
CE-merkinnän vaatimusten tarkistuslista 

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä tutkitaan, täyttääkö kone olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja siten CE-merkintää koskevat 

vaatimukset. Tarkistuslista on laadittu konedirektiivin 2006/42/EY pohjalta. 

 

 
TARKISTUSLISTA KONEIDEN 
TURVALLISUUDESTA 

EI KYLLÄ PUUTTEELLINEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Onko koneiden kirjalliset käyttö- ja huolto-
ohjeet käytettävissä?  

   - Suomenkieliset ohjeet nimetyssä paikassa ja kaikkien 
tarvitsijoiden käytettävissä 

Onko OHJEKIRJASSA vähintään seuraavat 
tiedot: 

- valmistajan ja tämän valtuutetun 
edustajan toiminimi ja täydellinen 
osoite 

    

- koneen nimi siinä muodossa kuin se on 
itse koneeseen 

-  

    

- EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus     

- koneen yleiskuvaus     

- piirustukset, kaaviot, kuvaukset ja 
selitykset  

   - koneen käytön, huollon ja korjauksen ja sen oikean 
käytön tarkastamisen kannalta oleelliset  

- koneen tarkoitetun käytön kuvaus     

- tieto koneen jäännösriskeistä     

- olosuhteet, joissa kone täyttää 
vakavuutta koskevan vaatimuksen sen 
käytön, kuljetuksen, kokoonpanon ja 
purkamisen aikana sekä ollessaan 
poissa käytöstä 

    

- koneen kuljetuksen sekä sen käsittely- 
ja varastointitoimenpiteiden 
turvallisuuden varmistamista koskevat 
ohjeet 

   - joissa ilmoitetaan koneen ja sen eri osien massat, jos 
niitä on säännöllisesti kuljetettava erikseen; 

- menettelytavat, joita on noudatettava    - jos koneen tukkeutuminen on todennäköistä, 



onnettomuus- tai 
rikkoutumistilanteessa 

menettelytapa, jolla laitteet voidaan turvallisesti 
vapauttaa 

- ohjeet, joiden tarkoituksena on 
säätöjen ja kunnossapidon turvallinen 
toteuttaminen, myös tiedot 
suojaustoimenpiteistä, jotka olisi 
toteutettava tällaisten toimenpiteiden 
aikana 

    

- tiedot melupäästöistä     

TEKNINEN RAKENNETIEDOSTO:     

- riskien arviointi - Täytetään tämä tarkistuslista, ja korjataan puutteet.  
- Korjataan riskien arvioinnissa huomatut puutteet. 

- luettelo terveys- ja 
turvallisuusvaatimuksista 

   

- suojaustoimenpiteet, toteutettu 
tunnistettujen vaarojen ja riskien 
pienentämiseksi 

   

- koneen yleiskuvaus    

- koneen yleispiirustukset ja 
ohjauspiirikaavio 

   

- koneen toiminnan kuvaus    

- täydelliset laskelmat, piirustukset 
testauksineen 

   

- vaatimustenmukaisuusvakuutus    

- standardit, terveys- ja 
turvallisuusvaatimukset 

   

- kopio käyttöohjeista    

Onko koneille järjestelmällistä 
ennakkohuoltoa?  

   - Säännölliset teknilliset tarkastukset ja ennakkohuolto 
- Huoltokirja 

KONEEN MERKINNÄT 
 

- valmistajan toiminimi ja täydellinen 
osoite ja tässä asetuksessa tarkoitetun 
valtuutetun edustajan tiedot 

   - Jokaiseen koneeseen on kiinnitettävä seuraavat 
vähimmäistiedot 
 



- koneen nimi     

- CE-merkintä     

- sarja- tai tyyppimerkintä     

- mahdollinen sarjanumero     

- rakennusvuosi     

VALAISTUS 
Onko yleisvalaistustaso riittävä? 
 

    

Onko työpiste kohtainen valaistus riittävä?     

 
Esiintyykö suoraa tai epäsuoraa häikäisyä? 

   - Ei kirkkaita valopisteitä näkökentässä 
- Häikäisevät valaisimet näkökentän ylärajaan 
- Valaisien varjostimet 

 
Esiintyykö haitallisia kiiltelyjä ja häikäisyjä? 
 

   - Valon oikea suuntaus (työntekijän takaa) 
- Valaisimet sijoitettu niin etteivät ne kiiltele esim. 

koneiden näyttöruudussa 

OHJAUSJÄRJESTELMÄT     
Käynnistäminen 

- vain tietoisesti 
    

- jos automaattinen voiko aiheuttaa 
vaaratilanteen ? 

    

- onko vahinkokäynnistyksen 
vaara poistettu?  

   - huolto- ja korjaustöissä turvakytkimet, joissa lukitus ja 
luotettava asennon osoitin 

- suojataan käynnistyslaitteet tahattomalta 
käynnistämiseltä esim. suojin 

PYSÄYTTÄMINEN 
- pysäyttääkö hallintaelin turvallisesti ja 

täydellisesti? 

    

- onko koneissa hätäpysäyttimet?    - Hätäpysäyttimet helposti tavoitettavaan paikkaan 
- Laukaisuelimen väri aina punainen, tausta tai alusta 

aina keltainen 
- Pysäyttimet selvästi merkitty 
- Merkintä siitä, mihin kokonaisuuteen pysäytin 

vaikuttaa 

- onko kuittaus?     

- onko jokaisessa työpisteessä     



pysäyttävä hallintaelin? 

HALLINTALAITTEET 
- ovatko selvästi nähtävissä? 

   -  

- ovatko asianmukaisesti merkitty? 
 

    

- sijaitsevatko vaaravyöhykkeen 
ulkopuolella?  

    

- ovatko (painikkeet, koskettimet, vivut, 
polkimet) suunniteltu turvallisiksi? 

   - sijoitus, asennus ja suojaus niin, että tahaton 
vaikuttaminen on estetty 

- käyttöpaikalta esteetön näkyvyys vaarakohtiin 
- hallintaelinten liikesuunnat vastaavat niiltä odotettuja 

toimintoja 
- sijoitetut siten, että niiden luokse on esteetön pääsy 

työskentelykohdasta 

SUOJUKSET JA TURVALAITTEET 
- ovatko rakenteeltaan kestäviä? 

    

- pysyvät lujasti paikoillaan?     

- eivät aiheuta lisävaaraa?     

- niitä ei voi ohittaa tai tehdä 
toimimattomiksi? 

    

- sijaitsevat riittävällä etäisyydellä 
vaaravyöhykkeestä? 

    

- estävä mahdollisimman vähän 
työprosessin tarkkailua? 

    

- sallivat työkalujen asettamisen tai 
vaihtamisen sekä kunnossapidon 
edellyttämät toimet rajoittamalla pääsy 
vain kohtaan, jossa tämä työ on 
tehtävä, jos mahdollista ilman, että 
suojus poistetaan tai että turvalaite 
kytketään pois käytöstä? 

    

- mahdollisuuksien mukaan suojaavat 
koneesta sinkoutuvilta tai putoavilta 
materiaaleilta tai esineiltä ja koneen 
aiheuttamilta päästöiltä? 

    



-  

- onko koneen liikkuvat osat suojattu?     - pyörivien akselin päät ja akselit liitoksineen 
- ketjut ja ketjupyörät sekä kiila – ja lattiahihnat 

Kiinteät suojukset 
- avaaminen ja irrottaminen mahdollista 

vain työkaluilla? 

    

- Kiinnitysjärjestelmien on pysyttävä 
kiinnitettyinä suojuksiin tai koneeseen, 
kun suojukset irrotetaan? 

   - Suojusten on mahdollisuuksien mukaan oltava sellaisia, 
etteivät ne pysy paikallaan ilman kiinnittimiään. 

 

Toimintaankytketyt avattavat suojukset 
- Toimintaankytkettyjen avattavien 

suojusten on mahdollisuuksien mukaan 
jäätävä kiinni koneeseen, kun ne ovat 
auki, ja oltava suunniteltu ja 
rakennettu siten, että niitä voidaan 
säätää ainoastaan tarkoituksellisin 
toimenpitein. 

    

Toimintaankytketyissä avattavissa suojuksissa  
- on oltava toimintaankytkentälaite, joka    

estää koneen vaarallisten toimintojen 
käynnistymisen, kunnes suojus on 
kiinni, ja antaa pysäytyskäskyn, kun 
suojus ei enää ole kiinni. 

   - Suojusten on mahdollisuuksien mukaan oltava sellaisia, 
etteivät ne pysy paikallaan ilman kiinnittimiään. 

 

- turvalaitteen yhdenkin komponentin 
puuttumisen tai vikaantumisen on 
estettävä käynnistyminen tai 
pysäytettävä liikkuvat osat. 

    

Pääsyä rajoittavat aseteltavat suojukset 
- Aseteltavien suojusten, jotka 

rajoittavat pääsyn vain niihin liikkuvien 
osien kohtiin, joita ehdottomasti 
tarvitaan työskenneltäessä, on oltava 
käsin tai automaattisesti aseteltavissa 
tehtävän työn tyypin mukaan, ja 
helposti aseteltavissa ilman työkaluja. 

    



-  

-  liikkuvat osat eivät voi käynnistyä, kun 
ne ovat käyttäjän ulottuvilla 

    

- henkilöt eivät voi ulottua liikkuviin 
osiin, kun osat liikkuvat  

    

SÄHKÖISET VAATIMUKSET 
- onko asennusohjeet käytettävissä? 

   - sähköasentajan säännölliset perusteelliset tarkastukset 
- työntekijän itsensä tekemät päivittäiset laitteiden 

ulkoiset tarkastukset (sähköjohtojen, pistorasioiden, 
koskettimien ym. kunto)  

- kestävätkö sähköjärjestelmät 
sähkönsyötön olosuhteet? 

    

TULIPALO 
- Kone on suunniteltava ja rakennettava 

siten, että vältetään palo- ja 
ylikuumenemisriskit, joita itse kone tai 
siinä tuotetut tai käytetyt kaasut, 
nesteet, pöly, höyryt tai muut aineet 
aiheuttavat. 

    

RÄJÄHDYS 
- Kone on suunniteltava ja rakennettava 

siten, että vältetään kaikki 
räjähdysriskit, joita itse kone tai siinä 
tuotetut tai käytetyt kaasut, nesteet, 
pöly, höyryt tai muut aineet 
aiheuttavat. 

- Koneen on oltava voimassa olevien 
yhteisön erityisdirektiivien tai niitä 
vastaavien kansallisten säädösten 
mukainen sellaisten räjähdysriskien 
osalta, jotka aiheutuvat sen käytöstä 
räjähdysvaarallisessa ilmaseoksessa. 
 

    

MELU 
- Kone on suunniteltava ja rakennettava 

sellaiseksi, että ilmassa etenevästä 

   - Melumittaukset, esim. työterveysaseman puolesta 
- Merkitään melualueet melutasosta kertovin kyltein ja 

ilmoitetaan kuulosuojainten tarve melualueella 



melupäästöstä johtuvat riskit on 
vähennetty alimmalle mahdolliselle 
tasolle ottaen huomioon tekniikan 
kehitys ja käytössä olevat keinot 
vähentää melua erityisesti 
melulähteeseen kohdistuvin 
toimenpitein. 

- Melupäästön taso voidaan arvioida 
käyttäen samankaltaisten koneiden 
vertailevia päästötietoja. 

 

-  

TÄRINÄ 
- Kone on suunniteltava ja rakennettava 

sellaiseksi, että koneen aiheuttamasta 
tärinästä johtuvat riskit on vähennetty 
alimmalle mahdolliselle tasolle ottaen 
huomioon tekniikan kehitys ja käytössä 
olevat keinot vähentää tärinää 
erityisesti tärinän lähteeseen 
kohdistuvin toimenpitein. 

- Tärinäpäästön taso voidaan arvioida 
käyttäen samankaltaisten koneiden 
vertailevia päästötietoja 

Vaaraa aiheuttavien materiaalien ja aineiden 
päästöistä aiheutuvat riskit 

- Kone on suunniteltava ja rakennettava 
sellaiseksi, että voidaan välttää sen 
tuottamien vaaraa aiheuttavien 
materiaalien ja aineiden aiheuttamat 
sisäänhengitykseen, nielemiseen, iho-, 
silmä- ja limakalvokosketukseen ja ihon 
läpitunkeutumiseen liittyvät riskit. 

- Jos vaaraa ei voida poistaa, kone on 
varustettava siten, että vaaraa 
aiheuttavat materiaalit ja aineet 

    



voidaan kerätä talteen, poistaa, 
huuhtoa pois suihkuttamalla vettä, 
suodattaa tai käsitellä muulla yhtä 
tehokkaalla menetelmällä. 

- Jos prosessi ei ole täysin suljettu 
koneen normaalin toiminnan aikana, 
keruu- tai poistolaitteiden on sijaittava 
niin, että saavutetaan paras 
mahdollinen vaikutus. 

-  

Koneeseen loukkuunjäämisen riski 
- Kone on suunniteltava, rakennettava 

tai varustettava siten, että henkilö ei 
voi jäädä loukkuun sen sisälle, tai jos 
tämä ei ole mahdollista, siten, että 
henkilö voi kutsua apua. 

    

Liukastumis-, kompastumis- ja putoamisriski 
- Koneen osat, joiden päällä voidaan 

liikkua tai seisoa, on suunniteltava ja 
rakennettava sellaisiksi, ettei niillä 
ollessa voi liukastua, kompastua tai 
kaatua tai ettei niiltä voi pudota. 

- Nämä osat on tarvittaessa varustettava 
käyttäjän ulottuvilla olevalla 
rakenteella, josta saa otteen ja johon 
tarttumalla käyttäjä säilyttää vakaan 
asennon. 

-  

    

KUNNOSSAPITO 
- Säätö- ja kunnossapitokohtien on 

sijaittava vaaravyöhykkeiden 
ulkopuolella. Säätö-, kunnossapito-, 
korjaus-, puhdistus- ja 
huoltotoimenpiteet on voitava tehdä 
koneen ollessa pysähtynyt. 

    



- Jollei yhtä tai useampaa mainituista 
edellytyksistä voida täyttää teknisistä 
syistä, on toteutettava toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että kyseiset 
toimet voidaan tehdä turvallisesti. 
Automaattisissa koneissa ja 
tarvittaessa muissa koneissa on oltava 
liitäntämahdollisuus vianetsintälaitetta 
varten. 

- Automaattisten koneiden usein 
vaihdettavat komponentit on voitava 
irrottaa ja vaihtaa helposti ja 
turvallisesti. Komponenttien on oltava 
ulottuvilla siten, että nämä tehtävät 
voidaan tarpeellisia teknisiä välineitä 
käyttäen tehdä määritettyjen 
toimintaohjeiden mukaisesti. 
 

Pääsy käyttö- ja huoltopaikkoihin 
- Kone on suunniteltava ja rakennettava 

siten, että turvallinen pääsy on 
mahdollista kaikille sellaisille alueille, 
joilla käyttäjän puuttuminen 
toimintaan on välttämätöntä koneen 
käytön, säädön ja kunnossapidon 
aikana. 

    

Erottaminen energialähteistä 
- Koneessa on oltava laitteet, joilla se 

voidaan erottaa kaikista 
energialähteistä. Näiden 
erotuslaitteiden on oltava selvästi 
tunnistettavissa. Ne on voitava lukita, 
jos energialähteeseen uudelleen 
kytkeminen voi aiheuttaa vaaran 
henkilöille. Erotuslaitteet on voitava 

    



lukita myös silloin, kun käyttäjä ei voi 
mistään sellaisesta paikasta, johon 
hänellä on pääsy, tarkistaa, että 
energiansyöttö on edelleen 
katkaistuna. 

- Jos kone voidaan liittää pistokkeella 
virtalähteeseen, pistokkeen 
irrottaminen riittää edellyttäen, että 
käyttäjä voi mistä tahansa paikasta, 
johon hänellä on pääsy, tarkistaa, että 
pistoke pysyy irrotettuna. 

- Energiansyötön katkaisun jälkeen on 
voitava normaalilla tavalla purkaa 
koneen piireihin jäänyt tai 
varastoitunut energia ilman, että 
henkilöille aiheutuu riski. 

- Poiketen edellisten kohtien 
vaatimuksista sellaiset piirit, joiden 
tarkoituksena on esimerkiksi osien 
kiinnipito, tiedon säilyttäminen tai 
sisäosien valaiseminen, saavat jäädä 
kytketyiksi energialähteisiinsä. Tällöin 
on käyttäjän turvallisuus varmistettava 
erityistoimenpitein. 
 

Käyttäjän puuttuminen koneen toimintaan 
- Kone on suunniteltava, rakennettava ja 

varustettava siten, että käyttäjän 
puuttumista sen toimintaan 
rajoitetaan. Jos käyttäjän puuttumista 
koneen toimintaan ei voi välttää, sen 
tulee voida tapahtua helposti ja 
turvallisesti. 

    

Sisäosien puhdistus 
- Kone on suunniteltava ja rakennettava 

    



siten, että sen vaarallisia aineita tai 
valmisteita sisältäneet sisäosat voidaan 
puhdistaa tarvitsematta mennä koneen 
sisään. Tarvittava tukoksen purkaminen 
on myös voitava tehdä koneen 
ulkopuolelta. Jos on mahdotonta 
välttää menemistä koneen sisälle, kone 
on suunniteltava ja rakennettava siten, 
että se voidaan puhdistaa turvallisesti. 

Onko koneiden vaara-alueet merkityt ja 
suojatut?  

   - Aitaus, jossa portti 
- Valokennot – ja verhot 
- Kuittauspainikkeet 

 

TIEDOT 
Koneeseen kiinnitetyt tiedot ja varoitukset  

- olisi mieluiten esitettävä helposti 
ymmärrettävinä symboleina tai 
kuvatunnuksina. Kirjalliset tai suulliset 
tiedot ja varoitukset on ilmaistava 
yhdellä tai useammalla siinä 
jäsenvaltiossa käytössä olevalla 
yhteisön virallisella kielellä, jossa kone 
saatetaan markkinoille tai otetaan 
käyttöön; lisäksi ne voidaan ilmaista 
muilla käyttäjien ymmärtämillä 
yhteisön virallisilla kielillä. 

 

    



Tiedot ja tiedonvälityslaitteet 
- Koneen hallintaan tarvittavat tiedot on 

esitettävä yksiselitteisessä ja helposti 
ymmärrettävässä muodossa. Tietoja ei 
saa olla niin paljon, että ne 
kuormittavat käyttäjää kohtuuttomasti. 

- Näyttöjen tai muiden käyttäjän ja 
koneen välissä olevien 
vuorovaikutteisten 
tiedonvälitystapojen on oltava 
ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä. 

 

Varoituslaitteet 
- Jos vika valvomattoman koneen 

toiminnassa saattaa vaarantaa 
henkilöiden terveyden ja 
turvallisuuden, kone on varustettava 
siten, että se antaa asianmukaisen 
ääni- tai valomerkin varoituksena. 

- Jos koneessa on varoituslaitteita, 
niiden on oltava selkeitä ja helposti 
havaittavia. Koneen käyttäjän on 
voitava milloin tahansa tarkistaa edellä 
tarkoitettujen varoituslaitteiden 
toiminta. 

Turvaväreistä ja -merkeistä annettujen 
yhteisön erityisdirektiivien vaatimuksia on 
noudatettava. 

-  

    

ERGONOMIA 
- onko nosto- ja kantotyötä helpotettu 

teknisin apuvälinein? 

   - Nosturit, nostopöydät ja –lavat 
- Kuljettimet 

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUTUMINEN 
- käytetäänkö suojaimia? 

 

   - Käytön opastus 
- Motivointi 



- onko käytössä riittävä määrä 
tarkoituksen mukaisia henkilökohtaisia 
suojaimia? 

   - tehtävästä riippuen; kuulosuojaimet, silmien ja 
kasvojen suojaimet, hengityssuojaimet, turvajalkineet, 
suojavaatetus 

 


