökohtaisesti vaadi samanlaista tarkastelua, koska niiden turvallisuus ku-

luttajille ja soveltuvuus käyttötarkoitukseensa osoitetaan CE-merkinnällä. On huomioitava, 

että CE-merkintä koskee vain ja ainoastaan kutakin komponenttia siinä tilassa, kun se han-

kintahetkellä on ollut. Mahdolliset muutokset tai lisäykset CE-merkittyihin komponentteihin 

muuttavat tilanteen. (EUVL C272 26.7.2016, s. 60.) 

 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön suunnittelussa on pyritty siihen, että sama pakkausyksikkö 

soveltuu mahdollisimman hyvin erilaisien pakkauksien valmistamiseen sekä niin vuoan 

muodon kuin tuotantoprosessin näkökulmista. Pakkausyksikön uros- ja naarasmuotit sekä 

kehätyökalut ovat suunniteltu modulaarisiksi ja pakkausyksikön muotit voidaan vaihtaa 

muutaman työtunnin aikana (Leminen, Kainusalmi & Pesonen 2019).  Lisäksi lineaariaktu-

aattorin tuottama puristusvoima on hyvin tarkasti kontrolloitavissa niin voiman tuottamisen 

kuin liikkeen tarkkuuden suhteen mahdollistaen tarkkojen prosessiparametrien saavuttami-

sen vaihtuvissa tuotantovaatimuksissa (Tolvanen et al. 2017, s. 488).   

 

Tuotantoprosessin näkökulmista pakkausyksikön yksinkertaisuus mahdollistaa ketterästi 

materiaalivirtojen uudelleenjärjestämisen; aihion syöttölaitetta tai valmiiden tuotteiden kul-

jettamiseen tarkoitettua hihnakuljetinta ei ole suunniteltu kiinteäksi osaksi pakkausyksikköä. 

Niin aihion syöttölaitteen kuin valmiiden tuotteiden kuljettimen asema voidaan valita suh-

teessa pakkausyksikköön soveltuvimmalla tavalla pakkausyksikön kulloiseenkin toimin-

taympäristöön.  (Pesonen & Tanninen 2018.) 

 

1.4 Koneturvallisuus pakkauslaitteissa 

Minkä tahansa koneen riskejä ja vaaroja määritettäessä on eduksi tutustua tilastoihin, joissa 

kuvataan koneille ja erilaisissa työtehtävissä sattuneita vahinkoja. Suomessa tilastoja on saa-

tavissa tällä hetkellä muun muassa seuraavista lähteistä: 

- Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisut työtapaturmista ja ammattitaudeista 
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- Tilastokeskuksen julkaisut työtapaturmista ja ammattitaudeista 

- Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO 

- Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostukset 

 

Viimeisenä mainittu Onnettomuustutkintakeskus ja sen tutkintaselostukset keskittyvät suur-

onnettomuuksien ja vaaratilanteiden analysointiin ilmailu-, raide-, liikenne- ja vesiliikenne-

onnettomuuksissa sekä muissa poikkeuksellisissa onnettomuuksissa, joissa vaaraa aiheutuu 

usealle henkilölle tai vaaran tutkinnalla voidaan olettaa saatavan uutta tietoa yleisen turval-

lisuuden parantamiseksi. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksien tavoitteena on 

selvittää suuronnettomuuden tai sen vaaran aiheuttajan seikkaperäinen syy, jotta vastaavalta 

tapahtumalta vältyttäisiin jatkossa. Onnettomuuden tai vaaratilanteen on kuitenkin oltava 

sellainen, joka aiheuttaa vaaran usealle henkilölle (Onnettomuustutkintakeskus 2019). Tä-

män vuoksi Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaraporteissa ei ole ensimmäistäkään tut-

kintaa, joka liittyisi suoranaisesti jonkin yksittäisen koneen aiheuttamaan vaaratilanteeseen 

pois lukien nostureihin ja nostolaitteiden kaatumiseen tai sortumisiin liittyvät onnettomuudet 

(Onnettomuustutkintakeskus 2017). 

 

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on Suomessa virallinen työtapaturma- ja ammattitautiti-

lastojen ylläpitäjä (Tapaturmavakuutuskeskus 2018 A). Tapaturmavakuutuskeskus tutkii 

erillisinä tapauksina kuolemaan johtaneet työtapaturmat, joiden tutkinnalla pyritään selvit-

tämään vakavan työtapaturman aiheuttaja sekä onnettomuuden kulku. Työpaikkaonnetto-

muuksien tutkinnan, TOT-tutkinnan, tutkintaraportit julkaistaan TVK:n ylläpitämässä TOT-

tietojärjestelmässä TOTTI. Lisäksi TVK ylläpitää erillistä työpaikkakuolemat.fi -internetsi-

vustoa, jossa havainnollistetaan niitä kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen johtaneita 

työtapaturmia, joista ei käynnistetä TOT-tutkintaa. (Tapaturmavakuutuskeskus 2019.) 

 

Tapaturmavakuutuskeskuksen tarjoamasta aineistosta on luettavissa, että vuonna 2017 Suo-

messa palkansaajille sattui yhteensä 127 991 työtapaturmaa, joista 24 550 sattui työmat-

koilla. Tarkemmin työtapaturmien jakautuminen esimerkiksi työsuorituksen, vahingoittu-

mistavan tai työtapaturman aiheuttaman poikkeaman mukaan esitetään TVK:n tilastosovel-

luksessa TIKKU.  (Tapaturmavakuutuskeskus 2018 B.) 
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TIKKU-tilastosovelluksessa on saatavissa vuoden 2016 tilastotiedot työkyvyttömyyden kes-

toista sekä vahinkojen lukumääristä. Tilaston lukuhetkellä vuoden 2017 tiedot olivat vielä 

ennusteita. Kuvissa 4, 5 ja 6 esitetään TVK:n tilastoimana, kuinka vuonna 2016 sattuneet 

työtapaturmat ovat jakautuneet työsuorituksien, vahingoittumistavan ja vahingoittumista 

edeltävän poikkeaman mukaan.  (Tapaturmavakuutuskeskus 2017.) 

 

 

Kuva 4. Työpaikkatapaturmat vuonna 2016 työsuoritteen mukaan jaoteltuna 

(Tapaturmavakuutuskeskus 2019 B). 

 

 

Kuva 5. Työpaikkatapaturmat vuonna 2016 jaoteltuna vahingoittumistavan mukaan 

(Tapaturmavakuutuskeskus 2019 C). 
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Kuva 6. Työpaikkatapaturmat vuonna 2016 jaoteltuna vahingoittumista edeltävän poik-

keaman mukaan (Tapaturmavakuutuskeskus 2019 D). 

 

Työpaikkatapaturmissa vuonna 2016 korostuu henkilön liikkumisesta, esineiden liikuttami-

sesta tai taakan käsivoimisen siirtämisen aiheuttaneiden tapaturmien määrä. Erityisesti tar-

kasteltaessa kuvassa 6 esitettyjä vahingoittumista edeltäviä poikkeamia havaitaan, että val-

taosa työpaikkatapaturmista aiheutuu henkilön putoamisesta, hyppäämisestä, kaatumisesta 

tai liukastumisesta. Diplomityössä tarkasteltavan koneen näkökulmasta vain pieni osa työ-

paikkatapaturmista johtuu varsinaisesti koneen käyttämisestä 

 

Tuorein Tilastokeskuksen julkaisu työtapaturmista on saatavilla vuodelta 2016. Seuraava 

julkaisu julkaistaan 17.6.2019 (Tilastokeskus 2018 A). Tilastokeskuksen työtapaturmatilasto 

esittää, että Suomessa tapahtui vuonna 2016 noin 132 000 työtapaturmaa, jotka johtivat joko 

tilapäiseen tai pysyvään työkyvyttömyyteen. Työtapaturmatilaston taulukoissa esitetään vas-

taavalla jaottelulla työpaikoilla ja työmatkoilla sattuneet työtapaturmat kuin TVK:n tilas-

toissa. Tilastoissa ei ole havaittavia eroja myöskään sisällöllisesti; onhan kyseessä samat 

työtapaturmat samalta vuodelta samassa maassa. (Tilastokeskus 2018 B, s. 7–8.) 

 

Yleiseen tilastotietoon pohjautuen on oletettavaa, että Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön ta-

paisille koneille sattuu työtapaturmia mutta sattuneita tapaturmia ei voida yksilöidä vain 
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yleisiin tilastoihin pohjautuen. Tarkemmin eri koneille sattuneita työtapaturmia voidaan tut-

kia esimerkiksi TVK:n TOT-tapauksista, joissa kuvataan tarkemmin kuolemaan johtanut ta-

paturma ja esimerkiksi millaisissa olosuhteissa tapaturma on sattunut.  

 

TOT-tietojärjestelmästä on löydettävissä 32 TOT-tapausta, joihin on ollut osallisena joko 

työntekijän puristuminen tai takertuminen tai jokin muu syy, joka voi olla kuviteltavissa 

myös diplomityön kohteena olevassa pakkausyksikössä tai sen kuljettimissa. Yrittäjien työ-

paikkaonnettomuuksien, YTOT-tapauksien, joukossa tapauksia vastaavia tapauksia on eri-

teltävissä yksi. TOT- ja YTOT-järjestelmistä valitut tapaturmat esitetään tapaustunnuksi-

neen, otsikoineen ja tapahtumapäivämäärineen liitteessä 1. Yhteensä TOT-tapauksia on tut-

kittu vuosien 1985 - 2018 välillä 861 kappaletta ja yrittäjille sattuneita työpaikkaonnetto-

muuksia vuosien 1998 - 2018 välillä 56 kappaletta. (Tapaturmavakuutuskeskus 2019 E.)  

 

TOT- ja YTOT –tapauksissa, joissa työntekijän kuolema on johtunut puristumisesta tai ta-

kertumisesta, korostuu, että tapaturmassa osallisena olevat koneet ovat lähtökohtaisesti suu-

ria diplomityössä tarkasteltavan koneen kokoon nähden. On epätodennäköistä, että esimer-

kiksi diplomityössä tarkasteltavan koneen hihnakuljettimet voisivat aiheuttaa kuolemaan 

johtavia onnettomuuksia puristamalla koneen käyttäjän pakkausyksikön rakenteita vasten, 

koska pakkausyksikön hihnakuljettimet ovat pienitehoisia. 

 

On todennäköistä, että pakkausyksikölle ja sillä tapahtuvat onnettomuudet ja vaaratilanteet 

ovat lähtökohtaisesti ruhjeita, mustelmia, sähköiskuja tai muita onnettomuuksia, joiden ai-

heuttaja ei suoranaisesti voi aiheuttaa henkilön menehtymistä. Tarkemmin tällaisien onnet-

tomuuksien ja vaaratilanteiden kulkua on esitetty Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TU-

KES) vaurio- ja onnettomuusrekisterissä (VARO). Vaurio- ja onnettomuusrekisteri esittää 

TUKESIIN toimialoihin kuuluvien onnettomuuksien ja vaurioiden syyt ja seuraukset myös 

niistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat aiheuttaneet vain aineellisia vahinkoja. 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 188). TUKEsin toimialoina on muun muassa koneet, sähkö-

laitteet sekä kemikaalit (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2019). 

 

VARO-rekisteri on uusittu 20.5.2013 ja käytössä oleva rekisteri sisältää TUKESin eri läh-

teistä kerääminä tiedot 3610 onnettomuudesta tai vaaratilanteista (Vaurio- ja 
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onnettomuusrekisteri 2019). Rekisteriin on syvennetty taulukkoon 1 merkityillä hakusa-

noilla. Taulukoon on merkitty kunkin hakusanan esiintymiskerrat rekisterin sisältämissä on-

nettomuuksissa ja vaaratilanteissa. 

 

Taulukko 1. Vaurio- ja onnettomuusrekisterin analysoinnin hakusanat ja esiintymiskerrat. 

 

Hakusana Tuloksia 

Pakkauskone 2 

Sähköisku 838 

Kuljetin 16 

Puris* 32 

 

Hakusanalla pakkauskone VARO-rekisterissä on rekisteröity kaksi onnettomuutta pakkaus-

koneille. Molemmat onnettomuudet ovat sähköiskuja, joista toinen on aiheutunut siitä, että 

laitteen jännitteellisyyttä ei ollut tunnistettu huoltotoimen aikana ja toinen taas puuttuvista 

suojalaitteista sähkölaitteessa. Ensimmäisen onnettomuuden syyksi esitetään, että vaaraa ei 

ollut tunnistettu ja jälkimmäisen vastaavasti puutteellisia eristeitä sähkölaitteessa. Muilla 

pakkausyksikön nimen muunnoksilla; pakkausyksikkö, pakkauslaite ei hakutuloksia ollut. 

(Vaurio- ja onnettomuusrekisteri 2019.) 

 

Vaurio- ja onnettomuusrekisteriin on merkitty tilaston lukuhetkellä 838 tapausta, joiden ha-

kusanana on sähköisku. Tapauksien suuresta lukumäärästä on johtopäätöksenä, että sähköön 

liittyvät vaaratilanteet ja onnettomuudet ovat hyvin yleisiä verrattuna muihin käytettyihin 

hakusanoihin, joilla VARO-rekisteriä on tutkittu. Tarkempaa erittelyä sähköiskujen syistä ja 

seurauksista ei ole suoritettu, koska sillä ei ole tämän työn kannalta merkittävää hyötyä. 

 

Hakusanalla kuljetin rekisteriin on rekisteröity pääasiassa erilaisia tulipaloja, joihin kuljetti-

met ovat olleet osallisena. Takertumisia, puristumisia tai muita kuljettimien aiheuttamia on-

nettomuuksia ei rekisterissä ole muutaman kuljettimeen liittyvän sähköiskun lisäksi. Erilai-

sia puristumisonnettomuuksia rekisteristä on haettu hakusanalla puris*. Tähti sanan perässä 

kuvaa sitä, että sana voi päättyä eri tavoin; puristua, puristui, puristuksiin ja niin edelleen. 

Yhteensä puristuksiin jäämiseen liittyviä onnettomuuksia ja vaaratilanteita on rekisteröity 

32 kappaletta, joista 11 kappaletta liittyy hisseihin ja puristumiseen hissin eri rakenteisiin. 
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Puristumisonnettomuuksista nousee esille kuitenkin yksi onnettomuus, joka voisi olla toden-

näköinen myös pakkausyksikössä, vaikka onnettomuus on lähtökohtaisesti eri toimialalta 

kuin pakkausyksikkö. (Vaurio- ja onnettomuusrekisteri 2019.) 

 

Onnettomuudessa, jonka VARO-numero on 2012-6989, työntekijän sormi oli puristunut pai-

nelaitteen venttiilin väliin huoltotoimen aikana. Syynä siihen, että työntekijän sormi oli vent-

tiilin sisällä, oli, että työntekijä yritti poistaa venttiiliin syntynyttä tukosta purkamatta vent-

tiiliä toisen työntekijän samanaikaisesti pakottaen venttiilin pysymään auki-asennossa. 

Venttiiliä avoinna pitävän työntekijän sormi lipsahti painikkeesta, jolla venttiiliä ohjataan ja 

venttiili sulkeutui puristaen toisen työntekijän sormen venttiilin sisälle. Pakkausyksikön nä-

kökulmasta asiaa on tarkasteltava siten, että erilaiset huolto- ja säätötoimet on suoritettava 

turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti.  (Vaurio- ja onnettomuusrekisteri 2019.) 

 

Haastattelu pakkausyksikköä käyttävän operaattorin kanssa paljasti, että vastaava onnetto-

muus oli ollut lähellä sattua pakkausyksiköllä. Operaattori oli alkanut tehdä säätötoimenpi-

teitä pakkausyksikön puristintyökaluihin liian aikaisin pakkausyksikön työliikkeisiin näh-

den. Koska työliikkeet olivat vielä kesken, oli operaattorin sormet meinannut puristua pak-

kausyksikön puristustyökalujen väliin. Nopealla reagoinnilla puristumiselta ja sen aiheutta-

milta vammoilta vältyttiin. Haastattelussa ei paljastanut muita läheltä piti- tai vaaratilanteita 

eikä onnettomuuksia, jotka koskisivat Pakkaamo 2020 -pakkausyksikköä. (Pesonen 2019 

A.) 
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2 CE-MERKINTÄ JA KONETURVALLISUUS  

 

 

CE-merkinnällä osoitetaan, että tuotteen valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja va-

kuuttaa tuotteen täyttävän Euroopan unionin direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset, 

jotka koskevat tuotteen turvallisuutta tuotteen käyttäjälle. CE-merkintä pitää ja sen saa aino-

astaan kiinnittää sellaisiin tuotteisiin, joihin tuotelainsäädäntö sen edellyttää ja jotka ovat 

merkinnän asettamien vaatimuksien mukaisia. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2018.) 

 

Vuonna 1994 voimaan tullut Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös N:o 93/465/ETY mää-

räsi, että valmistajan, jonka tuotteet ovat sellaisia, joita koskevat teknistä yhdenmukaista-

mista edellyttävät direktiivit, on velvollinen kiinnittämään CE-merkinnän valmistamiinsa 

tuotteisiin ennen kuin tuotteet voidaan asettaa markkinoille Euroopan talousalueella. Tekni-

sellä yhdenmukaistamisella tarkoitetaan, että tuotteita koskee jokin määräys, jonka tavoit-

teena on varmistaa tuotteen turvallisuus käyttäjälle (EVYL L220 30.8.1993, s. 23). Päätök-

sen 93/465/ETY tavoitteena oli tuoteturvallisuuden varmistamisen lisäksi mahdollistaa tuot-

teiden vapaa liikkuminen eri jäsenvaltioiden välillä. (EUVL C272 26.7.2016 s. 5–9.) 

 

Vuonna 2008 astui voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY 

sekä asetus N:o 765/2008, jotka vahvistivat CE-merkinnän käyttöä koskevia periaatteita ja 

joilla yhdenmukaistettiin vallinneita käytäntöjä. Samalla kumottiin aiempi Euroopan yhtei-

söjen päätös 93/465/ETY. (EUVL C272 26.7.2016, s. 10.) 

 

Päätös N:o 768/2008/EY esittää edelleen, että valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edus-

tajan on huolehdittava, että hänen markkinoille saattamansa tuotteet sisältävät CE-merkin-

nän ja ennen kaikkea täyttävät CE-merkinnän edellytyksenä olevat määräykset Euroopan 

unionin talousalueelle sekä Turkissa. CE-merkinnällä osoitetaan, että tuotteen valmistaja on 

yksinomaisesti vastuussa siitä, että tuote täyttää kaikki sille asetetut lainsäädännölliset vaa-

timukset sekä tuotteelle on suoritettu vaatimustenarviointimenettely (EUVL C272 

26.7.2016, s. 60). 
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Jotta tuotteen valmistaja voi myöntää tuotteelle CE-merkinnän, on suoritettava toimenpiteet, 

jotka varmistavat, että kaikki CE-merkinnän edellyttämät asiat on suoritettu asianmukaisesti. 

Toimenpiteinä kuvataan, että valmistajan on (European Commission 2018) 

 

- Tunnistettava tuotetta koskevat direktiivit, yhdenmukaistetut standardit, asetukset tai 

lait, jotka määrittelevät tuotetta koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimuk-

set. 

- Tunnistettava tuotteeseen sisältyvät riskit ja arvioitava ne. 

- Tunnistettava, vaaditaanko ulkopuolista vaatimustenmukaisuuden arviointia sitä 

edellyttävällä laitoksella. 

- Varmistettava, että tuote täyttää kaikki sille asetut vaatimukset ja laadittava EY-vaa-

timustenmukaisuusvakuutus. 

- Koottava tuotteen tekninen tiedosto. 

- Kiinnitettävä CE-merkintä tuotteeseen. 

 

Ennen kuin CE-merkinnän voi kiinnittää tuotteeseen, on suoritettava kaikki edellä esitetyt 

toimenpiteet. Ensimmäisinä vaiheina on tunnistaa, millaisia riskejä suunniteltuun koneeseen 

liittyy ja toisaalta mitkä direktiivit, yhdenmukaistetut standardit, asetukset ja lait koskevat 

sitä tuotetta, jolle CE-merkintää tavoitellaan.  

 

2.1 Koneita koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset 

Direktiivit tarkoittavat Euroopan talousyhteisön (ETY), Euroopan yhteisöjen (EY) tai Eu-

roopan Unionin (EU) asettamia asetuksia, jotka jokainen Euroopan talousalueen jäsenvaltio 

on velvollinen ottamaan osaksi omaa lainsäädäntöä. Vuosien kuluessa direktiivejä säätävän 

hallintoelimen nimi on muuttunut. Nykyisin direktiivit asettaa Euroopan unioni ja sen aset-

tamien direktiivien tunnus on EU.  (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 29.) 

 

Suomessa direktiivit ohjaavat esimerkiksi koneiden turvallisuutta valtioneuvoston asetuk-

sina (VNa). Koneisiin kohdistetaan sekä tuote- että olosuhdedirektiivejä. Tuotedirektiivit 

koskevat pääasiassa koneiden valmistajia ja vastaavasti olosuhdedirektiivit pääasiassa työn-

antajia. Tuotedirektiivit on sisällytettävä kunkin Euroopan talousalueen asetuksiin sellaisi-

naan eikä direktiiveihin saa tehdä poikkeuksia. Tällä varmistetaan, että mikäli tuote on val-

mistettu yhdessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa asetuksien mukaisesti, on tuote myös 
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muiden jäsenvaltioiden asetuksien mukainen. Olosuhdedirektiivejä saa tarvittaessa tiukentaa 

Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden sisällä. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 29–30.)  

 

Euroopan talousalueella koneiden turvallisuutta koskee direktiivi 2006/42/EY, niin kutsuttu 

konedirektiivi, joka on muutettu Suomessa kansalliseksi valtioneuvoston asetukseksi konei-

den turvallisuudesta 400/2008. Valtioneuvoston asetus 400/2008 on annettu 12.6.2008 ja 

tullut voimaan 29.12.2009. Usein asetusta kutsutaan nimellä koneasetus. (VNa 

12.6.2008/400) Koneasetuksen, toisin sanoen konedirektiivin, tavoitteena on yhdenmukais-

taa koneisiin sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset Euroopan unionin talousalu-

eella. (Euroopan komissio 2010, s. 1.) 

 

Koneasetuksen ensimmäisessä luvussa määritellään mitä tarkoitetaan koneella ja mihin 

kaikkiin teknisiin laitteisiin koneasetusta on sovellettava. Koneasetuksessa määritellään, että 

kone voi olla joko varsinainen kone, vaihdettava laite tai osittain valmis kone. Kaikkiin 

edellä mainittuihin on sovellettava koneasetusta. Varsinaisella koneella tarkoitetaan mitä ta-

hansa osien tai komponenttien yhdistelmää, jossa on muulla kuin välittömällä ihmis- tai 

eläinvoimalla toimiva voimansiirtojärjestelmä ja ainakin yksi komponentti tai osa on liik-

kuva sekä laitteella on jokin eritystoiminto, jota varten laite on koottu. (VNa 12.6.2008/400, 

1§.)  

 

Vaihdettavalla laitteella tarkoitetaan sellaista laitetta, jonka esimerkiksi traktorin tai kuorma-

auton käyttäjä voi itse kiinnittää ajoneuvoonsa jonkin uuden toiminnon aikaansaamiseksi. 

Määritelmän mukaan vaihdettavan laitteen on sisällettävä vähintään yksi itsestään liikkuva 

osa. Ilman liikkuvia osia vaihdettava laite käsitetään työkaluna eikä koneena. (Siirilä & 

Tytykoski 2016 s. 37.)  

 

Käsite osittain valmis kone tarkoittaa laitetta, joka on melkein kuin kone sillä erotuksella, 

että osittain valmis kone ei itsenäisesti pysty suorittamaan mitään erityistä toimintoa. Osit-

tain valmis kone on tarkoitettu liitettäväksi muihin koneisiin tai osittain valmiisiin koneisiin, 

joista muodostuu yksi yhtenäinen kone. (VNa 12.6.2008/400, 4§.) 

 

Koneiden, vaihdettavien laitteiden sekä osittain valmiiden koneiden lisäksi koneasetus (VNa 

12.6.2008/400, 2§) koskee seuraavia teknisiä laitteita:  
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- turvakomponentit 

- nostoapuvälineet 

- nostoketjut, -köydet ja –vyöt 

- nivelakselit. 

 

Turvakomponentilla tarkoitetaan sellaista itsenäisesti markkinoilla saatavilla olevaa kompo-

nenttia, joka on tarkoitettu liitettäväksi koneeseen jonkin turvatoiminnon toteuttamiseksi. On 

tärkeä huomata, että turvakomponentin määritelmän mukaan turvakomponentin vikaantu-

minen tai toimintahäiriö vaarantaa koneen käyttäjän turvallisuuden mutta ei kuitenkaan ole 

välttämätön koneen toiminnan kannalta tai turvakomponentti voidaan korvata tavanomai-

silla komponenteilla koneen toiminnan varmistamiseksi. Valmistajan itse tekemät suojat ko-

neisiin eivät ole turvakomponentteja, koska niitä ei ole saatettu markkinoille erillisinä tur-

vakomponentteina.  (Euroopan komissio 2010, s. 40–41.) 

 

Nostoapuvälineet, nostoketjut, -köydet ja -vyöt kuten myös nivelakselit kuuluvat konease-

tuksen alaisuuteen, vaikka ne eivät ole koneasetuksen määritelmän mukaisesti koneita. Kun-

kin edellä luetellun komponentin kohdalla koneasetus esittää tarkentavia määräyksiä kulle-

kin komponentille. (Euroopan komissio 2010, s. 41–44.) 

 

Koneasetusta ei ole mielekästä soveltaa kaikkiin mahdollisiin koneisiin, koska koneasetus 

ei välttämättä ole riittävän tarkka määrittelemään yksikäsitteisesti vaatimuksia kaikille mah-

dolliselle koneille yhdessä asetuksessa (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 40–42). Tämän vuoksi 

koneasetuksen kolmannessa momentissa on lueteltu koneasetuksen soveltamisalan rajauk-

set, joiden mukaisesti koneasetusta ei esimerkiksi sovelleta erikoiskoneisiin, joita käytetään 

tivoleissa tai huvipuistoissa, erikseen nimettyihin kulkuneuvoihin tai esimerkiksi tilapäiseen 

laboratoriokäyttöön varten tarkoitettuihin koneisiin. (VNa 12.6.2008/400, 3§.) 

 

Koneasetuksen soveltamisalan rajauksissa, että tilapäistä laboratoriokäyttöä varten erityi-

sesti tutkimuksen suunnittelut ja rakennetut koneet eivät kuulu konedirektiiviin soveltamis-

talaan (VNa 12.6.2008/400, 3§). On tärkeää ymmärtää, että laboratoriokäyttöä varten raken-

netut koneet eivät kuulu konedirektiivin soveltamisalaan kuin ja ainoastaan silloin, kun ko-

neen käyttö on tilapäistä. Mikäli laboratoriokäyttöön on suunniteltu kone, jota käytetään esi-

merkiksi muuhun tutkimukseen kuin siihen mihin kone on alun perin suunniteltu, ei koneen 
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käyttö ole enää tilapäistä ja konedirektiiviä on sovellettava.  (Euroopan komissio 2010, s. 

53.) 

 

Koneasetuksen toisessa luvussa kuvataan ne toimenpiteet, jotka koneen valmistajan tai val-

tuutetun edustajan on suoritettava ennen kuin kone voidaan saattaa markkinoille ja ottaa 

käyttöön. Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka valmistaja on kirjallisesti 

valtuuttanut tekemään valmistajalle kuuluvat velvoitteet ja muodollisuudet. (VNa 

12.6.2008/400, 5§.) 

 

Koneen markkinoille saattaminen määritellään toimenpiteenä, jolla kone tai puolivalmiste 

on ensikertaa saatavilla yleisesti tai käytettävissä joko maksua vastaan tai ilmaiseksi 

(Euroopan komissio 2010, s. 58). Vastaavasti käyttöönotto tarkoittaa nimensä mukaisesti, 

että konetta käytetään ensimmäisen kerran siihen tarkoitukseen, johon kone on suunniteltu. 

Molemmissa tapauksissa konedirektiiviä 2006/42/EY on noudatettava kaikissa koneissa Eu-

roopan unionin alueella. Sillä onko kone valmistettu itse omaan käyttöön vai ei, ei ole mer-

kitystä, vaan konedirektiiviä noudatettava aina kun kone on käytössä tai saatettu markki-

noille, jos kone kuuluu konedirektiivin soveltamisalaan. (Euroopan komissio 2010, s. 66.) 

 

Toimenpiteet, jotka määritellään koneasetuksen toisessa luvussa, eivät sisällöllisesti eroa 

niistä toimenpiteistä, jotka kuvataan CE-merkinnän myöntämisen edellytyksinä. Toimenpi-

teet alkavat sillä, että valmistajan on varmistettava koneen täyttävän koneasetuksen liitteen 

I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.  

 

Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset esittävät, että valmistajan tai valtuutetun 

edustajan on suoritettava tarkasteltavalle koneelle riskien arviointi, jonka perusteella voi-

daan määrittää mitä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia on sovellettava. Riskien 

arvioinnilla tarkoitetaan, että koneen valmistajan tai valtuutetun edustajan on tunnistettava 

minkälaisia vaaroja tai vaaratilanteita koneen käyttäminen voi aiheuttaa, minkälaisia seu-

rauksia vaarat tai vaaratilanteet voivat aiheuttaa ja kuinka todennäköistä vaaran tai vaarati-

lanteen esiintyminen on koko koneen elinkaaren aikana. Koneen käytössä on huomioitava 

se käyttö, johon kone on alun perin tarkoitettu sekä kohtuudella ennakoitavissa oleva vää-

rinkäyttö. Kohtuudella ennakoitavissa olevalla väärinkäytöllä tarkoitetaan koneen sellaista 
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käyttöä, johon konetta ei ole alun perin tarkoitettu mutta jota voidaan olettaa esiintyvän ko-

neen käytössä. (VNa 12.6.2008/400, liite I.) 

 

Ennakoitavissa olevaa väärinkäyttöä voidaan ajatella tapahtuvan sekä tahattomasti että tar-

koituksellisesti. Tahatonta ennakoitavaa väärinkäyttöä on esimerkiksi vahingossa väärään 

hallintaelimeen osuminen, jonkin asian unohtaminen tai erehtyminen ja jonkin toiminnon 

suorittaminen tai suorittamatta jättäminen tästä syystä tai esimerkiksi ajatteluvirhe väärin 

ymmärrettyjen ohjeiden perusteella. Tahallista ennakoitavaa väärinkäyttöä on koneen käyt-

täminen tarkoituksellisesti virheellisesti esimerkiksi mitätöiden turvalaitteita. (Siirilä & 

Tytykoski 2016, s. 43.) 

 

Koneisiin on sovellettava vain niitä terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat tar-

kasteltavaa konetta. Tämän vuoksi koneasetuksen liite I on jaettu neljään osaan, joista en-

simmäinen osa koskee kaikkia koneita ja jälkimmäiset osat tarkentavat terveys- ja turvalli-

suusvaatimuksia koneille, joita vaatimukset erityisesti koskevat. Esimerkiksi koneasetuksen 

liitteen I kohdassa 2.1 esitetään erityisvaatimukset koneille, joita käytetään elintarvikkeiden 

ja kosmetiikka- tai lääketuotteiden valmistamisessa. Kaikkia koneasetuksen soveltamisalaan 

kuuluvia koneita koskee vaatimus turvallistamisen periaatteista, koneen merkinnöistä sekä 

koneen ohjeista. (VNa 12.6.2008/400, liite I.) 

 

Turvallistamisen periaatteissa määritellään, että koneen suunnittelussa ja rakentamisessa on 

huolehdittava, että kone soveltuu käyttötarkoitukseensa vaarantamatta koneen käyttäjää. Ko-

neturvallisuuden keskeisiä käsitteitä ovat vahinko, vaara sekä riski. Standardi SFS-EN ISO 

12100 (2010, s. 14) määrittelee käsitteet seuraavasti:  

- ”vahinko; fyysinen vamma tai terveyshaitta 

- vaara; vahingon mahdollinen lähde 

- riski; vahingon esiintymistodennäköisyyden ja kyseisen vahingon vakavuuden yh-

distelmä.”  

 

Koneen valmistajalla on kolme mahdollisuutta noudattaa turvallistamisen periaatteita (VNa 

12.6.2008/400, liite I.), jotka ovat noudattamisjärjestyksessään: 

- poistaa tai pienentää riskejä 

- toteuttaa suojaustoimenpiteitä niille riskeille, joita ei voida poistaa 
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- varoittaa koneen käyttäjää jäännösriskeistä. 

 

Koneen sisältämien riskien pienentäminen tai poistaminen on ensisijainen vaihtoehto konei-

den turvallistamiseen. Mikäli riski pienenee tai poistuu kokonaan koneesta, ei riski voi enää 

aiheuttaa vahinkoa. Keinot riskien pienentämiseen ja poistamiseen ovat toimenpiteitä, joita 

tehdään koneen suunnittelussa ja rakenteessa. (VNa 12.6.2008/400, liite I.) 

 

Riskiä, jota ei voida poistaa, on pienennettävä suojaustoimenpiteillä. Suojaustoimenpiteet 

ovat teknisiä suojaustoimenpiteitä, joilla estetään henkilön altistuminen koneessa esiinty-

ville vaaroille. Käytännössä tällä toimenpiteellä tarkoitetaan erilaisien suojuksien lisäämistä 

koneeseen, jotka estävät koneen käyttäjän altistumisen vaaroille. (Euroopan komissio 2010, 

s. 154.) 

  

Jos koneeseen jää edelleen jokin riski, jota ei voida poistaa eikä tekniset suojaustoimenpiteet 

ole riittäviä, on viimeinen vaihtoehto tiedottaa koneen käyttäjää koneeseen liittyvistä jään-

nösriskeistä. Tiedottaminen on suoritettava esimerkiksi varoituskylteillä, -kilvillä tai oh-

jeilla. Tässä tapauksessa on kerrottava myös koneen käyttäjälle henkilösuojaimien mahdol-

lisesta tarpeesta. (Euroopan komissio 2010, s. 155.)   

 

Riskien arvioinnin voi suorittaa koneen valmistaja, valmistajan valtuutettu edustaja tai jokin 

muu edellä mainittujen puolesta toimiva henkilö. Koneen valmistaja on kuitenkin aina vas-

tuussa riskien arvioinnista ja tarvittavien suojaustoimenpiteiden suorittamisesta koneen 

suunnittelun ja rakentamisen aikana. Koneen valmistajan on esitettävä riskien arviointi ja 

sen tulokset koneen teknisessä tiedostossa. (Euroopan komissio 2010, s. 142.)  

 

Koneiden riskien arviointia helpottavat yhdenmukaistetut standardit, joiksi katsotaan stan-

dardit, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL). Yh-

denmukaistetuiksi standardeiksi hyväksytään sellaiset standardit, joiden esittämä turvalli-

suustaso katsotaan täsmentävän direktiivin vaatimuksia olennaisista terveys- ja turvallisuus-

vaatimuksista oikein (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 88).   Mikäli kone on suunniteltu ja ra-

kennettu yhdenmukaistetun standardin mukaan, katsotaan silloin, että kone täyttää kyseisin 

standardin mukaisesti olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. (VNa 12.6.2008/400, 

6§.) 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan yhdenmukaistettuina, harmonisoituina, 

standardeina eurooppalaisien standardoimisjärjestetöjen Comité Européen de Normalisation 

(CEN) ja Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) hyväksymiä 

standardeja. Standardit julkaistaan ja laaditaan englanniksi ja jokainen 

standardoimisjärjestöihin kuuluva maa voi halutessaan kääntää standardin omalle kielelleen. 

Jokaiseen kansalliseksi standardiksi vahvistettuun standardiin on lisättävä sen maan 

standardoimisjärjestön tunnus, johon standardi vahvistetaan. Suomessa standardoinnista 

vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 89–90.) 

 

Yhdenmukaistetut standardit jakautuvat kolmiportaiseen asteikkoon, joita kuvataan kirjai-

milla A-, B- ja C-tyypin standardit.  A-tyypin standardit ovat standardeja, joissa esitetään 

yleisellä tasolla kaikkiin koneisiin sovellettavat riskien arvioinnin perusteet, suunnittelupe-

riaatteet ja yleiset näkökohdat koneturvallisuudesta. A-tyypin standardien noudattaminen on 

oleellista konedirektiivin näkökulmasta mutta ei yksinään riitä varmistamaan olennaisten 

terveys- ja turvallisuusvaatimuksien täyttymistä. Yhdenmukaistettuja A-tyypin standardeja 

on 9.3.2018 julkaistussa Euroopan unionin virallisessa lehdessä yksi, SFS-EN ISO 12100. 

(EUVL C092 9.3.2018, s. 1.) 

 

B-Tyypin standardit ovat standardeja, jotka koskevat joko jotakin koneturvallisuuden tur-

vallisuusnäkökohtaa tai turvalaitetta tai mittausmenetelmää (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 

91). Mikäli riskien arvioinnissa todetaan, että B-tyypin standardissa esitetty tekninen rat-

kaisu on riittävä koneelle, voidaan olettaa, että koneen olennaiset terveys- ja turvallisuus-

vaatimukset täyttyvät. (EUVL C092 9.3.2018, s. 1.) 

 

Yksityiskohtaisimmat ja tarkimmat standardit esitetään C-tyypin standardeissa, jotka ovat 

tarkoitettu koneille, joilla on samanlainen käyttötarkoitus tai koneiden käyttö aiheuttaa sa-

manlaisia vaaroja. C-Tyypin standardit voivat sisältää viittauksia A- ja B-tyypin standardei-

hin, joissa ilmoitetaan mitkä A- tai B-tyypin standardien vaatimukset on täytyttävä. C-Tyy-

pin standardi on kuitenkin se, jonka vaatimukset ovat aina täytyttävä, jos eri standardien 

välillä on eroja koneturvallisuuden näkökulmissa. (Euroopan komissio 2010, s. 96.) 

 

Koneasetus ei vaadi standardien käyttämistä, vaan niiden käyttäminen on vapaaehtoista. Esi-

merkiksi standardeissa esitettyjä turvalaiteratkaisuja ei ole pakko tehdä juuri samanlaisina 
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kuin standardi esittää vaan valmistaja saa tehdä standardista poikkeavan ratkaisun sillä edel-

lytyksellä, että standardissa esitetty turvallisuustaso saavutetaan. Standardista poikkeavan 

ratkaisun turvallisuustaso on pystyttävä todistamaan. Standardia noudattamalla todistusvel-

voitetta ei ole, koska toteutettu ratkaisu on jo standardissa hyväksytty riittävänä. (Siirilä & 

Tytykoski 2016, s. 94–95.) 

 

Koneasetuksen tukena on laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta; niin 

sanottu konelaki (L 26.11.2004/1016). Lailla varmistetaan rangaistuksen uhalla, että kone, 

työväline tai muu tekninen laite täyttää asetetut terveys- ja turvallisuusvaatimukset eikä käy-

tettäessä aiheuta tapaturman vaaraa eikä terveyden haittaa. Samalla varmistetaan, että vain 

turvallisia koneita, työvälineitä tai muita teknisiä laitteita voidaan saattaa markkinoille ja 

ottaa käyttöön. Laki mahdollistaa viranomaisille mahdollisuuden poistaa markkinoilta ne 

tekniset laitteet, jotka ovat vaatimustenvastaisia tai ovat muutoin vaarallisia. (Siirilä & 

Tytykoski 2016, s. 31.) 

 

Koneasetus ja siihen olennaisesti kuuluvat yhdenmukaistetut standardit ohjaavat ja osittain 

velvoittavat koneen valmistajaa varmistamaan valmistettavien koneiden turvallisuuden.  Ko-

neiden käytön aikana vastuu koneiden ja työvälineiden turvallisesta käytöstä siirtyy työnan-

tajalle. Työnantajaa velvoittaa työturvallisuuslaki 738/2002 sekä Valtioneuvoston asetus 

työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008, niin sanottu käyttöasetus. 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 45.) 

 

Käyttöasetus koskee yleisesti kaikkia työssä tarvittavia koneita, työkaluja tai muita apuväli-

neitä. On huomioitava, että koneasetuksessa esitetyt rajaukset koneista, joihin koneasetusta 

sovelletaan, ei ole voimassa käyttöasetuksessa, vaan käyttöasetus koskee lähtökohtaisesti 

kaikkia koneita ja laitteita. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 44.) 

 

Käyttöasetus velvoittaa työnantajaa muun muassa (Työsuojeluhallinto 2013, s. 31.) 

 

- Valitsemaan työhön ja työolosuhteisiin sopivan ja turvallisen työvälineen. 

- Huolehtimaan työvälineiden turvallisuudesta aktiivisesti. 

- Tunnistamaan vaarat ja riskit, joita työväline voi aiheuttaa sekä poistamaan ja pie-

nentämään vaaroja. 

- Varmistamaan, että koneiden ja työvälineiden ohjeet ovat asianmukaiset ja riittävät. 
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- Varmistamaan, että kone tai työväline on toimintakuntoinen koko toiminta-ajan. 

 

Käyttöasetus painottaa työnantajan velvollisuutta varmistaa, että työväline tai kone, jota 

työssä käytetään, on turvallinen käyttäjälle niin tavanomaisessa käytössä kuin ennakoita-

vissa olevassa poikkeuksellisessa käytössä. Velvoite huolehtia turvallisuudesta alkaa, kun 

kone tai työväline hankitaan ja päättyy kun kone tai työväline poistetaan käytöstä lopulli-

sesti. (Työsuojeluhallinto 2013, s. 13.) 

 

Käyttöasetus velvoittaa työnantajaa varmistamaan, että kone tai työväline täyttää siltä edel-

lytettävät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset luonnollisesti sillä hetkellä, kun 

kone ensimmäistä kertaa hankitaan yritykseen mutta myös silloin, jos määräyksiin tulee 

muutoksia. Kuvassa 7 esitetään kone- ja käyttöasetuksen välillä vallitsevaa suhdetta määrä-

yksissä, jotka koskevat koneiden ja työvälineiden turvallisuustasoa. 

 

 

Kuva 7. Turvallisuustason ja tekniikan kehityksen suhde (Työsuojeluhallinto 2013, s. 32). 

 

Valmistajaa velvoittavat määräykset koneiden turvallisuustasosta ovat aina kulloisenakin 

hetkenä korkeammat kuin koneen käyttäjää velvoittavat määräykset. On luonnollista, että 

koneen käyttäjältä ei vaadita samana ajanhetkenä korkeampaa turvallisuustasoa kuin mitä 

koneen valmistajalta kuin poikkeustapauksissa. (Työsuojeluhallinto 2013, s. 32–33.) 

 

Käyttöasetukseen ei liity vastaavia standardeja kuin koneasetukseen olennaisesti kuuluvat 

yhdenmukaistetut standardit. Käyttöasetuksessa kuitenkin velvoitetaan työnantaja varmista-
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maan koneiden ja työvälineiden vaatimustenmukaisuus sekä turvallisuus. Lisäksi varmista-

malla, että työssä käytettävät koneet ja työvälineet täyttävät esimerkiksi voimassa olevat 

SFS-, SFS-EN- tai SFS-EN ISO -standardit voidaan varmistua, että turvallisuustaso on riit-

tävä käyttöasetuksen näkökulmasta. Käyttöasetus ei kuitenkaan edellytä, että standardeja 

noudatetaan, jos turvallisuustason todetaan olevan riittävä. (Työsuojeluhallinto 2013, s. 33.) 

 

CE-merkinnän myöntämisen edellytyksien mukaan koneen valmistajan on tunnistettava 

kaikki konetta koskevat direktiivit, asetukset tai muut määräykset. Konedirektiivin 

2006/42/EY lisäksi yleisimmin koneita koskevat esimerkiksi pienjännitedirektiivi, Low 

Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU sekä direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuu-

desta, Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU. Taulukko yleisimpiin 

laitteisiin, koneisiin tai muihin tuotteisiin sovellettavista direktiiveistä ja säädöksissä on lu-

ettavissa esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston internet-sivuilta.  (Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 2018.) 

 

Pienjännitedirektiivin tavoitteena on varmistaa, että markkinoille saatettavat tuotteet täyttä-

vät asetetut vaatimukset, joilla varmistetaan markkinoille saatettavien sähkölaitteiden tur-

vallisuus ihmisille, kotieläimille sekä omaisuudelle. Pienjännitedirektiivin soveltamisala on 

laaja. Direktiiviä sovelletaan vaihtovirran nimellisjännitealueella 50–1000 Volttia ja tasavir-

ran nimellisjännitealueella 75–1500 Volttia. Kuten konedirektiivissä myös pienjännitedirek-

tiivissä esitetään rajaukset laitteista, joihin pienjännitedirektiiviä ei sovelleta. (EUVL L96, 

29.3.2014 A, liite II.) 

 

Pienjännitedirektiivi vaatii, että koneen valmistaja laatii direktiivissä esitetyt tekniset asia-

kirjat sekä kiinnittää tuotteeseensa CE-merkinnän että laatii EY-vaatimustenmukaisuusva-

kuutuksen. On huomioitava, että samat vaatimukset esitetään konedirektiivissä. Kuten ko-

nedirektiivissä, on valmistajan yksinkertaisinta varmistaa valmistamansa sähkölaitteen tur-

vallisuus, sillä että valmistajan suunnittelema ja valmistama sähkölaite noudattaa yhdenmu-

kaistetuissa standardeissa esitettyjä toteutuksia. (EUVL L96 29.3.2014 A, s. 368.)  

 

Täydellinen luettelo voimassa olevista pienjännitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvista yh-

denmukaisista standardeista esitetään Euroopan unionin virallisessa lehdessä. On huomioi-

tava, että myös konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien 
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luettelossa on samoja standardeja kuin pienjännitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvien 

standardien luettelossa. (EUVL C326 14.9.2018.)  

 

Erilaisten koneiden ja laitteiden valmistajan näkökulmasta pienjännitedirektiivin asettamat 

vaatimukset täyttyvät yleisimmin noudattamalla standardin on SFS-EN 60204-1 esittämiä 

teknisiä ratkaisuja. Standardi SFS-EN 60204-1 on standardi, joka esittää yleiset vaatimukset 

koneiden sähkölaitteistoille. Standardissa esitetään koneiden sähkölaitteistoille vaatimuksia 

ja suosituksia, joiden tarkoitus on parantaa henkilöiden ja omaisuuden turvallisuutta, koneen 

hallinnan ja siitä aiheutuvien toimintojen yhteensopivuutta sekä helpottaa koneen käytettä-

vyyttä ja huollettavuutta. (SFS-EN 60204-1 2018, s. 9,104.) 

 

Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU lisäksi koneiden sähkölaitteistoja koskee yleisesti direk-

tiivi 2014/30/EU, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntö koskien 

sähkömagneettista yhteensopivuutta. Direktiiviä kutsutaan usein nimellä EMC-direktiivi.  

Kuten muissakin direktiiveissä, myös EMC-direktiivissä esitetään rajaukset, joihin direktii-

viä ei tule soveltaa. (EUVL L96 29.3.2014 B, s. 83–84.)    

 

EMC-direktiivin päätavoite on varmistaa, että koneet ja erityisesti niiden sähkölaitteet eivät 

saa toimia yllättävästi, jos niihin kohdistuu sähkömagneettisia häiriöitä. Tavoitteena on 

myös varmistaa, että koneet ja niiden sähkölaitteet eivät itsessään luo sähkömagneettisia 

häiriöitä. Koneen valmistajan velvollisuutena varmistaa edellä esitetty suorittamalla sähkö-

magneettisen yhteensopivuuden arviointi ja dokumentoitava arviointimenettely teknisiin 

asiakirjoihin sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen, jotka ovat edellytyksenä CE-

merkinnän myöntämiselle. (EUVL L96 29.3.2014 B, s. 97–99.) 

 

EMC-direktiiviin sovellettavat yhdenmukaistetut standardit esitetään Euroopan Unionin vi-

rallisessa lehdessä C246 (EUVL C246 13.7.2018).  Kone- ja laiteturvallisuuden näkökul-

masta koneiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistaminen on mahdollista nou-

dattamalla konedirektiivin yhdenmukaistetuissa standardeissa esitetyllä standardilla SFS-

EN 60624-1, joka suosittaa, että koneissa käytettäisiin vain sähkölaitteita, jotka ovat EMC-

standardien tai asianomaisten tuotestandardien EMC-vaatimusten mukaisia (SFS-EN 

60204-1 2018, s. 116).  
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2.2 Riskien arviointi ja menetelmiä riskien arviointeihin 

Koneasetus painottaa valmistajan velvollisuutta tunnistaa koneeseen sisältyvät riskit ja vel-

voittaa valmistajan tekemään riittävät toimenpiteet riskien pienentämiseksi 

(Työsuojeluhallinto 2013, s. 11). Riskien tunnistaminen ja niiden arviointi sisältyy myös 

työturvallisuuslakiin sekä käyttöasetukseen. Voidaan todeta, että jos koneen riskejä ei ole 

arvioitu, eivät ne silloin ole tiedossa eikä kone voi olla laillisesti käytössä. (Siirilä & 

Tytykoski 2016, s. 162.)  

 

Koneasetuksen liitteessä I (VNa 23.6.2008/400, liite I) riskien arviointi on esitetty itseään 

toistavana, iteratiivisena prosessina, jonka periaate on esitetty kuvassa 8.  

 

 

Kuva 8. Riskien arviointi koneasetuksen mukaisesti (Työsuojeluhallinto 2013, s. 42). 

 

Riskien arviointi on aloitettava määrittelemällä koneen raja-arvot, joilla tarkoitetaan koneen 

oikeaa käyttötapa, koneen tarkoitettua tehtävää, käyttäjiä, jotka konetta käyttävät sekä yli-

päänsä tarkastelemalla koneen käyttöä koko sen elinkaaren aikana. On tärkeää huomioida 

pelkän koneen tuotannollisen käytön lisäksi erilaiset huolto-, säätö- tai korjaustoimenpiteet, 
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joita voidaan olettaa tapahtuvan koneen koko eliniän aikana. Myös kohtuudella ennakoita-

vissa oleva väärinkäyttö on huomioitava koneen raja-arvoja määritettäessä. (SFS-EN ISO 

12100 2010, s. 38.) 

 

Koneesta on tunnistettava kaikki vaarat, joita kone tai ympäristö, jossa konetta käytetään, 

voi aiheuttaa. Mikäli jotakin vaaraa ei tunnisteta, ei siitä aiheutuvia riskejäkään voida arvi-

oida (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 178). Vaarojen tunnistamisen tavoitteena on muodostaa 

luettelo, joka esittää vaarat, vaaratilanteet, vaaralliset tapahtumat, joita koneeseen liittyy ja 

jotka voivat johtaa vahinkoihin. (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 14.) 

 

Standardin SFS-EN ISO 12100 liitteessä B esitetään esimerkkejä yleisimmistä vaaroista, 

joita koneissa esiintyy. Vaarat on ryhmitelty vaaran tyypin tai ryhmän, johon vaara kuuluu, 

mukaan ja jokaisen vaaran alkuperäksi esitetään erilaisia syitä tai koneen ominaisuuksia. 

Lisäksi jokaiseen vaararyhmään on esitetty vaaran mahdollisia seurauksia sekä lisäksi viit-

taus tarkentavaan standardin kohtaan, jossa kuvataan tarkemmin toimenpiteitä, joilla vaaraa 

voidaan pienentää. (SFS-EN ISO 12100 2010, s. 106–125.) 

 

Standardi SFS-EN ISO 12100 (2010, s. 108–113) jakaa vaarat seuraaviin kategorioihin:  

- mekaaniset vaarat 

- sähköstä johtuvat vaarat 

- lämpötilasta johtuvat vaarat 

- melusta johtuvat vaarat 

- tärinästä johtuvat vaarat 

- säteilystä johtuvat vaarat 

- materiaaleista tai aineista johtuvat vaarat 

- ergonomiasta johtuvat vaarat 

- koneen käyttöympäristöön liittyvät vaarat 

- vaarojen yhdistelmät. 

Yksittäisen koneen vaaroja tunnistettaessa on osattava tunnistaa myös vaararyhmät, joita 

edellä esitetty luettelo ei esitä. Koneen sisältämien vaarojen tunnistettaessa on huomioitava 



35 

 

lisäksi erilaisien vaarojen yhdistelmien esiintymisen mahdollisuuksia (SFS-EN ISO 12100 

2010, s. 106).   

 

Koneeseen sisältyviä vaaroja voidaan myös arvioida niiden tilanteiden kautta, joissa konetta 

käytetään. Luontaisesti vaarat pyritään tunnistamaan koneen varsinaisen tuotannollisen käy-

tön aikana, mutta koneen sisältämät vaarat on tunnistettava koko koneen elinkaaren ajalta. 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 183.) 

 

Standardi SFS-EN ISO 12100 (2010, s. 118) esittää koneen seuraavat vaiheet koneen elin-

kaaresta sellaisiksi, jotka voivat aiheuttaa edellä esitettyjä vaararyhmiä: 

- koneen kuljettaminen 

- koneen kokoonpano, asennus ja käyttöönotto 

- koneen asetusten teko 

- koneen varsinainen käyttötoiminta 

- koneen puhdistus ja kunnossapito 

- koneen vianetsintä ja ongelmien selvittäminen 

- koneen purkaminen ja käytöstä poistaminen. 

 

Jo käytössä olevien koneiden kohdalla on ensiarvoisen tärkeää selvittää, millaisia vaaroja ja 

vaaratilanteita koneen käytössä on ilmennyt. Koneen käyttäjien haastattelut, koneen käytön 

seuraaminen tai tutustuminen erilaisiin läheltä piti- tai vaaratilanneraportteihin on suositel-

tavia keinoja, joilla jo olemassa olevan koneen vaarat voidaan selvittää. On kuitenkin huo-

mioitava, että käytössä oleviin koneisiin voi sisältyä vaaroja, joita ei mielletä vaaroiksi, 

koska koneen käyttö on rutinoitua eikä vaara ole koskaan aiheuttanut esimerkiksi tapatur-

maa. Mikäli tarkoituksena on tunnistaa koneen, jota ei ole vielä olemassa mutta joka on sa-

mantapainen kuin joku jo olemassa oleva kone tai koneessa on jokin samantapainen toiminto 

kuin jo olemassa olevassa koneessa, on käyttäjien havainnot turvallisuuspuutteista tai muista 

havaituista ongelmista erinomainen apu uuden koneen vaarojen tunnistamiseen.  

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 171, 246.) 

 

Vaarojen tunnistamistamisessa on tärkeää, että vaarojen tunnistaminen suoritetaan riittävän 

kattavasti, jotta mikään vaara ei jää huomioimatta. Tavanomaisia virheitä vaarojen 

arvioinnissa on epäpätevien henkilöiden suorittama vaarojen arviointi riittämättömillä 
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tiedoilla arvioitavan koneen erityispiirteistä. On ensiarvoisen tärkeää, että 

asiantuntijajoukko, joka arvioi koneen vaaroja on riittävän laaja, jotta asiantuntijajoukolla 

on käsitys sekä koneturvallisuuden periaatteista, lainsäädännöstä ja  muista vaatimuksista 

sen lisäksi että asiantuntijajoukko tuntee myös koneen, josta vaaroja tunnistetaan. On tärkeää 

tunnistaa vaarat kaikissa olosuhteissa, joissa konetta on tarkoitus käyttää; usein 

käyttöolosuhde ei ole sama kuin se, jossa vaarojen arviointi suoritetaan. Käyttöolosuhteissa 

koneen käyttöympäristö, viereiset koneet ja laitteet tai esimerkiksi käyttöolosuhteissa 

liikkuvat muut työntekijät voivat aiheuttaa  vaaroja, jotka jäävät herkästi tunnistamatta.  

Vaarojen tunnistamisen tavanomaisia virheitä on myös pitkän aikavälin vaarojen 

huomiottajättäminen vaan usein vaaroja ja vaaratilanteita arvioitaessa keskitytään vain 

välittömiin vaaratilanteisiin, jotka koneeseen saattavat liittyä. Myös tukeutuminen vain 

vaaraluetteloihin tai jonkin merkittävän vaaran huomiottajättäminen voi aiheuttaa 

virheellisiä tulkintoja koneen sisältämistä vaaroista. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 245–246.) 

 

Vaarojen tunnistaminen pelkkien edellä esitettyjen listauksien vaararyhmistä, vaaratilan-

teista tai käyttäjäkokemuksista ei riitä systemaattiseen vaarojen tunnistamiseen yksittäisen 

koneen kohdalla vaan vaarat ja siihen liittyvät vaaravyöhykkeet, vaaratilanteet ja vahingot 

on tunnistettava koko koneen eliniän ajalta. Teknisessä raportissa SFS-ISO/TR 14121-2 esi-

tetään kuvan 9 mukaiset kaksi toisilleen päinvastaista ajattelutapaa vaarojen tunnistamisen 

menetelmiksi.  

 

 

Kuva 9. Vaarojen tunnistamisen menetelmät (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 14). 
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Tekninen raportti SFS-ISO/TR 14121-2 esittää vaaran tunnistamisen menetelmiksi joko va-

hingosta-vaaraan -lähestymistavan tai vaarasta-vahinkoon -lähestymistavan. Nimiensä mu-

kaisesti lähestymistavoissa analysoidaan joko vahingon aiheuttama tapahtumaketju joko al-

kaen vahingosta ja päätyen vaaraan, joka vahingon aiheutti tai analysoimalla tapahtuma-

ketju, joka voi aiheuttaa vahingon aloittamalla analysointi vaaroista, jotka voivat aiheuttaa 

vahingon. (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 14–16.) 

 

Vahingosta-vaaraan -lähestymistavan menestyksellinen käyttö edellyttää, että koneen vaa-

roja tunnistavan henkilön tai työryhmän on oltava riittävän kokenut, jotta koneen kaikki va-

hingot ja erityisesti niihin johtaneet syyt tunnistetaan. Vahingosta-vaaraan -lähestymistapa 

pohjautuu esimerkiksi standardin ISO 12100 taulukoihin B.1 ja B.2, jotka esittävät erityyp-

pisiä vaaroja ja niiden seurauksia. Tukeutuminen vain taulukoissa nimettyihin vaaroihin voi 

johtaa siihen, että jokin vahinko ja sen alkuperänä oleva vaara voi jäädä kokonaan tunnista-

matta. Vastaavasti vaarasta-vahinkoon -lähestymistavan ongelmaksi voi muodostua analy-

soinnin laajuuden kasvaminen kohtuuttoman suureksi, jos tarkoituksena on analysoida 

kaikki mahdolliset vaarat, joita koneeseen voi liittyä. Tietenkin analysoimalla laajasti ko-

neen vaaroja, ei ole niin suurta riskiä jättää jotakin koneeseen olennaisesti mutta esimerkiksi 

vaikeasti tunnistettavaa vaaraa huomioimatta.  (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 14–16.) 

 

Vasta sen jälkeen, kun koneeseen liittyvät vaarat ja niiden syyt ovat tiedossa, on riskien ar-

vioinnin seuraava vaihe analysoida jokaiseen vaaraan liittyvän riskin suurus. Riskin suuruus 

muodostuu vahingon vakavuudesta ja sen esiintymistodennäköisyydestä. Vahingon esiinty-

mistodennäköisyyteen vaikuttaa standardin SFS-EN ISO 12100 mukaan altistuuko vaaralle 

henkilö tai henkilöitä, kuinka todennäköisesti vaaratilanne syntyy sekä tekniset tai henki-

löistä riippuvat mahdollisuuden vaaran rajoittamiseksi tai välttämiseksi. (SFS-EN ISO 

12100 2010, s. 42.) 

 

Vahingon vakavuutta voidaan arvioida karkeimmillaan esimerkiksi kolmiportaisella as-

teikolla, lievä, vaikea tai kuolema, joilla kuvataan vahingon synnyttämiä vammoja tai ter-

veyshaittoja (SFS-EN ISO 12100 2010, s. 44). Vastaavasti esimerkiksi julkaisussa, jossa 

vertaillaan 31:tä erilaista riskien arvioinnin menetelmää toisiinsa, esitetään vahingon vaka-

vuuden arviointi kahdeksanportaisella asteikolla, joka esitetään taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Vahinkojen vakavuuden jakaminen kahdeksanportaiseen asteikkoon mukaillen. 

(Chinniah et al. 2011, s. 22). 

Vahingon 

vakavuus-

aste Kuvaus vahingosta Esimerkkejä vammoista 

S1 Lieviä vammoja tai ruhjeita, jotka eivät 

vaadi ensiapua 

Pinnalliset vammat, pienet haavat 

ja mustelmat, silmien kutina pö-

lystä 

S2 Lieviä vammoja, jotka vaativat ensiapua Pinnalliset palovammat 

S3 Vammat, jotka vaativat lääketieteellistä 

hoitoa 

Isot haavat, lievät murtumat, palo-

vammat 

S4 Peruuttamattomat vammat, jotka aiheut-

tavat lievän työkyvyttömyyden 

Sormenpään menettäminen 

S5 Peruuttamattomat vammat, jotka aiheut-

tavat vakavan työkyvyttömyyden 

Vakavat murtumat, silmän menet-

täminen 

S6 Pysyvät työkyvyttömyys Käden tai jalan amputaatio 

S7 Henkilön kuolema   

S8 Usean henkilön kuolema   

 

Standardit, asetukset tai muut määräykset eivät tarkasti määritä vahingon vakavuuden arvi-

oinnissa käytettävää jakoa seurausten vakavuudesta, vaan riskien arvioinnissa on käytettävä 

sellaista asteikkoa, joka soveltuu tunnistettuihin vaaroihin parhaalla mahdollisella tavalla. 

Virheellisesti todellisien vahinkojen seurauksia kuvaavat vakavuudet vääristävät riskien 

analysoinnin lopputuloksen, joten vahingon vakavuuden arvioinnissa käytettävän asteikon 

on kuvattava todellisuutta riittävällä tarkkuudella. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 195.) 

 

Vielä suurempi epätodennäköisyys ja arvioinnin haastavuus sisältyy todennäköisien seu-

rausten toteutumisen arviontiin, jonka tavoitteena on muodostaa käsitys, millainen esiinty-

mistodennäköisyys on niillä vahingoilla, joita kone voi aiheuttaa. Vahinkojen esiintymisto-

dennäköisyydessä määritettäessä on pyrittävä objektivisuuteen, jotta minkään vahingon 

esiintymistodennäköisyys ei korostu eikä mitätöidy. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 197.) 

 

Eräs tapa varmistaa kaikkien vaarojen todellinen esiintymistodennäköisyys on jakaa arvi-

ointi osiin, joissa arvioidaan esiintymistodennäköisyys eri näkökulmista. Näkökulmat ovat 

teknisen raportin SFS-ISO/TR 14121-2 (2013, s.18) mukaisesti: 

- henkilön tai henkilöiden altistuminen vaaralle 

- vaarallisen tapahtuman todennäköisyys 

- tekniset ja ihmisistä riippuvat mahdollisuudet välttää tai pienentää vahinko. 
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Lisäksi teknisen raportin esittämää listausta näkökulmista voidaan täydentää huomioimalla 

esimerkiksi koneen erilaiset käyttötilanteet koko koneen eliniän aikana, konetta käyttävien 

henkilöiden vaihtelevuus sekä tarkastelemalla kuinka usein ja kuinka pitkän ajan vaaralle 

koneen käyttäjä voi mahdollisesti altistua. Luonnollisesti kone, jolle riskien arviointia suo-

ritetaan, vaikuttaa vaarojen esiintymistodennäköisyyden arvioinnin haastavuuteen. Yksin-

kertaisille ja selkeille koneille on vaivattomampaa määrittää tarkasti koneen mahdolliset 

käyttäjät ja heidän toimensa koko koneen eliniän aikana kuin esimerkiksi suuren konelinjan 

kaikille käyttäjille, jotka voivat olla tekemisissä koneen kanssa koko sen eliniän aikana. 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 197.) 

 

Kuten vahingon vakavuudelle ei myöskään vahingon esiintymistodennäköisyydelle ole esit-

tää yksittäistä asteikkoa, jolla esiintymistodennäköisyyttä kuvattaisiin. Esiintymistodennä-

köisyyden kuvaus voi olla karkeimmillaan olla esimerkiksi teknisen raportin SFS-ISO/TR 

14121-2 (2013, s. 26) mukaisesti neliportainen asteikko, joka sisältää seuraavat todennäköi-

syydet: 

- erittäin todennäköinen 

- todennäköinen 

- epätodennäköinen 

- erittäin epätodennäköinen. 

 

Asteikkoa voidaan tarkentaa lisäämällä asteikkoon portaita, ja selventämällä mitä eri portaat 

tarkoittavat käytännössä. Esimerkiksi esiintymistodennäköisyyden jakaminen kymmenpor-

taiseen asteikkoon selkeyttää esiintymistodennäköisyyden arviointia huomattavasti. Läh-

teessä Koneturvallisuuden käsikirja (Siirilä & Tytykoski 2016) esitetään kymmenportaisena 

asteikkona taulukon 3 mukainen jaottelu. 

 

Taulukko 3. Haitallisten seurausten toteutumisen todennäköisyyden jakaminen kymmeneen 

tasoon (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 208). 

Kuvaus Lukuarvo 

Tapahtuminen on käytännössä varma koneen elinkaaren aikana. 1 

Tapahtuu lähes varmasti, tapahtumatta jääminen olisi yllättävää. Esimer-

kiksi tarkasteltavan tyyppistä rakenneosaa ei ole tehty kyseisen kaltaiseen 

sovellukseen. Se vikaantuu koneen käyttöiän aikana niin, että seurauksena 

on haitalliset seuraukset aiheuttava vaarallinen tapahtuma 

0,9 
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Taulukko 3 jatkuu. Haitallisten seurausten toteutumisen todennäköisyyden jakaminen kym-

meneen tasoon (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 208). 

Kuvaus Lukuarvo 

Usein tapahtuva ja odotettavissa oleva. Vaaratilanne esiintyy usein koneen 

käytön ja kunnossapidon ja muiden toimintojen aikana ja voi johtaa haitalli-

siin 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 

Tapahtuminen (haitallisten seurausten syntyminen) ja tapahtunutta jääminen 

ovat yhtä todennäköisiä. 

0,5 

Epätavallinen. Haitalliseen seuraukseen johtavan tapahtuman tiedetään 

esiintyvän satunnaisesti, mutta tapahtumista ei normaalisti odoteta.  

0,4 

Hyvin epätavallinen. Tiedetään kuitenkin tapahtuneen jossain, mahdollisesti 

toisessa yrityksessä. 

0,3 

Hyvin epätodennäköinen, kuitenkin ajateltavissa. Voisi tapahtua, mutta käy-

tettävissä ei ole tietoa, että sellainen olisi joskus sattunut. 

0,2 

Erittäin epätodennäköinen, ei pitäisi käytännössä tapahtua. Esimerkiksi hai-

tallisiin seurauksiin johtava rakenneosan vikaantuminen ei ole mahdollista. 

Haitallisiin seurauksiin johtava ihmisen tekemä virhekään ei ole mahdolli-

nen.  

0,1 

 

Analysoimalla vahingon vakavuuden ja esiintymistodennäköisyyden riippuvuus, voidaan 

määrittää riskin suuruus. On tärkeää, että riskin suuruuden analysoinnissa käytettävä työkalu 

on helposti omaksuttava ja tuottaa todellisia ja uskottavia tuloksia vähättelemättä koneen 

sisältämiä riskejä. (Siirilä & Tytkoski 2016, s. 223.) Tekninen raportti SFS-ISO/TR 14121-

2 (2013, s. 22) esittää kolme periaatteellista tapaa riskien suuruuden arviointiin, jotka ovat: 

- riskimatriisi ja numeerinen pisteytys 

- riskigraafi 

- yhdistelmämenetelmät. 

 

Riskimatriisissa muodostetaan taulukko, jonka vaaka-asteikolla kuvataan tyypillisesti vahin-

gon vakavuus ja pystyasteikoilla tyypillisesti vahingon esiintymistodennäköisyys. Riskin 

suuruus esitetään riskimatriisissa siinä solussa, jossa kunkin vahingon vakavuus ja esiinty-

mistodennäköisyys kohtaavat. Vastaavasti numeerisessa pisteytyksessä vahingon vakavuus, 

esiintymistodennäköisyys ja riskin suuruus esitetään lukuarvoina vastaavan tyyppisessä tau-

lukossa kuin riskimatriisissa. Taulukko 4 on esittää periaatteellisen esimerkin riskimatriisin 

muodostamisesta.  
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Taulukko 4. Riskimatriisi mukaillen SFS-ISO/TR 14121-2. (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 

24.) 

Vahingon esiintymis-

todennäköisyys 

Vahingon vakavuus 

Tuhoisa Vaikea Kohtalainen Vähäinen 

Erittäin todennäköi-

nen 

Suuri Suuri Suuri Keskimää-

räinen 

Todennäköinen Suuri Suuri Keskimää-

räinen 

Pieni 

Epätodennäköinen Keskimää-

räinen 

Keskimää-

räinen 

Pieni Merkitykse-

tön 

Erittäin epätodennä-

köinen 

Pieni Pieni Merkitykse-

tön 

Merkitykse-

tön 

 

Riskimatriisia käytettäessä riskin suuruuden arviointi perustuu erilaisien riskitasojen määrit-

tämiseen. Esimerkkinä olevassa taulukossa 4 on esitetty neljä riskitasoa: merkityksetön, 

pieni, keskimääräinen ja suuri. Se millä edellytyksellä riski on merkityksetön tai pieni, riip-

puu täysin riskimatriisin määrittelystä sekä luonnollisesti arvioista vahingon vakavuudesta 

ja esiintymistodennäköisyydestä. (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 26.) 

 

Sanallisten kuvauksien korvaaminen vahingon esiintymistodennäköisyydestä ja vakavuu-

desta numeroarvoilla voi joissakin tapauksissa helpottaa riskien suuruuden analysointia. Jos 

vahingon todennäköisyys kuvataan esimerkiksi lukuarvoina välillä 0 ja 1 ja vahingon vaka-

vuus kokonaislukuina välillä 0 ja 100, on mahdollista, että joillekin voi olla helpompaa mää-

rittää riskin suuruus kuin tukeutuen pelkkiin sanallisiin kuvauksiin edellä mainituista. On 

kuitenkin huomioitava, että pelkkä sanallisten arvioiden korvaaminen numeroarvoilla ei 

muuta riskien arvioinnin subjektiivisuutta, vaikka numeroarvojen käyttäminen voi synnyttää 

vaikutelman menetelmän objektiivisuudesta. (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 32–34.) 

 

Luonnollisesti numeerisessa pisteytyksessä on määritettävä riskitaso ja kunkin riskitason 

edellyttämät toimenpiteet kuten riskimatriisissa. Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty numeerisen 

pisteytyksen riskitasojen määrittäminen sekä numeerisen pistetykseen käyttäminen.  Taulu-
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kossa 6 on esitetty riskitason lisäksi kullekin riskitasolle tarvittavat toimenpiteet kunkin ris-

titason kohdalla. Toimenpiteissä on esitetty toimenpiteet sekä olemassa oleville koneille 

sekä suunnitteluvaiheessa oleville.  

 

Taulukko 5.  Riskimatriisi numeroarvoilla mukaillen (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 225). 

 

Taulukko 6. Riskimatriisin riskitasot mukaillen (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 225, 228). 

 

 

Riskimatriisin ja numeerisen pisteytyksen käyttäminen on luontaisesti omaksuttavaa ja yk-

sinkertaista (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 25). Kun suoritetaan kumman tahansa menetel-
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män mukaista riskien suuruuden arviointia, on ensiarvoisen tärkeää kirjata pelkkien tulok-

sien lisäksi kirjata ylös millä perusteella kuhunkin vaaraan liittyvät päätelmät vahinkojen 

vakavuudesta ja esiintymistodennäköisyydestä on tehty.  Näin voidaan tarvittaessa tarkastaa 

ja toisaalta myös varmistaa, että riskien tunnistaminen on tehty riittävällä tasolla. (Siirilä & 

Tytykoski 2016, s. 224.) 

 

Riskien analysointia voidaan suorittaa myös riskigraafin, eräänlaisen vuokaavion avulla. 

Teknisessä raportissa SFS-ISO/TR 14121 riskigraafi esitetään kaaviona, jossa määritetään 

riskiluokka arvioimalla järjestyksessä vahingon vakavuus, vahingolle altistuminen, vaaralli-

sen tapahtuman todennäköisyys sekä mahdollisuus välttää vaarallinen tapahtuma. (SFS-

ISO/TR 14121-2 2013, s. 26.) Esimerkki teknisen raportin esittämästä riskigraafista esite-

tään kuvassa 10.  

 

 

Kuva 10. Riskigraafi SFS-ISO/TR 12141-2 mukaisesti (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 30). 

 

Riskigraafin käyttäminen alkaa määrittämällä vahingon vakavuus. Esimerkin vuokaaviossa 

vahingon vakavuus on jaettu kahteen luokkaan; lievään ja vakavaan. Tämän jälkeen on ar-

vioitava, kuinka usein vaaralle on mahdollista altistua, miten todennäköisesti vaarallinen ta-

pahtuma voi tapahtua ja viimeisenä arvioitava voiko vaaraa välttää. Luonnollisesti on mää-

ritettävä mitä tarkoitetaan esimerkiksi altistumista arvioitaessa harvoin ja toistuvasti. Vuo-

kaaviossa edetään vasemmalta oikealle sitä polkua pitkin, joka kuvaa parhaiten analysoita-

vaa tilannetta. Näin voidaan muodostaa kuusi erilaista riskiluokkaa, joilla riskiä voidaan ku-
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vata.  Esimerkin kaaviossa riskiluokat 1 ja 2 vastaavat pientä riskiä, riskiluokat 3 ja 4 keski-

määräistä riskiä ja riskiluokat 5 ja 6 suurimpia riskejä. (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 26–

30.) 

 

Riskigraafi soveltuu parhaiten niihin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa koneiden äkillisiä va-

hinkoja (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 30). Riskigraafin ongelmana on, että riskit ovat hel-

posti joko yli- tai aliarvioituja, koska riskiluokkaan vaikutetaan merkittävästi vahingon va-

kavuuden arvioinnilla. Mikäli vahingon vakavuutta arvioitaisiin useammalla portaalla, tulisi 

kaaviosta hyvin monimutkainen ja todennäköisesti käyttökelvoton. (Siirilä & Tytykoski 

2016, s. 225–226.) 

 

Riskejä on mahdollista arvioida myös yhdistämällä erilaisia riskien arviointiin tarkoitettuja 

menetelmiä. Esimerkiksi teknisessä raportissa SFS-ISO/TR 14121-2 esitetty menetelmä, 

jossa vahingon seurausten vakavuus on jaettu neljään luokkaan ja kunkin vaaran todennä-

köisyys arvioidaan vahingon oletetun taajuuden, todennäköisyyden ja mahdollisuuksien 

välttää vahinko funktiona. Näiden kahden tiedon avulla voidaan määrittää riskiluokka yh-

distelmämenetelmään kuuluvan riskimatriisin avulla. (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 40.) 

 

Oli riskin arviointiin käytettävä menetelmä mikä tahansa, on riskien arvioinnin perimmäinen 

tarkoitus selvittää koneeseen sisältyvien vaarojen aiheuttaminen riskien suuruus. Toisaalta 

riskien arvioinnilla pyritään myös selvittämään, ovatko koneeseen sisältyvät vaarat sellaisia, 

että niitä ei tarvitse huomioida tai onko koneeseen sisältyvä vaara pienentynyt jonkin toi-

menpiteen takia niin pieneksi, että sitä ei tarvitse pienentää eikä toisaalta vaaran pienentä-

minen ole aiheuttanut uusia vaaroja. Jos vaara poistetaan jollakin suojaustoimenpiteellä, on 

varmistettava, että suojaustoimenpide ei aiheuta uusia vaaroja. Toisin sanoen riskien analy-

sointi olisi aloitettava alusta ja varmistuttava, että riski on riittävän pieni. (SFS-ISO/TR 

14121-2 2013, s. 42.) 

 

Standardi SFS-EN ISO 12100 esittää keinoiksi pienentää riskejä vaikuttamalla joko erikseen 

tai samanaikaisesti riskin aiheuttavaan vaaraan ja sen esiintymistodennäköisyyteen. Standar-

dissa määritellään kolmiportainen asteikko, jolla riskejä on tavoitteellista pienentää. Ensim-

mäisenä vaiheena kone on pyrittävä turvallistamaan luontaisesti turvallisen suunnittelun kei-
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noin. Tavoitteena on pienentää koneen sisältämiä vaaroja suunnittelemalla kone lähtökoh-

taisesti vaarattomaksi tai muuttamalla koneen ja sen käyttäjän välistä vuorovaikutussuhdetta. 

Luontaisesti turvallinen suunnittelu on tehokkain tapa pienentää koneeseen sisältyviä vaa-

roja koko sen eliniän aikana. Toisena askeleena esitettävät erilaiset suojaustoimenpiteet tai 

viimeisenä askeleena esitettävä tiedottaminen koneen sisältämistä vaaroista eivät varsinai-

sesti poista koneen vaaroja, ainoastaan suojaavat tai varoittavat niistä. (SFS-EN ISO 12100 

2010, s. 52)  

 

Luontaisesti turvallisessa suunnittelussa on standardin SFS-EN ISO 12100 (2010, s. 54–74) 

mukaisesti huomioitava seuraavat näkökulmat: 

- geometriset tekijät ja fyysiset näkökohdat 

- koneensuunnittelua koskevan yleisen teknisen tietämyksen huomioonottaminen 

- sopivan teknologian valinta 

- mekaanisen pakkotoimisuuden periaatteen soveltaminen 

- vakavuudesta huolehtiminen 

- kunnossapidettävyydestä huolehtiminen 

- ergometristen periaatteiden huomioiminen 

- sähköstä johtuvat vaarat 

- pneumaattiset ja hydrauliset vaarat 

- luontaisesti turvallisten suunnittelutoimenpiteiden soveltaminen ohjausjärjestelmiin 

- turvatoimintojen vikaantumistodennäköisyyden minimointi 

- vaaroille altistumisen rajoittaminen laitteiden luotettavuuden avulla 

- vaaroille altistumisen rajoittaminen mekanisoimalla tai automatisoimalla koneen las-

taus- tai purkaustoimintoja 

- vaaroille altistumisen rajoittaminen sijoittamalla asetus- ja kunnossapitokohdat vaa-

ravyöhykkeiden ulkopuolelle. 

 

Jos vaaraa ei voida poistaa luontaisesti turvallisella suunnittelulla, voidaan vaaran aiheutta-

mien tapaturmien ja vaaran aiheuttaman terveyshaitan todennäköisyyksiä pienentää erilai-

silla suojausteknisillä toimenpiteillä. Suojausteknisillä toimenpiteillä tarkoitetaan erilaisien 

suojien ja turvalaitteiden lisäämistä koneeseen, joiden tarkoituksena on esimerkiksi estää 

koneen käyttäjää pääsemästä koneen sisältämien vaarakohteiden ulottuville. (SFS-EN ISO 

12100 2010, s. 74.) 
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Standardi SFS-EN ISO 12100 käsittelee koneiden suojausteknisiä toimenpiteitä vain näkö-

kulmista, jotka ovat henkilöiden suojaaminen koneiden sisältämien liikkuvien osien suhteen 

sekä henkilöiden pääsyn estämisen vaaravyöhykkeelle. Luonnollisesti koneen sisältämät 

vaarat määrittävät millaisia suojausteknisiä toimenpiteitä on vaarojen suhteen noudattava, 

jos vaaraa ei voida poistaa luontaisesti turvallisella suunnittelulla. (SFS-EN ISO 12100 2010, 

s. 74.)  

 

Alla on esitetty listaus toimenpiteistä, joilla voidaan täydentää standardin SFS-EN ISO 

12100 esittämiä näkökulmia suojausteknisistä toimenpiteistä. Toimenpiteitä ovat muun mu-

assa (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 249) 

- Kappaleen irtoamisen, särkymisen tai törmäämisen tunnistaminen ja sinkoutumisen 

estäminen. 

- Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmät on suunniteltava niin, että vikaantumisen 

aiheuttama vaarallinen tapahtuma on riittävän epätodennäköinen. 

- Mahdollistetaan koneen huolto- ja säätötoimenpiteet kiinteillä portailla, kulku-, tai 

työtasoilla. 

- Koneen käytön on oltava luontevaa ja sujuvaa; turvalaitteita ei saa mieltää käyttöä 

hankaloittavaksi. 

- Hyödynnetään esimerkiksi kameroita tai peilejä, joilla nähdään mahdolliset katve-

alueet. 

 

Jos koneeseen jää edelleen jokin vaara, jota ei voida poistaa luontaisesti turvallisella suun-

nittelulla tai jollakin suojausteknisellä toimenpiteellä, on koneen sisältämät jäännösriskit il-

moitettava koneen käyttöohjeissa. Jäännösriskeistä on standardin SFS-EN ISO 12100 (2010, 

s.52) mukaisesti ilmoitettava  

- Ketä kaikkia koneen sisältämä vaara voi koskea ja missä työvaiheissa vaara esiintyy. 

- Oikeat työmenetelmät ja mahdolliset koulutustarpeet. 

- Ohje- ja varoitusteksteillä koneen sisältämät vaarat. 

- Milloin ja millaisia henkilösuojaimia on tarpeellista käyttää? 

 

Riskien arvioinnin yhteenveto esitetään standardissa SFS-EN ISO 12100 kuvan 11 mukai-

sena kaaviona. 
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Kuva 11. Riskien arvioinnin iteratiivinen prosessi SFS-ISO 12100 mukaisesti. (SFS-EN ISO 

12100 2010, s. 30.) 

 

Kuvassa 11 on esitetty riskien arviointi kokonaisuutena, joka alkaa koneen raja-arvojen mää-

rittämisestä ja päättyy viimeistään siihen, että koneen sisältämistä riskeistä tiedotetaan ko-

neen käyttäjää. (SFS-EN ISO 12100 2010, s. 30.) 
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Riskien tunnistaminen ja vaarojen arviointi on laaja prosessi, jonka selkeä dokumentointi on 

tärkeää. Standardi SFS-EN ISO 12100 (2010, s. 102) määrittää, että riskien arvioinnista on 

dokumentoitava 

- Tiedot koneesta, jolle riskejä arvioidaan eritellen koneen tyypin, mallin, raja-arvot, 

tarkoitetun käytön. 

- Tiedot niistä olettamuksista, joita riskien arvioinnissa käytetään. Esimerkiksi erilai-

set kuormitukset ja niiden suuruudet, varmuuskertoimet, materiaaliparametrit. 

- Tunnistetut vaarat, vaaratilanteet sekä vaaralliset tapahtumat. 

- Aineisto, johon riskien arviointi perustuu ja sen luotettavuus. 

- Kuvaus kuinka pieneksi koneen sisältämät riskit on pienennettävä. 

- Kuvaus suojaustoimenpiteistä, jotka koneelle on suoritettu riskien pienentämiseksi. 

- Kuvaus mahdollisista jäännösriskeistä. 

- Riskien arvioinnin yhteenveto ja lopputulos. 

- Lomakkeet, joita riskien arvioinnissa käytettiin. 

 

On huomioitava, että dokumentoinnin on oltava niin tarkkaa, että henkilöt, jotka eivät ole 

itse osallistuneet riskien arviointiin ymmärtävät suoritetun riskien arvioinnin ilman vaaraa 

väärinymmärtämiselle. Dokumentointiin ei liity velvoitetta, että dokumentointi olisi koot-

tuna yhteen paikkaan tai esimerkiksi tulostettuna mutta se on pystyttävä tarvittaessa ja pyy-

dettäessä esittämään kohtuullisen ajan kuluessa. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 252.)  

 

2.3 Koneen tekninen tiedosto 

Koneen valmistajan on dokumentoitava, että valmistettu kone on sitä koskevien direktiivien 

mukainen ja valmistajan on kyettävä osoittamaan se. Valtioneuvoston asetuksessa 400/2008 

(12.6.2008, liite VII) osoittaminen on määritelty tehtäväksi laatimalla koneen tekninen tie-

dosto, jonka on sisällettävä vähintään: 

- koneen yleiskuvauksen 

- koneen yleispiirustuksen ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset sekä asianmu-

kaiset kuvaukset ja selitykset koneen toiminnan ymmärtämiseksi 

- täydelliset ja yksityiskohtaiset piirustukset laskelmineen, testaustuloksineen, todis-

tuksineen ja muine tietoineen, joita tarvitaan tarkastettaessa, onko kone olennaisten 

terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, 
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- riskin arviointia koskevat asiakirjat, joista ilmenee noudatettu menettely, mukaan lu-

kien 

i. luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat ko-

netta 

ii. niiden suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen vaa-

rojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta ko-

neeseen 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 asian-

mukaiset kokoonpano-ohjeet 

- tarpeen mukaan jäljennökset koneen tai muiden siihen liitettyjen tuotteiden EY-vaa-

timustenmukaisuusvakuutuksista 

- jäljennös EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. 

 

Lisäksi sarjavalmisteisilla tuotteilla teknisen tiedoston on sisällettävä tiedot siitä, miten val-

mistaja varmistaa, että kaikki valmistettavat tuotteet täyttävät direktiivin asettamat vaati-

mukset. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 112.) 

 

Koneen yleiskuvauksen, yleispiirustuksen, ohjauspiirien piirustuksien, toimintakuvauksien 

sekä yksityiskohtaisempien piirustuksien tarvittavine selvityksineen on tarkoitus antaa 

markkinavalvontaviranomaisille mahdollisuus ymmärtää koneen toimintaperiaate sekä var-

mistaa täyttääkö kone siltä edellytettävät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Val-

mistajan velvoite on varmistaa, että koneen tekninen kuvaus on tehty riittävän tarkasti, jotta 

edellä esitetty on mahdollista. (Euroopan komissio 2010, s. 359–361.) 

 

Neljäntenä kohtana teknisen tiedoston on sisällettävä asiakirjat, jotka valmistaja on laatinut 

koneen riskien arvioinnista. Valmistaja voi laatia tekniseen tiedostoon esimerkiksi taulukon, 

jossa esitetään konetta koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset sekä jokai-

seen vaatimukseen sovellettava suojaustoimenpide. Riskien arvioinnissa voidaan soveltaa 
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yhdenmukaistettuja standardeja mutta yhdenmukaistettujen standardien noudattaminen ei 

poista velvoitetta suorittaa riskien arviointia. (Euroopan komissio 2010, s. 361.)   

 

Valmistajan on ilmoitettava teknisessä tiedostossa erikseen mitä yhdenmukaistettuja stan-

dardeja koneen suunnittelussa on käytetty. Kun valmistaja ilmoittaa käyttäneensä yhdenmu-

kaistettua standardia, on koneen silloin oltava myös käytetyn yhdenmukaistetun standardin 

mukainen ja voidaan olettaa koneen täyttävän standardeissa esitetyt olennaiset terveys- ja 

turvallisuusmääräykset. (Euroopan komissio 2010, s. 361.) 

 

Teknisen tiedoston on sisällettävä tiedot kaikista testeistä, joita koneelle on sovellettava sekä 

niiden tulokset. Koneeseen sovelletuissa yhdenmukaistetuissa standardeissa voidaan määri-

tellä testien sisältö ja toteutustapa ellei testejä ole määritelty jo esimerkiksi koneasetuksen 

aiemmissa liitteissä. (Euroopan komissio 2010, s. 361–362.) 

 

Jos koneeseen kuuluu komponentteja, joiden katsotaan olevan osittain valmiita koneita, on 

tekniseen tiedostoon sisällytettävä näiden komponenttien liittämisvakuutus ja niihin kuulu-

vat kokoonpano-ohjeet. Osittain valmiiden koneiden liittämisvakuutus on osittain valmiin 

koneen valmistajan tai maahantuojan laatima asiakirja, jolla osittain valmiin koneen valmis-

taja ilmoittaa, mitä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia osittain valmiiseen konee-

seen on sovellettu ja mitä lainsäädökset osittain valmista konetta koskevat. Liittämisvakuu-

tus on likimain vastaava dokumentti kuin koneen tekninen tiedosto. On tärkeä huomata, että 

osittain valmiin koneen liittämisvakuuden on sisällettävä lausuma, jossa osittain valmiin ko-

neen käyttöönotto kielletään ennen kuin kone, johon osittain valmis kone liitetään täyttää 

siltä edelletyt konedirektiivin säännökset. (Euroopan komissio 2010, s. 338.) 

 

Jos koneeseen kuuluu muita koneiksi katsottavia komponentteja, on näiden komponenttien 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukset sisällytettävä koneen tekniseen tiedostoon. Myös 

jäljennös koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on sisällytettävä koneen tekni-

seen tiedostoon.  (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 112.) 

 

Koneen tekninen tiedosto on laaja ja tärkeä dokumentti koneen markkinoille saattamisen 

kannalta. Tekninen tiedosto on oltava saatavilla sitä markkinavalvontaviranomaisen perus-

telullisesti pyytäessä kohtuullisen ajan kuluessa. Kohtuullinen aika on usein kaksi viikkoa. 
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Jos valmistaja ei kykene toimittamaan teknistä tiedostoa määräajassa, on markkinavalvon-

taviranomaisella oikeus epäillä, että kone ei täytä siltä edellytettyjä säädöksiä eikä kone täten 

ole laillisesti markkinoilla. Valmistajalla on velvollisuus ylläpitää teknistä tiedostoa kym-

menen vuoden ajan alkaen ajankohdasta, jolloin viimeinen kone on valmistettu. (Siirilä & 

Tytykoski 2016, s. 111.) 

 

Koneen tekninen tiedosto on koottava jollakin Euroopan talousalueen virallisella kielellä 

lukuun ottamatta koneen ohjeita, jotka on aina oltava lisäksi sen maan virallisella kielellä, 

johon kone on tarkoitus toimittaa. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 111.) 

 

Valtioneuvoston asetus 400/2008 vaatii, että jokaisen markkinoille saatettavan tai käyttöön-

otettavan koneen on sisällettävä käyttö- ja huolto-ohjeet. Koneasetuksen liitteessä I (VNa 

12.6.2008/400, liite I) on määritelty ohjeiden sisällöksi:  

- valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi sekä täydellinen osoite 

- koneen, jota ohjeet koskevat, nimi 

- EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai asiakirja, josta käy ilmi EY-vaatimustenmu-

kaisuusvakuutuksen sisältö 

- koneen kuvaus, koneen piirustukset, kaaviot ja muut selitykset, jotka ovat koneen 

käytön, huollon, korjauksen ja oikean toiminnan varmistamisen kannalta oleellisia 

- koneen käytön kuvaus ja ennakoitavissa olevan väärinkäytön kuvaus 

- ohjeet koneen kokoonpanoon, asennukseen tai kytkentään tarvittavine piirustuksi-

neen, kaavioineen ja selityksineen 

- tiedottaminen jäännösriskeistä, joita koneessa on ja ohjeet suojaustoimenpiteistä, 

jotka koneen käyttäjän on suoritettava 

- koneeseen kiinnitettävien työkalujen kuvaus 

- koneen vakavuutta koskevien olosuhteiden ilmoittaminen, jos vakavuus on olosuh-

teista riippuvainen 

- ohjeistus koneen kuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin 

- toimenpideohjeet hätätilanteisiin, joita koneen käytön aikana voi syntyä 

- kuvaus säätö- tai huoltotoimenpiteistä, joita koneeseen liittyy sekä kuvaus koneen 

varaosista 

- koneen melupäästöjen ilmoittaminen  
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- koneen riskit käyttäjille, joilla on implantoituja lääkinnällisiä laitteita ja kone aiheut-

taa ionisoimatonta säteilyä. 

 

Koneen käyttöohjeiden sisältö on hyvin laaja, kuten ylipäänsä koneasetuksen. Koneen käyt-

töohjeiden tarkoitus on varmistaa koneen käyttö sillä tavalla, jolla valmistaja on sen tarkoit-

tanut. Käyttöohjeet on tuotettava sen maan virallisella kielellä, johon kone on tarkoitus saat-

taa markkinoille tai ottaa käyttöön. Suomessa koneiden käyttöohjeiden on oltava suomen ja 

ruotsin kielellä, ellei konetta tehdä vain yhdelle asiakkaalle, joka toimii yksikielisessä kun-

nassa. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 112–113.) 

 

Ohjeiden kielen on oltava selkeää ja helposti ymmärrettävää. Standardissa SFS-EN 82079-

1 esitetään, että ohjeiden kieliasussa on pyrittävä ilmaisuun, joka ei anna sijaa väärinymmär-

tämiselle (SFS-EN 82079-1 2012, s. 58). Erityisesti käyttöohjeiden käännöksissä on riski 

kääntää alkuperäisen käyttöohjeen teksti väärin tai huonosti ymmärrettäväksi. Tämän vuoksi 

jokaisen koneen mukana on toimitettava sekä alkuperäiset käyttöohjeet ja mahdolliset kään-

nökset kohdemaan kielelle. Valmistajan vastuulla on varmistaa, että käännökset ovat yhtä-

pitäviä alkuperäisien ohjeiden kanssa. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 113.)  

 

2.4 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Viimeinen vaihe ennen kuin koneeseen saa kiinnittää CE-merkinnän, on laatia EY-vaati-

mustenmukaisuusvakuutus. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella osoitetaan, että kone 

noudattaa sille asetettuja lakeja, asetuksia, määräyksiä tai standardeja. Koneen valmistaja tai 

tämän valtuutettu edustaja on ensisijaisesti se, joka EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

laatii. Jos valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja ei ole laatinut EY-vaatimustenmukaisuus-

vakuutusta, on se laadittava sen henkilön toimesta, joka saattaa koneen markkinoille tai käyt-

töön. (Työsuojeluhallinto 2008, s. 14–15.) 

 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukselle on koneasetuksessa määritelty vain asiat, jotka 

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuu-

tuksen muotoilua ei määritellä koneasetuksessa, vaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuk-

sen laatija saa itse muotoilla dokumentin haluamansa näköiseksi, kunhan vain koneasetuk-

sen liitteessä II esitetyt asiat osoitetaan ja vakuutus on kirjoitettu samalla kielellä kuin ko-

neen ohjeet. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 117–119.) 
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Koneasetuksen liite II (VNa 12.6.2008/400, liite II) määrittelee, että EY-vaatimustenmukai-

suusvakuutuksen on sisällettävä 

- Maininnan, että vakuutus koskee käsiteltävää konetta vain ja ainoastaan siinä ko-

koonpanossa kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut. 

- Valmistajan nimen, osoitteen ja valtuutetun edustajan nimen, jos sellainen on. 

- Nimen ja osoitteen henkilölle, joka kokoaa koneen teknisen tiedoston. 

- Kuvauksen koneen toiminnasta, koneen yleisnimikkeen, koneen nimen, mallin, tyy-

pin, sarjanumeron ja kaupallisen nimen. 

- Vakuutuksen, että kone täyttää koneasetuksen tai muun sitä vastaavan direktiivin asi-

aankuuluvat säännökset sekä maininnan muiden konetta koskevien direktiivien vaa-

timuksien täyttämisestä. 

- Jos koneelle on suoritettava EY-tyyppitarkastus, on ilmoitettava laitoksen, joka tekee 

koneen EY-tyyppitarkastuksen, nimi, osoite ja tunnistenumero. 

- Jos koneelle vaaditaan täydellinen laadunvarmistusmenettely, on ilmoitettava laitok-

sen, joka tekee täydellisen laadunvarmistusmenettelyn, nimi, osoite ja tunnistenu-

mero. 

- Jos koneessa on sovellettu yhdenmukaistettuja standardeja, on käytetyt standardit il-

moitettava. 

- Jos koneessa on sovellettu muita standardeja, on käytetyt standardit ilmoitettava. 

- EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisen ajan ja paikan. 

- Valmistajan tai muun EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatijan allekirjoituk-

sen. 

 

Koneasetuksen liitteessä II mainituista seikoista on huomioitava, että luonnollisesti suorat 

viittaukset yksittäisiin nimettyihin henkilöihin ovat aina kyseenalaisia. Sen vuoksi esimer-

kiksi teknisen tiedoston kokoajaksi on suositeltavaa nimetä henkilö asemansa perusteella, 

esimerkiksi yrityksen laatupäällikkö. EY-tyyppitarkastuksella ja täydellisellä laadunvarmis-

tusmenettelyllä tarkoitetaan menettelyjä, jota on noudatettava tiettyyn erityisluokkaan kuu-

luvien koneiden kohdalla. Erityisluokkaan kuuluu 23 konetyyppiä ja ne yksilöidään kone-

asetuksen liitteessä IV.  (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 118–119.)  

 

Yhteenvetona koneeseen, johon sovelletaan koneasetusta, CE-merkinnän edellyttämät toi-

menpiteet voidaan kuvata kuvan 12 mukaisena taulukkona.  
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Kuva 12. Koneen markkinoille saattamiseen tarvittavat menettelyt koneasetuksen mukaan. 

(Euroopan komissio 2010, s. 120.) 

 

Jos kone kuuluu koneasetuksen määrittelemiin koneisiin eikä kuulu liitteessä IV mainittuihin 

erityisluokan koneisiin, on CE-merkinnän myöntäminen suoraviivainen prosessi. Valmista-

jan vastuulla on arvioida koneen valmistuksen sisäisellä tarkastuksella, että valmistettu kone 

täyttää sille asetetut vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koneen valmistaja laatii 

asianmukaisen teknisen tiedoston koneesta ja varmistaa, että valmistettu kone vastaa teknistä 

tiedostoa. (Euroopan unioni 2011, s. 2.) 
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2.5 CE-merkintä 

Koneasetuksessa määrätään, että koneen valmistajan on ilmoitettava koneen vaatimusten-

mukaisuus koneeseen näkyvästi ja pysyvästi kiinnitetyllä CE-merkinnällä. Koneessa ei saa 

olla muita tekstejä tai kirjaimia, joita voidaan erehtyä luulemaan CE-merkinnäksi eikä CE-

merkintää saa luonnollisestikaan kiinnittää tuotteisiin, joihin CE-merkintä ei kuulu tai tuot-

teella ei ole edellytyksiä olla CE-merkitty. (VNa 12.6.2008/400, 9§, 10§.) Kuvassa 13 esite-

tään koneasetuksen liitteen III määräämää CE-merkinnän kirjoitusasu. 

 

 

Kuva 13. CE-merkinnän kirjoitusasu koneasetuksen mukaisesti. (VNa 12.6.2008/400, liite 

III.) 

 

CE-Merkinnässä molempien kirjaimien on oltava yhtä suuria kuitenkin vähintään 5 milli-

metrin korkuisia ja selkeästi erillään toisista (VNa 12.6.2008/400, liite III). CE-Merkintä on 

ilmaistava yhdessä koneen yksilöivän konekilven kanssa. Erillinen CE-merkinnän ilmaiseva 

tarra ei ole nykyisen koneasetuksen mukainen tapa ilmoittaa koneen täyttävän CE-merkin-

nän vaatimukset. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 136.) 

 

Konekilven on ilmoitettava koneen vähimmäistiedot, jotka koneasetuksen (VNa 

12.6.2008/400, liite I) mukaan ovat: 

- valmistajan toiminimi ja osoite sekä mahdollisen valtuutetun edustajan nimi 

- koneen nimi 

- CE-merkintä 

- sarja- tai tyyppimerkintä 

- mahdollinen sarjanumero 

- koneen rakennusvuosi. 

 

Konekilven on sisällettävä tiedot, joilla taataan koneen turvallinen käyttö. Ilmoitettavat yk-

sityiskohdat riippuvat luonnollisesti koneen tyypistä. Konekilvessä on ilmoitettava esimer-

kiksi sähkölaitteiden kohdalla liitäntäjännite, -virta ja taajuus tai paineilmaa vaativien lait-

teiden kohdalla tarvittavan paineilman vähimmäispaine. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 115.) 
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3 TOIMENPITEET PAKKAAMO 2020 -PAKKAUSLINJAN CE-MERKINNÄN 

MAHDOLLISTAMISEKSI 

 

 

Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan CE-merkinnän mahdollistaminen edellyttää toimenpiteitä, 

joiden suorittaminen kuvataan tässä luvussa. Kuvassa 14 esitetään Pakkaamo 2020 -pak-

kausyksikkö sekä aihion syöttölaite työn alkutilanteessa. 

 

 

Kuva 14. Pakkausyksikkö ja aihion syöttölaite. 

  

Kuvassa 14 esitetään pakkausyksikkö ja aihion syöttölaite siinä kokoonpanossa kuin laitteet 

olivat tämän työn aloitushetkenä. Laitteiden ja puristusmuovausprosessin toimivuus on voitu 

todentaa koeajoissa ja merkittäviä muutoksia laitteistoon ei ole tarvetta tehdä. Jotta laitteiden 

käyttöä voidaan jatkaa ja toisaalta laitteet voidaan saattaa markkinoille, on niiden oltava CE-

merkittyjä.  
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3.1 Pakkauslinjaa koskeva lainsäädäntö ja yhdenmukaistetut standardit 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikkö ja siihen olennaisesti kuuluva aihion syöttölaite kuuluvat 

konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan. Koska kyseessä on laitteisto, jonka voidaan 

kuvitella valmistavan elintarvikkeille käytettäviä pakkauksia tai toimivan tilassa, jossa val-

mistetaan elintarvikkeita, on konedirektiivin liitteen I erityisvaatimukset elintarvikkeiden 

valmistuksessa käytettävien koneiden vaatimuksista huomioitava soveltuvin osin. (VNa 

12.6.2008/400, 2.1.) 

 

Pakkausyksikköä ja aihion syöttölaitetta käsitellään yhtenä koneena, konelinjana, johon ko-

neasetuksen lisäksi on sovellettava pienjännitedirektiiviä 2014/35/EU (EUVL L96, 

29.3.2014 A, s. 360) sekä direktiiviä 2014/30/EU koneiden sähkölaitteistojen sähkömag-

neettisesta yhteensopivuudesta (EUVL L96, 29.3.2014 B, s. 84).       

 

Jotta pakkausyksikkö ja siihen olennaisesti kuuluva oheislaite voidaan saattaa markkinoille, 

on konelinjalle myönnettävä CE-merkintä. Koska konelinja ei kuitenkaan kuulu konedirek-

tiivin 2006/42/EY liitteen IV erittelemiin erityisluokan koneisiin, voi CE-merkinnän myön-

tämisen suorittaa koneen valmistaja koneen valmistuksen sisäiseen tarkastukseen perustavan 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin mukaan. (VNa 12.6.2008/400, liite IV.) 

 

Pakkausyksikköä koskee Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuissa yhdenmukais-

tetuissa standardi EN 415-3 + A1 2009. Pakkauskoneet. Turvallisuus. Osa 3: Pakkauksen 

muodostus-, täyttö- ja suljentakoneet (EUVL C092, 9.3.2018). Pakkausyksikkö koskeva yh-

denmukaistettu standardi on C-tyypin standardi, joka määrittelee diplomityössä tarkastelta-

van pakkausyksikön kuumamuodostuskoneeksi (SFS-EN 415-3 + A1 2009, s. 56): ”kuuma-

muodostus-, täyttö- ja suljentakone syvävetomuodostus-, täyttö- ja suljentakone, jossa kuu-

mana muovattavasta materialista valmistettu raina kuumennetaan ja muotoillaan paineen tai 

tyhjiön avulla ennen kuin täytetään pystysuunnassa tuotteella, suljetaan päällyskelmulla tai 

makasiinista syötettävällä kannella ja leikataan lopuksi yksittäispakkauksiksi.” Pakkaamo 

2020 -pakkausyksikkö poikkeaa kuitenkin standardin esittämästä määritelmästä, koska Pak-

kaamo 2020 -pakkausyksikkö ainoastaan muotoilee vuoka-aihion pakkaukseksi mutta ei 

varsinaisesti täytä tai sulje pakkausta. 
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Standardi EN 415-3 esittää velvoittavina viittauksina kolme C-tyypin standardia, 22 B-tyy-

pin standardia ja yhden A-tyypin standardin (SFS-EN 415-3 + A1 2009, s. 10–14). Standar-

din esittämien velvoittavien viittauksien standardien otsikot on esitetty tämän työn liitteessä 

II. Velvoittavien standardien ajantasaisuus on tarkistettu 9.3.2018 päivätystä Euroopan unio-

nin virallisesta lehdestä (EUVL C092 9.3.2018) sekä Suomen Standardisoimisliiton inter-

netsivulta (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2019). Listaus velvoittavista standardeista 

on saatettu ajantasaiseksi merkitsemällä listaukseen kumotut standardit ja ne korvanneet 

standardit liitteeseen II. Lisäksi liitteeseen II on merkitty yliviivattuina ne standardit, jotka 

eivät koske tässä työssä käsiteltävää pakkausyksikköä, vaikka ne esitetään standardissa SFS-

EN 415-3 velvoittavina viittauksina. 

 

Pakkauslinjan aihion syöttölaite on ostettu osittain valmiina koneena, jolle koneen valmis-

taja on myöntänyt liittämisvakuutuksen (Formeca Oy 2017). On kuitenkin huomioitava, että 

valmistajan väite osittain valmiista koneesta ei ole pätevä, koska aihion syöttölaite ei täytä 

konedirektiivin 2006/42/EY mukaista määritelmää osittain valmiista koneesta (VNa 

12.6.2008/400, §4): ”osittain valmiilla koneella tarkoitetaan yhdistelmää, joka on melkein 

kuin kone, mutta joka ei sellaisenaan pysty suorittamaan erityistä toimintoa.” 

 

Aihion syöttölaitetta on käsiteltävä keskeneräisenä koneena, jolle ei voida myöntää CE-mer-

kintää tai tehdä osittain valmiin koneen liittämisvakuutusta ennen kuin CE-merkinnän edel-

lyttämät toimenpiteet on suoritettu kokonaisuudessaan (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 124). 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikköä varten aihion syöttölaitteeseen on lisätty hihnakuljetin, 

joka poikkeaa aihion syöttölaitteen tavanomaisesta teknisestä toteutuksesta. Aihion syöttö-

laitteen valmistajalla ei ollut saatavilla riittävän tarkkaa kuvausta pakkauslinjan kokoonpa-

nosta, jotta hihnakuljettimeen olisi voitu suunnitella CE-merkinnän edellyttämät konesuojat 

jo kuljettimen suunnittelun yhteydessä Tämän vuoksi aihion syöttölaitteen valmistaja onkin 

nimennyt liittämisvakuuden myös käyttöönottokielloksi, jolla valmistaja kieltää käyttämästä 

konetta ennen kuin aihion syöttölaite täyttää teknisissä dokumenteissa mainitut kone-, pien-

jännite- ja EMC-direktiivien asettamat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. 

(Formeca Oy 2017.) 

  

Keskeneräisien koneiden kohdalla on erityisen tärkeää sopia kuka vastaa lopulta muun mu-

assa keskeneräisen koneen vaatimuksenmukaisuudesta ja teknisen tiedoston laatimisesta ja 
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säilyttämisestä. Ellei muuta ole sovittu, vastuu on sillä, joka rakentaa koneen valmiiksi ja 

ottaa käyttöön. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 124). 

 

Jos aihion syöttölaite olisi CE-merkitty, olisi tilanne yksinkertaisempi. CE-merkittyyn ko-

neeseen voi tehdä muutoksia, kunhan varmistetaan, että koneen turvallisuustaso säilyy vä-

hintään yhtä korkealla kuin se oli CE-merkin myöntämisenkin aikana ja luonnollisesti muu-

tokset dokumentoidaan asiaankuuluvalla tarkkuudella. Muutokset tai lisäykset eivät saa hei-

kentää koneen turvallisuutta eikä aiheuttaa riskejä koneen käyttämiseen. (Siirilä & 

Tytykoski 2016, s. 150–155.) 

 

3.2 Pakkauslinjan riskien arviointi 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön ja aihion syöttölaitteen riskien arviointi on suoritettava 

standardissa SFS-EN ISO 12100 esitetyn menettelyn mukaisesti, koska standardi on velvoit-

tavana viittauksena pakkausyksikköä koskevassa C-tyypin standardissa SFS-EN ISO 415-3 

(SFS-EN 415-3 + A1 2009, s. 10). Aihion syöttölaitteen tekniset dokumentit osoittavat, että 

aihion syöttölaitteen valmistajan tarkoituksena on ollut myös soveltaa samaa standardia ai-

hion syöttölaitteen suunnittelussa (Formeca Oy 2017).  

 

Riskien arviointiin on sisällytettävä riskianalyysi, jossa määritellään koneiden raja-arvot, 

tunnistetaan koneiden sisältämät riskit sekä arvioidaan niiden suuruus. Riskin merkityksen 

arviointi ja toimenpiteet riskien edellyttämiin toimenpiteisiin, voidaan suorittaa luonnolli-

sesti vasta sen jälkeen, kun tunnetaan eritellyt vaarat, niiden aiheuttamat riskit ja niiden esiin-

tymistodennäköisyys.  (SFS-EN ISO 12100 2010, s. 34.) 

 

Riskin arviointi on aloitettava määrittelemällä koneen raja-arvot; koneen oikea käyttötapa, 

tarkoitettu tehtävä, käyttäjät koko koneen elinkaaren aikana, huolto- ja säätötoimenpiteet. 

Toisin sanoen on tunnistettava kaikki toiminnot, joihin konetta voidaan olettaa käytettävän 

ja koneen kaikki käyttäjät. (SFS-EN ISO 12100 2010, s. 36–38.)  

 

Pakkausyksikön ja sen oheislaitteiden raja-arvojen määrittely on esitetty kokonaisuudessaan 

liitteen III sivuilla 1 -2, jonka pohjana on 7.2.2019 pidetty suunnittelupalaveri. Raja-arvojen 

määrittelyssä ei ole eritelty erikseen pakkausyksikköä tai aihion syöttölaitetta, vaan molem-

mat muodostavat yhtenäisen konelinjan. (Leminen, Kainusalmi & Pesonen 2019.)  
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Pakkauslinjan käyttö-, tila-, aika- ja muina raja-arvoina, on pyritty huomioimaan kaikki pak-

kauslinjaa koskevat raja-arvot ja rajoitteet koko pakkauslinjan elinkaaren aikana. Pakkaus-

linjan käyttörajoina esitetään, että Pakkaamo 2020 -pakkauslinja on tarkoitettu teolliseen 

käyttöön vuokapakkauksien valmistamiseen puristusmuovaamalla. Koneen käyttäjäksi ole-

tetaan terveitä työkykyisiä henkilöitä, joilla on riittävä osaaminen koneen käyttämiseen. Pak-

kaamo 2020 -pakkauslinjaa ei ole tarkoitettu kotitalouskäyttöön. (Leminen, Kainusalmi & 

Pesonen 2019.) 

 

Pakkausyksikön ja aihion syöttölaitteen liikkeet eivät ulotu laitteiden runkorakenteiden ul-

kopuolelle. Koneen käyttäjän oletettu työpiste on esitetty kuvassa 15 kuten myös oletetut 

työskentelyalueet koneen ympärillä.  

 

 

Kuva 15. Pakkauslinjan työskentelyalue. 

 

Pakkausyksiköstä on erotettavissa käyttö- ja huoltopuoli. Pakkausyksikköä operoidaan ko-

neen tuotantokäytössä hallintapaneelin avulla pakkausyksikön käyttöpuolelta. Aihion syöt-

tölaitteeseen on syötettävä vuoka-aihioita pakkauslinjan tuotantokäytössä noin tunnin vä-

lein. (Leminen, Kainusalmi & Pesonen 2019.) 
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Pakkausyksikön toiminta-ajaksi on suunniteltu 20 vuotta. Täydellinen huolto, jossa vaihde-

taan kaikki kuluneet osat, on suunniteltu toteutettavan viiden vuoden välein. Vuosittain teh-

täviä huoltotoimenpiteitä on ainoastaan lineaariaktuaattorin öljynvaihto. Kuukausittain suo-

ritettavina huolto- ja säätötoimina on pakkauslinjaan suunniteltu puristintyökalujen vaihta-

minen, aihion syöttölaitteen uudelleen asemointi ja pakkausyksikön liukujohdeyksiköiden 

rasvaus sekä laitteiden yleinen kunnon tarkastaminen. Päivittäisinä huoltotoimenpiteinä pak-

kauslinjan operointiin kuuluu laitteiden yleisestä puhtaudesta ja hygieniasta huolehtiminen. 

Pakkausyksikön sekä aihion syöttölaitteen on kestettävä vesipesu. (Leminen, Kainusalmi & 

Pesonen 2019.) 

 

Pakkauslinja sijoitetaan ympäristöön, jossa voidaan valmistaa elintarvikekäyttöön soveltu-

via pakkauksia ja tuotantoympäristö ei aiheuta hygienianvaarantumista valmistettavissa 

tuotteissa. Pakkauslinjan komponentit eivät saa vikaantua tuotanto-olosuhteissa esiintyvästä 

pölystä, kosteudesta tai likaantumisesta. Vastaavasti tuotantoympäristö ei saa myöskään olla 

sellainen, joka voisi aiheuttaa pakkauslinjan aihioiden tai valmistettujen tuotteiden pilaantu-

mista tai muuta heikkenemistä. (Leminen, Kainusalmi & Pesonen 2019.) 

 

Pakkauslinjalta edellytetään standardin SFS-EN ISO 14159 tason kaksi mukaista hygienia-

tasoa. Hygieniatasot on jaoteltu viisiportaiseen asteikkoon sen mukaan, kuinka hyvin stan-

dardin esittämät vaatimukset täyttyvät kunkin koneen kohdalla ja kuinka koneen puhdista-

minen on suunniteltu toteutettavan. Taso yksi tarkoittaa hygieniatasoa koneessa, joka täyttää 

vain osittain standardin asettamat vaatimukset ja vastaavasti taso viisi kuvaa konetta, joka 

on täysin standardin asettamien vaatimuksien mukainen eikä koneeseen voi tunkeutua mik-

robeja sekä kone on suunniteltu puhdistettavaksi lämpö-, kemiallisella tai fysikaalisella kä-

sittelyllä. Hygieniataso kaksi tarkoittaa, että kone on standardin SFS-EN ISO 14159 mukai-

nen mutta puhdistusta varten kone on purettava suunnitelmien mukaisesti. (SFS-EN ISO 

14159 2008, s. 34.) 

 

Pakkauslinjalla valmistettuja tuotteita ei saa saattaa suoraan elintarvikekäyttöön puristus-

muovausprosessin jälkeen vaan ne on käsiteltävä ja puhdistettava kulloisenkin pakattavan 

tuotteen asettamien erityisvaatimuksien mukaan. On kuitenkin luonnollista, että pakkauslin-

jan suunnittelussa on pyrittävä noudattamaan elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettujen 
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koneiden erityisvaatimuksia koneturvallisuuden näkökulmasta ja huomioimaan hygienian 

vaarantumisen mahdollisuus. (Leminen, Kainusalmi & Pesonen 2019.) 

 

Kun pakkauslinjan raja-arvot on määritetty, on standardin SFS-EN 12100 mukaisessa toi-

mintatavassa vuorossa konelinjaan sisältyvien vaarojen tunnistaminen. On ensiarvoisen tär-

keä, että tarkasteltavan koneen tai konelinjan vaarojen tunnistaminen on systemaattista ja 

vaarat tunnistetaan kaikissa oletetuissa käyttötilanteissa sekä kohtuudella odotettavissa ole-

vissa poikkeavissa tilanteissa koneen tai konelinjan koko eliniän aikana. (SFS-EN ISO 

12100 2010, s. 38.)  

 

Vaarojen tunnistaminen suoritetaan Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan kohdalla vaarasta-va-

hinkoon -lähestymistavalla. Lähestymistavan periaatteena on tunnistaa kaikki vaarat, jotka 

voivat johtaa vahinkoon vaaratilanteessa. Päätös kyseisen lähestymistavan käyttöön perus-

tuu teknisen raportin SFS-ISO/TR 14121-2 esitykseen, että vaarasta-vahinkoon -lähestymis-

tapa tuottaa kokonaisvaltaisempia ja perusteellisempia tuloksia kuin vahingosta-vaaraan -

lähestymistapa. Teknisen raportin korostama huoli työmäärän kohtuuttomasta kasvamisesta 

on oletettu työn kohdalla saavutettavia hyötyjä pienemmäksi johtuen pakkauslinjan kom-

paktiudesta. (SFS-ISO/TR 14121-2 2013, s. 16.) 

 

Vaarojen tunnistamisen lähtökohtana on 21.2.2019 pidetty katselmus, johon osallistui viisi 

henkilöä, jotka ovat osallistuneet Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön ja sen oheislaitteiden 

suunnitteluun sekä pakkauslinjan operointiin. Katselmuksen pohjana käytettiin liitteen III 

sivuilla 3–5 esitettyä vaarojen tunnistamiseen luotua lomaketta, johon on kerätty kaikki vaa-

ratilanteet, joita pakkauslinjan kokoonpanossa, käytössä, huollossa ja kunnossapidossa sekä 

purkamisessa voi esiintyä. Vaarojen tunnistamisessa käytettävän lomakkeen pohjana on käy-

tetty standardin SFS-EN ISO 12100 liitteen B taulukoiden B1 ja B2 esittämiä vaaroja, jotka 

koskevat vaaroja, jotka voivat esiintyä yleisesti kaiken tyyppisissä koneissa (SFS-EN ISO 

12100 2010, s. 106–117). Pakkauslinjan vaarojen tunnistamiseen tarkoitettua taulukkoa on 

täydennetty lisäksi standardin SFS-EN ISO 415-3 esittämillä vaaratekijöillä lämpömuodos-

tus-, täyttö- ja suljentakoneisissa (SFS-EN 415-3 + A1 2009, s. 90–93) sekä standardin SFS-

EN 619 esittämillä vaaroilla kuljetinlaitteissa ja -järjestelmissä (SFS-EN 619 + A1 2011, s. 

66–75).  
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Liitteen III vaarojen arvioinnin lomakkeeseen vaarat on jaettu standardin SFS-EN ISO 

12100 liitteen B1 esittämien vaararyhmien mukaan; mekaaniset vaarat, sähköstä johtuvat 

vaarat, lämpötilasta johtuvat vaarat, melusta johtuvat vaarat, tärinästä johtuvat vaarat, sätei-

lystä johtuvat vaarat, materiaaleista johtuvat vaarat, ergonomiasta johtuvat vaarat sekä ko-

neen käyttöympäristöstä johtuvat vaarat. Vaarojen arvioinnin lomakkeeseen on yliviivattu 

ne yksittäiset vaarat, joiden ei katselmuksessa todettu esiintyvän pakkausyksikössä tai aihion 

syöttölaitteessa. Jos vaaran todettiin esiintyvän pakkauslinjassa, on lomakkeeseen tarken-

nettu missä nimenomaisessa kohdassa pakkauslinjaa vaaraa esiintyy, kuvailtu tarkemmin 

vaaraa ja tilannetta, jossa vaara voi ilmetä sekä esitetty vahinkoja, joita vaara voi synnyttää. 

On huomioitava, että vaarojen tunnistamisen vaiheessa ei vielä käsitellä vaaran esiintymis-

todennäköisyyttä millään tavoin.  

 

Yhteensä katselmuksen mukaan pakkauslinjasta tunnistettiin 33 vaaraa, jotka voivat aiheut-

taa vaaratilanteita pakkauslinjan koko eliniän aikana. Vaarat jakautui taulukon 7 mukaisesti 

eri vaararyhmiin. 

 

Taulukko 7. Pakkauslinjan vaarat vaararyhmittäin. 

 

Eniten vaaroja sisältävät ryhmät pakkauslinjan kohdalla ovat mekaaniset sekä materiaaleista 

aiheutuvat vaarat. Sähköstä, lämpötilasta, ergonomiasta tai koneen käyttöympäristöön liitty-

viä vaaroja tunnistettiin useita. Ainoastaan melusta, tärinästä tai säteilystä johtuvia vaaroja 

6

4

3

2

1

1

8

4

4

Mekaaniset vaarat

Sähköstä johtuvat vaarat

Lämpötilasta johtuvat vaarat

Melusta johtuvat vaarat

Tärinästä johtuvat vaarat

Säteilystä johtuvat vaarat

Materiaaleista johtuvat vaarat

Ergonomiasta johtuvat vaarat

Koneen käyttöympäristöön liittyvät vaarat
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voidaan todeta olevan yksittäisiä. Kuvassa 16 esitetään ne kohdat pakkauslinjasta, jossa il-

menee tunnistettuja vaaroja, jotka sijoittuvat mekaanisien, lämpötilasta johtuvien tai er-

gonomiasta johtuvien vaarojen alle.  

 

 

Kuva 16. Pakkauslinjan mekaaniset, lämpötilasta johtuvat tai ergonomiasta johtuvat vaarat. 

 

On luonnollista, että suurin osa tunnistetuista vaaroista liittyy pakkauslinjan toiminnallisiin 

komponentteihin. Pakkausvuoan muovaukseen tarkoitetut puristintyökalut ovat lähtökohtai-

nen syy useimpiin vaaroihin, jotka pakkauslinjasta tunnistettiin. Toiseksi suurin yksittäinen 

komponentti, joka aiheuttaa vaaroja, todettiin olevan aihion syöttölaitteen hihnakuljetin.   

 

Pakkauslinjan riskien arviointi on suoritettu riskimatriisilla, jossa esitetään lukuarvoina ris-

kin esiintymistodennäköisyys ja seurausten vakavuus, joiden tulo määrittää riskitason. Ris-

kin esiintymistodennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta arvioidaan taulukoissa 3 ja 8 esitet-

tyjen periaatteiden mukaan.  
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Taulukko 8. Seurausten vakavuuden arvioinnissa käytettävä asteikko. 

Kuvaus vahingosta Esimerkkejä vammoista Seurausten  

vakavuus 

Lieviä vammoja tai ruhjeita, 

jotka eivät vaadi ensiapua 

Pinnalliset vammat, pienet haavat ja 

mustelmat, silmien kutina pölystä 

13 

Lieviä vammoja, jotka vaati-

vat ensiapua 

Pinnalliset palovammat 28 

Vammat, jotka vaativat lää-

ketieteellistä hoitoa 

Isot haavat, lievät murtumat, palo-

vammat 

43 

Peruuttamattomat vammat, 

jotka aiheuttavat lievän työ-

kyvyttömyyden 

Sormenpään menettäminen 58 

Peruuttamattomat vammat, 

jotka aiheuttavat vakavan 

työkyvyttömyyden 

Vakavat murtumat, silmän menettä-

minen 

73 

Pysyvä työkyvyttömyys Käden tai jalan amputaatio 88 

Henkilön kuolema   100 

 

Taulukko 8 on muodostettu korvaamalla taulukossa 2 esitetyt vahingon vakavuusasteet ris-

kimatriisimenetelmään paremmin soveltuvilla lukuarvoilla, joilla kuvataan seurausten vaka-

vuutta. Vammojen vakavuuden arviointia varten taulukkoon 8 on kuvailtu esimerkkejä vam-

moista, joiden voidaan kuvitella aiheuttavan vahingosta, jota tarkastellaan.  

 

Riskimatriisimenetelmän käyttöä esitellään seuraavan esimerkin avulla. Pakkausyksiköstä 

tunnistettiin vaara, jonka liikkuva kone-elin aiheuttaa lähestyessään kiinteää osaa. Tarkal-

leen ottaen tämä vaara tarkoittaa, että pakkausyksikön puristintyökalut liikkuvat suurella 

voimalla ja luovat puristumisvaaran. Puristuman aiheuttamat seuraukset ovat vakavimmal-

laan hyvin vakavat ja perustellusti voidaan seurausten vakavuudeksi valita lukuarvo 90 tau-

lukosta 8. 

 

On epätodennäköistä, että pakkausyksikön elinkaaren aikana tunnistettu vaara toteutuu. Läh-

tökohtaisesti pakkausyksikön rakenne on sellainen, että puristintyökalut ovat koneen raken-

teen sisällä, eikä koneen käyttäjän oleteta normaalissa tuotantokäytössä työskentelevän 
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vaara-alueella. Todennäköisempää on, että esimerkiksi huolto- ja säätötoimenpiteiden ai-

kana pakkauslinjan käyttäjä työskentelee vaara-alueella, jolloin on mahdollista syntyä vaa-

ratilanne, jonka liikkuvat puristintyökalut synnyttävät. Vaarallisen tapahtuman todennäköi-

syydeksi voidaan täten valita 0,4, jolla osoitetaan, että vaarallisen tapahtuman todennäköi-

syys on epätodennäköinen. Vaarallisen tilanteen syntymistä ei normaalisti oleteta syntyvän, 

vaikka se olisi mahdollista. 

 

Kun edellä tarkastellun seurauksen vakavuus kerrotaan riskin esiintymistodennäköisyydellä, 

saadaan riskitasoksi 36. On huomioitava, että riskitaso kohoaa varsin suureksi, koska vaaran 

seurausten vakavuudeksi on arvioitu korkea lukuarvo huolimatta matalasta esiintymistoden-

näköisyydestä.  

 

Riskitasoina riskien arvioinnissa käytetään viisiportaista asteikkoa, joka jakaa riskit vähäi-

siin, siedettäviin, kohtalaisiin, merkittäviin ja sietämättömiin riskeihin. Riskitasojen riskien 

lukuarvoina käytetään asteikkoa, jossa sietämättömän riskin riskitaso on pienimmillään 49, 

merkittävän riskin riskitaso pienimmillään 29, kohtalaisen riskin riskitaso pienimmillään 16, 

siedettävän riskin riskitaso pienimmillään 6 ja vähäisen riskin suuruus pienimmillään 0. 

Edellä esitetyn pakkausyksikön liikkuvien osien lähestymisen kiinteitä osia aiheuttaman 

vaaran riski sijoittuu siten kohtalaisien riskien kategoriaan. Riskiä on pienennettävä siedet-

tävälle tai vähäiselle riskitasolle. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 225, 228.) 

 

Kaikkien tunnistettujen riskien arvoidut esiintymistodennäköisyydet ja seurausten vakavuu-

den arviointi sekä perustelut edellä mainituille esitetään liitteessä III sivuilla 6–9. Tauluk-

koon 9 on koottu riskien arviointiin perustuva riskien jakautuminen eri riskitasoihin. 

 

Taulukko 9. Pakkauslinjan riskien arvioinnin tulos. 

Riskitaso Tunnistettuja riskejä 

Vähäinen 3 

Siedettävä 14 

Kohtalainen 9 

Merkittävä 14 

Sietämätön 3 
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Pakkauslinjan riskien arvioinnin tuloksena tunnistettiin yhteensä 43 riskiä, joista ainoastaan 

vähäisen riskitason riskit eivät vaadi toimenpiteitä. Kaikkien muiden riskien kohdalla on 

suoritettava toimenpiteitä, joilla riskitaso saadaan laskettua joko vähäiseksi tai siedettäväksi 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 228.) 

 

3.3 Toimenpiteet pakkauslinjan sietämättömien riskien pienentämiseksi 

Riskien arvioinnissa tunnistettiin kolme kappaletta sietämättömiä riskejä, jotka kaikki liitty-

vät samaan vaaraan. Koska Pakkaamo 2020 -pakkauslinjalla on mahdollista valmistaa ruo-

katuotteiden pakkaamiseen tarkoitettuja pakkauksia, on biologisella ja mikrobiologisella te-

kijällä vuoka-aihioissa ja valmistettavassa vuoassa vakavimmillaan kohtalokkaat seuraukset. 

Lisäksi voidaan pitää oletettavana, että joskus pakkauslinjan elinkaaren aikana biologinen 

tai mikrobiologinen tekijä voi vaikuttaa valmistettavien pakkauksien hygienian laatuun. 

 

Biologisen ja mikrobiologisen tekijän aikaansaamia riskejä on lähtökohtaisesti pyrittävä pie-

nentämään varmistamalla, että pakkausyksikön ja aihion syöttölaitteen kuin myös vuoka-

aihioiden hygieniataso säilyy elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettäviltä tuotteilta vaadit-

tavalla tasolla. Ensisijaisesti on varmistettava, että pakkaukset, jotka on tarkoitettu ruoka-

tuotteiden pakkaamiseen, ovat valmistettu elintarvikekäyttöön hyväksytyistä materiaaleista 

ja vuoka-aihioita sekä valmiita pakkauksia käsitellään elintarvikepakkauksilta edellytetyin 

vaatimuksin. On myös huomioitavaa, että pakkausyksikön ja aihion syöttölaitteen hygienia-

tason vaarantuminen ei aiheuta riskiä ainoastaan konetta operoivalle henkilöstölle vaan riski 

koskee pääasiassa kuluttajia, jotka tuotteita käyttävät. (SFS-EN ISO 14159 2008, s. 8.) 

 

Koneasetuksen liitteessä I määritellään olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ko-

neille, joita käytetään elintarvikkeiden, kosmetiikka- tai lääketuotteiden valmistamisessa. 

Perusperiaate erityisvaatimuksissa on estää sairauksien ja tartuntojen leviämisen riski ko-

neen suunnittelulla ja rakenteella. On kuitenkin huomioitava, että koneasetuksen esittämät 

tarkennukset koskevat nimenomaisesti koneita, joilla valmistetaan elintarvikkeita, kosme-

tiikka- tai lääketuotteita. Pakkauskoneita, joilla valmistetaan pakkauksia esimerkiksi elintar-

vikkeille, eivät koske samat vaatimukset muutoin kuin yleisluonteisina ohjeina. (VNa 

12.6.2008/400, Liite I.) 
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Koneasetuksessa esitettyjen ohjeiden sisältöä on tarkennettu elintarvikkeiden, kosmetiikka- 

tai lääketuotteiden kanssa tekemisissä olevien koneiden kohdalla. Ohjeiden on sisällettävä 

suositukset koneeseen käytettävistä puhdistus-, desinfiointi-, ja huuhteluaineista sekä ohjeet 

puhdistusmenetelmistä. Koneen käyttöohjeissa on eriteltävä ne kohteet, joita koneessa ei 

voida puhdistaa tai ei ole suositeltavaa. Kuten koneen rakenteen suunnitteluun liittyvien oh-

jeidenkin kohdalla myös ohjeiden sisällön tarkennuksia on hyvä noudattaa myös sellaisien 

koneiden kohdalla, joissa hygienian vaarantuminen voi aiheuttaa korkean riskitason. (VNa 

12.6.2008/400, liite I.) 

 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön ja aihion syöttölaitteen näkökulmista hygieniatason vaa-

rantumisen riskiä voidaan pienentää suunnittelemalla laitteet helposti puhdistettaviksi. Stan-

dardin SFS-EN ISO 14159 liitteessä esitetään suunnitteluratkaisuja, joilla voidaan pienentää 

biologisen ja mikrobiologisen tekijän aiheuttamaa vaaraa koneen rakenteissa (SFS-EN ISO 

14159 2008, s. 37-51). 

 

Esimerkkeinä standardin esittämistä hyväksyttävistä ratkaisusta esitellään kuvien 17 ja 18 

mukaiset tekniset ratkaisut. Suunnittelemalla esimerkiksi kuvassa 17 esitetty hitsausliitos 

päittäisliitokseksi limiliitoksen asemesta ei kahden levykappaleen väliin muodostu vaikeasti 

puhdistettavaa rakoa tai epätasaista pintaa, joka voisi kerätä esimerkiksi pesuainejäämiä. 

 

 

Kuva 17. Hitsausliitokset. (SFS-EN ISO 14159 2008, s. 40.) 

 

Vastaava tilanne voidaan välttää kuvan 18 mukaisessa tapauksessa suunnittelemalla kahden 

levykappaleen välinen liitos valmistettavaksi yhdestä osasta sen sijaan, että komponentti 

koostuisi kahdesta erillisestä osasta. 
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Kuva 18. Sisäkulmat ja -nurkat. (SFS-EN ISO 14159 2008, s. 43.) 

 

Pakkauslinjan hygienian varmistamisen lähtökohtana on, että koneet ovat helposti puhdis-

tettavia ja pestäviä. Kaikkien pintojen, jotka koskettavat valmistettavaa tuotetta on oltava 

sileitä, reunattomia tai jouhevia, joilla varmistetaan tuotteita koskevien pintojen puhdistetta-

vuus. On myös huomioitava, että puhdistukseen käytettävien kemikaalien ja pesuaineiden 

on oltava elintarvikkeiden valmistamiseen tarkoitettujen koneiden puhdistamiseen tarkoitet-

tuja. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 357.) 

 

Koneen puhtaanapitoa ja hygieniatason ylläpitämistä vaaditulla tasolla voidaan parantaa ja 

valvoa säännöllisellä ja ennalta määrätyillä puhdistustoimenpiteillä. Koneen käyttöohjeisiin 

on kirjattava puhdistus- ja pesuohjeet, joita on noudatettava. Ohjeisiin on sisällytettävä ai-

nakin seuraavat huomiot 

- Pakkauslinjaa ei saa puhdistaa sen käydessä vaan puhdistus on suoritettava pakkaus-

linjan ollessa pysähtyneenä. 

- Puhdistusta varten pakkauslinjan suojukset on avattava koneen käyttöohjeissa esitet-

tyyn puhdistusasentoon ja pakkausyksikön puristintyökalut on ohjattava käyttöoh-

jeen määrittelemään puhdistusasentoon. 

- Käyttöohjeessa on ilmoitettava mitkä pinnat on puhdistettava säännöllisesti. 

- Puhdistukseen saa käyttää ainoastaan valmistajan ohjeistamia puhdistusaineita. 
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- Puhdistus on suoritettava tuotantokäytössä vähintään kerran päivässä ja aina kun lait-

teistoon tehdään huolto- tai muutostöitä. 

- Kun pakkausyksiköllä valmistetaan elintarvikekäyttöön tarkoitettuja pakkauksia, on 

varmistettava, että tila, johon pakkausyksikkö on sijoitettu, soveltuu elintarvikekäyt-

töön soveltuvien tuotteiden valmistamiseen. 

 

Voidaan olettaa, että asianmukaisella ja oikeaoppisella toimintatavalla voidaan saavuttaa hy-

gieniatason vaarantumisen esiintymistodennäköisyys, jossa vaaran voidaan olettaa olevan 

teoriassa mahdollinen mutta ainoastaan hyvin epätodennäköinen. Edellä esitetyillä toimen-

piteillä pienennetään sekä vaaran esiintymistodennäköisyyttä että vaaran aiheuttamien seu-

rauksien vakavuutta. Alkuperäisessä riskien arvioinnissa tunnistetut sietämättömät riskitasot 

on pienentyneet siedettäväksi riskitasoiksi. Edelleen on riski, että vaara toteutuu mutta riskin 

toteutumista voidaan pitää epätodennäköisenä ja vastaavasti myös seuraukset, jotka vaara 

toteutuessaan voi aiheuttaa ovat merkittävästi pienentyneet.  

 

3.4 Toimenpiteet pakkauslinjan merkittävien riskien pienentämiseksi 

Pakkauslinjan riskianalyysin (liite III, s. 6–8) mukaan pakkauslinjalla on 14 merkittävän ris-

kitason riskiä, jotka voidaan jakaa riskiin liittyvien vaaran mukaan viiteen tunnistettuun vaa-

raan pohjautuviksi. Tunnistettuja riskejä ovat 

- Liikkuvat kone-elimet ja niiden lähestyminen kiinteää osaa pakkausyksikössä. 

- Pakkausyksikön ja aihion syöttölaitteen jännitteisien osien, vikatilanteissa jännitei-

siksi tulevien osien, oikosulun tai virtapiirin häiriöiden aiheuttamat vaarat. 

- Pakkausyksikön puristintyökalujen kuumien pintojen aiheuttama palovammojen 

riski. 

- Vaarallisten aineiden aiheuttaman hygienian vaarantumisen riski. 

- Käyttöympäristössä tapahtuvan kosteuden, kastumisen tai likaantumisen aiheuttamat 

hygieniaan vaarantumisen aiheuttamat riskit pakkauslinjalle. 

 

Kaikkien edellä esitettyjen riskien kohdalla on suoritettava toimenpiteitä, joilla riskitaso saa-

daan vähintään siedettävälle tasolle vaikuttamalla vaaraan esiintymistodennäköisyyteen ja 

vaaran aiheuttamien seurauksien vakavuuteen. 
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Pakkausyksikössä liikkuvia suojaamattomia kone-elimiä on puristusmuovausprosessin kan-

nalta oleelliset puristintyökalut, jotka voivat aiheuttaa vakavia puristusvammoja, joiden seu-

raukset voivat olla kohtalokkaita. Normaalissa tuotantokäytössä ei ole oletettavaa, että riski 

realisoituisi mutta erityisesti huolto- ja säätötoimenpiteiden aikana on vaarana, että jossakin 

vaiheessa pakkausyksikön elinkaarta riski toteutuu. Standardin SFS-EN ISO 12100 mukaan 

vaarat on lähtökohtaisesti pyrittävä poistamaan kokonaan käyttämällä esimerkiksi työmene-

telmää, joka ei aiheuta vaaraa. Pakkausyksikön kohdalla vaaraa ei voida poistaa eikä jo ra-

kennetun koneen rakennetta ole yksinkertaista muuttaa sellaiseksi, että liikkuvien kone-eli-

mien aiheuttamien vaaroja esiintyisi. Jos vaaraa ei voida poistaa suunnitteluteknisillä toi-

milla, on standardin SFS-EN ISO 12100 mukaan toisena askeleena suorittaa suojausteknisiä 

toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei vaara aiheuta tarpeettoman suurta riskitasoa. Käytän-

nön toimenpiteenä tämä tarkoittaa suojuksia, jotka estävät koneen käyttäjän ja muiden hen-

kilöiden pääsyn vaaravyöhykkeelle vaaraan esiintyessä.  (SFS-EN ISO 12100 2010, s. 52). 

 

Suojuksien suunnittelua varten on laadittava vaatimuslista, johon kirjataan suojuksilta vaa-

dittavat ominaisuudet. Vaatimukset, jotka Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön suojuksien on 

täytettävä, ovat 

- Suojuksien on suojattava tunnistetuilta vaaroilta koko koneen eliniän oletetun ajan-

jakson ajan. 

- Suojuksien suunnittelussa on pyrittävä minimoimaan suojuksien mahdollisesti luo-

mat uudet vaarat, joita koneessa ei ollut ennen suojuksien lisäämistä. 

- Suojuksien on mahdollistettava huolto- ja säätötoimenpiteet suojuksia irrottamatta 

tai purkamatta. 

- Suojuksissa käytettyjen materiaalien ja rakenteiden on oltava soveltuvia käyttöolo-

suhteisiin. 

- Suojuksien on täytettävä standardin SFS-EN ISO 415-3 esittämät turvallisuusvaati-

mukset niiltä osin, jotka koskevat Pakkaamo 2020 -pakkausyksikköä; muutoin on 

noudatettava standardin SFS-EN ISO 14120 esittämiä periaatteita. 

- Suojuksien suunnittelussa on huomioitava hygieniavaatimukset varmistamalla, että 

suojukset ovat vähintään standardin SFS-EN ISO 14159 tason 2 mukaisien hygie-

niavaatimuksien mukaiset. 
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On luonnollista, että suojuksien on suojattava erityisesti siltä vaaralta, jota varten suojus on 

toteutettu huomioiden myös mahdollisuuden, että suojus ei saa luoda uusia vaaroja, joita ei 

pakkausyksikössä aiemmin ollut. Pakkausyksikköön toteutettavissa suojuksissa on pyrittävä 

huomioimaan, että pakkausyksikön käytettävyys tai huollettavuus ei heikkene, vaikka suo-

jukset lisätäänkin pakkausyksikköön. Jos koneeseen lisättävät suojukset vaikeuttavat käyt-

töä, on suuri riski, että suojus mitätöidään todellisissa käyttötilanteissa. (Siirilä & Tytykoski 

2016, s. 371–377.) 

 

Pakkausyksikön konesuojien suunnittelussa on huomioitava, että sekä pakkausvuoan muot-

tityökalut sekä paineilmasylinterit on oltava mahdollista vaihtaa purkamatta suojuksia 

(Pesonen 2019 B). Nämä ovat yleisiä toimenpiteitä pakkausyksikön toiminnassa, joiden voi-

daan olettaa tapahtuvan usein koneen tuotantokäytössä. Koska käytännössä katsoen kaikki 

huolto- ja säätötoimenpiteet, joita pakkausyksikköön tarvitsee tehdä, koskee edellä mainit-

tuja komponentteja, voidaan samalla varmistua, että suojuksien tarjoamat työskentelyaukot 

ovat riittäviä koko koneen elinkaaren aikana tapahtuviin käytön aikaisiin huoltotoimenpitei-

siin. Laajempia huolto- ja muutostöistä varten suojukset on poistettava toimenpiteiden 

ajaksi. 

 

Pakkausyksikköä koskeva yhdenmukaistettu standardi SFS-EN ISO 415-3 määrittelee, että 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikön käyttömekanismit on suojattava joko kiinteillä tai toimin-

taan kytketyillä suojuksilla (SFS-EN 415-3 + A1 2009, s. 104). Kiinteällä suojalla tarkoite-

taan suojusta, jonka avaamiseen vaaditaan työkaluja ja vastaavasti toimintaan kytketty suo-

jus tarkoittaa yksinkertaisesti esitettynä suojusta, jonka avaaminen pysäyttää koneen 

toiminnan (SFS-EN ISO 12100 2010, s. 18).   

 

Standardissa SFS-EN ISO 415-3 on määritelty, että pakkausyksikön toimintaan kytkettyjen 

suojuksien on pysäytettävä vaaralliset liikkeet enintään 1,0 sekunnin aikana, ellei standar-

dissa toisin määritellä. Jos vaarallisia liikkeitä ei voida pysäyttää esitetyssä määräajassa, on 

toimintaan kytketyt suojat varustettava sellaisilla lukintalaitteilla, jotka estävät pääsyn vaara-

alueelle ennen kuin vaarallinen liike on pysähtynyt. (SFS-EN 415-3 + A1 2009, s. 110.) 
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Pakkausyksikköä koskeva harmonisoitu standardi ei sen tarkemmin määrittele millaiset suo-

jaustekniset ratkaisut pakkausyksikköön on toteutettava. Tarkemmin suojilta vaadittuja vaa-

timuksia tarkennetaan standardissa SFS-EN ISO 14120, joka esittää kiinteiden ja avattavien 

suojuksien yleiset periaatteet. Toimintaan kytkettyjen suojusten suunnitteluperiaatteita esi-

tetään standardissa SFS-EN ISO 14119. Molemmat standardit tarjoavat ohjeita ja tarkastus-

listoja, joiden avulla voidaan arvioida joko kiinteiden ja avattavien suojuksien turvallisuus-

vaatimusten täyttymistä (SFS-EN ISO 14120 2015, s. 26–29) tai todennäköisyyttä, jolla toi-

mintaan kytketty suojus mitätöidään (SFS-EN ISO 14119 2013, s. 54).  

 

Toteuttamalla pakkausyksikköön suojukset, jotka täyttävät edellä esitetyt vaatimukset, voi-

daan varmistaa, että riski puristuman aiheuttamasta vakavasta vammasta on hyvin pieni. 

Suojukset joko estävät kokonaan pääsyn vaara-alueelle tai toimintaan kytketyt suojat estävät 

pakkausyksikön puristintyökalujen liikkeet suojien ollessa avattuna. Koska toteutettu suo-

jaustekninen ratkaisu luottaa vain suojien tarjoamaan turvaan, on ensiarvoisen tärkeää, että 

koneen käyttöohjeissa painotetaan, että pakkausyksikköä saa käyttää ainoastaan siinä ko-

koonpanossa kuin koneen valmistaja on suunnitellut. Suojuksia ei saa muuttaa tai poistaa 

eikä toimintaan kytkettyjä suojuksia saa kytkeä pois päältä. Vain silloin, kun suojukset ovat 

asianmukaisesti käytössä, voidaan varmistaa, että suojien tarjoama suoja on riittävä pienen-

tämään tunnistettua riskitasoa. Pakkausyksikköön suunnitellut suojukset esitetään kuvassa 

19. 

 

Kuva 19. Pakkausyksikön suojukset. 
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Pakkausyksikön ylä- ja alapuoli on suojattu kiinteillä suojuksilla ja vastaavasti pakkausyk-

sikön sivut toimintaan kytketyillä suojuksilla. Kaikkien suojuksien tekninen perusperiaate 

on samankaltainen, jossa suojuksen rungon muodostaa ruostumattomasta ohutlevystä val-

mistettu suojarunko. Suojarunkoon lisätään suojuksen muut komponentit, joilla varmistetaan 

suojuksen soveltuvuus ja toimivuus.  Suojukset kiinnitetään pakkausyksikön runkorakentei-

siin kiinteästi ruuviliitoksilla. Kuvissa 20, 21 ja 22 esitellään yksityiskohtaisemmin pakkaus-

yksikön suojuksien teknisiä ratkaisuja. Pakkausyksikön suojuksien tarkka tekninen kuvaus 

esitetään liitteessä IV. 

 

 

Kuva 20. Pakkausyksikön yläpuolen suoja. 

 

Kuvassa 20 esitetään pakkausyksikön yläpuolelle tarkoitetun suojuksen rakenne. Suojus 

koostuu ruostumattomasta teräksestä valmistetusta suojarungosta, johon on kiinnitetty poly-

karbonaatista valmistetut suojalevyt, joiden sijaintia voidaan muuttaa. Säätömahdollisuus 

vaaditaan, jotta aihion syöttölaitteen hihnakuljetin voidaan asemoida optimaalisesti pak-

kausyksikön suhteen ja toisaalta varmistaa, että suojus täyttää standardin SFS-EN 415-3 esit-

tämät turvaetäisyydet lämpömuodostus-, täyttö- ja suljentakoneelle.  

 

Standardin SFS-EN 415-3 esittämiä turvaetäisyyksiä ei voida suoraan noudattaa pakkausyk-

sikön suojuksien suunnittelussa, koska standardin esittämät ratkaisut ja niihin kohdistettavat 

turvaetäisyydet eivät vastaa pakkausyksikön toimintaperiaatetta. Standardi esittääkin, että 

esitettyjä turvaetäisyyksiä on noudatettava tarkoituksenmukaisuuden mukaan. Mikäli stan-

dardissa esitettyjen turvaetäisyyksien noudattaminen ei ole mahdollista, esittää standardi 
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SFS-EN 415-3 noudatettavaksi standardin SFS-EN 13857 esittämiä turvaetäisyyksiä suo-

juksille, joiden tarkoitus on estää ylä- tai alaraajojen ulottuminen vaaravyöhykkeille. (SFS-

EN 415-3 + A1 2009, s. 110, 130.) 

 

Suojuksien asennus- ja käyttöohjeisiin on sisällytettävä maininta, että suojuksien asemointi 

on suoritettava siten, että asemoitavien suojalevyjen suurin sallittu vapaa väli on 20 milli-

metriä. Vapaan aukon ollessa pienempi tai yhtä suuri kuin 20 millimetriä, on suojuksen va-

paista aukoista oltava vähintään 120 millimetrin turvaetäisyys niihin komponentteihin, joissa 

on puristumisvaara. Tällöin pakkausyksikköön suunniteltu suojus täyttää standardin SFS-

EN ISO 13857 asettaman vaatimuksen. (SFS-EN ISO 13857 2008, s. 22.) 

 

Kuvassa 21 esitetään pakkausyksikön alapuolen suoja. Suojan pääasiallinen tarkoitus on es-

tää koneen käyttäjän ulottuminen pakkausyksikön puristintyökaluihin alapuolelta.  

 

Kuva 21. Pakkausyksikön alapuolen suoja 

 

Pakkausyksikön alapuoleisena suojana käytetään ruostumattomasta ohutlevystä valmistettua 

kiinteää suojusta. Suojuksen tehtävänä on osittain sulkea koneen alapuoli ja estää koneen 

käyttäjää pääsemästä puristintyökalujen työskentelyalueelle sekä toisaalta ohjata valmistetut 

pakkausvuoat keskelle pakkausyksikköä. Alapuolelle tarkoitettu suoja on suunniteltu stan-

dardin SFS-EN ISO 13857 sallimien turvaetäisyyksien mukaan pienemmäksi kuin mitä pak-

kausyksikön alapuolen mitat ovat. Tämän tarkoituksena varmistaa riittävä ilmanvaihto pak-
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kausyksikössä. Alapuolen suojan keskellä oleva aukko on rajapinta, joka diplomityön mää-

rittelyssä toimi työn rajauksena. Turvalaitteiden suunnittelua on jatkettava tältä osin, jotta 

myös tämän aukon kautta on riittävän suuri turvaetäisyys pakkausyksikössä tunnistettuihin 

vaaroihin. 

 

Kuvassa 22 esitetyn sivusuojan rakenne muistuttaa hyvin paljon pakkausyksikön yläpuolen 

suojaa, sillä erotuksella, että sivusuoja on toimintaan kytketty suojus. Pakkausyksikön sivu-

suoja koostuu ruostumattomasta teräksestä valmistetusta suojarungosta, johon on kiinnitetty 

saranoidut huolto-ovet. Huolto-ovissa on kosketuksettomat turvarajakytkimet sekä lukitus, 

joilla varmistetaan, ettei pakkauslinja voi suorittaa työliikkeitä, jos suojaovi on avoinna. 

Näin varmistetaan, että koneen käyttäjällä ei ole pääsyä pakkausyksikön puristintyökaluihin 

koneen suorittaessa työliikkeitä.  

 

 

Kuva 22. Pakkausyksikön sivusuojan rakenne. 

 

Toimintaan kytkettyjen suojuksien kohdalla on tärkeä varmistaa, että toteutettu suojaustek-

ninen ratkaisu on riittävä standardin asettamien vaatimuksien näkökulmasta. Pakkausyksik-

köä koskeva yhdenmukaistettu standardi vaatii, että suojuksien suojausluokka on vähintään 

standardin EN 954-1 luokan 1 mukainen (SFS-EN 415-3 + A1 2009, s. 110).  
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Standardi EN 954-1 on korvattu voimassa olevalla standardilla SFS-EN ISO 13849-1, joka 

määrittelee turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien yleiset suunnitteluperiaatteet. Stan-

dardi täydentää riskien arviointia ja riskien pienentämisen prosessia standardin SFS-EN ISO 

12100 määritelmästä lisäämällä prosessiin kohdan, jossa on arvioitava, riippuuko sovellet-

tava suojaustekninen toimenpide myös koneen ohjausjärjestelmästä. (SFS-EN ISO 13849-1 

2015, s. 18, 21.) 

 

Jos suojaustekninen toimenpide on riippuvainen koneen ohjausjärjestelmästä, on arvioitava 

ohjausjärjestelmän kyky toteuttaa suunniteltu turvatoiminto määrittämällä turvallisuuteen 

liittyvän ohjausjärjestelmän osan suoritustaso (SFS-EN ISO 13849-1 2015, s. 23). Suoritus-

tason määrittely esitetään standardissa SFS-EN ISO 13849-1 riskigraafina, jonka avulla voi-

daan määrittää vaadittava suoritustaso turvatoiminnolle (kuva 23).  

 

 

Kuva 23. Turvatoiminnolta vaadittavan suoritustason määrittely. (SFS-EN ISO 13849-1 

2015, s. 55.) 
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Pakkausyksikön sivusuojien tärkein tehtävä on estää koneenkäyttäjää pääsemästä pakkaus-

yksikön puristustyökalujen ulottuville koneen toiminnan aikana. Jos koneenkäyttäjä pääsee 

toiminta-alueelle, on vaarana syntyä vakavia vammoja; toisin sanoen kuvassa 23 vamman 

vakavuudeksi on valittava S2. Vaaralle ei kuitenkaan oleteta altistuttavan kuin harvoin, joten 

vaaralle altistumista voidaan kuvata valitsemalla taajuudeksi harvoin, F1.  Viimeisenä on 

arvioitava mahdollisuuksia vaarallisen tapahtuman välttämiseksi ja vahinkojen rajoitta-

miseksi. Pakkausyksikön kohdalla voidaan todeta, että vaara, jonka puristintyökalut luovat 

on vältettävissä niin luonnollisesti turvallisen suunnittelun keinoin, turvalaitesuunnittelulla 

sekä koneeseen sisällytettävillä ohjeilla ja varoituksilla. Vaarallisen tapahtuman välttämisen 

mahdollisuus on täten P1, jolloin vaadittava suoritustaso, joka pakkausyksikön sivusuojan 

turvarajakytkimiltä ja ohjainlaitteilta on PL c. 

 

Suoritustason saavuttamiseen käytetään standardin mukaisesti luokkia; perusmuuttujia, 

jotka ilmaisevat turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän osan käyttäytymisen suhteessa 

osan vikasietoisuuteen. Standardi määrittelee luokat B, 1, 2, 3 ja 4, joissa luokan B vaati-

mukset ovat kevyimmät ja luokan 4 raskaimmat. Pakkausyksiköltä edellytetään standardin 

SFS-EN ISO 13859-1 mukaista luokkaa 1, joka on määritelty standardin vaatimuksissa seu-

raavasti (SFS-EN ISO 13859-1 2015, s. 47): ”Luokan B vaatimuksia on sovellettava. Hyvin 

koeteltuja komponentteja ja periaatteita on sovellettava.” ja luokan B vaatimuksina: ” Tur-

vallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmän osat ja/tai niihin liittyvät turvalaitteet sekä niiden 

komponentit on suunniteltava, rakennettava, valittava, kokoonpantava ja yhdistettävä asiaan 

kuuluvien standardien mukaisesti siten, että ne voivat kestää odotettavissa olevat vaikutuk-

set. Turvallisuuden perusperiaatteita on noudatettava.”  Standardin esittämä vaatimus ”hyvin 

koetelluista komponenteista” tarkoittaa käytännössä, että komponentin on oltava laajasti 

aiemmin käytetty vastaavissa sovelluksissa ja komponentin on voitu todentaa olevan sovel-

tuva käyttötarkoitukseensa.  (SFS-EN ISO 13849-1 2015, s. 42.) 

 

Pakkausyksikön turvarajakytkimiksi on valittu kosketuksettomat turvarajakytkimet, jotka 

kytketään pakkauslinjan ohjausjärjestelmään. Turvarajakytkimillä on mahdollista saavuttaa 

SFS-EN ISO 13849-1 mukainen korkein mahdollinen suoritustaso PL e, joten valittu turva-

rajakytkinkomponenttia voidaan oletetusti pitää riittävänä pakkauslinjan toimintaan kytket-

tyihin suojuksiin käytettävänä.   (Sick AG 2017 A, s. 12.) 
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Sekä aihion syöttölaitteen että pakkausyksikön sähköisiin komponentteihin sisältyy riskejä, 

jotka toteutuessaan voivat aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja. On selvää, että esimer-

kiksi jännitteisiin osiin ei saa olla suojaamatonta pääsyä, jolloin vaarana on sähköisku. Ko-

neturvallisuuden standardi koneiden sähkölaitteistosta SFS-EN ISO 60204 ohjeistaa, että 

pääsy jännitteisiin osiin voidaan toteuttaa sijoittamalla jännitteiset osat sähkökeskuksiin, 

eristämällä jännitteiset osat tai käyttämällä suojuksia, jotka estävät pääsyn jännitteisiin osiin 

(SFS-EN 60204-1 2018, s. 31). Aihion syöttölaitteen sekä pakkausyksikön kohdalla pääsy 

jännitteisiin osiin on estetty käyttämällä sähkökeskuksia, joihin kytketään esimerkiksi lait-

teiden vaatimat sähkösyötöt.  

 

Koska erityisesti pakkausyksiköltä vaaditaan yksinkertaista ja luotettavaa puhdistamista hy-

gieniatason varmistamiseksi, on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että kaikki jännittei-

set osat, jota ovat sijoitettu välittömästi koneen runkorakenteeseen, kestävät vesipesun. Niin 

sähkökeskuksien, sähköjohtimien kuin esimerkiksi liittimien kotelointiluokan on oltava riit-

tävä, jolla estetään laitteiden puhdistamisen aikana pesuveden tunkeutuminen jännitteisien 

sähkölaitteiden sisään. Kotelointiluokat esitetään standardissa SFS-EN 60529, joka määrit-

telee miten kotelointiluokkien määritelmät International Protection, IP-koodit muodostetaan 

(SFS-EN 60529 + A1 2000, s. 22–24).  Kotelot, jotka puhdistetaan matalapaineisella vesi-

pesulla, on oltava vähintään kotelointiluokan IP55 mukaisia (SFS-EN 60204-1 2018, s. 68).  

 

Standardi koneiden sähkölaitteistosta määrittelee myös, kuinka on estettävä vikatilanteissa 

jännitteisiksi tulevien osien aiheuttamien vaarojen syntyminen. Standardi esittää toimenpi-

teiksi joko vaarallisen kosketusjännitteen esiintymisen ehkäiseminen tai käyttämällä mene-

telmiä, joilla kytketään pois päältä syöttöjännite ennen kuin kosketusjännitteen vaikutusaika 

aiheuttaa vaaraa (SFS-EN 60204-1 2018, s. 33). Noudattamalla standardin esittämiä toimen-

piteitä voidaan olettaa, että vikatilanteissa jännitteisiksi tuleviin osiin ei ole mahdollista kos-

kettaa, koska vikatilanteissa osiin ei voi muodostua jännitettä. 

 

Pakkausyksikön ja aihion syöttölaitteen vaara-analysoinnissa tunnistettiin myös oikosulun 

vaara koneiden sähkölaitteistossa. On mahdollista, että vikatilanteena voidaan kuvitella syn-

tyvän oikosulku, joka syntyy vaurioituneen pakkausyksikön syöttökaapelin koskettaessa 

pakkausyksikön runkorakennetta. Luonnollisesti kaikki virtapiirit on suojattava oikosulkua 

vastaan varustamalla ne ylivirtasuojauksella (SFS-EN 60204-1 2018, s. 36.) 
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Varmistamalla, että pääsy esimerkiksi pakkauslinjan jännitteisiin sähkökytkentöihin on es-

tetty, varustamalla kaikki pakkausyksikön ja aihion syöttölaitteen virtapiirit ylivirtasuojauk-

sella sekä varmistamalla, että virtapiireissä käytettävien johtimien ja kaapeleiden johtimen 

poikkipinta-ala on riittävän suuri, voidaan pienentää riskejä, jotka ovat lähtöisin pakkauslin-

jan sähköisistä komponenteista. Johtimien ja kaapeleiden mitoituksessa ja valinnassa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota, että ne soveltuvat käyttöolosuhteisiin, joissa koneita käyte-

tään sekä ovat riittävän hyvin suojattu ulkoisia vaikutuksia vasten kuten pakkausyksikölle 

suoritettavaa vesipesua. (SFS-EN 60204-1 2018, s. 69.)  

 

Pakkausyksikön muottityökalujen lämpötilaksi on määritelty suurimmillaan 200 ℃, joka on 

riittävän korkea lämpötila aiheuttamaan palovammoja. Standardi SFS-EN ISO 13732-1 

(2008, s.8) esittää, että palovamman syntyminen riippuu useasta eri tekijästä, joista merkit-

tävimmät ovat: 

- kuuman pinnan lämpötila ja materiaali 

- kosketusaika kuumaan pintaan 

- kuuman pinnan rakenne 

- ihmisen, joka koskee kuumaan pintaan, herkkyys. 

 

Kuumaan pintaan koskettaminen voi tapahtua pakkausyksikössä joko tarkoituksellisesti tai 

tarkoittamattomasti (SFS-EN ISO 13732-1 2008, s. 8). Tarkoituksellisesti kuumaan pintaan 

koskettamista esiintyy esimerkiksi muottityökalujen vaihdon yhteydessä, jos muottityökalut 

vaihdetaan kesken tuotannon eikä muottityökalut ehdi jäähtyä riittävästi. On oletettavaa, että 

muottityökaluja vaihdettaessa asentaja tunnistaa kappaleet, joiden lämpötila on niin suuri, 

että voi syntyä palovammoja, jolloin on luonnollista varustautua esimerkiksi lämmönkestä-

villä työkäsineillä, jotta on mahdollista käsitellä kuumia muottityökaluja.  

 

Suurempi riski pakkausyksikössä on saada palovammoja tarkoituksettomasta koskettamista 

kuumiin pintoihin. On huomioitava, että ainoastaan muottityökalujen lämpötila ei ole riittä-

vän korkea aiheuttamaan palovammoja, vaan pakkausyksikön tuotantokäytössä myös raken-

teet, joihin muottityökalut kiinnitetään, lämpenevät niin kuumiksi, että on riski syntyä palo-

vammoja. Ihmiselle on refleksinomaista, että kosketettaessa kuumaa pintaa pyritään koske-

tus lopettamaan. Standardi SFS-EN ISO 13732-1 määrittää, että tämän ajan voidaan olettaa 

olevat terveellä työkykyisellä henkilöllä 0,5 sekuntia, jos refleksiä ei ole estetty.  Samainen 
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standardi tarkentaa, että pinnoittamattomasta metallisesta pinnasta, jonka lämpötila on yli 

73 ℃, syntyy palovamma heti pintaa kosketettaessa. Jos kosketusaika kasvaa, pienenee läm-

pötila, joka palovammoja voi aiheuttaa. (SFS-EN ISO 13732-1 2008, s. 14, 28.)  

 

Palovammariskiä on pienenettävä, koska pakkauslinjalle suoritetun riskianalyysin mukaan 

riskitaso on merkittävä. Tehokkain tapa pienentää riskiä, olisi pintalämpötilan alentaminen 

riittävän matalaksi, jotta ei olisi riskiä palovammasta, mutta se ei ole pakkausyksikön toi-

mintaperiaatteen kannalta mahdollista. Jäljelle jääviksi keinoiksi jää estää suora kosketus 

kuumiin pintoihin sekä varoittaa pakkausyksikön käyttäjää kuumista pinnoista, joita kone 

sisältää. (SFS-EN ISO 13732-1 2008, s. 52.) 

 

Suora kosketus kuumiin pintoihin on yksinkertaisinta estää samoilla suojuksilla, joilla este-

tään pakkausyksikön käyttäjän pääsy tuotannon aikana muottityökaluihin. Kun kuumiin 

muottityökaluihin on tarkoituksellista koskea esimerkiksi huolto- ja säätötoimenpiteiden ai-

kana, on koneen käyttö- ja huolto-ohjeissa korostettava, että kaikki toimenpiteet, jotka koh-

distuvat komponentteihin, joiden lämpötila on niin korkea, että voi syntyä palovammoja, on 

suoritettava lämmönkestäviä käsineitä käyttäen.  

 

Viides tunnistettu merkittäviä riskejä synnyttävä tekijä on vaarallisten aineiden aiheuttama 

hygienian vaarantuminen. On oletettavaa, että pakkausyksikön huolto- ja säätötoimenpi-

teissä voidaan käyttää aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Jos esimerkiksi terveydelle 

vaarallisia puhdistusaineita päätyy valmistettaviin tuotteisiin ja tuotteet päätyvät kuluttaja-

käyttöön, on riskinä pahimmassa tapauksessa kohtalokkaat seuraukset.  

 

Pakkauslinjan kohdalla tehokkain ja yksinkertaisin tapa pienentää vaarallisten aineiden ai-

heuttaman hygienian vaarantumisen riskiä, on olla käyttämättä vaarallisia aineita. Kaikki 

koneen voitelu- ja puhdistusaineiden on oltava hyväksyttyjä elintarvikekäyttöön. Standardi 

satunnaisesti tuotteen kanssa kosketuksissa olevista voiteluaineista ohjeistaa, jos voitelu- ja 

puhdistusaineiden koskettamista elintarvikekäyttöön tarkoitetuissa tuotteissa ei voida koko-

naan välttää, on käytettävä aineita, joiden päätyminen tuotteisiin ei aiheuta erityistä vaaraa 

kuluttajalle (SFS-EN ISO 21469 2006, s. 6). 

 



82 

 

Pakkausyksiköllä valmistettavien tuotteiden hygieniataso voi vaarantua myös pakkauslinjan 

käyttöympäristössä tapahtuvista muutoksista. Jos käyttöympäristön kosteudessa tai puhtau-

dessa tapahtuu muutoksia, on riski, että myös valmistettavien tuotteiden hygieniataso vaa-

rantuu. Pakkauslinjan kohdalla on olettavaa, että käyttöympäristössä ei tapahdu merkittäviä 

muutoksia likaantumisen näkökulmasta, koska pakkauslinjan tarkoitetuksi käyttöolosuh-

teeksi on oletettu tila, jonka olosuhteet eivät ole haitallisia tuotettavien tuotteiden kannalta.  

 

Edellä esitetyt olettamukset eivät kuitenkaan varsinaisesti pienennä riskitasoja, jotka liittyvät 

vaarallisten aineiden tai käyttöympäristön aiheuttaminen muutoksien synnyttämiin hygie-

niatason vaarantumisen riskeihin. Keino varmistaa, että pakkauslinjalla valmistettujen tuot-

teiden hygieniataso on riittävän korkea, on noudattaa kappaleessa 3.3 esitettyjä keinoja, 

joilla varmistetaan riittävä hygieniataso valmistetuissa tuotteissa ja niiden jatkokäsittelyssä. 

 

Pakkauslinjan kostuminen ja kastuminen on sitä vastoin oletettavaa, koska pakkauslinja on 

suunniteltu puhdistettavaksi pesemällä. Pakkauslinjan komponenttien kostuminen ei saa ai-

heuttaa komponenteille korroosiovaaraa. Yksinkertaisinta on välttää korroosiovaara ja kor-

roosion aiheuttama hygienian vaarantuminen on valita käytettäväksi vain sellaisia materiaa-

leja, jotka eivät alttiita korroosiolle niissä olosuhteissa, joissa pakkauslinja on tarkoitettu 

käytettäväksi.  

 

Lisäksi on huomioitava, että minkään komponentin kastuminen ei saa aiheuttaa vaaraa säh-

köiskusta. Varmistamalla, että pakkauslinjalla käytettävien suojakoteloiden ja esimerkiksi 

sähköjohdoissa käytettävien liittimien IP-luokka on riittävä vesipesun kannalta, voidaan pie-

nentää sähköiskun riskiä, jonka vesipesu voi aiheuttaa. Lisäksi koneisiin suunniteltavissa 

laitesuojissa on varmistettava, että niiden rakenne on sellainen, joka mahdollistaa pesuveden 

esteettömän poistumisen koneen rakenteista.   

 

 

3.5 Toimenpiteet pakkauslinjan kohtalaisien riskien pienentämiseksi 

Pakkauslinjasta tunnistettiin yhdeksän kohtalaisen riskitason synnyttävää riskiä, joiden 

syynä ovat: 

- ponnistelu pakkausyksikön muottityökalujen vaihdon yhteydessä 

- pakkausyksikössä putoavien esineiden aiheuttama vaara 
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- aihion syöttölaitteen epävakavuus 

- aihion syöttölaitteen pyörivät kone-elimet hihnakuljettimessa ja nieluunjoutuminen 

- syttyminen puristintyökaluissa 

- palava aine aihion syöttölaitteessa ja pakkausyksikössä. 

 

Pakkausyksikön puristintyökalujen vaihto on fyysisesti raskain toimenpide, joka liittyy pak-

kausyksikön käyttöön. Standardi koneiden ja niiden osien manuaalisesta käsittelystä määrit-

tää, että suurin sallittu massa, joka sallitaan normaalille työväestölle nostettavaksi ilman nos-

toapuvälineitä, on 25 kg. Edellytyksenä on tällöin esimerkiksi, että nostoasennon voi valita 

vapaasti eikä nostoliikettä ole mitenkään rajoitettu tai nostoon ei kohdistu vartalon kiertoa. 

Pakkausyksikön puristintyökalujen komponentit ovat yksittäisinä osina kevyempiä kuin 

standardin asettama suurin sallittu massa nostettavasta taakasta. Sen sijaan nostoasentoa ei 

voi valita parhaan mahdollisen työskentelyasennon saavuttamiseksi eikä nostoliikettä voi 

suorittaa vapaasti, joten on noudatettava standardia SFS-EN 614-1 koneiden ergonomisista 

suunnitteluperiaatteista. (SFS-EN 1005-2 + A1 2009, s. 18–28.)  

 

Standardi SFS-EN 614-1 ohjeistaa, että koneen käyttäjän liiallista voimankäyttöä on pyrit-

tävä välttämään suunnittelemalla mahdollisuus käyttää nostoapuvälineitä silloin, kun vaadi-

taan turvallista tasoa suurempaa fyysistä voimankäyttöä (SFS-EN 614-1 + A1 2009, s. 20). 

Pakkausyksikön muottityökalujen kohdalla edellä esitetty tarkoittaa suunnittelijan näkökul-

masta, että nostotapahtuma on suunniteltava toteutettavaksi nostoapuvälineillä, joille on va-

rattava asianmukaiset kiinnitys- ja nostopisteet. Lisäksi tarpeetonta ponnistelua puristintyö-

kalujen vaihtamisen yhteydessä voidaan vähentää suunnittelemalla ja kirjaamalla työvaihe 

mahdollisimman tarkasti koneen käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Luonnollisesti huolellisella 

suunnittelulla on mahdollista tunnistaa mahdolliset muut vaarat, jotka työvaiheeseen sisäl-

tyvät ja tarvittaessa suorittaa toimenpiteitä vaarojen välttämiseksi.  

 

Suorittamalla puristintyökalujen vaihtotyö asianmukaisia nostoapuvälineitä käyttäen välte-

tään samalla putoavien esineiden aiheuttamat vaarat. Vaara-analyysin aikana tunnistettiin, 

että ainoa todellinen vaara putoavista esineistä on nimenomaan puristintyökalujen vaihdon 

aikana tapahtuva tapaturma, jossa raskas muottityökalu saattaa pudota työntekijän otteesta 

aiheuttaen mahdollisesti työntekijän loukkaantumisen.  
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Aihion syöttölaitteen painopiste on korkealla, minkä vuoksi aihion syöttölaitetta siirrettäessä 

on riski koneen kaatumisesta. Aihion syöttölaitetta on tarpeellista siirtää esimerkiksi muot-

tityökalujen vaihdon yhteydessä, koska aihion syöttölaitteen hihnakuljetin on suunniteltu 

kiinteäksi osaksi aihion syöttölaitetta ja se estää pääsyn pakkausyksikön huoltokohteisiin. 

Jos aihion syöttölaitteen painopiste olisi alempana, ei vastaavaa vaaraa koneen kaatumisesta 

olisi.  

 

Suojausteknisenä toimenpiteenä vaara voidaan välttää suunnittelemalla aihion syöttölait-

teelle tarpeelliset siirrot tehtäväksi vain asianmukaisia siirtovälineitä käyttäen ja siirtämällä 

konetta vain niistä pisteistä, joista valmistaja on siirron tarkoittanut tehtäväksi. Toteuttamalla 

aihion syöttölaitteen siirtäminen vain sillä tavalla kuin valmistaja on tarkoittanut työn tehtä-

väksi, pienenetään riskiä, jonka epävakavuus aiheuttaa. 

 

Vaara-analyysissä havaittiin, että aihion syöttölaitteessa on takertumis- ja nieluunjoutumis-

vaaroja aiheuttavia suojaamattomia kone-elimiä aihion syöttölaitteen hihnakuljettimessa ja 

aihion syöttölaiteen toiminnan kannalta oleellisessa säätömekanismissa. Kuvassa 24 esite-

tään aihion syöttölaitteesta havaitut suojaamattomat kone-elimet.  

 

 

Kuva 24. Aihion syöttölaitteen suojaamattomat kone-elimet 
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Aihion syöttölaitteen hihnakuljetin on kokonaisuudessaan täysin suojaamaton kuten myös 

mekanismi, jolla säädetään aihion syöttölaitteen toiminnan kannalta oleellista toimintoa. 

Jotta aihion syöttölaite täyttää standardin SFS-EN 619 esittämät turvallisuusvaatimukset 

kuljetinlaitteille ja -järjestelmille, on tunnistetut vaarat poistettava. Standardi määrittää, että 

pyörivistä akseleista aiheutuvat vaarat on estettävä kiinteillä tai toimintaan kytketyillä suo-

juksilla ja nieluunjoutumisvaara on poistettava joko estämällä henkilön pääsy vaara-alueelle 

tai käytettävä konesuojia. (SFS-EN 619 + A1 2011, s. 22).  

 

Osa tunnistetuista vaaroista on mahdollista välttää suunnittelemalla aihion syöttölaitteen ja 

siihen kuuluvan hihnakuljettimen rakenne toisenlaiseksi kuin nyt toteutettu ratkaisu, ja osan 

kohdalla ei välttämättä ole mahdollista edes uudelleensuunnittelulla poistaa havaittuja vaa-

roja. Esimerkkinä mainittakoon, että tarvetta erilliselle suojaustekniselle ratkaisulle ei olisi, 

jos aihion syöttölaitteen toiminnan kannalta oleellinen säätömekanismi olisi toteutettu aihion 

syöttölaitteen sisäpuolelle sen sijaan, että säätömekanismi on sijoitettu koneen ulkopuolelle. 

Sama periaate on sovellettavissa myös aihion syöttölaitteen käyttöakselin vapaana olevaan 

akselinpäähän. Jos suojaamaton akselinpää sijoitetaan hihnakuljettimen runkorakenteen si-

säpuolelle, estyy takertumavaara luontaisesti turvallisen suunnittelun avulla. Toteutetussa 

rakenteessa akselinpää on kuitenkin sijoitettu vapaaseen tilaan hihnakuljettimen runkora-

kenteen ulkopuolelle, joten on tarpeellista lisätä konesuoja, joka estää koneen käyttäjän ta-

kertumisen pyörivään akseliin. Suojuksien tarkka toteutus on esitetty aihion syöttölaitteen 

suojuksien valmistuspiirustuksissa (liite IV). 

 

Aihion syöttölaitteen yhteyteen lisätty hihnakuljetin on tarkoitettu siirtämään vuoka-aihiot 

pakkausyksikköön. Ratkaisu on todettu toimivaksi ja soveltuvaksi joustavan pakkauslinjan 

tarpeisiin, mutta hihnakuljetin on täysin suojaamaton eikä täytä konedirektiivin vaatimuksia. 

Standardin SFS-EN 619 mukaan hihnakuljetin on suojattava joko estämällä koneen käyttäjää 

pääsemästä hihnakuljettimen läheisyyteen tai hihnakuljetin on suojattava erityisillä kone-

suojilla. Pakkaamo 2020 -pakkauslinjalla ei ole mahdollista estää koneen käyttäjää pääse-

mästä hihnakuljettimen läheisyyteen, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää suojata hihnakuljetin.  

Kuvassa 25 esitetään hihnakuljettimen suojaksi suunniteltu toimintaan kytketty suojus.  
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Kuva 25. Aihion syöttölaiteen hihnakuljettimen suojus. 

 

Hihnakuljettimen suojaksi on suunniteltu aihion syöttölaitteen toimintaan kytketty suojus, 

joka estää käyttäjää pääsemästä hihnakuljettimen toiminta-alueelle koneen toiminnan aikana 

mutta mahdollistaa tarvittaessa huolto- ja säätötoimenpiteet. Suojuksen suunnittelussa on 

noudatettu samaa vaatimuslistaa soveltuvin osin kuin pakkausyksikön suojuksille. Aihion 

syöttölaitteen hihnakuljettimen suojan yläpuoleisena suojana käytetään rullasuojaa, joka 

voidaan tarvittaessa avata ja mahdollistaa tarvittavien huolto- ja säätötoimenpiteiden suorit-

taminen. Avattavaan suojaan on lisätty kosketukseton turvarajakytkin, jolla varmistetaan, 

että avattava suoja ei voi olla avattuna koneen käydessä.  

 

Aihion syöttölaitteen hihnakuljettimen rakenne aiheuttaa, että hihnakuljettimen alapuolta ei 

voida suojata samanlaisella suojausteknisellä ratkaisulla kuin yläpuolta. Koska hihnakuljet-

timeen on riittävä pääsy esimerkiksi poistamaan mahdollinen tukkeuma hihnakuljettimessa 

avattavan rullasuojan kautta, voidaan hihnakuljettimen alapuoli suojata kiinteillä suojuksilla. 

Alapuolella olevat kiinteät suojalevyt ovat tarkoitettu varmistamaan, että suojus täyttää stan-

dardin asettamat vaatimukset muun muassa turvaetäisyyksistä sekä mahdollistamaan hihna-

kuljettimen tukitankojen parhaan mahdollisen asemoinnin. Hihnakuljettimen suojuksessa on 

noudatettava standardin SFS-EN ISO 13857 esittämiä samoja turvaetäisyyksiä kuin pak-

kausyksikön yläpuolen suojalla. (SFS-EN ISO 13857 2008, s. 22.) 
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Viimeisinä kohtalaisen riskitason synnyttävinä vaaroina tunnistettiin tulipalon riski, joka voi 

syntyä puristintyökaluissa mahdollisessa vikatilanteessa ja samanaikaisesti pakkausyksi-

köllä valmistetaan pakkauksia materiaalista, jonka syttymispiste on matalampi kuin puris-

tintyökalujen lämpötila. Todennäköisyys tälle tapahtumalle on hyvin pieni mutta tapahtu-

maketjun seurausten vakavuus nostaa riskitasoa, jos vaaraa ei huomioida koneen suunnitte-

lussa tai käyttöohjeissa. Luontaisesti turvallisena toimenpiteenä koneen valmistajan on mah-

dollista määritellä, että pakkausyksiköllä saa valmistaa vuokia vain materiaaleista, joiden 

syttymispiste on korkeampi kuin puristinmuovausprosessissa käytetty lämpötila. Näin toi-

mimalla pienennetään riskiä vaarallisen tapahtumaketjun syntymisestä.  

 

Pakkausyksikössä on tunnistimet, joilla tunnistetaan pakkausyksikköön syötetty aihio sekä 

aihiosta valmistettu pakkaus. Koska aika, joka kuluu pakkauksen puristusmuovaukseen, tun-

netaan, voidaan pakkausyksikön ohjauslogiikkaan ohjelmoida toiminto, joka keskeyttää pu-

ristusmuovaustyökalujen lämmityksen, jos määritelty aika pakkausyksikköön syötetyn ai-

hion ja valmistetun pakkauksen tunnistamisen välillä on liian suuri. Toisin sanoen, tunnisti-

milla varmistetaan, ettei pakkausyksikön muottityökaluihin jää vuokaa, joka voisi syttyä, jos 

vuoan lämpötila kohoaa liian korkeaksi.  

 

Pelkkä muottityökalujen lämmityksen katkaiseminen ei kuitenkaan riitä varmistamaan, että 

tulipaloriskiä ei olisi. Muottityökalut ovat massiivisia teräskappaleita, joiden lämpeneminen 

ja jäähtyminen ei tapahdu hetkessä. Tämän vuoksi pakkausyksikön toiminnan katkaisemisen 

lisäksi pakkausyksikön ohjaukseen on ohjelmoitava, että pakkausyksikön toimintahäiriön ja 

vaaratilanteen aikana annetaan hälytyssignaali sekä merkkiäänellä että merkkivaloilla. Stan-

dardi SFS-EN  981 määrittelee kuuloon ja näköön perustuvien vaarasignaalien periaatteina, 

että signaalien on oltava nopeasti havaittavia kaikissa olosuhteissa varmuudella. Väärien hä-

lytyksien määrä on minimoitava, jotta todellisiin vaara- ja varoitussignaaleihin osataan rea-

goida asianmukaisella vakavuudella. (SFS-EN 981 + A1 2009, s. 8.) 

 

Kuuloon ja näköön perustuvien vaara- ja merkinantosignaaleina käytettävinä äänimerkkeinä 

ja merkkiväreinä esitetään, että vaaratilannetta kuvattaisiin asteittain voimistuvalla äänipurs-

keella tai vaihtelevalla sävelkorkeudella annettavalla äänimerkillä. Vaaratilanteessa merkki-

valon värin on oltava punainen. Jos vaaratilanne ei vaadi välittömiä suojautumis- tai pelas-
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tautumistoimenpiteitä, vaan merkinantolaitteilla on tarkoitus vain kiinnittää koneen käyttä-

jien huomio, on suositeltavaa käyttää ainoastaan yhden taajuustason merkkiääntä jaksottai-

sesti ja antaa keltaisella merkkivalolla näköön perustuva signaali. Standardissa SFS-EN 981 

esitetään myös, että merkinantovälineillä voidaan antaa määräyksiä ja kuulutuksia sekä tie-

dotuksia. Määräyksille kuuloon perustuva vaarasignaali on määritetty annettavaksi kahdella 

tai kolmella eri äänellä sekä sinisellä huomiovalolla. Kuulutuksia tai tiedotuksia voidaan 

ilmaista vastaavasti merkkiäänellä, jossa annetaan sama merkkiääni kaksi kertaa peräjälkeen 

ja väläyttämällä keltaista merkkivaloa kaksi kertaa. Kun vaaratilanne on ohi, on annettava 

yhtäjaksoinen merkkiääni vähintään 30 sekunnin ajan ja merkkivalon värin on oltava vihreä. 

(SFS-EN 981 + A1 2009, s. 12.) 

 

Tunnistimien, joilla tunnistetaan pakkausyksikköön syötetty aihio ja valmistettu pakkaus 

sekä merkinantovälineiden lisääminen ei kuitenkaan täysin poista riskiä pakkausyksikön ja 

aihion syöttölaitteen sisältämästä palavasta aineesta ja tulipaloriskistä. On mahdollista, että 

koneiden sisälle kertyy palavaa ainetta vuoka-aihioista sekä valmistetuista pakkauksista, 

jotka syttyessään voivat johtaa kohtalokkaaseen tulipaloon. Keino, jolla riskiä pienennetään, 

on huolehtia, ettei koneiden sisällä ole sinne kuulumatonta palavaa ainetta säännöllisellä ko-

neiden puhdistamisella ja tarkastuksella. Koneen käyttöohjeissa on mainittava, että koneen 

käyttäjän vastuulla on varmistaa, ettei koneen sisällä ole mitään sinne kuulumatonta. 

 

3.6 Toimenpiteet pakkauslinjan siedettävien riskien seuraamiseksi 

Pakkauslinjasta on tunnistettavissa 14 siedettävää riskiä, joiden syinä ovat: 

- liikkuvan kone-elimen lähestyminen kiinteää osaa aihion syöttölaitteessa 

- puristintyökalujen lämpösäteilyn johtuminen pakkausyksikön rakenteisiin 

- viheltävä pneumatiikka ja suurella nopeudella vuotava paineilma 

- pakkauksista ja vuoka-aihioista irtoava pöly ja kuitu sekä käyttöympäristöstä kulkeu-

tuva pöly pakkauslinjaan 

- lineaariaktuaattorista mahdollisesta vuotava voiteluöljy 

- ohjaimien ja hallintalaitteiden toiminta ja sijoittelu pakkauslinjalla 

- toistuva samankaltainen toiminta pakkauslinjalla työskenneltäessä. 

 

Siedettävien riskin kohdalla ei ole välttämätöntä tehdä välittömiä toimenpiteitä riskin pie-

nentämiseksi vaan riittää, että koneen käytännön suorittamista ja työtapoja seurataan, jotta 
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saadaan riittävän tarkka kuvaus riskin taustalla olevasta vaarasta ja sen esiintymistodennä-

köisyydestä (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 228). 

 

Jos myöhemmin ilmenee, että riskitaso kohoaa esimerkiksi kasvaneen vaaratilanteen esiin-

tymistaajuuden vuoksi, on helpompi suorittaa toimenpiteitä, joilla riskitasoa voidaan pienen-

tää, jos riskin olemassaolo on jo tiedostettu. Luonnollisesti toimenpiteitä on suositeltavaa 

noudattaa, vaikka riskitasoa ei kohoaisikaan siedettävältä tasolta korkeammalle. 

 

Ensimmäisenä tunnistettuna siedettävän riskitason riskinä esitetään liikkuvan kone-elimen 

lähestyminen kiinteää osaa aihion syöttölaitteessa. Tällä tarkoitetaan aihion syöttölaitteen 

suojaovea ja mahdollisuutta jättää esimerkiksi sormet sulkeutuvan suojaoven väliin. Koska 

suojaovessa ei ole automaattista mekanismia, joka sulkisi suojaoven ja suojaovessa on asi-

anmukainen kahva, josta oven voi avata ja sulkea, on riski todellisuudessa hyvin pieni. Voi-

daan todeta, että riskitasoa ei voida pienentää kuin sillä, että koneen käyttöohjeissa maini-

taan, että pakkauslinjan suojaovia käsiteltäessä on oltava huolellinen ja varottava jättämästä 

sormia sulkeutuvien ovien väliin. 

 

Toisena siedettävän riskitason riskinä on tunnistettu puristintyökalujen lämpösäteily pak-

kausyksikön runkorakenteisiin. Puristintyökalujen kuumien pintojen todettiin synnyttävän 

merkittävä riskitaso. Koska puristintyökalut ovat kiinteässä yhteydessä pakkausyksikön 

komponentteihin, johtuu puristintyökalujen lämpö ajastaan myös muihin pakkausyksikön 

osiin. Tämän riskin kohdalla on tärkeää kerätä kokemuksia ja tietoja, kuinka paljon lämpöä 

johtuu tuotantokäytössä pakkausyksikön komponentteihin. Pakkauslinjan koeajoissa läm-

pösäteilyn johtumista on selvitetty mutta testituloksien perusteella ei voida vielä täydellä 

varmuudella sanoa, etteikö lämpösäteilyn johtumisen aiheuttamaa vaaraa pitäisi huomioida.  

(Pesonen & Taninnen 2018.) 

 

Jos lämpösäteilyä johtuu pakkausyksikön komponentteihin niin paljon, että komponenttien 

pintalämpötilat ylittävät standardin SFS-EN ISO 13732-1 esittämät sallitut lämpötilarajat, 

on noudattava samoja suojausteknisiä toimenpiteitä myös muiden pakkausyksikön kompo-

nenttien kohdalla kuin puristintyökalujen kohdalla. Pakkauslinjan käyttäjää on estettävä kos-

kettamasta kuumaa pintaa, ohjeistettava käyttämään suojavarusteita kuumia komponentteja 
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kosketettaessa ja käsiteltäessä sekä varoitettava pakkauslinjan kuumista pinnoista. (SFS-EN 

ISO 13732-1 2008, s. 52.) 

 

Pakkauslinjassa on paineilmatoimisia toimilaitteita sekä aihion syöttölaitteessa että pakkaus-

yksikössä. Aihion syöttölaitteessa paineilmaa käytetään muun muassa imukuppisiirtimessä 

sekä varmistamaan, että pakkausvuoka-aihio irtoaa hallitusti aihiopinosta. Pakkausyksikössä 

paineilmaa käytetään pakkausvuoan puristusmuovauksen aikaiseen pidätysvoiman säätämi-

seen sekä puristusmuovatun pakkausvuoan irrottamiseen puristintyökaluista. Paineilma ei 

pääse vuotamaan hallitsemattomasti koneen tuotantokäytön aikana eikä paineilmaventtii-

leistä aiheudu liiallista melua, koska venttiilit on sijoitettu erilliseen kytkentäkaappiin. 

(Pesonen & Tanninen 2018.) 

 

Pakkauslinjan, etenkin pakkausyksikön, paineilmalinjat on toteutettu pistoliittimillä ja muo-

visilla paineilmaputkilla. Valittu toteutustapa soveltuu hyvin prototyyppilaitteeseen, koska 

muutoksien tekeminen on nopeaa ja helppoa mutta liitos ei ole välttämättä paras mahdollinen 

ratkaisu niissä tapauksissa, joissa putket on kiinnitetty liikkuviin komponentteihin kuten 

pakkausyksikössä. Komponenttien liikkeet rasittavat muoviputkistoa, jolloin on vaara pai-

neilmavuodosta tai muoviputkiston vaurioitumisesta. 

 

Muoviputkiston ja pistoliittimien sijaan on pohdittava, pitäisikö pakkausyksikön paineilma-

linjat korvata metalliputkistolla ja putkiston toimilaitteiden väliset liitokset paineilmalet-

kuilla. Kuvassa 26 on esitetty suunnitelma, kuinka pakkausyksikön paineilmalinjasto voi-

daan toteuttaa metalliputkistolla ja paineilmaletkuilla.  

 

 

Kuva 26. Pakkausyksikön paineilmaputkisto. 



91 

 

Pakkausyksikön paineilmaputkisto on mahdollista toteuttaa metalliputkistona, jolloin piene-

nee todennäköisyys muoviputkiston käytönaikaiselle vikaantumiselle ja mahdollisille pai-

neilmavuodoille. Lisäksi muovisien paineilmaputkien korvaaminen paineilmaletkuilla put-

kiston ja toimilaitteiden välillä pienentää mahdollisuutta dynaamisesta rasituksesta synty-

ville paineilmavuodoille. Muovisen paineilmaputkiston korvaaminen metalliputkistolla pa-

rantaa pakkausyksikön huollettavuutta, koska paineilmaputkisto on selkeästi erotettu muista 

pakkausyksikön toiminnoista.  

 

Pakkauslinjalla käsiteltävästä kuitumateriaalista irtoaa pölyä ja kuitua, joiden tunnistettiin 

aiheuttavan siedettävän riskitason riskin pakkauslinjaa operoidessa. On todennäköistä, että 

esimerkiksi kuitumateriaalista irtoava pöly voi aiheuttaa joillekin henkilöille allergisia reak-

tioita muistuttavia oireita kuten aivastelua tai silmien kutinaa. Koska riskitasoa pidetään sie-

dettävänä, ei välittömiä toimenpiteitä ole tarpeellista tehdä, vaan riskitason seuraaminen riit-

tää. 

 

Jos myöhemmin ilmenee, että riskitaso on liian suuri ja sen alentamiseksi on suoritettava 

toimenpiteitä, on pakkauslinjaan mahdollista lisätä esimerkiksi kohdepoisto, joilla pienen-

netään pakkauslinjasta ympäristöön kulkeutuvan pölyn ja kuidun määrää. Koneen käyttöoh-

jeisiin on sisällytettävä maininta, että koneen toiminnan aikana muodostuu pölyä ja kuitua, 

jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa allergisia reaktioita muistuttavia oireita ja joilta voi suo-

jautua käyttämällä soveltuvia henkilösuojaimia kuten hengityssuojaimia.  

 

Pakkausyksikössä puristusmuovausprosessin vaatima puristusvoima tuotetaan lineaariaktu-

aattorilla, jonka vaihteessa on voiteluöljyä. Koska pakkauslinjan hygieniataso varmistettiin 

muun muassa käyttämällä vain elintarvikekäyttöön soveltuvia voiteluaineita, ei mahdolli-

sesti lineaariaktuuattorista vuotava voiteluöljy aiheuta siedettävää riskitasoa suurempaa vaa-

raa. Sen sijaan mahdollisesti vuotava voiteluöljy voi kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi liukas-

tumisvaaran, jos voiteluöljyä vuotaa pakkausyksikön alapuoleiselle lattialle. Koska pakkaus-

yksikölle ei ole suoritettu pitkäkestoisia koeajoja, joissa selviäisi lineaariaktuaattorin vikaan-

tumisherkkyys, ei mahdollisesti vuotavan voiteluöljyn aiheuttamalle riskille voi tehdä muuta 

kuin seurata riskitason muutoksia koneen operoinnissa. 
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Suurempi todennäköisyys öljyvuodolle on huoltotoimenpiteiden aikana ja erityisesti lineaa-

riakturaattorin öljynvaihdon aikana. Koska öljynvaihdon oletetaan olevan toimenpide, joka 

kuuluu pakkausyksikön käyttäjän suorittamiin huoltotoimenpiteisiin, on huoltotoimenpiteen 

suorittaminen kuvattava pakkauslinjan käyttöohjeissa, jotta voidaan varmistaa, että riskiä 

öljyvuodosta ei synny virheellisesti suoritettujen huoltotoimenpiteiden vuoksi.  

 

Pakkausyksikön ohjaimet ja hallintalaitteet on koottu hallintapaneeliin, jolla ohjataan koko 

pakkauslinjaa. Hallintapaneeli on sijoitettu pakkausyksikön yhteyteen ja hallintapaneelin 

asentoa voidaan säätää portaattomasti, jolla varmistetaan paras mahdollinen työskentely-

asento. Pakkauslinjan hallintaan on kehitetty käyttöjärjestelmä, joka mahdollistaa pakkaus-

linjan tarkan säätämisen ja operoinnin. Kun pakkauslinjan käyttöohjeissa kuvataan riittävän 

tarkasti pakkauslinjan hallinnan ja operoinnin periaatteet, voidaan olettaa, että pakkauslinjan 

käyttöjärjestelmä esittää pakkauslinjan käyttäjän tarvitsemat tiedot yksikäsitteisesti ja ym-

märrettävästi. Kuvassa 27 esitetään kuva pakkauslinjan hallintapaneelista ja käyttöliitty-

mästä.  

 

 

Kuva 27. Pakkauslinjan hallintapaneeli. 

 

Kuten muidenkin edellä esitettyjen siedettävän riskitason riskin kohdalla on tärkeää seurata 

kuinka hyvin pakkauslinjan käyttäjät pystyvät toimimaan toteutetun käyttöliittymän kanssa. 

Koska tällä hetkellä pakkauslinjaa operoivat käyttäjät ovat olleet tiiviisti mukana pakkaus-
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linjan kehitystyössä, on käyttöliittymän toimintalogiikka heille selkeä ja ymmärrettävä. Ti-

lanne ei kuitenkaan ole sama, jos ja kun pakkauslinja on tarkoitus saattaa markkinoille ja 

henkilöiden käytettäväksi, jotka eivät ole olleet mukana kehitystyössä.  

 

Pakkauslinjan oletetaan tuottavan pakkauksia sellaisella tahdilla, että työntekijän on täytet-

tävä aihion syöttölaitteen aihiomakasiini noin tunnin välein. Pakkauslinjan toimiessa vir-

heettömästi työntekijän tehtävänä on tämän lisäksi valvoa pakkauslinjan toimintaa. Varsi-

naista toistuvaa, yksitoikkoista toimintaa, joka itsessään aiheuttaisi siedettävää riskitasoa 

korkeampia riskejä, ei pakkauslinjalla ole tunnistettavissa. On kuitenkin huomioitava, että 

säännöllisesti tapahtuva aihiomakasiinin täyttö altistaa työntekijän niille vaaroille ja ris-

keille, joiden tunnistetiin liittyvän pakkauslinjan operointiin ja joilta suojautumiseksi edellä 

on esitetty toimenpiteitä. 

 

3.7 Toimenpiteet pakkauslinjan vähäisien riskien seuraamiseksi 

Pakkauslinjasta tunnistettiin kolme vähäisen riskitason riskiä, jotka pohjautuvat liikkuvien 

osien aiheuttamaan tärinään, oletettuun infrapunasäteilyyn aihion syöttölaitteen tunnistinan-

turista sekä ohjaimien ja hallintalaitteiden sijoittelun aiheuttamaan vaaraan aihion syöttölait-

teessa. Kuten edellä esitettyjen siedettävien riskien kohdalla ei vähäisen riskitason riskitkään 

edellytä toimenpiteitä riskitason alentamiseen. Riskitason määrittelyä varten on kuitenkin 

esitettävä perustelut, joiden mukaan on päädytty kunkin tunnistetun vaaran kohdalla kysei-

seen riskitasoon.  

 

Pakkausyksikön puristintyökalut on mahdollista asemoida virheellisesti ja huonosti toisiinsa 

sopiviksi. Jos puristintyökalujen kohdistus on virheellinen, voi pakkauslinjan käytön aikana 

esiintyä tärinää, jonka koneen käyttäjä saattaa kokea häiritsevänä. Suurempi vaikutus vir-

heellisellä kohdistuksella on kuitenkin oletettavasti pakkaustuotteiden laatuun sekä pakkaus-

yksikön puristintyökaluihin, jotka voivat vioittua virheellisestä asemoinnista.  

 

Pakkauslinjan vaara-analyysin aikana heräsi epäilys aihion syöttölaitteen hihnakuljettimeen 

kiinnitetyn tunnistimen lähettämästä säteilystä ja sen vaarallisuudesta. Varmistamalla antu-

rin tarkka tyyppi ja spesifikaatiot selvisi, että aihion tunnistamiseen käytetään anturia, joka 

toimii näkyvän valon taajuudella eikä siitä aiheudu terveydelle haitallisia seurauksia (Sick 

AG 2017 B).  
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Pakkauslinjan viimeisenä vähäisenä riskinä tunnistetiin aihion syöttölaitteen merkitsemätön 

ohjainlaite, jolla säädetään aihion syöttölaitteen toiminnan kannalta oleellista leveyttä. Le-

veyssäätö tapahtuu kiertämällä käsipyörää aihion syöttölaitteen sivulla, joka välittää käsi-

pyörän kiertoliikkeen aihion syöttölaitteen mekanismia säätäväksi liikkeeksi. Pakkauslinjan 

vaarojen tunnistamisen aikana käsipyörään ei ollut merkitty kumpaan suuntaan käsipyörää 

on kierrettävä, jotta leveyttä voidaan joko leventää tai kaventaa. Koska mekanismi, jota kä-

sipyörällä säädetään, on koteloitu aihion syöttölaitteen sisälle, ei väärään suuntaan tapahtuva 

säätö aiheuta varsinaista vaaraa koneen käyttäjälle. Käsipyörään on kuitenkin syytä merkitä 

kiertosuunnat, joilla leveyttä voidaan joko kasvattaa tai pienentää ja näin ollen parantaa ai-

hion syöttölaitteen käytettävyyttä.  

 

3.8 Toimenpiteet teknisen tiedoston kokoamiseksi  

Kun pakkauslinjan riskien arviointi ja tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että pak-

kauslinja ei sisällä siedettävää riskitasoa suurempia riskejä, ovat suoritettu, on seuraava vai-

heena koota pakkauslinjan tekninen tiedosto ja tehdä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

Sekä teknisen tiedoston että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tarkka kuvaus ja sisältö 

on käsitelty edellä ja tämän kappaleen tavoite on korostaa seikkoja, jotka pakkauslinjan ris-

kien arvioinnin aikana nousi erityisesti esiin. 

 

Teknisen tiedoston on sisällettävä yksikäsitteinen kuvaus laitteesta, jota tekninen tiedosto 

koskee. Pakkauslinjasta ei ole saatavilla kattavia valmistuspiirustuksia tai 3D-suunnittelu-

malleja, jotka osoittavat tarkasti prototyyppilaitteen tekniset yksityiskohdat (Leminen 2019). 

On erityisen tärkeää, että suunnittelutieto on riittävän tarkkaa ja sisältää kaiken tiedon suun-

nitelluista komponenteista. Pakkauslinjaan aiemmin suunniteltujen komponenttien kohdalla 

suunnittelutieto on puutteellista monelta osin. Suunnittelumallit eivät sisällä esimerkiksi 

mainintaa komponenttien materiaalista tai onko komponentti ostokomponentti vai onko se 

valmistettu juuri kyseistä sovelluskohdetta varten.  

 

Pakkauslinjaan toteutettavien suojuksien teknisessä dokumentaatiossa on pyritty tarkkaan ja 

yksikäsitteiseen esitystapaan. Periaatetta, jossa kaikki komponentin tiedot esitetään 3D-

suunnittelumallin tiedoissa, on sovellettava myös teknisen tiedoston kokoamisessa käytettä-

vissä suunnittelumalleissa. Esimerkki osiin sisällytettävästä täydentävästä tiedosta esitetään 

alla olevissa kuvissa. 
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Kuva 28. Täydentävien tietojen sisällyttäminen 3D-suunnittelumalliin. 

 

Kuvassa 28 esitetään pakkauslinjan suunnittelussa käytetyn suunnitteluohjelman tapa sisäl-

lyttää mallinnettua osaa koskevat tiedot 3D-malliin. Tietoihin on syötetty tiedot kappaleen 

massasta, materiaalista, mitoista, osan nimestä ja osanumerosta kuin suunnittelijasta ja suun-

nittelupäivästä. On huomioitava, että tiedot sisältävät myös merkinnän, joka erottelee val-

mistettavat komponentit ostettavista komponenteista. Kun tiedot sisällytetään 3D-malliin, 

voidaan niitä käyttää suoraan piirustuksien otsikkotauluissa ja osaluetteloissa (kuva 29). 

 

 

Kuva 29. Otsikkotaulu. 
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Kuvassa 29 esitetään edellä esitetyn Suojalasin S128545 valmistuspiirustuksen otsikkotaulu. 

Kun osaa täydentävät tiedot syötetään 3D-suunnittelumalliin, täydentyy valmistuspiirustuk-

sen otsikkotaulu automaattisesti oikein. Kokoonpanoissa, joissa osaa käytetään, osaluettelot 

sisältävät ne tiedot, jotka osan sisältämistä täydentävistä tiedoista on tarkoituksenmukaista 

esittää. On huomioitava, että kuvan 30 esimerkissä ei ole erikseen eritelty osien S128543 ja 

S128545 olevan valmistettavia komponentteja.  

 

 

Kuva 30. Osaluettelon esimerkki. 

 

Täydentämällä pakkauslinjan kaikkien komponenttien kohdalla suunnittelumallien tarkasti 

yksilöivät tiedot voidaan taata, että teknisen tiedoston edellyttämä yksikäsitteinen laitteiston 

tekninen kuvaus saavutetaan. Vähimmäisvaatimuksena voidaan pitää, että teknisen tiedoston 

on sisällettävä piirustukset tai 3D-mallit, joista ilmenee pakkauslinjan komponenttien piirus-

tusnumero ja nimitys, jota komponentista käytetään sekä tieto mistä materiaalista kompo-

nentti on valmistettu vai onko komponentti jokin ostokomponentti, jolla jo mahdollisesti on 

CE-merkintä.  
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4 TULOKSET 

 

 

Diplomityön tuloksina tunnistettiin Pakkaamo 2020 -pakkauslinjaa koskeva lainsäädäntö 

sekä asetukset ja määräykset, jotka pakkauslinjaa koskevat. Pakkauslinjaa koskevien direk-

tiivin mukaisesti pakkauslinjalle toteutettiin riskien arviointi ja toimenpiteet, joilla tunnistet-

tujen riskien riskitaso voitiin madaltaa riittävän alhaiselle tasolle. Pakkaamo 2020 -pakkaus-

linjan riskien arvioinnin tuloksena koottiin lista toimenpiteistä, jotka ovat edellytyksenä pak-

kauslinjan CE-merkinnälle. CE-merkintä vaaditaan, jotta pakkauslinja voidaan ottaa käyt-

töön tai saattaa markkinoille.  

 

Työn objektiivisuus varmistettiin suorittamalla pakkauslinjan vaarojen ja riskien arviointi 

työryhmänä, johon osallistui niin pakkauslinjan suunnitteluun, käyttöön kuin ainoastaan 

pakkauslinjan CE-merkinnän vaatimuksien selvittämiseen erikoistuneita henkilöitä. Laaja-

alaisella asiantuntijaryhmällä pyrittiin varmistamaan, että riskien arviointi käsittelee pak-

kauslinjaa laajana kokonaisuutena eikä keskity vain pieneen osaan pakkauslinjan vaaroista. 

Menetelmän käyttöön sisältyy kuitenkin riski, että asiantuntijaryhmä ei havaitse jotakin il-

meistä vaaraa ja siitä aiheutuvaa riskiä, jos vaara ei ole vielä koskaan ilmennyt eikä sitä ole 

kukaan osannut ennakoida edes tapahtuvan.  

 

Työn tutkimuskysymys oli, mitkä asetukset, direktiivit, lait tai muut määräykset koskevat 

Pakkaamo 2020 -pakkausyksikköä ja siihen olennaisesti kuuluvia oheislaitteita koneturval-

lisuuden näkökulmista ja kuinka asetetut vaatimukset voidaan täyttää, jotta laitteille voidaan 

myöntää CE-merkintä. Tutkimuksen reliabiliteettia, johdonmukaisuutta ja toistettavuutta, 

sekä validiteettia, tutkimuksen kykyä vastata esitettyyn tutkimuskysymykseen, voidaan pi-

tää työn kannalta riittävänä, koska työssä noudatettu rakenne noudattaa koneasetuksessa 

VNa 12.6.2008/400 sekä koneturvallisuuden perusstandardissa SFS-EN ISO 12100 esitet-

tyjä menettelyjä koneiden ja laitteiden CE-merkinnästä ja riskien arvioinnista sekä riskien 

pienentämiseen sovellettavista toimenpiteistä.  

 

Virhe- ja herkkyystarkasteltua ei ollut mielekästä suorittaa tämän työn kohdalla perinteisin 

määrällisen tutkimusaineiston analysointiin tarkoitettujen menetelmien keinoin, koska tut-

kimuksessa tuotettua aineistoa ei voida analysoida numeerisin virhe- tai herkkyysanalyysein. 
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Tutkimuksen rakenteeseen ja tutkimusmenetelmiin sekä erityisesti tutkimuksessa tuotettui-

hin tuloksiin sisältyy luonnollisesti eri asteisien virheiden mahdollisuus, joiden olemassa-

oloa pyrittiin ehkäisemään esimerkiksi edellä mainitulla laajalla asiantuntijaryhmällä vaaro-

jen ja riskien arvioinnissa. Konkreettisempi virhemahdollisuus liittyy tutkimuksen aikana 

toteutettujen konesuojien suunnitteluun ja mahdollisuuteen suunnitteluvirheestä. 

 

Pakkausyksikkö ja aihion syöttölaite ovat suunniteltu aiemmissa tutkimus- ja kehitystyöpro-

jekteissa. Tätä työtä varten molempien laitteiden suunnitelmat ja erityisesti suunnitteluoh-

jelmassa käytettävät 3D-mallit oli etsittävä uudelleen. Koska laitteiden kehitystyö on jatku-

nut vuosien ajan eikä tekninen dokumentaatio ole ollut riittävän korkealla tasolla, voidaan 

suunnitteluvirheiden vaaraa pitää ilmeisenä. Suunnittelun ja erityisesti teknisen dokumen-

taation on oltava yksikäsitteistä ja virheetöntä, jotta kehitystyötä voidaan jatkaa myös jo to-

teutettujen laitteistojen osalta esimerkiksi ilman riskiä virheellisistä suunnittelumalleista.  

 

4.1 Avaintulokset 

Työn tutkimuskysymykseen tarjottavien vastauksien näkökulmista on tärkeää, että työn tu-

loksina esitetään tuotetut dokumentit Pakkaamo 2020 -pakkauslinjaa koskevista direktii-

veistä, yhdenmukaistetuista standardeista sekä pakkauslinjan tunnistetuista vaaroista ja vaa-

roista aiheutuvien riskien arvioinnista. Luonnollisesti pakkauslinjaan konkreettisesti toteu-

tettavat konesuojukset ovat olennaisessa osassa toimenpiteitä, joilla varmistetaan CE-mer-

kinnän asettamien turvallisuusvaatimuksien täyttäminen. Työn tuloksiin lukeutuu myös do-

kumentti uudelleen suoritetusta riskien arvioinnista, jossa arviotiin uudelleen tunnistettujen 

vaarojen aiheuttamat riskit, sen jälkeen, kun tunnistettu vaara on pyritty poistamaan luontai-

sesti turvallisella suunnittelulla, jollakin suojausteknisellä ratkaisulla tai esittämällä laitteen 

käyttöä koskevia täydentäviä tietoja. 

 

CE-merkinnän myöntämisen edellytykset ovat, että koneen valmistajan on (European 

Commission 2018): 

- tunnistettava tuotetta koskevat direktiivit, yhdenmukaistetut standardit, asetukset tai 

lait, jotka määrittelevät tuotetta koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimuk-

set 

- tunnistettava tuotteeseen sisältyvät riskit ja arvioitava ne 
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- tunnistettava, vaaditaanko ulkopuolista vaatimustenmukaisuuden arviointia sitä 

edellyttävällä laitoksella 

- varmistettava, että tuote täyttää kaikki sille asetut vaatimukset ja laadittava EY-vaa-

timustenmukaisuusvakuutus 

- koottava tuotteen tekninen tiedosto 

- kiinnitettävä CE-merkintä tuotteeseen 

 

Pakkausyksikköä ja siihen olennaisesti kuuluvaa aihion syöttölaitetta voitiin käsitellä yhtenä 

konelinjana, jolle konelinjan valmistajan on mahdollista myöntää CE-merkintä. Molempia 

laitteita koskee Euroopan Unionin komission asettamat konedirektiivi 2006/42/EY, pienjän-

nitedirektiivi 2014/35/EU sekä direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 

2014/30/EU (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2018). Kaikkien kolmen direktiivin kohdalla 

toimenpiteet, joiden avulla CE-merkintä voidaan myöntää, sisältävät paljon samankaltai-

suuksia. Merkittävä huomio oli, että koska pakkausyksikkö eikä aihion syöttölaite kuulu ko-

neasetuksen liitteessä neljä mainittuihin erityisluokan koneisiin, voi koneen valmistaja suo-

rittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin itse eikä ole tarvetta tehdä tyyppitarkastusta tai 

muuta ulkopuolista vaatimustenmukaisuuden arviointia.  

 

Riskien arviointi paljasti pakkauslinjasta 43 kappaletta riskejä, joiden riskitasot jakautuivat 

sietämättömiin, merkittäviin, kohtalaisiin, siedettäviin ja vähäisiin riskeihin. Kahden viimei-

senä mainitun riskitason kohdalla riittää, että riskitasot on tunnistettu mutta välittömiä toi-

menpiteitä riskitason laskemiseen ei vaadita. Siedettävän riskitason riskien kohdalla on tär-

keää seurata riskitasoa aktiivisesti; jos riskitaso kasvaa, on suoritettava toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan riskitason säilyminen enintään siedettävällä tasolla.  

 

Työn tuloksena voidaan todeta, että siedettävien riskitason riskeille riittää työn tekohetkellä 

toimenpiteiksi 

- Pakkauslinjan käyttöohjeisiin on sisällytettävä huomautus, että aihion syöttölait-

teessa ja pakkausyksikössä on avattavia suojuksia, joiden sulkeminen ja avaaminen 

on suoritettava riittävän huolellisesti, jotta vältytään vammoilta, joita voi syntyä huo-

limattoman sulkemisen ja avaamisen yhteydessä. 
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- Pakkausyksikön puristintyökalujen lämpösäteilyä ja -johtumista pakkausyksikön 

runkorakenteisiin on tarkkailtava. Työn suoritushetkellä ei ollut riittävää tutkimus-

tietoa lämpösäteilystä ja sen johtumisesta runkorakenteisiin. Jos lämpösäteily ja            

-johtuminen ylittää standardeissa määritellyt raja-arvot, on suoritettava toimenpi-

teitä, joilla lämpösäteilyä pienennetään riittävän alhaiselle tasolle. 

- Pakkausyksikön paineilmalinjaston kestävyyttä ja käytettävyyttä on seurattava pak-

kauslinjan tuotantokäytön aikana. Jos toteutettu paineilmalinjasto osoittautuu liian 

vikaherkäksi, on paineilmalinjaston rakenne muutettava kestävämmäksi. 

- Kuitumateriaalien muovaus pakkaukseksi synnyttää pölyä ja irrottaa kuitua, joiden 

voidaan olettaa aiheuttavan mahdollisesti allergisia reaktioita. Pakkauslinjan tuotan-

tokäytön aikana kertyvän pölyn ja kuidun määrään vaikuttaa tuotantoympäristö sekä 

pakkauslinjalla käsiteltävä materiaali. Jos pölyn ja kuidun määrä on liiallinen, on 

käytettävä henkilösuojaimia, joiden käyttö on ohjeistettava koneen käyttöohjeissa. 

- Jos pakkausyksikön lineaariaktuaattorissa havaitaan öljyvuoto, on öljyvuodon syy 

selvitettävä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla estetään vaaratilanteet, jotka vuotava 

voiteluöljy aiheuttaa. 

- Pakkausyksikön ohjaimien ja hallintalaitteiden käytettävyyttä on tarkkailtava tuotan-

tokäytön aikana. Jos koneen operointi on liian vaativaa, on koneen hallintalaitteita 

muutettava helpommin käytettäviksi. 

- Pakkauslinjalla tapahtuvan toistuvan toiminnan riskitasoa on tarkkailtava ja tarvitta-

essa suoritettava toimenpiteitä, joilla pienennetään niiden vaarojen riskitasoa, joille 

koneen käyttäjä altistuu toistuvan toiminnan aikana. 

 

Pakkauslinjan riskianalyysi paljasti yhdeksän kohtalaisen riskitason riskiä, joille on suoritet-

tava toimenpiteitä riskitason laskemiseksi enintään siedettävälle tasolle. Yhteenvetona voi-

daan todeta, että pakkauslinjan käyttöohjeissa on kuvattava pakkausyksikön huolto- ja sää-

tötoimenpiteiden oikea suoritustapa ja -tekniikka.  Suorittamalla esimerkiksi pakkausyksi-

kön puristintyökalujen vaihtaminen valmistajan tarkoittamalla tavalla pienennetään niitä ris-

kejä, jotka liittyvät liialliseen fyysiseen ponnisteluun raskaita komponentteja käsiteltäessä ja 

mahdollisesti putoavien ja raskaiden kappaleiden aiheuttamiin vaaroihin. Lisäksi käyttöoh-

jeissa on sisällytettävä erityishuomautus aihion syöttölaitteen epävakavuudesta ja esitettävä 

oikea siirtotapa, jolla aihion syöttölaitetta on siirrettävä.  
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Pakkausyksikön toimintaperiaate perustuu kuitumateriaalin puristusmuovaukseen lämmön 

ja puristusvoiman yhteisvaikutuksena. Koneen riskien arvioinnissa todettiin, että laitteistolla 

on mahdollisuus muovata kuitumateriaalia, jonka syttymispiste voi olla hyvin lähellä puris-

tusmuovauksen työlämpötilaa, jolloin syntyy vaara tulipalosta pakkausyksikössä. Tulipalon 

riskiä voidaan pienentää toimenpiteillä, joilla varmistetaan, että puristusmuovattava pak-

kausvuoka-aihio ei ole tarpeettoman kauan kosketuksissa kuumiin pintoihin eikä pakkaus-

yksikkö sisällä sinne kuulumatonta palavaa ainetta.  

 

Viimeinen kohtalaisen riskitason riskinä tunnistettiin aihion syöttölaitteen suojaamattomat 

pyörivät kone-elimet sekä erityisesti aihion syöttölaitteen hihnakuljetin ja siinä esiintyvä 

nieluunjoutumisvaara. Molempien tunnistettujen vaarojen riskitason alentamiseksi suunni-

teltiin suojukset, joilla estetään koneen käyttäjän pääsy tunnistettuihin vaarakohteisiin ko-

neen operoinnin aikana. 

 

Merkittävinä riskeinä pakkauslinjasta tunnistettiin 14 kappaletta riskejä, joiden riskitasoa on 

pienennettävä ennen konelinjan saattamista markkinoille. Ennen tämän työn aloittamista 

pakkausyksikön puristusmuovaukseen käytettävää työskentelyaluetta ei ollut mitenkään 

suojattu ja koneen käyttäjällä oli täysin esteetön pääsy työskentelyalueelle tuotantoprosessin 

aikana. Pakkausyksikköä koskeva yhdenmukaistettu standardi edellyttää, että työskentely-

alueelle ei saa olla vapaata pääsyä tuotantoprosessin aikana vaan pääsy alueelle on estettävä 

esimerkiksi kiinteillä tai toimintaan kytketyillä suojuksilla. Tämän työn tuloksena pakkaus-

yksikköön suunniteltiin suojukset, jotka varmistavat, että pakkausyksikköä koskevan yhden-

mukaistetun standardin vaatimus täytetään. Suojuksilla vaikutetaan myös vaaraan, joka liit-

tyi pakkausyksikön kuumien pintojen synnyttämään palovammojen riskiin. 

 

Pakkausyksikkö sekä aihion syöttölaite sisältävät toimintoja, jotka edellyttävät sähköener-

gian käyttöä. Koneturvallisuuden perusstandardi koneiden sähkölaitteistosta SFS-EN  60204 

määrittelee periaatteet, joita noudattamalla koneisiin sisällytettävät sähkölaitteistot täyttävät 

pienjännitedirektiivin asettamat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Noudatta-

malla standardissa esitettyjä menettelytapoja pienennetään pakkauslinjan riskien arvioinnin 

aikana tunnistettuja riskejä, joiden voidaan katsoa olevan peräisin toiminnoista, jotka vaati-

vat sähköenergiaa.  
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Pakkauslinjan ja sillä valmistettavien tuotettavien tuotteiden hygienian vaarantumisen todet-

tiin voivan aiheuttaa sekä merkittäviä että sietämättömiä riskejä. Pakkauslinjan hygienian 

vaarantuminen esimerkiksi biologisen tai mikrobiologisen tekijän vaikutuksesta muodostaa 

pahimmassa mahdollisessa tapauksessa sietämättömän suuren riskin. Varmistamalla, että 

pakkauslinjan sekä valmistettavien tuotteiden hygieniataso säilyy elintarvikkeiden pakkauk-

silta edellytettävällä tasolla, pienennetään sietämättömän ja merkittävän riskitason riskejä. 

Keino, jolla edellä esitetty käytännössä toteutettiin, oli suunnitella pakkauslinjaan toteutet-

tava suojukset sellaisiksi, että esimerkiksi niiden puhtaanapito voidaan varmistaa. Lisäksi 

pakkauslinjan käyttö- ja huolto-ohjeisiin on sisällytettävä riittävät ohjeet, joilla varmistetaan 

pakkauslinjan hygieniatason säilyminen riittävän korkealla tasolla siitäkin huolimatta, että 

pakkauslinja ei suoranaisesti valmista tuotteita elintarvikekäyttöön. 

 

Taulukossa 10 esitetään koosteena edellä esitettyjen toimenpiteiden vaikutus tunnistettuihin 

riskeihin. Edellä esitetyillä toimenpiteillä on saatu pienennettyä kaikki kohtalaisen, merkit-

tävän tai sietämättömän riskitason riskit enintään siedettävälle riskitasolle. 

 

Taulukko 10. Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan tunnistetut riskit ennen ja jälkeen toimenpitei-

den 

Riskitaso Tunnistettuja riskejä Tunnistettuja riskejä 

toimenpiteiden jälkeen 

Vähäinen 3 4 

Siedettävä 14 39 

Kohtalainen 9 0 

Merkittävä 14 0 

Sietämätön 3 0 

 

4.2 Konkreettiset sovellukset 

Konkreettisina sovelluksina tämän työn tuloksista esitetään suojukset, joilla Pakkaamo 2020 

-pakkauslinjalle on mahdollista myöntää CE-merkintä koneasetuksen näkökulmasta. Ku-

vassa 31esitetään niin aihion syöttölaitteeseen kuin pakkausyksikköön toteutetut suojukset, 

joilla varmistetaan riittävä turvallisuustaso.  
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Kuva 31. Aihion syöttölaitteen ja pakkausyksikön suojukset. 

 

Toteutetuilla teknisillä ratkaisuilla varmistetaan niin pakkausyksikön kuin aihion syöttölait-

teen koneturvallisuus laitteita koskevien direktiivien ja asetuksien mukaisesti. Suojien tarkka 

tekninen esitys on esitetty työn liitteessä IV.  

 

4.3 Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Koneturvallisuus ja CE-merkintä on yleinen aihe tutkimuksissa ja esimerkiksi diplomitöissä. 

Jo yksin LUT-yliopistossa on toteutettu lukuisia diplomitöitä, joissa tarkastellaan koneiden 

ja laitteiden CE-merkintää ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Tämä työ keskittyi tarkastele-

maan ainoastaan yhtä pakkaustekniikan laitteistoa ja siihen kohdistettuja vaatimuksia CE-

merkinnän myöntämisen mahdollistamiseksi.  

 

Työssä käytiin läpi yksityiskohtaisesti vaatimukset, jotka laitteistoa koskevat sekä toimen-

piteet, joilla vaatimukset täytetään laitteistoon lisättävien turva- ja suojakomponenttien nä-

kökulmista. Tieteellisestä näkökulmasta tuloksien uutuusarvo ei ole merkittävä mutta konk-

reettisesti suunniteltuina ja toteutettuina ratkaisuna tulokset mahdollistavat diplomityössä 

tarkasteltavan laitteiston CE-merkinnän myöntämisen.  

 

Työssä tuotettuja tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan yleisesti koneiden ja laittei-

den turvallisuusvaatimuksia, koska turvallisuusvaatimukset ja erityisesti turvallisuusvaati-

muksien täyttämisen ehdot ovat suurelta osin riippuvaisia tarkasteltavasta koneesta ja sen 
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tarkoitetusta käytöstä ja koneeseen kohdistettavista vaatimuksista ja asetuksista. Ainoastaan 

työssä esitettyjä toimintaperiaatteita suoritettavista toimenpiteistä voidaan pitää yleistettä-

vinä, joita voidaan soveltaa erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Luonnollisesti työn aikana muo-

dostui käsitys vallitsevista koneturvallisuuden ajantasaisista direktiiveistä, määräyksistä ja 

standardeista, joiden tunteminen on eduksi myös muiden kuin vain tämän diplomityön tar-

kastelun kohteena olevan laitteiston suunnittelussa.  

 

4.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tämän työn tuloksina esitettiin Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan riskien arviointi ja toimen-

piteet, joilla riskien arvioinnissa havaitut turvallisuuspuutteet voidaan korjata. On huomioi-

tava, että työn rajauksena on esitetty pakkauslinjaksi vain aihion syöttölaite sekä pakkaus-

yksikkö. Jos konelinja laajennetaan sisältämään myös valmiiden tuotteiden kuljettamiseen 

tarkoitettu kuljetin, on myös kuljetin sisällytettävä pakkauslinjan riskien arviointiin.  

 

Koska pakkausyksikön toimintaperiaate on todettu toimivaksi ja soveltuvaksi tarkoitettuun 

käyttöön on oletettavaa, että pakkausyksiköstä suunnitellaan uusi versio toteutettuun proto-

tyyppilaitteeseen pohjautuen. Tämän laitteen kehitystyössä on kiinnitettävä erityistä huo-

miota laitteen turvallisuuteen, jotta tässä työssä esiin tulleet turvallisuuspuutteet ja -huomiot 

voidaan huomioida heti laitteen suunnittelussa. Tuotantokäyttöön suunniteltavan laitteen 

kohdalla on erityisesti huomioitava, että on taloudellisesti kannattamatonta tehdä useaan ker-

taan suunnittelutyötä puutteellisen teknisen dokumentaation vuoksi. 

 

Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan CE-merkintä edellyttää, että laitteistolle on olemassa tekni-

sessä tiedosto sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Teknistä tiedostoa tai EY-vaatimus-

tenmukaisuusvakuutusta ei ole vielä laadittu Pakkaamo 2020 -pakkauslinjalle, joten CE-

merkintää ei voida suorittaa laitteistolle ennen kuin edellä esitetyt asiakirjat ovat laadittu. 
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5 YHTEENVETO 

 

Tämä työ käsittelee Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan koneturvallisuutta CE-merkinnän edel-

lyttämistä näkökulmista. Pakkauslinja koostuu Pakkaamo 2020 -pakkausyksiköstä sekä sii-

hen olennaisesti kuuluvasta aihion syöttölaitteesta. Pakkauslinja on tarkoitettu vuokamaisien 

pakkauksien valmistamiseen kuitumateriaaleista puristusmuovaamalla. Laitteisto on kehi-

tetty tutkimus- ja kehitystyöprojekteissa eikä sillä ole CE-merkintää. 

 

CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote, joka on CE-merkitty, täyttää Euroopan Unionin ase-

tukset CE-merkinnästä sekä muun muassa tuotetta koskevat olennaiset terveys- ja turvalli-

suusvaatimukset. Tuotteiden, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, on poikkeuk-

sia lukuun ottamatta sisällettävä CE-merkintä ja täytettävä merkinnän asettamat vaatimuk-

set. CE-merkinnän varmistaminen tuotteissa on lähtökohtaisesti tuotteen valmistajan tai val-

mistajan virallisen edustajan vastuulla. 

 

CE-merkinnän toimenpiteiksi on määritelty, että tuotteesta, joka saatetaan markkinoille tai 

otetaan käyttöön, on ensimmäisenä tunnistettava direktiivit, asetukset, lait tai yhdenmukais-

tetut standardit, jotka koskevat tuotetta. Seuraava vaihe on suorittaa tuotteen riskien arvi-

ointi, jolla tunnistetaan vaaratekijät, joita tuote sisältää ja mahdollistetaan tunnistettujen tur-

vallisuuspuutteiden korjaaminen. Jos tuotetta koskevat asetukset ja muut määräykset eivät 

edellytä ulkopuolista vaatimustenmukaisuudenarviointia, voi valmistaja tai valmistajan vi-

rallinen edustaja laatia EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jolla osoitetaan tuotteen ole-

van sitä koskevien asetuksien ja määräyksien mukainen. Viimeisinä vaiheina tuotteen CE-

merkintä edellyttää teknisen tiedoston kokoamista ja varsinaista CE-merkinnän kiinnittä-

mistä tuotteeseen. Teknisen tiedoston on sisällettävä tarkka tekninen kuvaus tuotteesta, 

jonka avulla valmistaja esittää tuotteen olevan CE-merkinnän edellyttämien vaatimuksien 

mukainen.  

 

Pakkaamo 2020 -pakkauslinjaa koskee Euroopan unionin asettamat konedirektiivi 

2006/42/EY, pienjännitedirektiivi 2014/35/EU sekä sähkölaitteistojen sähkömagneettista 

yhteensopivuutta käsittelevä direktiivi 2014/30/EU. Kaikkien kolmen direktiivin edellyttä-

mät toimenpiteet CE-merkinnän myöntämisen edellytyksistä noudattavat edellä esitettyä pe-

riaatetta.  
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Pakkauslinjan riskien arviointi on suoritettu standardin SFS-EN ISO 12100 mukaisesti, jossa 

ensimmäisenä vaiheena on määrittää raja-arvot, joilla kuvataan niin pakkauslinjan oikea 

käyttötapa, tarkoitettu tehtävä kuin myös henkilöt, joiden käytettäväksi Pakkaamo 2020 -

pakkauslinja on tarkoitettu. Tämän jälkeen voidaan tunnistaa vaarat, jotka pakkauslinjassa 

esiintyvät. Vaarojen tunnistamisen jälkeen voidaan suorittaa varsinainen riskien arviointi, 

jolla arvioidaan havaittujen vaarojen ja niiden esiintymistodennäköisyyden yhteisvaikutus. 

 

Riskien arviointi osoitti pakkauslinjasta 43 riskiä, jotka esiintyvät niin pakkauslinjan käytön 

aikana kuin esimerkiksi huolto- ja säätötoimenpiteiden aikana. Tunnistetut riskit jakautuivat 

viiteen eri riskitasoon, joiden mukaan pakkauslinja sisältää sietämättömiä, merkittäviä, koh-

talaisia, siedettäviä ja vähäisiä riskejä. Toimenpiteinä, joilla Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan 

sisältämien riskien riskitaso lasketaan enintään siedettävälle tasolle jokaisen tunnistetun ris-

kin kohdalla, esitetään niin luontaisesti turvallisen suunnittelun keinoja, turvalaitteita, joilla 

estetään käyttäjän pääsy vaara-aluille kuin ohjeita ja varoituksia, joilla varmistetaan riittävän 

turvallisuustason säilyminen.  

 

Varmistamalla riskitason säilyminen enintään siedettävällä tasolla voidaan todeta, että pak-

kauslinja täyttää siltä edellytettävät olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Koska 

Pakkaamo 2020 -pakkauslinjalta ei edellytetä ulkopuolista vaatimustenmukaisuudenarvioin-

tia, voi laitteiston valmistaja suorittaa muut CE-merkinnän edellyttämät toimenpiteet. Pak-

kauslinjalta edellytetään teknisen tiedoston sekä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

laatimista ennen kuin CE-merkin voi kiinnittää Pakkaamo 2020 -pakkauslinjaan ja ottaa lait-

teiston käyttöön. 
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TOT-tunnus Otsikko Tapahtuma-
päivämäärä

3/18 Siivooja takertui linjastoon elintarviketehtaalla 20.10.2018
4/18 Työntekijä puristui sahalaitteen liikkuvien osien väliin 12.9.2018
22/08 Sähkö- ja säätötekniikka-asentaja puristui pakkauslinjastolla 22.11.2008
18/06 Laitosmies puristui robottitarttujan ja kuljetinradan väliin 21.9.2006
1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun 27.1.2003
22/02 Elintarviketyöntekijä jäi puristuksiin krymppäyskoneeseen 2.12.2002

13/02
Prosessinohjaaja jäi puristuksiin automaattilinjalla ollessaan poistamassa 
kuljettimen häiriötä 5.4.2002

1/02 Jäteaseman hoitaja puristui siirtopurkauspuristimeen 8.1.2002

20/01 Työnjohtaja jäi puristuksiin magneettinostimen ja rullaradan väliin 25.9.2001
16/01 Paperityöntekijä puristui liikkeelle lähteneeseen kuljettimeen 21.8.2001
3/01 Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin 26.2.2001

3/00
Työntekijä puristui betonivalukoneessa koneen rakenteen ja liikkuvan 
aisan väliin 14.2.2000

5/00 Työntekijä kaatui kuljetinhihnalle kun linja käynnistettiin 1.1.2000
22/99 Meijerityöntekijä puristui nostimen ja kuljettimen väliin 13.10.1999

10/99
Huollon yhteydessä koneenhoitaja katkaisi lavaajan alaspäin ohjaavan 
valokennon, jäi rakenteiden ja lavaajan väliin 16.6.1999

32/98
Lajittelija oli joutunut sahauslinjan välikuljettimen ja hihnan 
muodostaman nieluun ja puristunut kuljettimen rakenteita vasten 28.11.1998

30/97 Paperityöntekijä puristui tampurin ja betonipilarin väliin 29.9.1997
25/97 Koneenhoitaja jäi puristuksiin laatan siirtolaitteen väliin 9.9.1997

15/98
Metallimies liukastui ja putosi kansilevyn läpi kolakuljettimen sisään ja 
puristui kuoliaaksi 13.6.1997

10/97
Automaatioasentaja puristui pituusleikkurin poikittaisen runkopalkin ja 
hydraulisesti liikkuvan hylsykourun yhdyspalkin väliin 7.5.1997

7/95
Sahauslinjaston paketinsidonnan työntekijä puristui kiinteiden 
runkorakenteiden ja liikkuvan paketointilaitteen väliin 6.6.1995

5/95
Sahatyöntekijä jäi sahatavarapaketin ja katon pystykannattimen väliin 
puristuksiin 11.5.1995

17/94
Autonkuljettaja puristui puukuorman ja puutavaranosturin väliin 
vaikutettuaan tahattomasti nosturia siirtävään vipuun 29.6.1994

14/93
Mallastamonhoitaja puristui kaulastaan ilmastointisulkuluukun ja luukun 
reunan väliin 18.8.1993

26/92
Kuolemaan johtanut työtapaturma työntekijän jouduttua sahatavaranipun 
työntämänä vannetuspuristimeen 14.10.1992

25/92
Asentaja menetti henkensä jäätyään siirrettävän taakan alle konepajalla 
laitteiston kokoonpanoasennuksessa 10.9.1992

5/91 Murskaamolla sattunut työtapaturma jousipakkaa vaihdettaessa 25.2.1991

16/90
Märkäviilun leikkauslinjan hoitaja puristui vaneritehtaalla pinkkauslavan ja 
telan väliin 15.6.1990

7/90
Työntekijä jäi sahatavaranipun ja vannetuspuristimen väliin 
vanteensyöttöhäiriötä poistaessaan 14.2.1990

13/89 Kuolemaan johtanut puristuminen punttauskoneessa 3.4.1989
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4/88
Sahaajan kuolemaan johtanut tapaturma kenttäsahan puhdistuksessa 
tapahtuneessa vahinkokäynnistyksessä 1.1.1998

5/86
Pakkauskoneen hoitaja, säkittäjä, menehtyi jäätyään laskeutuvan 
siirtimen ja kiinteän palkin väliin automaattisella säkityslinjalla 25.2.1986

YTOT-tunnus
Otsikko Tapahtuma-

päivämäärä
3/09 Koulutuksessa ollut huoltomies puristui levyntyöstökeskuksella 26.3.2009
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Standardin SFS-EN 415-3:1999+A1:2009 esittämät velvoittavat viittaukset ja niiden otsikot. 

Standardien ajantasaisuus tarkistettu 9.3.2018 päivätystä Euroopan Unionin virallisesta lehdestä 

C092 sekä Suomen Standardisoimisliiton internetsivulta sales.sfs.fi 26.1.2019. 

 

A-tyypin standardit 

- EN ISO 12100:2010. Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin 

pienentäminen. 

 

 

B-tyypin standardit 

- SFS-EN 292-1: 1991. Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: 

Peruskäsitteet ja menetelmät. Kumottu standardilla EN ISO 12100:2010. 

- SFS-EN 292-2+A1:1991. Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: 

Tekniset periaatteet ja spesifikaatiot. Kumottu standardilla EN ISO 12100:2010. 

- SFS-EN 294:1992. Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet, joilla estetään yläraajojen ulottuminen 

vaaravyöhykkeelle. Kumottu standardilla SFS-EN ISO 13857. 

- SFS-EN ISO 13857:2008. Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen 

ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeelle. 

- SFS-EN 349:1993+A1:2008. Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien 

puristumisvaaran välttämiseksi. 

- SFS-EN 418:1992. Koneturvallisuus. Hätäpysäytyslaitteisto, toiminnalliset näkökohdat. 

Suunnitteluperiaatteet. Kumottu standardilla SFS-EN ISO 13850. 

- SFS-EN  ISO 13850: Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet. 

- EN 422:1995. Rubber and plastics machines. Safety. Blow Moulding machines intended for 

the production of hollow articles. Requirements for the design and construction. Kumottu 

standardilla SFS-EN 422:2009. 1 

- SFS-EN 457:1992. Koneturvallisuus. Kuuloon perustuvat vaarasignaalit. Yleiset vaatimukset, 

suunnittelu ja testaus. Kumottu standardilla SFS-EN ISO 7731:2009. 

- SFS-EN ISO 7731:2009. Ergonomia. Julkisten ja työalueiden vaarasignaalit. Kuuloon 

perustuvat vaarasignaalit. 

- SFS-EN 563:1994. Koneturvallisuus. Kosketettavissa olevien pintojen lämpötilat. 

Ergonomiset perusteet kuumien pintojen raja-arvojen määrittämiseksi. Kumottu standardilla 

SFS-EN ISO 13732-1. 

- SFS-EN ISO 13732-1:2008. Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin 

koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 1: Kuumat pinnat. 

- SFS-EN 614-1+A1:2009. Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: 

Terminologia ja yleiset periaatteet. 

- EN 614-2:2000+A1:2008. Koneturvallisuus. Ergonomiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: 

Työtehtävien ja koneen suunnittelun väliset vuorovaikutukset. 

- SFS-EN 626-1:1994. Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien aineiden 

terveysriskien vähentäminen. Osa 1: Periaatteitta ja spesifikaatioita koneiden valmistajille. 

Kumottu standardilla SFS-EN ISO 14123-1:2015. 

- SFS-EN ISO 14123-1:2015. Koneturvallisuus. Koneiden päästämien vaaraa aiheuttavien 

aineiden terveysriskien vähentäminen. Osa 1. Periaatteita ja spesifikaatioita koneen 

valmistajille.  

                                                 
1 Pakkausyksikkö ei ole kumi- tai muoviteollisuuden kone 
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- SFS-EN 811:1996. Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet, joilla estetään alaraajojen ulottuminen 

vaaravyöhykkeelle. Kumottu standardilla SFS-EN ISO 13857:2008. 

- SFS-EN 842 + A1:2009. Koneturvallisuus. Näköön perustuvat vaarasignaalit. Yleiset 

vaatimukset, suunnittelu ja testaus. 

- SFS-EN 953:1997. Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten 

suunnittelu ja rakenteen yleiset periaatteet. Kumottu standardilla SFS-EN ISO 14120:2015.  

- SFS-EN ISO 14120:2015. Koneturvallisuus. Suojukset. Kiinteiden ja avattavien suojusten 

suunnittelun ja rakenteen yleiset periaatteet. 

- SFS-EN 954-1:1996. Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. 

Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet. Kumottu standardilla SFS-EN ISO 13849-1:2015. 

- SFS-EN ISO 13849-1:2015. Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien 

osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet. 

- SFS-EN 982: 1996. Koneturvallisuus. Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien sekä 

niiden komponenttien turvallisuusvaatimukset. Hydrauliikka. Kumottu standardilla SFS-EN 

ISO 4413. 2  

- SFS-EN 983:1996. Koneturvallisuus. Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien sekä 

niiden komponenttien turvallisuusvaatimukset. Pneumatiikka. Kumottu standardilla SFS-EN 

ISO 4414:2011. 

- SFS-EN ISO 4414:2011. Pneumaattinen tehonsiirto. Järjestelmiä sekä niiden komponentteja 

koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaatimukset.  

- SFS-EN 1037:1995. Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen. Kumottu 

standardilla SFS-EN ISO 14118:2018. 

- SFS-EN ISO 14118:2018: Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistämisen estäminen.3  

- SFS-EN 1050:1997. Koneturvallisuus. Riskin arvioinnin periaatteet. Kumottu standardilla 

SFS-EN 12100:2010. 

- SFS-EN 1070:1999. Koneturvallisuus. Terminologia (de en fi fr). Kumottu standardilla SFS-

EN 12100:2010. 

- SFS-EN 1088:1996. Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toiminaan. Suunnittelu ja 

valinta. Kumottu standardilla SFS-EN ISO 14119:2013. 

- SFS-EN ISO 14119:2013. Koneturvallisuus. Suojusten kytkentä koneen toimintaan. 

Suunnittelu ja valinta.  

- SFS-EN 1760-2:2001. Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 2: 

Tuntoreunojen ja tuntolistojen suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet. Kumottu 

standardilla SFS-EN ISO 13856-2. 

- SFS-EN ISO 13856-2:2013. Koneturvallisuus. Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet. Osa 2: 

Tuntoreunojen ja tuntolistojen suunnittelun ja testauksen yleiset periaatteet. 

- SFS-EN 60204-1:2018. Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1. Yleiset 

vaatimukset. 

- SFS-EN 60529+A1: 2000. Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi). 

(pienjännitedirektiivistä) 

- SFS-EN 61310-1:2008. Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja 

vaikuttaminen. Osa 1: Näköön, kuuloon ja tuntoon perustuvia signaaleja koskevat 

vaatimukset. (pienjännitedirektiivissä myös) 

- SFS-EN 61310-2:2008. Koneturvallisuus. Merkinantaminen, merkitseminen ja 

vaikuttaminen. Osa 2: Merkintää koskevat vaatimukset. 

- SFS-EN 61496-1:2013. Koneturvallisuus. Sähköisesti tunnistavat suojalaitteet. Osa 1: 

Yleisvaatimukset ja testit IEC 61496-1:2012.  

                                                 
2 Pakkausyksikössä ei ole hydraulisia komponentteja 
3 SFS-EN ISO 14118:2018 ei ole mainittu EUVL C092 mutta standardilla korvattu EN 1037:1995 on 
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- SFS-EN 61496-2:2014. Safety of machinery. Electro-sensitive protective equipment. Part 2: 

Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices 

(AOPDs)4  

- prEN 61496-3. Electrosensitive protection devices. Part 3: Proximity sensing devices.5 

- SFS-EN ISO 14159:2008. Koneturvallisuus. Koneensuunnittelua koskevat 

hygieniavaatimukset.  

- SFS-EN ISO 11688-2. Akustiikka. Suositeltava käytäntö vähämeluisten koneiden ja laitteiden 

suunnittelemiseksi. Osa 2: Johdanto vähämeluisen suunnittelun fysiikkaan. 

 

C-tyypin standardit 

- EN 415-1:2014+A1:2009. Pakkauskoneiden turvallisuus. Osa 1. Pakkauskoneiden ja niihin 

liittyvien laitteiden luokittelu ja sanasto.  

- SFS-EN 1672-2 + A1:2009. Elintarvikekoneet. Perusteet. Osa 2: Hygieniavaatimukset.  

- SFS-EN 12409+A1:2011. Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Lämpömuovauskoneet. 

Turvallisuusvaatimukset.6  

- SFS-EN 60204-3:Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 31: Ompelukoneiden, -

yksiköiden ja –järjestelmien erityiset turvallisuus- ja EMC-vaatimukset.7  

 

 

                                                 
4 Ei ole harmonisoitu standardi direktiiveihin 2006/42/EY, 2014/30/EU tai 2014/35/EU 
5 Ei ole harmonisoitu standardi direktiiveihin 2006/42/EY, 2014/30/EU tai 2014/35/EU 
6 Pakkausyksikkö ei ole kumi- tai muoviteollisuuden kone 
7 Pakkausyksikkö ei ole ompelukone 
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Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan raja-arvojen määrittäminen
Päivämäärä 9.2.2019
Asiakirjan laatinut Scherman, Eero
Osallistuneet Kainusalmi, Mika;  Leminen, Ville; Pesonen, Antti

Käyttörajat
Koneen toimintatapa Kuitumateriaalin puristusmuovaus

elintarvikekäyttöön soveltuvaksi
pakkaukseksi

käyttö Teollinen
Koneen käyttäjien ikä 18-65

kätisyys Ei merkitystä koneen käytön kannalta

fyysiset rajoitukset Työkykyinen
koulutustaso Koneen varsinaiset käyttäjät;

kunnossapitohenkilöstö ja tekniset
asiantuntijat

Muiden henkilöiden
altistuminen vaaroille

Konetta ei käytä kuin henkilöt, jotka
tuntevat koneen toimintaperiaatteet.
Tilassa, johon kone sijoitetaan, voi olla
henkilöitä, joilla ei ole tietoa
pakkausyksikön ja siihen kuuluvien
oheislaitteiden erityispiirteistä mutta
hyvä tietoisuus muutoin
koneturvallisuudesta

Tilarajat
Koneen liikkeiden laajuus Koneen liikkeet rajoittuvat koneen

rajaamaan alueen sisälle
ja käyttäjän välisen
vuorovaikutuksen vaatima tila
käyttötoiminnan ja kunnossapidon
aikana

Kone vaatii vähintään 1,5 m vapaan
tilan käyttöpuolilta ja 0,75 m muutoin.

ja ihmisen vuorovaikutus; käyttäjä-
kone -rajapinta

Koneen käyttäminen tapahtuu
käyttöpaneelin kautta, jonka sijainti ja
korkeus on säädettävissä
käyttäjäkohtaisesti. Aihionsyöttölaite
on täytettävä käsin.

kone-tehonsyöttö -rajapinta Sähköliitäntä 400V / 16 A
Paineilmaliitäntä 6 bar / 80 L/min

Aikarajat
Koneen ennakoitavissa oleva elinikä 20 vuotta

suositellut huoltoväli Täydellinen huolto 5 vuoden välein

Lineaariaktuaattorin vaihteen
öljynvaihto 1 vuoden välien
Puristintyökalujen vaihto 1 kk välein
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Nivelien rasvaus, komponettien
tarkastus 1 kk välein
Muottien ja koneen sisustan
puhdistaminen päivittäin pesemällä

Muut raja-arvot
Käsiteltävän materiaalin ominaisuudet Kuitumateriaali, jonka kosteuden on

oltava 7-11 % eikä se saa olla
pilaantunutta tai sisältää haitallisia
aineita

vaadittu puhtaustaso Materiaalin ei ole oltava desinfioitua tai
steriiliä ennen tai jälkeen
puristusmuovauksen

Koneen vaadittu hygieeniataso SFS-EN ISO 14159 taso 2
voiteluaineet Oltava elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä

Ympäristön vähimmäis- enimmäislämpötila +10-+30
Pölyn- ja kosteudensieto Laitteen siedettävä tuotanto-

olosuhteissa esiintyvää pölyä ja
kosteutta

aiheuttamat muut vaatimukset Käyttöympäristö ei saa aiheuttaa
tuotteiden pilaantumista
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Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan vaarojen tunnistaminen
Päivämäärä 21.2.2019
Asiakirjan laatinut Scherman, Eero
Osallistuneet Kainusalmi, Mika; Matthews, Sami; Leminen, Ville; Pesonen, Antti; Tanninen, Panu

Ryhmä Alkuperä Pakkauslinjan osa, jossa
vaara ilmenee

Vaaran tarkennus Tilanne, jossa vaara voi ilmetä Vahinko, jonka vaara
voi aiheuttaa

Mekaaniset vaarat Kiihtyminen, hidastuminen
Kulmikkaat osat
Liikkuvan kone-elimen
lähestyminen kiinteää osaa

Pakkausyksikkö;
aihionsyöttölaite

Puristintyökalujen aiheuttamat
puristumat;
aihionsyöttölaitteen suoja-ovet

Koneen säätäminen tai muuttaminen,
raaka-aineen syöttäminen,

Puristuminen

Viiltävät osat
Joustavat osat
Putoavat esineet Pakkausyksikkö Muottityökalu voi pudota

vaihdettaessa
Koneen säätäminen tai muuttaminen Puristuminen, isku

Painovoima
Korkeus maanpinnasta
Korkea paine
Epävakavuus Aihionsyöttölaite Aihionsyöttölaite on epävakaa

siirtää
Koneen säätäminen tai muuttaminen Puristuminen

Liike-energia
Koneen liikkuvuus
Liikkuvat kone-elimet Pakkausyksikkö;

aihionsyöttölaite
Muottityökalut; hihnakuljetin;  Koneen säätäminen tai muuttaminen,

raaka-aineen syöttäminen, koneen
operointi

Puristuminen,
nieluunjoutuminen,
hankautuminen tai
hiertyminen, isku

Pyörivät kone-elimet Aihionsyöttölaite Leveyden säätömekanismi ja
hihnakuljettimen käyttöakseli
on suojaamatta

Koneen säätäminen tai muuttaminen Puristuminen,
nieluunjoutuminen

Epätasainen tai liukas pinta

Terävät reunat
Varastoitunut energia
Tyhjiö
Nieluunjoutuminen Aihionsyöttölaite Hihnakuljetin Koneen säätäminen tai muuttaminen;

tukkeuman poistaminen
Puristuminen,
nieluunjoutuminen,
hankautuminen tai
hiertyminen, isku

Leikkaantuminen

Sähköstä johtuvat vaarat
Valokaari

Sähkömagneettinen ilmiö

Sähköstaattinen ilmiö
Jännitteiset osat Sähkökaapit,

kytkentäkotelot
Jännitteisiä osia koteloiden
sisällä

Koneen säätäminen tai muuttaminen Sähköisku, palovamma,
palohaava

Riittämätön etäisyys
korkeajännitteisiin osiin

Ylikuormitus
Vikatilanteiden vuoksi
jännitteisiksi tulleet osat

Pakkausyksikkö Muottien lämmitykseen
tarkoitetut kaapelit

Koneen operointi Sähköisku, palovamma,
palohaava

Oikosulku Pakkausyksikkö Muottien lämmitykseen
tarkoitetut kaapelit

Koneen operointi Sähköisku, palovamma,
palohaava

Lämpösäteily
Virtapiirin häiriöt Sähkökaapit,

kytkentäkotelot
Ohjausjärjestelmät häiriöt Koneen operointi
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Ryhmä Alkuperä Pakkauslinjan osa, jossa
vaara ilmenee

Vaaran tarkennus Tilanne, jossa vaara voi ilmetä Vahinko, jonka vaara
voi aiheuttaa

Lämpötilasta johtuvat
vaarat

Räjähdys

Liekit
Korkean tai matalan
lämpötilan omaavat
kappaleet tai materiaalit

Pakkausyksikkö Muottityökalut ja osat joihin
lämpö johtuu

Koneen säätäminen tai muuttaminen;
koneen operointi; tukkeuman
poistaminen

Palovamma

Säteily lämmönlähteistä Pakkausyksikkö Muottityökalut ja osat joihin
lämpö johtuu

Koneen säätäminen tai muuttaminen;
koneen operointi; tukkeuman
poistaminen

Palovamma

Syttyminen Pakkausyksikkö Muottityökalut ja aihio Vikaantuminen Tulipalo, palovamma

Melusta johtuvat vaarat
Kavitaatioilmiö

Poistojärjestelmä
Suurella nopeudella
vuotava kaasu

Pakkausyksikkö;
aihionsyöttölaite

Paineilmakomponentit Vikaantuminen Kova melu, piiskaefekti

Valmistusmenetelmä
(meistäminen,
leikkaaminen)
Liikkuvat osat
Raapivat osat
Epätasapainossa olevat
pyörivät osat
Viheltävä pneumatiikka Pakkausyksikkö;

aihionsyöttölaite
Paineilmakomponentit Vikaantuminen Kova melu

Kuluneet osat

Tärinästä johtuvat vaarat
Kavitaatioilmiö

Liikkuvien osien väärä
kohdistus

Pakkausyksikkö Muottityökalut Koneen säätäminen tai muuttaminen Puristuminen,
rikkoutuminen,
sinkoutuvat kappaleet

Itseliikkuvat laitteet
Raapivat pinnat
Epätasapainossa olevat
pyörivät osat
Värähtelevät laitteet
Kuluneet osat

Säteilystä johtuvat vaarat
Ionisoivan säteilyn lähde

Matalataajuinen
sähkömagneettinen säteily

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

Aihionsyöttölaite Hihnakuljettimessa
aihiontunnistus

Koneen säätäminen tai muuttamien;
koneen operointi

Radiotaajuinen
sähkömagneettinen säteily
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Ryhmä Alkuperä Pakkauslinjan osa, jossa
vaara ilmenee

Vaaran tarkennus Tilanne, jossa vaara voi ilmetä Vahinko, jonka vaara
voi aiheuttaa

Materiaaleista johtuvat
vaarat

Aerosoli

Biologinen ja
mikrobiologinen (virus- tai
bakteeriperäinen) tekijä

Aihio Aihion kontaminaatio Koneen operointi Hygieniaan
vaarantuminen

Palava aine Muottityökalut ja aihio Aihioista ja pakkaustuotteista
irtoava aines ja pöly

Koneen operointi Tulipalo

Pöly Aihioista irtoava pöly Aihioista ja pakkaustuotteista
irtoava aines ja pöly

Koneen operointi Hygieniaan
vaarantuminen

Räjähdysaine
Kuitu Aihiosta irtoava kuitu Aihioista ja pakkaustuotteista

irtoava aines ja pöly
Koneen operointi Hygieniaan

vaarantuminen

Palava neste
Fluidi Lineaariaktuaattorin

vaihde
Vuotava voiteluaine Vikaantuminen Hygieniaan

vaarantuminen;
liukastuminen

Huuru
Kaasu
Sumu
Hapetin

Syttyminen Muottityökalut ja aihio Vikaantuminen Tulipalo

Hygieenian vaarantuminen Aihio; Aihionsyöttölaite;
pakkausyksikkö

Koneen säätäminen ja muuttaminen;
koneen operointi; koneen pudistaminen

Vaarallisten aineiden
aiheuttamat vaarat

Lineaariaktuaattorin
vaihde

Vuotava voiteluaine Vikaantuminen Hygieenian
vaarantuminen;
liukastuminen

Ergonomiasta johtuvat
vaarat

Pääseminen

Mittarien ja näyttöjen
rakenne tai sijoittelu
Ohjaimien rakenne,
sijoittelu tai
tunnistettavuus

Aihionsyöttölaite;
Pakkausyksikkö

Ohjainpaneeli Koneen operointi Virheellinen operointi;
huonon ergonomian
aiheuttamat vaarat

Ponnistelu Muottityökalut Muottityökalujen vaihto Koneen säätäminen tai muuttaminen Huonon ergonomian
aiheuttamat vaarat

Välkkyminen,
häikäistyminen, varjo,
stroboskooppi-ilmiö
Kohdevalaistus
Henkinen yli- tai
alikuormitus
Asento
Toistuva toiminta Aihionsyöttölaite Aihioiden syöttäminen

koneeseen
Koneen operointi Huonon ergonomian

aiheuttamat vaarat

Näkyvyys
Lastaaminen ja purkaminen Aihionsyöttölaite Aihioiden syöttäminen

koneeseen
Koneen operointi Huonon ergonomian

aiheuttamat vaarat

Koneen
käyttöympäristöön
liittyvät vaarat

Pöly ja sumu Pakkausyksikkö;
aihionsyöttölaite

Aihioista ja pakkaustuotteista
irtoava aines ja pöly

Koneen operointi Tulipalo; allergiset
reaktiot

Sähkömagneettinen häiriö

Salamanisku
Kosteus Pakkausyksikkö;

aihionsyöttölaite
Koneen käyttöympäristön
aiheuttamat muutokset
aihioihin

Koneen operointi Hygieenian
vaarantuminen;
tuotteen laadun
huonontuminen

Likaantuminen Pakkausyksikkö;
aihionsyöttölaite

Koneen käyttöympäristön
aiheuttama aihioiden tai
laitteiden likaantuminen

Koneen operointi Hygieenian
vaarantuminen;
tuotteen laadun
huonontuminen

Lumi
Lämpötila
Vesi Pakkausyksikkö;

aihionsyöttölaite
Koneen käyttöympäristön
aiheuttama aihioiden tai
laitteiden kastuminen

Koneen operointi Hygieenian
vaarantuminen; koneen
toiminnan
vaarantuminen

Tuuli
Hapen puute
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Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan riskien arviointi
Päivämäärä:                     27.2.2019
Asiakirjan laatinut  Scherman, Eero

Numero Tunnistettu vaara
Esiintymis-

todennäköisyys
[0-1]

Seurausten
vakavuus

[0-100]
Riski Päätelmät Riskitaso

1
Liikkuvan kone-elimen
lähestyminen kiinteää osaa
puristintyökaluissa

0,4 90 36

Pakkausyksikössä on liikkuva kone-elin, joka
lähestyy kiinteää osaa. Pahimmassa tapauksessa
voi aiheuttaa pysyvän työkyvyttömyyden.

Merkittävä

2
Liikkuvan kone-elimen
lähestyminen kiinteää osaa
aihionsyöttölaitteessa

0,3 40 12
Aihionsyöttölaitteessa on liikkuvia kone-elimiä,
jotka lähestyvät kiinteitä osia. Voivat aiheuttaa
lieviä ensiapua vaativia vammoja.

Siedettävä

3
Putoavat esineet pakkausyksikön
puristintyökaluissa

0,3 55 16,5

Pakkausyksikön puristintyökalut ovat varsin
raskaita ja voivat aiheuttaa lääketieteellistä hoitoa
vaativia vammoja, jos pääsevät putoamaan.

Kohtalainen

4
Epävakavuus
aihionsyöttölaitteessa

0,4 55 22

Aihionsyöttölaitteen on todettu olevan epävakaa
siirrettäessä. Jos aihionsyöttölaite pääsee
kaatumaan siirtotilanteessa on vaarana
pahimmillaan murtumia.

Kohtalainen

5
Liikkuvat kone-elimet
pakkausyksikön
puristintyökaluissa

0,4 90 36
katso numero 1

Merkittävä

6
Pyörivät kone-elimet
hihnakuljettimessa

0,4 50 20
Aihionsyöttölaitteen hihnakuljettimen käyttöakseli
on suojaamatta. Kohtalainen

7
Pyörivät kone-elimet
aihionsyöttölaitteen leveyeden
säätömekanismissa

0,4 40 16
Aihionsyöttölaitteen leveyden säätömekanismi on
suojaamatta; voi aiheuttaa pahimmillaan
lääketieteellistä vaativia vammoja.

Kohtalainen

8
Nieluunjoutuminen
aihionsyöttölaitteen
hihnakuljettimessa

0,4 55 22
Aihionsyöttölaitteen hihnakuljetin voi aiheuttaa
vammoja, jotka voivat johtaa lievän
työkyvyttömyyden.

Kohtalainen

9
Jännitteiset osat sähkökaapissa
ja -koteloissa

0,3 100 30
Pakkauslinjan sähkökaapeissa ja -koteloissa on
jännitteisiä osia, jotka voivat aiheuttaa vakavia
vammoja, jos niihin kosketaan niiden ollessa

Merkittävä

10
Vikatilanteiden vuoksi
jännitteisiksi tulevat osat
pakkausyksikössä

0,3 100 30

Pakkauslinjan sähköjohdot kulkevat vapaasti
koneiden rakenteissa. Jos sähköjohtojen eristeet
vaurioituvat on mahdollista, että pakkauslinjan
osat muodostuvat jänniteisiksi.

Merkittävä

11 Oikosulu pakkausyksikössä 0,3 100 30
Pahimmassa tapauksessa pakkauslinjassa
tapahtuva oikosulku voi aiheuttaa usean henkilön
kuolemaan johtavan tulipalon.

Merkittävä

12
Virtapiirin häiriöt sähkökaapissa
ja -koteloissa

0,3 100 30
katso numero 11

Merkittävä

13
Korkean lämpötilan omaavat
kappaleet puristintyökaluissa

0,6 50 30

Pakkausyksikön puristintyökalut ovat kuumia
pintoja, joiden koskettaminen aiheuttaa
palovammoja. Merkittävä

14
Säteily lämmönlähteistä
puristintyökaluissa

0,6 25 15

Pakkausyksikön puristintyökalujen kuumuus
johtuu pakkausyksikön rakenteisiin, joiden
koskettaminen voi aiheuttaa lieviä palovammoja
tai alistaa muille vaaroille

Siedettävä

15 Syttyminen puristintyökaluissa 0,2 100 20
Puristintyökaluihin jäävä palava materiaali voi
aiheuttaa pahimmassa tapauksessa tulipalon
kohtalokkain seurauksin.

Kohtalainen

16
Suurella nopeudella vuotava
kaasu paineilmalinjoista

0,5 15 7,5
Pakkauslinjan paineilmalinjat voivat
vaurioituessaan aiheuttaa vaaratilanteita

Siedettävä

17 Viheltävä pneumatiikka 0,5 15 7,5

katso numero 16

Siedettävä

18
Liikkuvien osien väärän
kohdistuksen aiheuttama tärinä

0,3 10 3
Puristintyökalut on mahdollista kohdistaa väärin,
jolloin voi aiheutua tärinää ja vaurioita
työkaluihin.

Vähäinen

19
Infrapunasäteily
aihionsyttölaitteen
aihiotunnistuksessa

0,4 20 8

Aihiontunnistuksessa käytettävän anturin (Sick
VTF180-2P442412) tyyppi on selvitettävä ja
varmistettava millaista säteilyä anturi lähettää.

Vähäinen
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Numero Tunnistettu vaara
Esiintymis-

todennäköisyys
[0-1]

Seurausten
vakavuus

[0-100]
Riski Päätelmät Riskitaso

20
Biologinen ja mikrobiologinen
tekijä pakkausvuoka-aihioissa

0,7 100 70

On todennäköistä, että joskus pakkauslinjaan
päätyy biologinen tai mikrobiologinen tekijä, joka
vaarantaa valmistettavien tuotteiden hygieenian.
Seuraukset eivät kuitenkaan ole merkittäviä, koska
pakkauslinjan tuotteet eivät mene suoraan
käyttöön vaan ne puhdistetaan erikseen
valmistuksen jälkeen. Jos puhdistusta ei tehdä, voi
seuraukset olla kohtalokkaat.

Sietämätön

21
Palava aine
aihionsyöttölaitteessa

0,2 100 20
Aihionsyöttölaite sisältää tuotantokäytössä
palavaa materiaalia, mutta sen syttyminen on
epätodennäköistä.

Kohtalainen

22 Palava aine pakkausyksikössä 0,2 100 20 katso numero 15 Kohtalainen

23 Pöly aihionsyöttölaitteessa 0,7 10 7
Kuitumateriaalien valmistusmenetelmät tuottavat
pölyä, joka voi aiheuttaa esimerkiksi silmien
kutinaa.

Siedettävä

24 Pöly pakkausyksikössä 0,7 10 7 katso numero 23 Siedettävä

25 Kuitu aihionsyöttölaitteessa 0,7 10 7
Kuitumateriaalien valmistusmenetelmät irrottavat
kuituja, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi silmien
kutinaa.

Siedettävä

26 Kuitu pakkausyksikössä 0,7 10 7 katso numero 25 Siedettävä

27
Fluidi, vuotava voiteluöljy,
lineaariaktuaattorin
vaihdelaatikosta

0,3 30 9

On mahdollista, että lineaariaktuaattorin
vaihdelaatikosta vuotaa pakkausyksikön alle
voiteluöljyä, joka aiheuttaa liukastumisvaaran. Siedettävä

28
Hygieenian vaarantuminen
aihionsyöttölaitteessa

0,7 100 70
katso numero 20

Sietämätön

29
Hygieenian vaarantuminen
pakkausyksikössä

0,7 100 70
katso numero 20

Sietämätön

30
Vaarallisten aineiden
aiheuttama hygieenian
vaarantuminen

0,3 100 30

Pakkauslinjassa käytettävien voiteluaineiden on
oltava hyväksy elintarvikekäyttöön; väärien
aineiden käyttäminen aiheuttaa riskin hygieenian
vaarantumisesta ja kohtalokkaista seurauksista. Merkittävä

31
Ohjaimien ja hallintalaitteiden
sijoittelu aihionsyöttölaitteessa

0,5 5 2,5

Aihionsyöttölaitteen ohjainlaitteita ei ole merkitty
selkeästi; varsinaisia vaaroja ei kuitenkaan
merkitsemättömät ohjainlaitteet voi aiheuttaa.

Vähäinen

32
Ohjaimien ja hallintalaitteiden
sijoittelu pakkausyksikössä

0,5 30 15

Koneen hallinta tapahtuu käyttöliittymän avulla,
jonka toimintaperiaate on kuvattava
käyttöohjeissa. Jos koneen hallintaan tarkoitettu
näyttöpääte on huonosti asemoitu käyttäjän
kannalta, voi syntyä lääketieteellistä hoitoa vaatia
vammoja huonosta ergonomiasta.

Siedettävä

33
Ponnistelu pakkausyksikön
puristintyökaluja vaihdettaessa

0,7 40 28
Puristintyökaluja vaihdettaessa työntekijä voi
joutua nostamaan ja siirtämään raskaita esineitä. Kohtalainen

34
Toistuva toiminta
aihionsyöttölaitetta täytettäessä

0,7 10 7
Aihionsyöttölaite on täytettävä tuontantokäytössä
noin tunnin välein. Siedettävä

35
Lastaaminen ja purkaaminen
aihionsyöttölaitetta täytettäessä

0,7 10 7
katso numero 34

Siedettävä

36
Käyttöympäristön pöly
aihionsyöttölaitteessa

0,7 10 7
katso numero 23

Siedettävä

37
Käyttöympäristön pöly
pakkausyksikössä

0,7 10 7
katso numero 23

Siedettävä

38
Käyttöympäristön kosteus
aihionsyöttölaitteessa

0,4 100 40

Aihionsyöttölaitteen sijoittaminen liian kosteaan
käyttöympäristöön voi aiheuttaa
aihionsyöttölaitteen likaantumista ja hygieenian
vaarantumisen, katso numero 20.

Merkittävä

39
Käyttöympäristön kosteus
pakkausyksikössä

0,4 100 40

Pakkausyksikön sijoittaminen liian kosteen
käyttöympäristöön voi aiheuttaa pakkausyksikön
likaantumista ja hygieenian vaarantumisen, katso
numero 20.

Merkittävä
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Numero Tunnistettu vaara
Esiintymis-

todennäköisyys
[0-1]

Seurausten
vakavuus

[0-100]
Riski Päätelmät Riskitaso

40
Käyttöympäristön aiheuttama
likaantuminen
aihionsyöttölaitteessa

0,4 100 40
katso numero 20

Merkittävä

41
Käyttöympäristön aiheuttama
likaantuminen pakkausyksikössä

0,4 100 40
katso numero 20

Merkittävä

42
Käyttöympäristön aiheuttama
kastuminen
aihionsyöttölaitteessa

0,4 100 40
Jos suojaamattomat sähkölaitteet kastuvat, on
mahdollista syntyä kohtalokkaita seurauksia Merkittävä

43
Käyttöympäristön aiheuttama
kastuminen pakkausyksikössä

0,4 100 40
katso numero 42

Merkittävä
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Vaarallisen tapahtuman esiintymistodennäköisyyden arviointi

Kuvaus vahingosta Esimerkkejä vammoista
Seurausten
vakavuus Kuvaus Lukuarvo

Lieviä vammoja tai ruhjeita, jotka
eivät vaadi ensiapua

Pinnalliset vammat, pienet haavat
ja mustelmat, silmien kutina
pölystä 13

Tapahtuminen on käytännössä varma koneen elinkaaren
aikana.

1

Lieviä vammoja, jotka vaativat
ensiapua

Pinnalliset palovammat

28
Vammat, jotka vaativat
lääketieteellistä hoitoa

Isot haavat, lievät murtumat,
palovammat 43

Peruuttamattomat vammat, jotka
aiheuttavat lievän
työkyvyttömyyden

Sormenpään menettäminen

58

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

0,8

Peruuttamattomat vammat, jotka
aiheuttavat vakavan
työkyvyttömyyden

Vakavat murtumat, silmän
menettäminen

73

Todennäköinen. Tapahtuminen ei ole epätavallista tai
yllättävää.

0,7

Pysyvä työkyvyttömyys Käden tai jalan amputaatio

88

Mahdollinen. Vaaratilanteita tiedetään tapahtuvan koneen
elinkaaren aikana ja osa niistä voi johtaa haitallisiin
seurauksiin.

0,6

Henkilön kuolema

100

Tapahtuminen (haitallisten seurausten syntyminen) ja
tapahtunutta jääminen ovat yhtä todennäköisiä.

0,5

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

0,4

Riskitaso Riski

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

0,3

Vähäinen

0,1…5

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

olisi joskus sattunut.

0,2

Siedettävä

6…15

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

Kohtalainen 16..28
Merkittävä 29…48
Sietämätön 49…100

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 on
haitalliset seuraukset aiheuttava vaarallinen tapahtuma

0,9

Seurausten vakavuuden arviointi
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Pakkaamo 2020 -pakkauslinjan riskien uudelleenarviointi
Päivämäärä:                     19.3.2019
Asiakirjan laatinut  Scherman, Eero

Numero Tunnistettu vaara
Esiintymis-

todennäköisyys
[0-1]

Seurausten
vakavuus

[0-100]
Riski Päätelmät Riskitaso

1
Liikkuvan kone-elimen
lähestyminen kiinteää osaa
puristintyökaluissa

0,2 65 13
Pakkausyksikön konesuojat estävät käyttäjän pääsyn
vaaravyöhykkeelle, silloin kun konesuojat ovat
asianmukaisesti käytössä.

Siedettävä

2
Liikkuvan kone-elimen
lähestyminen kiinteää osaa
aihionsyöttölaitteessa

0,3 40 12
Koneen käyttäohjeisiin on sisällytettävä maininta, että
koneen käyttäjän on varottava sulkeutuvia ovia,
luukkuja tai muita suojia

Siedettävä

3
Putoavat esineet pakkausyksikön
puristintyökaluissa

0,2 40 8

Suorittamalla puristintyökalujen vaihtaminen
asianmukaisilla nostoapuvälineillä koneen käyttö- ja
huolto-ohjeiden mukaan pienenee riskin
esiintymistodennäköisyys sekä seurausten vakavuus

Siedettävä

4
Epävakavuus
aihionsyöttölaitteessa

0,2 55 11

Siirtämällä aihionsyöttölaitetta vain valmistajan
ohjeiden mukaisilla siirtovälineillä ja -tavoilla
piennetään riskiä koneen kaatumisesta

Siedettävä

5
Liikkuvat kone-elimet
pakkausyksikön
puristintyökaluissa

0,2 65 13

Katso numero 1

Siedettävä

6
Pyörivät kone-elimet
hihnakuljettimessa

0,3 50 15

Aihionsyöttölaitteen pyörivät kone-elimet on suojattu
toimintaankytketyllä konesuojalla, joka estää koneen
käyttäjän pääsyn vaara-alueelle koneen käydessä. Siedettävä

7
Pyörivät kone-elimet
aihionsyöttölaitteen leveyeden
säätömekanismissa

0,3 40 12
Sijoittamalla leveyeden säätömekanismi joko
aihionsyöttölaitteen sisäpuolelle tai lisäämällä kiinteä
suoja mekanismin ympärille, estetään koneen

Siedettävä

8
Nieluunjoutuminen
aihionsyöttölaitteen
hihnakuljettimessa

0,2 55 11
Koneen käyttäjän pääsy on estetty
aihionsyöttölaitteen hihnakuljettimeen
toimintaankytketyllä suojalla.

Siedettävä

9
Jännitteiset osat sähkökaapissa
ja -koteloissa

0,1 100 10
Pääsy jännitteisiin osiin sähkökaapissa ja -koteloissa
on estetty. Siedettävä

10
Vikatilanteiden vuoksi
jännitteisiksi tulevat osat
pakkausyksikössä

0,1 100 10
Kaikki virtapiirit on varustettu turvalaitteilla, jotka
estävät pakkausyksikön osien muuttumisen
jänniteisiksi vikatilanteissa.

Siedettävä

11 Oikosulu pakkausyksikössä 0,1 100 10
Virtapiirit on varustettu suojalaitteilla, jotka laukeavat
oikosulun syntyessä ja katkaisevat virtapiirit. Siedettävä

12
Virtapiirin häiriöt sähkökaapissa
ja -koteloissa

0,1 100 10
Katso numero 11

Siedettävä

13
Korkean lämpötilan omaavat
kappaleet puristintyökaluissa

0,2 50 10

Pakkausyksikön konesuojat estävät käyttäjän pääsyn
vaaravyöhykkeelle, silloin kun konesuojat ovat
asianmukaisesti käytössä. Siedettävä

14
Säteily lämmönlähteistä
puristintyökaluissa

0,2 25 5
Katso numero 13

Vähäinen

15 Syttyminen puristintyökaluissa 0,1 100 10

Pakkausyksiköllä ei saa valmistaa pakkauksia
materiaaleista joiden syttymispiste on matalampi kuin
puristusmuovausprosessin työskentelylämpötila. Siedettävä

16
Suurella nopeudella vuotava
kaasu paineilmalinjoista

0,5 15 7,5
Paineilmalinjaston kestävyyttä ja soveltuvuutta
käyttötarkoitukseen on arvioitava ja tarvittaessa
tehtävä muutoksia.

Siedettävä

17 Viheltävä pneumatiikka 0,5 15 7,5
Katso numero 16

Siedettävä

18
Liikkuvien osien väärän
kohdistuksen aiheuttama tärinä

0,3 10 3
Puristintyökalut on mahdollista kohdistaa väärin,
jolloin voi aiheutua tärinää ja vaurioita työkaluihin. Vähäinen

19
Infrapunasäteily
aihionsyttölaitteen
aihiotunnistuksessa

0,4 0 0
Aihiontunnistuksessa käytettävä anturi (Sick VTF180-
2P442412) ei aiheuta infrapunasäteilyä, koska anturi
ei ole infrapuna säteilyä lähettävä anturi. Anturin
valmistaja vakuuttaa, että anturin lähettämä säteily ei

Vähäinen
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Numero Tunnistettu vaara
Esiintymis-

todennäköisyys
[0-1]

Seurausten
vakavuus

[0-100]
Riski Päätelmät Riskitaso

20
Biologinen ja mikrobiologinen
tekijä pakkausvuoka-aihioissa

0,2 30 6

Varmistamalla, että pakkauslinjan hygieaniataso pysyy
riittävän korkealla voidaan olettaa, että biologisen ja
mikrobiologisen tekijän aiheuttama riskin
esiintymistodennäköisyys on hyvin pieni eikä sen
aiheuttamat seuraukset ole vakavia

Siedettävä

21
Palava aine
aihionsyöttölaitteessa

0,1 100 10
Aihionsyöttölaitteen sisällä ei saa olla palavaa ainetta

Siedettävä

22 Palava aine pakkausyksikössä 0,1 100 10
Katso numero 15 ja 21

Siedettävä

23 Pöly aihionsyöttölaitteessa 0,7 10 7

Kuitumateriaalien valmistusmenetelmät tuottavat
pölyä ja kuitua, joka voi aiheuttaa esimerkiksi silmien
kutinaa. Jos pölyä tai kuituja muodostuu huomattavia
määriä, on harkittava esimerkiksi kohdepoistojen
lisäämistä.

Siedettävä

24 Pöly pakkausyksikössä 0,7 10 7 Katso numero 23 Siedettävä
25 Kuitu aihionsyöttölaitteessa 0,7 10 7 Katso numero 23 Siedettävä
26 Kuitu pakkausyksikössä 0,7 10 7 Katso numero 23 Siedettävä

27
Fluidi, vuotava voiteluöljy,
lineaariaktuaattorin
vaihdelaatikosta

0,3 30 9
Öljyvuodon mahdollisuutta on pyrittävä
pienentämään ohjeistamalla öljynvaihto tarkasti
koneen käyttö- ja huolto-ohjeissa

Siedettävä

28
Hygieenian vaarantuminen
aihionsyöttölaitteessa

0,2 30 6
Katso numero 20

Siedettävä

29
Hygieenian vaarantuminen
pakkausyksikössä

0,2 30 6
Katso numero 20

Siedettävä

30
Vaarallisten aineiden
aiheuttama hygieenian
vaarantuminen

0,2 30 6

Pakkauslinjalla ei saa käyttää vaarallisia aineita.
Hygieniataso varmistetaan desinfioimalla valmistetut
tuotteet ennen luovutusta kuluttajakäyttöön.

Siedettävä

31
Ohjaimien ja hallintalaitteiden
sijoittelu aihionsyöttölaitteessa

0,5 5 2,5

Aihionsyöttölaitteen ohjainlaitteita ei ole merkitty
selkeästi; varsinaisia vaaroja ei kuitenkaan
merkitsemättömät ohjainlaitteet voi aiheuttaa.

Vähäinen

32
Ohjaimien ja hallintalaitteiden
sijoittelu pakkausyksikössä

0,5 30 15

Koneen hallinta tapahtuu käyttöliittymän avulla, jonka
toimintaperiaate on kuvattava käyttöohjeissa. Jos
koneen hallintaan tarkoitettu näyttöpääte on
huonosti asemoitu käyttäjän kannalta, voi syntyä
lääketieteellistä hoitoa vaatia vammoja huonosta
ergonomiasta.

Siedettävä

33
Ponnistelu pakkausyksikön
puristintyökaluja vaihdettaessa

0,3 40 12
Puristintyökalujen vaihtaminen on suoritettava
koneen ohjeiden mukaisesti nostoapuvälineitä
käyttäen.

Siedettävä

34
Toistuva toiminta
aihionsyöttölaitetta täytettäessä

0,7 10 7
Toistuvan toiminnan aikana altistuttaville vaaroille on
suoritettu toimenpiteitä, joilla vaaroja on piennenetty Siedettävä

35
Lastaaminen ja purkaaminen
aihionsyöttölaitetta täytettäessä

0,7 10 7
Kts. Kohta 34

Siedettävä

36
Käyttöympäristön pöly
aihionsyöttölaitteessa

0,7 10 7
Katso numero 23

Siedettävä

37
Käyttöympäristön pöly
pakkausyksikössä

0,7 10 7
Katso numero 23

Siedettävä

38
Käyttöympäristön kosteus
aihionsyöttölaitteessa

0,4 30 12

Varmistamalla, että pakkauslinjan hygieaniataso pysyy
riittävän korkealla ja että valmistettu tuotteita ei
päädy kuluttajakäyttöön ilman asianmukaista
desinfiointia voidaan olettaa, että käyttöympäristön
kosteus ei aiheuta hygieanitason vaarantumista

Siedettävä

39
Käyttöympäristön kosteus
pakkausyksikössä

0,4 30 12
Katso numero 38

Siedettävä

40
Käyttöympäristön aiheuttama
likaantuminen
aihionsyöttölaitteessa

0,2 30 6
Katso numero 20

Siedettävä

41
Käyttöympäristön aiheuttama
likaantuminen pakkausyksikössä

0,2 30 6
Katso numero 20

Siedettävä

42
Käyttöympäristön aiheuttama
kastuminen
aihionsyöttölaitteessa

0,2 30 6

Sähköiskun vaara on estetty käyttämällä riittävää
kotelointiluokkaa ja varmistamalla, että
suojakotelonkaan vioittuminen ei aiheuta vaaraa

Siedettävä

43
Käyttöympäristön aiheuttama
kastuminen pakkausyksikössä

0,2 30 6
Katso numero 42

Siedettävä
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Vaarallisen tapahtuman esiintymistodennäköisyyden arviointi

Kuvaus vahingosta Esimerkkejä vammoista
Seurausten
vakavuus Kuvaus Lukuarvo

Lieviä vammoja tai ruhjeita,
jotka eivät vaadi ensiapua

Pinnalliset vammat, pienet haavat
ja mustelmat, silmien kutina
pölystä 13

Tapahtuminen on käytännössä varma koneen elinkaaren
aikana.

1

Lieviä vammoja, jotka
vaativat ensiapua

Pinnalliset palovammat

28
Vammat, jotka vaativat
lääketieteellistä hoitoa

Isot haavat, lievät murtumat,
palovammat

43
Peruuttamattomat vammat,
jotka aiheuttavat lievän
työkyvyttömyyden

Sormenpään menettäminen

58

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

0,8

Peruuttamattomat vammat,
jotka aiheuttavat vakavan
työkyvyttömyyden

Vakavat murtumat, silmän
menettäminen

73

Todennäköinen. Tapahtuminen ei ole epätavallista tai
yllättävää.

0,7

Pysyvä työkyvyttömyys Käden tai jalan amputaatio

88

Mahdollinen. Vaaratilanteita tiedetään tapahtuvan koneen
elinkaaren aikana ja osa niistä voi johtaa haitallisiin
seurauksiin.

0,6

Henkilön kuolema

100

Tapahtuminen (haitallisten seurausten syntyminen) ja
tapahtunutta jääminen ovat yhtä todennäköisiä.

0,5

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

0,4

Riskitaso Riski

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

0,3

Vähäinen
0,1…5

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

olisi joskus sattunut.

0,2

Siedettävä
6…15

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

0,1

Kohtalainen

16..28

Merkittävä
29…48

Sietämätön

49…100

Seurausten vakavuuden arviointi

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 on
haitalliset seuraukset aiheuttava vaarallinen tapahtuma

0,9
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A
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A-A

3
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 4
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 190 

Suoja S128427 on asemoitava
piirustuksen S126905 mukaisesti

Suoja S128438 on asemoitava
piirustuksen S126905 mukaisesti

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

3 Alasuoja S128725 5.6 1

2 Yläsuoja S128228 7.1 1

1 Sivusuoja S128223 10.5 2

SE

S126797
Pakkausyksikkö
Pakkaamo 2020
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A1

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/2
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

342.66 kg

Pvm Date

07.12.2018
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi

e662028

M M

L L

K K

J J

H H
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F F

E E

D D
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8
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16



ALUSTAVA

PRELIMINARY

Yläsuojan turvarajakytkimen kaapelointi

Sivusuojan turvarajakytkimien kaapelointi

Sivusuojan turvarajakytkimien kaapelointi

TurvarajTurvarajakytkimiltä lähtevät johtimet on kannakoitava ja 
kiinnitettävä pakkausyksikön runkoon ja/tai suojarakenteisiin.
Johtimet on reititettävä ylläolevan kuvan mukaisesti.

SE

S126797
Pakkausyksikkö
Pakkaamo 2020
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A1

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 2/2
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

342.66 kg

Pvm Date

07.12.2018
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform

Terävät nurkat on viistettävä enintään 1 x 45  viisteellä ellei muuta merkitty
Sharp edges must be chamfered maximum  1 x 45  unless other noted

www.saimia.fi

e662028
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8
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ALUSTAVA

PRELIMINARY
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ES 8.4.2019

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No. Standardi Standard Materiaali          

Material
Mitat        
Dimensions info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

11 Lukitusmutteri DIN EN ISO 10511 A2 M6 0.00 8

10 Kuusiokoloruuvi ISO 10642 A2-70 M6x25 0.01 8

9 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0.00 18

8 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x20 0.01 10

7 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A4 0.00 4

6 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M4x6 0.00 4

5 Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Ohjainosa 0.4 2

4 Korotuspala S128556 1.4301 (X5CrNi18-10) PL3 25x375 0.2 1

3 Suojaovi S128544 Vasen 3.8 1

2 Suojaovi S128544 Oikea 1.9 1

1 Sivusuoja S128220 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 659x839 3.6 1

S128223
kokoonpano
Sivusuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

10.5 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi

H H
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F F
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D D
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ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S128220Sivusuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

3.6 kg

Pvm Date

18.02.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 661x839
LEVY

www.saimia.fi

e662028
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ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Suojaovi
Oikea

(1:5)

A-A
(1:1)

5 14

6

Suojaovi
Vasen

(1:5)

11

Huomautus!
Vasemman puoleinen suojaovi voidaan
muodostaa peilikuvana samoista kom-
ponenteista kuin oikean puoleinen

ES 7.4.2019

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

14 Lukkokieli    Kipp K1340_45060 1

13 Lukituskahva    Kipp K1356.1186 1

12 Lukitusmutteri DIN EN ISO 
10511 A2 M5 0.00 9

11 Korilaatta ISO 7094 A2 M5 0.00 9

10 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M5x16 0.00 9

9 Lukitusmutteri DIN EN ISO 
10511 A2 M6 0.00 4

8 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0.00 4

7 Kuusiokoloruuvi ISO 10642 A2-70 M6x25 0.01 4

6 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A4 0.00 2

5 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M4x6 0.00 2

4 Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Anturi 0.4 1

3 Sarana    Kipp K0580.352020_0 0.2 2

2 Suojalasi S128545 Polykarbonaatti PL3 222x505 0.4 1

1 Oven karmi S128543 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 222x505 0.4 1

S128544
Oikea
Suojaovi
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

1.9 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi
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ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S128543Oven karmi
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.4 kg

Pvm Date

11.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 222x505
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S128545Suojalasi
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Polykarbonaatti
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.4 kg

Pvm Date

11.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL3 222x505
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 2
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 195  78  78 

 375 

 R
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 9
 

4 x  3,3
 M4 - 6H

s = 3

Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S128556Korotuspala
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.2 kg

Pvm Date

11.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL3 25x375
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

(1:10)
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HUOMAUTUS!
Suojat on asemoitava siten,
että piirustuksessa S126905 

esitetyt turvaetäisyydet toteutuvat
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8 917

ES 8.4.2019

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

18 Lukitusmutteri DIN EN ISO 
10511 A2 M6 0.00 8

17 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M5x10 0.00 6

16 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0.00 18

15 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x16 0.01 10

14 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x14 0.01 8

13 Kuusiomutteri DIN EN ISO 4036 A2 M6 0.00 8

12 Lukkoruuvi SFS-EN 8678 A2 M6x20 0.01 4

11 Sormimutteri    Kipp K0137_1062 0.02 4

10 Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Ohjainosa 0.4 1

9 Valokenno   XUB0APSNM12 0.02 1

8 Kannake S129564 0.2 1

7 Kannake S129159 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 44x90 0.1 1

6 Kiristin S128565 1.4301 (X5CrNi18-10) 50x6 L=20 0.0 4

5 Alumiiniprofiili S128437 TG-135 L515 Vasen 0.1 1

4 Alumiiniprofiili S128437 TG-135 L515 Oikea 0.1 1

3 Suoja S128438 Polykarbonaatti PL4 120x450 0.2 1

2 Suoja S128427 Polykarbonaatti PL4 120x450 0.2 1

1 Yläsuoja S128227 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 822x838 5.4 1

S128228
kokoonpano
Yläsuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

7.2 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi
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(1:10)
Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

(1:10)

SE

S128227Yläsuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

5.4 kg

Pvm Date

18.02.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 825x839
LEVY

www.saimia.fi

e662028
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s = 4 

Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S128427Suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Polykarbonaatti
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.2 kg

Pvm Date

04.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL4 120x450
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S128438Suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Polykarbonaatti
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.2 kg

Pvm Date

04.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL4 120x450
LEVY

www.saimia.fi

e662028
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SE

S128437
Y-lista, pieni
Alumiiniprofiili
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

04.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
TG-135 L515

www.saimia.fi

e662028
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SE

S128565Kiristin
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

2:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D
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Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.0 kg

Pvm Date

11.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
50x6 L=20
LATTATANKO

Terävät nurkat on viistettävä enintään 1 x 45  viisteellä ellei muuta merkitty
Sharp edges must be chamfered maximum  1 x 45  unless other noted

www.saimia.fi

e662028
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PRELIMINARY

 4
5 

 90 

(1:2)
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129159Kannake
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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7
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8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

01.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 45x90
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY
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ES 8.4.2019

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

2 Sivulevy S129563 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 80x90 0.1 2

1 Kannake S129561 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 50x163 0.1 1

S129564Kannake
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.2 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi



ALUSTAVA

PRELIMINARY

(1:2)

Leikataan DXF-kuvan mukaisesti
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SE

S129561Kannake
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

25.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 50x163
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 9
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 20 

s = 2

Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129563Sivulevy
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

2:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

07.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 80x90
LEVY

www.saimia.fi

e662028
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ES 8.4.2019

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

4 Valokenno   XUB0APSNM12 0.02 1

3 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0.00 6

2 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x20 0.01 6

1 Alasuoja S128696 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 278x2355 5.7 1

S128725
kokoonpano
Alasuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

5.7 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti
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SE

S128696Alasuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

5.7 kg

Pvm Date

25.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 279x2357
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY
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 20 max. 

A
(1:1)

(1:20)

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

7 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x16 0.01 12

6 Suojalevy S127909 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 580x780 4.7 1

5 Leveyssäädön 
suojus S129393 1.4 1

4 Akselisuoja S129295 0.4 1

3 Akselisuoja S129294 0.4 1

2 Rullasuoja S129358 7.9 1

1 Hihnakuljettimen 
suoja S129168 25.0 1

SE

S126906Aihion syöttölaite
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:10
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

745.7 kg

Pvm Date

11.12.2018
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi

e662028
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ALUSTAVA

PRELIMINARY
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B
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S129359 liimataan osaan
               epoksiliimalla, 
esim. Loctite 9480 tai vastaava  
S129188

10 6
131415

4

2

 max 20 

E
(1:1)

18

14

8 Suojien S129171 sijaintia on mahdollisuus
säätää, jotta vaatimus suurimmasta 
sallitusta aukosta täytetään kaikkina ajanhetkinä

4.3.2019ES

Osa PartNimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

18 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x10 0.01 42

17 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M10x20 0.03 18

16 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A10 0.00 18

15 Kuusiomutteri DIN EN ISO 4032 A2 M6 0.00 6

14 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A6 0.00 48

13 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x16 0.01 6

12 Salpa S129192 0.1 2

11 Välitanko S128586 1.4301 (X5CrNi18-10) D16 L=374 0.6 6

10 Välikappale S129359 Polyeteeni HD PL4 25x1155 0.1 2

9 Suoja S129171 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 38x358 38 0.2 1

8 Suoja S129171 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 58x358 58 0.3 3

7 Suoja S129171 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 78x358 78 0.4 7

6 Alalevy S129188 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 65x1156 Vasen 1.1 1

5 Alalevy S129170 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 65x1156 Oikea 1.1 1

4 Ylälevy S129187 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 89x1225 Vasen 1.2 1

3 Ylälevy S129169 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 89x1225 Oikea 1.2 1

2 Sivulevy S129186 1.4301 (X5CrNi18-10) PL3 433x1104 Vasen 5.8 1

1 Sivulevy S129167 1.4301 (X5CrNi18-10) PL3 433x1104 Oikea 5.8 1

S129168Hihnakuljettimen suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

25.0 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti
(1:10)

(1:10)

Sivulevy S129167
Oikea

(1:10)

Sivulevy S129186
Vasen

Huomautus:
Vasen sivulevy on oikean 
sivulevyn peilikuva.

SE

S129167
Oikea
Sivulevy
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

5.8 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL3 434x1104
LEVY

www.saimia.fi

e662028
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ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

 62 
(1:10)

S129169
Oikea

(1:10)

S129187
Vasen

Huomautus:
Vasen ylälevy on oikean ylälevyn peilikuva.

SE

S129169
Oikea
Ylälevy
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1
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2
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4

4

5

5
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8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

1.2 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 90x1226
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY
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S129170
Oikea

(1:10)

S129188
Vasen

Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

Huomatus!
Vasen alalevy on oikean alalevyn peilikuva

SE

S129170
Oikea
Alalevy
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

1.1 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 65x1156
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129171
koko: 78
Suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/4
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.2 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 78x358

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129171
koko: 58
Suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 2/4
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.2 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 58x358

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129171
koko: 38
Suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 3/4
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.2 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 38x358

www.saimia.fi

e662028
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PRELIMINARY
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Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129171
koko: 38 Leikattu
Suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 4/4
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
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8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.2 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL2 38x358

www.saimia.fi

e662028
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SE

S129359Välikappale
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Polyeteeni HD
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

03.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL4 25x1155
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

A

A  M
10

 

 M
10

 

 374 

 20 
 20 

A-A

SE

S128586Välitanko
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

2:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.6 kg

Pvm Date

11.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
D16 L=374
PYÖRÖTANKO

Terävät nurkat on viistettävä enintään 1 x 45  viisteellä ellei muuta merkitty
Sharp edges must be chamfered maximum  1 x 45  unless other noted

www.saimia.fi

e662028



AA

 45 

 4
 

 1
6 

A-A

1 3 2

ES 04.04.2019

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

3 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M3x6 0.00 2

2 Salvan aluslevy S129191 1.4301 (X5CrNi18-10) PL4 10x45 0.0 1

1 Salpa   Kipp K1336_350742 0.05 1

S129192Salpa
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

2:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 4
5 

 10 

 2
2 

 R
4 

2 x  2,5
 M3 - 6H 

s = 4

SE

S129191Salvan aluslevy
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

2:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.0 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL4 10x45
LEVY

www.saimia.fi

e662028



 353 
 372 

 300 

AA

1

8

 3
 

 223 

A-A
(1:2)

2 7

3

7

5 6 4

(1:10)

109

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

10 Kuusiomutteri DIN EN ISO 4032 A2 M6 0.00 2

9 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A6 0.00 2

8 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x16 0.01 2

7 Kuusiokoloruuvi ISO 10642 A2-70 M3x10 0.00 8

6 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M5x10 0.00 2

5 Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Anturi 0.4 1

4 Vetonuppi   Kipp K1287_1105x10 0.03 2

3 Lukitussalpa    Kipp K1336.91460442 0.01 2

2 Koroke S129189 EN-AW 6082-T6 PL10 20x240 0.1 1

1 Rullasuoja    
LT300LM1100 
TEMAT159, RULLCC-
F3-2-P2-R2

Movetec: tarjous 30368 7.3 1

SE

S129358
Kokoonpano
Rullasuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

7.9 kg

Pvm Date

03.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 240 

 2
0 

 R5 
 78 
 115 

 20 

 66,7 

 200 

4 x  2,5 
 M3 - 6H  148  20 

4 x  2,5 
 M3 - 6H 

2 x  4,2
 M5 - 6H

2 x  4,2
 M5 - 6H 

SE

S129189Koroke
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

EN-AW 6082-T6
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL10 20x240
LEVY

Terävät nurkat on viistettävä enintään 1 x 45  viisteellä ellei muuta merkitty
Sharp edges must be chamfered maximum  1 x 45  unless other noted

www.saimia.fi

e662028



 10 

 66,5 

 1
74

 

 108,5 

 1
35

° 

 1,5 

1

23

ES 4.4.2019

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

3 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A6 0.00 3

2 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x10 0.01 3

1 Akselisuoja S129194 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 178x280 0.4 1

S129294Akselisuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.4 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 66,5 

 10 

 1
0  6,5 

2 x 6,5 X 10 

 1
74

 
 110 

 6
5 

AA
 1

0  1
,5

 

 R5 

A-A

 1
79

 

 279 
(1:5)

Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129194Akselisuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.4 kg

Pvm Date

28.03.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 179x279
LEVY

www.saimia.fi

e662028



 1
75

 

 90 
 10 

1

23

 110 

 20 
 50 

 120 

 1,5 

 3
3 

ES 4.4.2019

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

3 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A6 0.00 3

2 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x10 0.01 3

1 Suoja S129255 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 196x299 0.4 1

S129295Akselisuoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.4 kg

Pvm Date

Pvm Date
Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 4
0 

 20 

 60 

 110 

 6
5 

AA

a2

 1
75

 

 R
5 

 10 

 1
0 

 6,5 

 2
9,

4 

3 x 6,5 X 10

 7
0  9

0 

 1,5 

 50 

A-A

 295 

 1
91

 

(1:5)
Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129255Suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.4 kg

Pvm Date

25.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 196x300

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 4
20

 

 125 

1

78

56

2

 3
17

,5
 

 4
0 

 4
0 

3

4

(1:5)

Osa 
Part

Nimitys 
Description

Piir.No 
Item No.

Standardi 
Standard

Materiaali          
Material

Mitat        
Dimensions Info Paino / kpl 

Weight / qty
Kpl            
Qty

8 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A6 0.00 4

7 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M6x16 0.01 4

6 Aluslaatta DIN EN ISO 7089 A2 A4 0.00 2

5 Kuusiokoloruuvi DIN EN ISO 4762 A2-70 M4x6 0.00 2

4 Alaosan reunus S129396 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 31x191 0.1 1

3 Yläosan reunus S129395 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 29x305 0.1 1

2 Suojan yläosa S129392 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 120x120 0.1 1

1 Suoja S129391 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 229x460 1.2 1

SE

S129393Leveyssäädön suojus
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A2

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

1.4 kg

Pvm Date

03.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform

www.saimia.fi

e662028

H H

G G

F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 101 

 4
60

 

 15,5 

 6 

2 x 5 X 10

2 x 7 X 15 

 1
7,

5 

 4
0 

 3
17

,5
 

 4
0 

AA

 15 

 3
5 

 125 

 6
1,

5 

 11 

 R2 

 1
,5

  R2 

 3
3,

5 
 1

5 

A-A
(1:1)

(1:5)

 2
28

 

 460 
(1:10)

Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129391Suoja
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:2
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

1.2 kg

Pvm Date

25.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 228x460
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 47  54 

 82 

 8
3 

 120 

 1
20

 

 R5 

 2
0 

2 x  3,3
 M4 - 6H 

s = 1,5

Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129392Suojan yläosa
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

03.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 120x120
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 120 

 R60 

 1,5 

 R10 

 305 

 2
9 

(1:2)
Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129395Yläosan reunus
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

03.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 29x305
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 R62,5  6
2 

 3
1 

 191 

(1:2)
Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S129396Alaosan reunus
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:1
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

0.1 kg

Pvm Date

03.04.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 31x191
LEVY

www.saimia.fi

e662028



ALUSTAVA

PRELIMINARY

 780 

 5
80

 

 430 

 1
41

,5
  2
25

 

 25 

 353 

 9
 

 1
2,
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 6 

 750 

 250 

 2
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 2
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 R5  1
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8 x  7

A

A
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 5
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4 x  6 

 1,5 

A-A

 780 
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(1:10)
Leikataan DXF-kuvan mukaisesti

SE

S127909Suojalevy
Nimitys Description RevisionPiirustusnumero 

Item

1:5
Mittakaava
Scale

Massa Weight

Hyväksyjä
Accepted by

A3

Projekti Project

Machining:                       ISO 2768-mK
Welded constructions:     EN ISO 13920-BF
Welding quality level:       C
Flame cutting:                  ISO 9013-331
Casting:                           ISO 8062-CT 11
Stamping:                        SFS 5803-m

Sivut 1/1
F F

E E

D D

C C

B B

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hyväksyjä Approved by

 
Muuttaja Revised byRevision kuvaus Revision description

Yleistoleranssit
General tolerances

1.4301 (X5CrNi18-10)
Materiaali Material

Suunnitelija
Designer

4.7 kg

Pvm Date

18.02.2019
Pvm Date

Mitat Dimensions

Aihio Preform
PL1,5 580x780
LEVY

www.saimia.fi

e662028



S126979

Osaluettelo
1/5

Osa 

Part

Nimitys 

Description

Piir.No 

Item No.

Standardi 

Standard

Materiaali          

Material

Mitat        

Dimensions
Info

Paino / kpl 

Weight / qty
Tyyppi Type

Kpl            

Qty

1 Pakkaamo 2020 S126797 346,1 1

1.1 Sivusuoja S128223 8,9

10 - 

Manufacture

d

2

1.1.1 Sivusuoja S128220 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 661x839 3,6

10 - 

Manufacture

d

1

1.1.2 Suojaovi S128544 Oikea 1,6

10 - 

Manufacture

d

1

1.1.2.1 Oven karmi S128543 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 222x505 0,4

10 - 

Manufacture

d

1

1.1.2.2 Sarana    
Kipp 

K0580.352020_0
0,2

20 - 

Purchased
2

1.1.2.3 Suojalasi S128545 Polykarbonaatti PL3 222x505 0,4

10 - 

Manufacture

d

1

1.1.2.4 Kuusiokoloruuvi ISO 10642 A2-70 M6x25 0,0
20 - 

Purchased
4

1.1.2.5 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0,0
20 - 

Purchased
4

1.1.2.6 Lukitusmutteri 
DIN EN ISO 

10511
A2 M6 0,0

20 - 

Purchased
4

1.1.2.7 Korilaatta ISO 7094 A2 M5 0,0
20 - 

Purchased
9

1.1.2.8 Lukitusmutteri 
DIN EN ISO 

10511
A2 M5 0,0

20 - 

Purchased
9

1.1.2.9 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M5x16 0,0

20 - 

Purchased
9

1.1.2.1

0
Lukituskahva    Kipp K1356.1186 0,3

20 - 

Purchased
1

1.1.2.1

1
Lukkokieli    Kipp K1340_45060 0,0

20 - 

Purchased
1

1.1.2.1

2
Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Anturi 0,0

20 - 

Purchased
1

1.1.2.1

3
Aluslaatta 

DIN EN ISO 

7089
A2 A4 0,0

20 - 

Purchased
2

1.1.2.1

4
Kuusiokoloruuvi

DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M4x6 0,0

20 - 

Purchased
2

1.1.3 Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Ohjainosa 0,4
20 - 

Purchased
2

1.1.4 Korotuspala S128556 1.4301 (X5CrNi18-10) PL3 25x375 0,2

10 - 

Manufacture

d

1

1.1.5 Aluslaatta 
DIN EN ISO 

7089
A2 A4 0,0

20 - 

Purchased
4

1.1.6 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M4x6 0,0

20 - 

Purchased
4

1.1.7 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x20 0,0

20 - 

Purchased
10

1.1.8 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0,0
20 - 

Purchased
18

1.1.9 Suojaovi S128544 Vasen 3,2

10 - 

Manufacture

d

1

1.1.9.1 Oven karmi S128543 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 222x505 0,4

10 - 

Manufacture

d

2

1.1.9.2 Sarana    
Kipp 

K0580.352020_0
0,2

20 - 

Purchased
2
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1.1.9.3 Suojalasi S128545 Polykarbonaatti PL3 222x505 0,4

10 - 

Manufacture

d

2

1.1.9.4 Kuusiokoloruuvi ISO 10642 A2-70 M6x25 0,0
20 - 

Purchased
8

1.1.9.5 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0,0
20 - 

Purchased
8

1.1.9.6 Lukitusmutteri 
DIN EN ISO 

10511
A2 M6 0,0

20 - 

Purchased
8

1.1.9.7 Korilaatta ISO 7094 A2 M5 0,0
20 - 

Purchased
18

1.1.9.8 Lukitusmutteri 
DIN EN ISO 

10511
A2 M5 0,0

20 - 

Purchased
18

1.1.9.9 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M5x16 0,0

20 - 

Purchased
18

1.1.9.1

0
Lukituskahva    Kipp K1356.1186 0,3

20 - 

Purchased
2

1.1.9.1

1
Lukkokieli    Kipp K1340_45060 0,0

20 - 

Purchased
2

1.1.9.1

2
Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Anturi 0,0

20 - 

Purchased
2

1.1.9.1

3
Aluslaatta 

DIN EN ISO 

7089
A2 A4 0,0

20 - 

Purchased
4

1.1.9.1

4
Kuusiokoloruuvi

DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M4x6 0,0

20 - 

Purchased
4

1.1.9.1

5
Sarana    

Kipp 

K0580.352020_0
0,2

20 - 

Purchased
2

1.1.10 Kuusiokoloruuvi ISO 10642 A2-70 M6x25 0,0
20 - 

Purchased
8

1.1.11 Lukitusmutteri 
DIN EN ISO 

10511
A2 M6 0,0

20 - 

Purchased
8

1.2 Yläsuoja S128228 7,2

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.1 Yläsuoja S128227 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 825x839 5,4

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.2 Suoja S128427 Polykarbonaatti PL4 120x450 0,2

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.3 Alumiiniprofiili S128437 TG-135 L515 Vasen 0,1

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.4 Alumiiniprofiili S128437 TG-135 L515 Oikea 0,1

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.5 Suoja S128438 Polykarbonaatti PL4 120x450 0,2

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.6 Kiristin S128565 1.4301 (X5CrNi18-10) 50x6 L=20 0,0

10 - 

Manufacture

d

4

1.2.7 Lukkoruuvi SFS-EN 8678 A2 M6x20 0,0
20 - 

Purchased
4

1.2.8 Sormimutteri    Kipp K0137_1062 0,0
20 - 

Purchased
4

1.2.9 Kuusiomutteri 
DIN EN ISO 

4036
A2 M6 0,0

20 - 

Purchased
8

1.2.10 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x14 0,0

20 - 

Purchased
8

1.2.11 Lukitusmutteri 
DIN EN ISO 

10511
A2 M6 0,0

20 - 

Purchased
8
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1.2.12 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0,0
20 - 

Purchased
18

1.2.13 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x16 0,0

20 - 

Purchased
10

1.2.14 Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Ohjainosa 0,4
20 - 

Purchased
1

1.2.15 Kannake S129159 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 45x90 0,1

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.16 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M5x10 0,0

20 - 

Purchased
6

1.2.17 Kannake S129564 0,2

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.17.

1
Kannake S129561 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 50x163 0,1

10 - 

Manufacture

d

1

1.2.17.

2
Sivulevy S129563 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 80x90 0,1

10 - 

Manufacture

d

2

1.2.18 Valokenno   XUB0APSNM12 0,0
20 - 

Purchased
1

1.3 Alasuoja S128725 5,7

10 - 

Manufacture

d

1

1.3.1 Alasuoja S128696 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 279x2357 5,7

10 - 

Manufacture

d

1

1.3.1.1 Sheet S128696 1.4301 (X5CrNi18-10) -

1.3.2 Korilaatta   ISO 7094 A2 M6 0,0
20 - 

Purchased
6

1.3.3 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x20 0,0

20 - 

Purchased
6

1.3.4 Valokenno   XUB0APSNM12 0,0
20 - 

Purchased
1

2 Aihion syöttölaite S126906 745,1 1

2.1 Suojalevy S127909 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 580x780 4,7

10 - 

Manufacture

d

1

2.2
Hihnakuljettimen 

suoja
S129168 25,2

10 - 

Manufacture

d

1

2.2.1 Sivulevy S129167 1.4301 (X5CrNi18-10) PL3 434x1104 Oikea 5,8

10 - 

Manufacture

d

1

2.2.2 Sivulevy S129186 1.4301 (X5CrNi18-10) PL3 433x1104 Vasen 5,8

10 - 

Manufacture

d

1

2.2.3 Välitanko S128586 1.4301 (X5CrNi18-10) D16 L=374 0,6

10 - 

Manufacture

d

6

2.2.4 Ylälevy S129169 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 90x1226 Oikea 1,2

10 - 

Manufacture

d

1

2.2.5 Ylälevy S129187 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 89x1225 Vasen 1,2

10 - 

Manufacture

d

1

2.2.6 Alalevy S129170 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 65x1156 Oikea 1,1

10 - 

Manufacture

d

1
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2.2.7 Alalevy S129188 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 65x1156 Vasen 1,1

10 - 

Manufacture

d

1

2.2.8 Suoja S129171 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 78x358 78 0,4

10 - 

Manufacture

d

7

2.2.9 Suoja S129171 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 58x358 58 0,3

10 - 

Manufacture

d

3

2.2.10 Aluslaatta 
DIN EN ISO 

7089
A2 A6 0,0

20 - 

Purchased
50

2.2.11 Kuusiomutteri 
DIN EN ISO 

4032
A2 M6 0,0

20 - 

Purchased
6

2.2.12 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x16 0,0

20 - 

Purchased
6

2.2.13 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M10x20 0,0

20 - 

Purchased
18

2.2.14 Aluslaatta 
DIN EN ISO 

7089
A2 A10 0,0

20 - 

Purchased
18

2.2.15 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x10 0,0

20 - 

Purchased
44

2.2.16 Salpa S129192 0,1

10 - 

Manufacture

d

2

2.2.16.

1
Salpa   Kipp K1336_350742 0,1

20 - 

Purchased
1

2.2.16.

2
Salvan aluslevy S129191 1.4301 (X5CrNi18-10) PL4 10x45 0,0

10 - 

Manufacture

d

1

2.2.16.

3
Kuusiokoloruuvi

DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M3x6 0,0

20 - 

Purchased
2

2.2.17 Suoja S129171 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 38x358 38 0,2

10 - 

Manufacture

d

1

2.2.18 Välikappale S129359 Polyeteeni HD PL4 25x1155 0,1

10 - 

Manufacture

d

2

2.2.19 Suoja S129171 1.4301 (X5CrNi18-10) PL2 38x358 38 0,3

10 - 

Manufacture

d

1

2.3 Rullasuoja S129358 7,6

10 - 

Manufacture

d

1

2.3.1 Rullasuoja    

LT300LM1100 

TEMAT159, 

RULLCC-

F3-2-P2-R2

Movetec: 

tarjous 

30368

7,3
20 - 

Purchased
1

2.3.2 Koroke S129189 EN-AW 6082-T6 PL10 20x240 0,1

10 - 

Manufacture

d

1

2.3.3 Lukitussalpa    
Kipp 

K1336.91460442
0,0

20 - 

Purchased
2

2.3.4 Kuusiokoloruuvi ISO 10642 A2-70 M3x10 0,0
20 - 

Purchased
8

2.3.5 Vetonuppi   
Kipp 

K1287_1105x10
0,0

20 - 

Purchased
2

2.3.6 Turvarajakytkin      Sick RE2x-SAC Anturi 0,0
20 - 

Purchased
1

2.3.7 Kuusiomutteri 
DIN EN ISO 

4032
A2 M6 0,0

20 - 

Purchased
2

2.3.8 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x16 0,0

20 - 

Purchased
2

2.3.9 Aluslaatta 
DIN EN ISO 

7089
A2 A6 0,0

20 - 

Purchased
2
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2.3.10 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M5x10 0,0

20 - 

Purchased
2

2.4 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x16 0,0

20 - 

Purchased
12

2.5 Akselisuoja S129294 0,4

10 - 

Manufacture

d

1

2.5.1 Akselisuoja S129194 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 179x279 0,4

10 - 

Manufacture

d

1

2.5.2 Aluslaatta 
DIN EN ISO 

7089
A2 A6 0,0

20 - 

Purchased
3

2.5.3 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x10 0,0

20 - 

Purchased
3

2.6 Akselisuoja S129295 0,4

10 - 

Manufacture

d

1

2.6.1 Suoja S129255 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 196x300 0,4

10 - 

Manufacture

d

1

2.6.2 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x10 0,0

20 - 

Purchased
3

2.6.3 Aluslaatta 
DIN EN ISO 

7089
A2 A6 0,0

20 - 

Purchased
3

2.7
Leveyssäädön 

suojus
S129393 1,4

10 - 

Manufacture

d

1

2.7.1 Suoja S129391 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 228x460 1,2

10 - 

Manufacture

d

1

2.7.2 Suojan yläosa S129392 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 120x120 0,1

10 - 

Manufacture

d

1

2.7.3 Yläosan reunus S129395 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 29x305 0,1

10 - 

Manufacture

d

1

2.7.4 Aluslaatta 
DIN EN ISO 

7089
A2 A4 0,0

20 - 

Purchased
2

2.7.5 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M4x6 0,0

20 - 

Purchased
2

2.7.6 Alaosan reunus S129396 1.4301 (X5CrNi18-10) PL1,5 31x191 0,1

10 - 

Manufacture

d

1

2.7.7 Aluslaatta 
DIN EN ISO 

7089
A2 A6 0,0

20 - 

Purchased
4

2.7.8 Kuusiokoloruuvi
DIN EN ISO 

4762 
A2-70 M6x16 0,0

20 - 

Purchased
4


	DI työ 7.6.2019
	Liitteet
	Liite I
	Liite II
	Liite III 1
	Liite III 2
	Liite III 3
	Liite III 4
	Liite IV
	pakkausyksikkö 24.5.
	S126905
	Sheet2
	Drawing View8
	Drawing View9
	Drawing View10
	Detail View A (1 : 2)
	Detail View C (1 : 2)


	S126797
	Kokoonpano
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View4
	Drawing View8

	Turvarajakytkimien kaapelointi
	Drawing View5
	Section View B-B
	Drawing View7


	S128223
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Detail View B (1 : 1)
	Drawing View14
	Detail View C (1 : 2)
	Drawing View16
	Drawing View17


	S128220
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View5


	S128544
	Sheet1
	Drawing View3
	Drawing View5
	Drawing View6
	Section View A-A
	Drawing View8


	S128543
	Sheet1
	Drawing View1


	S128545
	Sheet1
	Drawing View1


	S128556
	Sheet1
	Drawing View1


	S128228
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View A-A
	Detail View B (1 : 1)
	Detail View C (1 : 2)


	S128227
	Sheet1
	Drawing View2
	Section View A-A
	Detail View B (1 : 2)
	Drawing View5
	Drawing View6


	S128427
	Sheet1
	Drawing View1


	S128438
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2


	S128437
	Sheet1
	Drawing View2
	Drawing View4
	Section View A-A
	Drawing View6


	S128565
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View3


	S129159
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View6


	S129564
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4


	S129561
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View5


	S129563
	Sheet1
	Drawing View1


	S128725
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View3


	S128696
	Sheet1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Section View A-A
	Detail View B (1 : 2)



	aihion syöttölaite 24.5.
	S126906
	Sheet1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Detail View A (1 : 1)
	Drawing View25


	S129168
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View A-A
	Drawing View4
	Detail View B (1 : 1)
	Section View A-A
	Detail View D (1 : 1)
	Detail View E (1 : 1)


	S129167
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View3
	Drawing View5
	Drawing View7


	S129169
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View5


	S129170
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View5


	S129171
	Koko 78
	Drawing View1

	Koko 58
	Drawing View2

	Koko 38
	Drawing View3

	Koko 38 Leikattu
	Drawing View4


	S129359
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3


	S128586
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A


	S129192
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View3


	S129191
	Sheet1
	Drawing View1


	S129358
	Sheet1
	Drawing View3
	Section View A-A
	Drawing View5


	S129189
	Sheet1
	Drawing View1


	S129294
	Sheet1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4


	S129194
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View A-A
	Drawing View4
	Drawing View5
	Drawing View6


	S129295
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3


	S129255
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View A-A
	Drawing View4
	Drawing View5


	S129393
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3


	S129391
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View3
	Drawing View4


	S129392
	Sheet1
	Drawing View1


	S129395
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3


	S129396
	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2


	S127909
	Sheet1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View3



	Osaluettelo 14.5.2019



