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Huolto- ja tarkastustoimintaa ohjaavat säädökset 
 

Kuormauslaitteita koskevat tarkastukset  
Työturvallisuuslaissa (738/2002) ja (329/2013), sekä Valtioneuvoston asetuksessa työvälineiden 

turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) määritellään työvälineiden kunnossapitoon sekä 

tarkastamiseen liittyvät vaatimukset. Kuormauslaitteet katsotaan työvälineiksi. Mesvacin koulutettu 

huolto-organisaatio toimii edellä mainittuja määräyksiä noudattaen. Jokaiselle asentamallemme 

kuormauslaitteelle tehdään käyttöönottotarkastus, lisäksi huollamme ja teemme kuormauslaitteiden 

määräaikaistarkastuksia myös muiden valmistajien laitteille. Palvelemme asiakkaitamme pitkäjänteisesti 

huolehtimalla kuormauslaitteiden moitteettomasta toimintakunnosta säännöllisellä, sekä tehokkaalla 

huolto- ja määräaikaistarkastustoiminnalla. 

 

Työnantajan vastuu kuormauslaitteen toimintakunnosta  

Kuormauslaite on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen käyttöiän ajan. 

Vikaantumisesta, vaurioitumisesta tai kulumisesta aiheutuva vaara tai haitta tulee poistaa. 

Ohjausjärjestelmän sekä turvalaitteiden tulee toimia virheettömästi ja laitteen huoltokirja on pidettävä 

ajan tasalla. Kuormauslaitteen oikea asennus ja käytön aikainen turvallisuus tulee erityisesti selvittää 

ennen käyttöönottoa sekä tehdyn muutos tai rakeenteellisen korjaustyön jälkeen. Työnantajan on 

jatkuvasti seurattava kuormauslaitteen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla 

sopivilla keinoilla. Kuormauslaitteen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen 

saa tehdä vain kuormauslaitteen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö, tarvittaessa on 

käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. 

 

Käyttöönottotarkastus  
Kuormauslaite on tarkastettava oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi ennen 

ensimmäistä käyttöönottoa samoin kuin uuteen paikkaan asentamisen tai turvallisuuden kannalta 

merkittävien muutos- tai korjaustöiden jälkeen. 

 

Määräaikaistarkastus 

Määräaikaistarkastus on tehtävä säännöllisin välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen. 

Kuormauslaite on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on tapahtunut sen 

rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnettomuus tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina 

turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan 

kuormauslaitteen toimintakunto tarkastamalla erityisesti, ettei laitteen tai materiaalien ikääntymisestä, 

väsymisestä, kulumisesta, korroosiosta tai vaurioitumisesta aiheudu vaaraa. Tarkastuksen suorittajan tulee 

itsenäisesti pystyä turvallisuusteknisten seikkojen perusteella arvioimaan kuormauslaitteessa havaittujen 

puutteiden ja vikojen vaikutus työturvallisuuteen. 

 

Tarkastuspöytäkirjat  

Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka sisältää havainnot laitteen turvallisuuteen vaikuttavista 

vioista ja puutteellisuuksista, sekä niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi annetut tarpeelliset ohjeet. 

 


