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Työsuojeluhallinnolla on asiaa

Valmistajan, maahantuojan ja myyjän
vastuut rakennuskoneiden turvallisuudesta
Koneiden käyttö eri työvaiheissa on yleistynyt rakennus
alalla. Kone on osallisena monissa rakennusalan työ
tapaturmissa. Monet tapaturmat aiheutuvat siitä, että
koneen valmistaja on laiminlyönyt velvollisuuksiaan
ja siksi koneen rakenteellinen turvallisuus tai koneen
käyttöohjeet ovat puutteelliset. Tapaturmatilastojen
mukaan eniten koneisiin liittyen työtapaturmia
rakennusalalla on sattunut työntekijän työskennellessä
käsikäyttöisten työkoneiden ja sahan tai sirkkelin
kanssa. Liikkuvat tai siirrettävät koneet aiheuttavat myös
huomattavan määrän tapaturmia. Lisäksi tilastoista käy
ilmi, että kehon osista näissä työtapaturmissa vahingoit
tuvat yläraajat, eniten kädet ja sormet, silmät sekä jalat.

Koneen valmistajan on huolehdittava, että kone täyttää
suojauksien osalta koneasetuksen vaatimukset.
Valmistajan on määriteltävä käyttöohjeissa muun muassa,
mihin työvaiheisiin konetta voidaan käyttää ja tuotava
ilmi, jos se ei sovellu joihinkin työvaiheisiin. Koneesta on
oltava saatavilla Suomessa suomen- ja ruotsinkieliset
käyttöohjeet. Käyttöohjeiden pitää sisältää muun muassa
seuraavia asioita:
● tiedot koneen käyttöönotosta ja käytöstä ja
tarvittaessa käyttäjien kouluttamisesta
● tiedot mahdollisesti tarvittavista henkilönsuojaimista
● jäännösriskien huomiointi konetta käytettäessä
● tiedot käyttäjän tekemistä kunnossapitotoimista
● ohjeet, joita tarvitaan koneen asentamista,
kokoonpanoa ja purkamista varten.
Käyttöohjeiden lisäksi koneesta on oltava saatavilla
CE-merkintään oikeuttava EY-vaatimustenmukaisuus
vakuutus molemmilla kotimaisilla kielillä. Tämä vakuutus
ei kuitenkaan vapauta koneen maahantuojaa vastuista
niissä tapauksissa, joissa vakuutus on olemassa, mutta
kone ei silti täytä koneasetuksen vaatimuksia. Tällöin
maahantuojan on huolehdittava, että koneessa olevat
puutteet korjataan tai konetta ei tuoda markkinoille
ollenkaan Suomessa.
Koneen maahantuoja on lisäksi vastuussa koneen
valmistajan vastuista Suomessa. Koneen myyjä on
vastuussa siitä, että käyttöohjeet ja muut ohjeet
toimitetaan koneen mukana. Jos valmistaja ei ole CEmerkinnyt konetta, tämä saattaa olla merkki sitä, että
koneessa voi olla suuriakin puutteita turvallisuudessa ja
käyttöohjeissa. Näissä tapauksissa konetta Suomeen
tuovan tahon on huolehdittava koneasetuksen 400/2008
vaadituista menettelyistä.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava
seuraavat tiedot
● valmistajan toiminimi ja täydellinen osoite sekä
tarvittaessa tämän valtuutettu edustaja
● sen henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu
kokoamaan teknisen tiedoston. Henkilön on oltava
sijoittautunut yhteisöön.
● koneen kuvaus ja tunniste
● nimenomainen vakuutus siitä, että kone täyttää kone
direktiivin säännökset, ja tarvittaessa vastaavanlainen
ilmoitus muiden direktiivien tai säännösten
mukaisuudesta
● tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja
tunnistenumero, joka on tehnyt EY-tyyppitarkastuksen,
sekä EY-tyyppitarkastustodistuksen numero
● tarvittaessa sen ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja
tunnistenumero, joka on tehnyt täydellisen laadun
varmistusmenettelyn
● tarvittaessa viittaus niihin yhdenmukaistettuihin
standardeihin, joita on käytetty
● tarvittaessa viittaus muihin käytettyihin teknisiin
standardeihin ja erittelyihin
● vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisen aika ja
paikka
● sen henkilön nimi ja allekirjoitus, joka on valtuutettu
laatimaan tämä vakuutus valmistajan tai tämän
valtuutetun edustajan puolesta.
Konetta markkinoille saatettaessa on huolehdittava
lisäksi, että koneessa on koneasetuksen 400/2008
vaatimat merkinnät:
● valmistajan toiminimi ja osoite sekä tarvittaessa
valtuutetun edustajan tiedot
● koneen nimi
● CE-merkintä
● sarja- tai tyyppimerkintä
● mahdollinen sarjanumero
● rakennusvuosi.
Lisäksi koneeseen on merkittävä turvallista käyttöä
koskevat olennaiset tiedot. Nämä tiedot lisäävät
turvallisuutta konetta käytettäessä.
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