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Kehittämisen intoa ja uutta kulttuuria 

nostoalalle

Kehittämislähtöinen ajattelutapa alusta alkaen

Kehittäminen osana yrityksen koko toimintaa

- tietojärjestelmät, tuntikirjaukset, paperiton toimisto

Nostoalalle face liftiä

-kuunnellaan  nosturinkuljettajan mielipidettä myös

-puututaan selkeisiin epäkohtiin ja yritetään kehittää toimintaa paremmaksi

Uudenlaiset, isot, monimutkaisemmat kohteet vaativat myös muuta osaamista

-työvuorot, järkevä työn tekeminen, hyvä yhteishenki kuljettajien välillä

-haasteena mm työturvallisuus

Työturvallisuuden parantaminen

- selvitetään nosturinkuljettajien mielipiteitä työturvallisuudesta, mikä toimii, mikä ei



Työturvallisuuskysely torninosturinkuljettajille
Nosturinkuljettajien mielipiteitä ja näkemyksiä nostotöiden työturvallisuuteen vaikuttavista seikoista



Kyselyn taustatiedot: ikä ja kokemus 

torninosturinkuljettajana

IÄN MUKAAN

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

 18-25 1 2,56%     
  

 25-35 11 28,21%     
  

 35-45 19 48,72%     
  

 45-55 5 12,82%     
  

 yli 55 v 3 7,69%     
  

Yhteensä 39 100%       

 

TYÖKOKEMUKSEN MUKAAN

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

 alle 1 vuosi 7 17,95%     
  

 1-3 vuotta 12 30,77%     
  

 3-5 vuotta 9 23,08%     
  

 5-10 vuotta 8 20,51%     
  

 yli 10 vuotta 3 7,69%     
  

Yhteensä 39 100%       

 



Työturvallisuustutkimuksen rakenne

Nostoihin liittyvä 

työturvallisuus

• NOSTOJEN OHJAUKSEN 

TURVALLISUUSTEKIJÄT

• ALAMIESTEN TYÖSKENTELY 

TURVALLISUUSTEKIJÄNÄ

• NOSTOTÖIDEN 

SUUNNITTELU JA TYÖMAAN 

ESTEETTÖMYYS 

TURVALLISUUSTEKIJÄNÄ

• TYÖSKENTELY USEAN ERI 

NOSTURIN TYÖMAALLA 

(USEAMPI KUIN YKSI PUOMI, 

VOI OLLA MYÖS MUU KUIN 

TORNINOSTURI)

Torninosturin 

ohjaamoon kulkemisen 

turvallisuus

• KULKEREITTIEN 

ESTEETTÖMYYS 

TYÖMAALLA

• SÄÄOLOSUHTEIDEN 

VAIKUTUS

• HISSIT

Torninosturin ohjaamon 

ergonomia sekä ilmanvaihto- ja 

lämmityslaite

• OHJAAMON SIISTEYS

• OHJAAMON LÄMPÖTILA, 

SÄÄDELTÄVYYS

• HALLINTALAITTEIDEN 

ERGONOMISUUS

• NÄKYVYYS

• ISTUIN



Tutkimuksen toteutus

 Jokaisesta osa-alueesta oli oma kysymyspatteristo, jossa väittämiin piti 

valita viisiportaisella asteikolla ”täysin samaa mieltä --- täysin eri meiltä”

 5-asteikkoisista kysymyksistä vastaukset esitettiin sekä prosenttijakaumina 

että keskiarvoina. 

 Lisäksi  jokaisen osa-alueen lopussa oli avoin kommenttikenttä 

aihealueesta

 Vastausprosentti oli 60%

 Toteutettiin syksyllä 2016



Selkeimmät puutteet ja 

työturvallisuuden ongelmat 

 Merkinantava alamies ei ole merkattu selkeästi erottuvilla vaatteilla

 Alamiehet eivät osaa käsimerkkien käyttöä, myös radiopuhelimia huonosti

 Alamiesten koulutus nostoihin ei riittävä

 Alamiesten ja kuljettaja välillä ei yhteistä kieltä

 Taakkojen väärä sidonta aiheuttaa vaaratilanteita

 Nosto– ja laskureittien esteettömyys

 Turvalliset nostoreitit

 Yhteiset palaverit liittyen nostotyöhön

 Alamiesten turvallinen työskentely usean nosturin työmaalla 



“
”

Käsimerkkeihin näkyvät hanskat 

käyttöön, merkinantajan koulutus

AVOIMISSA KYSYMYKSISSÄ TOIVOTTIIN SELKEYTTÄ NOSTOJEN OHJAUKSEEN;

NÄKYVYYTTÄ JA KOULUTUSTA 

MITEN TEHOKASTA ON TOIMINTA JOS NOSTURINKULJETTAJA EI NÄE 

MERKINANTAJAA EIKÄ MERKINANTAJA OSAA KÄSIMERKKEJÄ?



Selkeimmät puutteet ja 

työturvallisuuden ongelmat 

 Merkinantava alamies ei ole merkattu selkeästi erottuvilla vaatteilla

 Alamiehet eivät osaa käsimerkkien käyttöä, myös radiopuhelimia huonosti

 Alamiesten koulutus nostoihin ei riittävä

 Alamiesten ja kuljettaja välillä ei yhteistä kieltä

 Taakkojen väärä sidonta aiheuttaa vaaratilanteita

 Nosto– ja laskureittien esteettömyys

 Turvalliset nostoreitit

 Yhteiset palaverit liittyen nostotyöhön

 Alamiesten turvallinen työskentely usean nosturin työmaalla 



“
”

Laadukas alamieskoulutus joka alamiehelle ja 

jokaisen henkilön joka ohjaa nosturia, tulisi käydä 

nosturin hytistä katsomassa nosturin

käyttäjän perspektiivistä kyseistä työmaata 

AVOIMISSA KYSYMYKSISSÄ TOIVOTTIIN PARANNUKSIA ALAMIESTEN TYÖSKENTELYYN, 

MM. KOULUTUSTA JA KUNNON PEREHDYTYSTÄ NOSTURIN OHJAAMISEEN

MITEN TEHOKASTA ON TOIMINTA JOS ALAMIEHET EIVÄT OSAA OHJATA NOSTOJA? 



Selkeimmät puutteet ja 

työturvallisuuden ongelmat 

 Merkinantava alamies ei ole merkattu selkeästi erottuvilla vaatteilla

 Alamiehet eivät osaa käsimerkkien käyttöä, myös radiopuhelimia huonosti

 Alamiesten koulutus nostoihin ei riittävä

 Alamiesten ja kuljettaja välillä ei yhteistä kieltä

 Taakkojen väärä sidonta aiheuttaa vaaratilanteita

 Nosto– ja laskureittien esteettömyys

 Turvalliset nostoreitit

 Yhteiset palaverit liittyen nostotyöhön

 Alamiesten turvallinen työskentely usean nosturin työmaalla 



“
”

Alamiesten kielitaito on ISO ongelma. Useissa 

tapauksissa alamiehet osaavat vain tietyt käskyt, 

mutta selventäville kysymyksille vastataan EN 

YMMÄRRÄ SUOMEA!

YHTEISEN KIELEN PUUTTUMINEN ON ONGELMA JA TURVALLISUUSRISKI

MILLÄ VOIDAAN VARMISTAA TURVALLISUUS, JOS EI OLE YHTEISTÄ KIELTÄ?

KUINKA PALJON AIKAA MENEE HUKKAAN KIELIMUURIA YLITETTÄESSÄ?



Selkeimmät puutteet ja 

työturvallisuuden ongelmat 

 Merkinantava alamies ei ole merkattu selkeästi erottuvilla vaatteilla

 Alamiehet eivät osaa käsimerkkien käyttöä, myös radiopuhelimia huonosti

 Alamiesten koulutus nostoihin ei riittävä

 Alamiesten ja kuljettaja välillä ei yhteistä kieltä

 Taakkojen väärä sidonta aiheuttaa vaaratilanteita

 Nosto– ja laskureittien esteettömyys

 Turvalliset nostoreitit

 Yhteiset palaverit liittyen nostotyöhön

 Alamiesten turvallinen työskentely usean nosturin työmaalla 



“
”

Mielestäni näissä asioissa (nostoreitit ja 

esteettömyys)eniten auttaisi palaverit työmaalla, 

työnjohdon, nosturikuskien ja alamiesten kanssa. Tällöin 

olisi helppo yhdessä yrittää löytää parhaat mahdolliset 

paikat varastointialueille etc

NOSTOREITIT JA ESTEETTÖMYYS YHTEISTEN PALAVEREIDEN KAUTTA KUNTOON

PALJONKO SÄÄSTYY ODOTTELUAIKAA KUN NOSTOT VOIDAAN SUORITTAA 

ESTEETTÖMÄSTI JA NOSTOREITIT ON OPTIMOITU? 



Työturvallisuus ja tehokkuus oikein 

kiinnitettynä, yhteen pakettiin

 Koulutetut alamiehet 

 Osaavat nosturinkuljettajat

 Nostojen ohjauksen saumaton 

yhteistyö

 Yhdessä suunnitellut nostoreitit, 

varastointialueet, kulkuväylät

 Riittävä kommunikointi, kaikkiin 

suuntiin: alamies-nosturinkuljettaja-

työnjohto

www.trenox.fi


