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Asioita…
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Alamiestyö (kirjallinen lupa)

Ympäripyörivä kurottaja >5tn (ammattitutkinto)

Kuormausnosturi >25tnm  (ammattitutkinto)

Linkku (kirjallinen lupa)

Torninosturi

Onnettomuuksia elementtiasennustyössä



Taakan kiinnittäjä = ”alamies”
(VNa 403/2008 14a§) 
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Työnantajan annettava kirjallinen lupa

Työnantajan on varmistettava riittävä kyky 
ja taito 

Asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin

Alalla on koulutusta

SFS-ISO 23853:2017

Käsimerkit VNa 687/2015 Liite



Alamies…
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alamies kiinnittää taakan ja huolehtii, että 
taakka on oikein ja oikeilla välineillä kiinnitetty 
turvallisuuden varmistamiseksi. 
(perustelumuistio VNa 403/2008 14a§)

nosturin taakan teossa noudatettava 
huolellisuutta taakan putoamisen tai 
hajoamisen estämiseksi; 
(VNa 403/2008 23§)



Alamies omalta osaltaan…
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Elementtien on nostettaessa oltava 
tasapainossa.
(VNa 205/2009 39§)

Nostolaitetta tai -apuvälinettä, josta puuttuu 
suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä, 
ei saa käyttää.
- (VNa 205/2009 21§)
~(VNa 403/2008 22§)



Tavaroiden lähettäjän…
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Sen, joka lähettää tai kuormaa tavaraa kuljetusta 
varten, on annettava tarpeelliset ohjeet tavaran 
kuormaamisesta ja purkamisesta silloin, kun 
niihin liittyy erityinen vaara.
(TTL 738/2002 60§)

Elementin valmistajan on annettava tarpeelliset 
ohjeet elementtien purkamisesta, varastoinnista, 
nostoista ja asentamisesta. 
(VNa 205/2009 38§)



TTL 738/2002 18§
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Työntekijän on myös kokemuksensa, 
työnantajalta saamansa opetuksen ja 
ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti 
työssään huolehdittava käytettävissään olevin 
keinoin niin omasta kuin muiden 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.



TTL 738/2002 19§
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Työntekijän on viipymättä ilmoitettava 
työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle 
työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, 
muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai 
muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja 
puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa 
haittaa tai vaaraa työntekijöiden 
turvallisuudelle tai terveydelle. 



Kurottajan määrittelyn täsmennys
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Käytetty monella tavalla:
Materiaalien siirtoon

Henkilönostoon

Nosturina

Aikaisemmin kurottajaa ei määritelty nosturiksi

Aikaisemmin määritelty vain henkilönostimena
Määräaikaistarkastus

Työnantajan kirjallinen lupa



Materiaalin siirtotyö
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Perus kurottaja
= Teleskooppipuomitrukki

Ei sovellu henkilönostoon:

Valmistaja ei valmistanut 
henkilönostimeksi

Ei (VNa 403/2008 25a§-25g§) 
tarkoittama nosturi eikä trukki



Kurottaja henkilönostimena
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Valmistaja valmistanut 
henkilönostimeksi

Henkilönostokorin valmistajan 
osoitettava, että kori ja kone  
muodostavat kokonaisuuden ja se 
täyttää henkilönostimen 
vaatimukset
(yleensä sama valmistaja)



Koneen valmistajan 
henkilönostokori
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Yhteensopiva peruskoneen kanssa

Korin liittäminen muuttaa ohjausjärjestelmää

Kuljettajalla työnantajan antama kirjallinen
lupa (työnantajan on varmistettava osaaminen) 
(VNa 403/2008 14a§)

Korissa käytettävä valjaita (VNa 403/2008 25§)

Määräaikaistarkastus asiantuntijan toimesta
(VNa 403/2008 34§ Liite)



Henkilönostot
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”Henkilöiden nostaminen on sallittua 3 a luvussa 
säädetyin poikkeuksin vain siihen tarkoitukseen 
valmistetulla henkilönostolaitteella.” 
(VNa 403/2008 25§)

”Nosturin ja haarukkatrukin käyttö 
henkilönostoihin”
(VNa 403/2008 3a Luku; 25a§-25f§) 
Ei sovelleta kurottajaan



Kurottaja, joka on ajoneuvonosturi

17.5.2022

14

Ympäripyörivä ylävaunu

Perustelumuistion mukaan myös 
vinssi

Määräaikaistarkastus 
asiantuntijayhteisön toimesta

Kuljettajalla ammattitutkinto jos 
koneen nostoteho > 5 tn



Määräaikaistarkastus 
asiantuntijayhteisön toimesta
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Ajoneuvonosturin määritelmä 
(VNa 403/2008 Liite)

3) ajoneuvonosturilla pyörillä tai telaketjuilla 
varustettua nosturia, jossa on ympäripyörivä 
ylävaunu ja jota voidaan oman voimakoneensa 
avulla tai ajoneuvoon liitettynä siirtää paikasta 
toiseen.
Esimerkiksi ympäripyörivää kurottajaa, jossa on 
nostovinssi, on pidettävä ajoneuvonosturina.



Kuljettajalla ammattitutkinto
(VNa 403/2008 14§)
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Kuljettajalla on oltava asianmukainen 
ammattitutkinto tai suoritettuna sen soveltuva 
osa seuraavien nosturien ohjaamiseen:

1) ajoneuvonosturi, jonka nostokyky on yli 5 
tonnia (kirjaus säädöksessä)

Ympäripyörivä kurottaja, jossa nostovinssi, on 
ajoneuvonosturi (perustelumuistion kirjaus, Liite 
kohdassa, koskien määräaikaistarkastuksia)



…Kuljettajalla ammattitutkinto
(VNa 403/2008 14§)
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2) torninosturi, jonka kuormamomentti on yli 
25 tonnimetriä;

3) kuormausnosturi, jonka kuormamomentti 
on yli 25 tonnimetriä ja joka on tarkoitettu 
pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon 
kuormaamiseen ja purkamiseen.



Linkkutorninosturin kuljettajan 
pätevyys

17.5.2022

18

torninosturi, jonka kuormamomentti 
on yli 25 tonnimetriä 
ammattitutkinto
(VNa 403/2008 14§)

enintään 25 tonnimetrin torninosturi 
työnantajan kirjallinen lupa
(VNa 403/2008 14a§)



Työnantajan kirjallinen lupa
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Työnantajan on ennen luvan antamista 
varmistettava, että työntekijällä on saamansa 
koulutuksen perusteella riittävä kyky ja taito 
työvälineen turvalliseen käyttämiseen.
(VNa 403/2008 14a§)



Torninosturien tarkastamisesta
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Itse koneissa puutteita

Puutteita koneiden sijoittamisessa työmaalle

Puutteita koneiden määräaikaistarkastuksissa

Puutteita koneiden pysytystarkastuksissa

Puutteita koneiden viikkotarkastuksissa

Tekijänä kuljettaja

Ulkoistettu viikkotarkastus



Havaitut puutteet
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Kone koottu yhteensopimattomista osista

Tekniset puutteet yleensä helposti havaittavissa

Puutteet usein syntyneitä vaurioita;

Osa kaiteista puuttuu, aukkoja kaiteissa

Nousutien portaissa ja selkäsuojissa

Viranomaisohjaus vaurion korjaamisesta

Puutteita nostureiden perustuksissa



Viranomaisohjauksen kohdistaminen
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Puutteiden kohdistaminen osapuolille 

Päätoteuttaja

Nosturin haltija

Kuljettajan työnantaja

Tarkastusten suorittajat

Mistä asiasta kenellekin viranomaisohjausta?



Markkinoilla on myös koneita
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Valmistettu EU aikana

Vaikka valmistettu EU alueella, eivät täytä standardien 
vaatimuksia

Nosturin asiakirjat puutteelliset, joista ei näy koko koneen 
historiaa

Aihetta epäillä, että kone valmistettu EU markkinoiden 
ulkopuolelle 
(yksinkertaisempi varustus)

Myöhemmin tuotu EU markkinoille
(markkinoille tuoja vastaa vaatimuksen mukaisuudesta)
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Elementtien asennus-suunnitelmaa 
varten (VNa 205/2009 36§)
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”Rakennesuunnittelijan on annettava 
toteutuksesta vastaaville elementtien 
asennussuunnitelman laadintaa varten riittävät 
tiedot elementtien asennusjärjestyksestä, 
väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta 
kiinnittämisestä siten, että rakenteellinen 
vakavuus säilyy kaikissa asennustyön 
vaiheissa…”
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” …Lisäksi on annettava tiedot elementtien 
turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä 
työnaikaisista asennustasoista, suojakaiteista ja 
muista turvallisuuslaitteista ja niiden 
kiinnittämisestä.” 



17.5.2022

28



Elementtien asennussuunnitelma 
(VNa 205/2009 37§)
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”Elementtien asennussuunnitelmassa on oltava 
suunnittelijoiden hyväksymismerkintä.”

”Elementtien asennussuunnitelmassa on 
esitettävä ohjeet sekä väliaikaisesta tuennasta 
että tuennan purkamisesta asennusvaiheittain.” 


