Kiwa Inspecta

Koneturvallisuuspalvelut työpaikoille

Kiwa Inspecta tarjoaa koneturvallisuuden
asiantuntija- ja tarkastuspalveluita, jotka
auttavat varmistamaan koneiden sekä
työvälineiden turvallisen toimintakunnon ja
säädöstenmukaisuuden.
Palvelumme ovat riippumattomia ja
objektiivisia, ja ne räätälöidään asiakkaidemme
tarpeiden mukaan. Palvelumme soveltuvat
kaikille toimialoille ja kaikenkokoisille yrityksille
- sillä koneita ja erilaisia työvälineitä on käytössä
lähes kaikilla työpaikoilla: teollisuudessa, kaupan
ja logistiikan alalla, rakentamisessa, palvelualoilla
ja julkisella sektorilla.

Käyttökohteet
■
■
■
■

Koneet
Työvälineet
Nostoapuvälineet
Muut tekniset laitteet

Kohderyhmät
■

Kaikki työpaikat, jonne
hankitaan ja joilla käytetään
erilaisia koneita ja työvälineitä

Kattavat koneturvallisuuspalvelumme työpaikoille
Olemme koonneet palvelumme koneiden ja laitteiden elinkaaren kaikki
vaiheet kattavaksi laajaksi palvelukokonaisuudeksi.
Koneiden ja työvälineiden käyttämiseen liittyvät työnantajia koskevat
lainsäädännön vaatimukset (VNa 403/2008) muuttuvat tekniikan
kehittyessä. Työnantajien velvollisuutena on pitää koneet ja
työvälineet turvallisina koko niiden käyttöiän ajan ja tehdä niille
lainsäädännön edellyttämät tarkastukset. Koneiden
monimutkaistuessa työnantajien haasteet suoriutua lainsäädännön
asettamista velvoitteista ovat kasvaneet entisestään, minkä vuoksi
asiantuntija-apua tarvitaan yhä useammin. Ilman säädösten sisältämiä
velvoitteitakin yrityksillä on kasvava tarve panostaa riskienhallintaan ja
ennakoivaan turvallisuustoimintaan.

Edut
■

■

■

■

■

Säädökset
■

Palvelumme kattavat mm.:
– Asiantuntijapalvelut konehankintoja ja -investointeja tehtäessä,
esim.
■

Opastamme säädösten ja standardien soveltamisessa tai
hankintaspesifikaatioiden laadinnassa

■

Arvioimme konetoimitusten vastaavuutta säädöksiin, sovittuihin
standardeihin tai hankintaspesifikaatioihin

– Koneiden käyttöönottoon, käyttöön ja jatkuvan toimintakunnon
varmistamiseen liittyvät palvelut, esim.
■

Tarkastamme koneiden ja työvälineiden turvallisen toimintakunnon
käyttöönotettaessa sekä sovituin määräajoin

■

Opastamme käytössä olevien koneiden vaarojen tunnistuksessa ja
riskien arvioinnissa

■

Autamme varmistamaan riittävän turvallisuustason koneiden
muutostöissä ja modernisoinneissa

– Koneiden eliniän jatkamiseen, uusiokäyttöön ja käytöstä
poistoon liittyvät arvioinnit
– Avoimet ja työpaikkakohtaiset koulutukset sekä teemakohtaiset
seminaarit ajankohtaisista aiheista kattaen kaikki koneen
elinkaaren eri vaiheet

Koneinvestointien ja
laitehankintojen tekeminen
helpottuu ja tehostuu
Koneiden toimintavarmuus ja
turvallisuus paranevat
Koneiden hankintaan ja käyttöön
liittyvien osapuolten vastuunjako
selkeytyy
Koneisiin liittyvien tapaturmien
määrä sekä niistä aiheutuvat
välittömät ja välilliset
kustannukset vähenevät
Ennakoivan turvallisuustoiminnan
ja riskienhallinnan laatu paranee

■

■

■
■

VNa työvälineiden
turvallisesta käytöstä ja
tarkastamisesta 403/2008
muutoksineen
Direktiivi 2009/104/EY
työntekijöiden työssään
käyttämille työvälineille
asetettavista turvallisuutta ja
terveyttä koskevista
vähimmäisvaatimuksista
VNa koneiden turvallisuudesta
400/2008
Konedirektiivi 2006/42/EY
Koneturvallisuusstandardit

Tarjoamme myös
seuraavia palveluita
■

■

Koneturvallisuuspalvelut
valmistajille
Nostolaitteiden tarkastus- ja
asiantuntijapalvelut
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