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1. KÄYTTÖTARKOITUS 
• Putoamissuojajärjestely; (turvatanko), on tarkoitettu käytettäväksi 

erilaisten kuljetusalustojen yhteydessä niitä lastattaessa ja kuormaa 
purettaessa.  

  
• VNA 205/2009 vaatii, että rakennustyömailla yli kahden metrin 

korkeudella työskentelevillä työntekijöillä on oltava suojaus putoamisen 
varalta.  



2. PERUSTIEDOT 
Tämä putoamissuojausjärjestely koostuu: 
• Kuljetusalustaan kiinnitettävät metallirakenteiset turvatangot (MTR) 
• Väliliina esimerkiksi PROTEKT AE 320 (Certex Oy) 
• Kelautuva tarrain pituudeltaan maksimissaan 2,25m esimerkiksi PROTEKT 

ROLEX AH 210 (Certex Oy) 
• Kokovaljaat esimerkiksi P-32 PRO (Certex Oy) 
• Käyttötavan; (1 ja2), mukaiset kiinnityspisteet kuljetusalustassa 

 
• Turvatanko on suunniteltu standardien SFS-EN 1993-1-1 ja SFS-EN 13155 + 

A2 mukaisesti 
• Järjestelmä on testattu standardin SFS-EN 795 mukaisesti 

Työterveyslaitoksen toimesta 
• Turvatangosta on laadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 
 
 



3. KÄYTTÖTAPA 1 
Turvatanko asetetaan kuljetusalustan kiinnitysholkkiin ja lukitaan sokkatapilla. 
 
Kelautuva tarrain kiinnitetään turvatangon yläpään kiinnityspisteeseen sekä 
turvavaljaaseen. 
 
Turvatangon korkeus säädetään yläasentoon ja lukitaan sokkatapilla. 
 
 
 
 



4. KÄYTTÖTAPA 2 
Turvatangot asetetaan kuljetusalustan kiinnitysholkkeihin / kiinnityspisteisiin 
ja lukitaan sokkatapeilla; (huomioi kuljetusalustakohtaiset erot). 
 
Väliliina kiinnitetään turvatankojen kiinnityspisteisiin. 
 
Kelautuva tarrain kiinnitetään turvatangon yläpäiden kautta kulkevaan 
väliliinaan. 
 
Turvatangon korkeus säädetään yläasentoon ja lukitaan sokkatapilla. 
 
Väliliina kiristetään mahdollisimman tiukalle; (ks. liinan valmistajan ohje) ja 
kelautuva tarrain kiinnitetään turvavaljaisiin. Turvatangon tuenta on 
huolehdittava siten että niiden taipuminen ei löysennä väliliinan kiristystä 
tarpeettomasti. 
 
 
 
 



4. KÄYTTÖTAPA 2 
 
 
 
 



5. KULJETTAJAN JA ALAMIEHEN 
OPASTUS 

Työmaan vastuulla on huolehtia kuorman purkuun osallistuvan alamiehen ja 
nosturinkuljettajan opastuksesta tämän ohjeen mukaisesti. 
 
Kuljetusliikkeen vastuulla on huolehtia kuorman purkuun osallistuvan 
kuljettajan opastuksesta tämän ohjeen mukaisesti. 
 
Työmaan on huolehdittava nosturinkuljettajan ja kuorman purkuun 
osallistuvien henkilöiden välisestä riittävästä yhteydenpidosta. Tarvittaessa on 
käytettävä esimerkiksi radiopuhelimia. 
 
 
 

 
 
 



6. RISKIT 
Huomioi lastaus- ja purkusuunta. Taakka on ensisijaisesti sekä lastattava että 
purettava aina turvatangoista poispäin > ei suoraan ylös. 
 
Kuormaa purettaessa on kiinnitettävä huomio ettei taakka tai 
nostoapuvälineet tartu missään vaiheessa tämän putoamissuojain-
järjestelmän osiin; tankoihin, väliliinaan, tarraimiin tai valjaisiin. 
 
Purkuun osallistuvien henkilöiden on siirryttävä sivuun ennen kuin molemmat 
antavat oman  nostolupamerkkinsä nosturinkuljettajalle. 
 
Taakkaa ei saa milloinkaan nostaa purkuun osallistuvien henkilöiden yli. 

 
Turvatanko sekä siihen liittyvät varusteet tulee tarkistaa vuosittain. 
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