
INFRA ry

• www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/julkaisuja/ajoneuvo
nosturiohje-2016.pdf

• Laadittu yhteistyössä Talonrakennusteollisuuden, INFRA’n, RL’n ja 
Rakennuskonepäälliköiden kanssa

• Taustalla on Kilpilahdessa vuonna 2013 tapahtunut onnettomuus, 
jonka tutkinnan jälkeen Onnettomuustutkintakeskus suositti 
raportissaan INFRA ry:tä laatimaan tilaajien ja 
nostourakoitsijoiden avuksi yhtenäiset vaikean noston kriteerit.

• Sisältö
• Tehtävät tarkastukset

• Ajoneuvonostureita koskevat vaatimukset

• Kuljettajan pätevyys

• Työnjohto ja noston suunnittelu (sisältää vaikean noston käsitteen)

• Turvallinen alamiestyöskentely ja taakan kiinnitys

• Ajoneuvonosturin vuokrauksen periaatteet ja vuokraamisen yleiset ehdot

INFRA ry

Ajoneuvonosturiohje
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INFRA ry

OHJE TURVALLISELLE NOSTOTYÖLLE 
RAKENNUSTYÖMAALLA 2017

• Rakennustyömaalla suoritettavat nostot sisältävät 
suuria riskejä etenkin silloin, kun työmaalla 
työskentelee useita erilaisia nostureita ja suuria 
työkoneita samanaikaisesti. Näitä ovat mm. 
torninosturit, ajoneuvonosturit, kuormausnosturit ja 
pitkällä puomilla varustetut betonin pumppausautot.

• Tällöin on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että 
kaikkien työskentely tapahtuu turvallisesti eikä 
millään työkoneella työskentely saa aiheuttaa vaaraa 
muille työmaalla työskenteleville.
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INFRA ry

Nostotyöt on suunniteltava 
asianmukaisesti /1

• Päätoteuttaja vastaa nostotöiden suunnittelusta 
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

• Ennen nostotöiden aloittamista rakennustyömaan 
vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:
• tilaajan nostotyöstä vastaava henkilö on tehnyt 

riskikartoituksen,

• nostotyöt on suunniteltu asianmukaisesti,

• tavanomaisesta poikkeaville nostoille on laadittu erillinen 
kirjallinen nostotyösuunnitelma,

• ajoneuvonostureiden lisäksi myös muut nosturit ja 
työkoneet kuten esimerkiksi kuormaus- nosturit sekä 
betonin pumppausautot on otettu huomioon nostotöiden 
suunnittelussa.
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INFRA ry

Nostotyöt on suunniteltava 
asianmukaisesti / 2

• Nostureiden puomien törmäämisen ehkäisemiseksi 
nostotyöstä vastaava henkilö pitää tarvittaessa 
yhteisen koordinaatiokokouksen niiden nostureiden 
kuljettajien kanssa, joiden nosturien puomit voivat 
mennä ristiin sekä huolehtii siitä, että

• torninosturi ei liiku, mikäli ajoneuvonosturin puomi 
ylittää torninosturin puomin korkeuden sen toiminta-
alueella.
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INFRA ry

Tiedonkulku on varmistettava

• Tiedonkulun varmistamiseksi nostotöiden tilaaja:
• järjestää nostotöiden ajaksi kaikille torninostureiden ja 

ajoneuvonostureiden kuljettajille käyttöön turvapuhelimet 
tai varmistaa muulla tavoin tiedonkulun kuljettajien välillä,

• huolehtii siitä, että alamiehet tietävät eri nostureiden 
nostosektorit.
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INFRA ry

Muuta tärkeätä

• Viihde-elektroniikan (tabletit, kännykät ym.) käyttö on 
kielletty nostotöiden aikana!
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