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Turvallisen tekniikan seminaari 2015 

Työpajapäivä, keskiviikko 3.6. 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustalo 
Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere 

 

Turvallisen tekniikan pääseminaarin lisäksi järjestetään keskiviikkona 3.6. 
työpajapäivä, jossa keskitytään kolmeen aihealueeseen. Aihealueita ovat: 

 

• Työryhmä 1: Toiminnallinen turvallisuus – proseduurit ja työkalut 

• Työryhmä 2: Tuoteturvallisuuden hallinta ja riskinarviointi 

• Työryhmä 3: Konedirektiivin soveltaminen ja soveltamisoppaan 
hyödyntäminen. 

 

Työryhmien tarkempi kuvaus on seuraavilla sivuilla.  

Voit osallistua yhteen työryhmistä. Työryhmien osanottajamäärä on rajoitettu, jotta 
vuorovaikutukselle jäisi enemmän tilaa. Työryhmien ajatuksena on keskustelun ja 
yhteistyön avulla löytää ratkaisuja osallistujia askarruttaviin ongelmiin. Työryhmien 
tarkoituksena ei ole antaa tyhjentävää oppikurssia niiden aihealueelta, vaan keskittyä 
valittuihin kysymyksiin tai harjoituksiin. 

Työryhmiä ohjaavat alan eturivin asiantuntijat. 

Työryhmän aiheisiin liittyviä ennakkokysymyksiä ja toiveita voi toimittaa Jukka-Pekka 
Rapinojalle (jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi). Laita viestiin viitteeksi myös työryhmä, 
johon kysymys liittyy.  
 

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry ● PL 10, 00131 Helsinki (Eteläranta 10)  

puhelin: +358 9 19231 (vaihde) kotisivu: http://www.metsta.fi 

mailto:jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi


 

 

Työryhmä 1: Toiminnallinen turvallisuus – proseduurit ja työkalut 
Klo 9.00 - 16.00 
Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustalo 

  Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere 

 

Työryhmän tarkoitus ja tavoitteet 

 

Työryhmässä perehdytään koneen automaatiojärjestelmien turvallisuuteen liittyvien 
osien suunnitteluun ja toiminnallisen turvallisuuden hallintaan standardeja apuna 
käyttäen. 

Työryhmää vetää Joonas Saarela, Pilz. Asiantuntijoina ovat Matti Sundquist, Sundcon 
Oy ja Marko Varpunen, Cenceo/Mipro. 

 

8.30 - 9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

 Osanottajien esittely 

Koneen automaatiojärjestelmän suunnittelu  
(ISO 11161, toimintakaavioista sovellusohjelmistoon) 

Toiminnallisen turvallisuuden hallinta  
(vaatimusmääritykset, tuotetiedon hallinta (PDM), dokumentointi, 
työkalut) 

Standardien ISO 13849 ja IEC 62061 yhdistäminen  
(uudet asiat) 

Lounas 

PLr-tason määrittäminen riskin arvioinnin tulosten perusteella 
(standardi ISO 22100-2: standardien ISO 12100 ja ISO 13849-1 
välinen yhteys) 

Esimerkki diagnostiikasta: Standardi ISO 13849-2 

Harjoitustyö, esimerkkinä robottiyksikkö: riskin arviointi, 
vaatimusmäärittelyt, toimintakaavio, luotettavuuslohkokaavio. 

16.00 Päätös 
 

 

 

 

Yhteystietoja: 
Joonas Saarela, Pilz Skandinavien K/S, j.saarela@pilz.dk  
Matti Sundquist, Sundcon Oy, matti.sundquist@sundcon.fi 
Jukka-Pekka Rapinoja, METSTA ry, jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi 

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry ● PL 10, 00131 Helsinki (Eteläranta 10)  

puhelin: +358 9 19231 (vaihde) kotisivu: http://www.metsta.fi 
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mailto:matti.sundquist@sundcon.fi
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Työryhmä 2: Tuoteturvallisuuden hallinta ja riskinarviointi 

Klo 9.00 - 16.00 

Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustalo 
    Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere 

 
Työryhmän tarkoitus ja tavoitteet 

 

Onko yrityksesi tuotteilla tuoteturvallisuuden hallinta kunnossa? Jos ei ole, tervetuloa 
oppimaan tuoteturvallisuuden hallinta ja riskinarviointi -työpajaan.  

Työpajan tavoitteena on selventää osallistujalle tuoteturvallisuuden hallintaprosessia 
ja siihen sisältyvää tuotekohtaista riskinarviointia.  

Käytämme pumppua esimerkkinä prosessissa. Riskinarviointi pumpulle tehdään C-
standardia EN 809 käyttäen. Lisäksi varmennetaan vaatimuksenmukaisuus soveltaen 
ISO 22100-1 standardia. 

Olisi hyvä tutustua standardin EN ISO 12100 oppeihin etukäteen, jos ne eivät ole jo 
tuttuja. Työpajan jälkeen osaat koneen tuoteturvallisuuden hallinnan perusteet. 

 

Työryhmää vetävät Sari Kojo ja Reetta Jokinen. 

 

8.30 - 9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

 Työpajan pitäjät esittelevät itsensä 

 Osallistujien esittely ja ryhmien jako 

 Yleisesittely  

Turvallisuuden hallinta -vuokaavion esittely  

Tehtävänanto: Pumpun tuoteturvallisuuden hallinta  

• Vaatimusten määrittely pumpulle perustuen EN 809 
standardiin 

• Sekä C-standardin mukainen että EN ISO 12100 mukainen 
tarkastelu  

• Vaarojen tunnistus perustuen EN 809 – Riskianalyysi annetun 
riskimatriisin mukaan 

Lounas 

Yhteenveto ja ryhmätöiden läpikäynti 

Turvallisuusvaatimusten todentaminen 

Päivän yhteenveto 

16.00 Päätös 

 

Yhteystietoja: 
Jukka-Pekka Rapinoja, METSTA ry, jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi 

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry ● PL 10, 00131 Helsinki (Eteläranta 10)  

puhelin: +358 9 19231 (vaihde) kotisivu: http://www.metsta.fi 

mailto:jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi


 

 

Työryhmä 3: Konedirektiivin soveltaminen ja soveltamisoppaan 
hyödyntäminen  

Klo 9.00 - 16.00 
Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustalo 

  Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere 
 

Työryhmän tarkoitus ja tavoitteet 
 

Työryhmän tarkoituksena on yhdessä perehtyä konedirektiivin 2006/42/EY 
soveltamisessa havaittuihin ongelmakohtiin. Tavoitteena on löytää ratkaisuja yleisiin 
tai osallistujien esittämiin kysymyksiin konedirektiivin ja sen soveltamisoppaan avulla 
sekä saada vinkkejä tiedonhankintaan. Työryhmä toimii myös erinomaisena foorumina 
mielipiteiden vaihtoon muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa. 

Osallistujat voivat halutessaan toimittaa työryhmän aiheeseen liittyviä omia 
kommentteja ja kysymyksiä (ja vastauksia): jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi. Saatuja 
kommentteja ja kysymyksiä käsitellään vain pajapäivän aikana. 

Työryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Kämäräinen (STM). 

 

8.30 - 9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

 Avaus ja esittäytyminen 

 Johdatus päivän aiheeseen 

 Tunnistamistehtävä 
 Pääteltävä esimerkiksi: 

 •Onko kyseessä kone, osittain valmis kone tai jokin muu? 

 •Onko kyseessä nostoapuväline, työkalu tai jokin muu? 

Tunnistamistehtävän purku 

Ryhmätyötehtävän anto ja järjestelyt (5-7 ryhmää) 

Ryhmätyö 

Lounas 

Ryhmätyö jatkuu 

Ryhmätyön purku 

Lisätietoisku + loppukeskustelu 

16.00 Päätös 
 

 

Yhteystietoja: 

Pekka Kämäräinen, STM, pekka.kamarainen@stm.fi  

Jukka-Pekka Rapinoja, METSTA ry, jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi 

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry ● PL 10, 00131 Helsinki (Eteläranta 10)  

puhelin: +358 9 19231 (vaihde) kotisivu: http://www.metsta.fi 
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mailto:pekka.kamarainen@stm.fi
mailto:jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi


 
 
TURVALLISEN TEKNIIKAN SEMINAARI 2015 

 

AJANKOHTA 
Työpajapäivä 3.6.2015 

Pääseminaari 4.6.2015 

 

PAIKKA 
Työpajapäivä: Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustalo 
Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere 

Pääseminaari: Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotalo, sali TB104, 
Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere 

 

HINTA 
Voit osallistua pääseminaariin sekä yhteen valitsemaasi työryhmään tai pelkästään 
jompaankumpaan. 

 

Pääseminaari + yksi työpaja 480 € (+alv 24%). 

Vain työpaja (3.6.2015) 280 € (+alv 24%). 

Vain pääseminaari (4.6.2015) 280 € (+alv 24%). 

 

Hinnat sisältävät päivän tarjoilut sekä esityksiin liittyvän aineiston, joka jaetaan 
suojatulla verkkosivulla. METSTAn komiteoiden henkilöjäsenille ja METSTAn 
jäsenorganisaatioille myönnetään 50,00 € alennus pääseminaarin hinnasta. 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
http://www.metsta.fi/ajankohtaista/tapahtumat.php 
Ilmoittautuminen torstaihin 28.5.2015 mennessä. 

HUOM. Kunkin työryhmän osallistujamäärä on rajattu. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

TIEDUSTELUT 
Jukka-Pekka Rapinoja, METSTA ry, 09 192 3279, jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi  

 

Ohjelman sisällöstä vastaa METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, 
joka hoitaa teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien 
jalostuksen sekä talotekniikan eurooppalaista ja kansainvälistä standardisointia Suomessa. 

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry ● PL 10, 00131 Helsinki (Eteläranta 10)  

puhelin: +358 9 19231 (vaihde) kotisivu: http://www.metsta.fi 

http://www.metsta.fi/ajankohtaista/tapahtumat.php
mailto:jukka-pekka.rapinoja@metsta.fi

