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Sisältö


Lainsäädännön muutoksen poimintoja, Vna 403/ 2008.




Betonipumppuauto.
Kurottajien erilaiset käyttötavat.





Kuormausnosturi/ henkilökorikäyttö.
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Vna 205/ 2009 rakennustyön turvallisuudesta.
Koulutukset.

Kiwa Inspecta

Vna 403/ 2008 muutos, betonipumppuauto
■ Muutos asetukseen tuli voimaan 1.3.2020.
■ Betonipumppuautot lisätty liitteeseen tarkastettavaksi laitteeksi.
■ Tarkastettava asetuksen mukaisesti vuoden 2021 loppuun mennessä.

▪
▪

Määräaikaistarkastus
Perusteellinen määräaikaistarkastus (jos yli 10vuotta vanha)

■ Käyttöönottotarkastus

▪
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Tehtävä vain olennaisten muutosten jälkeen
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Kurottajien erilaiset käyttötavat
• Perinteinen käyttö (haarukkakäyttö) tavaroiden siirtämiseen.
• Laitteen käyttö ja tarkastaminen työvälineenä.
• Tarkastus Vna 403/ 2008 5 § mukaisesti, perehtynyt henkilö.
• Kurottaja varustettu henkilönostokorilla -> henkilönostin.
• Laitteen käyttö ja tarkastaminen henkilönostimena.
• Tarkastettava asiantuntijan tai asiantuntijayhteisön toimesta, Vna 403/ 2008
34 § ja 35 § mukaisesti.
• Kurottajaa voidaan käyttää henkilönostoissa vain, jos kurottajan valmistaja on
tarkoittanut ja suunnitellut sen myös henkilönostoihin.
• Koneen käyttötarkoituksen on käytävä selkeästi ilmi käyttöohjeesta 
Käyttöohjeen ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen katettava koneen
käyttö henkilönostimena.
• Käyttöohjeeseen sisällyttävä tarkat tiedot siitä, millainen henkilönostokori
kurottajaan voidaan liittää.
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Kurottajien erilaiset käyttötavat
• Ympäripyörivä kurottaja vinssillä -> ajoneuvonosturi.
• Muutos asetukseen tuli voimaan 1.3.2020.
• Laitteen käyttö ja tarkastaminen ajoneuvonosturina.
• Tarkastettava asiantuntijayhteisön toimesta (kaikki).
• Tarkastukset Vna 403/ 2008 34 § ja 35 § mukaisesti.
• Jos nostokyky on yli 5 t, niin vaikuttaa kuljettaja vaatimuksiin.
• Vinssi voi olla puomin päähän asennettava vaihdetta laite tai puomissa
kiinteästi oleva.

•
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Kiinnitystapa ei vaikuta käyttöasetuksen määritelmään.
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Kuormausnosturi/ henkilökorikäyttö
■ Uudet laitteet
■ Kuormausnosturi ja kori tulkitaan henkilönostimeksi.
■ Oltava tuotuna markkinoille henkilönostimen vaatimusten mukaisesti:

▪
▪

Standardi EN 280.
Yleensä markkinoille saattaminen tyyppitarkastusmenettelyllä.

■ Linjaus ollut voimassa viime keväästä lähtien.
■ Tarkastetaan henkilönostimen tarkastusluvan omaavan henkilön toimesta.
■ Käytössä olleet laitteet
■ Tarkkaa tietoa tai ajankohtaa toiminnan muutoksesta ei ole.
■ Alun perin (2020 joulukuu) AVI linjasi, että käyttö tilapäisen henkilökäytön turvin,
tulisi lopettaa vuoden 2021 loppuun mennessä.

▪
▪
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-> tietoa ei ole tämän tarkemmasta voimaantulosta tai valvonnasta ei vielä ole.
-> toteutuuko vielä vai siirtyykö ?
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www.tyosuojelu.fi
• Tiedotteet 18.1.2021
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Rakennustyömaan tarkastukset
(Vna 205/ 2009 14 §, 15 § ja 16 §)
Pystytystarkastukset ja käyttöönottotarkastukset
• Torninosturit ja rakennushissit, pystytystarkastettava.
• Nostolaitteet, nostoapuvälineet ja telineet tarkastettava ennen
niiden käyttöönottoa.

Päivittäiset tarkastukset
• Toiminnan testaus, tarvittaessa jarrujen ja turvalaitteiden toiminta.
• Ajoneuvonostureissa ja kuormausnostureissa varmistettava
perustaminen.

Kuka voi tehdä/ tekee

Työmaan vastuuhenkilö
tai hänen määräämä
henkilö

Perehtynyt henkilö

Muut
käyttöönottotarkastukset
kuin torninosturi ja
rakennushissi

Viikkotarkastukset

Pystytystarkastus

Torninosturi

Viikottaiset kunnossapitotarkastukset
• Nostolaitteet, nostoapuvälineet sekä telineet tarkastettava
vähintään viikoittain.
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Käyttäjä/ kuljettaja

Päivittäinen tarkastus

Koulutukset
■ Taakankiinnittäjän ja merkinantajan koulutus.
■ ”Alamies”- tehtävissä toimiville henkilöille.
■ Kesto; 1 päivä, sisältää teoriakoulutusta, käytännönharjoittelua sekä teoria + käytännön testit.
■ Koulutus perustuu standardeihin.
▪ SFS-ISO 15513:2011. Nosturin kuljettajien, taakankiinnittäjien, merkinantajien ja arvioijien
pätevyysvaatimukset.
▪ SFS-EN ISO 23853:2017. Taakankiinnittäjien ja merkinantajien kouluttaminen.
■ Vna 403/ 2008 14a § vaatimus työnantajan kirjalliseen lupaan, kun kiinnitetään taakkoja asennusnostureihin.
Muutos asetukseen tuli voimaan 1.3.2020.

■ Nostotyönvalvojan koulutus.
■ SFS-ISO 23813:2012. Nostotyönvalvojien kouluttaminen.
■ Kesto; 2 päivää.

■ Nostotyönsuunnittelija.
■ Nostotyönvalvojan jatkokoulutus (kesto; 1 päivä)
▪ Kertaa nostotyönvalvojan asiat.
▪ Syventyy nostosuunnitelmien tekemiseen.
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