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Metso Minerals Oy on osa kansainvälistä Metso-teknologiakonsernia. Metso Minerals 
Oy:n valimo valmistaa tuotteita mm. kivenmurskaukseen, vesivoimaloihin, laiva- ja 
prosessiteollisuuteen. Metso Minerals Oy:n valimossa valuprosessissa käytetään 
kertakäyttöisiä hiekkamuotteja. Osa muoteista on valmistettu aiemmin 
ratakaavauslinjalla, joka tuotannon layout muutoksen yhteydessä päätettiin korvata 
uudella puoliautomaattisella kaavauslinjalla. Samalla hankittiin uusi hiekansekoitin ja 
peitostusasema. 
 
Koneen valmistajan on lähtökohtaisesti huolehdittava siitä, että kone on turvallinen 
asentaa, käyttää sekä huoltaa. Lainsäädäntö asettaa kuitenkin vaatimuksia myös koneen 
käyttäjälle eli käytännössä työnantajalle. Uutta konetta käyttöönotettaessa on sille 
tehtävä käyttöönottotarkastus, jonka tavoitteena on varmistaa, että kone on turvallinen 
käyttää. Lisäksi työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä työstä ja työympäristöstä 
aiheutuvat vaaratekijät, joille työntekijä voi työssään altistua. 
 
Tässä opinnäytetyössä uudelle kaavauslinjalle, hiekansekoittimelle sekä 
peitostusasemalle tehtiin käyttöönottotarkastus. Lisäksi koko kaavauslinjalla tehtävien 
työvaiheiden riskit arvioitiin SFS-EN ISO 14121 standardiin pohjautuvaa 
riskinarviointimenetelmää käyttäen. Sekä käyttöönottotarkastuksessa että 
riskinarvioinnissa hyödynnettiin konsernissa jo käytössä olevia hyväksi havaittuja 
työkaluja. 
 
Investoinnin suunnitteluvaiheessa oli otettu hyvin huomioon turvallisuusnäkökulmia 
itse kaavauslinjan osalta, mutta hihnakuljettimen alue jäi puutteelliseksi. 
Käyttöönottotarkastuksessa ja riskinarvioinnissa havaittuja puutteita oli dokumenteissa, 
varoituskylteissä, hallintalaitteissa, työtasoissa, työalueiden rajauksessa, täyttöpaikan 
kaiteessa sekä turvalaitteissa. Merkittävimmät riskit kohdistuivat täyttöpaikalle ja 
hihnakuljettimen alueelle. Työnantajan tulee viipymättä toteuttaa toimenpiteet 
merkittävimpien riskien osalta.  
 
Tulevaisuudessa vastaavissa investoinneissa tulisi toimittajan kanssa määritellä entistä 
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Jotta kaavauslinjan käyttö on jatkossa turvallista, tulee työssä havaitut puutteet korjata. 
Koneiden turvallisuus on sekä koneen valmistajan, että koneen käyttäjän eli työnantajan 
vastuulla. Koneen käyttäjä pystyykin hyvin tehdyn käyttöönottotarkastuksen sekä 
riskinarvioinnin avulla löytämään koneen turvallisuuspuutteet ja saattamaan koneen 
sellaiseen tilaan, että sen käyttö on turvallista ja sujuvaa. 
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Metso Mining and Construction Tampere is part of the global technology corporation 
Metso. Metso Mining and Construction Tampere also contains a steel foundry, which 
manufactures products for mining, shipbuilding and processing industries and also for 
power production. The foundry uses sand-casting technique in its production, which 
means that the casting moulds are made of sand. When layout of the foundry was 
changed, one of the old casting lines was replaced for a new semi-automatic casting 
line. In addition, a new sand-mixing machine and coating station were purchased.  
 
Manufacturer of a machine is responsible that a machine is safe to use and maintain. 
However legislation also sets requirements for user of the machine which means the 
employer. Before a machine is taken into use, it must be ensured that the work equip-
ment has been installed correctly and that it is safe to use. Besides the start-inspection 
employer must systematically identify and evaluate hazards related to work assign-
ments. 
 
In this study a start-up inspections for the new molding line, sand - mixing machine and 
coating station were carried out. In addition, risks related to the work tasks in the entire 
molding line were identified and evaluated. Used risk assessment tool is based on SFS-
EN ISO 14121 standard.   
 
During the planning phase, safety of the molding line was taken into account well but 
there were more defects in the belt conveyor area. Results of the start-up inspections 
and risk assessment shows that most of the defects were related to documents, warning 
signs, control devices, work platforms, handrails, marking off work areas and safety 
devices. Most significant risks were found in the mould filling station and the belt con-
veyor area. Employer must carry out corrective actions related to the highest risks im-
mediately.  
 
In future with similar projects it should be agreed more detailed about control devices, 
work platforms, warning signs and the safety of the entire production line, with the sup-
plier. In order that working is safe in the new molding line, defects, which were identi-
fied in this study, shall be repaired. Both supplier and user of a machine are responsible 
for the safety.  For employer start-up, inspection and risk assessment are good tools to 
identify and repair safety defects and to improve work safety. 

Key words: machinary safety, risk assessment 
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1 JOHDANTO 

 

 

Metso Minerals Oy:n valimossa käytettävässä valuprosessissa muotit ovat 

kertakäyttöisiä hiekkamuotteja. Osa hiekkamuoteista on tehty aiemmin niin sanotulla 

ratakaavauslinjalla. Tuotannon tehostamiseksi tuotannon layoutia muutettiin, mikä 

edellytti myös ratakaavauslinjan siirtämistä. Vanhan linjan siirtämisen ja 

modernisoinnin sijaan yritys päätyi uuden puoliautomaattisen kaavauslinjan 

hankkimiseen. Samalla hankittiin myös uusi hiekansekoitin ja peitostusasema.  

 

Työturvallisuuslain mukaan koneen käyttäjän on tehtävä koneelle tai laitteelle 

käyttöönottotarkastus, ennen koneen ensimmäistä käyttöä. Lisäksi työnantajan on 

järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä ja työympäristöstä aiheutuvat 

haitta- ja vaaratekijät. Mikäli vaaratekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys 

työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle arvioida. (Työturvallisuuslaki 2002/738)  

 

Yritykset panostavat myös omaehtoisesti työturvallisuuteen ja sen kehittämiseen, sillä 

sekä työtapaturmilla että työperäisillä sairauksilla on merkittävä vaikutus yrityksen 

toimintaan. Työtapaturmista syntyy aina ylimääräisiä kustannuksia, jotka muodostuvat 

mm. työvoiman ja tuotantokapasiteetin menetyksistä, sairaanhoito- ja 

lakikustannuksista, omaisuuden vahingoittumisesta sekä mahdollisista sanktioista 

toimitusten viivästyessä. Lisäksi tapaturmilla on vaikutus yrityksen imagoon ja samalla 

kaupankäyntiin. Toisin sanoen, panostamalla työturvallisuuteen ennaltaehkäistään 

tuotannon katkoksia ja parannetaan työn sujuvuutta. (EASHW 2002) 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tunnistaa uudesta kaavauslinjasta, 

hiekansekoittimesta ja peitostusasemasta turvallisuutta ja terveyttä koskevat turvallisuus 

puutteet ja määrittää tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta linjan käyttö voidaan aloittaa 

ja työnteko on turvallista. Työssä kaavauslinjalle, hiekansekoittimelle sekä 

peitostusasemalle tehtiin käyttöönottotarkastus hyödyntäen käyttöasetukseen 2008/403 

pohjautuvaa tarkastuslistaa. Lisäksi arvioitiin näillä työpisteillä tapahtuvien työtehtävien 

riskit, pois lukien varsinaiset kunnossapito- ja huoltotyöt. Työstä rajattiin pois myös 

muotin kääntämiseen hankittu nosturi nostoapuvälineineen, sekä peitostusaltaan osalta 

ATEX – lainsäädännön tarkastelu. Riskinarviointi toteutettiin hyödyntämällä SFS-EN 

ISO 14121 standardiin pohjautuvaa riskinarviointimenetelmää. 
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Työn tausta ja lähtökohdat kappaleessa käsitellään lainsäädäntöön pohjautuvia 

vaatimuksia sekä koneen valmistajalle että koneen käyttäjälle, käyttöönottotarkastuksen 

sisältö ja riskinarvioinnin yleiset periaatteet. Kappaleessa käsitellään lisäksi tarkemmin 

työn lähtökohtia sekä valimo- ja kaavausprosessia. Kolmannessa kappaleessa käydään 

läpi käytetyn riskinarviointimenetelmän valinta sekä käyttöönottotarkastuksen ja 

riskinarvioinnin käytännön toteutus. Kappaleeseen neljä on koottu 

käyttöönottotarkastusten sekä riskinarvioinnin tulokset. Viidennessä kappaleessa 

määritetään tarvittavat korjaustoimenpiteet ja tarkastellaan niiden toteutusta. 

Viimeisessä kappaleessa arvioidaan linjan turvallisuutta kokonaisuudessaan ja 

määritetään suositukset jatkotoimenpiteiksi. 
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2 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Metso Minerals Oy 

 

Metso Minerals Oy on osa kansainvälistä Metso -teknologiakonsernia. Metso-konsernin 

liiketoiminta on organisoitu kolmeen segmenttiin: Kaivos ja maarakennus, Automaatio 

sekä Massa, paperi ja voimantuotanto. Metso työllistää noin 30 000 henkilöä ja sen 

toimintaa on yli 50 eri maassa. Metson- konsernin liikevaihto oli vuonna 2011 yli 6,6 

miljardia euroa. (Metso yrityksenä 2012)  

 

 

2.1.1 Metso Minerals Oy, Lokomo Steel Foundry 

 

Yritys on perustettu vuonna 1915 nimellä Oy Lokomo Ab Tampereelle Hatanpään 

kaupunginosaan. Samalla paikalla valimo toimii yhä edelleen nimellä Lokomo Steel 

Foundry, ollen pohjoismaiden suurin teräsvalimo.  Lokomo Steel Foundry työllistää 

noin 220 henkilöä. Yrityksen vuosittainen valutuotanto on noin 12 000 tonnia. Valimo 

toimittaa valuja eri toimialoille ympäri maailman kivenmurskaukseen, vesivoimaloihin, 

puunjalostuskoneisiin, laivateollisuuteen, energiatuotantoon ja prosessiteollisuuteen. 

(Metso yrityksenä 2012) 

 

 

2.2 Hiekkavaluprosessi Lokomo Steel Foundry:ssa 

 

Lokomo Steel Foundry on teräsvalimo, jonka raaka-aine toimitetaan pääasiassa 

teräsromuna. Lokomo Steel Foundryssa muotit valmistetaan kvartsi- ja 

kromiittihiekoista. Hiekkavaluprosessi alkaa muotin valmistuksesta ja raaka-aineiden 

sulatuksesta. 

 

Teräksen valmistus tapahtuu sulatossa. Sulatuksen jälkeen teräs valetaan 

kertamuotteihin. Muotit valmistetaan kaavausosastolla eli kaavaamossa, missä 

muottihiekka tiivistetään valumallin ympärille kaavauskehään. Teräksen jäähtymisen 

jälkeen muotit puretaan ja hiekka palautetaan elvytyksen kautta takaisin kaavaukseen. 
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Muotin tyhjennyksen jälkeen valukappale kuljetetaan puhdistamoon, missä kappaleelle 

tehdään valukkeiden poisto, pinnan puhdistus, lämpökäsittelyt ja tarkastus. 

 

 

2.2.1 Muotinvalmistus 

 

Muotin valmistuksessa tulenkestäviin hiekkoihin lisätään sideaineet, jotka kovettavat 

hiekat ja pitävät ne koossa. Muotin valmistuksessa apuna käytetään pääsääntöisesti 

kaavauskehyksiä ja valumallia. Valumallin tehtävä on tehdä kappaleen muoto 

muottihiekkaseokseen. Hiekkamuotit valmistetaan pääsääntöisesti joko kahdesta tai 

useammasta osasta. Hiekan kovettumisen jälkeen muotinosat peitostetaan. Peitoste on 

muotin viimeistelyaine, jonka tarkoitus on täyttää hiekan huokosia ja muodostaa sileän 

kalvon sulan metallin ja hiekan väliin. Muotin alapuoleen lisätään tarvittaessa keernat, 

joilla tuotetaan valukappaleen sisäpuoliset muodot. Tämän jälkeen muotinosat kootaan 

valmiiksi muotiksi ja osat kiinnitetään toisiinsa kiilakouraimilla eli ns. krampuilla ja 

muotti siirretään valualueelle. (Valimotekniikan perusteet 2012) 

 

 

2.2.2 Teräksen sulatus 

 

Lokomo Steel Foundry käyttää pääraaka-aineena, joko ostettua tai prosessissa syntyvää 

teräsromua. Pääsulalajeina ovat ruostumaton -, mangaani-, haponkestävä- ja hiiliteräs. 

Lokomo Steel Foundryllä on käytössä kaksi 16t valokaarisulatusuunia ja yksi 3t 

induktiouuni. Sulatus tapahtuu pääsääntöisesti valokaariuuneilla. Sulan ominaisuuksia 

voidaan parantaa erilaisilla sulankäsittelyillä. Lokomo Steel Foundryllä on käytössä 

sulankäsittelyyn tarkoitettu VODC - sulankäsittelylaite ns. vakuumikonvertteri. VODC 

konvertterissa voidaan pienentää sulassa olevien sulkeumien määrää, kaasuja 

epäpuhtauksia, sekä seosainehukkaa (Valimotekniikan perusteet 2012). 

 

 

2.2.3 Valu 

 

Sula metalli kaadetaan sulatossa valusenkkaan, josta se kuljetetaan kaavaamon 

valupaikalle sulankuljetusvaunussa. Itse muotin valu tapahtuu siltanosturia apuna 

käyttäen pohjavalusenkkojen avulla. Senkka kohdistetaan muotinpäälle siten, että 
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suutiili ja kaatosuppilo ovat kohtisuorassa toisiaan vasten ja sopivan lähellä toisiaan. 

Isoissa valuissa valu tapahtuu kahdella senkalla.  

 

 

2.2.4 Muotinpurkaminen 

 

Kun valu on jähmettynyt ja jäähtynyt tarpeeksi, muotti puretaan niin, että kappale 

saadaan jatkojalostukseen ja kaavauskehykset ja muottihiekat uudelleen käyttöön. 

Muotin purkamisessa apuna käytetään tärytyslaitteistoa. Muotti nostetaan nosturilla 

tärypöydän päälle, jonka edestakainen liike rikkoo hiekan. Muotinpurkupiste ns. 

tärytyspiste on yhdistetty hiekan elvytyslaitteistoon jonka jälkeen hiekka on uudelleen 

käytettävissä. (Valimotekniikan perusteet 2012) 

 

 

2.2.5 Kappaleen puhdistus, jälkikäsittely ja tarkastus 

 

Puhdistuksen ensimmäisiä vaiheita ovat kappaleen pinnan puhdistus tai valukkeiden 

poisto, riippuen valutuotteesta ja materialista. Valun pinta puhdistetaan 

sinkopuhdistuskoneella. Valukkeiden poistossa taas irrotetaan kappaleesta sen 

toimitukseen kuulumattomat osat eli valukanavistot ja syötöt. Valukkeet poistetaan, 

joko mekaanisesti lyömällä tai termisesti polttoleikkaamalla. (Valimotekniikan 

perusteet 2012) 

 

Valumenetelmät jättävät valumuotin osien liittymäkohtiin eli jakopinnoille ja 

keernatuille teräväreunaisia purseita. Purseet poistetaan hiilikaaritalttaamalla tai 

hiomalla. Samoilla menetelmillä avataan valukappaleiden mahdolliset valuviat ja 

avaukset täytehitsataan vaaditun menetelmän mukaisesti. Puhdistamossa on myös 

lämpökäsittelyosasto jossa voidaan suorittaa yleisimmät teräksen lämpökäsittelyt. Valut 

tarkastetaan sovitun menetelmän mukaan tarkastusosastolla. Tarkastusmenetelminä 

ovat: visuaalinen-, magneettijauhe-, tunkeumaneste-, ultraääni- ja 

radiografinentarkastus. (Valimotekniikan perusteet 2012) 
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2.3  Kaavauslinjat 

 

 

2.3.1 Ratakaavaus (vanha kaavauslinja) 

 

Kaavaamossa oli aiemmin käytössä ratakaavauslinja, joka oli rakennettu vanhan 

tuorehiekkakaavauslinjan osista vuonna 1999. Valimon tuotteissa tapahtuneiden 

muutosten vuoksi, esille nousi tarve muuttaa tuotannon layoutia. Layoutmuutoksen 

yhteydessä myös ratakaavauslinja oli siirrettävä, koska isoon kaavaushalliin tarvittiin 

lisätilaa (kuva 1). Lisäksi vanha ratakaavauslinja ei vastannut enää tämän päivän 

turvallisuusvaatimuksia. 

 

Vanhan linjan siirtäminen ja modernisointi nykypäivän turvallisuusvaatimuksia 

vastaavaksi olisivat aiheuttaneet merkittävän suuria kustannuksia saatuun hyötyyn 

nähden. Tästä johtuen päädyttiin koko kaavauslinjan uusimiseen. 

 
 1: Vanha ratakaavauslinja 

 2: Uusi kaavauslinja 

 3: Ison kaavaushallin ja keernaosaston välinen seinä 

KUVA 1. Lokomo Steel Foundry tuotannon layout (Metso Minerals Oy 2012) 
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2.3.2 Uusi kaavauslinja  

 

Uutta kaavauslinjaa hankittaessa yritys päätyi FAT:n valmistamaan puoliautomaattiseen 

kaavauslinjaan (kuva 2). Toimitus sisälsi varsinaisen kaavauslinjan lisäksi myös 

hiekansekoittimen ja peitostusaseman. Uusi linja päätettiin asentaa keernojen 

valmistusosaston paikalle, joka sijaitsi ison kaavaushallin vieressä (kuva 1). Asennus 

toteutettiin kuitenkin niin että osa uudesta linjasta tuli isoon kaavaushalliin, koska 

mallin kehystäminen sekä muotin valu ja purku tapahtuvat siellä.  

 

 
Kaavauslinjan positiot:  Linjan muut kokonaisuudet 

1-2 Varustelupiste (rullaradat)  18 Kaavauslinjan käyttöpaneeli 

3 Muotin täyttöpiste (rullarata, tärypöytä)  19 Ohjauskaappi 

4,5 Mallinvaihtopiste (rullaradat)  20 Hiekansekoitin 

 Siirtovaunu 1  21 Peitostusallas 

6-9 Kovettumisrata (rullaradat)  22 Peitostusaltaan sekoitussäiliö 

 siirtovaunu 2    

10 Irrotuspiste (rullarata, nostopöytä)    

11-14 Paluurata (rullaradat)    

15-17 Hihnakuljetin    

KUVA 2. Investoidun kaavauslinjan layout (Metso Minerals Oy 2012) 
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Kaavauslinjan toimintaperiaate 

Kaavauslinja kuljettaa mallialustoja eri asemien välillä. Mallialustoja on kahta eri 

tyyppiä, muotin yläosalle ja alaosalle. Ne kulkevat kaavauslinjalla aina pareittain, alaosa 

ensin ja yläosa seuraavaksi.  

 

Mallinvaihtopisteessä mallialustalle asetetaan ja kiinnitetään malli (kuva3). Täältä 

alustat siirtyvät siirtovaunulla varustelupisteeseen (kuva 4), jossa niille asetetaan mm. 

kaavauskehykset, syöttöholkit ja valukanavat. Kehystetyt mallialustat siirtyvät alaosa 

ensin sekoittimelle, jossa kaavaus tapahtuu. Valmiiksi kaavattu puolisko siirtyy 

kovettumisradalle, josta se jatkaa eteenpäin kohti kovettumisradan päätä (positio 9). 

Siirtyminen tapahtuu automaattisesti sitä mukaa kun edellä olevat positiot vapautuvat. 

Kovettumisradalta mallialusta siirtyy irrotuspisteeseen, jossa nostopöytä työntää 

kaavauskehyksen ja muottipuoliskon irti mallista työntötappien avulla. Irrotettuun 

muottipuoliskoon tartutaan nosturilla, jonka jälkeen se siirretään peitostusaltaalle, jossa 

se ensin käännetään ja sitten peitostetaan. (Käyttöohje 2012) 

 

 
KUVA 3 Mallinvaihto asema       KUVA 4 Muotin varusteluasema 

 

Peitostettu alaosa käännetään peitostettu puoli ylöspäin lattialle ja muottiin laitetaan 

mahdolliset keernat. Seuraavaksi muotin yläpuolelle tehdään samat vaiheet ja 

peitostuksen jälkeen muotti suljetaan. Suljetut muotinpuolikkaat kiinnitetään toisiinsa 

krampuilla ja muotti nostetaan hihnakuljettimelle 15. Kuljettimella muotti siirretään 

isoon kaavaushalliin asemaan 17, josta se kuljetetaan muotin valupaikalle nosturilla. 

(Käyttöohje 2012)   
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Irrotuksen jälkeen mallialusta siirtyy takaisin siirtovaunulle, joka siirtää sen positioon 

11, josta paluurata alkaa. Mallialusta siirtyy paluurataa pitkin automaattisesti kohti 

positiota 14. (Käyttöohje) 

 

Hiekansekoitin 

Hiekkasekoitin on hartsilla sidotun kaavaushiekan sekoitin (kuva 5). Hiekka siirtyy 

siilosta annosteluluistin kautta hihnalle ja edelleen sekoitustilaan, sekoitinruuville. 

Sekoitinruuvin alussa olevasta syöttöosiosta hiekka siirtyy varsinaiselle 

sekoitusalueelle, jossa hiekkaan sekoitetaan ensin kovetetta ja sitten hartsia. 

Sekoitusalueella hiekka sekoitetaan sidosaineen kanssa homogeeniseksi seokseksi, 

minkä jälkeen hiekka siirtyy hiekan ulostuloaukosta kaavauskehykseen. (Käyttöohje 

2012)  

 

 
KUVA 5 Hiekansekoitin (Käyttöohje 2012) 

 

 

Peitostusasema 

Peitostusasema on tarkoitettu muotin osien peitostamiseen valuttamalla. 

Peitostusasemassa on erillinen sekoitinallas ja sekoitussäiliö (Kuva 6). Säiliöön lisätään 

peitoste ja ohenne. Peitosteen ohenteena käytetään alkoholia. Sekoituksen jälkeen 

peitoste pumpataan altaalle peitostamista varten ja allas kerää ylimääräisen peitosteen, 

joka palautuu putkea pitkin takaisin sekoitussäiliöön (Käyttöohje 2012). 

Peitostusaseman sekoitin toimii sähkömoottorilla ja altaan kansi on käsikäyttöinen. 
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KUVA 6. Peitostusallas ja sekoitussäiliö (Käyttöohje 2012) 

 

 

2.4 Lainsäädännön ja standardien vaatimukset 

 

 

2.4.1 Lainsäädäntö 

 

Koneturvallisuuden lainsäädäntö koostuu kuvan 7 mukaisista laeista ja asetuksista. 

 
KUVA 7. Koneita koskevat keskeiset lait, asetukset ja standardit.(Siirilä 2008a, 26)  

 

Koneturvallisuus perustuu seuraaviin lakeihin: laki eräiden teknisten laitteiden 

vaatimuksenmukaisuudesta eli ns. konelaki (2004/1016) ja työturvallisuuslaki 

(2002/738). Lakeihin on kirjattu vain yleiset periaatteet ja niitä täydennetään 

yksityiskohtaisemmilla valtioneuvoston sekä ministeriöiden päätöksillä ja asetuksilla. 
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Koneiden turvallisuutta koskevat suomalaiset asetukset pohjautuvat EU:n direktiiveihin. 

Konelain tarkoituksena on varmistaa, että koneiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät 

huolehtivat siitä, että koneet ovat niitä koskevien määräysten mukaisia ja turvallisia. 

(Konelaki 2004/1016)  

 

Työturvallisuuslaki koskee työnantajia. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja 

työolosuhteita, sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia. Laki velvoittaa työnantajia 

hankkimaan vain työhön ja työympäristöön sopivia ja turvallisia koneita ja laitteita. 

Laki edellyttää lisäksi työnantajilta työn, työympäristön, työolosuhteiden ja koneiden 

jatkuvaa tarkkailua sekä riskien arviointia ja mahdollisten riskien vähentämistä. 

(Työturvallisuuslaki 2002/738) 

 

Koneturvallisuuden yhteydessä puhutaan usein koneasetuksesta. Tällä tarkoitetaan 

valtioneuvoston asetusta koneiden turvallisuudesta (400/2008). Koneasetuksessa 

säädetään koneiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä olennaisista terveys- ja 

turvallisuusvaatimuksista sekä niiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta, 

markkinoille saattamisesta ja käyttöönotosta. (Koneasetus 400/2008) 

 

Käyttöasetuksella taas tarkoitetaan Valtioneuvoston asetusta työvälineiden turvallisesta 

käytöstä ja tarkastamisesta (2008/403). Käyttöasetuksen velvoitteet koskevat puolestaan 

koneen käyttäjiä eli käytännössä työnantajia. Tätä asetusta sovelletaan koneen, välineen 

ja muun teknisen laitteen käyttöön ja tarkastamiseen työturvallisuuslaissa (2002/738) 

tarkoitetussa työssä. käytännössä asetus velvoittaa koneen käyttäjää tekemään koneelle 

käyttöönottotarkastuksen, jota käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.4.3. (Käyttöasetus 

2008/403) 

 

 

2.4.2 Direktiivejä täydentävä standardijärjestelmä 

 

EU:n mukaisissa direktiiveissä esitellään vain yleiset vaatimukset joita täsmennetään 

eurooppalaisissa standardeissa. Standardit vahvistetaan kunkin EU maan omiksi 

standardeiksi lisäämällä tunnuksen eteen kyseisen maan tunnus. Eurooppalaiset EN - 

standardit julkaistaan Suomessa tunnuksella SFS - EN. Jos standardi on vahvistettu 

saman sisällölliseksi eurooppalaiseksi EN - standardiksi ja kansainväliseksi ISO - 

standardiksi, niin sen tunnus Suomessa on SFS - EN ISO. Standardeja uusitaan ja 
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arvioidaan muutaman vuoden välein. Tästä johtuen on varmistettava että käytössä on 

standardin uusin versio. (Siirilä 2008b, 31) 

 

Koneasetusta (2008/400) täsmentämään tarkoitetut standardit muodostavat 

komitasoisen A-, B- ja C- tyypin standardista rakentuvan järjestelmän. Kaikkia koneita 

yleisesti  koskevat  A  -  tyypin  standardit.  Keskimmäisellä  tasolla  on  B  -  tyypin  

standardit, jotka käsittelevät mm. turvallisuusominaisuuksia ja ohjausjärjestelmiä. C - 

tyypin standardit koskevat tiettyä konetta tai koneryhmää. (Siirilä 2008b, 31)  

 

 

2.4.3 Käyttöönottotarkastus 

 

Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen koneen tai laitteen ensimmäistä tai 

turvallisuuteen vaikuttavan muutoksen jälkeistä käyttöönottoa. 

Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että kone on turvallinen ja vastaa sille 

lainsäädännön ja standardien asettamia vaatimuksia. Työantajan on lisäksi tarkasteltava 

konetta ja sen ympäristöä kokonaisuutena siten, että arvioidaan koneen soveltuvuus 

kyseiseen työhön ja työympäristöön. Kokonaisuuden arviossa määritellään voidaanko 

konetta käyttää sellaisenaan vai tarvitaanko mahdollisia korjauksia. (Käyttöasetus 

2008/403) 

 

Koneen mukana toimitettavat asiakirjat 

Käyttöönottotarkastuksessa tulee perehtyä koneen mukana toimitettaviin asiakirjoihin. 

Koneen valmistajan on toimitettava vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jonka on 

vastattava koneasetuksen mukaisia vaatimuksia. Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksessa 

koneen valmistaja allekirjoittamalla vakuuttaa koneen olevan sitä koskevien määräysten 

mukainen. Koneen mukana on toimitettava myös käyttö, huolto ja kokoonpano-ohjeet, 

jos niitä ei ole tai ne ovat puutteelliset, niin työnantajan tulee niitä täydentää. 

Dokumentit tulee toimittaa Suomessa suomenkielisenä ja tarvittaessa myös 

ruotsinkielisenä. (Käyttöasetus 2008/403) 

 

Koneessa olevat merkinnät 

Työantajan tulee tarkistaa, että koneesta löytyvät tarvittavat merkinnät, CE-merkki ja 

konekilpi. CE - merkillä koneen valmistaja osittaa koneen vastaavan koneelle asetettuja 

vaatimuksia. Konekilvessä valmistajan on ilmoitettava seuraavat tiedot: valmistajan 
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nimi ja osoite, koneen nimi, tyyppi, ja sarjanumero, valmistusvuosi ja turvallisuuden 

kannalta tarpeelliset tiedot. Tarkastuksessa tulee selvittää koneen muutkin merkinnät 

kuten mahdolliset varoituskilvet tai huoltokyltit ja että ne ovat myös asiallisesti 

kiinnitetty ja hyvin näkyvissä. (Käyttöasetus 2008/403) 

  

Koneen perusrakenne 

Käyttöönottotarkastuksessa tulee tutkia koneen perusrakennetta ja varmistaa, ettei 

koneen rakenteesta aiheudu vaaraa koneen käyttäjälle. Koneen rakenteeseen liittyy 

muutamia perusvaatimuksia. Laitteen voimansiirtokomponentit on suojattava joko 

kiinteillä suojuksilla tai koneentoimintaan kytketyillä irrotettavilla suojuksilla. 

Konelinjat tai liikkuvat koneen osat tulee olla eristetty niin, ettei ihminen pääse 

koskettamaan liikkuvia laitteita. Tuotteiden sisään tai ulos tulon vuoksi tehdyistä 

aukoista ei saa päästä eikä yltää vaarakohtiin. Työnantajan tulee myös kiinnittää 

huomiota työskentelytiloihin, kulkutasoihin, kaiteisiin ja portaisiin ja varmistaa niiden 

standardinmukaisuus. Työnantajan tulee eristää mahdolliset kuumat tai kylmät pinnat, 

niin ettei työntekijöille aiheudu niistä vaaraa. (Käyttöasetus 2008/403) 

 

Suojukset ja turvalaitteet 

Käyttöönottotarkastuksessa on testattava koneen toimintaan kytketyt suojalaitteet: 

valopuomit, tuntopuskurit, turvaviilekkeet ja suoja-aitojen ovet. Lisäksi on 

tarkastettava, että vaaravyöhykkeet on eristetty standardin mukaisella tukevalla turva-

aidalla. Koneen voimansiirto on suojattava, joko vain työkaluilla avattavilla suojuksilla 

tai koneen toimintaan kytketyllä käsin avattavilla suojilla. Suojuksien on estettävä 

liikkuviin osiin ulottuminen kaikista suunnista. Koneen toimintaan kytketty suojus 

pysäyttää koneen turvallisesti, kun suojus avataan. Tarkastelun yhteydessä on testattava 

ja tarkastettava myös onko mahdollista kiertää turvalaitteita ja suojuksia helposti tai 

tekemän niitä toimintakyvyttömäksi. (Käyttöasetus 2008/403) 

 

Ohjausjärjestelmä 

Tarkastuksessa tulee tarkistaa koneen hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät. 

Hallintalaitteiden on sijaittava koneen vaara-alueiden ulkopuolella. Vain sellaiset 

hallintalaitteet sallitaan vaara-alueilla, joiden käyttö on sieltä käsin välttämätöntä. 

Tällöin on muilla toimenpiteillä huolehdittava siitä, ettei niiden käyttö aiheuta vaaraa. 

(Käyttöasetus 2008/403) 
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Hallintalaitteet tulee suojata siten, ettei niiden tahaton käyttö ole mahdollista. Kone on 

varustettava selvästi tunnistettavin ja tarvittaessa lukittavin kytkimin, joilla se voidaan 

erottaa kaikista energialähteistään. Energiansyötön katkaisun jälkeen koneeseen 

varastoitunut energia on voitava poistaa, niin ettei se voi aiheuttaa vaaratilannetta. 

Koneen käynnistäminen ja hallintalaiteisiin vaikuttaminen ei saa olla mahdollista 

muuten kuin käyttämällä tietoisesti siihen tarkoitukseen varattua hallintaelintä. 

(Käyttöasetus 403/2008) 

 

Tarkastuksessa tulee tarkastaa, että koneen kaikissa työpisteissä on selkeästi merkitty 

pysäytinlaite ja niiden toiminta on kokeiltava. Lisäksi on tarkasteltava onko 

hallintalaitteet sijoitettu siten, että niiltä on näkyvyys koko työalueelle. Hallintalaitteet 

ja mahdolliset kuvaruudut on oltava selkeitä ja johdonmukaisia. Hallintalaitteet on 

suojattava vahinkovaikuttamiselta. Koneessa on oltava normaalin pysäytyksen lisäksi 

myös hätäpysäytin. Kaikissa ohjaintauluissa tulee olla hätäpysäytin, joille tulee olla 

esteetön pääsy. Lisäksi hätäpysäyttimeen vaikuttaminen tulee onnistua helposti ja sen 

käyttöä ei saa hankaloittaa esim. suojilla. Hätäpysäytin tulee olla merkitty selkeästi ja 

jos mahdollista painikkeen ympärille on asennettava keltainen kaulus tekstillä hätä - 

seis. Hätäpysäyttimeen vaikuttamisen jälkeen kone ei saa lähteä käyntiin pysäyttimen 

vapauttamisella, vaan tarvitaan erillinen kuittaus pysäyttimen vapauttamisen lisäksi. 

(Käyttöasetus 2008/403) 

 

 

Koneen aiheuttamat päästöt ja työympäristö 

Käyttöönotossa on kiinnitettävä huomiota myös koneen aiheuttamiin päästöihin. Melut, 

pölyt, huurut ja säteilyt tulisi alentaa alimmalle mahdolliselle tasolle. Mikäli prosessista 

syntyy päästöjä, tulee niiden suuruus ja vaikutus ihmisen terveyteen arvioida 

työhygieenisin mittauksin. Lisäksi tulee arvioida miten työympäristö ja esimerkiksi 

siinä olevat pölyt ja kemikaalit vaikuttavat koneen toimintaan.  (Käyttöasetus 2008/403) 

 

 

2.4.4 Riskinarviointi 

 

Riskin arviointi koostuu riskien tunnistamisesta ja niiden analysoinnista. Riskiä 

analysoidessa tarkastellaan sitä, onko riski hyväksyttävä vai ei (eli vaatiko asia 

toimenpiteitä). 
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Riskinarvioinnin toteutukseen on monenlaisia menetelmiä ja yleensä käytetty 

menetelmä riippuu tarkasteltavasta kohteesta. Tyypillisesti kaikki 

riskinarviointimenetelmät noudattavat kuvan 8 kaaviota. Ensimmäisessä vaiheessa 

riskinarvioinnin toteutus suunnitellaan eli toisin sanoen määritellään tarkasteltava kohde 

ja käytettävä menetelmä sekä hankitaan tarvittavat dokumentit ja lähtötiedot. Yleensä 

riskinarvioinnissa riskien tunnistusvaiheessa käytetään tukena muistilistaa. Tavoitteena 

on tunnistaa kuka voi vahingoittua (ja miten) ja voiko ympäristölle aiheutua vahinkoa. 

Riskien tunnistamisen jälkeen arvioidaan seurausten vakavuus ja tapahtuman 

todennäköisyys. Pohjautuen näihin arvioihin voidaan määrittää riskin suuruus. 

Tyypillisesti arviointiprosessissa käytetään apuna matriisia. Riskin suuruuteen 

perustuen määritetään tarvittavat toimenpiteet sekä niille aikataulut ja vastuuhenkilöt. 

Riskinarviointiprosessi tulee toteuttaa säännöllisesti ja lisäksi aina kun tarkasteltavassa 

kohteessa (koneessa, työvaiheissa, työympäristössä ym.) tapahtuu merkittäviä 

muutoksia. (Työsuojeluhallinto 2012) 

 

 
KUVA 8. Riskien arvioinnin vaiheet. (Työsuojeluhallinto 2012) 
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Yleisesti ottaen riskinarviointimenetelmät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: vaarojen 

tunnistus, tapaturmien ja onnettomuuksien mallinnus sekä seurausanalyysit. Yleensä 

yksi menetelmä ei kata kaikkea, sillä ne painottavat eri asioita. Tästä syystä 

riskinarvioinnissa voidaan käyttää myös useampaa menetelmää. (VTT 2012)  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

3.1 Kirjallisuusselvitys 

 

Tutkimus aloitettiin tutustumalla koneturvallisuutta koskeviin lainsäädännön ja 

standardien vaatimuksiin. Lakien ja standardien tiedonhankinnassa hyödynnettiin 

internetiä, mistä hyödyllisimmäksi osoittautuivat Finlex - valtion säädöstietopankki, 

Metson standardikirjasto sekä työsuojeluhallinnon, työterveyslaitoksen ja VTT:n 

internet-sivut. Kirjallisuusselvitystä jatkettiin tutustumalla myös koneturvallisuutta 

käsitteleviin teoksiin sekä viranomaisjulkaisuihin.   

 

 

3.2 Riskinarviointimenetelmä 

 

Riskinarviointimenetelmiä on olemassa lukuisia erilaisia. Menetelmän valintaan 

vaikuttavat ensisijaisesti itse prosessimenetelmä, prosessin automaatioaste ja prosessissa 

kulkevat raaka-aineet. (VTT 2012) Riskinarviointimenetelmävaihtoehtoja 

tarkasteltaessa hyödynnettiin VTT:n sivuilleen kokoamia menetelmiä. Lisäksi 

selvitettiin millaisia riskinarviointimenetelmiä Metso konsernin suurissa Suomen 

yksiköissä on jo käytössä (Kauppila 2012). 

 

Tarkasteltavana kohteena on uusi kaavauslinja. Tarkasteltavassa kohteessa työympäristö 

pysyy samana ja itse työ koostuu selvistä toimintasarjoista. Tämän perusteella voidaan 

todeta, että ensisijaisesti tulisi käyttää vaarojen tunnistusmenetelmää. Linjan 

käyttöönottotarkastuksessa tarkastellaan koneen rakennetta, turvalaitteita, 

ohjausjärjestelmiä ym. koneturvallisuuden näkökulmasta. Varsinaista työn suorittamista 

(työprosessia) ja ihmisen toimintaa ei käyttöönottotarkastuksessa ensisijaisesti 

tarkastella. Täten riskinarvioinnin tulisi keskittyä nimenomaan ihmisen toiminnan 

tarkastelemiseen.  
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3.2.1 TTA – Työn turvallisuusanalyysi 

 

VTT: sivuille kokoamistaan menetelmistä Työn turvallisuusanalyysi (TTA) soveltuisi 

menetelmäksi hyvin, sillä tarkasteltava prosessi on suhteellisen yksinkertainen ja työn 

suorittaminen noudattaa tiettyä toimintakaavaa. 

 

Työn turvallisuusanalyysissä tarkasteltava työkohde jaetaan sarjaksi peräkkäin 

tapahtuvia työvaiheita. Kutakin työvaihetta tarkastellaan erikseen ja niistä pyritään 

löytämään vaaratekijät hyödyntämällä tarkastuslistaa. Tarkastuslistaan on koottu lista 

kysymyksiä liittyen työskenteleviin henkilöihin, käytettäviin koneisiin ja apulaitteisiin, 

työympäristöön, työn organisointiin ja työergonomiaan. Työtä tarkastellessa tulee 

huomioida myös poikkeavat olosuhteet ja inhimilliset tekijät. (VTT 2012) 

 

Riskinarviointiin kuuluu osana myös riskin suuruuden arviointi. Riskin suuruus voidaan 

tapaturman vakavuuden ja todennäköisyyden pohjalta. Toimenpiteitä suunniteltaessa on 

muistettava seuraava hierarkia: 

 Riskin poistaminen eli vaarallisen menetelmän korvaaminen turvallisemmalla 

 Riskin pienentäminen (joko seurauksen tai todennäköisyyden), eli vaaran 

eristäminen ihmisestä (kotelointi, aitaaminen..) 

 Suojautuminen riskiltä eli henkilökohtaisten suojaimien käyttö 

 Riskistä varoittaminen riittävällä tiedotuksella  

(VTT 2012) 

 

 

3.2.2 Riskinarviointi Metsossa 

 

Metso HSE Monitorin riskinarviointityökalu 

Metso konsernissa on käytössä tietojenhallintajärjestelmä HSE Monitor, jonka kautta 

ilmoitetaan tapaturmista, vaaratilanteista ja ympäristövahingoista. Järjestelmä pitää 

sisällään myös riskienarviointityökalun, joka koostuu kohteen määrittämisestä sekä 

varsinaisista kuvan 9 arviointilomakkeista. Lomakkeista viisi on pakollista (A-E) ja 10 

valinnaista. Käytettävät lomakkeet valitaan kunkin tarkasteltavan kohteen mukaan. 

. 
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KUVA 9. HSE Monitorin arviointilomakkeet 

 

Kukin lomake sisältää sarjan kysymyksiä, kuten kuvan 10 esimerkissä. Kunkin 

kysymyksen kohdalla arvioidaan onko asia tarkasteltavan kohteen osalta kunnossa vai 

vaatiiko se korjaavia toimenpiteitä. Mikäli kohde vaatii korjaavia toimenpiteitä, 

arvioidaan riskin suuruus ennen ja jälkeen toimenpiteiden käyttäen kuvan 11 

riskimatriisia. 

 

 



26 

KUVA 10. HSE Monitorin arviointilomake esimerkki 

 

 
KUVA 11. HSE Monitorin riskimatriisi 

 

SFS-EN ISO 14121 standardiin pohjautuva riskinarviointimenetelmä 

Konsernin Suomen isoissa yksiköissä on käytössä myös toinen riskin tunnistamiseen 

kohdistuva riskinarviointimenetelmä. Menetelmä pohjautuu koneturvallisuus, riskin 

arviointi - standardiin (SFS-EN ISO 14121). Riskikohteiden havainnoinnissa käytetään 

hyväksi tarkastuslistaa, jossa käydään läpi mekaanisia sekä sähköstä, lämpötilaeroista, 

melusta, tärinästä, säteilystä, materiaaleista, kemikaaleista, ergonomiasta ja koneen 

käyttöympäristöstä johtuvia vaaroja (kuva 12). (Kauppila 2012) 

 
KUVA 12. Riskikohteiden tarkastuslista (Metso) 

 

Menetelmän lähtökohtana on tarkasteltavan kohteen jakaminen työvaiheisiin. Kunkin 

työvaiheen kohdalla arvioidaan, minkälaisia vaaratyyppejä työvaiheessa esiintyy. 

Taulukkoon kirjataan työvaiheen kuvaus eli vaarallinen tilanne ja kuvaus varsinaisesta 
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vaarallisesta tapahtumasta. Saadut tulokset kirjataan kuvan 12 taulukkoon. Mikäli 

työtehtävä pitää sisällään vaaroja, arvioidaan riskin suuruus sekä ennen että jälkeen 

määritettyjen toimenpiteiden, hyödyntäen kuvan 13 riskimatriisia. Riskin seuraamuksen 

ja todennäköisyyden arviointi pohjautuu taulukon 1 määritelmiin. (Kauppila, 2012) 

 
KUVA 13. Riskimatriisi (Metso) 

 

TAULUKKO 1. Riskin todennäköisyys ja seuraamus (Metso) 
TODENNÄKÖISYYS 

6 
Vaara on olemassa koko ajan ja henkilö on vaaravyöhykkeellä jatkuvasti. Vahinkoa ei voi välttää. 

Tapahtuminen on varma tai sen tapahtumatta jääminen olisi yllättävää  

5 
Vaara on olemassa. Henkikö vaaravyöhykkeellä toistuvasti. Vahinkoa on vaikea välttää. Vaara on helposti 

havaittavissa, mutta tapahtuma on nopea tai vaara vaikeasti havaittavissa. 

4 
Vaarallisen tapahtuman esiintyminen ei ole epätavallista tai yllättävää. Esiintyy esim. vikatilanteissa. 

Vahinko ei ole vältettävissä. Vaaravyöhykkeellä ollaan satunnaisesti.  

3 
Vaarallisen tapahtuman esiintyminen on mahdollinen mutta epätavallinen, esiintyy esim. vikatilanteissa. 

Vaara on helposti havaittavissa ja tapahtuma on hidas, jolloin vahinko on vältettävissä. 

2 Vaarallisen tapahtuman esiintyminen on epätodennäköinen. 

1 Vaarallisen tapahtuman esiintymien on hyvin epätodennäköinen, mutta kuitenkin ajateltavissa.  

SEURAAMUS 

6 Kuolema, kooma, aivovaurio, pysyvä työkyvyttömyys, ammattitauti, elämää lyhentävä sairaus 

5 Raajan menetys, sokeutuminen, pysyvä vamma 

4 Kuulon menetys, usean sormen menetys tai toimintakyvyn heikkeneminen, pitkä poissa olo (yli kuukausi) 

3 Pala pois sormesta, nivelen toiminta-alueen rajoittuminen, suuren luun murtuma, poissa olo yli viikon 

2 Haava, hankauma, ohimenevä, palautuva (parantuu), poissaoloja (1-9 d) 

1 Naarmuja, mustelmia, epämukavuus, ei poissaoloja 
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3.2.3 Riskinarviointimenetelmien arvioiminen ja menetelmän valinta 

 

Työn turvallisuusanalyysi, HSE Monitorin riskinarviointityökalu ja SFS-EN ISO 14121 

standardiin pohjautuva menetelmä soveltuvat kaikki tarkasteltavaan kohteeseen, mutta 

niiden painotukset vaihtelevat hieman. Tarkasteltava kohde pitää sisällään erilaisia 

koneita ja laitteita ja itse prosessi pitää sisällään pitkälti samanlaisena toistuvia 

työvaihteita. Linja on uusi, joten aiempaa riskinarviointia ei ole käytettävissä. Pohjaa 

riskinarvioinnille luo kuitenkin käyttöönottotarkastus ja siinä esille tulleet huomiot. 

 

Metso Minerals Tampereen toiminnoissa on riskinarvioinneissa käytetty HSE Monitorin 

riskinarviointityökalua. Tämän työkalun etuna on se, että se tallentuu yhteiseen 

tietojärjestelmään ja sen lomakkeet ovat aihealueina kattavat, eikä se keskity pelkästään 

koneturvallisuusnäkökulmaan. Menetelmä soveltuukin hyvin työympäristön yleiseen 

riskinarviointiin. Tätä menetelmää käytettäessä riskinarviointi saattaa kuitenkin jäädä 

liian pintapuoliseksi, mikäli yhdellä lomakkeella tarkastellaan isoa tai monivaiheista 

prosessia. Sama ongelma tulee myös esille kun menetelmää yritetään soveltaa koneen 

tai linjaston riskinarviointiin. 

 

TTA ja SFS-EN ISO 14121 standardiin pohjautuva menetelmä ovat periaatteiltaan 

hyvin samanlaiset. Molemmissa arviointi lähtee liikkeelle työvaiheiden määrittämisestä 

sekä riskien tunnistamisesta työvaiheittain tarkastuslistoja hyödyntäen. Menetelmässä 

työvaiheet käydään läpi yksitellen, jolloin tulee huomioitua järjestelmällisesti kuhunkin 

työvaiheeseen liittyvät riskitekijät. Menetelmät soveltuvatkin hyvin koneiden ja 

konelinjastojen riskien arvioimiseen työntekijän/käyttäjän näkökulmasta. Menetelmien 

heikkoutena on se, että työympäristöstä aiheutuvien riskien tarkastelu saattaa jäädä liian 

vähäiseksi. 

 

Työvaihelähtöinen riskinarviointimenetelmä on tarkasteltavan kohteen kannalta parempi 

valinta. SFS-EN ISO 14121 standardiin pohjautuva menetelmä on konsernissa ja jo 

käytössä ja siitä on saatu hyviä kokemuksia, joten se on luonteva valinta 

riskinarviointimenetelmäksi. Riskinarvioinnin täydentämisessä ja työympäristön 

tarkastelemisessa voidaan tarvittaessa hyödyntää HSE Monitorin 

riskinarviointityökalua. 
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3.3 Käyttöönottotarkastuksen ja riskinarvioinnin käytännön toteutus 

 

Teoreettisen tarkastelun pohjalta linjastolle suoritettiin ensin käyttöönottotarkastus. 

Varsinainen riskinarviointi toteutettiin muutaman viikon jälkeen linjan käyttöönotosta, 

kun linjasta oli saatu hieman käyttökokemusta ja työskentelytavat ja ongelmakohdat 

olivat tulleet tutuiksi. 

 

Vaarakohtien analysointi aloitettiin visuaalisella tarkastuksella, jossa katselmoitiin 

mahdollisia vaarakohtia koko linjan ja oheislaitteiden osalta. Visuaalinen tarkastus 

suoritettiin laitetoimittajan antaman käyttöönotto-opastuksen yhteydessä, jossa olivat 

mukana myös laitteen tulevat käyttäjät. Opastuksen yhteydessä tarkastettiin koko 

laitteiston toimintaa, onko aukkoja suoja-aidoissa, onko asennuksen yhteydessä jäänyt 

joitain suojia asentamatta ja linjan yleistä siisteyttä asennusten jäljiltä. 

Käyttöönottotarkastuksen aikana tehtiin myös alustavaa riskinarviointia, että 

työskentely olisi turvallista ennen riskinarvioinnin toteutusta. 

 

Varsinainen käyttöönottotarkastus suoritettiin yhdessä linjan käyttäjien ja 

turvallisuuspäällikön kanssa. Käyttöönottotarkastukset tehtiin erikseen kaavauslinjalle 

(liite 1), hiekansekoittimelle (liite 2) ja peitostusasemalle (liite 3). Tarkastuksessa 

kokeiltiin ja tarkasteltiin linjan jokaista vaihetta erillisen tarkastuslistan pohjata. 

 

Turvalaiteiden toiminnan tarkastus suoritettiin käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. 

Turvalaiteiden toiminnan tarkastuksessa kokeiltiin kaikki laitteen suojukset, jotka on 

kytketty koneen toimintaan ja koneen toimintojen palautus suojuksiin vaikuttamisen 

jälkeen. Tarkastuksessa kokeiltiin myös kaikkien hätäpysäyttimien toiminta ja 

toimintojen palautus (liite 4). 

 

Riskinarviointi suoritettiin SFS-EN ISO 14121 standardiin pohjautuvalla menetelmällä 

yhdessä riskinarviointityöryhmän kanassa (liite 5). Riskinarviointityöryhmässä olivat 

mukana linjaorganisaation, linjan käyttäjien, työsuojeluorganisaation ja 

työterveyshuollon edustajat. 
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Ennen varsinaista riskinarviointitilaisuutta linjan kaikki työvaiheet listattiin 

riskinarviointipöytäkirjaan. Jokaisen työvaiheen kohdalla tarkasteltiin mitä 

vaaratilanteita voisi mahdollisesti tapahtua ja määriteltiin vaaratilanteen todennäköisyys 

ja seuraamus ja niistä syntyvä riski. Samassa arviointitilaisuudessa mietittiin 

toimenpiteet, joilla mahdollista riskiä voidaan pienentää ja nimettiin toimenpiteille 

vastuuhenkilö ja aikataulu. Lisäksi arvioitiin mikä on jäännösriski sovittujen 

toimenpiteiden jälkeen, jotta nähtiin heti saatiinko riskiä pienennettyä riittävästi. 
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4 TULOKSET 

 

 

4.1 Uuden kaavauslinjan käyttöönottotarkastus 

 

4.1.1 Dokumentaatio 

Linjan mukana toimitettiin asianmukaiset suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. 

Ohjeisiin on liitetty myös linjan kokoonpano ja huolto-ohjeet. Laitteiston mukana 

toimitettiin myös englanninkielinen vaatimuksenmukaisuusvakuutus, mutta 

suomenkielinen puutuu. 

 

 

4.1.2 Merkinnät 

Kaavauslinjan komponenteissa on konekilvet tarvittavilla tiedoilla, lukuun ottamatta 

siirtovaunuja 1 ja 2, joista kilvet puuttuvat kokonaan. CE -merkintää ei ole linjan osilla 

eikä myöskään koko kaavauslinja kokonaisuudella.  

 

Hallintalaitteiden merkinnät ovat selkeät ja ymmärrettävät kaikissa linjan 

käyttöpaneeleissa. Valopuomien kuittauspainikkeista puuttuvat merkinnät. 

 

Varoitustarrat ovat asemissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 10, jotka varoittavat: radan päälle nousu 

kielletty ja mekaanisen pysäyttimen ja kaavausalustan väliin jäävästä 

puristumisvaarasta. Hihnakuljettimesta 15 - 17 puuttuvat varoituskilvet.  

 

 

4.1.3 Koneeseen liittyvät lisälaitteet  

Koneeseen liittyväksi lisälaitteiksi määriteltiin yleisvalaistus ja kohdevalaistus. 

Yleisvalaistus on kokolinjan alueella riittävä. Kohdevalaistusta on parannettava muotin 

täyttöasemassa 3. Muotin täyttöasemassa hiekkasiilo ja itse hiekkasekoitin muodostavat 

katvealuetta työskentelyalueelle. Muissa työpisteissä kohdevalaistusta ei tarvitse lisätä.  
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4.1.4 Työssä syntyvien epäpuhtauksien hallinta 

Uusi kaavauslinja ei aiheuta melua muualla kuin muotintäyttöpisteessä 3. Melun 

aiheuttajana on muotintiivistystärytys, josta on mitattava melutaso sekä meluannos, jolle 

työntekijä altistuu. 

 

Kaavauksessa käytettävä hiekka on hyvin hienojakoista, eli hiekan siivouksen tai muun 

käsittelyn yhteydessä se saattaa pölytä ilmaan niin, että se voi kulkeutua hengitysteitse 

elimistöön.  Asemissa 1, 2, 3, 4 ja 10 ei aiheudu mainittavaa altistusta pölylle. 

Muotintäyttöasemassa 3 muotti täytetään kaavaushiekalla ja siinä saattaa hiekkaa mennä 

ohi kaavauskehästä valuen rullien päälle ja lattialle. Hihnakuljettimilla 15 – 17 

muoteista tippuva irtohiekka kulkeutuu kumihihnaa pitkin kuljettimen rakenteisiin, josta 

hiekan siivoaminen hankalaa. 

 

 

4.1.5 Turvalaitteet ja suojukset 

Turva-aita täyttää sille asetetut vaatimukset, mutta turva-aidan ovissa olevat koneen 

toimintaan kytkettyjen rajakytkimien kielet tulee muuttaa niin, ettei niitä saa irti 

tavallisilla työkaluilla (kuva 14). Asemissa 1, 2, 4 ja 5 on voimansiirtoketjut suojattu 

hyvin ja suojat on irrotettavissa vain työkaluilla. Rullaradan rullien välit on suojattu 

pellityksellä, niin ettei muodostu vaaratilannetta rullien pyöriessä ja alustan liikkuessa. 

Myös Muotintäyttöasemassa 3 on voimansiirtoketjut suojattu hyvin ja suojat on 

irrotettavissa vain työkaluilla. Siirtovaunut 1 ja 2, kovettumisrata 6 – 9 ja paluurata 11 – 

14 sijaitsevat turva-aidan sisäpuolella, mutta myös niissä voimansiirtoelimet on suojattu 

asianmukaisesti. 

 
KUVA 14. Turva-aidan oven rajakytkin 
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4.1.6 Koneen ohjausjärjestelmä 

Kaavauslinjan käynnistäminen on mahdollista vain tietoisesti hallintalaitteesta, 

joka onnistuu vain linjan käsikäyttöpaneelista 18. Pysäytyselimellä on ensisijainen 

asema käynnistyselimeen nähden, jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen 

onnistuu vai käsikäyttöpaneelista 18. Pääsy hallintalaitteille on esteetöntä ja ne ovat 

selvästi tunnistettavissa ja näkyvissä. 

 

Hallintalaitteiden yhtäaikainen käyttö on estetty. Käsiajossa ja automaattiajossa on 

kytkin, joista vain toinen voi olla toiminnassa. Käynnistyspaikalta on kohtalainen 

näkyvyys koneen toiminta-alueelle. Käsikäyttöpaneelilta 18 on mahdollista nähdä 

hihnakuljetinta lukuun ottamatta koko kaavauslinjan alue. 

 

4.1.7 Työalueet 

Kaavausalueen aidatulle alueelle on henkilöiden pääsy estetty turva-aidalla, turva-aidan 

koneentoimintaan kytketyillä ovilla ja kappaleiden sisään ja ulostuloaukoissa olevilla 

valopuomeilla. Muotintäyttöpisteeseen asemaan 3 on asennettu työtaso, joka on aidattu. 

Asemiin 1,  2,  4,  5 ja 10 pääsyä ei  ole estetty.  Hihnakuljettimen 15 -  17 alueelle ei  ole 

pääsyä estetty. 

 

 

4.1.8 Vahinkokäynnistymisen esto 

 

Kaavauslinjan työasemilla 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16 ja 17 on kaikissa ohjainpaneeli, joissa 

ohjainpainikkeet ovat ulos työntyvää mallia ilman kaulusta ns: sienimalliset. Vaarana 

on, että ohjainpainikkeita aktivoidaan vahingossa (kuva 15). 
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KUVA 15.  Kaavauslinjan ohjainpaneeli. 

  

Sähkönsyötönerotuskytkimenä toimii linjan pääkytkin ja se on lukittavaa mallia. 

Muotintäyttöaseman 3 tärytyspöydän paineilmasulkua ei ole merkitty eikä se ole 

lukittavissa. 

 

 

4.1.9 Hätäpysäyttimet 

Kaavauslinja on varustettu useilla hätäpysäyttimillä ja kaikkien työpisteiden 

ohjainpaneeleista löytyy hätäpysäytin. Hätäpysäyttimien toiminta on kokeiltu ja ne ovat 

kunnolla kiinni ohjainpaneeleissa, eikä kaavauslinjan käyttö ole mahdollista 

turvatoimintojen ollessa pois päältä. 

 

Hätäpysäyttimet ovat avaimella varustettuja, joita tulisi välttää, koska avaimen reikä 

pölyyntyy ja äkillinen painikkeen painaminen saattaa aiheuttaa käteen ruhjeita. 

Hätäkytkimien taustoilta puuttuu keltainen kaulus (kuva 15). 

 

Hätäpysäyttimiin ulottuvuus on hyvä kaikissa asemissa ja vaikutusalue on koko linja. 

Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain käsikäyttöpaneelista 18. 

 

4.1.10 Työskentelytilan riittävyys ja kulkutiet koneelle 

 

Koneen ja kiinteän rakenteen väli tulisi olla 800 mm, mutta vähintään 600 mm. Laiteen 

suunnittelussa tämä on huomioitu hyvin ja työskentely tilat on riittävät. 
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Koneen työasemista vain muotintäyttöpisteeseen on asennettu työtasot. Työtason 

suunnittelussa ja asennuksessa on hyvin huomioitu myös kaiteet ja portaat. Muilta 

työasemilta työtasot puuttuvat ja niiden tarpeellisuuteen palataan riskinarvioinnin 

yhteydessä, kun linjasta on saatu hieman käyttökokemuksia. Kaavauslinjan kaikille 

ohjaintauluille on esteetön kulku.  Mahdollisten työtasojen asennuksien yhteydessä 

huomioidaan myös ohjaintauluille pääsy esim. ohjaintaulun asennus työtasolle.   

 

4.1.11 Muut huomiot 

 

Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä havaittiin hihnakuljettimilla työskentelyyn liittyvä 

puristumis- ja kaatumisvaara. Hihnakuljettimet on rakennettu kolmesta lohkosta, joissa 

muotit saattavat törmätä toisiinsa, jos yksi lohko vikaantuu. Muottien törmäystä 

toisiinsa ei ole mitenkään teknisesti estetty. Työaluetta ei ole aidattu, eikä muutenkaan 

pääsyä alueelle estetty. Vaaraksi muodostui, että joku saattaa mennä automaatilla 

toimivalle hihnalle ja jäädä muottien väliin puristuksiin tai kaatua hihnan lähtiessä 

liikkeelle.  

 

4.2 Hiekansekoittimen käyttöönottotarkastus 

 

 

4.2.1 Dokumentaatio 

 

Hiekansekoittimen mukana toimitettiin asianmukaiset suomenkieliset käyttö- ja huolto-

ohjeet. Ohjeisiin on liitetty myös sekoittimen kokoonpano ja huolto-ohjeet. 

Hiekansekoittimen mukana toimitettiin myös englanninkielinen 

vaatimuksenmukaisuusvakuutus, mutta suomenkielinen puutuu. 

 

 

4.2.2 Merkinnät 

 

Hiekansekoittimesta puuttuivat konekilvet ja CE- merkintä. Hallintalaitteiden merkinnät 

ovat selkeät ja ymmärrettävät, niin kauko-ohjaimessa kuin ohjauspaneelissakin. 

Sekoittimen sekoitinosaan on asennettu varoitustarrat, jotka varoittavat pyörivästä 

sekoitinruuvista ja mahdollisesta kemikaalivaarasta (kuva 16). 
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KUVA 16. Hiekansekoitin varoitustarroineen 

 

4.2.3 Koneeseen liittyvät lisälaitteet 

 

Koneeseen liittyväksi lisälaitteiksi määriteltiin yleisvalaistus ja kohdevalaistus. 

Yleisvalaistus on riittävä, mutta kohdevalaistusta on lisättävä työpisteeseen. 

Hiekansekoittimen käsikäyttöpaneeli on hiekkasiilon alapuolella, jossa valaistus on 

heikko. Itse muotin täyttötapahtumassa valaistusta tehostetaan sekoittimeen 

asennettavalla kohdevalaisimella. 

 

 

4.2.4 Työssä syntyvien epäpuhtauksien hallinta 

 

Hiekansekoittimen käydessä ei aiheudu melua, mutta sekoittimen huoltopuhdistuksen 

yhteydessä aiheutuu. Puhdistustyöstä on syytä mitata melutaso sekä meluannos, jolle 

työntekijä altistuu. 

 

Muottia täyttäessä syntyy hiekkapölyä ja kemikaalihuuruja. Hiekkasekoitin ja 

hiekkasiilo on kytketty pölynpoistolaitteistoon, mutta silläkään ei kaikkia pölyjä ja 

huuruja saada poistettua, joten henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä. 

 

 

4.2.5 Turvalaitteet ja suojukset 

 

Koneen liikkuvat osat eli sekoitinruuvi on suojattu sivulle aukeavilla poskilla, jotka on 

kytketty koneen toimintaan magneettikytkimillä. Sekoittimen kääntö on varustettu 

rajakatkaisimilla, jotka pysäyttävät käännön toimintasäteen loputtua. Hiekan 
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putoamissuppilosta puuttuu suojaritilä, jonka tarkoitus on estää käden joutumista 

pyörivään sekoitinruuvin. 

 

 

4.2.6 Työalueet 

 

Työalueelle on asennettu asianmukainen työtaso. Hiekansekoittimen viikoittainen 

huolto tapahtuu työskentelytasoa korkeammalta. Huoltoa varten tulisi asentaa 

huoltotaso. 

 

 

4.2.7 Koneen ohjausjärjestelmä 

 

Koneen käynnistys on mahdollista vain laitteen ohjauskaapista päävirran ja 

ohjausjännitteen kytkemisen jälkeen. Pysäytyselimellä on ensisijainen asema 

käynnistyselimeen nähden, jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen on 

mahdollista vain hiekansekoittimen käsikäyttöpaneelista. Pääsy hallintalaitteille on 

esteetöntä ja ne ovat selvästi tunnistettavissa ja näkyvissä. Koneen yhtäaikainen käyttö 

on estetty, sillä ohjaustaululta on valittava, joko käsi tai kauko-ohjain toiminto 

 

 

4.2.8 Vahinkokäynnistymisen esto 

 

Koneen ohjainlaitteet ovat selkeät. Kauko-ohjaimen käynnistyskytkimet on varustettu 

vahinkokäynnistyksen estävillä kauluksilla (kuva 17). Varaohjainlaitteena toimivassa 

kaavauslinjan ohjaintaulussa vahinkokäynnistyksen estäviä kauluksia ei ole (kuva 18). 

Sähkönsyötön pääkytkin on lukittavissa 0 - asentoon. Sähkönsyötön erotuskytkimenä 

toimii sekoittimen pääkytkin ja se on lukittavaa mallia. Sekoittimen paineilmasulkua ei 

ole merkitty, eikä se ole lukittavissa. 
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KUVA 17. Kauko-ohjain     KUVA 18. Varaohjainpaneeli 

 

 

4.2.9 Hätäpysäyttimet 

 

Hiekansekoitin on varustettu kolmella hätäpysäyttimellä ja kaikista työpisteen 

ohjainlaiteista löytyy hätäpysäytin. Varaohjainpaneelin hätäpysäytin pysäytti vain 

kaavausradan, eikä hiekansekoitinta. Käsikäyttöpaneelin hätäpysäytin oli varustettu 

hätäkäyttöä hankaloittavalla kauluksella. Hätäpysäyttimien toiminta on kokeiltu ja ne 

ovat kunnolla kiinni ohjainpaneeleissa, eikä hiekansekoittimen käyttö ole mahdollista 

turvatoimintojen ollessa pois päältä. 

 

Hätäpysäyttimet ovat avaimella varustettuja joita tulisi välttää, koska avaimen reikä 

pölyyntyy ja äkillinen painikkeen painaminen saattaa aiheuttaa käteen ruhjeita. 

Hätäkytkimien taustoilta puuttuu keltainen kaulus. 

 

Hätäpysäyttimiin ulottuvuus on hyvä kaikissa paneeleissa ja vaikutusalue on koko 

sekoitin. Käynnistys on mahdollista hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 

käsikäyttöpaneelista. 

 

 

4.2.10 Työskentelytilan riittävyys ja kulkutiet koneelle 

 

Koneen ja työtason suunnittelussa oli huomioitu hyvin työskentelytilojen riittävyys 

matalien muottien osalta. Korkeiden muottien täytöissä ongelmaksi muodostuu 

muottimateriaalin asentaminen muottiin täytön aikana. Työpisteellä ei ole käytössä 
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nosturia, jolla saataisiin muotin kehiä lisättyä täytön edetessä, vaan kaikki kehät on 

asetettava varustelupisteessä. Korkeiden muottien osalta työtasoa on kehitettävä. 

 

Kone on kaavaushallin pohjoispäässä ja normaali henkilökulku tapahtuu eteläpäästä. 

Työasemaan joudutaan kulkemaan koko hallin lävitse. Koneelle johtavat 

henkilökulkutiet on merkitty lattiaan maalatuilla käytäväviivoilla ja koneen työtasolle 

on johtavissa portaissa on asianmukaiset kaiteet.  

 

 

4.3 Peitostusaltaan käyttöönottotarkastus 

 

4.3.1 Dokumentaatio 

 

Peitostusaseman mukana toimitettiin asianmukaiset suomenkieliset käyttö- ja huolto-

ohjeet. Ohjeisiin on liitetty myös aseman kokoonpano- ja huolto-ohjeet. 

Peitostusaseman vaatimuksenmukaisuusvakuutus puuttuu. 

 

 

4.3.2 Merkinnät 

 

Peitostusasemasta puuttuvat konekilvet ja CE- merkintä. Palavan nesteen varoituskyltit 

puuttuvat, niin peitostusaltaan kuin sekoitussäiliön viereltä. 

 

 

4.3.3 Koneeseen liittyvät lisälaitteet 

 

Koneeseen liittyväksi lisälaitteiksi määriteltiin yleisvalaistus ja kohdevalaistus. 

Valaistus koko työalueella katsottiin riittäväksi. 

 

 

4.3.4 Työssä syntyvien epäpuhtauksien hallinta 

 

Peitostusasemasta ei aiheudu melua, mutta peitottuasemasta syntyy alkoholihuuruja. 

Peitottuasema on varustettu imureunalla (rengasrakoimulaitteella) ja imuyhteen 
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sisältävällä sekoitinsäiliöllä, jotka ovat tarkoitettu asennettavaksi poistoilmaimuriin tai 

pölynpoistojärjestelmään. Kytkentää ei ole kuitenkaan tehty. 

 

4.3.5 Turvalaitteet / suojukset 

 

Koneen liikkuva osa eli sekoitinvispilä on suojattu ylös aukeavalla kannella, jota ei ole 

kytketty koneen toimintaan. Moottorin pyörivä akseli on suojattu suojaverkolla. 

 

 

4.3.6 Työalueet 

 

Työalueelle pääsyä ei ole estetty mitenkään ja työpisteen sijainti on käytävän vieressä. 

Vaarana saattaa olla uteliaiden vieraiden pääseminen työpisteeseen.   

 

4.3.7 Koneen ohjausjärjestelmä 

 

Koneen käynnistys onnistuu vain laitteen ohjaustaululta päävirran ja ohjausjännitteen 

kytkemisen jälkeen. Pysäytyselimellä on ensisijainen asema käynnistyselimeen nähden, 

jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai peitostusaseman 

ohjainpaneelista. Pääsy hallintalaitteille on esteetöntä ja ne ovat selvästi tunnistettavissa 

ja näkyvissä. 

 

 

4.3.8 Vahinkokäynnistymisen esto 

 

Koneen ohjainlaitteet ovat selkeät ja käynnistyskytkimet on varustettu 

vahinkokäynnistyksen estävillä kauluksilla. Sähkön syötön pääkytkin on lukittavissa 0 - 

asentoon. Sähkönsyötön erotuskytkimenä toimii peitosteen sekoitinsäiliön pääkytkin ja 

se on lukittavaa mallia. Peitosteen sekoitinsäiliön paineilmasulkua ei ole merkitty, eikä 

se ole lukittavissa. 
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4.3.9 Hätäpysäyttimet 

 

Peitostusasema on varustettu kahdella hätäpysäyttimellä, joista toinen on sekoitinsäiliön 

ohjainpaneelissa ja toinen peitostusaltaan vieressä seinässä. Käsikäyttöpaneelin 

hätäpysäytin on varustettu hätäkäyttöä hankaloittavalla kauluksella. 

 

Hätäpysäyttimet ovat avaimella varustettuja, joita tulisi välttää, koska avaimen reikä 

pölyyntyy ja äkillinen painikkeen painaminen saattaa aiheuttaa käteen ruhjeita. 

Hätäkytkimien taustoilta puuttuu keltainen kaulus. 

 

 

4.3.10 Työskentelytilan riittävyys ja kulkutiet koneelle 

 

Työskentelytila on melko ahdas. Työtilan riittävyydelle asettaa rajoitteita hallin 

mataluus ja nykyinen toimitatapa, kun muotit myös poltetaan ja kootaan työpisteessä. 

Kone on kaavaushallin keskiosassa ja normaali henkilökulku tapahtuu eteläpäästä. 

Työasemaan joudutaan kulkemaan hallin lävitse. Työasemaan johtavat henkilökulkutiet 

on merkitty lattiaan maalatuilla käytäväviivoilla. 

 

 

4.4 FAT – kaavauslinjan riskinarviointi 

 

4.4.1 Varusteluasema 

Varusteluasemassa malli imuroidaan ja malliin asetetaan syöttöholkit, tiiliputket, 

jäähdytysraudat, hiekkakoukut ja kaavauskehät. Varusteluasemalla henkilöt joutuvat 

työskentelemään pääsääntöisesti 850mm korkean kaavausalustan päällä. Tästä aiheutuu 

putoamisvaara, sillä alueella ei ole kaiteita tai kunnollisia työtasoja ja lisäksi alustan 

liike on mahdollista käynnistää, henkilöiden työskennellessä alustalla. Alustalla on 

lisäksi jalan mentäviä aukkoja, jotka aiheuttavat kompastumis- ja kaatumisvaaran.   

 

Mallin varustelussa työntekijä joutuu nostamaan useita kappaleita käsin 1,2-1,7m 

korkeuteen, jolloin nostoliike on tehtävä yli hartialinjan aiheuttaen epäergonomisen 

työliikkeen. Kaavauskehät asetetaan malliin nosturia apuna käyttäen. Kaavauskehien 

hakeminen kehien säilytys alueelta on hankalaa nykyisellä nosturin kaapeliohjaimella, 

koska kehäniput saattaa olla korkeita ja nosturinkuljettaja joutuu olemaan 
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nostotapahtumassa turhan lähellä. Nostotilanteeseen liittyy aina iskeytymisvaara, mikäli 

nostettava taakka pääsee heilahtamaan. Kehien kiinnittämisessä toisiinsa krampuilla on 

myös olemassa aina vaara, että kramppu sinkoontuu kiilojen kiristyksen yhteydessä. 

Varusteluaseman läpi kulkee lisäksi trukit että harjakoneet. Ahtaalla työasemalla tämä 

aiheuttaa puristumis- ja iskeytymisvaaran. 

 

 

4.4.2 Täyttöasema 

 

Täyttöasemassa kaavauskehä täytetään hiekalla ja hiekka tiivistetään valumallia vasten. 

Muottin sullonnassa kaavauskehää joudutaan kiertämään myös alustan syöttöaukon 

puolelta. Syöttäaukon kohdalta puuttuvat työtaso ja kaide, joten syöttöaukon kohdalla 

on putoaminvaara. Muottien täytön aikana saatetaan joutua lisäämään jäähdytysrautoja 

ja syöttöholkkeja muottiin. Jos muotti on korkea, materiaalien lisääminen joudutaan 

tekemään kehän reunaa pitkin kiipeämällä, joka aiheuttaa putoamisvaaran.  

 

Hiekansekoitin joudutaan viikoittain puhdistamaan. Koska kone on korkealla, puhdistus 

on suoritettu henkilönostimen avulla. Henkilönostinta ei kuitenkaan aina ole saatavilla, 

joten kone joudutaan puhdistamaan hiekalla täytetyn kehän päältä, josta syntyy 

putoamisvaara. Muotin täytön yhteydessä syntyy  myös hiekkapölyjä, kemikaali huuruja 

ja kovaa melua.  

 

 

4.4.3 Mallinvaihtoasema 

 

Mallinvaihtoasemassa vaihdetaan kaavaukseen tulevat mallit nosturia apuna käyttäen. 

Nostotilanteeseen liittyy aina iskeytymisvaara, jos taakka pääsee heilahtamaan 

nostotyön aikana. Asemassa on olemassa myös vaara, että operaattori saattaa jäädä 

kaavausalustan ja aseman vierelle tuodun uuden mallin väliin, koska työaluetta ei ole 

rajattu mitenkään. 

 

Kehäkokojen standardoinnin takia oli rakennettu kehänlevityskehikko, jonka 

tarkoituksena on isontaa mallipohjaa, niin että malli voitaisiin kaavata isompaan 

kehään. Levityskehikko on vain muutaman sentin matkalta tuettu vanerimalliin, jolloin 

kehien aiheuttama paino saattaa rikkoa vanerin ja aiheuttaa kehikon putoamisen. 
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Mallinlevityskehikon käytössä on olemassa putoamis- ja iskeytymisvaara (kuva 19). 

Mallit kiinnitetään lukittavilla pihdeillä mallipohjaan. Tästä aiheutuu iskeytymisvaara, 

koska lukkopihdit saattaa olla mallin reunan ulkopuolella.  

 
KUVA 19. Mallinlevityskehikko 

 

Mallien sisään asetettaan terästapit, joiden tehtävänä on irrottaa muotinpuolisko mallista 

irrotuspisteessä. Terästapit saattavat olla painavia, eikä niissä myöskään ole 

minkäänlaisia paikkoja nostovälineille, vaan ne joudutaan asettamaan ja poistamaan 

käsin mallista. Tästä aiheutuu ergonomia, puristumis- ja putoamisvaara. 

 

Mallivaihtoaseman läpi kulkee lisäksi trukit että harjakoneet. Ahtaalla ja 

rajaamattomalla työasemalla tämä aiheuttaa puristumis- ja iskeytymisvaaran. 

 

 

4.4.4 Muotin irrotusasema 

 

Muotin irrotusasemassa muotti ja malli irrotetaan toisistaan. Muotin irrotus tapahtuu 

nostopöydän ja nosturin avulla. Operaattori joutuu työskentelemään muotin ympärillä ja 

kaavausalustan päällä, kiinnittämään nostoketjuja kaavauskehään ja irrottamaan 

mahdolliset irtonaiset mallin osat muotin päältä. Tästä aiheutuu putoamis- ja 

ergonomiavaara, sillä alueella ei ole kaiteita tai kunnollisia työtasoja ja lisäksi alustan 

liike on mahdollista käynnistää, henkilöiden työskennellessä alustalla.  

 

Muotti on käännettävä ennen peitostusvaihetta erillisellä kääntölaitteella. Nosturissa 

tapahtuviin nostoihin ja kääntöihin liittyy aina putoamisvaara ja iskeytymisvaara, mikäli 
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nostettava taakka pääsee heilahtamaan. Lisäksi työasemaa ei ole rajattu tai merkitty 

mitenkään, mahdollistaen ulkopuoleisien pääsyn työasemaan. 

 

Muotti peitostetaan alkoholipohjaisella peitosteella. Peitoste valutetaan muotinpintaan 

valutusaltaan päällä, aiheuttaen alkoholihuuruja hengitysilmaan. Peitostuksen jälkeen 

peitoste sytytetään palamaan, joka aiheuttaa tulipaloriskin. Peitosteen lisäyksen 

yhteydessä peitostussekoittimeen aiheutuu myös huuruja sekä tulipalo- ja 

ergonomiavaaraa. Altaan siivouksessa kuivunut peitoste lapioidaan jäteastiaan 

peitostusaltaassa seisten. Tästä aiheutuu ergonomia- ja putoamisvaara. Muotin 

keernoitus, sulkeminen ja kramputus kuljettimen 15 päällä aiheuttaa ergonomia-, 

iskeytymis- ja putoamisvaaran. 

 

 

4.4.5 Muotinsiirto valuhalliin 

 

Muotti siirretään valuhalliin hihnakuljettimella. Muotit siirretään käsiajolla valuhalliin 

ja hihnan molemmilla puolilla on käsikäyttöpaneeli, joista hihnan käyttö tapahtuu. 

Työasemaa ei ole aidattu, eikä merkitty. Muottien ollessa korkeita näkyvyys on toiselle 

puolelle hihnaa huono. Tästä aiheutuu puristumis- ja litistymisvaara. Hihnakuljettimien 

ja hihnan suojien väliin muodostuu vaarallisia sormen mentäviä nieluja, jotka 

aiheuttavat puristumis- ja takertumisvaaran. 

 

 

4.4.6 Koko muotinvalmistuslinja  

 

Häiriötilanteiden varalta on varmistettava energioista erottaminen ja tarvittaessa on 

otettava yhteyttä kunnossapitoon. Kunnossapito suorittaa riskinarvioinnit 

kunnossapidon työtehtävien osalta. Koko linjan alueelta on sähkötöitä viimeistelemättä 

ja mekaanisilta iskuilta suojaamattomia johtoja ja letkuja. Tästä aiheutuu sähköisku- ja 

paineenpurkautumavaara. Kaavauslinjan huomio- ja varoitusvaloja tulee tehostaa 

kaikissa kohteissa, koska valot eivät ole tarpeeksi huomiotaherättäviä. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

5.1 Käyttöönottotarkastuksessa tehdyt havainnot 

 

Tulosten tarkastelussa on koottu yhteen havaitut puutteet ja toimenpiteet niiden 

korjaamiseksi. Ensin on lueteltu käyttöönottotarkastuksen puutteet ja seuraavaan osioon 

riskinarvioinnin puutteet. Toimenpiteet, jotka kuuluvat toimittajalle on mainittu 

erikseen. Muiden toimenpiteiden toteutus on linjaorganisaation vastuulla. On kuitenkin 

muistettava, että vaikka puute olisi toimittajan, niin vastuu kuuluu kuitenkin myös 

koneen käyttäjälle, eli linjaorganisaatiolle. 

 

 

5.1.1 FAT-kaavauslinja 

 

Kaavauslinjan käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet on listattu taulukkoon 2. 

Osa puutteista korjattiin linjan toimittajan toimesta heti ja osa odottaa edelleen 

toteutusta.  

 

Dokumentaatiossa ja merkinnöissä havaittiin muutamia puutteita. Suomenkieliset 

vaatimustenmukaisuusvakuutukset puuttuivat kaavauslinjalta käyttöönottotarkastusta 

tehtäessä. Suomenkieliset dokumentit on pyydetty laitteiden toimittajalta, joka on 

toimittanut puuttuvat dokumentit kaavauslinjan osalta. Myös puuttunut CE - merkintä 

on kiinnitetty koneeseen laitteen toimittajan toimesta. Valopuomien 

kuittauspainikkeiden puutteelliset merkinnät hoidetaan linjaorganisaation toimesta. 

 

Koneen liikkeistä varoittavia kylttejä on lisättävä useaan kohteeseen. Turva-aidan ovien 

varoituskyltit  on  pyydetty  laitteen  toimittajalta.  Asemien  1,  2,  3  4,  5  ja  10  

puoliautomaattilinjan varoituskyltit toteutetaan paikallisesti. Hihnakuljettimien 15 - 17 

liikkuvista muoteista varoittavia varoituskylttejä on pyydetty linjan toimittajalta.  

 

Vaara-alueelle pääsyyn liittyviä puutteita havaittiin muutamia. Turva-aidan ovissa 

olevien koneen toimintaan kytkettyjen rajakytkimien kielet tulee muuttaa niin, ettei niitä 

saa irti tavallisilla työkaluilla. Rajakytkimien korjausta on pyydetty toimittajalta. 
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Asemien 1, 2, 4, 5 ja 10 ja hihnakuljettimien 15 - 17 työskentely alueelle ulkopuolisien 

pääsy tulee estää ja työalueet on rajattava.  

 

Koneen vahinkokäynnistyksen estämiseksi, koneen hallintalaitteita tulee joiltakin osin 

muokata. Kaavauslinjan ohjainpaneeleissa on sienimalliset kytkimet, joissa on ilmeinen 

vahinkokytkemisen mahdollisuus. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne olisivat 

varustettu ns. kauluksilla. Toimittajaa on pyydetty vaihtamaan kytkimet. 

Ohjainpaneeleissa on myös hätäkytkimet, joiden taustoilta puuttuu keltainen kaulus. 

Kytkimet ovat myös avaimella varustettua mallia, joita tulisi välttää. Toimittajaa on 

pyydetty korjaamaan hätäpysäyttimien puutteet. Lisäksi muotin täyttöasemassa olevaa 

tiivistyspöydän paineilmasulkua ei ole merkitty, eikä se ole lukittavissa. 

 

Työympäristön ja päästöjen osalta havaittiin muutamia parannustarpeita. Muotin 

täyttöpisteessä havaittiin valaistuksen olevan puutteellinen ja työpisteeseen on 

asennettava kohdevalaistus. Muotin täyttöpisteessä syntyy myös melua, joka mittausten 

perusteella edellyttää kuulosuojainten käyttöä, mikäli melutasoa ei saada muilla keinoin 

pienennettyä.  

 

Käyttöönottotarkastusta tehtäessä päätettiin, ettei hihnakuljettimia 15 - 17 käytetä 

automaattikäytöllä, joten käyttö määrättiin käsiajolla tehtäväksi. Automaattitoimintoa 

käytetään vasta kun toiminto on saatettu turvalliseksi. 

 

TAULUKKO 2. Kaavauslinjan käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet   

 

 

Kohde 

Puute Korjattu 

kaavauslinja  suomenkielinen vaatimuksenmukaisuusvakuus x 

kaavauslinja CE-merkintä x 

valopuomien kuittauspainikkeet  merkinnät puuttuvat  

turva-aidan ovet lisättävä kilvet: automaattialue oven avaaminen pysäyttää 

linjan 

 

 

asemat 1, 2, 4, 5 ja 10 puoliautomaattisen linjan varoituskyltit  

 

 

asema 3 työtasolle noustessa asiattomilta pääsykielletty tai vastaava kyltti   
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5.1.2 Hiekansekoitin 

 

Hiekansekoittimen käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet on listattu taulukkoon 

3. Osa puutteista korjattiin linjan toimittajan toimesta heti ja osa odottaa edelleen 

toteutusta. 

 

Dokumentoinnissa ja merkinnöissä havaittiin puutteita myös hiekansekoittimen osalta. 

Suomenkieliset vaatimustenmukaisuusvakuutukset puuttuivat käyttöönottotarkastusta 

tehtäessä. Laitteen valmistaja toimitti myöhemmin puuttuvat dokumentit sekä 

hiekansekoittimesta puuttuneen CE - merkinnän. 

 

Suojien ja ohjausjärjestelmien osalta havaittiin joitakin puutteita. Hiekansekoittimen 

hiekan putoamissuppilosta puuttuu valmistajan toimittama suojaritilä. 

Hiekansekoittimen paineilmasulkua ei ole merkitty, eikä se ole lukittavissa. Ennen 

käyttöönottoa suojat on asennettava ja huolehdittava, että paineilmasulut 

asianmukaiseksi. Hiekansekoittimen varaohjaimena toimii kaavauslinjan ohjaintaulu. 

Ohjaintaulun hätäpysäyttimen vaikutusalueeseen ei kuitenkaan kuulunut hiekansekoitin. 

hihnakuljettimet 15-17 lisättävä, varo liikkuvia muotteja tai vastaava kyltti 

 

 

muotin täyttöasema 3 kohdevalaistusta on parannettava   

muotin täyttöasema 3 mitattava melutaso sekä meluannos, jolle työntekijä 

altistuu. 

x 

turva-aidan ovet koneentoimintaan kytkettyjen rajakytkimien kielet tulee 

muuttaa niin, ettei niitä saa irti tavallisilla työkaluilla 

 

Asemat  1,  2,  4,  5  ja  10  ja  

hihnakuljettimen 15 – 17  

 

ulkopuolisien pääsy tulee estää ja työalue rajattava  

kaikki ohjainpaneelit sienimalliset kytkimet. Kytkimet olisivat turvallisemmat, 

jos ne olisivat varustettu ns. kauluksilla. 

 

kaikki ohjainpaneelit hätäkytkimien taustoilta puuttuu keltainen kaulus ja 

kytkimet ovat avaimella varustettua mallia 

 

muotin täyttöasema 3 paineilmasulkua ei ole merkitty, eikä se ole lukittavissa  



48 

Toimittajan toimesta hätäpysäytin muutettiin niin, että se pysäyttää, sekä radan että 

sekoittimen.  

 

Hiekansekoittimen käsikäyttöpaneelin hätäpysäytin oli suojattu hätäkäyttöä 

hankaloittavalla kauluksella, jonka toimittaja pyynnöstä korjasi. Ohjainpaneeleissa on 

myös hätäkytkimet, joiden taustoilta puuttuu keltainen kaulus. Kytkimet ovat myös 

avaimella varustettua mallia, joita tulisi välttää. Toimittajaa on pyydetty korjaamaan 

hätäpysäyttimien puutteet.  

 

Työympäristöön kohdistui lisäksi muutama havainto.  Valaistus yleisesti hyvä, mutta 

kohdevalaistusta tulisi lisätä hiekansekoittimen sekoitinosaan.  Lisäksi 

hiekansekoittimesta syntyvä melu mitattiin ja mittausten perusteella kuulonsuojaimia 

tulee käyttää, mikäli melutasoa ei saada pienennettyä. 

 

TAULUKKO 3. Hiekansekoittimen käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet. 
Kohde Puute Korjattu 

hiekansekoitin suomenkielinen vaatimuksenmukaisuusvakuus x 

hiekansekoitin CE-merkintä x 

hiekansekoittimen sekoitin osa sekoittimeen asennettava kohdevalaisin  

sekoittimen työskentely alue mitattava melutaso sekä meluannos x 

hiekansekoittimen sekoitin osa hiekan putoamissuppilosta puuttuu suojaritilä  

hiekansekoittimen käsikäytön 

ohjainpaneeli 

hätäpysäytin oli suojattu hätäkäyttöä hankaloittamalla 

kauluksella 

x 

hiekansekoittimen ohjainpaneelit hätäkytkimien taustoilta puuttuu keltainen kaulus ja 

kytkimet ovat avaimella varustettua mallia 

 

hiekansekoitin paineilmasulkua ei ole merkitty, eikä se ole lukittavissa  

hiekansekoitin hiekansekoittimen varaohjaimena toimivan 

kaavauslinjan ohjaintaulun hätäpysäyttimen 

vaikutusalueeseen ei kuulunut hiekansekoitin 

x 

 

 

5.1.3 Peitostusasema 

 

Peitostusaseman käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet on listattu taulukkoon 4. 

Osa puutteista korjattiin linjan toimittajan toimesta heti ja osa odottaa edelleen 

toteutusta. 
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Dokumenttien ja merkintöjen osalta puutteet olivat samanlaiset kuin linjan ja 

hiekansekoittimen osalta. Suomenkielistä vaatimustenmukaisuusvakuutusta sekä 

puuttuvaa CE - merkintää on pyydetty laitteen toimittajalta. 

 

Peitostusasemassa hengitysilmaan vapautuu kemikaalihuuruja. Peitostusasemaa ei 

kuitenkaan ole kytketty poistoimuriin tai pölynpoistojärjestelmään. Työnantajan tulee 

huolehtia tarvittavin teknisin toimenpitein alkoholihuurujen poisto hengitysilmasta. 

Toistaiseksi työpisteessä on käytettävä hengityssuojaimia.  

 

Tarkastuksessa havaittiin myös muutamia vaara-alueelle pääsyyn liittyviä puutteita. 

Sekoitussäiliönkansi tulee kytkeä koneen toimintaan, siten että kannen avatessa 

sekoittaja pysähtyy. Työasemaa ei ole myöskään rajattu eikä ulkopuolisten pääsyä 

alueelle estetty.  Työalue tuleekin rajata selkeästi muusta työympäristöstä erottuvaksi.  

 

Vahinkokäynnistämisen estämiseksi kone tulee pystyä erottamaan energioistaan. 

Peitostusaseman paineilmasulkuja ei kuitenkaan ole merkitty, eivätkä ne ole 

lukittavissa.  

 

Hätäpysäyttimien osalta havaittiin myös puutteita. Peitostusaseman ohjainpaneelin 

hätäpysäytin oli suojattu hätäkäyttöä hankaloittamalla kauluksella, jonka toimittaja 

pyynnöstä korjasi. Ohjainpaneeleissa on myös hätäkytkimet, joiden taustoilta puuttuu 

keltainen kaulus. Kytkimet ovat myös avaimella varustettua mallia, joita tulisi välttää. 

Toimittajaa on pyydetty korjaamaan hätäpysäyttimien puutteet. 
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TAULUKKO 4. Peitostusaseman käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet 
Kohde Puute Korjattu 

peitostusasema suomenkielinen vaatimuksenmukaisuusvakuus  

peitostusasema CE-merkintä  

peitostusasema kytkentä tekemättä poistoilmaimuriin tai 

pölynpoistojärjestelmään 

 

sekoitinsäiliö sekoitinvispilän avattavaa kantta ei ole kytketty koneen 

toimintaan 

 

peitostusasema ulkopuolisten pääsyä ei ole estetty alueelle  

peitostusasema hätäkytkimien taustoilta puuttuu keltainen kaulus ja 

kytkimet ovat avaimella varustettua mallia 

 

sekoitinsäiliö sekoitinsäiliön paineilmasulkua ei ole merkitty, eikä se 

ole lukittavissa. 

 

 

hiekansekoittimen käsikäytön 

ohjainpaneeli  

hätäpysäytin oli suojattu hätäkäyttöä hankaloittamalla 

kauluksella 

x 

 

 

 

5.2 Riskinarvioinneissa tehdyt havainnot 

 

Koko linjan kattavassa riskinarvioinnissa tehdyt havainnot on lueteltu ja 

merkittävimmät on listattu alla olevaan taulukkoon 5. Riskinarvioinnissa määriteltiin 

samalla korjauksen aikataulu ja vastuuhenkilö. Osa puutteista on korjattu ja osa odottaa 

vielä korjausta. 

  

 

5.2.1 Varusteluasema 

 

Riskinarvioinnissa tehtyjen havaintojen johdosta asemat 1 ja 2 ovat varustettu 

yhtenäisellä työtasolla, jolta onnistuu kyseisen työpisteen työtehtävien hoitaminen. 

Työtasossa on myös kaiteet ja kiinteät rappuset (kuva 20). Työtason etualalta puuttuu 

kuitenkin kaide, koska siihen ollaan suunnittelemassa muottimateriaalien syöttöpistettä. 

Putoamisriski muodostuu myös alustassa olevista aukoista. Alustoilla olevia jalan 

mentäviä aukkoja on suunniteltu suojattavaksi vanerilevyillä, mutta se on vielä 

toteuttamatta.  
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KUVA 20. Varusteluaseman työtaso 

 

Työpisteessä käytettävän nostimen ohjain oli alun perin kaapelilla kiinni nostimessa, 

joka hankaloitti nosturin käyttöä ja alueella työskentelyä. Nosturin käyttöä 

hankaloittava kaapeliohjain on korvattu radio-ohjaimella.  

  

Lattiatasolla olevaa työaluetta ei ole erotettu muusta tuotantoalueesta, mikä aiheuttaa 

vaaraan trukki- ja harjakoneiden liikkuessa alueella. Työalueen merkitseminen on vielä 

tekemättä. 

 

5.2.2 Täyttöasema 

 

Muottia sullonta vaiheessa syöttöaukon puolelta puuttuu työtaso ja kaide. Muotin täytön 

aikaisen materiaalien lisäämistä varten suunniteltava aputaso on vielä toteuttamatta.  

Myös hiekansekoittimen huoltoa helpottava huoltotaso odottaa edelleen suunnittelua ja 

toteutusta. Muotin täytön yhteydessä syntyy hiekkapölyä, kemikaalihuuruja ja melua, 

joilta tulee suojautua henkilökohtaisilla suojaimilla, kunnes altistusta saadaan muilla 

keinoin pienennettyä.  

 

5.2.3 Mallinvaihtoasema 

 

Mallinvaihtoaseman työskentelyalue on erotettava muusta alueesta. Mallinvaihtoaseman 

ympärille asennetaan kaiteet ja lattiaa maalataan käytävän merkkiviivat. Työasema on 

vielä merkitsemättä ja rajaamatta.  
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Mallinvaihtoasemassa asetettavan kehänlevityskehikon käyttö on lopetettu, koska sen 

arvioitiin muodostavan pudotessaan merkittävän riskin. Kehäkokoon standardisointiin 

mietitään turvallisempaa tapaa. Mallin kiinnitykseen mietitään parempaa menetelmää, 

etteivät lukkopihtien varret aiheuta iskeytymisvaaraa ollessaan ulkonevat mallista. 

Mallien sisään asetettavien terästappien nostotapa on vielä ratkaisematta.  

 

 

5.2.4 Muotin irrotusasema 

 

Työpisteeseen ei ole asennettu työtasoja eikä aluetta ole mitenkään rajattu tai merkitty. 

Mallin painavien irto-osien irrotukseen ja takaisin asettamisessa havaittu 

ergonomiariskin poistamiseksi on suunnitteilla nostin.  

 

Peitostetun muotin polttaminen aiheuttaa tulipaloriskin, sillä hihnakuljettimen 

yläpuolella olevat johteita ei ole suojattu. Peitostealtaan kansi toimii tulipalon syttyessä 

altaan hätäsammuttimena ja peitosteen kuivuessa kansi ei pääse sulkeutumaan. 

Peitosteallas on aiemmin siivottu kuivuneesta peitosteesta lapioiden altaassa seisten, 

josta aiheutuu putoamisvaara. Peitostealtaan päivittäisestä siivouksesta on sovittu 

operaattoreiden kanssa, niin ettei peitoste pääse kuivumaan, joten allas voidaan siivota 

lattialla seisten kumilastan avulla. Peitostusaltaasta ja sekoitinsäiliöstä vapautuvia 

alkoholihuuruja vastaan on suojauduttava hengityssuojaimilla, riittävän tehokkaan 

kohdepoiston puuttuessa. Muotin keernoitus, sulkeminen ja kramputus on sovittu 

suoritettavan lattialla, jolloin putoamisriskiä voidaan pienentää.  

 

5.2.5 Muotin siirto valuhalliin 

 

Muottien ollessa korkeita huonoa näkyvyyttä muottien toiselle puolelle parannetaan 

peilillä. Peili on asennettava, siten että siitä on nähtävissä hihnan toiselle puolelle yli 

korkeiden muottien. Hihnakuljettimen alue tulee myös rajata aidalla ulkopuoleisten 

henkilöiden pääsyn estämiseksi. Hihnakuljettimien ja hihnan suojien väliin muodostuvat 

vaaralliset nielut on vain osittain korjattu, osa odottaa vielä korjausta (kuva 21). 
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KUVA 21. Hihnakuljettimeen muodostuva nielu. 

 

TAULUKKO 5 

KOHDE RISKI 

R
IS

K
IN

- 
SU

U
R

U
U

S 

TOIMENPIDE 

JÄ
Ä

N
N

Ö
S-

R
IS

K
I 

K
O

R
JA

TT
U

 

Varusteluasema      
Kaavausalustan 
päällä työskentely. 

Operaattori horjahtaa tai 
kaatuu 

12 Työtasot 8 x 

Kaavauskehien 
asettaminen mallin 
päälle 

Kehien asettamisessa 
nosturin vahinkotoiminto 
aiheuttaa putoamis vaaran 

12 Selvitys radio-ohjaimen 
hankinnasta pukkinosturiin 

6 x 

Trukkiliikenne ja 
harjakone kulkee 
työaseman lävitse 

Työkoneen tai sen taakan 
alle jääminen 

12 Työaseman rajaaminen 8  

Täyttöasema      
Muottia sullottaessa 
kaavauskehää joutuu 
kiertämään myös 
alustan syöttöaukon 
puolelta. Aiheuttaen 
putoamisvaaran. 

Operaattorin putoaminen tai 
horjahtaminen siirtovaunun 
päälle / radalle. 

20 Asennetaan radan tasoon 
ritiläaskelma ja selvitetään 
kaiteen asennusta.  

16  

Hiekan 
tiivistyssullonta ja 
hiekansekoittimen 
ajo 
 

Muotin täyttövaiheessa 
syntyy kemikali huuruja ja 
pölyjä hengitysilmaan 

20 Ohjeistettu ja valvottu 
suojainten käyttö. 

4 x 

Hiekansekoittimen 
puhdistus -ja 
huoltotaso 

Koneen puhdistus. Koneen 
tukkeutumisesta johtuva 
yllättävä puhdistus 

12 Suunniteltava kohteelle oma 
hoitotaso 

8  

Mallinvaihtoasemat      
Mallin 
levityskehikkojen 
käyttö 

Kehikko saattaa pudota 
mallinpäältä 

16 Kehikkoa ei toistaiseksi 
käytetä 

 x 

Trukkiliikenne ja 
harjakone kulkee 
työaseman lävitse 

Työkoneen tai sen taakan 
alle jääminen 

12 Työaseman rajaaminen 8  

Muotin 
irroitusasema 

     

Kaavausalustan Muotin tullessa asemaan 15 Porrastaso aseman ympärille 10  
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saapuminen 
irrotusasemaan 

operaattori tai joku muu jää 
puristuksiin muotin ja 
kiinteiden radanosien väliin 

ja työalueen rajaaminen 

Nosturin ketjujen 
kiinnitys 
muotinpuolikkaaseen 

Radan puoleisen ketjun 
asettaminen nostotappeihin 
hankalaa 

12 Porrastaso aseman ympärille 6 
 

 

Muotinpuolikkaan 
kääntö 

Muotin kääntäminen, 
työasemaa ei ole rajattu 
ulkopuoleisen ja pääsy 
alueelle vapaa 

15 varmistettava ettei noston 
aikana ole ihmisiä 
vaaravyöhykkeellä/ 
nostotyön tekijä. Työalueen 
rajaaminen 

10 
 

 

Muotinpuolikkaan 
peitostus 

Liuotinhuuruja 
hengitysilmassa 

20 Peitostus aseman liittäminen 
poistoilmajärjestelmään. 
Henkilökohtaisten 
hengitystuojainten käyttö ja 
silmäsuojainten käyttö 

9  

Muotin sulkeminen, 
keernoitus ja 
kramputus 
 

Työvaihe on suoritettu 
siirtoradan päällä, josta  

12 Työvaihe suoritetaan lattialla 4 
 

x 

Peitosteen 
lisääminen 
sekoittimeen 

Sekoitinsäiliössä saattaa 
sekoitin pyöriä, käsin 
nostaessa ergonomia, 
syttymis vaara 

15 Sekoitinsäiliö on 
varustettava koneen 
toimintaan kytketyllä 
kannella, eli sekoitin 
pysähtyy kun kannen avaa. 
Peitoste astioiden 
kaataminen työparin kanssa 

5  

Peitosteen 
lisääminen 
sekoittimeen 

Liuotinhuuruja 
hengitysilmassa 

12 Henkilökohtaisten 
hengitystuojainten käyttö ja 
silmäsuojainten käyttö 

6 x 

Muotin siirto 
kumihihnalla 
asemasta 15, 
asemaan 17 
(hihnankorkeus 
lattiasta 510mm) 
Käyttö vain 
käsiajolla 

Korkeiden muottien takaa 
näkyvyys huono. Operaattori 
ei näe onko ihmisiä vaara 
alueella 

15 Asennetaan työpisteeseen 
peili josta näkee myös 
hihnakuljettimen 
toisenpuolen yli muottien. 
Työalueen rajaavan aidan 
asennus 

10  
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6 Johtopäätökset 

 

6.1 Työn toteutus 

Työn tavoitteena oli tehdä valimon uudelle kaavauslinjalle, hiekansekoittimella ja 

peitostusasemalle käyttöönottotarkastus sekä riskinarviointi, jotta linjan käyttö olisi 

turvallista. Taustalla työn toteutukselle on käyttöasetusten ja työturvallisuuslain 

työnantajalle asettamat vaatimukset. 

 

Työ aloitettiin tutustumalla lainsäädännön vaatimuksiin sekä konsernissa käytössä 

oleviin riskinarviointimenetelmiin. Käyttöönottotarkastus toteutettiin yhteistyössä 

laitteiden toimittajan kanssa hyödyntäen käyttöasetukseen pohjautuvaa tarkastuslistaa. 

 

Riskinarviointi toteutettiin SFS-EN ISO 14121 standardiin pohjautuvalla menetelmällä, 

jonka käytöstä oli saatu hyviä kokemuksia konsernin toisessa yksikössä. 

Riskinarvioinnissa valmistusprosessia tarkasteltiin työvaiheittain yhteistyössä linjan 

työntekijöiden, linjaorganisaation ja OHS - organisaation kanssa. 

 

Työn avulla uudesta kaavauslinjasta löydettiin merkittävimmät riskit ja niille 

määriteltiin toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Näin ollen työ täytti hyvin sille asetetut 

tavoitteet. Työn tuloksia voidaan lisäksi hyödyntää kaavauslinjan työntekijöitä 

perehdyttäessä ja työohjeiden teossa. Lisäksi työtä voidaan käyttää mallina sekä 

organisaation sisällä että ulkopuolella käyttöönottotarkastusta tai riskiarviointia 

tehtäessä. 

 

 

6.2 Merkittävimmät tulokset ja toimenpiteet 

 

Käyttöönottotarkastuksessa keskityttiin kokonaislaajuisesti koneen rakenteelliseen ja 

toiminnalliseen turvallisuuteen. Riskinarvioinnissa tarkasteltiin yksittäisiä työvaiheita ja 

varsinaista työnteon turvallisuutta.  

 

Yleisesti linjan, hiekansekoittimen ja peitostusaseman turvallisuustaso oli hyvä. 

Käyttöönottotarkastuksessa havaittuja puutteita oli dokumenteissa, varoituskylteissä, 

hallintalaitteissa sekä turvalaitteissa. Riskinarvioinnissa turvallisuuden kannalta 
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merkittävimmät havainnot olivat työtasojen puute, työalueiden rajaus, 

täyttöpaikankaiteen puute sekä työtavoissa oli parannettavaa. 

 

Linjan tilaajan kannalta tuotantolinjan investointi vanhaan halliin on aina hankalaa ja 

sen toteutus tuotannon ollessa käynnissä asettaa suuret haasteet. Investoinnin 

suunnitteluvaiheessa oli hyvin otettu huomioon turvallisuusnäkökulmia itse 

kaavauslinjan osalta, mutta hihnakuljettimen alue jäi hieman puutteelliseksi. 

Kaavauslinjan suunnittelussa oli hyvin huomioitu ohjainpaneelien sijoittelu, 

kaavausalueen pysäyttävät valopuomit, hallintalaitteiden vaikutusalueet ja 

hätäkytkimien sijoittelu. 

 

Tulevaisuudessa vastaavissa investoinneissa tulisi toimittajan kanssa määritellä entistä 

tarkemmin: hallintalaitteiden mallit, linjakokonaisuus (eli sama turvallisuustaso on 

oltava hihnakuljettimella kuin itse muotin täyttö alueella), työtasot ja varoituskylttien 

paikat. 

 

Jotta kaavauslinjan käyttö on jatkossa turvallista, tulee työssä havaitut puutteet korjata. 

Koneen valmistajalla on suuri vastuu siitä, että kone on turvallinen käyttää ja huoltaa. 

Kuitenkin myös koneen käyttäjällä eli työnantajalla on merkittävä vastuu, siitä että työtä 

tehdään turvallisilla ja lakejen- ja asetustenmukaisilla laitteilla. Hyvin tehdyllä 

käyttöönottotarkastuksella ja riskinarvioinnilla voidaan varmistaa, että koneen käyttö on 

turvallista ja työnteko sujuvaa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kaavauslinjan käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja 

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS FAT- KAAVAUSLINJA 

Tarkasteltava kone:  FAT kavauslinja 

    

Dokumentaatio Tarkastuksen tulokset 
Käyttöohjeet. Oltava suomenkielellä - mikäli ei, niin laitteen 
toimittajan tulee sellaiset toimitta. Sisältö on oltava riittävän 
kelvollinen. 

Valmistaja toimittanut linjan osien käyttöohjeet suomenkielellä ja 
kokonaisuudesta on tekeillä käyttöohje 

Huolto-ohjeet Valmistaja on toimittanut linjan osien huolto-ohjeet 
suomenkielellä 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus.  Vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettu Saksan ja Englannin 
kielisenä. Suomenkielinen puuttuu 

Tekniset tiedot (riskien arviointi, kokeet/testit) Linjan osien tekniset tiedot käyttö ja huolto-ohjeissa 

Liittämisvakuutus (osittain valmiskone) Ei tarvetta 

Kokoonpano-ohjeet (osittain valmiskone) Linjan osien kokoonpanoohjeet on. 
Merkinnät  
yksiselitteiset (mitä tapahtuu), pysyvät   
Konekilvet:  Linjan osat on varustettu konekilvillä, mutta CE-merkinnät 

puuttuvat 

 Rullarata 1-10 Konekilpi on, CE-merkintä puuttuu 

Siirtovaunut 1 ja 2 
Ei kilpeä, eikä CE-merkintää 

Kuivauspiste 15 Konekilpi on, CE-merkintä puuttuu 

Keernoituspiste 16 Konekilpi on, CE-merkintä puuttuu 

Sulkupiste 17 Konekilpi on, CE-merkintä puuttuu 

Hallintalitteiden merkinnät. Tekstien näkyvyys/pysyvyys, 
merkintöjen selkys ja ymmärrettävyys   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Valopuomien kuittauspainikkeista puuttu merkinnät 

Sekoitin rullarata 3 Valopuomien kuittauspainikkeista puuttu merkinnät 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Valopuomien kuittauspainikkeista puuttu merkinnät 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Merkinnät selkeät  

Muotin irroituspiste rullatata 10 Merkinnät selkeät  

Kuivauspiste 15 Merkinnät selkeät  

Keernoituspiste 16 Merkinnät selkeät  

Sulkupiste 17 Merkinnät selkeät  

Varoituskilvet   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 
Radan päälle nousu kielletty ja mekaanisen stopparin ja pohjan 
väliin jäävä puristumisvaaranvaroitustarrat on. Varoitusvalo syttyy 
kun muotti on tulossa asemaan. Puoliautomaattisen linjan 
varoituskyltti olisi hyvä lisätä, jos käytetään automaattiasentoa, 
niin muotti tulee asemaan ilman valvontaa 

Sekoitin rullarata 3 Muotintäyttöpaikka on varustettu työtasolla, työtasolle saa tulla 
vain koneen käytön perehdytyksen saanut henkilö. Lisättävä: 
asiattomilta pääsykielletty tai vastaava kyltti työtasolle noustessa.  
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Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 
Radan päälle nousu kielletty ja mekaanisen stopparin ja pohjan 
väliin jäävä puristumisvaaranvaroitustarrat on. Varoitusvalo syttyy 
kun muotti on tulossa asemaan. Puoliautomaattisen linjan 
varoituskyltti olisi hyvä lisätä, jos käytetään automaatti asentoa, 
niin muotti tulee asemaan ilman valvontaa 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Ok 

Muotin irroituspiste rullatata 10 

Radan päälle nousu kielletty ja mekaanisen stopparin ja pohjan 
väliin jäävä puristumisvaaran varoitus tarrat on. Varoitusvalo 
syttyy kun muotti on tulossa asemaan. Puoliautomaattisen linjan 
varoituskyltti olisi hyvä lisätä, jos käytetään automaattiasentoa, 
niin muotti tulee asemaan ilman valvontaa 

Kuivauspiste 15 Lisättävä: Varo liikkuvia muotteja tai vastaava kyltti 

Keernoituspiste 16 Lisättävä: Varo liikkuvia muotteja tai vastaava kyltti 

Sulkupiste 17 Lisättävä: Varo liikkuvia muotteja tai vastaava kyltti 

Turva-aidan kulkuovet  Lisättävä: Oven avaaminen pysäyttää tuotantolinjan 

Ennakkohuoltotarra (huolto tehty oikeaan aikaan) Lisättävä koko laite ennakkohuolto-ohjelmaan 

Nostolaiteet ja apuvälineet (koneeseen liittyvät nostimet) Siltanosturi (ei omaa nostinta) 

    

Koneeseen liittyvät lisälaitteet (osittain valmiit koneet)   

Hiekansekoitin FAT Tehdään oma käyttöönottotarkastus 

Peitostusallas ja peitostusaltaan sekoitussäilö FAT Tehdään oma käyttöönottotarkastus 

Valaistus   

Yleisvalaistus Yleisvalaistus riittävä koko linjan alueella 

Kohdevalaistus Ok 

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Ok 

Sekoitin rullarata 3 Kohdevalaistus asennettava 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Ok 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Ok 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ok 

Kuivauspiste 15 Ok 

Keernoituspiste 16 Ok 

Sulkupiste 17 Ok 

Työssä syntyvien epäpuhtauksien hallinta   

Kohdepoisto Ei ole 

Melu   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Ok 

Sekoitin rullarata 3 Muotin tärytyksestä syntyy todella kova ääni: Muotin 
tiivistystäryttimen desipelit mitattava 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Ok 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ok 

Kuivauspiste 15 Ok 

Keernoituspiste 16 Ok 

Sulkupiste 17 Ok 

Pölyt / Hiekat   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Työvaihe ei aiheuta mainittavaa pölyä 
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Sekoitin rullarata 3 

Rullaradan päällä täytetään muotteja ja sieltä saattaa hiekkaa 
valua rullien päälle ja alle.  Hiekkojen siivous on pölyävä ja hankala 
työvaihe, joten rullat ja muut mahdolliset paikat on suojattava. 
Myös ns. vapaarullien alue on pellitettävä, koska muotin 
täyttönaikana saattaa tulla horjahduksia operaattorille.  

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Työvaihe ei aiheuta mainittavaa pölyä 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Työvaihe ei aiheuta mainittavaa pölyä 

Kuivauspiste 15 

Irtohiekka kulkeutuu kumihihnaa pitkin suojien alle, joka saattaa 
aiheuttaa kumihihnan ennenaikaisen kulumisen. Siivous onnistuu 
vain kumihihnannielunsuojuksen poistamalla. Saattaen aiheuttaa 
vaaratilanteen, jos suojus asennetaan takaisin huolimattomasti. 
Muistettava tehdä koko linja jännitteettömäksi puhdistuksen 
ajaksi. 

Keernoituspiste 16 

Irtohiekka kulkeutuu kumihihnaa pitkin suojien alle, joka saattaa 
aiheuttaa kumihihnan ennenaikaisen kulumisen. Siivous onnistuu 
vain kumihihnannielunsuojuksen poistamalla. Saattaen aiheuttaa 
vaaratilanteen, jos suojus asennetaan takaisin huolimattomasti. 
Muistettava tehdä koko linja jännitteettömäksi puhdistuksen 
ajaksi. 

Sulkupiste 17 

Irtohiekka kulkeutuu kumihihnaa pitkin suojien alle, joka saattaa 
aiheuttaa kumihihnan ennenaikaisen kulumisen. Siivous onnistuu 
vain kumihihnannielunsuojuksen poistamalla. Saattaen aiheuttaa 
vaaratilanteen, jos suojus asennetaan takaisin huolimattomasti. 
Muistettava tehdä koko linja jännitteettömäksi puhdistuksen 
ajaksi. 

Turvalaitteet / suojukset 
Koneen liikkuvien osien suojaaminen (muut kuin voimansiirotelimet) 

Huom: Hihnojen ja rullien nielut max 5mm.  

Suojus peittää vaarallisen kuumat ja kylmät osat Ei kuumia tai kylmiä osia linjassa 

Turva aita. Aidan korkeus 2000mm, etäisyys vaaraan 600mm, lattian 
ja aidan välissä 180mm, verkon silmäkoko 40mm ja aukkoja ei saa 
olla. Aukon leveyden ollessa alle 20 mm voi etäisyys ollä piennempi 
vaaran  Ok 
Suojus peittää koneen liikuvat osat, Suojus ei muodosta 
vaarakohtaa liikkuvien osien kanssa / voimansiirron suojus.  
Suojuksen poistettavuus (työkaluilla ?)   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Voimansiirtoketjut suojattu hyvin ja on irroitettava vain 
työkaluilla. Rullaradan rullien välit on suojattu pellityksellä, niin 
ettei synny vaaraa rullien pyöriessä tai muotin liikkuessa. 

Sekoitin rullarata 3 Voimansiirtoketjut suojattu hyvin ja on irroitettavissa vain 
työkaluilla.  

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Voimansiirtoketjut suojattu hyvin ja on irroitettavissa vain 
työkaluilla. Rullaradan rullien välit on suojattu pellityksellä, niin 
ettei synny vaaraa rullien pyöriessä tai muotin liikkuessa. 

Siirtovaunu 1 Voimansiirtoketjut suojattu hyvin ja on irroitettava vain 
työkaluilla.  

Siirtovaunu 2 Voimansiirtoketjut suojattu hyvin ja on irroitettavissa vain 
työkaluilla.  

Muotinirroituspiste rullatata 10 

Voimansiirtoketjut suojattu hyvin ja on irroitettavissa vain 
työkaluilla. Rullaradan vieressä on hydraulisesti toimivat 
kiinnittimet, joiden tehtävänä on estää kaavausalustaa 
nousemasta mallin irroituksen yhteydessä. Alustan liikkuessa 
radan päällä kiinnimet muodostavat vaarallisen leikkaus kohdan 
pohjan kanssa. 

Kuivauspiste 15 

Kumihihnan päissä hihnan ja suojuksen väliin muodostuu 
vaarallinen nielu, yli 5mm. Hihnan päissä ei ole stopparia, joten on 
mahdollista että muotti putoaa hihnalta, jos operaattori suorittaa 
ajovirheen. Nielut suojattava ja stopparit asennettava. 
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Keernoituspiste 16 

Kumihihnan päissä hihnan ja suojuksen väliin muodostuu 
vaarallinen nielu yli 5 mm. Nielut suojattava 

Sulkupiste 17 

Kumihihnan päissä hihnan ja suojuksen väliin muodostuu 
vaarallinen nielu, yli 5mm. Hihnan päähän on asennettu 
mekaaninen stoppari, joka saattaa aiheuttaa vaaratekijän jos 
muotti tulee liian pitkälle. Sähkötoimista pysäytintä mietittävä. 
Sähkötoimista pysäytintä mietittävä ja nielut suojattava ja 
stopparit asennettava. 

Suojuksen kytkentä koneen toimintaan Erillinen pöytäkirja 

Varustelupiste Valopuomit ja turvaviilekkeet: Toimi hyvin, testaus suoritettu ja 
dokumentoitu erilliselle pöytäkirjalle.  

Hiekansekoitin rullarata 3 Valopuomit ja turvaviilekkeet: Toimi hyvin, testaus suoritettu ja 
dokumentoitu erilliselle pöytäkirjalle.  

Mallinvaihtopiste  Valopuomit ja turvaviilekkeet: Toimi hyvin, testaus suoritettu ja 
dokumentoitu erilliselle pöytäkirjalle.  

Muotin irroituspiste Valopuomit ja turvaviilekkeet: Toimi hyvin, testaus suoritettu ja 
dokumentoitu erilliselle pöytäkirjalle.  

Siirtovaunu 1 Turvapuskurit vaunun molemmissa päissä: Toimi hyvin, testaus 
suoritettu ja dokumentoitu erilliselle pöytäkirjalle 

Siirtovaunu 2 Turvapuskurit vaunun molemmissa päissä: Toimi hyvin, testaus 
suoritettu ja dokumentoitu erilliselle pöytäkirjalle 

Muotin irroituspiste rullatata 10 
Valopuomit ja turvaviilekkeet: Toimi hyvin, testaus suoritettu ja 
dokumentoitu erilliselle pöytäkirjalle.  

Kuivauspiste 15 Ei koneen toimintaan liitettyjä suojuksia 

Keernoituspiste 16 Ei koneen toimintaan liitettyjä suojuksia 

Sulkupiste 17 Ei koneen toimintaan liitettyjä suojuksia 
Työalueet 

  
Työalueelle pääsy Automaattialueelle on pääsy estetty. Kuivaus, keernoitus- ja 

sulkupisteelle pääsyä ei ole estetty. 

Koneen käynnistys / pysäytys (ohjausjärjestelmä)   

Mahdollista VAIN tietoisesti hallintalaitteesta 
Kaikissa työskentelypisteissä on hätäpysäyttimet ja turvalaitteiden 
aktivoituessa,  kone käynnistyy vain 
kaavauslinjankäsikäyttöpaneelista 18 

Varustelupiste Ok 

Hiekansekoitin rullarata 3 Ok 

Mallinvaihtopiste  Ok 

Siirtovaunu 1 Ok 

Siirtovaunu 2 Ok 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ok 

Kuivauspiste 15 Ok 

Keernoituspiste 16 Ok 

Sulkupiste 17 Ok 
Pysäytyselimellä ensisijainen asema käynnistyselimeen nähden 

  

Varustelupiste Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 

Hiekansekoitin rullarata 3 Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 

Mallinvaihtopiste  Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 

Siirtovaunu 1 Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 

Siirtovaunu 2 Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 

Muotin irroituspiste rullatata 10 
Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 
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Kuivauspiste 15 
Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 

Keernoituspiste 16 
Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 

Sulkupiste 17 Jos jotain pysäytintä on käytetty, niin käynnistäminen onnistuu vai 
käsikäyttöpaneelista 18 

Pääsy hallintalaitteille Ok 

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Ok 

Hiekansekoitin rullarata 3 Ok 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4- 5 Ok 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 
Täyttöpaikalta on hankala päästä paneelille, koska koko 
kaavauslinja kierrettävä.  Vaarana on että operaatorit yrittävät 
keksiä oikoreittiä paneelille 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ok 

Kuivauspiste 15 Ok 

Keernoituspiste 16 Ok 

Sulkupiste 17 Ok 

Selvästi tunnistettavissa ja näkyvissä   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Ok 

Hiekansekoitin rullarata 3 Ok 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4- 5 Ok 

kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Ok 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ok 

Kuivauspiste 15 Ok 

Keernoituspiste 16 Ok 

Sulkupiste 17 Ok 

Hallintalaitteiden yhtäaikainen käyttö   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 
Yhtäaikainen käyttö on estetty. Käsiajossa ja automaattiajossa on 
kytkin, joista vain toinen voi olla toiminnassa 

Hiekansekoitin rullarata 3 
Yhtäaikainen käyttö on estetty. Käsiajossa ja automaattiajossa on 
kytkin, joista vain toinen voi olla toiminnassa 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4- 5 
Yhtäaikainen käyttö on estetty. Käsiajossa ja automaattiajossa on 
kytkin, joista vain toinen voi olla toiminnassa 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 
Yhtäaikainen käyttö on estetty. Käsiajossa ja automaattiajossa on 
kytkin, joista vain toinen voi olla toiminnassa 

Muotin irroituspiste rullatata 10   

Kuivauspiste 15 

Yhtäaikainen käyttö on estetty. Käsiajossa ja automaattiajossa on 
kytkin, joista vain toinen voi olla toiminnassa 

Keernoituspiste 16 

Yhtäaikainen käyttö on estetty. Käsiajossa ja automaattiajossa on 
kytkin, joista vain toinen voi olla toiminnassa 

Sulkupiste 17 
Yhtäaikainen käyttö on estetty. Käsiajossa ja automaattiajossa on 
kytkin, joista vain toinen voi olla toiminnassa 

Käynnistyspaikalta näkyvyys koneentoiminta alueelle Käsikäyttöpaneelilta 18 on mahdollista nähdä hihnakuljetinta 
lukuunottamatta koko alue 

Vahinkokäynnistymisen (odottamattoman) esto Pääkytkin on lukittavaa mallia 

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 
Ohjainkytkimet ovat sienimalliset, vaarana on että niitä 
aktivoidaan vahingossa. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne 
olisivat varustettu ns. kauluksilla 



63 

Hiekansekoitin rullarata 3 
Ohjainkytkimet ovat sieni malliset ja vaarana on, että niitä 
aktivoidaan vahingossa. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne 
olisivat varustettu ns. kauluksilla 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4- 5 
Ohjainkytkimet ovat sieni malliset ja vaarana on, että niitä 
aktivoidaan vahingossa. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne 
olisivat varustettu ns. kauluksilla 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 
Ohjainkytkimet ovat sieni malliset ja vaarana on, että niitä 
aktivoidaan vahingossa. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne 
olisivat varustettu ns. kauluksilla 

Muotin irroituspiste rullatata 10 

Ohjainkytkimet ovat sieni malliset ja vaarana on, että niitä 
aktivoidaan vahingossa. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne 
olisivat varustettu ns. kauluksilla 

Kuivauspiste 15 

Ohjainkytkimet ovat sieni malliset ja vaarana on, että niitä 
aktivoidaan vahingossa. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne 
olisivat varustettu ns. kauluksilla 

Keernoituspiste 16 

Ohjainkytkimet ovat sieni malliset ja vaarana on, että niitä 
aktivoidaan vahingossa. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne 
olisivat varustettu ns. kauluksilla 

Sulkupiste 17 
Ohjainkytkimet ovat sieni malliset ja vaarana on, että niitä 
aktivoidaan vahingossa. Kytkimet olisivat turvallisemmat, jos ne 
olisivat varustettu ns. kauluksilla 

Hätäpysäyttimet    

Ajo turvatoimintojen ollessa pois päältä Estetty 

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Estetty 

Hiekansekoitin rullarata 3 Estetty 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Estetty 

kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Estetty 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Estetty 

Kuivauspiste 15 Estetty 

Keernoituspiste 16 Estetty 

Sulkupiste 17 Estetty 

Hätäpysäyttimet toimivat ja kunnolla kiinni 
Hätäpysäyttimet ovat avaimella varustettuja joita tulisi välttää, 
koska avaimen reikä pölyyntyy ja äkillinen painikkeen painaminen 
saattaa aiheuttaa käteen ruhjeita. Hätäkytkimien taustoilta 
puuttuu keltainen kaulus 

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Ok. Toiminta on kokeiltu 

Hiekansekoitin rullarata 3 Ok. Toiminta on kokeiltu 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Ok. Toiminta on kokeiltu 

kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Ok. Toiminta on kokeiltu 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ok. Toiminta on kokeiltu 

Kuivauspiste 15 Ok. Toiminta on kokeiltu 

Keernoituspiste 16 Ok. Toiminta on kokeiltu 

Sulkupiste 17 Ok. Toiminta on kokeiltu  
Hätäpysäyttimiin ulottuvuus hyvä (seisomatyö max. 2-3m, 
istumatyö 1-2m)   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Ok 

Hiekansekoitin rullarata 3 Ok 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Ok 

kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Ok 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ok 

Kuivauspiste 15 Ok 

Keernoituspiste 16 Ok 

Sulkupiste 17 Ok 
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Hätäpysäyttimien vaikutusalue Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

Hiekansekoitin rullarata 3 Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

Kuivauspiste 15 Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

Keernoituspiste 16 Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

Sulkupiste 17 Hätäpysäytin pysäyttää koko linjan 

Koneen käynnistäminen hätäpysäytyksen jälkeen Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

Hiekansekoitin rullarata 3 Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

Muotin irroituspiste rullatata 10 
Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

Kuivauspiste 15 
Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

Keernoituspiste 16 
Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

Sulkupiste 17 Käynnistys onnistuu hätäpysäyttimen vapautuksen jälkeen vain 
käsikäyttöpaneelista 

Ajo turvatoimintojen ollessa pois päältä   

Hidastettu liikumisnopeus? Ei mahdollista 

    

Sähkölaitteet (SFS 2647) Novasähkö on suorittanut kaavauslinjan keskukselle SFS 6000-6-61 
mukaisen käyttöönottotarkastuksen. 

Energiansyötön erotus   
Syötönerotuskytkin (pääkytkin tai turvakytkin) (vaikuttaako koko 
konekokonaisuuteen) Pääkytkin on lukittavaa mallia ja vaikuttaa koko linjaan 
Syötönerotuskytkin (turvakytkin) 
yhteys vaikuttavaan koneeseen selkeä Pääkytkin on lukittavaa mallia ja vaikuttaa koko linjaan 

Syötönerotuskytkin on lukittavissa 0-asentoon Pääkytkin on lukittavaa mallia ja vaikuttaa koko linjaan 

Paineilman (lukittavissa oleva ja paineen purkava sulkuventtiili) 
Tärytyspöydän paineilmasulkua ei ole merkitty eikä se ole 
lukittavissa 

Hydrauliikka ok 

Työskentelytilan riittävyys   

Koneen ja kiinteän rakenteen väli 0.8 m (vähintään 600 mm) Mallinvaihtoaseman 4 ja täyttöpaikankaiteen väli vain 720 mm. 
Muuten ok. 

Kahden koneen väli 1,1 m ok 

Kulkutiet koneelle   

Askelmat, työtasot, huoltotasot ja kaiteet   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Ei tasoa, asennetaan tarvittaessa 

Hiekansekoitin rullarata 3 Kohteen ympärille on asennettu hyvä työtaso 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Ei tasoa, asennetaan tarvittaessa 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Ei tarvetta 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ei tasoa, asennetaan tarvittaessa 

Kuivauspiste 15 Ei tasoa, asennetaan tarvittaessa 
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Keernoituspiste 16 Ei tasoa, asennetaan tarvittaessa 

Sulkupiste 17 Ei tasoa, asennetaan tarvittaessa 

Pääsy kaikille ohjaustauluille   

Varustelupiste rullaradat 1 - 2 Ok 

Sekoitin rullarata 3 Ok 

Mallinvaihtopiste rullaradat 4 - 5 Ok 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaneeli. 18 Ok 

Muotin irroituspiste rullatata 10 Ok 

Kuivauspiste 15 Ok 

Keernoituspiste 16 Ok 

Sulkupiste 17 Ok 

Muita huomioita   

Valusavut tulevat pullalta ja senkanlangansyöttölaitteelta.   

Kattossa vuotoja mallinvaihtoaseman ja kovettumisradan kohdilta   

Nosturin ohjanten säilytys ja latauspaikat asennettava   

Hydrauliletkut lattialla asemalla 10   

Useassa paikaasa sähköjohtoja lattialla tai asennusmontuissa 
näkyvillä   
Turva-aitaan liitettyjen ovien turvarajojen vastakappaleet ovat 
irroitettavissa normaaleilla työkaluilla. Näin ei saa olla   
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Liite 2. Hiekansekoittimen käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja 

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS: FAT hiekansekoitin 
Dokumentaatio Tarkastuksen tulokset 

Käyttöohjeet.  
Valmistaja on toimittanut suomenkieliset käyttö ja huolto ohjeet 

Huolto-ohjeet 
Valmistaja on toimittanut suomenkieliset käyttö ja huolto ohjeet 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on toimitettu saksan ja englannin 
kielisenä. Suomenkielinen puuttuu 

Tekniset tiedot (riskien arviointi, kokeet/testit) Teknisettiedot ovat käyttö ja huolto-ohjeissa 

Liittämisvakuutus (osittain valmiskone) Ei tarvetta 

Kokoonpano-ohjeet (osittain valmiskone) Kokoonpano-ohjeet ovat käyttö ja huolto-ohjeissa 
Merkinnät  
yksiselitteiset (mitä tapahtuu), pysyvät   

Konekilpi  
Ei ole 

CE-merkintä 
Ei ole 

Hallintalitteiden merkinnät.    

Ohjainpaleeli kaavauslinjan hallintalaitteiden yhteydessä 
Varaohjain on asennettu kaavauslinjan käyttöpaneelin yhteyteen, 
hallintalaiteen merkinnät ok. (Hätäpysäytin pysäyttää 
kaavauslinjan, sekä sekoittimen) 

Ohjainpaleeli hiekansekoittimen Kauko-ohjain Merkinnät selkeät 

Varoituskilvet Sekoittimessa varoitustarrat, jotka varoittavat sideaineista ja 
pyörivästä kairasta. 

Ennakkohuoltotarra (huolto tehty oikeaan aikaan) Lisättävä koko laite ennakkohuolto-ohjelmaan 

Nostolaiteet ja apuvälineet (koneeseen liittyvät nostimet) Siltanosturi (ei omaa nostinta) 

Koneeseen liittyvät lisälaitteet (osittain valmiit koneet) FAT-kaavauslinja: tehdään oma käyttöönottotarkastus 

Valaistus   

Yleisvalaistus Ok 

Kohdevalaistus 
Yleisvalais ei riitä koko alueelle ja kohdevalaistusta lisättävä 

Työssä syntyvien epäpuhtauksien hallinta   

Kohdepoisto Sekoitin ja siilo kytketty kohdepoistoon  

Melu Hiekansekoittimen käytöstä ei aiheudu melua, mutta laitteen 
puhdistustyössä käytettävä kuulosuojaimia 

Pölyt Sekoitin ja siilo kytketty kohdepoistoon  

Happo  Happokontit asennettu valuma-altailla varustettuna vastakkaiselle 
seinälle, joista letkut on tuotu koneelle suojattussa kanaalissa. 

Hartsi Hartsikontit asennettu valuma-altailla varustettuna vastakkaiselle 
seinälle, joista letkut on tuotu koneelle suojattussa kanaalissa. 

Hiekka 

Täyttöaseman ympärille on asennettu työtasot, joiden alle on 
asetettu vaihdettavat laatikot. Kehän yli valuvien hiekkojen 
puhdistus rullien välistä hankalla, imurin hankintaa harkittava. 
Koneen huoltopuhdistuksen aikana syntyvien epäpuhtauksien 
hallintaa mietittävä. 

Turvalaitteet / suojukset 
Koneen liikkuvien osien suojaaminen (muut kuin voimansiirotelimet) 

  

Suojus peittää vaarallisen kuumat ja kylmät osat Ei kuumia tai kylmiä osia 

Suojus peittää koneen liikuvat osat 
Sekoitinruuvi on suojattu sivulle aukeavilla poskilla jotka liitetty 
koneen toimintaan. Hiekan putoamissuppilosta puuttuu 
suojaritilä, joka tarkoitus on estää käden joutumista pyörivään 
sekoitinruuvin. 
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Suojuksen kytkentä koneen toimintaan 
Sekoitinruuvi on suojattu sivulle aukeavilla poskilla jotka liitetty 
koneen toimintaan, estäen laitteen käynnistymisen suojusten 
ollessa pois paikoiltaan 

Suojuksen siirtäminen suojaus asentoon helppoa ok 

Suojus ei muodosta vaarakohtaa liikkuvien osien kanssa ok 

Sinkoavilta kappaleilta suojautuminen   

Estää sinkoamisen  
Hiekan putoamissuppilosta puuttuu suojaritilä, joka tarkoitus on 
estää käden joutumista pyörivään sekoitinruuvin. 

Suojuksen poistettavuus (työkaluilla ?) ok 
Voimansiirtoelimien suojaus 
suojaaminen koneen rakenteilla, kiinteillä tai koneen toimintaan 
kytketyillä avattavilla suojilla   

Työalueet   

Työalueelle pääsy Otettu esille kaavauslinjan käyttöönottotarkastuksessa. 
Varoituskyltit asennetaan täyttöalueelle 

Koneen käynnistys / pysäytys (ohjausjärjestelmä)   

Mahdollista VAIN tietoisesti hallintalaitteesta Koneen käynnistys onnistuu laitteen ohjauskaapista päävirran ja 
ohjausjännitteen kytkemisen jälkeen. 

Pysäytyselimellä ensisijainen asema käynnistyselimeen nähden 
ok 

Hallintalaitteet   

Pääsy hallintalaitteille Ok 

Selvästi tunnistettavissa ja näkyvissä Ok 

Hallintalaitteiden yhtäaikainen käyttö 
Yhtäaikainen käyttö estetty. Ohjaustaululta valittavissa, joko käsi 
tai kauko-ohjain toiminto  

Käynnistyspaikalta näkyvyys koneentoiminta alueelle Ok 

Vahinkokäynnistymisen (odottamattoman) esto Pääkytkin on lukittavaa mallia 

Hätäpysäyttimet toimivat ja kunnolla kiinni  Ok 

Hätäpysäytin (sienipainike) 

Kauko-ohjaimessa ok. Hätäpysäytin kaavauslinjan taulusa(toimii 
varaohjaimena) ja ohjaintaululla ovat avaimella varustettuja joita 
tulisi vältää, koska avaimenreikä pölyyntyy ja äkillinen painikkeen 
painaminen saattaa aiheuttaa käteen ruhjeita. Hätäkytkimien 
taustoilta puuttuu keltainen kaulus 

Hätäpysäyttimet toimivat ja kunnolla kiinni 
Kauko-ohjaimen hätäpysäytin pysäyttää sekoittajan ja varaohjain 
on asennettu kaavauslinjan käyttöpaneelin yhteyteen, 
hallintalaiteen merkinnät ok. (Hätäpysäytin pysäyttää 
kaavauslinjan, sekä sekoittimen) 

Hätäpysäyttimiin ulottuvuus hyvä (seisomatyö max. 2-3m, istumatyö 
1-2m) ok 

Hätäpysäyttimien vaikutusalue 
Kauko-ohjaimen hätäpysäytin pysäyttää sekoittajan ja varaohjain 
on asennettu kaavauslinjan käyttöpaneelin yhteyteen, 
hallintalaiteen merkinnät ok. (Hätäpysäytin pysäyttää 
kaavauslinjan, sekä sekoittimen) 

Koneen käynnistäminen hätäpysäytyksen jälkeen Käynnistys onnistuu kun sekoittimeen kytketään ohjaintaululta 
ohjausjännitte. 

Ajo turvatoimintojen ollessa pois päältä   

Pakkokäyttöinen hallintaelin Sekoitin ei lähde käyntiin jos turvalaite on aktivoitu. Konetta voi 
kuitenkin liikuttaa 

Hidastettu liikumisnopeus Ei mahdollista 

Sähkölaitteet (SFS 2647) Novasähkö on suorittanut mikserin keskukselle SFS 6000-6-61 
mukaisen käyttöönottotarkastuksen. 

Energiansyötön erotus   
Syötönerotuskytkin (pääkytkin tai turvakytkin) (vaikuttaako koko 
konekokonaisuuteen) 

Pääkytkin on lukittavaa mallia ja vaikuttaa koko 
hiekansekoittimeen 
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Syötönerotuskytkin (turvakytkin) 
yhteys vaikuttavaan koneeseen selkeä 

Pääkytkin on lukittavaa mallia ja vaikuttaa koko 
hiekansekoittimeen 

Syötönerotuskytkin on lukittavissa 0-asentoon ok 

Paineilman (lukittavissa oleva ja paineen purkava sulkuventtiili) Ei lukittavissa ja venttiili mahdoton sulkea, koska se sijaitsee noin 
4 metrin korkeudessa 

Hydrauliikka ei ole 

Työskentelytilan riittävyys   

Koneen ja kiinteän rakenteen väli 0.8 m (500 mm) ok 

Kulkutiet koneelle   

Askelmat, työtasot, huoltotasot ja kaiteet ok 

Pääsy kaikille ohjaustauluille ok 

Käyttäjien huolto 
Konetta tullaan puhdistamaan viikoittain ja se onnistuu henkilö 
nostimella.  Mietittävä laitteelle omaa huoltotasoa yllättävien 
puhdistus toimenpiteiden varalta, koska nostin saattaa olla 
varattu. 
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Liite 3. Peitostusaseman käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja 

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS FAT Peitostusallas ja sekoitin 

Dokumentaatio Tarkastuksen tulokset 

Käyttöohjeet.  
Valmistaja toimittanut suomenkieliset käyttö -ja huolto-ohjeet 

Huolto-ohjeet 
Valmistaja toimittanut suomenkieliset käyttö -ja huolto-ohjeet 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus.  Ei ole 

Tekniset tiedot (riskien arviointi, kokeet/testit) Teknisettiedot ovat käyttö ja huolto-ohjeissa 

Liittämisvakuutus (osittain valmiskone) Ei tarvetta 

Kokoonpano-ohjeet (osittain valmiskone) Kokoonpano-ohjeet ovat käyttö ja huolto-ohjeissa 
Merkinnät  
yksiselitteiset (mitä tapahtuu), pysyvät   

CE- Merkinnät Ei ole 

Varoituskilvet 
Ei ole, huuruista varoittava kyltti ja palavasta nesteestä varoittava 
kyltti. 

Ennakkohuoltotarra (huolto tehty oikeaan aikaan) Lisättävä kokolaite ennakkohuolto-ohjelmaan 

Konekilpi (valmistaja, koneen nimi (2010 alkaen), CE, sarja- tai 
tyyppimerkintä, valmistusvuosi, teho, liitäntätiedot jne.) 

Ei ole 

Nostolaiteet ja apuvälineet (koneeseen liittyvät nostimet) Siltanosturi (ei omaa nostinta) 

    

Koneeseen liittyvät lisälaitteet (osittain valmiit koneet) FAT-kaavauslinja: Tehdään oma käyttöönottotarkastus 

Valaistus   

Yleisvalaistus ok 

Kohdevalaistus ok 

Työssä syntyvien epäpuhtauksien hallinta   

Kohdepoisto Ei ole. Pitäisi olla 

Huurut 
Peitosteen ohenne oiheuttaa alkoholihuuruja. Käyttö ja huolto-
ohjeiden mukaan laitetta ei tulisi käytää, ellei sitä ole liitetty 
kohdepoistolaitteeseen 

Melu Ei aiheuta meluja 

Pölyt Ei aiheuta pölyjä 

Turvalaitteet / suojukset 
Koneen liikkuvien osien suojaaminen (muut kuin voimansiirotelimet) 

  

Suojus peittää vaarallisen kuumat ja kylmät osat Ei kuumia tai kylmiä osia 

Suojus peittää koneen liikuvat osat Säiliönkansi suojaa sekoitinta ja moottorin akseli on suojattu 
verkolla 

Suojuksen kytkentä koneen toimintaan Säiliönkantta ei ole liitetty koneen toimintaan. Tulisi liittää 

Suojuksen siirtäminen suojaus asentoon helppoa Ok 

Suojus ei muodosta vaarakohtaa liikkuvien osien kanssa Ok 

Sinkoavilta kappaleilta suojautuminen   

Estää sinkoamisen  Jos säiliönkansi on suojaus asennossa, niin estää mahdolliset 
sinkoilut 

Suojuksen poistettavuus (työkaluilla ?) Säiliönkansi on avattavissa ilman työkaluja. Jos ei ole kytketty 
koneen toimintaan, niin avaus ilman työkaluja tulisi estää 

Voimansiirtoelimien suojaus 
suojaaminen koneen rakenteilla, kiinteillä tai koneen toimintaan 
kytketyillä avattavilla suojilla   

Akselit Suojattu 

Työalueet   

Työalueelle pääsy Ei estetty 
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Koneen käynnistys / pysäytys (ohjausjärjestelmä)   

Mahdollista VAIN tietoisesti hallintalaitteesta ok 

Pysäytyselimellä ensisijainen asema käynnistyselimeen nähden 
ok 

Hallintalaitteet   

Pääsy hallintalaitteille ok 

Selvästi tunnistettavissa ja näkyvissä ok 

Hallintalaitteiden yhtäaikainen käyttö Ei mahdollista 

Käynnistyspaikalta näkyvyys koneentoiminta alueelle ok 

Vahinkokäynnistymisen (odottamattoman) esto Pääkytkin on lukittavaa mallia 

Hätäpysäyttimet.   

Hätäpysäytin (sienipainike) 

Ohjaustaululla oleva hätäpysäytin on avaimella varustettu jota 
tulisi vältää, koska avaimenreikä pölyyntyy ja äkillinen painikkeen 
painaminen saattaa aiheuttaa käteen ruhjeita. Hätäkytkimien 
taustalta puuttuu keltainen kaulus. Peitostealtaan puoleinen 
hätäpysäytin on ok 

Hätäpysäyttimet toimivat ja kunnolla kiinni Ok 
Hätäpysäyttimiin ulottuvuus hyvä (seisomatyö max. 2-3m, istumatyö 
1-2m) Ok 

Hätäpysäyttimien vaikutusalue Koko sekoitin 

Koneen käynnistäminen hätäpysäytyksen jälkeen Kuittaamalla ohjaintaulusta 

Ajo turvatoimintojen ollessa pois päältä Ei mahdollista 

Pakkokäyttöinen hallintaelin Ei mahdollista 

Hidastettu liikumisnopeus Ei mahdollista 

Sähkölaitteet (SFS 2647)   

Energiansyötön erotus   
Syötönerotuskytkin (pääkytkin tai turvakytkin) (vaikuttaako koko 
konekokonaisuuteen) On lukittavaa mallia 
Syötönerotuskytkin (turvakytkin) 
yhteys vaikuttavaan koneeseen selkeä Vaikuttaa koko laitteeseen 

Syötönerotuskytkin on lukittavissa 0-asentoon Ok 

Paineilman (lukittavissa oleva ja paineen purkava sulkuventtiili) 
Ei lukittavissa 

Työskentelytilan riittävyys   

Koneen ja kiinteän rakenteen väli 0.8 m (500 mm) Ok 

Kahden koneen väli 1,1 m Ok 

Kulkutiet koneelle   

Askelmat, työtasot, huoltotasot ja kaiteet Ok 

Pääsy kaikille ohjaustauluille Ok 

 

 

 



71 

Liite 4. Turvalaitteiden toiminnan tarkastuslista 

Käyttöönottotarkastus FAT kaavauslinja 
turvalaitteet 

sick m-4000 valopuomi EC - koetus n:o Koetuspaikan osoite:  

Tarkasteltava kohde: Valmistajan ohjeiden mukainen toiminta. Tarkastuksen tulokset: Kohteen palautus: 

Varustelupiste rullarata 1   Syttyykö huomiovalo?   

Tarkistetaan varustelupisteen 1 
valopuomin toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Valopuomiin vaikutettaessa kuittausnapin keltainen 
valovilkkuu ja ohjausjännite katkeaa  

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Tarkistetaan varustelupisteen 1 
turvaviilekkeiden toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite.  

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Varustelupiste rullarata 2       

Tarkistetaan varustelupisteen 2 
valopuomin toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Valopuomiin vaikutettaessa kuittausnapin keltainen 
valovilkkuu ja ohjausjännite katkeaa  

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Tarkistetaan varustelupisteen 2 
turvaviilekkeiden toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Sekoitin rullarata 3       

Tarkistetaan sekoitinpisteen valopuomin 
toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Valopuomiin vaikutettaessa kuittausnapin keltainen 
valovilkkuu ja ohjausjännite katkeaa  

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Tarkistetaan sekoitinpisteen  
turvaviilekkeiden toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Mallinvaihtopiste rullarata 4     

Tarkistetaan mallinvaihtopisteen 4 
valopuomin toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Valopuomiin vaikutettaessa kuittausnapin keltainen 
valovilkkuu ja ohjausjännite katkeaa  

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Tarkistetaan mallinvaihtopisteen 4  
turvaviilekkeiden toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Mallinvaihtopiste rullarata 5     

Tarkistetaan mallinvaihtopisteen 5 
valopuomin toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Valopuomiin vaikutettaessa kuittausnapin keltainen 
valovilkkuu ja ohjausjännite katkeaa  

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Tarkistetaan mallinvaihtopisteen 5  
turvaviilekkeiden toiminta 

Valopuominn ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Siirtovaunu 1      

Tarkistetaan siirtovaunun turvapuskurin 
toiminta molempiin suuntiin vaunua 
ajettaessa 
 

Turvapuskurin aktivoituessa katkeaa kaavauslinjan 
ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Siirtovaunu 2      

Tarkistetaan siirtovaunun turvapuskurin 
toiminta molempiin suuntiin vaunua 
ajettaessa 

Turvapuskurin aktivoituessa katkeaa kaavauslinjan  
ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 
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Muotin irroituspiste rullatata 10     

Tarkistetaan irroituspisteen valopuomin 
toiminta 

Valopuomin ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Valopuomiin vaikutettaessa kuittausnapin keltainen 
valovilkkuu ja ohjausjännite katkeaa  

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Tarkistetaan irroitupisteen  
turvaviilekkeiden toiminta 

Valoverhon ja turvaviilekkeiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Kaavauslinjan turva-aidan ovien 
turvalaitteet (3 kpl) 

    

Tarkastetaan kaavauslinjan turva-aidan 
sekoitinpisteen oven turvalaitteet 

Turva-aidan ovien turvakatkaisijoiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan  ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. 
Turvakytkimien vastakappale irroitettavissa tavallisilla 
työkaluilla. Korjattava! 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Tarkastetaan kaavauslinjan turva-aidan 
mallinvaihtopisteen oven turvalaitteet 

Turva-aidan ovien turvakatkaisijoiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan  ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. 
Turvakytkimien vastakappale irroitettavissa tavallisilla 
työkaluilla. Korjattava! 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 

Tarkastetaan kaavauslinjan turva-aidan 
sekoitinpisteen oven turvalaitteet 

Turva-aidan ovien turvakatkaisijoiden aktivoituessa katkeaa 
kaavauslinjan  ohjausjännite 

Ei huomio valoa. Ohjausjännite katkeaa. 
Turvakytkimien vastakappale irroitettavissa tavallisilla 
työkaluilla. Korjattava! 

Kaavauslinjan käsikäyttöpaleelista kuitattava. 
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Liite 5. Riskinarvioinnin pöytäkirja 

Työvaihe Vaara tyyppi Vaarallinen tilanne Vaarallinen tapahtuma T S Riski Toimenpiteet T S Riski 
Varustelu asema                   

Mallinpuolikkaan 
saapuminen / 
lähteminen asemasta 
1.Liikenopeus 170mm/s 
(alle 200mm/s 
iskuvaaraa ei katsota 
olevan) Radankorkeus 
600 ja alustan kanssa 
850mm 

Puristumisvaara, 
mekaaninen vaara 

Työskentely koneen vaara-alueella ja 
sen välittömässä läheisyydessä 

Kaavausalusta törmää operaattoriin 
tullessaan asemaan tai lähtiessään 
asemasta 

3 3 9 Asemat varustettava kiinteillä työtasoilla, tasot 
on oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. 
Tasojen korkeus on noin kaavausalustan taso.  

2 3 6 

Kaavausalustan päällä 
työskentely.  

Ergonomia, 
putoamisvaara 

Alustan / mallinpäällä työskentely: 
alusta lähtee liikkeelle viiveellä 
napinpainalluksesta linjan ollessa 
automaattiajolla. Nyt ohjaintaululle 
vapaa pääsy ja ulkopuoleinen saattaa 
kytkeä alustan liikkeelle 

Operaattori horjahtaa tai kaatuu 3 4 12 Operointipaneeli on asennettava tulevalle 
työtasolle. Toteutus viimeistään vko 48  

2 4 8 

Mallin imurointi 
(mallinkorkeus: alusta 
850+ malli) 

Ergonomia, 
putoamisvaara 

Kiivettävä kaavausalustan päälle 
imuroimaan irtohiekkoja pois mallista. 
Alustan liikkeelle lähtö. Imurin käyttö 
hankalaa 

Siirrettävillä rappusilla nouseminen 
kaavausalustan päälle. Alustassa jalan 
mentävia aukkoja. Horjadus / 
kaatuminen 

3 3 9 Asemat varustettava kiinteillä työtasoilla, tasot 
on oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. 
Tasojen korkeus on noin kaavausalustan taso. 
Alustan aukkojen peittäminen.  Selvitetään 
peremmin soveltuvan imurin hankintaa 

2 3 6 

Syöttöholkkien 
asettaminen mallin 
päälle 

Ergonomia, 
putoamisvaara 

Nostettava holkit käsin, noin 1200 -  
1700mm  korkeuteen, joudutaan 
nousemaan alustan tai mallinpäälle.  
Alustan liikkeelle lähtö 

Siirrettävillä rappusilla nouseminen 
kaavausalustan päälle, alustassa jalan 
mentävia aukkoja. Horjahdus / 
kaatuminen. 

3 3 9 Asemat varustettava kiinteillä työtasoilla, tasot 
on oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. 
Tasojen korkeus on noin kaavausalustan taso. 
Alustan aukkojen peittäminen  

2 3 6 

Tiiliputkien asettaminen 
mallin päälle 

Ergonomia, 
putoamisvaara,fyysinen 
ponnistelu 

Nostettava putket käsin, noin 1200 -  
1700mm  korkeuteen, joudutaan 
nousemaan alustan tai mallinpäälle.  
Alustan liikkeelle lähtö 

Siirrettävillä rappusilla nouseminen 
kaavausalustan päälle, alustassa jalan 
mentävia aukkoja. Horjahdus / 
kaatuminen. 

3 3 9 Asema varustettava kiinteällä työtasolla, tasot on 
oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. Korkeus 
tulisi olla noin kaavausalustan taso. Alustan 
aukkojen peittäminen  

2 3 6 
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Jäähdytysrautojen ja 
hiekkakoukkujen 
asettaminen mallin 
päälle 

Ergonomia, 
putoamisvaara,fyysinen 
ponnistelu 

Nostettava materialit käsin, noin 1200 -  
1700mm  korkeuteen, joudutaan 
nousemaan alustan tai mallinpäälle.  
Alustan liikkeelle lähtö 

Siirrettävillä rappusilla nouseminen 
kaavausalustan päälle, alustassa jalan 
mentävia aukkoja. Horjahdus / 
kaatuminen. 

3 3 9 Asemat varustettava kiinteillä työtasolla, tasot on 
oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. Korkeus 
tulisi olla noin kaavausalustan taso. Alustan 
aukkojen peittäminen  

2 3 6 

Kaavauskehien 
asettaminen mallin 
päälle 

Mekaaninen vaara, 
puristumisvaara 

Ahdas työskentelytila Kehien asettamisessa nosturin 
vahinkotoiminto aiheuttaa putoamis 
vaaran 

4 3 12 Ennen tasojen asennusta kehät asetettava 
lattiatasosta nosturia ohjaten. Asemat 
varustettava kiinteillä työtasoilla, tasot on oltava 
yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. Korkeus tulisi 
olla noin kaavausalustan taso. Selvitys radio-
ohjaimen hankinnasta pukkinosturiin  

2 3 6 

Trukkiliikenne ja 
harjakone kulkee 
työaseman lävitse 

Mekaaninen vaara, 
puristumisvaara, 
iskeytymisvaara 

Ahdas työskentelytila Trukin tai sen taakan alle jääminen 3 4 12 Riskistä tulee tiedottaa koneiden kuljettajille. 
Alueen järjestyksessä pitäminen . Asema 
varustettava kiinteillätyötasoilla, yhdenmukaiset 
tasot aseman 2 kanssa. Korkeus tulisi olla noin 
kaavausalustan taso.  

2 4 8 

Kehien kramputus Ergonomia Kehien kramputus alustan päällä tai 
lattialta 

Horjahdus / krampun sinkoaminen 4 3 12 Kramput kiinnitettävä lattialla ennen kun tasot 
on asennettu.  Asemat varustettava kiinteillä 
työtasoilla, tasot on oltava yhdenmukaiset 
aseman 2 kanssa. Tasojen korkeus on noin 
kaavausalustan taso.  

2 3 6 

Kehäalue                   0 

Häiriötilanteet   Varmistettava energioista erottaminen 
ja tarvittaessa yhteyttä kunnossapitoon 

              0 

Huolto? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

                0 

Korjaus? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

                0 

                   0 
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Mallinpuolikkaan 
saapuminen / 
lähteminen asemasta 
2.Liikenopeus 170mm/s 
(alle 200mm/s 
iskuvaaraa ei katsota 
olevan) radankorkeus 
600 ja alustan kanssa 
850mm 

Puristumisvaara, 
mekaaninen vaara 

Työskentely koneen vaara-alueella ja 
sen välittömässä läheisyydessä 

Kaavausalusta törmää operaattoriin 
tullessaan asemaan tai lähtiessään 
asemasta 

3 3 9 Asemat varustettava kiinteillä työtasoilla, tasot 
on oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. 
Korkeus tulisi olla noin kaavausalustan taso.  

2 3 6 

Mallin imurointi 
(mallinkorkeus: alusta 
850+ malli) 

Ergonomia, 
putoamisvaara 

Kiivettävä kaavausalustan päälle 
imuroimaan irtohiekkoja pois mallista. 
Alustan liikkeelle lähtö. Imurin käyttö 
hankalaa 

Siirrettävillä rappusilla nouseminen 
kaavausalustan päälle. Alustassa jalan 
mentävia aukkoja. Horjahdus / 
kaatuminen 

3 3 9 Asemat varustettava kiinteillä työtasoilla, tasot 
on oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. 
Korkeus tulisi olla noin kaavausalustan taso. . 
Alustan aukkojen peittäminen . Selvitetään 
peremmin soveltuvan imurin hankintaa 

2 3 6 

Tiiliputkien asettaminen 
mallin päälle 

Ergonomia, 
putoamisvaara,fyysinen 
ponnistelu 

Nostettava putket käsin, noin 1200 -  
1700mm  korkeuteen, joudutaan 
nousemaan alustan tai mallinpäälle.  
Alustan liikkeelle lähtö 

Siirrettävillä rappusilla nouseminen 
kaavausalustan päälle, alustassa jalan 
mentävia aukkoja. Horjahdus / 
kaatuminen. 

3 3 9 Asema varustettava kiinteällä työtasoilla, tasot 
on oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. 
Korkeus, noin kaavausalustan taso. Alustan 
aukkojen peittäminen  

2 3 6 

Jäähdytysrautojen ja 
hiekkakoukkujen 
asettaminen mallin 
päälle 

Ergonomia, 
putoamisvaara,fyysinen 
ponnistelu 

Nostettava materialit käsin, noin 1200 -  
1700mm  korkeuteen, joudutaan 
nousemaan alustan tai mallinpäälle.  
Alustan liikkeelle lähtö 

Siirrettävillä rappusilla nouseminen 
kaavausalustan päälle, alustassa jalan 
mentävia aukkoja. Horjahdus / 
kaatuminen. 

3 3 9 Asemat varustettava kiinteillä työtasolla, tasot on 
oltava yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. Korkeus 
tulisi olla noin kaavausalustan taso.  Alustan 
aukkojen peittäminen  

2 3 6 

Kaavauskehien 
asettaminen mallin 
päälle 

Mekaaninen vaara, 
puristumisvaara 

Ahdas työskentelytila Kehien asettamisessa nosturin 
vahinkotoiminto aiheuttaa putoamis 
vaaran 

4 3 12 Ennen tasojen asennusta, kehät asetettava 
lattiatasosta nosturia ohjaten. Asemat 
varustettava kiinteillä työtasoilla, tasot on oltava 
yhdenmukaiset aseman 2 kanssa. Korkeus tulisi 
olla noin kaavausalustan taso. Selvitys, radio-
ohjaimen hankinnasta puolipukki nosturiin. 

2 3 6 

Trukkiliikenne ja 
harjakone kulkee 
työaseman lävitse 

Mekaaninen vaara, 
puristumisvaara, 
iskeytymisvaara 

Ahdas työskentelytila Trukin tai sen taakan alle jääminen 3 4 12 Riskistä tulee tiedottaa koneiden kuljettajille. 
Alueen järjestyksessä pitäminen /  Asema 
varustettava kiinteillätyötasoilla, yhdenmukaiset 
tasot aseman 2 kanssa. Korkeus tulisi olla noin 
kaavausalustan taso.  

2 4 8 

Kehien kramputus Ergonomia Kehien kramputus alustan päällä tai 
lattialta 

Horjahdus / krampun sinkoaminen 4 3 12 Kramput kiinnitettävä lattialla ennen kun tasot 
on asennettu. Asema varustettava 
kiinteillätyötasoilla, yhdenmukaiset tasot aseman 
2 kanssa. Korkeus tulisi olla noin kaavausalustan 
taso.  

2 3 6 
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Häiriötilanteet   Varmistettava energioista erottaminen 
ja tarvittaessa yhteyttä kunnossapitoon 

                

Huolto?                     

Korjaus?                     

Muotin täyttöasema                     

Mallinpuolikkaan 
saapuminen asemaan 3 

Puristumisvaara, 
mekaaninen vaara 

Puristuminen työtason ja mallialustan 
väliin 

Puristuminen työtason ja mallialustan 
väliin 

2 4 8 Ohjeistus ja valvonta. Varoitusvalojen tehostus 1 4 4 

Hiekan tiivistyssullonta Mekaaninen vaara, 
putoamisvaara 

Muottia sullottaessa kaavauskehää 
joutuu kiertämään myös alustan 
syöttöaukon puolelta 

operaattorin putoaminen tai 
horjahtaminen siirtovaunun päälle / 
radalle. 

5 4 20 Asennetaan radan tasoon ritiläaskelma . 
Selvitetään kaiteen asennus mahdollisuus  

4 4 16 

Täytönaikainen muotin 
varustelu 

Ergonomia, 
putoamisvaara 

Muottiin kiipeäminen täytön aikan Putoaminen muottiin tai tasolle 3 3 9 Selvitetään porrasratkaisua   2 2 4 

Hiekan tiivistyssullonta 
ja hiekansekoittimen ajo 

Pölyt, Kemikalit Muotin täyttäminen Muotin täyttövaiheessa syntyy kemikali 
huuruja ja pölyjä hengitysilmaan 

5 4 20 Ohjeistettu ja valvottu suojainten käyttö   2 3 6 

Hiekan tiivistyssullonta 
ja hiekansekoittimen ajo 

Melut Muotin täyttäminen Hiekansekoittimen käyttö, muotin 
tärytys, tyhjennys tärytys 

5 4 20 Ohjeistettu ja valvottu suojainten käyttö  2 2 4 

Hiekansekoittimen 
puhdistus -ja 
huoltotaso? 

Mekaaninen vaara, 
pöly, putoamisvaara 

Koneen puhdistus. Koneen 
tukkeutumisesta johtuva yllättävä 
puhdistus 

Vaarana on että viritellään 
väliaikaikainen hoitotaso 

3 4 12 Suunniteltava kohteelle oma hoitotaso.  2 4 8 

Häiriötilanteet   Varmistettava energioista erottaminen 
ja tarvittaessa yhteyttä kunnossapitoon 

                

Huolto? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

                0 

Korjaus? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

                0 

Mallinvaihto asemat                   0 

Kaavausalustan 
saapuminen/ 
lähteminen asemaan 4 
ja 5 

Puristumisvaara, 
mekaaninen vaara 

Työskentely koneen vaara-alueella ja 
sen välittömässä läheisyydessä 

Kaavausalusta törmää operaattoriin 
tullessaan asemaan tai lähtiessään 
asemasta 

3 3 9 Työskentelypisteen erottaminen muusta 
alueesta. Mallinvaihtoaseman ympärille 
asennetaan kaiteet  

2 3 6 

Mallin asettaminen 
alustan päälle 

Puristumisvaara,  Mallin nosto nosturia apuna käyttäen Nosturin ajon virhetoiminto 2 3 6 Työaseman siistinä pitäminen / 5s 2 3 6 
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Mallin levityskehikkojen 
käyttö 

Mekaaninen vaara, 
putoamisvaara 

Kehikko putoaa mallinpäältä Kehikko putoaa mallinpäältä 4 4 16 Kehikkoa ei toistaiseksi käytetä. Menetelmän 
kehittäminen  

      

Mallin kiinnitäminen 
alustaan 

Kompastuminen Lukkopihdit on työskentely alueella, 
pohjien liikkuessa lukkopihdin 
muodostavat vaarallisen ulokkeen 
mallin ja pohjan vierelle. 

Itsensä kolhiminen pihteihin 4 2 8 Mallinkiinnityksen uudelleen miettiminen       

Trukkiliikenne ja 
harjakone kulkee 
työaseman lävitse 

Mekaaninen vaara, 
pöly 

Ahdas työskentelytila Trukin tai sen taakan alle jääminen. 3 4 12 Riskistä tiedottaminen koneiden kuljettajille. 
Alueen järjestyksessä pitäminen.  Kaiteet 
mallinvaihtoaseman ympärille, työaseman erotus  

2 4 8 

Irroittustappien asennus 
ja poistaminen 

Puristumisvaara, 
mekaaninen vaara, 
ergonomia 

Tappien asennus ja pois ottaminen 
mallista 

Sormien litistyminen tapin ja mallin väliin 
ja tappien nostaminen käsin 

4 2 8 Menetelmän kehittäminen, esim nostoapuväline 
ja kierre tapin päähän.  

3 2 6 

Häiriötilanteet   Varmistettava energioista erottaminen 
ja tarvittaessa yhteyttä kunnossapitoon 

                

Huolto? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

                  

Korjaus? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

                  

Muotin irrotusasema                   0 

Kaavausalustan 
saapuminen asemaan 10 

Puristumisvaara, 
iskeytymisvaara, 
leikkautumisvaara 

Työskentely koneen vaara-alueella ja 
sen välittömässä läheisyydessä 

Muotin tullessa asemaan operaattori tai 
joku muu jää puristuksiin muotin ja 
kiinteiden radanosien väliin 

3 5 15 Porrastaso aseman ympärille ja työalueen 
rajaaminen.  

2 5 10 

Mahdollisen irto-osien 
irroitus ja takaisin 
asettaminen 

Ergonomia, 
putoamisvaara 

Mallin irto-osien irroitus ja takaisin 
asettamisen yhteydessä putoamis 
vaara, ergonomia 

Mallin irto-osien irroitus ja takaisin 
asettamisen yhteydessä putoamis vaara, 
ergonomia 

5 2 10 Selvitetään nostimen asentamista kohteeseen       

Nosturin ketjujen 
kiinnitys 
muotinpuolikkaaseen 

Putoamisvaara Nosturin ketjujen kiinnitys 
muottinpuolikkaan nostotappeihin 

Radan puoleisen ketjun asettaminen 
nostotappeihin hankalaa 

4 3 12 Porrastaso aseman ympärille. Apuvälineen 
tekeminen esim: ketjunkiinnitys koukku / 
käyttäjät 

2 3 6 

Nosturin ketjujen 
kiinnitys 
muottiinpuolikkaaseen 

Ergonomia Nosturin ketjujen kiinnitys 
muottiinpuolikkaan nostotappeihin 

Radan puoleisen ketjun asettaminen 
nostotappeihin hankalaa 

5 1 5 Porrastaso aseman ympärille/. Apuvälineen 
tekeminen esim: ketjunkiinnitys koukku / 
käyttäjät 

      

Muotinpuolikkaan 
kääntö 

  Muotin kääntäminen, työasemaa ei ole 
rajattu ulkopuoleisen ja pääsy alueelle 
vapaa 

Muotin kääntö 3 5 15 varmistettava ettei noston aikana ole ihmisiä 
vaaravyöhykkeellä/ nostotyön tekijä, työalueen 
rajaaminen  

2 5 10 
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Muotinpuolikkaan 
peitostus 

Kemikali,   Peitosteen ohenteena käytetään valimo 
98 liuotinta, josta syntyy huuruja 

Liuotinhuuruja hengitysilmassa 5 4 20 Peitostus aseman liittäminen 
poistoilmajärjestelmään. Henkilökohtaisten 
hengitystuojainten käyttö ja silmäsuojainten 
käyttö. Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: 
butyylikumi, nitriilikumi, viton ja 4H.  

3 3 9 

Muotinpuolikkaan 
peitostus, peitostus allas 

syttymisvaara Peitosteen ohenteena käytetään valimo 
98 liuotinta, joka syttyy palamaan 
helposti 

Tulipalo 3 3 9 Peitostealtaan kansi pidettävä puhtaana, koska 
se toimii altaan sammuttajana mahdollisessa 
tulipalossa.  

3 2 6 

Muotinpuolikkaasta 
peitosteen polttaminen 

Syttymisvaara Muotinpuolikkaasta peitosteen 
polttaminen, ahdas tila, matala halli, 
hihnan yläpuoleinen rakenne ja 
nostolaite on liekkien läheisyydessä 

Tulipalo 3 3 9 Hihnan yläpuolella olevien johteiden 
suojaaminen. Muotinpolttopaikan 
määrittäminen.  

2 2 4 

Mahdollinen muotin 
keernoitus 

Ergonomia, 
putoamisvaara 

Muotin keernoitus radanpäällä Putoaminen  3 4 12 Työvaihe suoritetaan lattialla 2 2 4 

Muotin sulkeminen Ergonomia Muotin sulkeminen radanpäällä Putoaminen  3 4 12 Työvaihe suoritetaan lattialla 2 2 4 

Muotin kramputus Ergonomia, 
mekaaninenvaara 

Muotin kramputus radanpäällä Putoaminen  3 4 12 Työvaihe suoritetaan lattialla 2 2 4 

Muotin nosto 
kumihihnalle, asemaan 
15 

Mekaaninenvaara Huomioitava nostolaitteen koko Nostotyö 1 4 4         

Peitosteen lisääminen 
sekoittimeen 

Ergonomia, 
syttymisvaara, 
iskeytymisvaara 

Peitostusastian nostaminen ja 
kaataminen sekoitin säiliöön 

Sekoitinsäiliössä saattaa sekoitin pyöriä, 
käsin nostaessa ergonomia, syttymis 
vaara 

3 5 15 Sekoitinsäiliö on varustettava koneen toimintaan 
kytketyllä kannella, eli sekoitin pysähtyy kun 
kannen avaa. Peitoste astioiden kaataminen 
työparin kanssa  

1 5 5 

Peitosteen lisääminen 
sekoittimeen 

Kemikali,   Peitostusastian nostaminen ja 
kaataminen sekoitin säiliöön 

Liuotinhuuruja hengitysilmassa 3 4 12 Henkilökohtaisten hengitystuojainten käyttö ja 
silmäsuojainten käyttö. Suositeltavia 
suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, 
nitriilikumi, viton ja 4H.  

2 3 6 

Peitostealtaan puhdistus Ergonomia, 
syttymisvaara 

Pölyt, ergonomia. Altaan päällä 
työskentely 

Kuivunut peitoste lapioidaan jäteastiaan 
altaaseen nousten 

3 3 9 Altaan puhdistus jatkuvana toimintana lattialta 
käsin jokaisen peitostuksen jälkeen 

2 2 4 

Häiriötilanteet   Varmistettava energioista erottaminen 
ja tarvittaessa yhteyttä kunnossapitoon 

      0         

Huolto? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

        0         

Korjaus? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

        0         
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Muotin siirto 
kumihihnalla asemasta 
15, asemaan 17 
(hihnankorkeus lattiasta 
510mm) Käyttö 
käsiajolla 

Puristumisvaara, 
putoamisvaara 

Korkeiden muottien takaa näkyvyys 
huono. Operaattori ei näe onko ihmisiä 
vaara alueella  

Korkeiden muottien takaa näkyvyys 
huono. Operaattori ei näe onko ihmisiä 
vaara alueella  

3 5 15 Asennetaan työpisteeseen peili, josta näkee 
hihnakuljettimen toisenpuolen. Työalueen 
rajaavan aidan asennus   

2 5 10 

Muotin siirtäminen 
kumihihnalla 

Takertumisvaara, 
viiltovaara 

Hihnan ja suojien välissä vaarallisia 
nieluja 

Operaattorin sormet saattaa mennä 
nieluun 

2 3 6 Nielujen pienentäminen alle 5 mm        

Koko linja Sähköiskuvaara Sähköjohtojen suojaaminen  Johdot saattavat rikkoontua, sähköisku 3 3 9 Sähköjohtojen suojaus 2 3 6 

Huolto Takertumisvaara, 
viiltovaara 

Hiekan poisto kumihihnojen välistä Hiekan poisto kumihihnojen välistä. 
Hihna tehtävä virrattomaksi 
puhdistustyössä 

2 3 6 Ohjeistus ja valvonta       

Häiriötilanteet   Varmistettava energioista erottaminen 
ja tarvittaessa yhteyttä kunnossapitoon 

                

Korjaus? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

        0       0 

Huolto? Kunnossapito tekee 
riskiarvioinnin 

                  

Koko linja Havainnointi Huomiovalojen tehostus, kaikissa 
asemissa olevat muotin saapumista / 
lähtemistä varoittavat valot ovat 
huomaamattomat. 

      0       0 

 


