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INFRA ry 

Turvallisempia koneita tulevaisuudessa 
Työryhmä (11 hlöä): 

Infra ry: Reijo Savolainen, Ari Laivola, Johan Kostamo, Petri Ruostetoja (pj), Mika Ajanko (siht) 

Sandvik: Juha Lummaa, Mika Koivula, Kimmo Luukkonen 

Metso: Olli Kellokumpu, Juhamatti Heikkilä, Juha Laukka 

 

- Infra ry kiviainesjaos päätti perustaa työryhmän 
Ruotsin vierailun jälkeen syksyllä 2014 

- Työryhmä piti 2 palaveria (Tampere 29.4.2015, 
Vantaa 15.6.2015) 

- Tehtävänä oli miettiä uusien koneiden 
turvallisuusvaatimuksia 

- Pohjana tehtävälle oli Infra ry:n ja SBMI:n yhteinen 
halu turvallisuuden parantamiseen 
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- Työryhmän tulos: TURVALLISEMPIA KONEITA 
TULEVAISUUDESSA, Infra ry suosittelee uusien 
koneiden ostossa seuraavia vaatimuksia 

- Suositus viedään Infra ry:n jäsenistön tietoon ja 
konevalmistajien päättävien johtajien tiedoksi 
(johtoryhmät, hallitukset) 

- Suositus tarkoitus julkaista Infran lehdessä, 
nettisivuilla ja kääntää ainakin englanniksi 

- Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan 
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INFRA ry 

Kuusi keskeisintä turvallisuusvaatimusta 

1. Työskentelytasot, kulkuväylät, raput 
Työskentelytasot vaaditaan, jos huoltotöitä joudutaan tekemään yli 2 m 
korkeudessa. Tasolla tulee olla kaiteet joka suuntaan. Työskentelytason 
tulee olla leveydeltään kiinteissä laitoksissa vähintään 750 mm ja 
liikkuvissa laitteissa vähintään 600 mm. Kaidekorkeuden tulee olla 
vähintään 1,1 m ja välijohteen 0,5 m korkeudella. Työskentelytason 
leveyteen sallitaan vähäisiä poikkeamia, jos ne eivät oleellisesti huononna 
työturvallisuutta.  

 

2.   Käyttövoimasta erottaminen 
Käyttövoimasta erottaminen on oltava kaikissa laitteissa. Kytkin, jolla 
käyttövoimasta erottaminen tehdään, tulee olla vahva ja pölynkestävä ja 
se tulee olla lukittavissa. Käyttövoimasta erottamisessa on huomioitava 
varautunut energia (esim. hydraulinen paine).  
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Kuusi keskeisintä turvallisuusvaatimusta 

3.   Kunnossapito   
Päivittäiset huoltotoimenpiteet ja tarkistukset on tehtävä 
mahdollisimman helposti lähestyttäviksi, mieluummin maasta käsin, 
mutta jos tämä ei ole mahdollista, on käytettävä kaiteellisia työtasoja. 
Huoltoluukut tai suojat on varustettava lukoilla niin, että ne eivät pääse 
putoamaan huoltajan päälle. 

Koneet on suunniteltava niin, että ne on mahdollista purkaa helposti. 
Komponentti- ja moduuliajattelu sekä huoltotöiden helppous on oltava 
suunnittelun ohjenuora. 

 

4.   Sähkö-, hydrauliikka- ja ohjausjärjestelmät  
Sähkö- ja ohjauskaapit tulee tehdä riittävän vahvasta ja lujasta 
materiaalista ja ne tulee suojata pölytiiviiksi. Sähkökaappien ovet tulee 
olla kestäviä ja tiiviitä. Sähkökaapeissa tulee olla valot, lämmitys ja 
suodattimella varustettu ylipaineistus. Sähkökaapit tulee vaimentaa 
tärinältä ja sijoittaa mahdollisimman alhaalle huojumista vastaan sekä 
huoltotoimenpiteitä varten. Valmistajan tulee toimittaa tilaajan halutessa 
IP65-luokan mukaisia sähkökaappeja ja -keskuksia. 
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Kuusi keskeisintä turvallisuusvaatimusta 

5.   Turvavyö, peruutustutka ja kamerat 
Koneet tulee varustaa turvavöillä, suositellaan kolmipisteturvavöitä. 
Kaikissa koneissa turvavyönkäyttö on oltava pakollista ja siitä on laitettava 
hyttiin muistutustarrat ja varoitusääni/valo. 

 

6.   Turvalasi, turvaverkko ja pohjapanssari 
Kaivinkoneen tai pyöräkoneen, joka lastaa louhetta, etulasi on oltava 
turvalasia, joka kestää räjähtämättömän panoksen voiman. Kaivinkoneen, 
joka tekee rikotustyötä, etulasi on varustettava turvalasin lisäksi myös 
verkolla. Turvalasin tulee olla standardin SF-EN 13124-2 mukainen.  

Poravaunut on varustettava vastaavan turvalasin lisäksi turvaverkolla ja 
hytin alla olevalla vahvistetulla pohjapanssarilla. Turvalasit tulee olla joka 
puolella hyttiä. 

Kaivinkoneen, pyöräkoneen tai muun koneen, joka työskentelee 
rikotuskoneen läheisyydessä, lasit on varustettava turvalasilla, verkolla tai 
iskunkestävällä kalvolla. 
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Esimerkkejä koneista 
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AC4000S välimurskainvaunu vm 2005 

Kurkistuspönttö 

Irtoraput, kaiteet 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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ACS4000 välimurskainvaunu remontin jälkeen 11/2013 

Kurkistus/hoitotaso 

Kiinteät raput, kaiteet Välpän huoltotaso 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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Uusi UH450 toimitettuna asiakkaalle 

Irtonaiset alumiinitikkaat 

Suojaus ok 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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Uusi UH450 toimitettuna asiakkaalle 

Irrotettavat kunnon portaat 

Sähkökaapin tärinän 
kanssa isoja ongelmia 
heti uutena 

Sähköjohtojen/hydrauliputkien 
suojaukset tekemättä 

Työtasot verkon/koneikon vaihtoon ok 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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GP300 ’Original OEM parts’ 

Ei minkäänlaisia hoitotasoja 
Verkon/koneikon vaihtoon tai murskan 
purkuun 

Tikapuita, joilla pääsee ylös 

Kurkistuspönttö 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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GP300 ’modified tuunattu’ 

Kaiteelliset 
kiinteät raput, 
taso murskan 
purkuun 

Hyvät hoito- 
tasot 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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GP300 restaurointi GP330 

Tikapuut 

Kurkistuspönttö 

Kiinteät hyvät tasot, 
kunnon portaat 

Taso murskan  
purkua varten, 
koneeseen laitettiin 
erillinen pikkuagrekaatti 
remontteja varten 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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Suunnittelun kukkasia 

LT1315 käyttöönotto, 
kiilahihnojen kiristäminen 
tasojen ja suojien alta kesti 
4 h/kiristys. Suunnittelija oli 
itse paikalla kommentoiden 
’Kuka piru tämän on  
suunnitellut’. Kiristäminen 
muutettiin hydrauliseksi. 
 

Murskalle vievä kuljettimen 
kaavari paskantaa suoraan 
sähkömoottorin päälle. 
Tehty katos ja kaavariin 
muutos ensiavuksi.  



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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Kaikennäköistä muuta 

Kurkistuspönttöjen aatelia 

Uusi esimurskausvaunu, 
ei tasoa leukojen vaihtoon 

Tikapuut sentään 
käsijohteella 

Kulmavaihteen/moottorin 
poisto/kurkistus tikkaat! 
Käsijohteilla kuitenkin ; ) 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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AC4000 tuplavaunu Itse tehdyt asialliset ja turvalliset 
hoitotasot ja kaiteet 

Kurkistelutasot 
moottorisuojan 
päältä 

Sähkökeskus erillisillä 
jaloilla vähentää tärinää 
ja vikoja, omatekele tietenkin! 



INFRA ry 

Esimerkkejä koneista 
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Käyttövoimasta erottaminen 

GP550 telamurskaimen 
erottaminen käyttö- 
voimasta työntekijöiden 
omilla lukoilla 



INFRA ry 28.8.2014 Toimintasuunnitelma 



INFRA ry 28.8.2014 Toimintasuunnitelma 



INFRA ry 28.8.2014 Toimintasuunnitelma 


