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Turvallisuustarkastus on Konecranes Työstökonehuollon 
kehittämä palvelu työstökoneiden turvallisuuden 
arviointiin viranomaissäädösten vaatimusten mukaisesti.

Tarkastuksen sekä siitä seuraavien toimenpiteiden 
avulla varmistetaan, että työstökoneesi on asetettujen 
turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa  
(Vna 403/2008).

Suorittamalla säännölliset turvallisuustarkastukset ja 
korjaamalla havaitut puutteet varmistetaan koneen 
turvallinen käyttö ja työympäristön turvallisuus koko 
koneen käyttöiän ajan.

MIKSI 
TURVALLISUUS-
TARKASTUS?



Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin 
tahansa muuttaa tuotteita tai niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun 
tietoja ei tule pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen 
tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.
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Asiakas saa turvallisuustarkastuksesta 
konekohtaisen tarkastusraportin, joka sisältää 
havaintojen perusteella tehdyn yksityiskohtaisen 
selvityksen tarkastuskohteiden vaaroista 
havaintohetkellä sekä riskin suuruudesta.

Riski määritellään kolmiportaisella asteikolla: 
vähäinen, kohtuullinen tai vakava. Havaituista 
vaaroista tehdään yhteenveto ja asiakkaalle 
annetaan suositukset toimenpiteistä  turvallisuuden 
parantamiseksi. Raportti ja mahdolliset puutteet 
sekä riskit käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Valtioneuvoston asetus työstökoneen turvallisesta 
käytöstä, § 4 (Vna 403/2008):
”Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja 
arvioitava työvälineen turvallisuus.”

RISKIT HALLINTAAN 
TARKASTUKSELLA

TURVALLISUUSTARKASTUKSEN 
HYÖDYT:
• Työstökoneiden asetusten, määräysten ja 

standardien mukaisuuden varmistaminen
• Työstökoneiden ohjeiden ja määräysten mukaisen 

käytön varmistaminen
• Turvallisuusriskien minimoiminen
• Työympäristön turvallisuuden varmistaminen ja 

parantaminen
• Siisteys- ja epäjärjestysongelmien ratkaiseminen
• Työviihtyvyyden parantaminen.

MITä TURVALLISUUSTARKASTUKSEEN 
KUULUU?
• Koneiden turvallisuuden ja toimintakunnon 

arvioiminen
• Koneen asiakirjoihin, operaattorin toimintatapoihin 

ja koneen hallintalaitteisiin perehtyminen
• Valmistajan laatimiin huolto- ja käyttöohjeisiin 

perehtyminen
• Erityisen huomion kiinnittäminen turvajärjestelmiin 

ja niiden tekniseen toteutukseen
• Konekohtainen raportti, joka sisältää 

yksityiskohtaisen selvityksen tarkastuskohteesta ja 
havaituista puutteista toimenpidesuosituksineen.
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Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja se toimittaa monille eri 
teollisuudenaloille niiden toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita. Konecranes Oyj:n 
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V). Yrityksellä on 
yli 12 000 työntekijää yli 600 toimipaikassa lähes 50 maassa. Näiden resurssien, teknologian ja 
määrätietoisuuden avulla voimme lunastaa asiakaslupauksemme Lifting Businesses™.

© 2013 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses” ja    - symboli ovat Konecranes Oyj:n  
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Konecranes Service Oy, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää
Puh. 020 42 711, www.konecranes.fi


