
ÄLÄ KÄMMÄÄ
– KONEKAUPASSA!
Jo hankintavaiheessa on tärkeää perehtyä uuden koneen turvalliseen käyttöön. Konevalmistajien 
ja -myyjien tarjoamaan koulutukseen kannattaa tarttua. Konekauppiaan ammattitaitoisessa 
opastuksessa opitut taidot vähentävät tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita.

Huomioi konekaupoilla!
• Nosta työturvallisuus tärkeäksi valintaperusteeksi 
 jo koneen hankintavaiheessa.  

• Perehdy koneen ominaisuuksiin, erityisesti   
 muutoksiin, joita uuteen malliin on tehty. 

• Pyydä käyttökoulutusta ja opastusta myös 
 käytetyn koneen hankinnassa.
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Anna käyttökoulutusta

kaikille koneen kanssa

työskenteleville!

Turvallisen koneen hankinta

Onnistuneet kaupat eivät synny kiireessä. Konehan-
kintaa varten varattu aika antaa mahdollisuuden ver-
tailla huolellisesti hintoja sekä käyttö- ja turvallisuus- 
ominaisuuksia. Hankintavaiheessa kannattaa kiinnittää 
huomiota huoltotarpeeseen, huoltamisen vaivatto-
muuteen ja koneen kokoonpanoon. 

Ostotilanteessa koeajetaan kone ja perehdytään 
sen turvallisuuteen. Käyttöönoton yhteydessä tehtä-
vässä tarkistuksessa varmistetaan, että kone on asen-
nettu valmistajan ohjeiden mukaan ja että kulkutiet 
ja hoitotasot ovat asianmukaiset. Lisäksi tarkistetaan 
hallinta- ja turvalaitteiden kunto sekä toimivuus. 

Hyvät toimintatavat 
Hyvään tarjoukseen sisältyy turvallisuus- ja käyttö-
opastuksen määrän erittely. Ostajan on syytä saada 
ohjekirja kaupanteon yhteydessä, jotta hänellä on ti-
laisuus tutustua koneen turvalliseen käyttöön jo etu-
käteen. 

Perusteellinen käyttökoulutus parantaa asiakkaan 
valmiuksia ja turvallisuusosaamista. Koneen ohjeiden 
mukainen käyttö lisää myös tehokkuutta. 

Konetoimituksen aikana myyjä varmistaa asiak-
kaan luona, että tuote, säädöt ja käyttäjän osaaminen 
ovat kunnossa. Samalla katsotaan yhdessä, että suo-
jat ja muut turvallisuuteen liittyvät asiat toimivat.

Käytetyt koneet 
Käytetyn koneen huoltokirjaan ja käyttöhistoriaan 
on hyvä tutustua ennen kauppaa. Käyttö- ja turvalli- 
suuskoulutus kuuluvat asiaan myös käytetyn koneen 
vaihtaessa omistajaa.

Lähde: Leppälä ym. 2016. Maatalouskoneiden turvallisuusriskien 
hallinta. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 43/2016.  
Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki.

SOVELTUVUUS:
• taloudellinen kannattavuus  
• käyttötarkoitus 
• oikea kapasiteetti, käyttövarmuus

Ennen koneen hankintaa Hankintapäätös

TURVALLISUUS:
• soveltuva käyttötapa 
• suojaukset 
• käyttöohje
• koulutus ja perehdytys 
• CE-merkintä ja dokumentit
• tarjouspyyntöön erittely turvallisuus- ja 
 käyttöopastuksen määrästä ja arvosta

Käyttö

KÄYTTÖINFORMAATIO:
Käyttöohje: 
• käyttöohjeeseen tutustuminen 
• käyttöopastus 
• käyttökoulutus 
• käytön suunnittelu tilalla

• toimituksen oikeellisuus
• oikein tehty asennus 
• turvallisen käyttöympäristön 
 varmistaminen
• koneen oikea säätö ja 
 asentaminen

• turvallisuuden jatkuva arviointi 
• osaamisen ylläpito
 - ohjeiden kertaaminen: 
   aina käyttökauden alussa 
 - kertauskoulutus 
• työvoiman ohjeistaminen

Toimitus ja käyttöönotto

Lue lisää työturvallisuudesta: 

mela.fi

luke.fi


