
 
Vna työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 2008, muutettu 1.3.2020, otteita: 

5 § Työvälineen toimintakunnon varmistaminen 
Työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen 
toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja 
muilla sopivilla keinoilla. Työvälineen toimintakunnon 
varmistamiseksi tehtävän tarkastuksen ja testauksen saa 
tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt 
pätevä henkilö.  
 
14 § Erityiset pätevyysvaatimukset 
Kuljettajalla on oltava suoritettuna ammattitutkinto tai sen 
soveltuva osa seuraavien nosturien ohjaamiseen:               
1) ajoneuvonosturi, jonka nostokyky on yli 5 tonnia;            
2) torninosturi, jonka kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä; 
3) kuormausnosturi, jonka kuormamomentti on yli 25 
tonnimetriä ja joka on tarkoitettu pääasiassa muuhun 
käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen ja purkamiseen. 
 
14a§ Työntekijällä on oltava työnantajan kirjallinen lupa: 
1) trukin käyttämiseen; 2) henkilönostimen ohjaamiseen; 3) 
taakan kiinnittämiseen asennuskäyttöön tarkoitettuun 
nosturiin. Työnantajan on ennen luvan antamista 
varmistettava, että kuljettajalla on riittävä kyky ja taito 
työvälineen turvalliseen käyttämiseen tai taakan 
kiinnittämiseen. Vaatimusta työnantajan kirjallisesta luvasta 
sovelletaan myös kuormamomentiltaan enintään 25 
tonnimetrin torninosturin kuljettamiseen. Työnantajan on 
ennen luvan antamista varmistettava, että työntekijällä on 
saamansa koulutuksen perusteella riittävä kyky ja taito 
työvälineen turvalliseen käyttämiseen. 
 
20 § Nostotyön suunnittelu ja nostolaitteen valinta 
Nostotyön suunnittelussa ja nostolaitteiden valinnassa on: 
1) huolehdittava siitä, että nostot suunnitellaan huolellisesti, 
jotta nostot voidaan toteuttaa työntekijän turvallisuutta 
vaarantamatta; erityisesti on huolehdittava siitä, ettei taakan 
alla tai vaara-alueella liikuta tarpeettomasti noston aikana; 
2) valittava käyttötarkoitukseen sopiva ja suoritusarvoiltaan 
riittävä nostolaite; 
3) varmistettava, että noston suorittamiseen on riittävästi 
tilaa; 
4) varmistettava nostolaitteen turvallinen sijoittaminen 
kantavalle ja tasaiselle ajo- ja nostoalustalle niin, että 
nostolaite ei voi kallistua, kaatua tai liikkua 
hallitsemattomasti; 
5) valittava tarvittaessa taakan nostamiseen tarkoitukseen 
sopivat nostoapuvälineet; 
6) varmistettava, että nostolaitteen käyttöpaikalta on riittävä 
näkyvyys 
7) laadittava nostotyösuunnitelma, jolla varmistetaan 
toimintojen yhteensovittaminen, jos taakkaa on nostettava 
yhtä aikaa kahdella tai useammalla nostolaitteella; sekä 
8) ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin taakkojen tai 
nostolaitteiden osien välisten törmäysten välttämiseksi, jos 
kaksi nostolaitetta tai useampia nostolaitteita asennetaan tai 
pystytetään työpaikalle siten, että niiden toiminta-alueet ovat 
päällekkäin. 
 
21 § Nostolaitteen käyttö 
Nostolaitteen suurinta sallittua kuormitusta ei saa ylittää. 
 
 
 
 

23 § Nosturin lisävaatimukset 
4) Milloin nosturin ohjauspaikalta ei voida nostotilanteessa 
seurata taakkaa riittävästi, on käytettävä 
tarkoituksenmukaisia apuvälineitä tai merkinantajaa. 
 
24 § Nostoapuvälineet 
Nostoapuvälineen kunto ja merkinnät on varmistettava 
ennen nostoapuvälineen käyttämistä. Sellaista 
nostoapuvälinettä, josta puuttuu suurinta sallittua kuormaa 
osoittava merkintä, ei saa käyttää. Vaurioitunutta 
nostoapuvälinettä ei saa käyttää. 
 
32 § Yleiset säännökset käyttöönotto- ja 
määräaikaistarkastuksista 
Työnantajan on huolehdittava, että sen lisäksi, mitä 5 §:ssä 
säädetään, hyväksytty asiantuntija tai asiantuntijayhteisö 
tekee liitteessä mainituille työvälineille niiden oikean 
asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi 
käyttöönottotarkastuksen tai määräaikaistarkastuksen. 
 
34 § Määräaikaistarkastus 
Määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein 
ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen tai, jollei 
työvälineelle ole tehtävä käyttöönottotarkastusta, vuoden 
välein siitä ajankohdasta, kun työnantaja otti työvälineen 
käyttöön. Tarkastusväliä voidaan pidentää, jos työvälineen 
käyttö on vähäistä ja olosuhteet erityisen vähän työvälinettä 
rasittavat.  
 
35 § Perusteellinen määräaikaistarkastus 
Edellä 34 §:ssä tarkoitetun määräaikaistarkastuksen lisäksi 
työvälineelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus 
lähestyttäessä valmistajan määrittämiä työvälineen 
suunnittelurajoja, tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 
10 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta. 
Perusteellisten määräaikaistarkastusten ajankohtaa 
arvioitaessa on otettava huomioon työvälineen käytön 
rasittavuus, määräaikaistarkastuksissa havaitut vauriot ja 
tehdyt korjaukset sekä työvälineessä mahdollisesti 
esiintyvät tyyppiviat. 
 
37 § Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten 
suorittajat 
Liitteessä mainitun työvälineen käyttöönotto- ja 
määräaikaistarkastuksen suorittajan tulee olla 
vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden 
toteamisesta annetun lain (920/2005) 4 §:ssä tarkoitetun 
arviointielimen päteväksi toteama asiantuntijayhteisö tai 
arviointielimen päteväksi toteaman sertifiointielimen 
hyväksymä riippumaton asiantuntija. 
 
38 § Tarkastuspöytäkirja ja tarkastusmerkintä 
Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee 
tarkastuksen kulku. Sen tulee sisältää havainnot työvälineen 
turvallisuuteen vaikuttavista vioista ja puutteellisuuksista 
sekä niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi annetut 
tarpeelliset ohjeet. Lisäksi sen tulee sisältää tarkastajan 
arvio siitä, koska seuraava määräaikaistarkastus tai 
perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä ja mitä siinä 
pitää erityisesti selvittää. Pöytäkirjaan tulee merkitä 
viimeisen perusteellisen tarkastuksen päivämäärä. 
Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä 
merkintä työvälineeseen. 
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