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 Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta (TTN) asetti työryhmän 
arvioimaan käyttöasetuksen muutostarpeita ja valmistelemaan tarvittavat 
muutokset. 

 Työryhmän puheenjohtaja STM:n säädösyksikön johtaja Antti Janas. 
 Ryhmän varapuheenjohtaja Hanna-Mari Pekuri ja sihteeri Kaisu Ahtola sekä 

jäseninä;
– Markku Hakala, Satamaoperaattorit,
– Timo Koskinen, SAK,
– Heikki Ojanperä, TKL,
– Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto,
– Jyrki Suihkonen, Ammattiliitto PRO,
– Juha Suvanto, Rakennusteollisuus, 
– Anu Kaniin (Hannu Takala), Insinööriliitto ja
– Harri Patrikainen, ESAVI

 Työryhmä aloitti työskentelyn keväällä 2017 ja määräaika oli vuoden 2018 
loppuun.
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Pienten (alle 25 tm) itsensä kasaavien ja 
alhaalta ajettavien ”torninostureiden” 
kuljettajien pätevyysvaatimukset. 

 Tavoitteena olisi luopua asetuksen 14 §:n tarkoittamasta 
pätevyysvaatimuksesta ja korvata se kirjallisella luvalla.
 Perusteena on mm. esitetty;

– Kohdeltaisiin tasavertaisesti eri nostin tyyppejä
 Alle 5 tn nostavat ajoneuvonosturit
 Alle 25 tm:n kuormausnosturit
 Hinattavan alustan päälle asennetut nivelpuominosturit

– Rakennustyöntekijöiden työergonomia paranisi  ja fyysinen 
kuormittuminen vähenisi uusien nostolaitteiden käyttöönotolla.

 Muutos ei vaikuttaisi muiden torninosturikuljettajien 
pätevyysvaatimuksiin vaan ne säilyisivät ennallaan.
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Nykyiset pätevyysvaatimukset erilaisille 
nostolaitteiden käytölle
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Sallittu ilma 
rajoituksia

Sallittu alle 5 tn

Sallittu alle 25 tm:n
nostureilla Käyttö edellyttää

nykyisin ammatti-
tutkintoa (soveltuvaa 
osaa)

Ammattitutkinto-
vaatimus 
poistettiin vuoden 
2009 alusta. 
Kymmenen 
vuoden aikana ei 
ole havaittu, että 
turvallisuuden 
taso olisi 
heikentynyt.



Kirjallinen lupa alle 25 tm ”linkkunosturin” 
kuljettajalle

 Työnantaja myöntäisi luvan.
 Ennen luvan antamista olisi varmistettava, että työntekijällä 

olisi saamansa koulutuksen tai aikaisemman työkokemuksen 
perusteella riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. 
 Kuljettajan olisi tunnettava

– Nostolaitteen yleiset ajo-ohjeet
– Turvalaitteiden toiminta
– Kielletyt työtavat tai rajoitukset
– Nosturin kuormitukseen ja vakauteen liittyvät asiat
– Noston suunnitteluun ja taakan sidontaan liittyvien asioiden hallinta
 Varmistettaisiin ajokokeella
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14 § Kirjallinen lupa nosturin ”alamiehelle”

 Työntekijällä, joka kiinnittää taakan nosturiin, 
(asennusnosturi) olisi oltava työnantajan antama kirjallinen 
lupa.
– Vaatimus ei koskisi tilanteita, joissa tilapäisesti kuormaa työmaalle 

tuovan ajoneuvon lasti puretaan siihen asennetulla kuormausnosturilla 
tai muulla käytössä olevalla nosturilla työmaavarastoon.

– Tarkoitetaan tilanteita, jotka liittyisivät esim. rakennustyömaan erilaisiin 
asennus tai muihin työmaalla tehtäviin nostoihin.

 Alamiehen tehtävänä olisi varmistaa, että taakka on 
kiinnitetty oikein ja oikeilla nostoapuvälineillä.
 Edellyttäisi yleensä koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta 

nostotyöstä.
 Alamiehen ja merkinantajan tehtävät eroaisivat toisistaan. 

Alamiehen tehtävä olisi laaja-alaisempi.
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15 § Liikkuvat työvälineet 
 Käyttöasetuksen 15 §:n sanamuotoja olsi tarpeen muuttaa 

niin, että 2 momentin 4) -kohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
täsmentävä määritelmä ”kameralaitteet tai muut” näkyvyyttä 
parantavien lisälaitteiden edelle. Kamerat ovat kehittyneet 
viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon, ja näkyvyyttä 
voitaisiin parantaa merkittävästi asentamalla kameralaitteita 
työkoneisiin, mikä vähentäisi törmäysten ja muiden 
vahinkojen riskiä.
– Valvonnassa vähän käytetty säännös, mutta merkitykseltään tärkeä. 
– Muutoksen jälkeen säännös vastaisi paremmin direktiivin vaatimuksia.
 Muutoksen taustalla on ollut myös tapaturmia, joissa 

turmakoneen kuljettaja ei ole havainnut tai ei ole voinut 
havaita ilman apuvälineitä työvälineen kulkusuunnassa 
olevia henkilöitä.
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15 § Liikkuvat työvälineet 
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Liikkuvan työvälineen 
rakenteet voivat estää 
kuljettajaa näkemästä 
kulkusuuntaansa 

Taakka voi aiheuttaa näkemäesteen

4) Kameralaitteet tai muut vastaavat 
näkyvyyttä parantavat lisälaitteet, jos 
kuljettajan välitön näkökenttä ei riitä 
varmistamaan turvallisuutta;



Asetuksen liitteessä mainitut työvälineet; 
muutokset

 Betonipumppuautot olisi tarkoitus sisällyttää 
käyttöasetuksen liitteeseen.
 Käytössä oleville betonipumppuautoille tulisi 

tehdä määräaikaistarkastus vuoden välein 
sekä perusteellinen määräaikaistarkastus 
vähintään 10 vuoden välein.
– HUOM! Ei poista käyttöasetuksen 5 §:n velvoitetta.
 Tarkastukset tulisi tehdä pätevyytensä 

osoittaneen riippumattoman asiantuntijan tai 
asiantuntijayhteisön suorittamana.
 Tarkastusvelvoite ei koskisi ns. 

jakelupuomistoja.
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Asetuksen liitteessä mainittujen työvälineiden 
määritelmät

 Liitteessä olevien työvälineiden määritelmiä on tarkistettu ja 
lisätty uusia määritelmiä puuttuvien työvälineiden osalta.
– Betonipumppuauto
– Tuulivoimalan huoltohissi
– Henkilön(työntekijän) ohjattava hyllystöhissi
 Perustelumuistiossa on lisäksi tarkennettu eräiden 

työvälineiden osalta, mihin asetuksen liitteessä olevaan 
ryhmään ne tarkastusten osalta kuuluvat.
– Kurottaja
– Materiaalinkäsittelykone
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Kurottajat
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Ympäripyörivä kurottaja, 
jossa on nostovinssi = 
ajoneuvonosturi
Määräaikaistarkastus 
asiantuntijayhteisö.
Nostoteho yli 5 tn => 
kuljettajalla ao. ammattitutkinto

Henkilönostin
Tyyppitarkastusmenettely, 
valmistaja suunnitellut 
työvälineen henkilö-
nostimeksi.
Kuljettajalla oltava 
kirjallinen lupa.
Määräaikaistarkastus 
asiantuntija

Trukki
Kuljettajalla 
kirjallinen lupa

HUOM! Asetuksen 5 §:n tarkoittamat 
tarkastukset kuuluvat työnantajalle 
kaikissa kolmessa tapauksessa.



Voimaantulo

 Asetus tarkoitus saattaa voimaa 1.8.2019 lukien.

 Ennen asetuksen voimaantuloa käyttöön otetulle 
betonipumppuautolle, tuulivoimalan huoltohissille ja 
hyllystöhissille on tehtävä asetuksen tarkoittama 
käyttöönottoa- tai määräaikaistarkastus viimeistään 2020 
vuoden loppuun mennessä.

20.5.2019[Tekijän nimi ja osasto] 12


