
Nostotyön turvallisuus

YLEISET MERKIT / ALLMÄNNA SIGNALER / GENERAL SIGNALS / ÜLDISED MÄRGUANDED / ОБЩИЕ СИГНАЛЫ    (VNa 687/2015) 

PYSTYSUORAT LIIKKEET / LODRÄTA RÖRELSER / VERTICAL MOVEMENTS / VERTIKAALSED LIIGUTUSED / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

VAAKASUORAT LIIKKEET / VÅGRÄTA RÖRELSER / HORIZONTAL MOVEMENTS / HORISONTAALSED LIIGUTUSED / ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

ALOITA / STARTA / START /  
ALUSTA / НАЧИНАТЬ

SEIS / STOP / STOP / 
SEIS, Stop / СТОП

LOPPU / AVSLUTNING / END / 
LÕPETAMINE / ЗАКОНЧИТЬ

NOSTA / LYFT / LIFT /
TÕSTA / ПОДНИМАТЬ (ВИРА)

PYSTYSUORA ETÄISYYS /
LODRÄTT AVSTÅND / VERTICAL DISTANCE / 

KÕRGSUUNAS KAUGUS / 
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

LASKE / SÄNK NER / LOWER / 
LASE ALLA / ОПУСКАТЬ (МАЙНА)

LIIKU ETEEN /
RÖR DIG FRAMÅT / MOVE FORWARDS / 

LIIGU ETTEPOOLE / ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

LIIKU TAAKSE /
RÖR DIG BAKÅT / MOVE BACKWARDS /

LIIGU TAHAPOOLE / ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

OIKEALLE merkinantajasta /
TILL HÖGER om signalgivaren /

TO THE RIGHT from the signalman /
Märgiandjast PAREMALE /

НАПРАВО от командующего

VASEMMALLE merkinantajasta /
TILL VÄNSTER om signalgivaren /
TO THE LEFT from the signalman /

Märgiandjast VASAKULE / 
НАЛЕВО от командующего

VAAKASUORA ETÄISYYS /
VÅGRÄTT AVSTÅND/HORIZONTAL DISTANCE

/HORISONTAALNE KAUGUS / 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

VAARA / 
FARA / DANGER / OHT /

ОПАСНОСТЬ

Nostotöissä on onnettomuuden vaara. Vaarat on aina arvioitava, ja vaikeita nostoja varten on laadittava erillinen nostotyösuunni-
telma. Pitää varmistaa, että nosto on turvallinen, taakkaa ei nosteta ihmisten yli, nostoalueelle ei kuljeta eikä vaaratilanteita synny. 
Taakan kiinnittäminen asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin edellyttää kiinnittäjältä ammattitaidon lisäksi työnantajan 
kirjallisen luvan. Alamiehen ja kuljettajan välinen yhteistyö toimii, kun toimintatavat on yhdessä sovittuja.

Tarkista onko torninosturin-
kuljettajan ja ajoneuvo-  
nos turinkuljettajan ajolupa  
kunnossa!
VNa 403/2008 14§

Onko päivittäinen ja viikko-
tarkastus tehty torninosturiin 
ja ajoneuvonosturiin?
VNa 205/2009 16§ ja 17§

Nostotyön ohjauksessa on 
käytettävä radiopuhelimia, 
joiden kanavat on varattu  
vain nostotyön ohjaukseen
ja suljettu muulta radio-
liikenteeltä!
VNa 205/2009 39§

Torninosturi on varustettava 
nosturikameralaitteistolla, kun 
ohjaamosta nostokohteeseen 
ei ole näköyhteyttä!
VNa 205/2009 39§ 

www.rakennusliitto.fi www.proliitto.fi www.rakennusteollisuus.fi

Ohjaus
radiopuhelimella
• Paina tangenttia, varmista

yhteys esim. kutsumalla
kuljettajaa nimellä.

• Pidä tangentti pohjassa
niin kauan, että jokainen
sana kuuluu kokonaan.

• Varmista oikea ja vasen
tai käytä muita suuntaa
osoittavia määreitä
(tarkka kohde, mihin taakan
on tarkoitus päätyä).

• Muista kohteliaat käytöstavat!
Kohteliasta on myös pitää
kuljettaja ajan tasalla
päivän aikatauluista.

• Muista antaa merkit selkeästi
ja rauhallisesti!




