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Henkilönostimien turvallinen käyttö 
rakennustyömaalla  



MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 

Miksi nostimesta pudotaan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miksi silti henkilönostin? 
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22.5.2013 
Työntekijä kuoli pudottuaan saksilavanostimen työtasolta betonilattialle. 
 
1.9.2014 
Yrittäjä oli testaamassa saksilavanostimen vakaushälytinten toimivuutta 2,5 
metrin korkeudessa, kun nostin kaatui ja mies sinkoutui työtasolta alas. 
 
29.4.2014 
Yrittäjä (sähköurajoitsija) oli asentamassa valaisinpistoketta A-tikkailta noin 
neljän metrin korkeuteen asuinhuoneiston olohuoneen kattoon. Hän putosi 
tikkailta ja kuoli putoamisesta aiheutuneiden päävammojen seurauksena. 
 
Aiempia tikastöissä sattuneita työpaikkakuolemantapauksia on tutkittu teematutkintana tunnisteella TOT 6/11.

   

 
 
 

Kuolemantapauksia vuodelta 2014 
 

http://totti.tvl.fi/totcasepublic.view;jsessionid=45FC0092C3308E4471E7D044BBC3F375?action=caseReport&unid=901
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• Käyttäjien puutteelliset taidot 
• Muiden työvaiheiden huomiointi 
• Virheellisesti valittu kalusto 
• Ylikuorma  
• Korin työskentelytason puhdistus 
• Päivittäinen tarkastus ennen laitteen käyttöä 
• Huollon ja määräaikaistarkastuksien laiminlyönti 
• Olosuhteet, alustankantavuus, liukkaus 
• Liian kaltevalla alueella työskentely 

 
 
 

Keskeisimmät riskit henkilönostimella 
työskentelyssä 
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Käyttäjän ja huoltoammattilaiset yhteistyö on 
ratkaisevassa roolissa kokonaisturvallisuutta 
kehitettäessä – kuka vastaa ja mistä? 
• Henkilönostinta käytetään nosturina 
• Nostinta käytetään henkilö/tavarahissinä 
• Ylikuorman turvalaite on poistettu käytöstä  
• Kallistuksen varoitinta on ”säädetty” 

 
Mistä tiedän että henkilönostin on kunnossa? 

 
 

Henkilönostimien turvallisuus 
kalustonhallinnon ammattilaisen 
näkökulmasta 
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VNa 2008/403  2§ Työvälineen valitseminen ja sijoittaminen 
 
” Työnantajan on valittava työntekijän käyttöön kyseiseen työhön ja 
työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen työväline. Työvälineen 
mitoituksen ja lujuuden on vastattava työn vaatimuksia. 
Työvälinettä ei saa kuormittaa tai rasittaa vaaraa aiheuttavasti. 
 
Työvälinettä käytettäessä on otettava huomioon sitä käyttävän 
työntekijän työskentelypaikka ja työasento sekä ergonomiset 
periaatteet. Työväline on sijoitettava siten, että sitä voidaan käyttää 
turvallisesti. Erityisesti on otettava huomioon, että työvälineen 
käyttämiseen on riittävästi tilaa… ” 

Lain vaatimukset ja niiden soveltaminen 
käytännössä 



MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 

VNa 2008/403  14§ 
Erityiset pätevyysvaatimukset 
 
”…Trukin ja henkilönostimen 
kuljettajalla on oltava sen käyttöön 
työnantajan kirjallinen lupa. 
Työnantajan on ennen luvan antamista 
varmistettava, että kuljettajalla on 
riittävät kyvyt ja taidot työvälineen 
turvalliseen käyttämiseen.” 
 
Työmaan on tunnistettava riskit! 

Lain vaatimukset ja niiden 
soveltaminen käytännössä 
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• Töiden oikea rytmittäminen 
• Henkilönostimelta asennettavat kappaleet – muu nostotarve? 
• Riittävät lähtötiedot ympäristöstä työnsuorittajalle (ennakkoon) 
• Olosuhteiden vertaaminen ennakkosuunnitelmiin 
• Paremmalla alustalla työ on turvallisempaa ja tehokkaampaa 
• Riittävä  henkilönostimen ulottuvuus ja nostokyky 
• Vaadi nostintoimittajalta luotettavuutta 
• Edellytä käyttöohjeita ja tarkastuspöytäkirjaa! 

 

Suunnittelun ja turvallisuusjohtamisen 
merkitys henkilönostintyössä 
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• Virran pois kytkentä työn päätyttyä 
• Akkunostimien lataus päivittäin (akkuvesien tarkkailu) 
• Vesi- ja lumisade, pakkanen (työskentelyraja -20˚) 
• Nostimen suojaaminen sateelta erityisesti ohjaimet 
• Lohkolämmittimen käyttö 
• Riittävä lämmityskäyttö kylmällä ja liikkeiden 

ajaminen ilman kuormaa ennen työn aloittamista 
 

Keskeytyksienhallinta työmaaolosuhteissa 
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• Mahdollistaa jaetun käyttämisen 
• Voidaan rajata käyttö vai päteville 
• Kortti voidaan sulkea / määritellä aika – 

avaimia ei jää vääriin käsiin 
• Luvaton käyttö > akut jää lataamatta 
• Luvaton käyttö > vaurion aiheuttaja jää 

selvittämättä 
• Kadonnut kone > pystytään paikantamaan 
• Käyttötuntiseuranta > huolto aikataulussa 

 
 

Nostimien käytönhallinta työmaaolosuhteissa 
Kortinlukijalla varustetut koneet 
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