
Muistilista 
turvatarkastuslaitteen ostajalle
Mitä hankinnassa kannattaa ottaa huomioon



Esipuhe

Ennakoi ja suunnittele
Turvalaitehankinta kannattaa suunnitella huolella, jotta saat arvokkaasta investoinnista 
mahdollisimman paljon hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Oikein valittu turvatarkastuslai
te parantaa turvallisuustasoa ja mahdollistaa sujuvan tarkastamisen. Ennakoiminen ja 
mahdollisten turvallisuusuhkien kartoittaminen kannattaa, jotta niihin osataan varautua 
asianmukaisesti.

Ota avuksi muistilista
Olemme laatineet muistilistan asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon laitehankinnan 
suunnittelussa. Tarvekartoituksen lisäksi on tärkeää huomioida tarvittavat luvat ja koulu
tukset sekä laitteen vaatima huolto ja ylläpito.

Hyödynnä asiantuntemustamme
Turvalaitehankinta voi tulla ajankohtaiseksi lyhyelläkin varoitusajalla. Me Machine Toolissa 
autamme eri alojen ammattilaisia parantamaan turvallisuustasoa oikein valituilla turvatar
kastuslaitteilla. Olemme tukenasi kaikissa laitehankintaan liittyvissä vaiheissa ja tarjoam
me huoltopalvelua koko laitteen elinkaaren ajan. Älä epäroi kääntyä asiantuntijoidemme 
puoleen, meiltä saat asiantuntevaa apua ja alan huippulaitteet.

Hyödynnä keräämämme vinkit 
kun suunnittelet turvatarkastus
laitteiston hankintaa.



 Laitteen käyttötarkoitus
Ensimmäiseksi kannattaa miettiä mikä on laitteen käyttötarkoitus, mitä sillä tarkastetaan ja mitä sillä halu
taan löytää.  

  mikä on laitteen käyttötarkoitus
  mikä on laitteen käyttöympäristö
  tarkastetaanko henkilöitä, esineitä vai molempia
  keitä/mitä halutaan tarkastaa 
  mitä halutaan löytää (esim. metalliesineitä, huumausaineita, räjähdeaineita)

 Perehdy laitteisiin
Tutustu eri vaihtoehtoihin, niiden ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin. On tärkeää valita käyttötarkoituk
seen sopiva laite  älä kuitenkaan turhaan ylimitoita laitetta.

Läpivalaisulaitteet
Ota huomioon tarkastettavan kohteen koko. Läpivalaisulaitteita on hyvin eri kokoisia käsimatkatavaroista 
rekkojen ja konttien läpivalaisuun soveltuviin laitteisiin.

Metallinilmaisinportit
Metallinilmaisinportteja on eri käyttötarkoituksiin aina yökerhojen valvonnasta vaativiin ilmailumääräykset 
täyttäviin kohteisiin.

 Koulutukset 

Ota selvää tarvittavista koulutuksista sekä niiden hinnoista. Mistä koulutusta saa ja kuinka kattava se on?  
Ketkä yrityksessä tarvitsevat koulutuksen?

 Tarvittavat luvat
Selvitä turvalaitteen käyttöön tarvittavat luvat. Esimerkiksi läpivalaisulaitteen käyttö vaatii aina Säteilyturva
keskuksen myöntämän turvallisuusluvan. Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoit
tajalla on oltava kirjallinen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä sekä nimetty säteilyturvallisuusvastaava. 
Säteilyturvallisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteutta
misesta.

 Käyttö- ja ylläpitokustannukset
Ota huomioon välittömät ja välilliset kulut kuten: 

  huolto ja ylläpito
  vikakorjaukset
  varaosat
  turvatarkastuksiin tarvittava henkilöstö ja koulutus
  ohjelmistopäivitykset

Mitä kannattaa ottaa huomioon turvatarkastus-
laitteita hankkiessa?

Halvin laite ei välttämättä 
ole  pitkäikäisenä
investointina 
kokonaistaloudellisesti 
edullisin ratkaisu.



 Tukipalvelut
Toimittajien tarjoama tuki voi olla hyvin eri tasoista. Selvitä, onko tukea saatavilla laitteen koko elinkaaren 
ajan. 

  mitä tuki sisältää ja riittääkö se tarpeisiisi
  saatko palvelua suomeksi
  mikä on tukipalveluiden kustannus

 Mistä apua ongelmatilanteessa?
Mihin otat yhteyttä ongelmatilanteessa? Huoltoon, toimittajaan vai laitevalmistajaan? Kysy myös kuinka 
nopeasti apua on saatavilla ja arvioi miten mahdollinen käyttökatkos vaikuttaisi toimintaasi  tarvitsetko 
mahdollisesti vasteajallista huoltopalvelua? 

 Laitteiden toimintavarmuus
Selvitä laitteen todennäköinen käyttöaste, onko laitteesta saatavilla tietoa vian tai toimintahäiriön toden
näköisyydestä jne.

 Ohjelmistopäivitykset
Kuka vastaa ohjelmistopäivityksistä ja kauanko niiden asentaminen kestää? Kuinka pitkäksi aikaa laitetta 
luvataan päivittää? Paljonko päivitys maksaa?

 Referenssit
Pyydä referenssejä samanlaisista käyttökohteista Suomessa ja maailmanlaajuisesti.

 Tarvitsetko apua?
Osaatko vertailla eri laitevalmistajien tuotteita itse vai tarvitsetko ammattilaisen apua?



Muistiinpanoja:



OY MACHINE TOOL CO | Teerikukonkuja 4, 00700 Helsinki | www.machinetool.fi

Anna asiantuntijoiden auttaa 
ja ota yhteyttä! 

Elise Kuorikoski
myyntipäällikkö

elise.kuorikoski@machinetool.fi
p. 044 517 6323

Janne Hartikainen
myyntipäällikkö

janne.hartikainen@machinetool.fi
p. 045 773 10 173

Toivomme, että laatimamme opas antaa sinulle  tärkeitä vinkkejä 
turva laitehankintaasi varten. 

Toivomme, että laatimamme opas antaa sinulle ¬tärkeitä vinkkejä turvalaitehankintaasi varten. 

Suomalaisena perheyrityksenä ymmärrämme suomalaisen asiakkaan tarpeita. Olemme tehneet  yhteistyötä alan 
parhaiden laitevalmistajien Ceian ja Smiths Detectionin kanssa jo yli 20 vuotta. Hyödynnä siis vankkaa osaamis
tamme turvalaitehankinnan jokaisessa vaiheessa. 

Laitteiden lisäksi tarjoamme sinulle kaikki tarvittavat koulutukset sekä oman huoltotiimimme luotettavat huolto
palvelut. Huomioi myös turvalaitteiden vuokrauspaketit, kun tarvitset laitteita käyttöösi vain lyhyeksi aikaa. 

Turvalaitevalikoimassamme on läpivalaisulaitteet ja järjestelmät, metallinilmaisimet henkilöiden ja tavaroiden 
tarkastamiseen, matkapuhelinilmaisimet, henkilöskannerit, sydämenlyöntien ilmaisimet, huumaus ja räjähde
aineilmaisimet sekä neste ja kenkäanalysaattorit. Myös ajoneuvohyökkäyksiltä suojaavat turvaaidat ovat osa 
valikoimaamme.

Tutustu tarkemmin tuotteisiimme ja palveluihimme osoitteessa www.machinetool.fi.


