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14 § Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden laitteiden 
turvallisuus 

Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja 
muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, 
elementtien, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, 
henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto 
on rakennustyömaalla todettava käyttötarkoitukseen 
sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. 

15 § Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden 
käyttöönotto (aiemmin 12 § Käyttöönottotarkastus) 
Sen lisäksi, mitä säädetään työvälineiden turvallisesta 
käytöstä ja tarkastamisesta annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (403/2008), on nostolaitteet ja -apuvälineet 
tarkastettava työpaikalla ennen niiden käyttöönottoa. 

16 § Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja 
turvallisuusseuranta (aiemmin 13§ turvallisuusseuranta) 
Nosturin ja muun nostolaitteen käyttäjän on päivittäin sekä 
tarvittaessa muulloinkin ennen työn alkua kokeiltava 
laitteen toiminta ja varmistauduttava varsinkin kylmänä ja 
sateisena aikana koekäytöin jarrujen ja turvalaitteiden 
toiminnasta. Ajoneuvo- tai kuormausnosturia käytettäessä 
on erityisesti tarkastettava perustaminen (aiemmin 13§ 
varmistauduttava, että maapohjan kantavuus on riittävä 
nosturin sijoituspaikan kohdalla.) 

17 § Työmaatarkastuksiin osallistujat ja pöytäkirjat 
Edellä 12 §:ssä tarkoitetun työmaan vastuuhenkilön tai 
tämän tehtävään määräämän henkilön on tehtävä 14-16 
§:ssä tarkoitetut tarkastukset ja työmaan työntekijöiden 
keskuudestaan valitsemalle edustajalle on varattava 
tilaisuus olla siinä mukana. Nosturin tarkastuksessa on sen 
käyttäjän oltava mukana. … Edellä 15 ja 16§:ssä 
tarkoitetuista tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa tai 
muuta tallennetta, johon on merkittävä toimintaan 
osallistuneet, tarkastuskohteet, mahdolliset huomautukset, 
ja milloin esitetyt korjaukset on tehty. 

18 § Vikojen korjaaminen 
Edellä 14-16 §:ssä tarkoitetuissa tarkastuksissa todetut, 
työturvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välittömästi 
ja aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen 
käyttöönottamista. Koneet, työvälineet ja nostolaitteet 

19 § Turvallisuus ja sijoittaminen 
Rakennustyössä käytettävien koneiden ja muiden teknisten 
laitteiden on oltava rakennustyömaalla käyttötarkoitukseen 
sopivia, riittävän lujarakenteisia rakennustyön olosuhteisiin 
ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen 
eivätkä muille työmaalla oleville. Ajoneuvo- tai 
kuormausnosturia käytettäessä on erityisesti 
varmistauduttava, että maapohjan kantavuus on riittävä 
nosturin sijoituspaikalla. Nostolaitteet on perustettava ja 
ankkuroitava tai tuettava siten, etteivät ne käytettäessä 
liiku niin, että siitä aiheutuu vaaraa. Maapohjan kantavuus 
nosturin alla on selvitettävä ja ryhdyttävä sellaisiin 
toimenpiteisiin, ettei nosturin vakavuus vaarannu. Tie- ja 

katualueilla sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla 
koneiden on erotuttava liikenteestä. Työkoneiden ja 
liikenteen välissä on oltava riittävät suojavyöhykkeet. 

20 § Nostolaitteiden ja -apuvälineiden kuormitus 
Nostolaitteessa ja -apuvälineessä, kuten nostoraksissa, -
palkissa, -saksissa tai vastaavissa, on oltava turvallisen 
käytön kannalta tarpeelliset merkinnät. Nostolaitetta tai -
apuvälinettä, josta puuttuu suurinta sallittua kuormaa 
osoittava merkintä, ei saa käyttää ilman luotettavaa 
selvitystä. Nostolaitetta ja -apuvälinettä ei saa 
ylikuormittaa. 

21 § Nostot 
Vaikeita nostotöitä varten on tarvittaessa laadittava 
erillinen kirjallinen nostotyösuunnitelma. 
Nostotyösuunnitelma on aina laadittava käytettäessä 
samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan 
nostamiseen. Jos nosturin tai muun nostolaitteen käyttäjä 
ei voi jatkuvasti valvoa taakan liikkumista, on käyttäjän 
apuna oltava merkinantaja. Sääolosuhteiden vaikutus 
nostotyön turvallisuuteen on ennen nostotyön aloitusta 
erikseen selvitettävä. Taakan teossa on noudatettava 
erityistä huolellisuutta taakan putoamisen ja hajoamisen 
estämiseksi. 

32 § Henkilönostot 
Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen 
tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella, jollei muualla 
toisin säädetä. Rakennustyömaalla on ennen 
henkilönostimen käyttöä varmistettava, että henkilönostin 
on rakenteellisesti kunnossa, että työskentelyalustan tai 
maapohjan kantavuus säilyy riittävänä ja että 
henkilönostimen työskentelyalue on turvallinen. 
Rakennustyömaalla on oltava käytössä olevan 
henkilönostimen käyttöohjeet. Työnantajan on 
varmistettava, että työntekijä osaa käyttää turvallisesti 
henkilönostinta sen käyttöohjeiden mukaisesti. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä tuennan varmistamiseen, 
hallinta- ja turvalaitteiden toimintaan sekä työliikkeiden 
mahdollisiin rajoituksiin. 

71§ Henkilönsuojainten tarve rakennustöissä 
Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. 
Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden 
edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. 
Rakennustyömaalla on yleensä käytettävä turvajalkineita. 
Rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa 
varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy hyvin. 
Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla 
liikenteeseen käytetyillä paikoilla on käytettävä 
varoitusvaatetusta, josta säädetään erikseen. 


