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Tämän diplomityön tarkoituksena oli suorittaa riskien arviointi kahden avainkomponentin 

valmistuspaikalle Metso Outotecin Lappeenrannan yksikössä. Yritykseen ollaan 

hankkimassa uutta laserhitsaussolua, jonka rajapinnassa on tarkoitus suorittaa hitsattavien 

kappaleiden lataus hitsauskiinnittimeen ja irrottaa valmiit kappaleet hitsauksen jälkeen. 

 

Kirjallisuustutkimus painottui kahteen vaiheeseen, joissa lähdemateriaalina käytettiin lakeja, 

asetuksia ja standardeja. Ensimmäisessä osassa selvitettiin lain ja asetusten asettamat 

vaatimukset koneiden ja laitteiden riskien hallintaan. Toisessa vaiheessa käytiin läpi 

riskienhallinta prosessi standardin SFS-ISO 31000:2018 mukaisesti, jonka keskeisenä osana 

on riskien arviointi. 

 

Tutkimuksen kokeellisessa osuudessa suoritettiin vaarojen tunnistus koneasetuksen 

(400/2008) liitteen 1 ja standardin SFS-EN ISO 12100 liitteen B mukaisesti. Tunnistettujen 

vaarojen listaa hyödynnettiin molemmissa riskien arvioinneissa, missä vaaratilanteet 

listattiin kappaleiden lataussolujen prosessikuvausten mukaisesti. Tarvittaessa työvaihe 

jaettiin edelleen yksityiskohtaisempiin työtehtäviin. Jokaiselle tehtävälle arvioitiin 

todennäköisyys- ja seuraustenvakavuus kertoimet, joiden avulla todellinen riskien taso 

voitiin määrittää riskimatriisin avulla. Lopputuloksena saatiin dokumentoitua riskien 

arvioinnin alkutaso tuleville työpisteille muuttuvaan tehdasympäristöön. 

 

Riskien arvioinnin johtopäätöksenä voidaan todeta suunnitellut työympäristöt turvallisiksi 

ja ne voidaan ottaa käyttöön. Riskien arviointien loppuunsaattaminen ja jäännösriskien 

käsittely täytyy suorittaa lopullisten työpisteiden ja suunniteltujen turvallistamistoimien 

jälkeen. Kun työpisteitä halutaan jatkokehittää, on nyt valmistuneen riskien arvioinnin 

pohjalta helppo suorittaa päivitys tai uudelleen arviointi. 
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The purpose of this Master’s thesis was create a risk assessment documentation for the 

manufacturing environment of two key components at Metso Outotec’s manufacturing unit 

in Lappeenranta. The company is investing to new laser welding robot cell. The automatic 

welding cell needs two interface workstations, manual loading of components to welding 

support before welding and dismantling of the ready products after welding. 

 

The literature review focused on two phases in which laws, regulations, and standards were 

used as source material. The first phase clarified the legal and regulatory requirements for 

risk management of machinery and equipment. In the second phase, the risk management 

process was reviewed in accordance with the standard SFS-ISO 31000: 2018, which key part 

is risk assessment. 

 

In the experimental part, hazard identification was performed in accordance with Annex 1 

of the Machinery Regulation (400/2008) and Annex B of the standard SFS-EN ISO 12100. 

The list of identified hazards was utilized in the risk assessments, where the hazards were 

listed according to the process descriptions of the workstations. When required, the 

production work phases were further divided into more detailed work tasks. For each task, 

probability and severity coefficients were assessed to determine the actual risk level using a 

risk matrix. As a result, the initial level of risk assessment was documented, for future 

workstations into an ever-changing factory environment. 

 

The risk assessment concluded that the planned work environment for both workstations is 

safe and can be implemented. Completion of risk assessments and handling of residual risks 

must be performed after the workstations and planned safety measures have been installed. 

When further development of workstations is desired, it is easy to perform an upgrade or re-

assessment based on the completed risk assessment.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä diplomityö on tehty Metso Outotecin Lappeenrannan yksikölle, missä valmistetaan 

suodatinlaitteita vaativiin suodatus- ja prosessiteollisuuden kohteisiin.  Lappeenrannan 

yksikkö kuuluu Metso Outotecin, joka sai alkunsa Metson Minerals-liiketoiminnan ja 

Outotecin fuusion seurauksena 30.6.2020. Muodostuneen yrityksen rakenne sisältää 

Mineraalit-segmentin lisäksi myös Kivenmurskaus-, Metallit- ja kierrätys- segmentit. 

(Metso Outotec 2020b.) 

 

Metso Outotec on teknologiayritys, joka toimii maailmanlaajuisesti. Yritykselle tärkeää on 

kehittää teknologioita, joilla luonnonvarojen käytöstä saadaan entistäkin kestävämpää. 

Portfolioon kuuluu teknologioiden lisäksi myös laitteita, laitoksia ja palveluita, unohtamatta 

vara- ja kulutusosia kaikille segmenteille. (Metso Outotec 2020a.) Yrityksessä työskentelee 

noin 16 000 asiantuntijaa eri osa-alueilla. Liikevaihto ennen neljättä kvartaalia 2020 oli 3011 

miljoonaa euroa (Metso Outotec 2020b.)  

 

Lappeenrannassa suunnitellaan, kehitetään ja kokoonpannaan erikokoisia ja -tyyppisiä 

suodatinlaitteita. Yksikössä valmistetaan myös pääkomponentteja suodattimiin, joilla 

voidaan taata nopeat varaosatoimitukset ja varmistua tuotteiden laadusta. Tuoteisiin 

kuuluvat vertikaaliset- sekä horisontaaliset painesuodattimet, rumpu- ja nauhasuodattimet 

sekä erilaisia vakuumi- ja painesuodattimia. Kaikkien suodattimien tarkoitus on erottaa 

kiintoaines ja neste toisistaan. (Metso Outotec 2020c.) Lappeenrannan yksikössä 

työskentelee yhteensä noin 220 henkilöä, joista noin 60 henkilöä tuotannon puolella 

konttorissa, kokoonpanohallissa sekä osavalmistuksessa (Räsänen 2021).   

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Metso Outotecin Lappeenrannan yksikössä on aina valmistettu komponentteja niin 

uuslaiteprojekteihin kuin varaosatoimituksiin. Nykyisin tuotanto keskittyy enimmäkseen 

laitteiden kokoonpanoon, mutta yritykselle tärkeimmät suodattimien varaosat valmistetaan 

edelleen yksikön omassa osavalmistuksessa. Tällaisia osia ovat painesuodattimien 

suodatinlevyt sekä -kehykset. Tällä hetkellä suurimmat komponentit valmistetaan käsin 

hitsaamalla ja pienimmissä kehyksissä käytetään hitsausrobottia. Robottisolu on hankittu 
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1990-luvulla tehostamaan tuotantoa. Käytössä olevaan robottihitsaussoluun on tehty vuosien 

varrella useita päivityksiä, mutta nyt se on päätetty uudistaa. 

 

Uusi robottisolu tulee korvaamaan olemassa olevan hitsaussolun kokonaan ja samalla 

järjestelmää nykyaikaistetaan. Uuden laserhitsausrobottisolun tulee toimittamaan kyseisiin 

laitteisiin erikoistunut toimija. Tämä tarkoittaa, että robottisolun turvallisuus on tältä osin 

varmistettu Euroopan unionin yhteisesti säädettyjen lakien ja direktiivien mukaisesti. Tämän 

takaa laitekokonaisuudelle annettu Conformité Européenne-merkintä eli CE-merkki.  

 

Metso Outotec suunnittelee ja valmistaa robottisolulle syöttävät hitsauskiinnittimet 

kuitenkin itse. Hitsauskiinnittimen lataus ja valmiiden hitsattujen kappaleiden purku 

ajoradan päistä on pystyttävä tekemään mahdollisimman turvallisesti. Laserhitsaussolun 

toimittajan suorittama riskikartoitus ei ulotu tälle rajavyöhykkeelle. Metso Outotecin 

vastuulle jää koko tehtaan turvallinen toiminta, josta uusi hitsaussolu on vain pieni osa. Tätä 

varten yrityksen on päivitettävä valmistusta koskevat jatkuvuus- sekä pelastussuunnitelmat 

ja ohjeet turvalliseen työskentelyyn. Riskiarvio on työkalu, jolla voidaan mahdollistaa 

laserhitsausrobottisolun läheisyydessä työskentelevien henkilöiden turvallisuus poistamalla 

mahdollisia riskejä.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena on mahdollistaa turvallinen työskentely uuden laserhitsaussolun 

rajapinnassa. Työn edetessä pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin hyödyntäen vaarojen 

tunnistusta ja riskien arviointia. Turvallisuuden hallinta laserhitsaussolun ympäristöstä 

voidaan todentaa ja dokumentoida riskiarvioinnin pohjalta. Riskien arviointi tulee olemaan 

osa Metso Outotecin jatkuvaa työturvallisuuden parantamista. 

 

Työn laajuus rajataan uuden laserhitsaussolun ja sen rajapinnan alueeseen. Tähän katsotaan 

kuuluvan työskentely laserhitsaussolun välittömässä läheisyydessä, missä henkilö lataa 

hitsattavaa materiaalia tai purkaa hitsattuja tuotteita hitsauskiinnittimistä. Materiaalien 

kuljettaminen laserhitsaussolun ulkopuolelta on rajattu työn ulkopuolelle. Työn ulkopuolelle 

on myös rajattu hitsaustapahtuma ja robottisolusta johtuvat riskit. 
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Teoriaosuuden sisällön ensimmäinen osio muodostuu lakien, asetusten, standardien ja 

direktiivien vaatimuksista kyseiselle laserhitsaussolulle. Riskienhallintaprosessi, sisältäen 

riskien arvioinnin, käsitellään omana kappaleenaan teoriaosuuden toisena osiona. Case 

tapauksena esitellään Metso Outotecin riskien arviointityökalu ja tehdään riskien arviointi 

uuden laserhitsaussolun rajapinnassa suorittavaan työskentelyyn.  

 

1.3 Tutkimusongelma 

Tutkittava robottihitsaussolu on keskeinen laite varaosa- ja tuotanto-osien valmistuksessa. 

Vikatilanteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen henkilökunnalle ja toisaalta merkittäviä 

haasteita tuotannolle. Lappeenrannan valmistusyksikössä ei ole ennen ollut 

laserhitsausrobottisolua, joten kaikkia mahdollisia vaaroja ei ehkä vielä ole osattu ottaa 

huomioon. Solun käyttöön liittyvät rajapinnat ovat turvallisuusnäkökohdista myös oma 

haasteensa. Näihin liittyy aina ihmisen toimintaa ja inhimillisen virheen mahdollisuus. 

Hankinnan yhteydessä tehtaalla muutetaan koneiden paikkoja ja materiaalivirtaa. Tutun 

työympäristön muuttuessa riskienhallinta on erityisen tärkeässä asemassa turvallisen 

työskentelyn takaamiseksi.   

 

1.4 Tutkimuskysymykset 

Työn edetessä on tarkoitus vastata tutkimuskysymyksiin, sekä pyrkiä selvittämään 

hypoteesin paikkansapitävyys. Tutkimuksen tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat: 

• Mitkä ovat laserhitsausrobotin lataussolun suurimmat riskit työntekijän kannalta? 

• Kuinka riskejä voidaan minimoida turvallisen työn saavuttamiseksi? 

• Kuinka riskejä voidaan hallita ja dokumentoida, jotta mahdollisimman turvallinen 

työympäristö saavutetaan? 

 

Hypoteesina on, että laserhitsaussolun rajapinnassa työskentely saadaan mahdollisimman 

turvalliseksi suorittamalla riskien arviointi riskienhallintaprosessin mukaisesti. 

 

1.5 Tutkimusmetodit 

Tämän tutkimuksen tiedonhankinta pohjautuu standardeihin sekä lakitekstiin. Aineistona on 

käytetty lisäksi tieteellisiä kirjoja ja tietokantoja sekä internet lähteitä. Lähdemateriaaliksi 

on pyritty valitsemaan kaikkein viimeisimpiä teoksia ja tutkimuksia. Riskien arvioinnissa 

tukeudutaan suuresti myös henkilöhaastatteluihin Metso Outotecin sisällä. 
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2 LAIN JA ASETUSTEN ASETTAMAT VAATIMUKSET 

KONEIDEN/LAITTEIDEN RISKIENHALLINTAAN 

 

 

Koneiden ja laitteiden riskienhallinta on keskeinen osa turvallisuuden hallintaa työpaikoilla. 

Tässä pääluvussa käydään läpi lain, asetusten, direktiivien ja standardien vaatimuksia 

koneiden turvallisuuden ja velvoitteiden kannalta.  

 

Euroopan talousalueella (ETA) koneturvallisuuden lähtökohtana on 29.12.2009 voimaan 

tullut konedirektiivi 2006/42/EY. Tämä direktiivi on sisällytetty myös Suomen kansalliseen 

lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella (VNa) koneiden turvallisuudesta (400/2004), 

jota kutsutaan lyhyesti koneasetukseksi. Konedirektiivin ja koneasetuksen lisäksi konelaiksi 

kutsuttu laki eräiden laitteiden vaatimusten mukaisuudesta (1016/2004) asettaa vaatimuksia 

koneiden ja laitteiden markkinoille saattamiseksi. Työturvallisuuslaki (738/2002) sekä 

valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 

velvoittavat riskienhallintaan työpaikoilla. (Siirilä 2013, s. 4-5.) 

 

Konelain (1016/2004) tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatetut tekniset laitteet, 

koneet ja työvälineet ovat vaatimustenmukaisia eivätkä aiheuta käyttäjilleen tapaturman 

vaaraa tai haittaa terveydelle, kun tuotetta käytetään siihen tarkoitukseen, mihin se on 

suunniteltu. (Laki 26.11.2004/1016). 

 

Konelaki (1016/2004) ja koneasetus (400/2008) määrittävät velvollisuudet uusia koneita 

valmistaville yrityksille, joiden on huolehdittava, että lain ja asetusten velvoitteet tulee 

täytettyä. Työturvallisuuslaki (738/2002) ja valtioneuvoston asetus työvälineiden 

turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) asettavat vaatimuksia koneen tai laitteen 

käyttöön ottavan organisaation puolelle. Näiden tehtävä on varmistaa työntekijöiden 

turvallisuus sekä asianmukainen ohjeistus koneita ja laitteita käytettäessä. Järjestelmällinen 

työturvallisuuden määrittäminen on olennainen osa riskienhallintaa, joilla varmistetaan, että 

vaaratilanteita ja haittoja työpaikoilla voidaan välttää. (Laki 26.11.2004/1016; Laki 

23.8.2002/738; VNa 12.6.2008/400; VNa 12.6.2008/403). 
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2.1 Konedirektiivi 2006/42/EY 

 

Koneiden turvallisuus Suomessa on varmistettu säädösten kautta ja niiden perustana ovat 

erilaiset direktiivit, joista merkittävin on konedirektiivi 2006/42/EY. Tämän direktiivin 

alkuperäinen versio on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1989 ja nykyistä versiota on 

sovellettu 29.12.2009 lähtien, jolloin se saatettiin Suomen lainsäädäntöön valtioneuvoston 

asetuksella (400/2008). Perustana on koneiden ja laitteiden vapaa liikkuminen Euroopan 

unionin alueella ja samalla taata, että laitteet ovat turvallisia käyttää yhdenmukaistettujen 

terveys- ja turvallisuusvaatimukset huomioiden. Tarkastettu konedirektiivi ei ole tuonut 

suuria muutoksia edeltäjiinsä, mutta sillä on pyritty yhdistämään sekä selkiyttämään 

säännökset ja antamaan käytännön esimerkkejä soveltamisen edesauttamiseksi. (Euroopan 

komissio 2010, s. 1.) 

 

Koneiden turvallisuuteen liittyvien direktiivien kehitys on alkanut Euroopan talousyhteisön 

(ECC) direktiiveistä, joiden suomenkielinen tunnus on ETY. Näitä seuranneet direktiivit 

ovat Euroopan yhteisöjen (EC) direktiivejä, joista Suomessa käytetään tunnusta EY. Tänä 

päivänä vahvistettavien direktiivien tunnus on EU eli Euroopan Union direktiivit. 

 

Koneisiin ja laitteisiin liittyvät direktiivit voidaan karkeasti jakaa tuotedirektiiveihin ja 

olosuhdedirektiiveihin. Tuotedirektiivit velvoittavat koneita ja laitteita valmistavia yrityksiä, 

kun taas olosuhdedirektiivit koskettavat työnantajia. Kuvassa 1 on esitetty lakien, asetusten, 

direktiivien ja standardien yhteyttä, jotka koskettavat koneiden valmistajia sekä työnantajia. 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 29.) 
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Kuva 1. Koneita valmistavia ja käyttäjiä koskevat säädökset (mukaillen Siirilä & Tytykoski 

2016, s. 29). 

  

Kuten kuvasta 1 nähdään, tuotedirektiivit ohjaavat koneiden ja laitteiden valmistajia, kun 

taas olosuhdedirektiivit osaltaan velvoittavat työnantajia. Yhteistä molemmille on, että 

kummankin toimintaa säätelevät lait ja asetukset. Lakien sekä asetusten täytäntöön panoa 

helpottavat yhdenmukaistetut EN-standardit.  

 

Euroopassa uusi vahvistettu direktiivi ei sinänsä ole vielä voimassa missään jäsenvaltiossa, 

vaan se täytyy liittää kunkin maan lainsäädäntöön direktiivissä mainitussa ajassa. Suomessa 

lainsäädäntöön liittäminen tapahtuu pääosin valtioneuvoston asetuksella. Tuotedirektiivit on 

liitettävä lainsäädäntöön sellaisinaan, jotta tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus on 

sama kaikissa Euroopan talousalueen maissa mahdollistaen uusien tuotteiden vapaan 

liikkumisen. Olosuhdedirektiiveillä säädetään minivaatimukset, mutta kukin Euroopan 

unionin jäsenvaltio voi tarpeen vaatiessa tiukentaa vaatimuksia omassa lainsäädännössään. 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 29-30.)  

 

Konedirektiivissä (2006/42/EY) on esitetty seuraavat tuotteet, joihin direktiivi sovelletaan 

(2006/42/EY, s. 26): 

• koneet 

• puolivalmisteet eli osittain valmiit koneet 

• turvakomponentit 

Tuotedirektiivit 

- Koskevat valmistajia 

Suomessa 

- Konelaki (1016/2004) 

- Koneasetus (400/2008) 

Olosuhdedirektiivit 

- Koskevat työnantajia 

Suomessa 

- Työturvallisuuslaki (738/2002) 

- Käyttöasetus (403/2008) 

Yhdenmukaistetut EN-standardit 
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• nostoapuvälineet 

• nivelakselit 

• ketjut, köydet ja vyöt 

• vaihdettavat laitteet. 

 

Direktiivin laajan tuoteskaalan lisäksi pelkästään kone määritellään direktiivissä hyvin 

laajasti, jolloin direktiiviä voidaan soveltaa tuotteille, joita ei edes puhekielessä helposti 

ymmärretä koneiksi. Samassa direktiivissä kerrotaan myös tuotteet, joita se ei koske. (Siirilä 

& Tytykoski 2016, s. 34-35.)  

 

Koneeksi määritellään direktiivin mukaan sellainen toisiinsa liitettyjen osien tai 

komponenttien yhdistelmä, johon on, tai on tarkoitettu, liitettäväksi voimansiirtojärjestelmä, 

joka ei toimi välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla. Lisäksi ainakin yhden osan tai 

komponentin on oltava liikkuva ja kokoonpanolla on oltava jokin erityinen toiminto. 

(2006/42/EY.)  

 

Koneeksi katsotaan myös edellä mainittu komponenttien yhdistelmä, mistä puuttuvat 

käyttövoiman yhdistämiseen vaadittavat komponentit tai kokonaisuus liitetään 

energianlähteeseen paikan päällä. Määritelmään kuuluvat tämän lisäksi yhdistelmät, jotka 

ovat muuten valmiita, mutta vaativat asennuspaikakseen liikennevälineen, rakennuksen tai 

rakennelman. (2006/42/EY.)   

 

Koneeksi voidaan määritellä suuriakin kokonaisuuksia, kun kokonaisuus on järjestetty 

tiettyjä toimintoja varten sekä ohjattu toimimaan yhtenä yhdistelmänä. Tällainen 

kokonaisuus saattaa sisältää edellä mainittujen koneen määritelmän mukaisia laitteita sekä 

mahdollisesti lisäksi puolivalmisteita, joille toimittaja on antanut tarkat ohjeet niiden 

saattamisesta koneeksi. (2006/42/EY.)  

 

Vaikka direktiivin mukaisessa koneen määritelmässä rajattiin välittömällä ihmis- tai 

eläinvoimalla toimivat järjestelmät pois, on koneeksi sisällytetty sellaiset osien tai 

komponenttien yhdistelmät, missä on vähintään yksi liikkuva osa ja kokonaisuus on 

tarkoitettu kuormien nostamiseen ihmisvoimalla. (2006/42/EY.) 
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Koneilta ja laitteilta vaadittavat terveyteen- ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset esitetään 

konedirektiivin liitteessä 1. Perusperiaate koneiden tuvallisuuden varmistamiselle alkaa 

suunnitteluvaiheesta, jolloin asiaan voidaan järjestelmällisesti vaikuttaa. Prosessi on 

iteratiivinen ja ensimmäisenä vaiheena on vaarojen tunnistaminen. Seuraavaksi suoritetaan 

riskien arviointi ja lopuksi niiden pienentäminen. Asianmukaisesti suunniteltu ja rakennettu 

kone mahdollistaa sen turvallisen käytön, kun riskien arvioinnin tulokset on otettu mukaan 

prosessiin. Tätä kokonaisuutta velvoitetaan koneen valmistajalta. (Siirilä & Tytykoski 2016, 

s. 34-35.)    

 

Direktiivi velvoittaa koneen valmistajaa ottamaan huomioon riskiarvioissa muutakin kuin 

pelkän koneen turvallisen käyttämisen. Ennen koneen markkinoille saattamista velvoitetaan 

valmistajaa tutkimaan tarkoitetun koneen käytön lisäksi, ettei säätö- ja huoltotoimenpiteiden 

aikana aiheudu vaaraa henkilöille. Koneen tarkoitetun käytön lisäksi on huomioon otettava 

ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Tarkoituksena on riskien minimoiminen koneen koko 

elinkaaren aikana aina kuljetuksen-, kokoonpanon-, purkamisen-, käytöstä poistamisen- ja 

romuttamisen vaiheissa. (2006/42/EY.)   

 

Euroopan talousalueella koneiden ja laitteiden on täytettävä konedirektiivin vaatimukset, 

jonka jälkeen ne voidaan saattaa markkinoille turvallisina tuotteina. Laitevalmistaja liittää 

koneeseen CE-merkin ja toimittaa koneen mukana EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, 

jolla vakuutetaan tuotteen täyttävän Euroopan unionin turvallisuus-, terveys- ja 

ympäristönsuojeluvaatimukset. Ennen CE-merkin kiinnittämistä tuotteeseen 

laitevalmistajan on suoritettava kuusiportainen menettely, jolla vaatimustenmukaisuus 

voidaan varmistaa: 

1) Selvitetään sovellettavat direktiivit sekä harmonisoidut standardit. 

2) Tunnistetaan tuotekohtaiset vaatimukset. 

3) Selvitetään, tarvitaanko erillistä ilmoitetun laitoksen suorittamaa 

vaatimustenmukaisuuden arviointia. 

4) Testataan tuote ja varmistutaan vaatimustenmukaisuudesta. 

5) Laaditaan ja taltioidaan tuotteen tekninen dokumentaatio. 

6) Laaditaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitä tuotteeseen CE-merkki. 

(Euroopan komissio 2021.) 
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2.2 Standardit  

Standardien historia ulottuu kauas menneisyyteen. Jo tuolloin hyväksi todettuja käytäntöjä 

pyrittiin yhtenäistämään, mutta vaikutusalueet jäivät hyvin paikallisiksi. Esimerkiksi 

Egyptin pyramidien rakentamisessa otettiin käyttöön tarkat mitat omaava tiili, koska oli 

huomattu työn edistyvän joutuisammin, kun kaikki tiilet olivat samankokoisia. Tiilien 

mitoitus poikkesi kuitenkin muiden alueiden tiilimitoista. Nykyisin standardisointia tehdään 

useimmissa maailman maissa ja vastuu on annettu vapaaehtoisille organisaatioille ja 

standardisointijärjestöille. Standardisointityö on vapaaehtoista myös kansainvälisellä 

tasolla, missä suurimmat standardisointijärjestöt ovat; muita kuin sähköön liittyviä 

standardeja tekevä International Standardization Organization (ISO), mikä nykyisin 

tunnetaan nimellä International Organization for Standardization, sekä sähköön liittyviä 

standardeja tekevä International Electrotechnical Commission (IEC). Euroopassa 

standardisointijärjestöjä on kolme.  

• Comité Européen de Normalisation (CEN) vastaa valtaosin muista kuin tele- ja 

sähköalan standardisoinnista. 

• Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) on 

sähkötekniikan standardisointijärjestö. 

• European Telecommunications Standards Institute (ETSI) on puolestaan telealan 

standardisointijärjestö. 

(Siirilä & Tytykoski 2016, s. 85-86.) 

 

Eurooppalaiset standardisointijärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. 

Direktiiveihin ja säädöksiin kirjataan vain välttämättömimmät vaatimukset ja EU pyytää 

standardisointijärjestöjä laatimaan standardeja, joita seuraamalla koneiden ja laitteiden 

vaatimustenmukaisuus voidaan täyttää, vaikka standardien noudattaminen ei olekaan 

pakollista. Tällaisille standardeille annetaan virallinen asema direktiivin jatkeena 

julkaisemalla ne Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin voidaan puhua 

yhdenmukaistetuista standardeista. (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2020.) 

 

Yhdenmukaistetuilla eli harmonisoidulla standardeilla tarkoitetaan eurooppalaisten 

standardisointijärjestöjen EU:n pyynnöstä laatimia standardeja, jotka laaditaan ja julkaistaan 

EN-standardeina. Nämä standardit on saatettava voimaan kansallisella tasolla kaikissa 
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jäsenmaissa. Kaikki yhdenmukaistetut standardit vahvistetaan Suomessa SFS-standardeiksi. 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2020.) 

 

Eurooppalaiset EN-standardit jaetaan kolmeen ryhmään: A-, B- ja C-luokan standardeihin 

koneturvallisuuden alueella. A-luokan standardeja on tällä hetkellä vain yksi, joka on 

koneturvallisuuden perusta. Tässä SFS-EN ISO 12100 standardissa esitetään yleiset 

periaatteet koneturvallisuudelle sekä riskienhallinnalle. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 85-86.) 

 

Kuvassa 2. selvennetään standardien kolmitasoista hierarkiaa, joka perusta on määritelty 

standardiryhmälle standardissa SFS-EN ISO 12100: 

• ”A-tyypin standardit (turvallisuuden perusstandardit) esittävät perusteet, 

suunnitteluperiaatteet ja yleiset näkökohdat, joita voidaan soveltaa koneisiin 

• B-tyypin standardit (turvallisuuden ryhmästandardit) käsittelevät yhtä 

turvallisuusnäkökohtaa tai yhtä sellaista suojausteknistä laitetta, jota voidaan käyttää 

useissa koneryhmissä: 

o B1-tyypin standardit koskevat tiettyjä yksittäisiä turvallisuusnäkökohtia 

(esim. turvaetäisyydet, pintalämpötila, melu) 

o B2-tyypin standardit koskevat suojausteknisiä laitteita (esim. 

kaksinkäsinhallintalaitteet, koneen toimintaan kytkentälaitteet, kosketuksen 

tunnistavat laitteet, suojukset) 

• C-tyypin standardit (konekohtaiset turvallisuusstandardit) käsittelevät tietyn koneen 

tai koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia.” 

(SFS-EN ISO 12100 2010, s. 10.) 
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Kuva 2. Standardien kolmetasoinen hierarkia (mukaillen Siirilä & Tytykoski 2016, s. 91). 

 

Kuvasta 2 selviää eri standardityyppien kolmitasoinen hierarkkisuus. A-tyypin standardeja 

on tällä hetkellä vain yksi. B-tyypin ryhmästandardit käsittelevät laajempia kokonaisuuksia 

ja C-tyypin konekohtaisilla turvallisuusstandardeilla ohjeistetaan kunkin laitteen 

turvallisuutta yksityiskohtaisesti. 

 

Standardeilla ja asetuksilla on suora yhteys. Hyvä esimerkki tästä on koneasetuksen 

(400/2008) turvallisuusvaatimusten liitteessä 1, missä mainitaan suojuksista ja 

turvalaitteista, että niiden on sijaittava riittävällä etäisyydellä vaaravyöhykkeestä. 

Koneasetuksessa ei turvalliseen etäisyyteen oteta sen enempää kantaa, vaan vastaus löytyy 

standardista SFS-EN ISO 13857:2019 Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja 

alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille.  

Vaikka standardien hyödyntäminen ei ole pakollista, niin riittävän turvallisuuden 

todentaminen muilla keinoin voi olla haasteellista. Tästä syystä standardien seuraaminen 

suunnitteluvaiheessa on hyvin suositeltavaa ja helpottaa riskienhallintaa, kun erityisiä 

perusteluita ei standardeja seurattaessa vaadita. Riskien arvioinnissa viittaus 

yhdenmukaistettuihin standardeihin katsotaan osoittavan vaatimusten täyttymisen. (VNa 

12.6.2008/400; SFS-EN ISO 13857:2019, 2019; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 93-95.)  

A-TYYPIN STANDARDI 

Perusteet 

SFS-EN ISO 12100 

B-TYYPIN STANDARDI 

Ryhmästandardit 

SFS-EN ISO 13854 Turvavälit, SFS-EN ISO 6385:2016:en Ergonomia 

SFS-EN ISO 14120 Suojukset… 

C-TYYPIN STANDARDI 

Konekohtaiset standardit 

SFS-EN 115-1:2017 Liukuportaat, SFS-EN ISO 20430:2020:en Ruiskuvalukoneet, 

SFS-EN 280 + A1:2015 Henkilönostimet, SFS-EN 289:en Muovipuristimet, 

SFS-EN 474-1:2006 + A6:2019:en Maansiirtokoneet – yleiset vaatimukset 

SFS-EN 528 Hyllystöhissit… 
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3 RISKIENHALLINTA (RISKIEN ARVIOINTI JA MENETELMÄT) 

 

 

Tässä pääluvussa käydään läpi riskinarvioinnin vaiheet ja sen työkaluja. Kuten edellisessä 

luvussa selvitettiin, on riskien arviointi hyvä menetelmä työturvallisuuslaissa (738/2002) 

mainitun riittävän järjestelmällisen selvityksen tekemiseksi vaarojen tunnistamisesta, 

vähentämisessä ja arvioinnista. Kokonaisuudessaan riskienhallinta prosessi on erittäin 

kattava ja sisältyy kaikkiin organisaation eri tasoihin, mutta tässä työssä keskitytään pääosin 

riskien arviointiin. 

 

Riskienhallinta on määritelty standardin SFS-ISO 31000:2018 mukaan seuraavasti: 

”koordinoitu toiminta, jolla organisaatiota johdetaan ja ohjataan riskien (3.1) osalta” (SFS-

ISO 31000:2018, s. 6). Käsite on kuitenkin laaja eikä sille ole vakiintunut tarkkaa sisältöä 

mitä riskienhallintaan kuuluu. Sen alle voidaan sijoittaa prosesseja, kuten esimerkiksi 

riskienhallintaprosessi, vakiintuneita toimintatapoja ja vastuualueita tai tapoja raportoida 

asioita. Teollisuudessa riskienhallinta usein ymmärretään prosessi- ja työturvallisuuteen 

liittyvänä käsiteenä unohtamatta taloudellisia riskejä. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella, 

että riskienhallinnalla pyritään hallitsemaan epävarmuuksia, jotta yritys pystyy 

saavuttamaan tavoitteensa. (Ilmonen et al. 2016, s. 40.) 

 

3.1 Riskienhallintaprosessi 

Standardissa SFS-ISO 31000:2018 esitetty riskienhallinta prosessi soveltuu kaikenkokoisille 

yrityksille ja auttaa päätöksenteossa, strategian määrittelyssä sekä sisäisten tavoitteiden 

saavuttamisessa. Prosessi on sovellettavissa suurien kokonaisuuksien hallintaan, mutta sitä 

voidaan hyödyntää myös pienempiin kohteisiin, kuten yksittäiseen projektiin. Tapauksesta 

riippuen riskienhallintaprosessia voidaan räätälöidä tavoitteiden saavuttamiseksi kulloiseen 

toimintaympäristöön. (SFS-ISO 31000:2018, s. 14.) 

 

Kuvassa 3 on kuvattu standardin SFS-ISO 31000:2018 riskienhallintaprosessi, jonka 

keskiössä on riskien arviointi. Koko prosessi on esitetty vaiheittain, mutta käytännössä sen 

on tarkoitettu olevan dynaaminen ja iteratiivinen jatkuva prosessi. Alla on lueteltuna 

prosessin pääosat 

• Viestintä ja tiedonvaihto sidosryhmien kanssa. 
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• Kattavuuden-, kriteerien- ja toimintaympäristön määritys. 

• Riskien arviointi sisältäen riskien tunnistamisen, analysoimisen sekä arvioinnin. 

• Riskien käsittely. 

• Seuranta ja katselmoinnit. 

• Kirjaaminen ja raportointi. 

(SFS-ISO 31000:2018, s. 14.) 

 

 

Kuva 3. Riskienhallintaprosessin kuvaus (SFS-ISO 31000:2018, s. 14). 

 

Kuvassa 3 havainnollistetaan kaikki riskienhallintaprosessin pääkohdat. Seuraavaksi 

käydään standardissa SFS-ISO 31000:2018 esitellyt riskienhallintaprosessin vaiheet läpi 

kokonaisuuden hahmottamiseksi. Itse riskien arviointiin ja sen menetelmiin paneudutaan 

kuitenkin syvällisemmin seuraavassa alaluvussa. 

 

3.1.1 Kattavuus, toimintaympäristö ja kriteerit 

Kattavuuden, toimintaympäristön ja kriteerien määrittämisen tarkoituksena on selventää 

pelisäännöt ja sovittaa prosessi organisaatiolle sopivaksi. Tällöin riskit saadaan käsiteltyä 
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asianmukaisesti ja kattavasti läpi koko organisaation, kun toimintaympäristö ja kriteerit 

pystytään huomioimaan sovellettavan kohteen mukaisesti. (SFS-ISO 31000:2018, s. 15.) 

 

Kattavuuden tarkoituksena on sovittaa prosessi organisaation oikealle tasolle ja määrittää 

sen riskienhallintatoimintojen laajuus, jotta päätöksenteko saadaan kohdennettua asioista 

vastaaville henkilöille. Tässä vaiheessa määritellään resurssien lisäksi, menetelmät, 

käytettävät työkalut ja tekniikat sekä millaisia työvaiheita on käytössä ja millaisia tuloksia 

niiltä odotetaan. 

Toimintaympäristöllä pyritään varmistamaan riskienhallinnan puitteet organisaatiossa. 

Näihin kuuluu muun muassa mahdolliset riskitekijät sisäisessä sekä ulkoisessa 

toimintaympäristössä. Tarkasteltavia asiakokonaisuuksia ovat kulttuurilliset, 

sopimukselliset, hallinnolliset ja strategiset asiat. Arvot ja visiot ovat myös 

toimintaympäristöön vaikuttavia asioita, jotka on syytä ottaa huomioon. 

Riskikriteereiden määrittämisellä tarkoitetaan minkä tyyppisiä riskejä yritys voi ottaa ja 

tärkeää on myös määrittää kuinka paljon. Riskien merkitsevyyden määritys kuuluu tähän 

osioon. Kriteerit ovat dynaamisia ja saattavat muuttua riskien arvioinnin yhteydessä, mutta 

perustaso olisi sovittava alkuvaiheessa. (SFS-ISO 31000:2018, s. 15-16.) 

  

3.1.2 Riskien arviointi 

Riskien arviointi on iteratiivinen prosessi, joka sisältää riskien tunnistamisen, riskien 

analysoinnin sekä riskien merkityksen arvioinnin yhtenä ja järjestelmällisenä 

kokonaisuutena. Kokonaisuudessaan riskein arviointi voidaan suorittaa lukuisilla eri 

menetelmillä ja työkaluilla, jotka soveltuvat parhaiten käsiteltävään aiheeseen tai yritykseen. 

(SFS-ISO 31000:2018, s. 16.) Koska riskien arviointi on hyvin keskeinen osa 

riskienhallintaa, niin se käsitellään tarkemmin omassa alaluvussaan. 

 

3.1.3 Riskien käsittely 

Riskien käsittely on portaittain etenevä prosessi, missä valitaan sopivat menetelmät ja 

toteutustavat riskien käsittelyyn. Standardin SFS-ISO 31000:2018:n mukaan tähän sisältyy 

seuraavat askeleet 

• Menetelmän valinta tai kehittäminen. 

• Suunnittelu ja toteutus. 
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• Vaikuttavuuden arviointi. 

• Jäännösriski hyväksyttävyyden tutkiminen. 

• Käsittelyn jatkaminen, jos jäännösriskiä ei voi hyväksyä. 

(SFS-ISO 31000:2018, s. 18.) 

 

Riskejä voidaan käsitellä monin tavoin. Riskien käsittelyn vaihtoehtoja löytyy valmiina tai 

niitä voi kehittää itse. Tärkeää on kuitenkin löytää sopivin menetelmä kyseiseen tapaukseen. 

Tämä onnistuu vertailemalla kustannuksia, menetelmien huonoja puolia tai työmääriä 

keskenään. Ei ole kiellettyä käyttää useampaa menetelmää tai yhdistellä niitä. Esimerkkejä 

menetelmistä ovat riskin poistaminen lopettamalla kyseinen toiminta, todennäköisyyden 

vaihtaminen sekä riskin säilyttäminen tietoon perustuen. (SFS-ISO 31000:2018, s. 18-19.)  

 

Menetelmän valinnan jälkeen on suunniteltava kuinka käsittelyvaihtoehdot tullaan 

toteuttamaan. Hyvin suunniteltua riskien käsittelyä on helppo seurata, kun tiedetään kuinka 

se tulee etenemään. (SFS-ISO 31000:2018, s. 19.) 

 

3.1.4 Viestintä ja tiedonvaihto 

Viestintä ja tiedonvaihto on vuorovaikutusta sekä yleistä tiedottamista meneillään olevasta 

prosessista sekä tietojen keräämistä mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan saamiseksi. 

Tällä sitoutetaan koko organisaatio mukaan prosessiin, kun kerrotaan havaituista riskeistä ja 

samalle saadaan uutta tietoa mahdollisista riskeistä, joita ei ole vielä huomattu. Tärkeää on 

oikea-aikaisen ja -tasoisen tiedon jakaminen huomioiden henkilöiden yksityisyyssuoja. 

(SFS-ISO 31000:2018, s. 14-15.) 

 

3.1.5 Seuranta ja katselmointi 

Seurannalla sekä katselmoinneilla varmistetaan prosessin laatu ja vaikuttavuus. Seuranta ja 

katselmoinnit on tarkoitettu integroitaviksi sisään koko riskienhallintaprosessiin, jolloin se 

on jatkuvaa ja raportteja voidaan hyödyntää organisaation eri funktiossa prosessin 

seurannassa. (SFS-ISO 31000:2018, s. 19.) 
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3.1.6 Tallenteet ja raportointi 

Tallenteilla ja raportoinnilla on suuri merkitys koko prosessissa. Tärkeää on raportoida koko 

prosessi sekä tulokset tarkoituksenmukaisesti.  Tavoitteena on saada vietyä viesti läpi 

organisaation, edistää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa, kerätä tietoa päätöksentekoon 

ja kehittää samalla riskienhallintamenetelmää sekä -työkaluja. (SFS-ISO 31000:2018, s. 20.) 

 

3.2 Riskien arviointi ja arviointimenetelmät (-työkalut) 

Riskien arvioinnin tarkoituksena on ehkäistä tai vähentää tapaturmia ja työperäisiä 

sairauksia, jotta säädöksiin kirjatut vaatimukset saadaan täytettyä. Koko prosessin läpi 

vieminen on melko laaja kokonaisuus, jossa usein tarvitaan usean alan tuntemusta. Tämän 

takia riskien arviointi on usein ryhmätyötä, missä hyödynnetään eri ammattilaisia kaikilta 

organisaation tasoilta. Laitetta käyttävän portaan panos on myös tärkeä. Tällöin saadaan 

muodostettua kattava arvio tutkittavasta alueesta ja pystytään jo suunnittelussa 

huomioimaan kohteita, jotka voisivat olla mahdollisia vaaranpaikkoja työn toteutus 

vaiheessa. Esimerkiksi turvatoimintoja on saatettu ohittaa sujuvamman työn 

mahdollistamiseksi. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 162-163.) 

 

Riskien arviointi on keskeisin osa riskienhallintaa. Kokonaisuus sisältää kolme pääaskelta, 

jotka standardin SFS-ISO 31000:2018:n mukaan ovat riskien tunnistaminen, riskialanyysi 

sekä riskien merkityksen arviointi (SFS-ISO 31000:2018, s. 16.) Nämä vaiheet ovat osa 

yleistä riskien arvioinnin ja hallinnan menettelyä, joka on esitetty kuvassa 4. Suorittamalla 

nämä askeleet tarkoituksenmukaisesti voidaan varmistua, että toiminta laitteiden tai 

koneiden ympäristössä on turvallista ja riskit on saatu alennettua tasolle, joka voidaan 

hyväksyä (Työsuojeluhallinto 2020.) 
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Kuva 4. Yleinen riskien arvioinnin ja hallinnan menettely (mukaillen Siirilä & Tytykoski 

2016, s. 164). 

 

3.2.1  Riskien tunnistaminen 

Riskien tunnistaminen on riskien arvioinnin onnistumisen kannalta merkityksellisin. 

Olennaista on pysytä tunnistamaan kaikki riskit, jolloin niitä voidaan käsitellä seuraavissa 

vaiheissa. On luonnollista, että vaaraa, jota ei ole tunnistettu, ei pystytä vähentämään tai 

eliminoimaan suojaustoimenpiteillä eikä muillakaan menetelmillä. (Siirilä & Tytykoski 

2016, s. 178.) 

 

Standardin SFS ISO 31000:2018 mukaan kohdassa riskien tunnistaminen pitäisi pystyä 

havaitsemaan ja löytämään kaikki ajantasaiset sekä asianmukaiset riskit, joilla organisaation 

Riskien tunnistus  

(mahdolliset vaarat ja vaaratilanteet) 

Riskien analysointi  

(suuruus, luonne, todennäköisyys) 

Riskien merkityksen arviointi  

(analyysin tulosten vertaaminen 

kriteereihin ja voidaanko jäännösriksi 

hyväksyä) 

On 

Riskin pienentäminen 

muuttamalla laitetta 

tai suojauksia 

Ei 

Mahdollisia uusia 

riskejä? 

Valmis 
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päämäärät voidaan saavuttaa. Työkaluja ja menetelmiä on lukemattomia, mutta seuraavat 

tekijät olisi huomioitava riippuvuussuhteineen (SFS-ISO 31000:2018, s. 16-17): 

• ”aineelliset ja aineettomat riskin lähteet  

• syyt ja tapahtumat  

• uhkat ja mahdollisuudet  

• haavoittuvuudet ja voimavarat 

• muutokset ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä  

• uusien riskien indikaattorit  

• omaisuuden ja resurssien ominaisuudet ja arvo  

• seuraukset ja niiden vaikutus tavoitteisiin  

• tietämyksen määrän ja tiedon luotettavuuden rajoitukset  

• aikaan liittyvät tekijät  

• riskien tunnistamiseen osallistuvien tahojen ennakkoluulot, oletukset ja 

uskomukset.” 

 

Riskien tunnistamisen apuna on hyvä käyttää koneasetuksen (400/2008) liitettä 1, joka 

määrittää koneille ja laitteille tyypillisiä vaaroja yleisellä tasolla. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

valaistus, ergonomia, ohjausjärjestelmät, käynnistyminen, pysäyttäminen, hätäpysäytys, 

suojaaminen mekaanisilta vaaroilta, sähkönsyöttö, äärilämpötilat, tulipalo ja melu.  

Standardin SFS-EN ISO 12100 liitteessä B esitetään taulukoiden avulla esimerkkejä 

vaaratilanteista ja vaarallisista tapahtumista koneasetusta paljon tarkemmalla tasolla. 

Standardissa ei kuitenkaan voida käydä kaikkia mahdollisia riskejä läpi, joten riskin 

arviointia suoritettaessa olisi pystyttävä huomioimaan ja dokumentoimaan muutkin kuin 

standardissa esitetyt vaarat, vaaratilanteet sekä vaaralliset tapahtumat huolellisesti. 

(VNa 12.6.2008/400 liite 1; SFS-EN ISO 12100 s. 106.) 

 

3.2.2 Riskien analysointi 

Riskien analysointi voidaan suorittaa määrällisesti tai laadullisesti tai yhdistelemällä 

molempia riippuen käyttötarkoituksesta. Tärkeintä on selvittää kulloisen riskin luonne ja 

ominaisuudet unohtamatta riskitasoa. Yhdellä riskillä voi olla useita syitä ja seurauksia, jotka 

kaikkia on käytävä läpi huolellisesti. Riskejä analysoitaessa selvitetään riskeihin liittyviä 

epävarmuuksia, niiden lähteitä ja niihin liittyviä seurauksia. Todennäköisyydet, skenaariot 
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sekä näiden hallintakeinot ovat myös huomioita. Riskien vaikuttavuus tulee selvittää tässä 

vaiheessa, jotta merkityksen arviointi voidaan suorittaa. (SFS-ISO 31000:2018, s. 17.) 

 

Jokaisen kohteen riskianalyysi on yksilöllinen ja analysoitava kohde määrittää kuinka 

yksityiskohtainen tai monimutkainen analyysistä pitää tehdä. Käytettävissä olevat resurssit 

ja käytettävissä olevan tiedon laatu ja luotettavuus vaikuttavat osaltaan analyysin 

lopputulokseen. Standardin SFS ISO 31000:2018 mukaan riskejä analysoitaessa olisi 

otettava huomioon seuraavat kohdat (SFS-ISO 31000:2018, s. 17): 

• kuinka todennäköisiä tapahtumat ja seuraukset ovat 

• mitkä ovat seurausten luonne ja suuruus 

• kuinka monimutkaisia tapahtumat ovat ja mitkä ovat niiden liittymäkohdat 

• ovatko tapahtumat aikaan liittyviä tai onko niissä vaihtelua 

• kuinka vaikuttavia nykyiset hallintakeinot ovat 

• mitkä ovat tapahtuman herkkyys- ja luottamustasot. 

 

Riskien analysointimenetelmiä oli lukemattomia, joten vain yksi ei sovellu kaikkiin 

tapauksiin. Yhteistä näille on kuitenkin se, että ne seuraavat yleistä riskien 

arviointiprosessia, mikä on kuvattu kuvassa 4. Analyysimenetelmien heikkoutena on, että 

tulokseksi saa liian suuria tai pieniä riskitasoja. Tästä syystä menetelmän valintaan on 

paneuduttava huolella ja valittava kyseiseen tapaukseen soveltuva menetelmä, jonka käyttö 

tuntuu luontevalta. (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 222-223.) 

 

Yleisesti käytettyjä riskien suuruuden arviointi menetelmiä ovat matriisi-, vuokaavio 

(riskigraafi)-, numeerinen pisteytys- ja yhdistelmämenetelmä, joka on edellä mainittujen 

menetelmien yhdistelmä. Olennaista kaikille menetelmille on selvittää vahingon 

vakavuuden ja sen todennäköisyyden suhde. (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 22.) Nämä kaikki 

neljä menetelmätyyppiä esitellään seuraavaksi.  

 

Riskimatriisissa X-akselille yleensä asetetaan riskin vakavuus ja Y-akselille riskin 

todennäköisyys. Tällainen kaksiulotteinen matriisi on yleisin, mutta neliulotteisiakin löytyy. 

Menetelmässä arvioidaan aluksi riskin vakavuutta ja seuraavaksi riskin 

esiintymistodennäköisyys. Tilanteeseen sopivan vakavuuden ja todennäköisyyden risteämä 

ilmoittaa riskitason. Kuvassa 5 on esitetty viisi kertaa viisi matriisi, missä väriä käyttämällä 
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matriisista saadaan visualisempi ja eri riskitasot ovat helposti erotettavissa. (SFS-ISO/TR 

14121-2, s. 22; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 223-224.) 

 

R
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s 

 →
 5      

4      

3      

2      

1      

 a b c d e 

Riskin seurausten vakavuus   → 

 Kuva 5. Riskimatriisi (mukaillen SFS-EN IEC 31010:2019, s. 117). 

 

Menetelmässä arvioidaan ensin kulloisen riskin vakavuus. Usein vakavuutta verrataan 

henkilöön kohdistuvana vammana, joka riskistä voisi johtua. Tässä esimerkissä 

vakavuustasoja voisivat olla (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 24): 

a) Mitätön haitta – ei vaadi ensiapua 

b) Vähäinen haitta – ensiapu riittävä (ei estettä työn jatkamiselle) 

c) Kohtalainen haitta – merkittävä vammautuminen (paluu entiseen työhön 

mahdollinen) 

d) Vakava haitta – aiheuttaa vaikean vammautumisen (paluu soveltuvaan työhön 

jossain vaiheessa mahdollista) 

e) Erittäin vakava haitta – aiheuttaa kuoleman tai invaliditeetin (työhön paluu ei ole 

mahdollista). 

 

Riskien todennäköisyys olisi arvioitava samanlaisella menettelyllä. Arvioinnin apuna 

voidaan käyttää useita asteikoita. Matriisityypin mukaan asteikko voi olla numeerinen tai 

sanallinen. Se voi myös sisältää lisäselityksiä tarpeen mukaan.  Kuvan 5 riskimatriisissa 

riskin todennäköisyys voisi olla määritelty seuraavasti (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 24-26): 

1) Erittäin epätodennäköinen – alle 20 % todennäköisyys 

2) Epätodennäköinen - alle 40 % todennäköisyys 

3) Harvoin toistuva - alle 60 % todennäköisyys 

Riskitasot: 

Sietämätön riski 

Merkittävä riski 

Kohtalainen riski 

Siedettävä riski 
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4) Usein toistuva - alle 80 % todennäköisyys  

5) Erittäin todennäköinen - yli 80 % todennäköisyys. 

 

Vuokaaviomenetelmää kutsutaan myös riskigraafiksi. Teknisessä raportissa SFS-ISO/TR 

14121-2 esitellyssä vuokaaviomenetelmässä saadaan kullekin riskille lopputuloksena riskin 

suuruusluokka seuraamalla vuokaaviota. Riskin suuruus ilmaistaan numeerisesti asteikolla 

1–6, missä riski on pieni luokissa 1 ja 2, keskimääräinen luokissa 3 ja 4, sekä suuri luokissa 

5 ja 6. (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 26.) 

 

Vuokaaviomenetelmässä valitaan ensin riskin vakavuus, onko tapahtuman toteutuessa 

vammat lieviä vai vakavia. Tämän jälkeen arvioidaan vaaralle altistumisen taajuutta ja 

kestoa. Tapahtuuko altistuminen harvoin vai toistuvasti. Seuraavana on todennäköisyyden 

arviointi asteikolla pieni, keskimääräinen vai suuri. Viimeisenä vaiheena tutkitaan, 

voidaanko vahinko välttää tai rajoittaa vai ei. (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 28.) Kuvassa 6 on 

eritetty teknisen raportin esimerkki vuokaaviosta, jolla riskin suuruutta voidaan arvioida. 

  

Kuva 6. Vuokaaviomenetelmä riskin suuruuden arvioimiseksi (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 

30). 

 

Kuten kuvasta 6 voidaan huomata, kaaviota seuraamalla saadaan selville kyseisen 

tapahtuman riskiluokka, kun vain jokaisessa solmukohdassa arvioidaan tapahtumaan 

liittyviä tasoja.  
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Numeerisessa pisteytysmenetelmässä on riskimatriisin ja vuokaaviomenetelmän tavoin 

kaksi tai useampi muuttujaa, joiden avulla kullekin riskille saadaan määriteltyä riskiluokka 

yhteen laskemalla tai kertomalla muuttujien arvoja. Teknisen raportin SFS-ISO/TR 14121-

2 esimerkissä esitetään kahden muuttujan pisteytysmenetelmä, missä riskiluokka RS (Risk 

score) saadaan laskemalla vakavuuden- ja todennäköisyyden numeeriset arvot yhteen 

yhtälön 1 mukaisesti (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 32):  

 

RS = SS + PS    (1) 

 

Yhtälössä 1 muuttujat ovat riskin seurausten vakavuus SS (Severity score) ja todennäköisyys 

PS (Propability score). Näistä molemmat on jaettu neljään luokkaan, joiden mukaan 

pisteytystä voidaan arvioida. Teknisessä raportissa on esitetty seuraavat muuttujat 

kuvaamaan vakavuutta SS (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 32): 

• ”tuhoisa  SS = 100 

• vaikea  99 ≥ SS ≥ 90 

• kohtalainen  89 ≥ SS ≥ 30 

• vähäinen  29 ≥ SS ≥ 0.” 

 ja todennäköisyyttä PS (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 32): 

• ”erittäin todennäköinen PS = 100 

• todennäköinen  99 ≥ PS ≥ 70 

• epätodennäköinen  69 ≥ PS ≥ 30 

• erittäin epätodennäköinen 29 ≥ PS ≥ 0.” 

 

Lopullinen riskiluokka RS voidaan tarkastaa alla olevan luettelon mukaan, kunhan riskin 

vakavuus SS ja todennäköisyys PS on laskettu yhteen yhtälön 1 mukaan (SFS-ISO/TR 

14121-2, s. 32): 

• suuri riski  69 ≥ RS ≥ 160 

• keskimääräinen riski 159 ≥ RS ≥ 120 

• pieni riski  119 ≥ RS ≥ 90 

• merkityksetön riski  89 ≥ RS ≥ 0. 
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Yhdistelmä menetelmässä yhdistetään kaksi edellä mainituista menetelmistä yhdeksi, 

jolloin molempien vahvuuksia voidaan käyttää entistä paremmin. Vaikka menetelmän 

lähestymistapa olisikin laadullinen, voidaan siihen sisällyttää määrällistä tarkastelua. 

Tällaisia ovat altistumien taajuusalueet sekä erilaiset todennäköisyydet. Esimerkiksi jos 

riskin esiintyminen on todennäköinen, voidaan se määrittää tapahtuvaksi kerran vuodessa. 

Kun taas todennäköisyyden ollessa erittäin suuri määrällisesti, se voidaan ajatella 

tapahtuvaksi kerran tunnissa (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 34.) 

 

Teknisessä raportissa SFS-ISO/TR 14121-2 esitetyssä esimerkissä seurausten vakavuus Se 

(Severity) on jaettu neljään kategoriaan, joilla annetaan numeeriset arvot mahdollisten 

seurausten mukaan. Todennäköisyysluokka Cl (Class) arvioidaan viidestä luokasta 

numeerisen pisteytyksen avulla yhtälön 2 mukaisesti (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 36-38): 

 

Cl = Fr + Pr + Av    (2) 

 

Yhtälössä 2 esitetyt muuttujat ovat (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 36-38): 

• Fr (Frequency) on taajuus, kuinka usein vaaralle voidaan altistua 

• Pr (Probability) kuvaa esiintymistodennäköisyyden vaaralle 

• Av (Avoidance) ilmaisee, voidaanko riski välttää tai rajoittaa. 

 

Muuttujille Fr, Pr ja Av määritetään numeeriset arvot teknisessä raportissa taulukon 1 

mukaisesti, minkä jälkeen todennäköisyysluokka Cl voidaan laskea yhtälössä 2 esitetyllä 

tavalla. Tämän jälkeen valitaan seurausten vakavuus Se, sekä tarkastetaan riskitaso kuvassa 

7 esitetystä matriisista kyseisen Cl:n kohdalta. (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 36-38.) 

 

Taulukko 1. Muuttujien Fr, Pr ja Av numeeristen arvojen valinta (mukaillen SFS-ISO/TR 

14121-2, s. 40). 

Taajuus Fr  Todennäköisyys Pr  Välttäminen Av 

5 1 tunti tai alle 5 Erittäin suuri 5 Mahdotonta 

5 yli tunti … 24 tuntia 4 Todennäköinen 
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Taulukko 1 jatkuu. Muuttujien Fr, Pr ja Av numeeristen arvojen valinta (mukaillen SFS-

ISO/TR 14121-2, s. 40). 

Taajuus Fr  Todennäköisyys Pr  Välttäminen Av 

4 yli 24 tuntia … 2 viikkoa 3 Mahdollinen 3 Mahdollista 

3 yli 2 viikkoa … 1 vuosi 2 Harvinainen 

2 yli 1 vuosi 1 Merkityksetön 1 Todennäköistä 

 

 

Seuraukset Vakavuus 

Se 

Todennäköisyysluokka Cl 

(Fr + Pr + Av) 

4 5-7 8-10 11-13 14-15 

Kuolema, silmän tai käden 

menetys 

4      

Pysyvä vamma, sormien 

menettäminen 

3      

Palautuva vamma, lääkärin 

hoito 

2      

Palautuva vamma, ensiapu 1      

Kuva 7. Riskin suuruuden arviointi (mukaillen SFS-ISO/TR 14121-2, s. 40). 

 

Riskin suuruuden arvioinnissa, kuvassa 7, päädyttäessä punaiselle alueelle on riski suuri ja 

sitä on pienennettävä. Päädyttäessä oranssille alueelle riski on edelleen keskimääräinen ja 

sen pienentämistä suositellaan. Vihreälle pienen riskin alueelle päädyttäessä voidaan katsoa, 

että jatkotoimenpiteitä ei tarvita. 

Tämän menetelmän esimerkissä on vain kolme riskitasoa; suuri, keskimääräinen ja pieni. 

Tästä johtuen kyseinen menetelmä ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla koneiden ja 

laitteiden mekaanisten riskien arviointiin. Vaikka todennäköisyydet olisivat pienimmät 

mahdolliset, joudutaan aina riskin pienentämistä suositeltavalle alueelle, kun seuraukset ovat 

vakavat (eli Se luokka on 4). (SFS-ISO/TR 14121-2, s. 38-40; Siirilä & Tytykoski 2016, s. 

226-227.)  
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3.2.3 Riskien merkityksen arviointi 

Riskitason selvittämisen jälkeen riskienhallintaprosessin seuraavassa vaiheessa suoritetaan 

riskien merkityksen arviointi. Tämän vaiheen tehtävänä on standardin SFS-ISO 31000:2018 

mukaan verrata saatuja riskianalyysin tuloksia määritettyihin riskikriteereihin jatko- 

toimenpiteiden selventämiseksi. Olennaista on myös tukea päätöksentekoa ja pyrkiä 

vastaamaan seuraaviin kysymyksiin dokumentoimalla ne huolellisesti, jotta riskien käsittely 

sekä koko riskienhallintaprosessi saadaan onnistuneesti päätökseen 

• Voidaanko arvioinnin perusteella olla tekemättä muita toimenpiteitä? 

• Pitääkö riskejä vielä arvioida muilla menetelmillä? 

• Täytyykö riskeille suorittaa lisäanalyysejä, jotta ne ymmärretään paremmin? 

• Voidaanko jatkaa nykyisten riskienhallintakeinojen ylläpitämistä?  

• Täytyykö tavoitteita harkita uudelleen? 

(SFS-ISO 31000:2018, s. 18.) 

 

3.3 Riskienhallinta Metso Outotecilla 

Metso Outotecin (MO) riskienhallinta painottuu ennakoivaan ja ehkäisevään riskien 

käsittelyyn. Kaikkia riskejä ei kuitenkaan voida etupanotteisesti aina arvioida ja silloin ne 

käsitellään tilanteen mukaisesti toiminnallisilla riskienhallinta toimenpiteillä. Yrityksessä on 

luotu riskienhallinnan avuksi riskirekisterit, minne on koottu kattava lista erityyppisistä 

riskeistä, joita yritystoiminta saattaa kohdata. Riskirekisterit on jaettu neljään 

alakategoriaan, joiden pääotsikot ovat (Riihilahti 2021a):  

• strategiset riskit 

• taloudelliset riskit 

• operationaaliset riskit 

• henkilövahinko/tapaturma riskit. 

 

Strategisten riskien kategoriassa varaudutaan muun muassa riskeihin, jotka liittyvät 

kaupantekemiseen, teknologiaan, ilmastoon, politiikkaan ja kulttuureihin. Taloudellisten 

riskien osuudessa keskitytään puolestaan maksukykyyn, valuuttakursseihin, luottoon sekä 

korkoon liittyviin riskeihin. Operationaalisilla riskeillä tarkoitetaan projekteihin ja 

valmistamiseen liittyviä riskejä. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotantoon, prosesseihin, 

tuottavuuteen ja informaatioturvallisuuteen vaikuttavat uhkat. Henkilövahinko ja tapaturma 
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riskienhallinta keskittyy ehkäisemään mahdollisia katastrofeja liittyen kiinteistöihin, 

luontoon sekä tietenkin työntekijöihin. Edellä mainitut riskitekijät ovat kuitenkin vain 

esimerkkejä kyseisen alakategorian alta ja todellisuudessa vaaroja, joihin on syytä varautua, 

on listattu todella paljon kattavammin (Riihilahti 2021b.)  

 

Metso Outotecin riskienhallinta hoidetaan yritykselle räätälöidyillä työkaluilla, joka 

tarkastetaan vuosittain parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi. Yleisellä tasolla 

MO:n riskienhallinta prosessi etenee seuraavin askelin 

1) Tunnistetaan ja luokitellaan riskialueet riskirekisterin mukaan. 

2) Riskien arviointi (todennäköisyyden, vaikutuksen ja riskitason mukaan). 

3) Mahdollisten korjaustoimenpiteiden, vastuiden ja aikataulun sopiminen. 

4) Tehtyjen toimien ja jäännösriskien seuraaminen. 

(Riihilahti 2021a.) 

 

Tämän työn kannalta tärkein työkalu tuotannon sekä työturvallisuuden riskien hallintaan ja 

dokumentointiin Metso Outotecilla on Risk assessment template, jonka tunnus on MO-

QF007. Tämä työkalu on esitelty tarkemmin seuraavan kappaleen kohdassa riskien arviointi 

Metso Outotecilla. 
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4 LASERHITSAUSROBOTTISOLUN RISKIENHALLINTA – CASE STUDY 

 

 

Metso Outotecin Lappeenrannan yksikön robottihitsaussolua ollaan uudistamassa. Uuden 

laserhitsaussolun hankintaa varten on kysytty useita tarjouksia, joista erillisten vertailujen 

pohjalta valittiin parhaiten yrityksen tarpeita vastaava kokonaisuus. Tarkoituksena on 

korvata kauan palvellut kaasukaarihitsausrobotti uudella ja samalla uudistaa myös 

menetelmä laserhitsaukseksi. Hankittavan laserhitsaussolun ja sen ympäristön turvallisuus 

on tärkeässä osassa Lappeenrannan yksikön toiminnan kehittämisessä. Riskienhallinta on 

keskeisessä osassa turvallisen toimintaympäristön luomisessa henkilöstölle sekä yritykselle.  

 

4.1 Hankittavan hitsaussolun esittely 

Hankittava laserhitsaussolu sisältää omalla ajoradalla liikkuvan hitsausrobotin, sekä erillisen 

solun läpi kulkevan lineaariajoradan, jolla robotille voidaan syöttää hitsattavia aihioita 

molemmista suunnista. Kuvassa 8 on esitetty havainnollistava luonnos solusta, jossa 

oikeasta reunasta ladattava kappaleen käsittelylaite on ajettu robottihitsaussoluun, missä itse 

hitsaus tapahtuu lasersäteen tunnistavan turvaseinästön sisällä. Henkilöiden pääsy ajoradalle 

on estetty kiinteillä seinillä sekä toiminnan mahdollistavilla valoverhoilla, jotka ovat osa 

solun toimittajan kokonaisuutta. Valoverhoja ei kuitenkaan havainnekuvassa ole esitetty. 

 

 

Kuva 8. Havainnekuva laserhitsaussolusta (Tiainen & Ylä-Outinen 2020). 

 

 

Turvaseinästö 

Ajorata 

Hitsausrobotti 

Käsittelylaite 
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4.2 Valmistettavat kappaleet 

Lappeenrannassa Metso Outotecin yksikössä valmistetaan avainkomponentteja 

prosessiteollisuuden suodattimiin ja suoritetaan niiden kokoonpano. Tärkeimpiä 

valmistettavia komponentteja ovat painesuodattimien levypakkaan tulevat levyt sekä 

kehykset. Näiden osien valmistuksessa pääpaino on ollut käsin hitsauksessa ja osassa on 

hyödynnetty olemassa olevaa kaarihitsausrobottia, joka tullaan korvaamaan uudella 

laserhitsaussolulla. 

 

Levyjen sekä kehysten valmistettavuudessa on hyödynnettävissä useita 

laserhitsausmenetelmän etuuksia. Menetelmän tarkkaan kohdennettu energiantuonti 

minimoi hitsin muutosvyöhykkeen vaikutuksen. Kappaleeseen syntyy näin vähemmän, jos 

ollenkaan, lämmöntuonnista johtuvia jännityksiä ja muodonmuutoksia. Lämmöntuonnin 

haasteet aiheuttavat kaarihitsauksessa paljon jälkikäsittelyä viimeistelyyn. Laserilla 

hitsattaessa ei myöskään tarvita lisäainetta, jolloin lasersäteellä sulatetaan vain perusainetta 

ja näin ollen liitoksesta saadaan kestävämpi verrattuna kaarihitsaukseen. (Rath 2017, s. 50-

51.) Hitsaukseen käytetyn ajan ja lämmöntuonnin minimointi ovat juuri tärkeimmät 

valintakriteerit laserhitsausmenetelmän valinnassa kyseisille kappaleille (Naukkarinen 

2021).  

 

Menetelmän muuttuessa on hitsattavien kappaleiden geometriaa hieman muutettava, jotta 

laserhitsausta voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on aiheuttanut 

päivitystarpeen sekä levyihin että kehyksiin erityisesti ilmarakojen osalta verrattuna 

kaarihitsaukseen. Samalla molempien kappaleiden hitsausta varten on kehitetty 

hitsauskiinnittimet, jotka ovat suunniteltu uuden hitsausrobotin tarpeisiin. Kiinnittimien 

suunnittelussa on keskitytty maksimoimaan kappaleiden paikoituksen tarkkuus ja helppous 

sekä samalla mahdollistetaan hitsauspään esteetön pääsy kaikkiin saumoihin. Hitsauspään 

ulottuvuuden ja kiinnittimen kiinnittämisen takia robottisolun ajoradalla oleviin 

käsittelylaitteisiin suunniteltiin erityiset tuet, johon levyn sekä kehyksen kiinnittimet ovat 

helppoja ja nopeita asentaa.  (Naukkarinen 2021.) Kuvassa 9 on näytetty kehykselle 

suunniteltu hitsauskiinnitin kokonaisuus, missä keskellä näkyy kehyksen kiinnitin ja 

molemmin puolin kääntölaitteeseen jäävät kiinnitystuet. Kuvassa 10 näytetään kehyksen 

kiinnitin, joka irrotetaan hitsauksen jälkeen kiinnitystuista ja sen tilalle kiinnitetään hitsausta 
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varten panostettu samanlainen kiinnitin. Kuvassa 11 on hitsausta varten panostettu levyn 

kiinnitin asennettuna kiinnitystukiin. 

 

 

Kuva 9. Kehyksen kiinnitin ja käsittelylaitteeseen jäävät tuet (Ylä-Outinen 2021b). 

 

 

Kuva 10. Kehyksen kiinnitin, johon hitsattavat kappaleet asemoidaan ja lukitaan (Ylä-

Outinen 2021b). 

 

 

Kuva 11. Hitsausta varten panostettu levyn kiinnitin (Ylä-Outinen 2021b). 

Kehyksen kiinnitin 

Kiinnitystuet 

Kiinnitystuet 

Levyn kiinnitin 
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4.3 Robottisolun toimintaympäristön esittely 

Uuden robottisolun sijoittuminen Metso Outotecin Lappeenrannan tuotantoyksikön 

osavalmistukseen toteutetaan kuvassa 12 esitetyn yksinkertaistetun sijoituspiirustuksen 

mukaisesti.  

 

  

Kuva 12. Yksinkertaistettu sijoituspiirustus robottisolusta (Ylä-Outinen 2021b). 

 

 

 
 

 

Laserhitsaussolu 

Kehys puoli 

Hitsausrobotti 

Levy puoli 

Kehyksen 

viimeistely 

Levyn 

viimeistely 

Työtila 1 

Työtila 2 
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Varattu tuotantotila on lähestulkoon kokonaisuudessaan uuden laserhitsaussolun 

toimintaympäristöä. Materiaalivirta kulkee kuvasta 12 tarkasteltuna alhaalta ylöspäin, 

jolloin turhaa risteävää liikennettä voidaan rajoittaa tehokkaasti. Tuotantotilassa on 

laserhitsaussolun lisäksi kaksi muuta työtilaa, joissa voidaan suorittaa muiden kappaleiden 

valmistusta häiritsemättä hitsaussolua. (Pyysing 2021.) 

 

Hitsausrobotin molemmin puolin ovat kiinnittimien lataussolut, joissa valmistellaan 

hitsattavat kappaleet kiinnittimiin hitsausta varten. Hitsausrobotille voidaan syöttää 

hitsattavia kappaleita molemmista suunnista tai vain toisesta tarpeen mukaan. Lähtökohta 

solun suunnittelussa on kuitenkin ollut, että hitsausrobotin toiselta puolelta syötetään 

hitsaukseen kehyksiä ja toiselta levyjä. Molemmissa lataussoluissa on kaksi latauspistettä, 

jolloin toisen ollessa hitsattavana voidaan toista kiinnitintä ladata samaan aikaan. (Ylä-

Outinen 2021a.) 

 

Työkierto yleisellä tasolla laserhitsaussolussa on suunniteltu niin, että kehys- ja levypuolen 

hitsauskiinnittimen lataus voidaan suorittaa yhtäaikaisesti. Kun toinen kiinnitin on saatu 

ladattua, siirretään se ajoradalla olevaan käsittelylaitteeseen ja lähetetään hitsausrobotille 

hitsattavaksi. Hitsauksen jälkeen kappale palautuu lataussoluun, josta se lähetettiin ja saman 

aikaisesti toisen lataussolun kappale voidaan lähettää hitsattavaksi. Palautunut kappale 

kiinnittimineen nostetaan takaisin latauspisteeseen, missä hitsattu kappale irrotetaan 

kiinnittimestä ja nostetaan viimeistelypisteeseen. Tässä vaiheessa suoritetaan kappaleen 

laatutarkastus ja viimeistely, jonka jälkeen se voidaan siirtää varastoon odottamaan käyttöä. 

Vapautuneen kiinnittimen lataus voidaan aloittaa heti hitsatun kappaleen siirron jälkeen. 

(Pyysing 2021.)  

 

Kehyksien sekä levyjen kiinnittimien lataussolut ovat periaatteeltaan samanlaiset. 

Molemmissa on kaksi latauspistettä lähellä laserhitsausrobotin ajorataa, missä 

käsittelylaitteet sijaitsevat. Turvallisuus on varmistettu valoverhoilla, jonka kuittaus voidaan 

suorittaa vain turvalliselta alueelta. Latauspisteiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 

kiinnittimiin asennettavien kappaleiden varastot, joita täydennetään tarpeen mukaan. 

(Pyysing 2021.) Kuvassa 13 on esitetty hitsauskiinnittimen lataussolun havainnekuva 
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toiminnan ymmärtämiseksi. Molempien kiinnittimien lataussolujen työkierto käydään 

tarkemmin läpi seuraavaksi. 

 

 

Kuva 13. Kiinnittimen lataussolun havainnekuva (Pyysing 2021).  

 

4.4 Levy- sekä kehyssolujen prosessikuvaus 

Prosessikaavio kuvaa prosessin toiminnot, siihen kuuluvat roolit sekä tiedonkulun 

toimijoiden välillä graafisessa muodossa. Tällaista kaaviota, missä kuvataan vain prosessin 

toiminnot tarpeellisine tietoineen, voidaan kutsua myös vuokaavioksi. (Laamanen & Tinnilä 

2009, s.124.) Prosessikaavion on tarkoitus selventää työtehtävien kulkua molempien 
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kappaleiden kohdalla ja tästä syystä sekä kehys- että levysolujen toiminnot ovat erotettu 

omiksi kaavioikseen. Kuvassa 14 esitetään kehyssolun ja kuvassa 15 levysolun 

yksinkertaistettu prosessikaaviot. 

 

 

Kuva 14. Kehyssolun prosessikuvaus (Pyysing 2021). 
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Kuva 15. Levysolun prosessikuvaus (Pyysing 2021). 

 

4.5 Levy- ja kehyssolujen vaarojen tunnistaminen 

Vaarojen tunnistamisen tärkeyttä riskien hallinnassa ei voi liikaa korostaa, sillä vaaraa, jota 

ei ole osattu tunnistaa, ei myöskään voida eliminoida (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 178). 

Tärkeintä on yrittää löytää kaikki mahdolliset vaaratekijät jokaiseen työvaiheeseen, joita 

levy- ja kehyssoluissa suoritetaan. Havaituista vaaroista, vaaratilanteista ja vaarallisista 

tapahtumista on tarkoitus koostaa lista, jonka avulla itse riskein arviointi ja analysointi 

tullaan suorittamaan. Apuna vaarojen tunnistamisessa voidaan käyttää asetuksessa koneiden 
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turvallisuudesta (400/2008) olevaa liitettä I sekä standardin SFS-EN ISO 12100 liite B:tä 

soveltuvin osin (Siirilä & Tytykoski 2016, s. 179-180.)   

 

Standardin SFS-EN ISO 12100 liitteessä B jaetaan erityyppiset vaarat seuraaviin pääryhmiin 

(SFS-EN ISO 12100 2010, s. 108-112):  

• ”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”. 

 

Jokainen pääryhmistä sisältää suuren määrän alakohtia vaaratyypeistä, joilla pyritään 

yksityiskohtaisesti selventämään mistä vaaratilanne voi syntyä ja millaisia seurauksia siihen 

mahdollisesti voi liittyä. Osaa vaaroista voi käyttää itsenäisesti, mutta usein tilanteen 

yksityiskohtaiseen tarkasteluun on syytä muodostaa tilannetta kuvaava vaara yhdistämällä 

sekä alkuperä, että siitä mahdollisesti johtuvat seuraukset. Alla on lueteltuna muutama 

esimerkki mekaanisista vaaroista, joita standardin SFS-EN ISO 12100 liitteen B 

esimerkkivaaroista voidaan muodostaa: 

• Isku, joka aiheutuu varastoituneesta energiasta 

• Puristuminen, jonka aiheuttaa liikkuvan kone-elimen lähestyminen kiinteää osaa 

• Hankautuminen tai hiertyminen, joka aiheutuu pyörivästä kone-elimestä 

(SFS-EN ISO 12100 2010, s. 106-108.) 

 

Vaarojen tunnistaminen on kokonaisuudessaan esitetty työn liitteessä I, missä kaikki 

mahdolliset vaarat on pyritty tunnistamaan. Liitteen I listassa jokaisen vaaratyypin alle on 

koostettu vaaran alkuperä ja tunnistettu siihen liittyvät mahdolliset seuraukset. Jos kyseinen 

vaara ei ole työympäristössä mahdollinen, on sen seuraustenkin punnitseminen jätetty 
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huomioitta. Pääluvussa tulokset on myös esitetty pääosa havaituista vaaroista seurauksineen 

jokaiselle pääryhmälle. 

 

Liitteen I taulukkoa tunnistetuista vaaroista käytetään hyväksi riskien arvioinnissa, missä 

kunkin mahdollisen vaaran tasoa ja ilmenevyyttä punnitaan käytännön työtilanteisiin. On 

kuitenkin hyvä ymmärtää, että kaikkia tunnistettuja vaaroja ei tulla käsittelemään 

yksityiskohtaisesti, vaan riskien analysointi keskittyy tekemisen kannalta oleellisiin 

vaaroihin. Tärkeää on myös tiedostaa, että vaaroja tunnistettaessa sama vaaratilanne saattaa 

liittyä useampaan vaaraan. Esimerkiksi mekaanisia vaaroja tunnistettaessa kappaleiden 

siirtoon liittyy mahdollisesti seuraavia vaaroja: 

• kiihtyminen, hidastuminen 

• liikkuvan kone-elimen lähestyminen kiinteää osaa 

• putoavat esineet 

• painovoima 

• korkeus maanpinnasta 

• epävakavuus 

• liike-energia 

 

4.6 Riskien arviointi Metso Outotecilla 

Vaarojen tunnistamisen ja dokumentoinnin jälkeen riskien arviointi jatkuu riskien 

analysoinnilla riskienhallinta prosessin mukaisesti. Tämän diplomityön tarkoituksena on 

tuottaa riskien arviointi uuden laserhitsaussolun rajapintaan toiminnan aloittamiseksi, missä 

ladataan hitsauskiinnittimiä hitsausta varten sekä irrotetaan niistä valmiit kappaleet 

hitsauksen jälkeen tarkastukseen ja viimeistelyyn. Riskien analysointi on syytä aloittaa 

listaamalla kaikki työvaiheet ja tunnistaa tapahtumaan liittyvä mahdollinen riski käyttäen 

apuna hitsauskiinnittimien lataussolujen prosessikuvauksia sekä liitteen I riskien tunnistusta.  

 

Riskien analysointi ja –merkityksen arviointi suoritetaan Metso Outotecilla yrityksen 

tarpeisiin kehitetyllä työkalulla, jonka tunnus on MO-QF007. Työkalussa on ensimmäisenä 

luettelo riskien arviointiin osallistujista, jotka vahvistavat osallisuutensa nimikirjoituksella. 

Seuraavana määritellään mahdolliset raja-arvot, joilla voidaan rajata arvioinnin laajuutta. 

Tässä kohtaa selvennetään alueella liikkuvat henkilöryhmät, mitkä ovat alueella vaaditut 

henkilökohtiaset suojavarusteet, alueen muu liikenne, työpisteen tarkoitettu käyttö ja 
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ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Oletusten jälkeen voidaan olettaa, että esimerkiksi 

alueella ei liiku lapsia ja asian käsittely voidaan jättää pois riskien arvioinnista (Kettunen 

2021.) 

 

Työkalu sisältää tunnistetun riskin alkutilanteen arvioinnin sekä jäännösriskin arvioinnin 

kyseisen riskien rajoitustoimenpiteiden jälkeen. Koko prosessin tarkoitus on saattaa kaikki 

työvaiheet joko kokonaan riskittömiksi tai vähintään tasolle, missä olemassa oleva riskitaso 

voidaan hyväksyä (Kettunen 2021.) Kuvassa 16 on esitetty riskien arviointityökalun 

ensimmäisen vaiheen kohdat. 

 

Taulukko 2. Riskien olemassa olevan tason arviointi (mukaillen Metso Outotec 2021). 

Riskien olemassa olevan tason arviointi 

No

. 

Työvaiheen 

kuvaus 

Tunnistettu 

vaara 

Vaaratapahtuman 

kuvaus 

Olemassa- 

oleva riskin 

hallinta 

Toden-

näköisyys 

(A-E) 

Seuraus 

(1-5) 

Olemassa- 

oleva riski 

1        

1.1        

1.2        

2        

 

Kuten taulukosta 2 nähdään, saadaan riskien olemassa olevat tasot arvioitua seuraamalla 

työkalun otsikoita, jotka ovat hyvin itseään selittäviä. 

 

Työkaluun kerätään kyseisen työtehtävän prosessissa esitetyt työvaiheet omille riveilleen ja 

merkitään juoksevalla numeroinnilla. Jokaiseen esitettyyn työvaiheeseen voi liittyä useita 

alakohtia, joilla se voidaan jaotella tarkemmin tehtävään liittyviin yksityiskohtaisiin 

tapahtumiin. Nämä on numeroitu toisen tason numeroinnilla esimerkiksi 1.1 ja 1.2. 

Seuraavaksi kyseisen tapahtumalle kirjataan kaikki potentiaaliset tunnistetut vaarat, joita 

siihen voi mahdollisesti liittyä. Samaan tapahtumaan voi liittyä useita erilaisia vaaroja. 

Esimerkiksi nostotapahtumassa tällaisia voivat olla: isku, puristuminen ja kappaleen 

putoaminen. Vaaratapahtuman kuvaus pyrkii selventämään kuinka kyseinen riski voisi 

mahdollisesti tapahtua. Usein tunnistettu vaara on kuitenkin jo hyvin kuvaava, joten kaikkia 

mahdollisia tilanteita ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista erikseen luetella 

vaaratapahtuman kuvauksessa. Jos kyseiseen tapahtumaan liittyy jokin olemassa oleva riskin 
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hallinta tai mahdollisesti vaaran poistava menettely, kirjataan se olemassa olevaksi riskin 

hallintatoimenpiteeksi (Kettunen 2021.) 

 

Seuraava vaihe riskien arvioinnissa on arvioida todennäköisyys jokaiselle mahdolliselle 

vaaratapahtumalle. Arviointi suoritetaan valitsemalla tilanteeseen sopiva 

esiintymistodennäköisyyskerroin viisitasoisesta taulukosta, joka on kuvattu kuvassa 16. 

Kertoimet esitetään kirjain tunnuksilla A-E, joista A on tapahtumana hyvin harvinainen tai 

lähes mahdoton kun taas kerroin E kuvastaa tapahtumaa, jonka todennäköisyys lähes 

varmasti (Kettunen 2021.) 

 

Esiintymistodennäköisyyskerroin 

Kerroin Esiintymistaajuus 

E 

Varmasti 
Tapahtuu usein tai päivittäin 

D 

Todennäköinen 
On tapahtunut tai tapahtuu viikoittain 

C 

Mahdollinen 
Voi tapahtua tai tapahtuu kuukausittain 

B 

Epätodennäköinen 
Ei todennäköinen tai tapahtuu kerran vuodessa 

A 

Harvinainen 

Lähes mahdoton tai tapahtuu kerran 

kymmenessä vuodessa 

Kuva 16. Riskien arviointityökalun esiintymistodennäköisyyskertoimen valintataulukko 

(mukaillen Metso Outotec 2021). 

 

Riskien arvioinnin ensimmäisen vaiheen riskitason selvittämiseen tarvitaan vielä seurausten 

vakavuuskerroin, joka on esitetty kuvassa 17. Tämä kerroin kuvastaa millaisia seurauksia 

kyseisellä tapahtumalla voi olla joko tehtävän turvallisuuden, henkilön terveyden, 

ympäristön tai taloudellisten menetysten näkökulmasta. Luetelluista näkökulmista valitaan 

suurin keroin, jos tapahtumalla on useita vaihtoehtoja. Esimerkiksi kappaleen siirrossa voisi 

kappaleen putoaminen aiheuttaa vähäisen taloudellisen menetyksen, mutta henkilön 

jäädessä kappaleen alle ajaudutaan suuren kertoimeen. Seurausten vakavuuskerroin 
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määräytyy numerolla 1-5, joista 1 kuvaa hyvin vähäistä seurausta ja 5 puolestaan erittäin 

vakavaa (Kettunen 2021.) 

 

Seurausten vakavuuskerroin 

Kerroin Turvallisuus 
Terveys 

(altistus) 
Ympäristö 

Taloudellinen 

Laite-

vahinko 

Tuotannon 

menetys 

5 

Vakava 
Kuolettava Kuolema 

katastrofaalinen 

 

> 100xn 

Eur 
> 8 tuntia 

4 

Suuri 

Pysyvä 

vammautuminen 
Pitkäaikainen Vakava 

> 20xn 

Eur 
4-8 tuntia 

3 

Kohtalainen 
Poissaolo Lyhytaikainen Pitkäaikainen > 5xn Eur 2-4 tuntia 

2 

Pieni 
Lääkinnällinen Väliaikeinen Lyhytaikainen > n Eur 1-2 tuntia 

1 

Vähäinen 
Ensiapu Hetkellinen Vähäinen < n Eur < 1 tunti 

Kuva 17. Riskien arviointityökalun seurausten vakavuuskertoimen valintataulukko 

(mukaillen Metso Outotec 2021). 

 

Riskitaso on nyt mahdollista määrittää jokaiselle tapahtumalle riskimatriisista, joka on 

esitetty kuvassa 18, esiintymistodennäköisyys- ja seurausten vakavuuskertoimien avulla. 

Matriisin vaaka-akselilta valitaan tapahtumalle valittu todennäköisyyskerroin ja 

pystyakselilta vakavuuskerroin. Riskimatriisi osoittaa riskin suuruuden 

esiintymistodennäköisyyden ja seurauksen risteyskohdassa. Esimerkiksi 

esiintymistodennäköisyyskertoimen ollessa D ja vakavuuskeroimen 3 päädytään kohtaan 

D3, jonka värikoodi on keltainen (Kettunen 2021.)  
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Kuva 18. Riskimatriisi riskitason selvittämiseksi esiintymistodennäköisyyden ja seurauksen 

perusteella (mukaillen Metso Outotec 2021). 

 

Riskimatriisin värikoodin kertoo kyseisen tapahtuman lopullisen riskitason olemassa 

olevalla ohjeistuksella sekä turvallistamistoimilla. Kuvassa 19 on Metso Outotecin 

riskienarviointityökalun MO-QF007 mukaiset riskitasot.  Värikoodeilla havainnollistettu 

riskitaso on kolmiportainen kuten alla on lueteltu. 

• Vihreä / Matala: Tapahtumasta ei aiheudu vaaraa tai se on hallittavissa normaaleilla 

työmenettelyillä. 

• Keltainen / Kohonnut: Tapahtuman turvallisuutta on parannettava ohjeilla tai muilla 

menettelyillä. Riskitasolle vaaditaan työturvallisuusvastaavan hyväksyntä. 

• Punainen / Korkea: Riskitaso ylittää sallitun ja tasoa on alennettava.  

(mukaillen Metso Outotec 2021.) 

 

Riskitaso Vaadittava toimenpide 

Matala Hallittavissa rutiinimenettelyin. 

Kohonnut Vaaditaan työturvallisuusvastaavan hyväksyntä. 

Korkea 

Työ tai tehtävä keskeytettävä. Suoritettava 

turvallistamistoimenpiteet hyväksyttävän riskitason 

saavuttamiseksi. 

Kuva 19. Riskitason kuvaus vaadittavien toimenpiteiden mukaisesti (mukaillen Metso 

Outotec 2021). 

Riskimatriisi 

(Esiintymistodennäköisyys & Seuraus) 

5 A5 B5 C5 D5 E5 

4 A4 B4 C4 D4 E4 

3 A3 B3 C3 D3 E3 

2 A2 B2 C2 D2 E2 

1 A1 B1 C1 D1 E1 

 A B C D E 
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Ensimmäisen vaiheen riskien arvioinnin jälkeen tapahtuman riskitason jäädessä matalaksi 

voidaan kyseinen tapahtuma katsoa turvalliseksi, joka ei vaadi enempää lisätoimenpiteitä. 

Jos tapahtumalla on kohonnut tai korkea riskitaso, niin kyseiset tapahtumat on käsiteltävä 

uudelleen, jolloin riskitaso pyritään alentamaan sallitulle tasolle erillisillä lisätoimenpiteillä 

(Kettunen 2021.) Riskitasoltaan kohonneen tai korkean tapahtuman lopullinen riskien 

arviointi suoritetaan työkalun seuraavassa vaiheessa, joka on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Jäännösriskien arviointi turvallistamistoimenpiteiden jälkeen (mukaillen Metso 

Outotec 2021). 

 Jäännösriskien arviointi 

No. 

Riskien 

olemassa 

olevan 

tason 

arviointi 

Lisätoimenpiteillä 

suoritettava riskin 

hallinta 

Toden-

näköisyys 

(A-E) 

Seu-

raus 

(1-5) 

Jäännös-

riski 

Vastuu-

henkilö 

Toteutuspäivä 

ja allekirjoitus 

1       

1.1       

1.2       

2       

 

Taulukko 3 selventää, kuinka kohonneen ja korkean riskitason käsittelyä jatketaan 

jäännösriskien arvioinnilla, missä tapahtuman tilannetta pyritään parantamaan kaikin 

mahdollisin tavoin. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi erilaisten ohjeistuksien luominen, 

koulutus menettelyt, mahdollisten suojusten lisääminen. Tapahtuman mahdollisen vaaran 

alentamisen jälkeen suoritetaan uudelleen esiintymistodennäköisyys- ja seurausten 

vakavuuskertoimien valinta, joiden avulla jäännösriskitaso saadaan selville riskimatriisia 

hyödyntäen (Kettunen 2021.)   

 

Kohonnut riskitaso on mahdollista hyväksyä, jos kaikki mahdollinen on tilanteen 

parantamiseksi tehty. Lopullisen hyväksynnän tekee Metso Outotecilla Lappeenrannan 

yksikössä tuotannon turvallisuudesta vastaava henkilö, jota tukee riskien arvioinnin 

suorittava ryhmä (Kettunen 2021.) 

 

Korkeaa riskitasoa ei voida missään olosuhteissa hyväksyä ja tällaisen tapahtuman riskitaso 

on saatava alennettu vähintään kohonneelle tasolle. Jos tähän ei pystytä millään 

toimenpiteillä, on kyseinen tapahtuma kokonaan poistettava tai muutettava. Jos tapahtuma 
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korvataan uudella, suoritetaan sille samanlainen riskien arviointi kuin muillekin tapahtumille 

vaarojen tunnistamisesta aloittaen (Kettunen 2021.)   

 

Jäännösriskien arviointilomakkeen lopussa on varattu tila vastuuhenkilön nimeämiseksi, 

joka varmistaa, että kyseisen tapahtuman lisätoimenpiteet tulevat käytäntöön. Vastuuhenkilö 

allekirjoittaa puumerkkinsä viimeiseen sarakkeeseen, kun hänen vastuullaan ollut korjaava 

toimenpide on saatu valmiiksi. Turvallistamistoimien tulee olla suoritettu ennen kuin 

tehtävää voidaan jatkaa tai ottaa käyttöön riippuen suoritetaanko riskien arviointia uudelle 

vai jo olemassa olevalle työtehtävälle (Kettunen 2021.) 
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5 TULOKSET 

 

 

Diplomityön tuloksina tunnistettiin Metso Outotecin Lappeenrannan yksikön hankittavan 

laserhitsausrobotin rajapinnan toimintaan liittyvä lainsäädäntö ja asetukset sekä määräykset. 

Työturvallisuuslain mukainen riittävän järjestelmällinen riskien hallinta suoritettiin 

standardin SFS-ISO 31000:2018 mukaisesti painottaen kohtaa riskien arvioiti, missä riskit 

tunnistettiin, analysoitiin ja niiden merkitys arvioitiin.  

 

5.1 Riskien tunnistamisen tulokset 

Riskien tunnistaminen suoritettiin käyttäen apuna koneasetuksen (400/2008) liitettä 1 ja 

standardin SFS-EN ISO 12100 liitettä B. Tarkoitus oli selvittää kaikki mahdolliset vaarat, 

joita työympäristössä voi esiintyä. Alla olevaan listaan on kerätty konkreettisia esimerkkejä 

vaaran tunnistuksessa esiin nousseista vaaroista seurauksineen. Jokaiseen mahdolliseen 

vaaraan liittyy yksi tai useampi mahdollinen seuraus. Tässä niitä ei kuitenkaan ole jaoteltu 

vaarallisuuden tai esiintymistiheyden mukaisesti. Taulukoitu vaarojen tunnistus löytyy 

kokonaisuudessaan liitteestä I. 

• Tunnistetut mekaaniset vaarat 

o Yliajetuksi, paiskaantuneeksi tai lävistetyksi tuleminen, joka johtuu 

kiihtymisestä tai liike-energiasta  

o Viiltyminen tai leikkautuminen, joka johtuu viiltävästä osasta tai terävästä 

reunasta 

o Puristuminen, hankautuminen tai hiertyminen, joka johtuu liikkuvan kone-

elimen lähestymisestä kiinteää osaa 

o Isku, joka johtuu putoavasta esineestä, painovoimasta tai epävakaudesta 

o Liukastuminen tai kompastuminen, joka johtuu epävakaudesta, epätasaisesta 

tai liukkaasta pinnasta 

• Tunnistetut sähköstä johtuvat vaarat 

o Sähkömagneettiset ilmiöt, jotka vaikuttavat lääkinnällisiin implantteihin 

o Tulipalo, jonka aiheuttaa ylikuormitus 

o Palovamma tai sähköisku, jonka aiheuttaa vikatikanteen takia 

jännitteelliseksi tulleet osat  

o Palovamma, tulipalo tai sähköisku, jonka aiheuttaa oikosulku 
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• Tunnistetut lämpötilasta johtuvat vaarat 

o Kuoleman tai palohaavan aiheuttanut räjähdys 

o Kuoleman, palovamman nestehukkaa tai epämukavuutta, jotka aiheutuvat 

liekeistä 

o Epämukavuutta tai palovamma, joka aiheutuu kappaleen korkeasta 

lämpötilasta 

o Epämukavuutta tai paleltuma, joka aiheutuu kappaleen matalasta 

lämpötilasta 

• Tunnistetut melusta johtuvat vaarat 

o Epämukavuutta, stressiä, korvien soimista, väsymystä, tarkkaavaisuuden- tai 

pysyvää kuulon menetystä, joka aiheutuu valmistusmenetelmästä. 

Esimerkiksi vasaroiminen, leikkaaminen tai hionta. 

o Epämukavuutta tai korvien soimista, joka aiheutuu raapivista pinnoista 

o Epämukavuutta, stressiä, pysyvää kuulon menetystä tai korvien soimista, 

joka aiheutuu liikkuvista osista 

• Tunnistetut tärinästä johtuvat vaarat 

o Epämukavuutta tai neurolokisia vaivoja, jotka johtuvat värähtelevistä 

laitteista 

• Tunnistetut säteilystä johtuvat vaarat 

o Hermosto- ja lihaskudos ärsytys, joka aiheutuu matalataajuisesta 

sähkömagneettisesta säteilystä 

o Palovamma, mutaatio, päänsärky, unettomuus, silmien- tai ihon vauriot, jotka 

aiheutuvat optisestä säteilystä. Esimerkiksi näkyvä valo, infrapuna-, 

ultravioletti- ja lasersäteily   

• Tunnistetut materiaaleista tai aineista johtuvat vaarat 

o Hengitysvaikeudet, tukehtuminen, räjähdys, tulipalo tai herkistyminen, joka 

aiheutuu pölystä 

o Hengitysvaikeudet, tukehtuminen, syöpä, myrkytys tai herkistyminen, joka 

aiheutuu huuruista 

o Hengitysvaikeudet, tukehtuminen, myrkytys, räjähdys, tulipalo tai 

herkistyminen, joka aiheutuu kaasuista 

• Tunnistetut ergonomiasta johtuvat vaarat 
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o Epämukavuus, väsymys, stressi sekä tuki- ja liikuntaelinvaivat, jotka johtuvat 

pääsemisestä, ponnistelusta, asennosta tai toistuvasta toiminnasta 

o Epämukavuus, väsymys tai stressi, jotka johtuvat kohdevalaistuksesta, 

välkkymisestä, häikäistymisestä, varjoista tai stroboskooppi-ilmiöstä 

o Epämukavuus, väsymys tai stressi, jotka johtuvat henkisestä yli- tai 

alikuormituksesta 

• Tunnistetut koneen käyttöympäristöstä johtuvat vaarat 

o Lievä sairaus, epämukavuus, nestehukka tai väsymys, jotka johtuvat 

lämpötilasta tai vetoisuudesta 

o Liukastuminen, joka johtuu vedestä 

(Liite I.) 

 

5.2 Laserhitsausrobotin lataussolujen riskien arvioinnin tulokset 

Riskien arviointi suoritettiin molemmille lataussoluille Metso Outotecin menetelmien 

mukaan käyttäen apuna yritykselle räätälöityä työkalua MO-QF007 ja vaarojen 

tunnistuksessa tunnistettuja vaaroja. Kehyssolun riskien arviointi löytyy työn liitteestä II ja 

levysolun liitteestä III. Kokonaisuudessaan riskien arviointi työkalua ei tässä työssä ole 

julkaistu. Tässä on kuitenkin esitetty molempien solujen riskien arvioinnit tulokset. 

 

Molempiin riskein arviointeihin osallistui sama joukko henkilöitä yrityksen eri 

organisaatioista. Arviointiraadin henkilöt olivat diplomityön tekijän ja vierailevien 

osallistujien lisäksi (mukaillen Metso Outotec 2021): 

• turvallisuusasiantuntija 

• kehys, levy ja kiinnitin asiantuntija 

• tuotantopäällikkö 

• laserhitsausrobottiprojektin päällikkö 

• laatu- ja turvallisuuspäällikkö. 

 

Raja-arvot määriteltiin rajaamaan riskien arviointia alueella liikkuville henkilöryhmille, 

alueella vaadituille henkilökohtaisille suojavarusteille, alueen muulle liikenteelle, alueen 

tarkoitetulle käytölle ja alueen ennakoitavissa olevalle väärinkäytölle.  Nämä ovat myös 

yhtenevät molempien lataussolujen kanssa. Alla on lueteltu raja-arvot edellä mainituille 

kohdille (mukaillen Metso Outotec 2021):  
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• Alueella liikkuvat henkilöryhmät 

o tuotannon työntekijät 

o tuotannon toimihenkilöt 

o tehdasalueen muut toimihenkilöt 

o urakoitsijat 

o vieraat 

• Alueella vaaditut henkilökohtiaset suojavarusteet 

o Hitsaajan suojavarusteet 

▪ Hitsausmaski 

▪ Hitsausvaatteet 

▪ Hitsausesiliina 

▪ Hitsauskäsineet 

▪ Turvajalkineet 

▪ Kuulosuojaimet 

o Muut tiloissa liikkuvien suojavarusteet 

▪ Suojakypärä 

▪ Suojalasit 

▪ Huomioliivi 

▪ Turvakengät 

▪ Kuulosuojaimet (mukana, käyttö tarpeen mukaan) 

• Alueen muu liikenne 

o Trukkiliikenne 

o Materiaalien siirto katto- ja puominostureilla 

o Siivouskoneet 

• Työpisteen tarkoitettu käyttö 

o Työpisteellä työskentelee 1-2 koulutettua henkilöä 

o Työpiste on tarkoitettu vain laserhitsaussolun vaatimiin työtehtäviin 

o Työkappaleet ovat asianmukaisesti kiinnitettyinä 

• Työpisteen ennakoitavissa oleva väärinkäyttö 

o Työpistettä käytetään muuhun toimintaan kuin mitä siihen on suunniteltu 

o Työpisteellä vierailee tai oleskelee ulkopuolisia henkilöitä 

o Työpisteellä työskentelee kouluttamaton henkilö 

o Työkappale on puutteellisesti kiinnitetty 
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5.3 Kehyksen lataussolun riskien arvioinnin tulokset 

Kehyksen lataussolun riskien arviointi suoritettiin jakamalla suoritettavat työtehtävät 

kyseisen lataussolun prosessin mukaisiin vaiheisiin. Jokaiselle työvaiheelle pyrittiin 

tunnistamaan yksityiskohtaiset tehtävät, joille riskien arviointi voitiin suorittaa. Jokaiselle 

työvaiheelle löydettiin yhdestä neljään yksityiskohtaista tehtävää. Kokonaisuudessaan 

kehyksen lataussolun riskien arviointi löytyy liitteestä II. Seuraavana esitellään pääkohdat 

kehyksen olemassa olevan tason riskien arvioinnista. Riskien esiintymistodennäköisyys- ja 

seurausten vakavuuskerrointa sekä olemassa olevaa riskiä ei tässä kohtaa esitellä, mutta 

nämä löytyvät liitteestä II. 

 

Ensimmäisenä työvaiheena on kiinnittimen nouto latauspisteelle ja tähän sisältyy kuljetus- 

sekä nostotehtävät. Kuljetuksessa tunnistettuja vaaroja ovat yliajo, kappaleen putoaminen ja 

törmäys/isku. Kun nouto tapahtuu trukilla lähivarastosta, voidaan vaaratapahtumaksi kuvata 

törmäys kiinteään esteeseen tai yliajetuksi tuleminen. Olemassa olevat riskien hallinta keinot 

ovat trukkiajolupa, jolloin kuljettaja on tutustunut laitteeseen ja ymmärtänyt siihen liittyvät 

riskit. Trukeissa on myös varoitusvalot eteen ja taakse, jolloin alueella liikkujan on helpompi 

havaita laite visuaalisesti, vaikka kuulosuojaimet estäisivät äänihavainnot. Lisäksi trukit 

ovat varustettu äänisummerilla peruutusvaihteen ollessa päällä. 

Kiinnittimen noutoon liittyvään työvaiheeseen sisältyvä nostotyö tarkoittaa kiinnittimen 

nostoa trukin lavalta kiinnittimen latauspisteeseen. Tunnistettuja vaaroja ovat isku, 

puristuminen ja kappaleen putoaminen. Nostotapahtumassa, jossa kappaletta siirretään, on 

aina vaarana, että kappale osuu henkilöön tai kiinteään omaisuuteen. Riskien hallintana 

voidaan pitää nosturityölupaa, jonka myöntämisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu 

koulutus. Metso Outotecilla on nostotöitä varten luotu oma, kaikkea nostotyötä koskeva 

ohjeisto, jonka nimi on Nostotyön SOP (Standard operating procedure). 

 

Toisena työvaiheena on kehyksen osien nouto latauspisteelle. Työvaiheen tehtävät ovat 

kuljetus ja nosto. Työvaiheet omaavat samat vaarat ja olemassa olevat riskin hallinnat kuin 

ensimmäinenkin. Ainoana lisäyksenä todetaan, että pienet osat ovat varastoituna kehikkoon 

tai trukkilavalle. 

 

Kolmantena tulee kehyksen osien asennus kiinnittimeen. Tämä jakautuu myös kahteen 

tehtävään, jotka ovat kappaleiden nosto sekä kappaleiden kiinnitys ja tarkastus. Kappaleiden 
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nostotyön vaaroiksi tunnistettiin puristuminen, viilto, isku ja kappaleen putoaminen. 

Nostotyö tapahtuu puominosturilla latauspisteessä sijaitsevasta varastosta 

hitsauskiinnittimeen. Riskin hallintatoimena työssä voidaan käyttää apuna tehtävään 

soveltuvia nostoapuvälineitä. Kappaleiden kiinnitys ja tarkastus tehtävä sisältää samat vaarat 

kuin nostokin. Tässä vaiheessa kiinnittimeen ladotut kappaleet kiinnitetään ruuveilla 

hyödyntäen kehyksiin hitsattavia muttereita. Työ suoritetaan käsityökalujen lisäksi 

akkukäyttöisillä ruuvinvääntimillä. Riskien hallinta suoritetaan työvaiheen ohjeistuksella ja 

työhön perehdyttämällä. Riittävä ruuvien tiukkuus varmistetaan työkaluissa olevalla 

momenttisäädöllä. Osien sovituksessa ei pitäisi enää esiintyä kappaleiden laatupoikkeamia, 

kappaleiden vastaanoton laadun varmistuksen jälkeen, mutta näin käydessä viallinen 

kappale siirretään sivuun ja hoidetaan reklamaatiokäsittelyllä korjattavaksi. 

 

Neljäntenä työvaiheena valmiiksi ladattu hitsauskiinnitin nostetaan lineaariajoradalla 

olevaan käsittelylaitteeseen. Työvaihe on jakautunut nosto- ja kiinnitystyötehtäviin. Nostoon 

pätevät samat vaarat ja riskinhallinta toimet kuin aikaisempiinkin työvaiheisiin. Nostotyötä 

helpottamaan kiinnittimiin on asennettu kaupalliset nostokorvakkeet ja tehtävää hallitaan 

yleisellä nostotyön SOP:lla. Kiinnittimen kiinnitys käsittelylaitteeseen suoritetaan 

lineaariajoradan välittömässä läheisyydessä, joka aiheuttaa kompastumisvaaran, koska 

ajorata joudutaan mahdollisesti ylittämään tapahtuman aikana. Kiinnitys suoritetaan 

käsityökaluilla, koska ruuveja on vain neljä kappaletta. Riskien hallinnan keinona on 

työohje. Ruuvien ja muiden kiinnitystarvikkeiden asiallista säilytystä varten ajoradan 

läheisyyteen suositellaan hankittavaksi esimerkiksi magneettinen astia, jonne 

kiinnitystarvikkeet voi tarvittaessa laittaa. Tämä poistaa riskin, että irrallisia osia pääsee 

vahingossa tippumaan lineaariajoradalle sopimattoman osien varastoinnin takia.     

 

Viidennessä työvaiheessa lineaariajoradalla käsittelylaitteeseen kiinnitetty hitsauskiinnitin 

siirtyy hitsausrobottisoluun missä hitsaus tapahtuu. Kuudentena vaiheena hitsattu kappale 

palautuu takaisin kehyksien lataussoluun. Kummankaan tapahtuman riskien arviointi ei 

kuulu tähän työhön, vaan ovat osa robottisolun riskien arviointia. 

 

Seitsemännessä työvaiheessa hitsattu kehys kiinnittimineen nostetaan lineaariajoradalta 

takaisin kehysten latauspisteeseen. Työ on jaettu kolmeen tehtävään, missä ensin 

kiinnittimeen kytketään nostolaite. Seuraavana irrotetaan kiinnitin käsittelylaiteesta. 
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Molemmissa tehtävissä on kompastumisen ja palovamman vaarat. Kompastumisen vaara 

johtuu lineaariajoradan ylittämisestä ja palovamman voi puolestaan saada 

hitsaustapahtumassa kuumenneesta kehyksen osasta. Kolmantena tehtävänä on siirtää 

hitsauskiinnitin nostamalla takaisin latauspisteeseen. Tässä kohtaa tunnistetut vaarat ja 

niiden hallintakeinot ovat samat kuin muissakin nostoissa. 

 

Kahdeksannessa työvaiheessa irrotetaan hitsattu kehys hitsauskiinnittimessä. Ensin 

kuitenkin asennetaan kehykseen nostoapuvälineet, jotta putoamisvaara saadaan poistettua. 

Vaarana tässä kohtaa on edelleen palovamma hitsauksessa kuumentuneen kappaleen takia. 

Riskinhallintana on olemassa olevat nostolaitteet sekä vaakanostoon, että mahdollista 

kääntönostoa varten. Toisena tehtävänä on lopullinen hitsatun kehyksen irrotus 

hitsauskiinnittimestä. Mahdollisia vaaroja ovat palovamma, viilto ja kappaleen putoaminen. 

Mitään näistä ei kuitenkaan pidetä todennäköisinä eikä seurauksiltaan vakavina. 

 

Yhdeksäs työvaihe on kehyksen nosto ja siirto viimeistelysoluun. Muiden nostojen tapaan 

tässä tehtävässä ovat samat vaarat ja riskien hallintamenetelmät kuin muissakin nostoissa. 

Lisäksi on kuitenkin palovamman vaara, joka johtuu hitsauksessa kuumentuneesta 

kappaleesta. 

 

Kymmenes työvaihe on kehyksen mahdollinen viimeistely. Tässä vaiheessa vaarat johtuvat 

mahdollisesta oionta-, hitsaus- ja hiontatyöstä. Tunnistettuja vaaroja ovat palovamma, 

sähköisku, silmien- sekä ihon vauriot, päänsärky, mutaatio ja epämukavuus. Riskien hallinta 

keinoja ovat erilliset ohjeet hioma- ja hitsaustyölle. 

 

5.4 Levyjen lataussolun riskien arvioinnin tulokset 

Levyn lataussolun riskien arviointi on suoritettu samalla tavalla kuin kehyksenkin. 

Huomattava osa työvaiheista ovat täysin samoja kehyssolun toiminnan kanssa, joten tässä 

pääpaino on poikkeavissa työtapahtumissa. Kokonaisuudessaan levyn lataussolun riskien 

arviointi löytyy liitteestä III. 

 

Ensimmäisenä työvaiheena on levysolussakin hitsauskiinnittimen nouto latauspisteelle.  

Toisena on pohjalevyn nouto ja kolmantena levyn osien nouto. Työvaiheet ovat vaaroineen 

ja hallintakeinoineen samat kuin kehyksen vastaavissa työvaiheissa.   
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Neljäntenä työvaiheena suoritetaan levyn osien asennus hitsauskiinnittimeen. Työ sisältää 

neljä tehtävää, joista ensimmäinen on levyn pohjapuolen korokeosien nosto. Tämän vaiheen 

vaaroja ovat muiden nostojen tavoin puristuminen, viilto, isku ja kappaleen putoaminen. 

Hallintakeinona mainitaan nostoapuvälineet osille, jotka massansa puolesta sellaista 

vaativat. Seuraavana nostetaan pohjalevy korokeosien päälle ja tämän tehtävän vaarat ja 

hallintakeinot ovat samat edellisen tehtävän kanssa. Kolmantena työtehtävänä on loppujen 

osien sovitus, tarkastus ja asemointi sekä aputyövälineiden kiinnitys. Vaarat ovat edelleen 

samat edellisten tehtävien kanssa. Tässä kohtaa ladotut osat kiinnitetään kehykseen 

hyödyntäen käsityökaluja ja akkukäyttöisiä ruuvivääntimiä. Riskien hallintakeinoina ovat 

työohjeen lisäksi työhön perehdytys sekä työkaluissa oleva momenttisäätö. Näin voidaan 

varmistaa kiinnityselimien riittävä tiukkuus. Tarkastus suoritetaan asemointia tehdessä ja 

mahdolliset vialliset osat palautetaan reklamaatiokäsittelyyn. Levyn lataussolussa neljäntenä 

työtehtävänä on syöttöyhteiden käsin hitsaus ennen robottisoluun lähettämistä. Tunnistetut 

vaarat ovat palovamma, sähköisku, päänsärky, mutaatio, epämukavuus sekä silmien- ja ihon 

vauriot. Nämä johtuvat pääosin hitsauksesta sekä mahdollisesta hiomatyöstä. Riskien 

hallintana ovat erilliset työohjeet sekä hitsaus- että hiomatyölle. 

 

Viidentenä työvaiheena ladattu hitsauskiinnitin nostetaan lineaariajoradan 

käsittelylaitteeseen. Kuudentena vaiheena suoritetaan levyn ensimmäinen hitsaus ja 

seitsemäntenä vaiheena ensimmäisen kerran hitsattu levy palautuu levyjen lataussoluun. 

Nämä eivät poikkea kehyksen vastaavista vaiheista lainkaan. 

 

Kahdeksantena vaiheena hitsauskiinnittimeen vaihdetaan aputyövälineet hitsauskiinnittimen 

ollessa kiinnitettynä ajoradan käsittelylaitteessa. Ensin hitsauskiinnittimeen lisätään levyn 

reunaan kiinnittävät aputyökalut. Toisena tehtävänä irrotetaan alun perin 

hitsauskiinnittimeen asennetut asemointiaputyövälineet. Molempien tehtävien vaarat ovat 

palovamma ja kompastuminen. Työ suoritetaan käsityökaluilla ja ajoradan läheisyydessä 

juuri hitsauksesta tulleelle kappaleelle. Tehtävien riskit hallitaan pääosin työohjeella. 

 

Yhdeksäntenä työvaiheena toistetaan hitsaus robottisolussa. Kymmenes vaihe on 

toistamiseen hitsatun levyn palautuminen levyjen lataussoluun. Nämäkin työvaiheet 

kuuluvat robottisolun riskien arviointiin ja ovat täten sivuutettu tässä riskien arvioinnissa. 
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Yhdentenätoista työvaiheena on levy ja hitsauskiinnittimen nosto takaisin latauspisteeseen. 

Kahdentenatoista vaiheena levy irrotetaan hitsauskehyksestä. Kolmantenatoista vaiheena 

levy siirretään viimeistelysoluun. Neljännessätoista työvaiheessa levylle suoritetaan 

mahdollinen jälkikäsittely ja viimeisenä viidentenätoista vaiheena valmis levy nostetaan 

varastoon odottamaan käyttöä. Kaikki edellä mainitut työvaiheet noudattavat kehyksen 

riskien arviointia kohdasta seitsemän kohtaan yksitoista.  
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6 TULOSTEN ARVIOINTI JA JATKOKEHITYSEHDOTUKSET 

 

 

Tulosten arviointi painottuu vaarojen tunnistukseen ja riskien arviointiin. Ensin pohditaan 

kuitenkin työn objektiivisuutta, valideettiä, relibiliteettiä sekä virhe- ja herkkyystarkasteluja. 

Luvun lopussa esitetään jatkotutkimusedotuksia liittyen lataussolujen toimintaan.    

 

Riskien arvioinnin objektiivisuus varmistettiin hyödyntämällä Metso Outotecin kokenutta 

henkilökuntaa. Prosessin läpikäyntiin osallistui laaja joukko oman alansa asiantuntijoita 

organisaation eri osista. Kyseisessä tapauksessa uusi laserhitsaus solu ei kuitenkaan ole vielä 

valmis, joten operoivan henkilökunnan arvokkaat kommentit ovat vielä saamatta. On myös 

mahdollista, että konkreettisen lataussolun puuttuminen saattoi hämätä osallistunutta 

joukkoa ja jokin mahdollinen riski tai vaara on jäänyt huomioimatta. 

 

Riskien arvioinnin valideettiä ja reliabiliteetiä voidaan pitää oikeana. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää kehyksien- ja levyjen lataussolujen mahdolliset riskit ja niiden 

tämänhetkinen hallinta, joihin riskien arviointi tarkoituksenmukaisesti vastaa. Tutkimusta 

voidaan myös pitää luotettavan tutkimuksen tekohetkellä. Luonteeltaan työ on 

suunnitteluvaiheen tutkimus, jolloin käytännön työympäristöä ei ole vielä rakennettu ja on 

mahdollista, että suunnitelma tulee rakennustöiden edetessä hieman muovautumaan. Riskien 

uudelleen arviointi voidaan esitettyjen ohjaavien säädösten ja standardien puitteissa toistaa, 

mutta tuloksissa saattaa esiintyä joitain poikkeamia johtuen laadullisesta tarkastelusta sekä 

mahdollisesti muuttuvasta osallistujajoukosta ja -toimintaympäristöstä. 

 

Työn luonteen kannalta virhe- ja herkkyystarkastelua ei syvällisemmin suoritettu, sillä 

tuotettu tieto pohjautui täysin laadullisiin menetelmiin. Vaarojen tunnistamisen ja riskien 

arvioinnin vaiheisiin sisältyy luonnollisesti virheiden mahdollisuus, mutta sitä pyrittiin 

rajoittamaan kokeneella asiantuntija ryhmällä. Sekä vaarojen tunnistus että riskien arvioinnit 

ovat suoritettu Euroopan unionin säätämien direktiivien ja niitä soveltavien standardien 

pohjalta. 

 

Tämän diplomityön tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan työn edetessä. Ensimmäinen 

tutkimuskysymys oli mitkä ovat laserhitsaussolun suurimmat riskit? Työn tuloksena 
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syntyneellä ja liitteessä I esitetyllä vaarojen tunnistuksella pystytiin vastaamaan 

ensimmäiseen kysymykseen. Toisena kysymyksenä oli, kuinka riskejä voidaan minimoida 

ja kolmantena, kuinka riskejä hallitaan? Suoritetut riskien arvioinnit vastaavat hyvin näihin 

kysymyksiin. Valitettavasti riskien arviointia ei tältä erää viedä päätökseen, sillä 

jäännösriskien arviointi kannattaa suorittaa vasta kun laitteisto on asennettu ja tulevat 

lataussolut ovat saaneet lopullisen muotonsa. 

 

6.1 Vaarojen tunnistamisen tulosten arviointi 

Vaarojen tunnistuksessa seurattiin koneasetuksen (400/2008) liitettä 1 ja standardin SFS-EN 

ISO 12100 liitettä B selvittäen kaikki mahdolliset vaarat, mitä kehyksen- ja levyn 

lataussoluissa voisi esiintyä. Samalla vaaran alkuperällä saattaa ilmetä useita mahdollisia 

seurauksia ja tästä syystä listasta tulee melko pitkä. Standardi antaa mahdollisuuden 

yhdistellä vaaroja sekä seurauksia, jolloin vaaratilanteiden kirjo kasvaa merkittävästi. 

 

Käytännössä tutkimuksessa esitetyssä lataussolussa ei näin montaa vaaratilannetta pääse 

syntymään. Riskien arvioinnissa ei tästä syystä ole arvioitu kaikkia mahdollisia 

vaaratilanteita vaan on keskitytty työn tekemisen kannalta merkityksellisiin, jotka kokeneet 

arviointiin osallistuneet henkilöt pystyivät määrittämään. 

 

6.2 Riskien arvioinnin tulosten arviointi 

Riskien arvioinnit suoritettiin käyttäen apuna vaarojen tunnistuksessa tunnistettuja vaaroja 

ja Metso Outotecille kehitettyä riskien arviointityökalua MO-QF007. Työkalu toimii samalla 

dokumentaatiotyökaluna ja ohjaa arvioinnin tekoa sisältäen taulukot helpottamaan 

esiintymistodennäköisyyden ja seurausten valitsemista. 

 

Molempien lataussolujen valtaosa suoritettavista työtehtävistä on nostoja tai siirtoja, joissa 

vaara on aina läsnä. Nostettavan kappaleen putoaminen tai osuminen ei toivottuun kohtaan 

aiheuttaa riskin. Vaikka yrityksessä on luotu kattava ohjeistus nostoista riskien 

hallintakeinoksi, ajaudutaan riskin arvioinnissa aina kohonneeseen riskitasoon. Tässä työssä 

käsitellyt kehysten sekä levyjen osat ovat massaltaan kevyitä ja pystytään nostamaan käsin. 

Molempien lataussolujen kappaleista osa kuitenkin vaatii nostoapuvälineitä turvallisen 

noston suorittamiseksi. Kappaleiden painoja ei tässä työssä ole tarkoituksella esitetty, mutta 

tieto on ollut esillä riskien arviointia suoritettaessa. 
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Nostojen lisäksi Metso Outotecilla on luotu erilliset työohjeet hitsaus- sekä hiomatyölle. 

Nämä ohjeet sisältävät turvallisen toiminnan käytännöt sekä vaadittavat suojavarusteet ja 

menetelmät työtehtävän suorittamiseksi. Kaikkea mahdollista toimintaa ei kuitenkaan ole 

ohjeistettu. Ammatillisen koulutuksen ja työtehtäviin perehdyttämisen katsotaan olevan 

perusedellytys turvalliseen toimintaa koko tuotantoympäristössä. Yrityksen 

turvallisuuskulttuuri pyrkii osaltaan varmistamaan toiminnan turvallisuuden ja mahdollistaa 

havaittuihin ongelmakohtiin puuttumisen matalalla kynnyksellä. 

 

Lataussolujen riskien hallinnan yhtenä keinona pidetään tehtäväkohtaista työohjeistusta. 

Näin voidaan kirjallisesti ohjeistaa kyseisen tehtävän toiminta ja korostaa tehtävään liittyviä 

vaaroja sekä varmistaa kyseisen vaiheen turvallinen toiminta. Työohje toimii myös hyvänä 

koulutusaineistona, kun uutta henkilöä ollaan perehdyttämässä tehtävään.  

 

Käsiteltäessä teräväreunaisia kappaleita, joiden massa on kahden ja kahdenkymmenen 

kilogramman välillä on mahdollista, että kappale lipeää ja käsi jää kappaleen alle. Vaikka 

henkilöllä on suojahanskat voi tapahtumasta aiheutua kipua. Tapahtuma on todennäköinen 

ja seurauksena voi olla muutaman päivän sairauspoissaolo. Kyseinen tapahtuma nostaa 

kaikki kappaleiden käsittelyt kohonneelle riskitasolle. Tällaisten tilanteiden totaalinen 

poistamien vaatisi koko laserhitsaussolun automatisointia. Tämä olisi puolestaan 

taloudellisesti kestämätöntä muuttuvassa tuotantoympäristössä. Käsittelyrobottien 

integroiminen lataussoluihin olisi perusteltua suurille sarjakoille. 

 

Jäännösriskin arviointia ei tässä vaiheessa ollut tarkoituksenmukaista suorittaa, johtuen 

todellisen työsolun puuttumisesta. Lisätoimenpiteitä, joilla tunnistettuja riksejä voitaisiin 

alentaa ei arviointiraadin toimesta haluttu vielä käsitellä. Riskien arviointityön tämä osuus 

jätettiin suoritettavaksi, kun solut saadaan valmiiksi ja ensimmäisiä kappaleita päästään 

todelliseen työympäristöön käsittelemään. Suunnitelmien mahdollinen jalostuminen sekä 

robottisolun toimittajan lopullisten käyttöohjeiden valmistuminen voivat merkittävästi 

vaikuttaa laitteen rajapinnassa tapahtuvaan riskien arviointiin. Tässä vaiheessa 

lisätoimenpiteillä suoritettavaan riskien hallintaan lisättään muistiinpanon omaisesti 

mahdollisia kehitys ideoita ja tutkimisen arvoisia aiheita. Esimerkkinä voidaan mainita 
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lineaariajoradan turvallinen ylitys. Suunnitellaanko ajoradan päälle siirrettävä silta vai 

voidaanko ajorata ylittää turvallisesti laitetoimittajan ohjeistamalla tavalla.  

 

6.3 Riskien arviointityökalun arviointi 

Työkalun hyvänä puolena voidaan mainita raja-arvojen määritykset, joilla voidaan vähentää 

riskien arviointiin lisättävien merkintöjen määrää. Esimerkiksi, kun määritellään alueella 

vaaditut henkilökohtaiset suojavarusteet, ei niitä tarvitse mainita jokaiseen kohtaan erikseen 

riskin hallintamenetelmäksi. Toisena esimerkkinä ovat mahdollisesti alueella liikkuvat 

henkilöt, jolloin muut ryhmät voidaan rajata käsittelyn ulkopuolelle. 

 

Työvaiheen kuvaus on olennainen osa riskien arviointia. Jos työvaiheet on kuvattu erillisellä 

dokumentilla ja arviointi suoritetaan vain viittaamalla esimerkiksi numerolla tiettyyn 

työvaiheen kuvaukseen, voidaan helposti ajautua tilanteeseen missä todellinen työvaihe 

sekoittuu tai hämärtyy.  

 

Työkalussa MO-QF007, voisi olla enemmän riskitasoja, jotta riskien todellinen taso 

saataisiin paremmin selville. Nyt vain matala riskitaso on turvallinen. Kohonneen riskitason 

luokittelu olisi hyvä olla monitasoisempi, jolloin parannuskeinoja voitaisiin keksittää lähellä 

korkeaa riskitasoa oleviin vaaroihin. Nyt harvinainen, mutta erittäin vakavan seurauksen 

riski on samalla tasolla usein tapahtuvan mutta vakavuudeltaan matalan riskin kanssa. 

Mielestäni nämä olisivat tärkeä erottaa toisistaan ja kehitystoimet olisi helpompi priorisoida. 

 

6.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tämän diplomityön tuloksena saatiin dokumentoitua riskien arviointi laserhitsaussolun 

kehysten- sekä levyjen latauspisteille mahdollistaen käytännön työn aloittamisen. Suoritetun 

riskien arvioinnin jälkeen lataussoluihin ei nykyisen toimintatavan pohjalta jäänyt korkean 

riskitason riskejä, jotka vaatisivat toimenpiteitä. Jatkotutkimuskohteena kyseisille 

työpisteille on suoritettava vähintään jäännösriskien tarkastelu, että operoivalle henkilöstölle 

voidaan varmistaa mahdollisimman turvallinen työpiste. On myös mahdollista, että 

käytännön työympäristö kehittyy tai muuttuu kun laitteisto saadaan asennettua. 

 

Toinen mahdollinen jatkotutkimuskohde on latauspisteiden telineet tai pöydät, joiden päällä 

hitsauskiinnittimien lataus tapahtuu. Nämä on suunniteltava ja niiden lujuus on 
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varmistettava. Latauspisteiden pöydille olisi hyvä saada korkeussäätö parantamaan 

eripituisten henkilöiden työergonomiaa. Kokonaisuuteen on mahdollisesti liitettävä CE-

merkki ja tämän dokumentaatio voisi sisältyä tähän kokonaisuuteen. 

 

Kolmas jatkotutkimusaihe on hitsauskiinnittimien CE-merkintä ja dokumentointi. Nämä 

ovat käytännössä nostoapuvälineitä ja näiden vaatimukset tarvittavat hyväksynnät olisi syytä 

selvittää vaaditut toimenpiteet suoritettava.  

 

Neljäs tutkimusaihe, joka liittyy laserhitsaussoluun, on kokonaisuuden materiaalivirtojen 

selvittäminen ja optimoiminen. Alueella kulkee kappaleita ja valmiita osia, joiden varastointi 

ja sopivat sarjakoot olisi hyvä selvittää. 

 

Viides tutkimusaihe on laserhitsausrobotin käyttöönotto. Olisi hyvä suorittaa hankittavan 

robottisolun vastaanotto tarkastus ja käydä kokonaisuuteen liittyvät vaarat ja riskit 

yksityiskohtaisesti läpi toimittajan ja hankintaprojektiin osallistuneiden henkilöiden kanssa.    
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7 YHTEENVETO 

 

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää Metso Outotecin Lappeenrannan 

toimipisteeseen hankittavan laserhitsausrobotin lataussolun riskien hallinta tasolle, jotta 

tuotanto voidaan turvallisesti aloittaa. Käsin suoritettavan kaarihitsauksen vaihtuminen 

laserhitsausrobottiin vaikuttaa tehtaan työympäristöön kuin myös valmistettavien 

kappaleiden geometriaan. Hitsaussolussa tullaan hitsaamaan painesuodattimen levyjä sekä 

kehyksiä, jotka ovat tämän tuotteen avainkomponentteja.  

 

Työn laajuudeksi rajattiin vaarojen tunnistus ja riskien hallinta hankittavan 

laserhitsausrobotin rajapinnassa, missä suoritetaan hitsauskiinnittimien lataustyö ja 

valmiiden hitsattujen kappaleiden siirto viimeistelyn kautta varastoitaviksi. Robottisolun 

turvallisuus katsottiin sekä laser- että robottiturvallisuuden osalta vaarattomiksi, johtuen 

robotin täysin kattavasta suojaseinästöstä. Laitetoimittajan myöntämä CE-merkki varmistaa 

osaltaan laitteiston turvallisen käytön, joten tämä osuus on rajattu työn ulkopuolelle. 

 

Tärkeimpiä laserhitsaussolun latauspisteen riskien hallintaan liittyviä lakeja ovat laki 

eräiden laitteiden vaatimusten mukaisuudesta (1016/2004) sekä työturvallisuuslaki 

(738/2002). Tärkeä merkitys on myöskin konedirektiivi 2006/42/EY, joka on sidottu 

Suomen kansalliseen lainsäädäntöön valtioneuvoston asetuksella (400/2004) koneiden 

turvallisuudesta. Työnantajaa velvoittaa riskien hallinnan puolesta myös valtioneuvoston 

asetus (403/2008) työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.  

 

Standardeilla on koneiden ja laitteiden turvallisuuden hallinnassa merkittävä osuus.  

Seuraamalla standardeja voidaan saavuttaa laissa ja asetuksissa asetetut vaatimukset. 

Eurooppalaiset EN-standardit jaetaan kolmeen luokkaan: A-, B- ja C-tyyppi. A-tyyppi 

sisältää turvallisuuden perusstandardit. B-tyyppi puolestaan turvallisuuden ryhmästandardit, 

jotka käsittelevät yhtä turvallisuusnäkökohtaa tai suojausteknistä laitetta, joita voidaan 

käyttää useissa koneryhmissä. C-tyypin standardit ovat konekohtaisia standardeja.  

Koneturvallisuuden sekä riskienhallinnan periaatteet esitetään standardissa SFS-EN ISO 

12100, joka on ainut A-tyypin standardi.  
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Riskienhallinta prosessi on esitetty kansainvälisessä ISO standardissa SFS-ISO 31000:2018. 

Tähän kuuluvat seuraavat vaiheet, jotka ovat standardissa yksityiskohtaisesti kuvattu:  

• Viestintä ja tiedonvaihto sidosryhmien kanssa 

• Kattavuuden-, kriteerien- ja toimintaympäristön määritys 

• Riskien arviointi sisältäen riskien tunnistamisen, analysoimisen sekä arvioinnin 

• Riskien käsittely 

• Seuranta ja katselmoinnit 

• Kirjaaminen ja raportointi 

 

Työn case-esimerkissä selvitettiin hankittavan laserrobottisolun ajateltu toiminta ja 

laitteisto. Hitsausrobotille syötetään levyjä toisesta ja kehyksiä toisesta päästä. Molempien 

avainkomponenttien hitsattavat osat ladataan hitsauskiinnittimiin manuaalisesti omissa 

lataussoluissa lähellä robottia. Ladatut hitsauskiinnittimet nostetaan lineaariajoradalle, mistä 

ne siirtyvät hitsattaviksi automaattisesti. Levyjen ja kehysten hitsauskiinnittimen 

lataussolujen työympäristö esitettiin havainnekuvalla. Riskien arvioinnin kannalta on 

oleellista ymmärtää toimintaympäristö vaadittavien havaintojen tekemiseksi. Molemmille 

työsoluille esitettiin myös prosessikuvaukset selventämään vaadittuja työvaiheita. 

 

Vaarojen tunnistuksessa käytettiin apuna valtioneuvoston asetuksessa koneiden 

turvallisuudesta (400/2008) olevaa liitettä I sekä standardin SFS-EN ISO 12100 liite B:tä. 

Näin pystyttiin selvittämään kaikki mahdolliset vaarat, joita lataussoluihin voi liittyä. 

Kokonaisuudessaan vaarojen tunnistus on esitetty tämän diplomityön liitteessä I.     

 

Riskien arviointi suoritettiin Metso Outotecille räätälöidyllä työkalulla MO-QF007. Työkalu 

oli kaksivaiheinen, joista ensin oli riskien olemassa olevan tason arviointi ja toisena 

jäännösriskien arviointi. Työ painottui kuitenkin olemassa olevien riskien arvioon, sillä 

jäännösriskit voidaan käytännössä tarkastaa, kun laserhitsaussolun latauspisteiden lopullinen 

työympäristö ja laitetoimittajan julkaisemat turvallistamistoimet on implementoitu käyttöön.  

 

Riskien arviointityökaluun kirjattiin kaikki riskien arviointiin osallistuvat henkilöt ja 

mahdolliset rajaukset, joilla voitiin supistaa riskien arvioinnin laajuutta. Esimerkiksi työn 

suorittamiseen vaadittavat suojavarusteet lueteltiin tähän ja näin ollen niitä ei tarvinnut 

erikseen merkitä jokaiseen kohtaan riskien hallintamenetelmänä.  Riskien olemassa olevan 
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tason arviointi alkoi listaamalla kaikki työtehtävän prosessin mukaiset työvaiheet. 

Työvaiheiden alle merkittiin yksi tai useita yksityiskohtaisia työtapahtumia, joille jokaiselle 

voitiin määritellä kaikki mahdolliset vaarat ja vaaratapahtuman kuvaukset. Jokaiselle 

tapahtumalle määriteltiin myös olemassa olevan riskin hallintamenetelmä. Arviointi jatkui 

riskin todennäköisyyden ja seurauksen määrityksellä. Työkalussa oli arviointia helpottavat 

taulukot, joista kertoimet voitiin valita. Riskien olemassa oleva taso voitiin selvittää 

riskimatriisista riskin todennäköisyys- ja seurauskertoimien avulla. Riskitasoja oli kolme; 

matala, kohonnut sekä korkea.  

 

Kehyksen lataussolun kuudentoista työtehtävän riskitasoista vain kaksi oli matalia ja loput 

neljätoista olivat kohonneella tasolla. Vastaavasti levyn lataussolun kahdestakymmenestä 

yhdestä työtehtävästä matalalla riskitasolla oli kaksi ja loput yhdeksäntoista olivat 

kohonneella riskitasolla. Korkean riskitason työtehtäviä ei olisi voitu hyväksyä ja niitä olisi 

pitänyt alentaa tai kokonaan poistaa. Kohonneen riskitason tehtävät voitiin hyväksyä 

työturvallisuusvastaavan luvalla ja matalan riskitason tehtäville ei tarvittu 

jatkotoimenpiteitä. 

 

Lopputulemana voitiin todeta, että molemmat lataussolut voidaan ottaa käyttöön turvallisesti 

suunnitelman mukaan. Molempiin lataussoluihin pitää kuitenkin suorittaa jäännösriskien 

arviointi, kun uusi laserhitsausrobotti ja latauspisteet saadaan valmiiksi ensimmäiset 

hitsattavat kappaleet hitsattua. 

 

Tämän diplomityön jatkoksi löytyi useita jatkotutkimuskohteita, joista tärkein oli 

jäännösriskien suorittaminen työpisteiden valmistumisen jälkeen. Toisena oli latauspisteiden 

työpöytien kehitys ja kolmantena hitsauskiinnittimien CE-merkintä. 
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Vaarojen tunnistaminen. 

 

Metso Outotec Kohde: Hitsauskiinnittimien lataussolut 

Vaarojen tunnistaminen 

19.3.2021 

Arvioijat: Petri Tarkiainen, Tuotantopäällikkö, 

Laatupäällikkö, Tuotannon työnjohtaja 

 

Mekaaniset vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset 

kiihtyminen, hidastuminen X  

 - yliajetuksi tuleminen 

 - paiskautuneeksi tuleminen 

 - puristuminen 

 - hankautuminen tai hiertyminen 

 - isku 

 - lävistetyksi tai pistetyksi tuleminen 

kulmikkaat osat X  
 - viiltyminen tai irti leikkaantumine 

 - leikkautuminen 

liikkuvan kone-elimen 

lähestyminen kiinteää osaa 
X  

 - paiskautuneeksi tuleminen 

 - puristuminen 

 - hankautuminen tai hiertyminen 

 - isku 

 - lävistetyksi tai pistetyksi tuleminen 

viiltävät osat X  
 - viiltyminen tai irti leikkaantumine 

 - leikkautuminen 

joustavat osat  X 
 

putoavat esineet X  

 - puristuminen 

 - isku 

 - leikkautuminen 

painovoima X  

 - puristuminen 

 - isku 

 - leikkautuminen 
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korkeus maanpinnasta  X 
 

korkea paine  X 
 

epävakavuus X  

 - paiskautuneeksi tuleminen 

 - puristuminen 

 - hankautuminen tai hiertyminen 

 - isku 

 - lävistetyksi tai pistetyksi tuleminen 

liike-energia X  

 - yliajetuksi tuleminen 

 - paiskautuneeksi tuleminen 

 - puristuminen 

 - hankautuminen tai hiertyminen 

 - isku 

 - lävistetyksi tai pistetyksi tuleminen 

koneen liikkuvuus  X 
 

liikkuvat kone-elimet  X 
 

pyörivät kone-elimet  X 
 

epätasainen tai liukas pinta X  
 - liukastaminen, kompastuminen tai 

putoaminen 

terävät reunat X  
 - viiltyminen tai irti leikkaantumine 

 - leikkautuminen 

varastoitunut energia  X 
 

tyhjiö  X 
 

 

Sähköstä johtuvat vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset: 

valokaari 
 

 
 

X 
 

 

sähkömagneettinen ilmiö X  
 - vaikutukset lääkinnällisiin 

implantteihin 

sähköstaattinen ilmiö  X  
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jännitteiset osat  X  

riittämätön etäisyys 

korkeajännitteisiin osiin 
 X  

ylikuormitus X  

 - sähköisku 

 - palovamma 

 - tulipalo 

vikatilanteiden vuoksi 

jännitteisiksi tulleet osat 
X  

 - sähköisku 

 - palovamma 

oikosulku X  

 - sähköisku 

 - palovamma 

 - tulipalo 

lämpösäteily  X  

 

Lämpötilasta johtuvat vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset: 

räjähdys X  

 - kuolema 

 - palovamma 

 - palohaava 

 - omaisuus 

liekit X  

 - palovamma 

 - nestehukka 

 - epämukavuus 

 - palohaava 

korkean tai matalan lämpötilan 

omaavat kappaleet tai materiaalit 
X  

 - palovamma 

 - epämukavuus 

 - paleltumavamma 

 - palohaava 

 - paleltuma 

säteily lämmönlähteistä  X  
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Melusta johtuvat vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset: 

kavitaatioilmiö  X  

poistojärjestelmä  X  

suurella nopeudella vuotava 

kaasu 
 X  

valmistusmenetelmä 

(vasaroiminen, leikkaaminen, 

hiominen) 

X  

 - epämukavuus 

 - tarkkaavaisuuden menetys 

 - pysyvä kuulon menetys 

 - stressi 

 - korvien soimista 

 - väsymys 

liikkuvat osat X  

 - epämukavuus 

 - tarkkaavaisuuden menetys 

 - korvien soimista 

raapivat pinnat X  

 - epämukavuus 

 - tarkkaavaisuuden menetys 

 - korvien soimista 

epätasapainossa olevat pyörivät 

osat 
 X  

viheltävä pneumatiikka  X  

kuluneet osat  X  

 

Tärinästä johtuvat vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset: 

kavitaatioilmiö  X  

liikkuvien osien väärä kohdistus  X  

itseliikkuvat laitteet  X  
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raapivat pinnat  X  

epätasapainossa olevat pyörivät 

osat 
 X  

värähtelevät laitteet X  
 - epämukavuus 

 - neurologiset vaivat 

kuluneet osat  X  

 

Säteilystä johtuvat vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset: 

ionisoivan säteilyn lähde  X  

matalataajuinen 

sähkömagneettinen säteily 
X   - Hermosto- ja lihaskudos ärsytys 

optinen säteily (infrapuna, 

näkyvä ja ultravioletti) mukaan 

lukien lasersäteily 

X  

 - silmien ja ihon vauriot 

 - mutaatio 

 - päänsärky, unettomuus ja niin 

edelleen 

radiotaajuinen 

sähkömagneettinen säteily 
 X  

 

Materiaaleista tai aineista 

johtuvat vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset: 

aerosoli  X  

biologinen ja mikrobiologinen 

(virus- tai bakteeriperäinen) 

tekijä 

 X  

palava aine  X  
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pöly X  

 - hengitysvaikeudet, tukehtuminen 

 - syöpä 

 - myrkytys 

 - herkistyminen 

räjähdysaine  X  

kuitu  X  

palava neste  X  

fluidi  X  

huuru X  

 - hengitysvaikeudet, tukehtuminen 

 - syöpä 

 - myrkytys 

 - herkistyminen 

kaasu X  

 - hengitysvaikeudet, tukehtuminen 

 - syöpä 

 - räjähdys 

 - tulipalo 

 - myrkytys 

 - herkistyminen 

sumu  X  

hapetin  X  

aerosoli  X  
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Ergonomiasta johtuvat vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset: 

pääseminen X  

 - epämukavuus 

 - väsymys 

 - tuki- ja liikuntaelinvaivat 

 - stressi 

mittarien ja näyttöjen rakenne tai 

sijoittelu 
 X  

ohjaimien rakenne, sijoittelu tai 

tunnistettavuus 
 X  

ponnistelu X  

 - epämukavuus 

 - väsymys 

 - tuki- ja liikuntaelinvaivat 

 - stressi 

välkkyminen, häikäistyminen, 

varjo, stroboskooppi-ilmiö 
X  

 - epämukavuus 

 - väsymys 

 - stressi 

kohdevalaistus X  

 - epämukavuus 

 - väsymys 

 - stressi 

henkinen yli- tai alikuormitus X  

 - epämukavuus 

 - väsymys 

 - stressi 

asento X  

 - epämukavuus 

 - väsymys 

 - tuki- ja liikuntaelinvaivat 

 - stressi 
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toistuva toiminta X  

 - epämukavuus 

 - väsymys 

 - tuki- ja liikuntaelinvaivat 

 - stressi 

näkyvyys  X  

pääseminen X  

 - epämukavuus 

 - väsymys 

 - tuki- ja liikuntaelinvaivat 

 - stressi 

mittarien ja näyttöjen rakenne tai 

sijoittelu 
 X  

ohjaimien rakenne, sijoittelu tai 

tunnistettavuus 
 X  

 

Käyttöympäristöstä johtuvat 

vaarat: Mahdollinen  

Vaaran alkuperä: Kyllä Ei  Mahdolliset seuraukset: 

pöly ja sumu  X  

sähkömagneettinen häiriö  X  

salamanisku  X  

kosteus  X  

likaantuminen  X  

lumi  X  

lämpötila X  

 - lievä sairaus 

- epämukavuus 

 - väsymys 

 - nestehukka 

 - stressi 
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vesi X   - liukastuminen tai putoaminen 

tuuli  X  

hapen puute  X  

vetoisuus X   - lievä sairaus 

pöly ja sumu  X  

sähkömagneettinen häiriö  X  
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Kehyksen lataussolun riskien arviointi. 

 



 

 

Liite II 2 / 4 
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Esiintymistodennäköisyyskerroin 

Kerroin Esiintymistaajuus 

E 

Varmasti 
Tapahtuu usein tai päivittäin 

D 

Todennäköinen 
On tapahtunut tai tapahtuu viikoittain 

C 

Mahdollinen 
Voi tapahtua tai tapahtuu kuukausittain 

B 

Epätodennäköinen 
Ei todennäköinen tai tapahtuu kerran vuodessa 

A 

Harvinainen 

Lähes mahdoton tai tapahtuu kerran 

kymmenessä vuodessa 

 

Seurausten vakavuuskerroin 

Kerroin Turvallisuus 
Terveys 

(altistus) 
Ympäristö 

Taloudellinen 

Laite-

vahinko 

Tuotannon 

menetys 

5 

Vakava 
Kuolettava Kuolema 

katastrofaalinen 

 

> 100xn 

Eur 
> 8 tuntia 

4 

Suuri 

Pysyvä 

vammautuminen 
Pitkäaikainen Vakava 

> 20xn 

Eur 
4-8 tuntia 

3 

Kohtalainen 
Poissaolo Lyhytaikainen Pitkäaikainen > 5xn Eur 2-4 tuntia 

2 

Pieni 
Lääkinnällinen Väliaikeinen Lyhytaikainen > n Eur 1-2 tuntia 

1 

Vähäinen 
Ensiapu Hetkellinen Vähäinen < n Eur < 1 tunti 
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Riskimatriisi 

(Esiintymistodennäköisyys & Seuraus) 

5 A5 B5 C5 D5 E5 

4 A4 B4 C4 D4 E4 

3 A3 B3 C3 D3 E3 

2 A2 B2 C2 D2 E2 

1 A1 B1 C1 D1 E1 

 A B C D E 

 

Riskitaso Vaadittava toimenpide 

Matala Hallittavissa rutiinimenettelyin. 

Kohonnut Vaaditaan työturvallisuusvastaavan hyväksyntä. 

Korkea 

Työ tai tehtävä keskeytettävä. Suoritettava 

turvallistamistoimenpiteet hyväksyttävän riskitason 

saavuttamiseksi. 
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Levyn lataussolun riskein arviointi.  
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Esiintymistodennäköisyyskerroin 

Kerroin Esiintymistaajuus 

E 

Varmasti 
Tapahtuu usein tai päivittäin 

D 

Todennäköinen 
On tapahtunut tai tapahtuu viikoittain 

C 

Mahdollinen 
Voi tapahtua tai tapahtuu kuukausittain 

B 

Epätodennäköinen 
Ei todennäköinen tai tapahtuu kerran vuodessa 

A 

Harvinainen 

Lähes mahdoton tai tapahtuu kerran 

kymmenessä vuodessa 

 

Seurausten vakavuuskerroin 

Kerroin Turvallisuus 
Terveys 

(altistus) 
Ympäristö 

Taloudellinen 

Laite-

vahinko 

Tuotannon 

menetys 

5 

Vakava 
Kuolettava Kuolema 

katastrofaalinen 

 

> 100xn 

Eur 
> 8 tuntia 

4 

Suuri 

Pysyvä 

vammautuminen 
Pitkäaikainen Vakava 

> 20xn 

Eur 
4-8 tuntia 

3 

Kohtalainen 
Poissaolo Lyhytaikainen Pitkäaikainen > 5xn Eur 2-4 tuntia 

2 

Pieni 
Lääkinnällinen Väliaikeinen Lyhytaikainen > n Eur 1-2 tuntia 

1 

Vähäinen 
Ensiapu Hetkellinen Vähäinen < n Eur < 1 tunti 
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Riskimatriisi 

(Esiintymistodennäköisyys & Seuraus) 

5 A5 B5 C5 D5 E5 

4 A4 B4 C4 D4 E4 

3 A3 B3 C3 D3 E3 

2 A2 B2 C2 D2 E2 

1 A1 B1 C1 D1 E1 

 A B C D E 

 

Riskitaso Vaadittava toimenpide 

Matala Hallittavissa rutiinimenettelyin. 

Kohonnut Vaaditaan työturvallisuusvastaavan hyväksyntä. 

Korkea 

Työ tai tehtävä keskeytettävä. Suoritettava 

turvallistamistoimenpiteet hyväksyttävän riskitason 

saavuttamiseksi. 

 

 


