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   Henkilönostinhanke 2012 
 
 Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa henkilönostinten 

määräaikaistarkastusten ja perusteellisten  
määräaikaistarkastusten toteutuminen. 
 Työmaalla selvitettiin lisäksi kirjalliset käyttöluvat, 

käyttöönottotarkastukset ja suomenkieliset käyttöohjeet 
nostimista. 



    Lainsäädäntö  
 
 Määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein 

ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen tai, jollei 
työvälineelle ole tehtävä käyttöönottotarkastusta, vuoden 
välein siitä ajankohdasta, kun työnantaja otti työvälineen 
käyttöön. Työturvallisuuslaki (738/2002) 43 §, 
valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta 
käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 32 ja 34 § 



 Nostolaitteelle on tehtävä perusteellinen 
määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan 
määrittämiä nostolaitteen suunnittelurajoja, tai elleivät 
nämä ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluessa 
ensimmäisestä käyttöönotosta. Työturvallisuuslaki 
(738/2002) 43 §, valtioneuvoston asetus työvälineiden 
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 35 § 



 Työnantajan on huolehdittava, että työvälineen 
asennuksessa, käytössä, kunnossapidossa, 
tarkastuksessa ja muussa siihen liittyvässä toiminnassa 
otetaan huomioon valmistajan antamat ohjeet. Jos 
valmistajan ohjeet eivät ole riittävät tai niitä ei ole 
saatavilla, niitä tulee täydentää tai laatia tarvittaessa 
uudet ohjeet. Tarvittaessa ohjeiden laadinnassa on 
käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa. Ohjeet on pidettävä 
ajan tasalla. Ohjeiden tulee olla niiden työntekijöiden 
saatavilla ja ymmärrettävissä, joita asia koskee.  
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta 
käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 3 § 



 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. Valtioneuvoston asetus työvälineiden 
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) 14 § 



    Hankkeen tulokset 
 
 22 tarkastusta 
Perehdytys ja käyttölupa 35% työmaista kunnossa. 
Käyttöönottotarkastus tehty 30% työmaista. 
 
 124 kpl tarkastettuja koneita. 
90% tarkastetuista koneista kunnossa. 
Perusteellisista tarkastuksista 95% kunnossa. 
99% koneista käyttöohjeet kunnossa 

 



    Huomioituja havaintoja 
 
 Määräaikaistarkastus tehty mutta vanha lomake 

koneessa. 
 Koneessa havaittu vika joka korjaamatta tai maininta 

korjataan kun palautuu työmaalta. Koska palautuu? 
 Työmailla luulo, että nostinkortti riittää perehdytykseksi. 
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