
Henkilönostinkoulutus

Työturvallisuuskeskuksen paperiteollisuuden 
työalatoimikunta
Kuvat: Tapio Heikkinen



Koulutuksen tavoitteena

• on antaa perustiedot ja -taidot 
henkilönostimen turvalliseen käyttöön

• turvalaitteiden ja käyttönäppäinten 
hallinta 

• tutustua päivittäiseen tarkastukseen 
• huomioida työmailla piilevät vaarat 

henkilönostimen käytön kannalta 
• ennakoivat toimenpiteet 
Miksi?
• käyttöasetus
• sattuneet tapaturmat

Vakioitu henkilönostimella tapahtuva työ
1. Ennakoivat toimenpiteet

• työalueeseen tutustuminen
• työn suunnittelu 
• vaarat

2. Henkilönostin tyypit
3. Käyttökytkimet ja turvalaitteet (valjaat)
4. Lopetus käytäntö
5. Yhteenveto

• tsekkilista
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Trukin ja henkilönostimen pätevyysvaatimukset

Uuden 1.1.2009 voimaan tulleen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 a §:n mukaan : 

Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama 
kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla 
on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. 

Jotta työnantaja voi antaa luvan työntekijälle käyttää henkilönostinta, hänen on joko itse 
tai käyttäen henkilönostimien turvalliseen käyttöön erityisesti perehtynyttä henkilöä, 
varmistuttava, että työntekijä on saanut koulutusta.
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Sattuneet tapaturmat



Ajaja kuoli menettäessään nostimen hallinnan

• 2006

Työntekijä ajoi ala-asentoon laskettua henkilönostinta alaspäin pitkin rakenteilla olevan pysäköintitalon kerrosten välistä 
kierreramppia. Ajettaessa nostolavaa kierreramppia alaspäin oli yksi nostolavan neljästä pyörästä irti alustasta rampin 
geometrisesta muodosta johtuen. Toinen etupyöristä nousi jossain ajon vaiheessa ilmaan ja pyörän hydrauli moottorin 
jarruttava vaikutus katosi. Toisen pyörän jarrutusvoima muuttui toista pyörää vapaasti pyörittäväksi. Tällöin tilanne muuttui
hallitsemattomaksi nopeuden kiihtyessä, eikä jarrutusmahdollisuutta enää ollut. Rampilla ajaja menetti nostimen hallinnan. 
Nostin ohjautui rampin keskiosassa olevaa kuilua kohti. Se osui tilapäisiin kaiteisiin, rampin ajoaukon ajoreunan pilariin ja
syöksyi lopulta kuiluun pudoten useita kerrosvälejä. 

Ajoreitistä ei ollut tehty vaaratekijöiden arviointia, mikä olisi selvittänyt matalan kulkukorkeuden ja ajoluiskan poikittaisen 
kaltevuuden. Henkilönostimen rakenne oli sopimaton kierreajoluiskalle. Työntekijällä ei ollut myöskään sellaista koulutusta 
eikä kokemusta, että hän olisi tiennyt rakenteellisista tekijöistä, jotka estävät ajoa kierreluiskalla. 

Nostolavalle ei ollut tehty määräaikaistarkastuksia eikä työmaalla käyttöönottotarkastusta. Urakoitsija ei ollut ilmoittanut 
urakkasopimuksen velvoitteiden mukaisesti henkilönostinta tiedoksi työmaan pääurakoitsijalle. 

(Työsuojelupiirit ja Turvallisuusuutiset.fi)
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Poliisi vahvistaa: rakennusmies kuoli työmaalla, toinen 
loukkaantui vakavasti – onnettomuuden syynä asennusvirhe?

Onnettomuus tapahtui maanantaina Helsingin Kalasatamassa sijaitsevalla rakennustyömaalla.
Onnettomuus tapahtui Helsingin Kalasatamassa. (ALEKSANTERI PIKKARAINEN)

Onnettomuudessa kuollut rakennusmies oli syntynyt vuonna 1989. Vakavasti loukkaantunut rakennusmies 
on syntynyt 1990-luvulla. Onnettomuus tapahtui poliisin mukaan tavarahissin kulkuradan rakentamisen 
yhteydessä. Rakennusmiehet olivat tapaturman aikana kaiteellisessa korissa. Kun työntekijät olivat 
rakentamassa tavarahissiä 19 metrin korkeudessa, heitä ylhäällä pitänyt kori kippasi yllättäen.
- Työntekijät olivat viidennen kerroksen kohdalla 19 metrin korkeudessa, kun kori oli yllättäen kipannut 

90 astetta sivulle ja kummatkin miehet putosivat korista maahan. Miehillä ei ollut putoamishetkellä 
käytössään turvavaljaita. Toinen rakennusmiehistä menehtyi matkalla sairaalaan ja toinen loukkaantui 
vakavasti ja on tehohoidossa, rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitokselta sanoo.

Poliisin mukaan se on saanut tietoa mahdollisesta asennusvirheestä. Asennusvirheen mahdollisuutta 
kuolettavaan tapaturmaan tutkitaan. 

- Tällä hetkellä tapahtumasta on kirjattu ilmoitus työtapaturman tutkimisesta ja kuolemansyyn 
tutkinnasta. Poliisille on tullut alustavaa tietoa mahdollisesta asennusvirheestä. Tutkinnan edetessä 
selviää mahdollisen rikosperusteisen esitutkinnan tarpeellisuus ja rikosnimikkeet.

Onnettomuudesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.
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Ennakoivat toimenpiteet



Työalueeseen tutustuminen

• Tutustu ennalta työalueeseen tilaan ja sen vaaratekijöihin
• Työskentelyalue ja siellä vallitsevat tila vaikuttaa henkilönostimen valintaa.
• Sekä työalueelle pääsy henkilönostimella ns. päältä ajettavat henkilönostimet.
• Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi.
• VNa 2008/403 2§ Työvälineen valitseminen ja sijoittaminen
• Työn jaksottaminen
• Henkilönostimelta asennettavat kappaleet – muu nostotarve?
• Riittävät tiedot ympäristöstä työn toimittajalle
• Henkilönostimen ulottuvuus ja nostokyky
• Työalueen rajaus(kerrostyöskentelyn vaarat)
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Työalueeseen tutustuminen

• Selvitä työskentelyalueelle kulku 
• Käyttäjän on ennen koneen käyttöä huolehdittava kaikista varotoimista 

vaaratilanteiden ehkäisemiseksi työalueella
• Älä käytä tai nosta työlavaa koneen ollessa  perävaunussa, junanvaunussa
• Tarkasta työalue ennen koneen käyttöä yläpuolella sijaitsevien vaaratekijöiden 

kuten sähkölinjojen, siltanostureiden ja muiden vastaavien varalta
• Tarkista ettei maapinnassa ole reikiä, kuoppia, kumpareita, esteitä, romua, 

peitettyjä koloja tai muita mahdollisia vaaratekijöitä.
• Varmista että käyttömaasto on riittävän tukeva ja pystyy kannattamaan 

renkaan enimmäiskuorman, joka on merkitty tarralla runkoon kunkin renkaan 
viereen.

• Älä käytä konetta, jos tuulen nopeus on yli 12,5m/s
• Koneen käyttölämpötilat –20 – +40c max.
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Työn suunnittelu

• Työtehtävä
• Perehdyttäminen
• Yhteyshenkilöt
• Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
• Henkilönostimen valintaan vaikuttavat tekijät
• Aikataulutus (Työtehtävien jaksottaminen).
• Turvallisuusohjeet
• Suojain tarve (henkilökohtaiset suojaimet).

○ Valjaat
○ Näkyvä vaatetus
○ Kypärä 

• Liikkuminen(kulkureitit).
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Vaaratekijät



Vaaratekijät
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Sähköiskuvaara

Kaatumisvaara

Putoamisvaara Törmäysvaara

Muut vaaratekijät (piilevät)



Sähköiskun vaara  

• Jätä tilaa lavan liikkeelle, sähkölinjan heilumiselle ja roikkumiselle 
ja ota huomioon mahdollinen kova tuuli ja tuulenpuuskat.

• Älä koske koneeseen jos se osuu jännitteiseen sähkölinjaan. 
Maassa tai lavalla olevat henkilöt eivät saa koskettaa tai käyttää 
konetta, kunnes sähkölinjan jännite on katkaistu.

• Älä käytä konetta hitsaamisalustana.
• Älä käytä konetta ukkosen tai myrskyn aikana.
• Säilytä turvaetäisyydet  sähkölinjoista ja laitteista soveltuvan 

lainsäädännön  ja viereisen kaavion mukaisesti. 
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0-300V Estä kosketus

300V-50kV 3,1 m

50kV-200kV 4,6 m

200kV-350kV 6,1 m

350kV-500kV 7,6 m

500kV-750kV 10,7 m

750kV1000kV 13,7 m

Konetta ei ole sähköisesti 
eristetty eikä se suojaa 
kosketukselta jännitteisiin 
osiin tai niiden lähestymisestä.



Kaatumisvaara

• Jos kallistushälytin antaa äänimerkin: älä ulota, kierrä tai nosta puomia. 
Siirrä kone tukevalle ja vaakasuoralle alustalle, ennen kuin nostat korin.

• Älä nosta tai ulota puomia, ellei kone ole tukevalla ja vaakasuoralla pinnalla.
• Älä käytä kallistushälytintä vaakasuoruuden ilmaisijana.
• Kallistushälytin antaa lavalla äänimerkin vasta silloin, kun kone on selvästi 

kallellaan olevalla pinnalla.
• Jos kallistushälytin antaa äänimerkin korin ollessa nostettuna, vedä puomi 

takaisin erittäin varovasti ja laske kori. Älä kierrä puomia laskemisen aikana.
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• Henkilöiden, varusteiden ja materiaalin 
määrä ei saa ylittää lavan kapasiteettia.

• Lavan enimmäiskapasiteetti 227kg
• Henkilöitä enintään 2

Kallistumisanturi on 
turvalaite, jonka peukalointi 
on kiellettyä ja rangaistavaa



Kaatumisvaara

• Älä yritä vapauttaa koria käyttäen korin ohjaimia, jos kori on takertunut, jumiutunut tai 
sen normaalin liikkumisen estää lähellä oleva rakennus. Kaikkien henkilöiden on ensin 
poistuttava  korista, jonka jälkeen koria voidaan yrittää irrottaa vaunun ohjainten avulla.

• Ole erittäin varovainen ja käytä pientä ajonopeutta, kun ajat konetta kokoon taitetussa 
asennossa epätasaisella, roskaisella, epävakaalla tai liukkaalla  alustalla sekä aukkojen 
tai pudotusten lähellä.

• Älä muuta rajakytkinten asetuksia tai poista niitä käytöstä.
• Älä aja konetta epätasaisella alustalla tai sen vieressä, epävakaalla pinnalla tai muutoin 

riskialttiissa olosuhteessa, kun puomi on nostettuna tai ojennettuna.
• Älä aja konetta kaltevalla pinnalla, jonka jyrkkyys ylittää koneelle ilmoitetut ylä-, ala- tai 

sivukaltevuuden enimmäisarvot. Kaltevuusarvot koskevat vain koneita kokoontaitetussa asennossa.
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Älä nosta puomia, jos tuulen nopeus 
ylittää 12,5m/s. 

Enimmäiskaltevuus 
kokoontaitetussa 2WD
Vastapaino ylämäkeen 30% (17)
Vastapaino alamäkeen 25% (14)
Sivukaltevuus 25% (14)

Enimmäiskaltevuus 
kokoontaitetussa 4WD
Vastapaino ylämäkeen 45 %
Vastapaino alamäkeen 25 %
Sivukaltevuus 25 %



Kaatumisvaara

• Korista ei saa vetää tai työntää korin ulkopuolella olevaa kohdetta.
• Älä sijoita tai kiinnitä riippuvia kuormia mihinkään kohtaan koneessa.
• Älä käytä konetta nosturina.
• Älä kuljeta työkaluja ja materiaaleja korissa.
• Älä aseta tikkaita koria tai koneen osaa vasten.
• Älä työnnä konetta tai muita kohteita puomin avulla.
• Älä kiinnitä puomia tai koria rakenteisiin.
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Putoamisvaara

• Pidä korin lattia puhtaana.
• Laske korin tuloaukon keskitanko tai sulje tuloportti ennen 

työskentelyä.
• Älä istu tai seiso korin kaiteilla tai kiipeä niille.
• Älä kiipeä pois korista, jos se on nostettuna.
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Korissa olevien henkilöiden on pidettävä 
turvavyötä tai -valjaita määräysten mukaisesti. 
Kiinnitä valjaat korin ankkuriin.



Putoaminen
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Ajatuksia?

Minkälaisiin tilanteisiin ja 
työtehtäviin liittyy 
putoamisvaara?

Miten 
putoamisvaarasta 
aiheutuvia riskejä 
voidaan hallita?

Mitä toimenpiteitä 
teidän 
työpaikallanne on 
käytössä?



Korkealla työskentelevien työssä tapahtuvien 
onnettomuuksien pääsyyt

• Työntekijää ei ole koulutettu korkealla tehtävään työhön
• Ei ole käytetty putoamissuojaimia
• Kaiteet puutteelliset
• Liukastuminen tai kompastuminen korkealla liikuttaessa 
• Märkä tai liukas pinta
• Tikkaita ei ole kiinnitetty oikein
• Kiipeäminen tikkailla työkalu/esine toisessa kädessä
• Työskentely vaarallisilla/ hyväksymättömillä telineillä
• Siirtyminen turvallisilta työtasoilla rakenteisiin

25.1.2023Etunimi Sukunimi 19



Korkealla työskentely, putoaminen

Mikä on turvallinen putoamiskorkeus?

• Rakennustyömailla putoamissuojaus tulee lainsäädännön mukaan 
ratkaista, kun putoamismatka on 2 m (tai enemmän). 

• Teollisuudessa putoamissuojaus yleensä vaaditaan 0,5 m alkaen
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Törmäysvaara

• Varmista ettei työskentelyalueella ole yläpuolisia esteitä tai muita 
törmäyskohteita.

• Älä laske koria, jos korin alla on henkilöitä tai esineitä.
• Puristumisvaara, kun pidät kiinni korin kaiteesta.
• Rajoita nopeus alustan laadun, väylän ahtauden, rinteen ja 

henkilöiden 
sijainnin mukaan. Ota myös huomioon muut mahdolliset 
törmäystekijät.

• Piirrä turvarajat.
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Huomaa korin ohjauslaitteiden ja rungon 
ajamis- ja ohjaustoimintojen 
värikoodatut suuntanuolet ja ajoalustan 
epätasaisuudet.



Muut vaaratekijät
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Alueen eristäminen. Vaikka nostin itse olisi tukevasti 
paikoillaan, muut koneet tai autot saattavat tönäistä sen 
kumoon. Törmäysvaaran voi saada vähemmäksi 
eristämällä alueen.

Joissakin kohteissa henkilöä nostava laite mahdollistaa pääsyn 
käynnissä olevan koneen vaarakohtiin, jotka ovat 
normaalikäytön aikana ulottumattomissa ja siksi suojaamatta.
Tällaisissa kohteissa kone on pysäytettävä, turvalukittava, tai 
käytettävä hidasta ryömintänopeutta. 

Työkalujen ja muiden tavaroiden putoaminen alla 
olevien päälle. (Kerrostyöskentelyn vaarat)
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Työn tilaajan ohjeiden noudattaminen

Korista poistuminen tai koriin tuleminen 
sen ylhäällä ollessa on ohjeiden vastaista.

Käyttäjän on noudatettava työn teettäjän, 
työkohteen ja lainsäädännön  määräyksiä 
henkilökohtaisista suojavarusteista.

Korista poistuminen jollekin tasolle tai 
rakenteen päälle korin ollessa ylhäällä. 
Vastaavasti koriin siirrytään tasolta tai 
rakenteen päältä sen ylhäällä ollessa. 
Seurauksena voi olla putoaminen  



Henkilönostotyö
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Henkilönostintyypit



Henkilönostimet

• Henkilönostin on tarkoitettu ja rakennettu henkilöiden 
nostamiseen laitteen työtasolta tehtävää työtä varten. 

• Henkilönostin voi olla 
– Kiinteästi paikalleen asennettu 
– Ajoneuvon tai siirrettävän alustan päälle asennettu
– Purettavaksi ja uudelleen pystytettäväksi tarkoitettu. 

• Henkilönostimessa henkilö asettuu nostimen työtasolle ja 
nostaa itsensä työkohteeseen. Työ suoritetaan nostimen työtasolta.

• Henkilönostintyyppejä on esim. 
– Teleskooppi- ja nivelpuominostin
– Saksi- ja teleskooppimastonostin

• Myös trukki varustettuna henkilönostokorilla luokitellaan henkilönostimeksi.

26Metsäteollisuus



Henkilönostintyypit
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SAKSINOSTIMETNIVELPUOMINOSTIMET MASTONOSTIMET



Henkilönostot

• Henkilöiden nostaminen on 
sallittua vain siihen 
tarkoitukseen valmistetulla 
nostolaitteella.

• Teleskooppi ja 
nivelpuominosturin 
henkilönostokorissa on 
käytettävä henkilökohtaisia 
putoamissuojaimia.
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Henkilönostojen riskienhallinta
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Henkilönostimen tarkastukset
Päivittäinen (työvuoron / työn alkaessa)

• Päivittäiset tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa henkilönostimen ohjekirjan 
ohjeiden mukaisesti ennen käytön aloittamista

• Henkilönostimen päivittäisiin tarkastuksiin tulee sisällyttää mm. seuraavat tarkastuskohteet; 
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ü maapohja 
ü nostimen tuenta
ü lisälevytarpeet
ü hätäpysäytys 
ü varalasku 
ü äänimerkki
ü valot

ü hallintalaitteet
ü merkinnät
ü kulkutiet 
ü työtaso
ü vakain laitteisto
ü rajakytkimet
ü öljyvuodot

ü jarrut
ü työalue 
ü lisäksi laite- ja työkohtaiset 

erityispiirteet on otettava 
huomioon.

Määräaikaistarkastukset
• Suoritettava vuoden välein asiantuntijan toimesta. Tarvittaessa aiemmin käytön rasittavuus huomioiden.
• Dokumentoidaan. Tarkastuksesta on merkintä henkilönostimessa ja tarkastuspöytäkirjassa.

Tarkennukset, muut tarkastukset ja poikkeukset: *Vna 403/2008, 5 luku

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403


Tarkistukset ennen käyttöä

• Puhtaus – Tarkista mahdolliset vuodot (öljy, polttoaine tai akkuneste) tai vieraat 
esineet kaikilta pinnoilta. Ilmoita tarvittaessa vuodot vastaavalle henkilölle. (työnjohto)

• Rakenne – Tarkasta koneen rakenne kolhujen, vaurioiden, hitsaus- tai alustametallin 
rakojen tai muiden ongelmien varalta.

• Käyttö- ja turvallisuusohjeet – Varmista, että Käyttö ja turvallisuusopas, 
turvallisuusohje ja vastuiden ohje ovat säänkestävässä säilytyslaatikossa
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• Käyttämällä henkilönostoissa tähän 
tarkoitukseen valmistettuja nostolaitteita.

• Suunnittelemalla henkilönostot.
• Valitsemalla työhön soveltuva henkilönostin.
• Tarkastamalla työmaalle tulevat 

henkilönostimet.
• Opastamalla työntekijät henkilönostimen 

käyttöön.
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• Varmistamalla henkilönostojen turvallisuus 
ennen töiden aloittamista

• Seuraamalla henkilönostimen kuntoa ja 
turvallisuutta työn aikana.

• Huolehtimalla henkilönoston aikana 
työskentelyn turvallisuudesta.

• Huolehtimalla henkilönoston aikana 
putoamissuojauksesta.

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen



Ennen henkilönostimen käyttöä

• Käyttäjä ei saa ottaa konetta käyttöönsä ennen kuin hän on saanut riittävän 
koulutuksen

• Konetta saavat käyttää vain koulutetut  henkilöt, jotka ovat osoittaneet osaavansa 
käyttää konetta turvallisesti ja oikein.

• Käyttäjän tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt

• Kaikkien konetta käyttävien pitää tuntea koneen hätäohjaimet ja toiminta 
hätätilanteessa

25.1.2023Etunimi Sukunimi 34



Tarkistukset ennen käyttöä

• Tarrat ja kilvet – Tarkasta puhtaus ja luettavuus. 
Varmista että kaikki tarrat ja kilvet ovat paikoillaan. 
Varmista, että kaikki lukukelvottomat tarrat tai kilvet 
puhdistetaan tai vaihdetaan

• Akku – Lataa tarvittaessa

• Hydrauliöljy – Tarkista hydrauliöljyn taso. 
Varmista, että hydrauliöljyä lisätään tarvittaessa
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Tarkistukset ennen käyttöä

• Ohjauksen tarkistus

• Ajon ja jarrujen tarkistus
Ajojarrun tulisi pystyä pitämään laite paikoillaan millä tahansa kaltevalla alustalla.

• Ajonopeuden rajoittimen tarkistus
Paina noston valintakytkintä, nosta koria 1.2m –> kaatumissuojan tulisi aueta.
Paina ajon valintakytkintä

• Kallistumisanturin toiminnan tarkistus

• Kaatumissuojan toiminnan tarkistus
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Koneen käyttö

Työlavan/maatason valintakytkin

• Virranvalintakytkin ohjaa sähkövirran valitulle ohjausasemalle. 
• Kun kytkin on maatason  asennossa, sähkövirtaa saa maatason ohjausaseman 

hätäpysäytyskytkin.
• Kun kytkin on työlava asennossa, sähkövirtaa saa työlavan ohjausaseman 

hätäpysäytyskytkin. Kun kone pysäköidään yöksi, kytkin on käännettävä 
pois päältä -asentoon
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Hätäpysäytys kytkin

Kytkin jakaa päällä - asennossa (koholla) 
sähkövirtaa joko maatason tai työlavan ohjaimille 
valintakytkimen asennosta riippuen. Kytkimestä 
voidaan lisäksi katkaista ohjaimilta virta (painamalla 
kytkin sisään) hätätilanteen sattuessa.

Hätä – seis napin ollessa painettuna sisään, 
minkään toiminnon ei tule käynnistyä
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Vaunun ohjain

1. Tuntimittari
2. Hätäpysäytyspainike
3. A varoke
4. Lisävirtakytkin (käytä lisävirtaa jos päävirta ei toimi)
5. Toiminnan avainkytkin (kori, pois, vaunu)

6. Korin ylikuorman varoitusvalo
7. Korin kallistus
8. Pääpuomi ulos /sisään 
9. Nokkapuomin kierto
10. Korin kierto

11. Pääpuomi ylös/alas
12. Nokkapuomi ylös /alas
13. Kääntöpöydän kierto
14. Jatkopuomi ylös/alas
15. Toiminnon käyttökytkin
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Pidä samanaikaisesti 
lisävirtakytkintä 
painettuna ja käytä 
haluamaasi toimintoa



Korin ohjainpaneeli
1. Lisävirtakytkin
2. Äänimerkki

3. Hätäpysäytyspainike

4. Akkujen varauksen ilmaisin

5. Ohjauskahva ajotoimintoja varten ja peukalokytkin ohjaustoimintoja varten

6. Ajotilan merkkivalo
7. Korin kallistuskytkin

8. Pääpuomi ulos/sisään

9. Nokkapuomin kiertokytkin

10. Koneen kallistuma merkkivalo

11. Korin ylikuorma merkkivalo
12. Korin kiertokytkin

13. Pääpuomi ylös/alas

14. Nokkapuomi ylös /alas

15. Ajotilan käyttökytkin

16. Kääntöpöydän kiertokytkin
17. Jatkopuomi ylös alas

18. Puomin toimintanopeuden säätö
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Huomio 
Puomin 
toimintanopeus



Manuaalisen laskun testaus

• Kohota kori n. 0.6m korkeuteen
• Vedä varalaskukahvaa
• Korin tulisi laskea. Alas laskun hälytysääni ei soi
• Käännä Avainkytkin maaohjain-asentoon
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Nosto ja lasku

• Älä nosta työlavaa muualla kuin lujalla, tasaisella pinnalla, jolla ei ole esteitä eikä kuoppia.
Huom. Kun nosto/ajotoimintoja valitaan, ohjaussauvan täytyy olla vapaa-asennossa 
3 sekunnin ajan ennen kuin toiminto vaihtuu. Tänä aikana konetta ei voi käyttää.

• Koria nostettaessa kaatumissuojan tulisi aueta

• Koria laskettaessa kuuluu varoitusääni

• Hälytysääni kuuluu jos kaatumissuojat eivät ole auenneet
• Hälytysääni kuuluu jos laite ei ole vaakasuorassa
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Nostaminen

1. Kierrä virranvalintakytkin haluamaasi asentoon (työlava tai masto), 
jos kone on sammutettu.

2. Aseta hätäpysäytyskytkin päällä -asentoon.
3. Jos käytät maatason ohjaimia, aseta nostimen kytkin ylös -asentoon 

ja pidä siellä, kunnes työlava on sopivalla korkeudella. Jos käytät 
työlavan ohjaimia, valitse nostotoiminto, paina ja pidä punaista 
laukaisukytkintä painettuna, siirrä ohjain taaksepäin (ylös) ja pidä 
siellä, kunnes työlava on sopivalla korkeudella. Nostimen kytkin toimii 
yhdessä ajokytkimen kanssa. Laukaisukytkimen vapauttaminen 
keskeyttää meneillään olevan toiminnon.
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Laskeminen

• Varmista ennen työlavan laskemista, ettei saksipuomiston alueella ole ketään.

• Huom. Koneessa on hälytys, joka antaa merkkiäänen kun työlavaa lasketaan.

• Jos käytät maatason ohjaimia, aseta nostimen kytkin alas- asentoon ja pidä siellä, 
kunnes työlava on täysin alhaalla. Jos käytät työlavan ohjaimia, valitse 
nostotoiminto puristamalla punaista laukaisukytkintä ja liikuta sitten ohjainsauvaa 
eteenpäin (alas) ja pidä siellä, kunnes työlava on halutulla korkeudella tai täysin 
alhaalla. Nostimen kytkin toimii yhdessä ajokytkimen kanssa. Laukaisukytkimen  
vapauttaminen keskeyttää meneillään olevan toiminnon.
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Lopetuskäytäntö



Lopetuskäytäntö

• Aja nostin turvalliseen asentoon, esim. kuljetusasentoon
• Pysäytä energiat
• Palauta työn päätyttyä henkilönostin sovittuun säilytyspaikkaan
• Ilmoita henkilönostimen mahdollisista vioista
• Työn päätyttyä jätä henkilönostokori sellaiseen asentoon ettei se aiheuta vaaraa
• Puhdista henkilönostin työssä aiheutuneesta liasta
• Laita henkilönostin lataukseen
• Säilytys ulkoalueella (suojaa mahdollisilta sää haitoilta)
• Estä asiaton käyttö, poista virta-avain tai lukitse ohjaintaulu
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Turvallinen työskentely 
henkilönostimella



Tsekkauslista
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Kunto ja siisteys Kunnossa Ei kunnossa Korjattavaa/vastuuhlö

Turvavaljaiden kunnon tarkistus

Tuenta-alusta-ja nostorakenteet ehjät ja turvalliset, 
ei tilapäiskorjauksia eikä näkyviä 
muodonmuutoksia
Hydrauliletkuissa ja –sylintereissä ei ulkoisia 
vaurioita eikä näkyviä vuotoja, hydrauliöljyn määrä
Moottorin ja akun siisteys, ei nestevuotoa
Sähkövedot ehjät, ei tilapäiskorjauksia
Työtaso ja kaiteet ehjät, ei tilapäiskorjauksia
Portti palautuu kiinni ja sen lukitus toimii
Konekilpi, ohje/turvamerkinnät 
Käyttöohje ja vuositarkastuspöytäkirja nostimen 
mukana



Tsekkauslista
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Hallinta ja turvalaitteet Kunnossa Ei kunnossa Korjattavaa/vastuuhlö

Vaaka-asennon osoitinlaite (vesivaaka) sekä 
kallistuksen merkkivalo/ äänimerkki ehjät ja 
toimivat

Tukijalkojen rajat toimivat

Hallintalitteet alhaalla ja työtasolla ovat ehjät, 
puhtaat ja merkitty asianmukaisesti, 
ohjauskytkimet palautuvat vapaalle 
Hätäpysäytys toimii
Käsitoiminen varalasku toimii
Kuorman valvontalaitteet toimivat (kokeilu 
maasta/työtaso ,mahdollisimman alhaalla)
Ajojarrut toimivat



Tsekkauslista
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Työmaa olosuhteet Kunnossa Ei kunnossa Korjattavaa/vastuuhlö

Nostimen käyttöalusta ja siirtoreitit ovat 
turvalliset

Nostimen työskentelyalue on turvallinen, merkitty 
ja eristetty
Nostin on vaakasuorassa, tasapainossa ja 
pystytetty ohjeiden mukaisesti

Nostimen havaittavuus (valot, varoitusäänet)
Suojaamattomille vaara-alueille pääsy estetty
Nostopaikkojen sähköjohdot ja muut yläpuoliset 
esteet huomioitu
Käyttäjät ovat saaneet nostimen 
käyttökoulutuksen



Lopetuskäytäntö tsekkauslista
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Kunto ja siisteys Kunnossa Ei kunnossa Korjattavaa/vastuuhlö

Työskentelyalueen järjestys ja siisteys työskentelyn 
loputtua
Tuenta-alusta-ja nostorakenteet ehjät ja turvalliset, 
ei tilapäiskorjauksia eikä näkyviä 
muodonmuutoksia

Hydrauliletkuissa ja –sylintereissä ei ulkoisia 
vaurioita eikä näkyviä vuotoja, hydrauliöljyn määrä

Moottorin ja akun siisteys, ei nestevuotoa
Sähkövedot ehjät, ei tilapäiskorjauksia
Työtaso ja kaiteet ehjät, ei tilapäiskorjauksia
Portti palautuu kiinni ja sen lukitus toimii
Konekilpi, ohje/turvamerkinnät 
Käyttöohje ja vuositarkastuspöytäkirja nostimen 
mukana



Lopetuskäytäntö tsekkauslista
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Hallinta ja turvalaitteet Kunnossa Ei kunnossa Korjattavaa/vastuuhlö

Vaaka-asennon osoitinlaite (vesivaaka) sekä 
kallistuksen merkkivalo/ äänimerkki ehjät ja 
toimivat

Tukijalkojen rajat toimivat

Hallintalitteet alhaalla ja työtasolla ovat ehjät, 
puhtaat ja merkitty asianmukaisesti, 
ohjauskytkimet palautuvat vapaalle 
Hätäpysäytys toimii
Käsitoiminen varalasku toimii
Kuorman valvontalaitteet toimivat (kokeilu 
maasta/työtaso ,mahdollisimman alhaalla)
Ajojarrut toimivat
Turvavaljaiden kunto ja säilytys


