
FAKTIA NOSTOALA 
 

Vesa Rantala 



Faktia 

• Ammatillinen aikuiskouluttaja 

• Perustehtävänä on huolehtia siitä, että yrityksillä on 

• käytössään osaavia työntekijöitä ja 

• monipuoliset mahdollisuudet liiketoimintansa ja henkilöstönsä 
osaamisen kehittämiseen 

• Toimipisteet: Forssa, Espoo, Hämeenlinna, Turku 

• Yhtiöitetty v. 2010, Forssan kaupunki omistaa 100% 

• EFQM-laatujärjestelmä  

• Nostoalan koulutukselle myönnetty ISO9001 

 



Tunnuslukuja 

• Opiskelijoita vuosittain n. 5000 

• Henkilöstöä n. 85 

• Liikevaihto n. 9 M€ 

• Tutkintoja vuosittain n. 450, lisäksi 

osatutkintoja n. 250 

 

 

 



Tuoteryhmät ja palvelut 

Koulutuspalvelut 

Tutkintokoulutukset 

Täydennyskoulutukset 

Lupakortit 

Räätälöidyt henkilöstövalmennukset 

 

Asiakastyöt ja tilavuokraus 

Tila- ja laitevuokraus 

Työmyynti 

Ravintolapalvelut 

 

Testaukset, arvioinnit ja 
kartoitukset 
Tutkintotilaisuudet 

Osaamiskartoitukset 

Ammattitaitotestaukset 

 

Asiantuntija- ja 
neuvontapalvelut 
Konsultointi 

Työnohjaus 

Uraohjaus 

Rahoitusneuvonta 



Nostoalan koulutus alkoi vuonna 1971 
 Ensimmäisiltä kursseilta valmistui torninosturinkuljettajia, 

myöhemmin myös ajoneuvonosturinkuljettajia ja nosturiasentajia. 



Tutkintotavoitteinen koulutus 

• Torninosturin kuljettajakoulutus 

• Talonrakennusalan ammattitutkinnon osatutkinto 

• Ajoneuvonosturin kuljettajakoulutus 

• ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon osatutkinto 

• Kuormausnosturin käyttö asennustyössä 

• ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon osatutkinto 

• Kurottajan käyttö nostotyössä 

• ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon osatutkinto 

 

 



Muut koulutukset 

• Varastotorninosturinkuljettajan koulutus 

• Siltanosturin käyttökoulutus 

• Nostotyön ohjaaja 

 

 

 

 



Torninosturin kuljettajakoulutus 

• Torninosturin rakenne ja sähköinen toiminta 

• Tarkastukset, kunnossapito ja huollot 

• Ajotaito ja nosturin käyttö 

• Torninosturin käytön turvallisuusohjeet, määräykset ja 

säädökset 

 

• Teorian opetus ja harjoitukset harjoittelukentällä 

• Simulaattori ja verkko-oppiminen laajentavat ja 

monipuolistavat oppimismahdollisuuksia 

 

 



Nostoalan tutkintotilaisuudet 

• Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja 

ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden 

menetelmän käytöllä ei saada luotettavaa tulosta. 

• Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa 

arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin 

dokumentoinnilla on keskeinen merkitys.  

• Työelämän ja opetusalan edustajat tekevät 

kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. 

 

 

 



Torninosturin kuljettajan tutkinto 

Muodostuu seuraavista osista 

• Kirjalliset / suulliset kokeet 

• Tarkastukset / huollot 

• Nostosuunnitelma 

• Ajokoe 

 

 



Torninosturin kuljettajan tutkinto / ajokoe 

•  Nopeuksien käyttö 

•  Liikkeiden yhdistäminen 

•  Heilunnan poisto, ajolinjat 

•  Taakan lasku kohteeseen ja siitä ylös nosto 

•  Korkeuden/etäisyyden arviointi 

•  Merkinantojen mukaan ajaminen 

•  Vaaratilanteet/Tapaturmatilanteet 

•  Aineelliset vahingot 

•  Taakan kiinnityksen arviointi 

 



SIMULAATTORIOPETUS 



Simulaattori oppimisympäristönä 

• Moderni oppimisympäristö jonka avulla kehitetään ja 

tehostetaan nostoalan koulutusta 

• Virtuaaliopetukseen soveltuvat koulutuskokonaisuudet ja 

opetusmateriaali parantavat koulutuksen sisältöä ja laatua 

• Mahdollistaa koulutuksen toteuttamisen entistä 

joustavammin ja yksilöllisemmin  



Simulaattori nostoalan koulutuksessa 

• Koulutuksen alussa perehdytään simulaattorilla nosturin 
toimintoihin 

• Opintojen aikana simulaattorilla voidaan harjoitella 
vaikeaksi koettuja asioita turvallisesti 

• Toimii huonossakin säässä  

• Opiskelu turvallista ja ekologista 

 



Simulaattori nostoalan koulutuksessa 

• Simulaattorin virtuaalioppimisympäristö vastaa 
mahdollisimman tarkasti rakenteilla olevaa 
kerrostalotyömaata 

• Motorisia taitoja voidaan kehittää virtuaalisilla 
harjoitusradoilla hiekkakenttäympäristössä 

• Simulaattori liikkuu ja toimii liikealustansa ansiosta 
aidon torninosturin ja ajoneuvonosturin tuntuisesti 

• Äänimaailma vastaa todellista työmaaympäristöä 

• Sääolosuhteita voidaan harjoittelun kuluessa säätää 

 

 



Opetustapahtumat simulaattorilla 

• Opiskelija suorittaa simulaattorilla työtehtävän 
kouluttajan antamien ohjeiden mukaisesti 

• Tehtävät pituudeltaan 2 - 10 minuuttia 

 

• Palaute opiskelijalle sisältää osaamisen arvioinnin ja 
kehittämiskohteiden arviointia 

• Palautteen antaminen helpompaa ja täsmällisempää, 
kun suoritettua harjoitetta voidaan tutkia jälkeenpäin 
useasta näkökulmasta 






