Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22

Työsuojeluhallinto

Koneen maahantuonti
Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle,
ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22

Koneen maahantuonti
Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle,
ostajalle ja rahoittajalle

TYÖSUOJELUHALLINTO
Tampere 2010

ISBN 978-952-479-053-6
ISSN 1456-257X
Multiprint Oy, Tampere 2010

Koneita koskevat turvallisuusmääräykset on yhdenmukaistettu koko Euroopan
talousalueella (ETA). ETA:n muodostavat EU:n jäsenmaat sekä Norja, Islanti ja
Liechtenstein.
Koneen valmistajan on itse varmistettava koneen vaatimustenmukaisuus ennen
sen markkinoille saattamista. Viranomaiset eivät tee koneille ennakkotarkastuksia.
Vaatimustenmukainen ja CE-merkitty kone voi liikkua vapaasti koko talousalueella.
Koneen maahantuoja, suomalainen jakelija, ostaja tai rahoittaja voi tämän esitteen ja siinä liitteenä olevien tarkistuslistojen avulla tarkistaa, että koneelle on
tehty ennen maahantuontia tai jälleenmyyntiä tässä esitteessä kuvatut toimenpiteet. Tiedoista on hyötyä jokaiselle, joka osallistuu kone- ja laitehankintojen
suunnitteluun työpaikalla.
Tässä esitteessä maahantuojalla tarkoitetaan yhteisöön (EU:n jäsenmaahan) sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta
maasta tuotavan koneen yhteisön markkinoille. Jakelijalla tarkoitetaan muuta
koneen toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin
valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa koneen saataville markkinoille.

Koneen maahantuonti
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008, ns. koneasetus)
tuli voimaan 29.12.2009. Koneasetuksella pantiin täytäntöön uusi konedirektiivi
2006/42/EY. Asetus kumosi voimaantullessaan valtioneuvoston päätöksen koneiden turvallisuudesta (1314/1994, ns. konepäätös). Konepäätöksellä oli pantu
täytäntöön vanha konedirektiivi 98/37/EY.
Koneen Suomeen tuonnin kannalta voidaan erottaa kolme erilaista tapausta
1 Uuden koneen tuonti Suomeen Euroopan talousalueelta
2 Käytetyn koneen tuonti Suomeen Euroopan talousalueelta
3 Koneen maahantuonti Euroopan talousalueen ulkopuolelta
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1. Uuden koneen tuonti Suomeen Euroopan talousalueelta
Kun uusi kone tuodaan Suomeen Euroopan talousalueelta, jokaisessa
koneessa on oltava:
• CE-merkintä
• EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
• käyttö- ja huolto-ohjeet
• muut merkinnät.
Valmistaja tekee edellä mainitut toimenpiteet suunniteltuaan ja rakennettuaan
koneen sitä koskevien vaatimusten mukaiseksi. Suomalaisen jakelijan on tarkistettava, että valmistaja on huolehtinut näistä velvoitteista. Jos valmistaja ei ole
huolehtinut näistä velvoitteista, jäävät ne jakelijan tehtäväksi. Ostajan toimiessa
jakelijana (suoratuonti) ostajalla on vastaavat velvoitteet kuin jakelijalla.
CE-merkinnällä valmistaja osoittaa koneen täyttävän sitä koskevat vaatimukset.
CE-merkityn koneen voi vapaasti myydä tai luovuttaa käyttöön. Merkintä on
yleensä koneen valmistekilvessä tai muulla tavalla koneeseen pysyvästi ja näkyvästi kiinnitetty. Koneessa ei saa olla merkintöjä, jotka ovat sekoitettavissa CEmerkintään.

CE-merkintä koostuu kirjaimista "CE" kuvan osoittamalla tavalla kirjoitettuina.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (konedirektiivin liite II 1.A) koneen valmistaja vakuuttaa koneen täyttävän kaikki sitä koskevat vaatimukset. Konetta voi
konedirektiivin lisäksi koskea myös eräät muutkin direktiivit, esim. pienjännite- tai
EMC-direktiivi. Vakuutuksesta ilmenee, minkä direktiivin tai direktiivien perusteella
CE-merkintä on tehty ja mitä standardeja koneen suunnittelussa on noudatettu.
Vakuutuksessa on valmistajan allekirjoitus.
Uuden konedirektiivin mukaan valmistettujen koneiden (jotka on saatettu markkinoille 29.12.2009 tai sen jälkeen) EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen pitää
lisäksi sisältyä sen henkilön (luonnollinen tai oikeushenkilö) nimi ja osoite, joka
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on valtuutettu kokoamaan koneen tekninen tiedosto valvontaviranomaisen sitä
pyytäessä. Tämän henkilön on oltava sijoittautunut yhteisön alueelle.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus voi olla oma erillinen paperinsa tai se voidaan
toimittaa esim. käyttöohjeen liitteenä. Alkuperäiskielisen vakuutuksen lisäksi koneen mukana on toimitettava käännökset suomen ja/tai ruotsin kielellä. Uuden
konedirektiivin mukaan valmistettujen koneiden EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa pitää lisäksi olla mainita ”alkuperäinen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus” niissä kieliversioissa, jotka valmistaja on tarkistanut. Muissa kieliversioissa tulee olla maininta ”alkuperäisen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännös”.

Uudessa konedirektiivissä 2006/42/EY määritellään velvollisuuksia myös
ns. osittain valmiin koneen valmistajalle. Osittain valmiilla koneella tarkoitetaan yhdistelmää, joka on melkein kuin kone, mutta joka ei sellaisenaan
pysty suorittamaan erityistä toimintoa, vaan se on ainoastaan tarkoitettu
liitettäväksi toisiin koneisiin, osittain valmiisiin koneisiin tai laitteisiin tai
koottavaksi niiden kanssa. Lopputuloksena muodostuu konedirektiivin soveltamisalaan kuuluva kone. Esimerkiksi voimansiirtojärjestelmä on osittain
valmis kone. Osittain valmiin koneen mukana valmistajan on toimitettava
ns. liittämisvakuutus (konedirektiivin liite II 1.B) ja kokoonpano-ohjeet
(konedirektiivin liite VI).

Koneen käyttö- ja huolto-ohjeiden tulee sisältää ohjeet koneen turvallisesta asentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Ohjeisiin pitää sisältyä kuvaus koneen käyttötarkoituksesta sekä varoitukset koneen kielletyistä käyttötavoista. Lisäksi ohjeissa
on oltava muut tarpeelliset selvitykset, esim. tiedot koneen melu- ja tärinäpäästöistä. Suomessa koneen ohjeiden on oltava alkuperäisen kielen lisäksi suomen ja/tai
ruotsin kielellä. Poikkeuksena tästä ovat kunnossapito-ohjeet, jotka on tarkoitettu
valmistajan nimeämien asiantuntijoiden käyttöön. Ne voidaan toimittaa myös
yhdellä ainoalla yhteisön kielellä, jota kyseiset asiantuntijat ymmärtävät. Uuden
konedirektiivin mukaan valmistettujen koneiden ohjeissa pitää lisäksi olla maininta
”alkuperäiset ohjeet” niissä kieliversioissa, jotka valmistaja on tarkistanut. Muissa
kieliversioissa tulee olla maininta ”alkuperäisten ohjeiden käännös”.
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Koneessa on oltava näkyvästi, selvästi ja pysyvästi merkittynä myös valmistajan ja tämän valtuutetun edustajan toiminimi ja täydellinen osoite, koneen nimi
(uuden konedirektiivin mukaan valmistetuissa koneissa), sarja- tai tyyppimerkintä,
mahdollinen sarjanumero ja rakennusvuosi eli vuosi, jona koneen valmistusprosessi on saatu päätökseen.
Koneessa on myös oltava kaikki sen tyyppiä ja käyttöä koskevat olennaiset tiedot
sekä muut mahdolliset merkinnät, esim. varoitusmerkinnät. Näiden tietojen ja
merkintöjen on oltava Suomessa suomen ja/tai ruotsin kielellä, ellei niitä ole esitetty määräysten mukaisilla symboleilla.
Ennen koneen markkinoille saattamista valmistajan on varmistettava, että koneen
tekninen tiedosto (konedirektiivin liite VII A.) on käytettävissä. Teknisen tiedoston
avulla valmistaja voi tarvittaessa osoittaa koneen vaatimustenmukaisuuden valvontaviranomaiselle. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa nimetyn henkilön
on voitava koota tekninen tiedosto ja antaa se valvontaviranomaisen käyttöön
määräajassa, joka on suhteessa tiedoston monimutkaisuuteen. Myös jakelijan
on tehtävä valvontaviranomaisen kanssa yhteistyötä, jos valvontaviranomainen
epäilee koneen vaatimustenmukaisuutta. Jakelija tulee esimerkiksi tarvittaessa
auttaa viranomaista ottamaan yhteyttä koneen valmistajaan ja hankkimaan tältä
tarvittavat tiedot, kuten viranomaisen pyytämät osat koneen teknisestä tiedostosta. Teknisen tiedoston on oltava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
käytettävissä vähintään kymmenen vuoden ajan koneen tai sarjatuotannossa
viimeisen tuotetun kappaleen valmistusajankohdasta.
Jos koneyhdistelmässä (konelinjassa) on usean eri valmistajan tai maahantuojan
koneita, on oltava yksi osapuoli, joka ottaa vastuun koko koneyhdistelmästä ja
huolehtii edellä esitetyistä toimenpiteistä. Jos valmistajat tai heidän edustajansa
ovat hoitaneet vain omaan tuotteeseensa kohdistuneet velvoitteet eikä kenelläkään heistä ole kokonaisvastuuta, tulee ostajan velvollisuudeksi huolehtia valmistajan velvoitteista koko koneyhdistelmän osalta.
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Uusi vai vanha konedirektiivi?
Se, mitä turvallisuusvaatimuksia koneen on täytettävä ja viitataanko koneen
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa uuteen vai vanhaan konedirektiiviin
riippuu siitä, milloin kone on ollut saatettu markkinoille (eli milloin se on asetettu saataville yhteisössä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai
ilmaiseksi).
Jos kone on saatettu markkinoille ennen 29.12.2009, sen on täytettävä
vanhan konedirektiivin 98/37/EY vaatimukset. Koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa viitataan tällöin ko. direktiiviin. Koneiden, jotka on saatettu
markkinoille 29.12.2009 tai myöhemmin, tulee täyttää uuden konedirektiivin
2006/42/EY vaatimukset ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tulee
viitata ko. direktiiviin.

Tuotaessa toisessa jäsenvaltiossa valmistettu kone Suomeen jakelijaa ei voida
velvoittaa varmistamaan itse, että kone on konedirektiivissä säädettyjen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. Jakelija on kuitenkin
velvollinen:
• varmistumaan ennen koneen luovutusta käyttäjälle siitä, että kone on
varustettu CE-merkinnällä, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella (myös
sen käännöksellä suomeksi ja/tai ruotsiksi) sekä käyttöohjeilla (myös niiden
käännöksellä suomeksi ja/tai ruotsiksi).
• jos kone osoittautuu turvallisuuden tai terveyden kannalta vaaralliseksi,
toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot kansallisille valvontaviranomaisille ja
tekemään näiden kanssa yhteistyötä viranomaisen sitä pyytäessä.
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2. Käytetyn koneen tuonti Suomeen Euroopan talousalueelta
Jos Euroopan talousalueelta tuotava käytetty kone on otettu käyttöön ennen
konedirektiivin (98/37/EY) voimaantuloa, tulee koneen täyttää:
• työturvallisuuslain (738/2002); ja
• valtioneuvoston asetuksen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
(403/2008, ns. käyttöasetus) vaatimukset.
Jos kone on käyttöönotettaessa täyttänyt konedirektiivin vaatimukset, on sen edelleen myytäessäkin täytettävä nämä vaatimukset. Näin ollen jakelijan on osaltaan
varmistettava, että kone on turvallisuuden kannalta siten vaatimustenmukainen
kuin se oli markkinoille luovutettaessa. Lisäksi tulee varmistaa, että koneen mukana
on suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet.
Joskus uuden koneen toimituksen yhteydessä konevalmistaja saattaa ottaa vaihtokoneena ETA-alueella käytössä olleen vanhan koneen, jonka se aikoo myydä
edelleen. Mikäli vanha kone on konevalmistajan itsensä valmistama, se voidaan
myydä edelleen joko sellaisenaan (koneen ollessa turvallisuuden kannalta siten
vaatimustenmukainen kuin se oli markkinoille luovutettaessa) tai päivitettynä
turvallisuustasoltaan paremmaksi. Jos koneeseen tehdään muutoksia (olipa se
sitten alun perin omaa tuotantoa tai jonkun muun valmistama), muutosten tekijä
saatetaan tietyissä tilanteissa tulkita uuden koneen valmistajaksi, jolloin muutosten
tekijän on pystyttävä vastaamaan koneen vaatimustenmukaisuudesta ja täytettävä
kaikki koneen valmistajalle sillä hetkellä kuuluvat velvollisuudet. Työpaikalla myös
tällaista konetta käyttöönotettaessa työnantajan on huolehdittava siitä, että kone
on käyttöasetuksen (403/2008) määrittelemällä turvallisuustasolla.

3. Koneen maahantuonti Euroopan talousalueen ulkopuolelta
Jos uusi tai käytetty kone tuodaan Suomeen Euroopan talousalueen ulkopuolelta,
sen on oltava uuden konedirektiivin (2006/42/EY) määräysten mukainen otettaessa kone ensimmäistä kertaa käyttöön ETA-alueella. ETA-alueelle tuojan on
vastattava valmistajan velvollisuuksista, jos valmistaja ei ole huolehtinut näiden
velvollisuuksien täyttämisestä. Ostajan toimiessa itse maahantuojana on ostajan
otettava huomioon, että valmistajan velvoitteiden täyttäminen jälkikäteen voi olla
vaikeaa ja kallista, joskus käytännössä jopa mahdotonta.
Joskus konevalmistaja saattaa myydessään uuden koneen ETA-alueen ulkopuolelle
ottaa vaihtokoneena toisen valmistajan valmistaman koneen, jota ei ole aiemmin
saatettu markkinoille ETA-alueella. Mikäli konevalmistaja aikoo myöhemmin saat-
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taa tällaisen koneen markkinoille ETA-alueella, on hänen talousalueelle tuojana
huolehdittava valmistajan velvollisuuksista. Tilanteessa, jossa ETA-alueelle tuotava
kone on toisen valmistajan valmistama, saattaa valmistajan velvollisuuksista huolehtiminen osoittautua hyvin vaikeaksi. Esimerkiksi teknisen tiedoston saaminen
koneen alkuperäiseltä valmistajalta voi olla mahdotonta. Tämä voi olla tilanne, jos
konetta ei ole alun perin tarkoitettu CE-merkittäväksi.
Jos vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on antanut joku muu kuin koneen alkuperäinen valmistaja, ostajan tulee erityisen huolellisesti pyrkiä selvittämään, että
ko. kone todella täyttää konedirektiivin vaatimukset. Ulkomaisista konehuutokaupoista ostettujen koneiden osalta on käytännössä ollut jonkin verran ongelmia
siinä, että konehuutokaupan pitäjät ovat perusteettomasti kiinnittäneet koneisiin
CE-merkinnän ja antaneet niille EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
Konedirektiivin lisäksi konetta saattavat koskea tapauksesta riippuen eräät muutkin
direktiivit, joiden sisältämistä vaatimuksista maahantuojan on hyvä olla tietoinen.
Mahdollisesti sovellettavia muita direktiivejä ovat mm.
• Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
• EMC-direktiivi 2004/108/EY
• Ulkona käytettävien laitteiden melupäästödirektiivi 2000/14/EY
• Liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästödirektiivi 97/68/EY
• Painelaitedirektiivi 97/23/EY tai painesäiliödirektiivi 93/68/EY
• ATEX-direktiivi 94/9/EY
Konedirektiivin mukaan koneen valmistajan tehtävänä on
1. Arvioida koneen riskit
2. Selvittää konetta koskevat vaatimukset
3. Suunnitella ja rakentaa kone sitä koskevien olennaisten terveys- ja
turvallisuusvaatimusten mukaisesti
4. Varustaa kone tarvittavilla tiedoilla, laatia käyttöohjeet ja tehdä koneeseen tarvittavat merkinnät
5. Varmistaa, että koneen tekninen tiedosto on käytettävissä
6. Suorittaa asianmukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely
(esim. liitteen IV koneiden osalta teettää tarvittaessa tyyppitarkastus
tai käyttää ns. täydellistä laadunvarmistusmenettelyä, jos konetta ei ole
täysin valmistettu sitä koskevan yhdenmukaistetun standardin
mukaisesti)
7. Laatia ja allekirjoittaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
8. Kiinnittää koneeseen CE-merkintä
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Koneen esittely
Kone voidaan asettaa nähtäväksi, vaikka se ei täytä vaatimuksia. Tällöin on osoitettava selvällä merkinnällä, että kone ei ole vaatimusten mukainen:

Tämä kone ei täytä turvallisuusvaatimuksia (VNa 400/2008), eikä sitä saa
luovuttaa käyttöön ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi.

Konetta ei saa myydä eikä luovuttaa käyttöön ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi on huolehdittava siitä, että koneen esittely voidaan
suorittaa turvallisesti.

Koneiden markkinavalvonta
Koneiden turvallisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä työsuojeluviranomaisia
ovat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet sekä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto, jotka valvovat markkinoilla olevien koneiden turvallisuutta
mm. työpaikkatarkastusten yhteydessä, messuilla ja näyttelyissä. Markkinavalvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Työsuojeluviranomaiset
ottavat vastaan ilmoituksia koneissa havaituista puutteista.

Vaatimustenvastaisen koneen luovuttaminen ja käyttö voidaan kieltää tai
markkinoille luovuttamiselle voidaan asettaa rajoituksia.
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Liite 1

LIITE 1

Maahantuojan tarkistuslista
Mistä pitäisi keskustella valmistajan tai valmistajan edustajan kanssa?
Selvitä valmistajalle, minkälaiseen työhön konetta on tarkoitus käyttää ja millaiset
työntekijöiden turvallisuuteen vaikuttavat työpaikan (käyttö-)olosuhteet ovat.
Kysy valmistajalta mm. seuraavat asiat:
• Onko valmistaja laatinut EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja tehnyt koneeseen CE-merkinnän?
• Mitä terveys- ja turvallisuusvaaroja konetta käytettäessä saattaa olla?
• Onko koneessa mekaanisia vaaroja kuten vaarallisia liikkuvia osia, joita voi
koskettaa, ja mitä suojuksia ja turvalaitteita koneen varustukseen kuuluu?
• Tarvitaanko hätäpysäyttimiä ja kuinka kone erotetaan energianlähteestään?
• Millä periaatteilla koneen ohjausjärjestelmä ja hallintaelimet toimivat?
• Aiheutuuko koneen käytöstä päästöjä? Jos päästöjä syntyy merkittäviä määriä,
riittääkö olemassa olevat poistolaitteet vai pitääkö hankkia uusi järjestelmä?
• Onko kone suunniteltu siten, että melu- ja tärinätasot ovat pienimmät mahdolliset?
• Tarkista, että käyttöohjeeseen on merkitty tiedot koneen melu- ja tärinäpäästöistä.
• Onko koneessa erittäin kuumia tai hyvin kylmiä osia ja voidaanko ne eristää
tai suojata?
• Onko koneessa lasereita tai muita säteilylähteitä ja voidaanko säteilylle altistuminen eliminoida? Jos ei, mitä varotoimenpiteitä säteilyn haittojen estämiseksi on sovellettava?
• Miten sähköstä aiheutuva vaara on otettu huomioon: jännitteisten osien suojaus, käyttöolosuhteiden edellyttämä sähköinen eristys, sähköstaattiset ilmiöt,
oikosulut ja muut ylikuormituksesta aiheutuvat lämpöilmiöt?
• Miten ergonomiset periaatteet on otettu huomioon, ettei koneen käytöstä
aiheutuisi liiallista fyysistä tai henkistä kuormitusta?
• Aiheutuuko muista energianlähteistä vaaroja kuten hydrauliikasta tai paineilmasta?
• Onko asennuksesta, kunnossapidosta tai vikaantumisen varalta riittävästi informaatiota?

KONEEN MAAHANTUONTI •
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LIITE 1

• Miten koneen suunnittelussa/valmistuksessa on otettu huomioon koneen
huolto-, säätö- ja kunnossapito, kuten energialähteestä erottaminen, pääsy
käyttö- ja huoltopaikkoihin, varaosien vaihdettavuus ja mahdollisten sisäosien
puhdistus?
• Onko koneen käytöstä poistosta ja hävityksestä tarpeelliset ohjeet?
• Saatko valmistajalta tietoja siitä, ovatko muut käyttäjät, jotka ovat ostaneet
samanlaisia koneita, kohdanneet ongelmia?
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Liite 2

LIITE 2

Ostajan tarkistuslista
Mitä minun pitäisi tehdä ostaessani uuden koneen?
• Tarkista, että koneessa on CE-merkintä ja että koneen mukana toimitetaan
kopio EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Varmista, että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee nimenomaan sitä konetta, jonka aiot ostaa.
• Selvitä, antaako koneen myyjä koulutuksen koneen käyttöön ja varmista, että
koneen myyjä on selvittänyt sinulle, miten konetta käytetään turvallisesti ja
mihin sitä ei saa käyttää (kielletyt käyttötavat).
• Varmista, että koneen käyttöohjekirjassa on ohjeet mm. turvallisesta käytöstä,
kokoonpanosta, asennuksesta, tarkastuksista, turvallisesta käsittelystä, häiriönpoistosta, käyttäjän perehdyttämisestä, säädöistä, huollosta sekä käytöstä
poistosta ja hävityksestä. Varmista, että käyttöohjeet koskevat kaupan kohteena olevaa konetta.
• Varmistu, että käyttöohjekirja on suomen ja/tai ruotsinkielinen. Muut asiantuntijoiden tarvitsemat ohjeet voivat olla kuitenkin muulla heidän ymmärtämällään kielellä.
• Varmista ohjeista, että valmistaja on tarkoittanut koneen siihen käyttötarkoitukseen, johon olet sitä hankkimassa.
• Varmista, että jos suojaustoimenpiteistä huolimatta koneeseen on jäänyt vaaroja, niistä on ilmoitettu käyttöohjeessa sekä annettu ohjeet siitä, miten vaarat
voidaan asianmukaisesti poistaa. Näihin voi kuulua sähköisiä, hydraulisia,
pneumaattisia, energian varastoinnista, lämmöstä, säteilystä tai muista syistä
johtuvia terveysvaaroja.
• Ota selville, mitä varotoimenpiteitä tarvitaan hätätilanteiden varalle ja varmista, että käyttöohjeessa kuvataan menettelytavat onnettomuus- ja rikkoutumistilanteessa
• Varmista, että koneen aiheuttamat melu- ja tärinäpäästöt on ilmoitettu käyttöohjeessa
• Varmista, että varoitusmerkit ovat selkeästi näkyvissä ja helppoja ymmärtää.
Varmista myös, että varoitusmerkkien selitykset löytyvät käyttöohjekirjasta.
• Laajojen konejärjestelmien tai asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen koneiden osalta on tarpeen tehdä koekäyttö, jossa todetaan laitteen turvallisuusominaisuudet ja turvalaitteiden toiminta.

KONEEN MAAHANTUONTI •
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LIITE 2

• Tee käyttöönottotarkastus vasta sitten, kun voit olla varma, että kone on turvallinen.
• Jos epäilet koneen turvallisuutta, ilmoita siitä myyjälle (maahantuojalle).
• Kone täytyy asentaa asianmukaisesti käyttöön työpaikalle valmistajan ohjeet
huomioon ottaen.
Maahantuojan asiakas- ja huoltopalvelusta saat tarvittaessa lisätietoa.

MUISTA!
Älä koskaan oleta, että kone on käytössä turvallinen vain siksi, että siinä
on CE-merkintä.

16

• KONEEN MAAHANTUONTI

Liite 3

Rahoituspäätöstä tehtäessä on koneesta tarkistettava vähintään seuraavat
asiat:
• Varmista, että koneen myyjä kykenee luotettavasti osoittamaan, että kone
täyttää lainsäädännön edellyttämät olennaiset terveys ja turvallisuusvaatimukset.
• Pyydä hankittavaksi/nähtäväksi koneen myyjältä koneen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Varmista, että vakuutus koskee nimenomaan ostettavaa
konetta.
• Varmista että koneessa on CE-merkintä.
• Varmista, että koneen mukana on suomen ja/tai ruotsinkieliset käyttöohjeet.
• Varmista, että koneen tullausasiakirjojen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Ota erityisesti huomioon, että Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuotavien
käytettyjen koneiden vaatimustenmukaisuudesta huolehtiminen jälkikäteen vaatii
yleensä erityistoimia ja on usein jopa mahdotonta. Vaatimustenvastaisen koneen
vakuusarvo on 0 euroa.
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Rahoittajan tarkistuslista

Yhteystietoja
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojeluosasto
Uimalankatu 1
PL 536, 33101 Tampere
puhelin (09) 160 01 tai (03) 2627 2000
www.stm.fi
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry
Särkiniementie 3
00210 Helsinki
puhelin (09) 6824 130
http://tekninen.fi/
Turvatekniikan keskus TUKES
Lönnrotinkatu 37
PL 123, 00181 Helsinki
puhelin 010 6052 000
www.tukes.fi
Teknologiateollisuus ry
Eteläranta 10
PL 10, 00131 Helsinki
puhelin (09) 192 31
www.teknologiateollisuus.fi

Viisi työsuojelun vastuualuetta
Etelä-Suomen			
aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
Siltasaarenkatu 12 A, PL 46
00531 Helsinki
puh. 020 636 1500
tyosuojelu.etela@avi.fi

Lounais-Suomen
aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
Linnankatu 39
20100 Turku
puh. 020 636 1050
tyosuojelu.lounais@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen		
aluehallintovirasto 		
Työsuojelun vastuualue
Uimalankatu 1, PL 272
33101 Tampere
puh. 020 636 1060
tyosuojelu.lansi@avi.fi

Itä-Suomen
aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
Vuorikatu 26 A
70100 Kuopio
puh. 020 636 1030
tyosuojelu.ita@avi.fi

Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto
Työsuojelun vastuualue
Albertinkatu 8, PL 229
90101 Oulu
puh. 020 636 1020
tyosuojelu.pohjoinen@avi.fi

Koneen maahantuoja, suomalainen jakelija, ostaja
tai rahoittaja voi tämän esitteen ja siinä liitteenä
olevien tarkistuslistojen avulla tarkistaa, että
koneelle on tehty ennen maahantuontia tai 		
jälleenmyyntiä tässä esitteessä kuvatut toimenpiteet. Tiedoista on hyötyä jokaiselle, joka osallistuu
kone- ja laitehankintojen suunnitteluun työpaikalla.
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