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Henkilönostin

Teknistä tietoa henkilönostimista
Mallit
nivelpuominostin
teleskooppipuominostin
saksilava
mastolla tai mastoilla varustettu nostolava
Toiminta
mekaaninen
hydraulinen
Käyttövoima
sähkövirta (220 V / 380 V)
akku
polttomoottori
Vakiolisälaitteet
sähköpistorasia nostokorissa
erilaiset nostokorityypit valinnaisia
Lisävarusteet
paineilman tai hydrauliikan ulosotto nostokorissa
moottorikäyttöinen nostolaitteen siirtolaite
ajokytkimet myös nostokorista
Käyttöalue
- soveltuvat henkilönostoihin erilaisissa asennus- ja rakennustöissä.
Hankinta ja käyttöönotto
- hankinnan yhteydessä varmistetaan, että henkilönostin on suunniteltu ja
valmistettu henkilönostotyötä varten
- käyttöönottotarkastus (ensimmäinen tarkastus) on tehty
- määräaikaistarkastuksesta on kulunut alle vuosi (kilpi/pöytäkirja)
- käyttöönottotarkastus työmaalla (pystytystarkastus) on tehty
- nostimen mukana on käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet
- ennen nostimen käyttöönottoa käyttäjälle
- selvitetään nostimen oikea käyttö ja tyypillisimmät käyttövirheet
- käydään läpi käyttö- ja turvallisuusohjeet
- nostintyyppi valitaan tehtävän työn, nostimen liikealueen ja alustan (kaltevuus,
tasaisuus, lujuus) perusteella
- käyttöönotettaessa
- suunnitellaan etukäteen nostotyö, nostopaikat ja nostosuunnat
- nostimen pystytysalusta tasoitetaan ja vahvistetaan tarvittaessa,
ota huomioon, että tukijalka saattaa lävistää asfaltin
- nostin siirretään paikoilleen ja asetetaan tuet tai tukijalat sekä tukien
aluslevyt sekä varmistetaan nostimen pysty- ja vaakasuoruus
- nostimen ja työalueen alapuolinen alue erotetaan muusta työmaasta lippusiiman, suoja-aidan tai puomien avulla sekä varoituskilvillä "Varo, nostotyö käynnissä".
Käyttö
- kokeile laitteen toiminta ja varmista varsinkin kylmänä ja sateisena päivänä
koekäytöllä jarrujen ja varoituslaitteiden toiminta
- älä käytä ja siirrä nostinta kaltevalla tai epätasaisella alustalla, varmista
sallittu kaltevuus kone- ja laitekohtaisesti
- nostoreitit ja työalueet suunnitellaan etukäteen ja nostinta siirretään riittävän
usein työn aikana
- nostoreittien suunnittelussa otetaan huomion työmaan ilmajohdot, rakennuksen ulokkeet yms.
- nostinta ei saa ajaa rakenteisiin kiinni eikä yli sallitun liikealueen
- tarkista nostimen nostokyky, älä ylikuormita nostinta
- nostinta ohjataan alustasta ja/tai nostokorista
- nostimen tuennan tulee säilyä vakaana koko noston ja työskentelyn ajan
- kaatumisvaara tulee erityisesti ottaa huomioon lastattaessa koriin rakennustarvikkeita noston aikana esimerkiksi ikkunasta tai parvekkeelta
- nostimen ja työskentelyalueen alla ei saa liikkua ulkopuolisia henkilöitä
- työskentelyalue pidetään siistinä ja järjestyksessä
- tarkista työympäristön turvallisuus ennen nostimen tai nostokorin siirtoa
- noston aikana ei saa poistua nostokorista
- nostokorista poistutaan pääsääntöisesti sen ollessa ala-asennossa
- nostokorin kaiteelle kiipeäminen, nostokorista kurotteleminen ja työpukkien
tai tikkaiden käyttö nostokorissa työn aikana on ehdottomasti kielletty
- työntekijän putoamissuojaus varmistetaan turvavaljailla.
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Suoja- ja varotoimet
Suojalaitteet
- rajakatkaisin, joka estää nostimen ajamisen liian korkealle tai liiaksi sivulle
- ylikuormitussuoja, joka estää ylikuormitetun laitteen liikkeellelähdön
- varalaskujärjestelmä, joka mahdollistaa nostimen laskemisen alas mottorin
sammuttua
- suojaeristetty kori
- työlavaan tai -koriin kiinnitetty kuormakilpi.
Varmistukset ja varotoimet
Ennen käyttöä
- selvitetään työalue ja nostimen liikealue
- tarkistetaan nostimen tuenta
- tarkistus-, huolto- yms. töissä nostin lasketaan alas, moottori sammutetaan
ja irrotetaan pois sähköverkosta.
Käytön aikana
- noudatetaan laitevalmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeita
- tarkkaillaan alustan tasaisuuden säilymistä ja tuennan vakavuutta
- nostokoria ei saa ajaa liikealueen ulkopuolelle
- materiaaleja nostettaessa ja työskennneltäessä nostolava ja -kori
kuormataan tasaisesti niin, että nostimen vakavuus säilyy koko noston ja
työn ajan.
Käytön jälkeen
- irrotetaan sähköliitäntäjohto
- tarkistetaan nostimen kunto
- kuljettamista ja siirtoa varten nostin asennetaan kuljetusasentoon.
Toiminta häiriötilanteessa
Nostimen pysähtyminen kesken noston
- laske nostokori tai -lava hätälaskujärjestelmän avulla maahan
- estä nostimen käyttö
- tarkista
- rajakatkaisimien kunto
- sähkölaitteiden kunto ja toiminta
- sähköliitäntäjohdon ja pistokkeiden kunto ja liitokset
- suojalaitteiden kunto ja toiminta
- hydrauliikkajärjestelmän kunto, toiminta ja hydrauliikkaöljyn määrä
- nostolavan alusta ja tuenta.
Nostokori tai -lava ei nouse
- tarkista edellisten lisäksi
- kuorman määrä ja tasapaino, ei ylikuormaa
- suojalaitteiden ja varokkeiden kunto ja toiminta
- hallintalaitteiden kunto ja toiminta.
Henkilökohtaiset suojaimet
- nostolavalla työskenneltäessä käytetään tehtävän työn edellyttämiä
henkilökohtaisia suojaimia
- turvavaljaat ja -köysi.
Huolto
- nostin huolletaan laitevalmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti
- suojalaitteiden, sähkölaitteiden ja -liitäntäjohtojen, akkujen ja hydrauliikan
kunto ja toiminta tarkistetaan säännöllisesti vähintään kerran viikossa
- hitsausliitosten, nivelten ja tukijalkojen kunto ja toiminta tarkistetaan
silmämääräisesti säännöllisesti vähintään kerran viikossa
- vähintaan kerran vuodessa tehtävän määräaikaishuollon ja aina korjausten
jälkeen nostin tarkastetaan, ja tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja.

© Rakennuskonepäälliköt ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennustietosäätiö RTS

74

Henkilönostin

Nosto- ja siirtolaitteiden käytön tarkastukset, säännökset ja ohjeet
Tarkastukset

Käyttötarkoitukseen sopivuus
Käyttöönottotarkastus työmaalla
Määräaikaistarkastus vähintään kerran vuodessa
Käytönaikainen tarkastus viikoittain
Toiminnan tarkastaminen ja kunnossapito päivittäin

Määräykset ja
vaatimustenmukaisuus

Suomen säädöskokoelma 299/1958 (1001/1999), Työturvallisuuslaki.
VNp 629/1994(427/1999), Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta.
VNp 1314/1994, (1104/1999, 765/2000), Valtioneuvoston päätös koneiden
turvallisuudesta.
VNp 793/1999, Valtioneuvoston päätös henkilönostoista nosturilla ja
haarukkatrukilla, (erityistapaus).
VNp 1406/1993 (1209/1996), Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista.
VNp 1407/1993, Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä.
STMp 156/1998, Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä.
CE-merkintä
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

SFS-standardit

SFS-EN 1495, Maston varassa kiipeävät työtasot. 1997.
SFS-EN 280,Siirrettävät henkilönostimet. Suunnittelulaskelmat. Vakavuus.
Rakenne. Turvallisuus. Tarkastukset ja testit.

Ohjeet

Laitekohtaiset turvallisuusohjeet.
Kone-Ratu 05-3012, Henkilönostimet, saksilavat, nivelpuominostimet,
teleskooppipuominostimet.
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Henkilönostimen käyttöönotto ja käyttö
Yritys, työmaa
Osoite
Laatija

Tarkastuslista
tarkastettu pvm/tarkastaja huomautettavaa
Nostinta käyttöönotettaessa tarkastetaan
käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten pitäminen
käyttö- ja huolto- ja turvallisuusohje
maapohjan kantavuus, tasaisuus ja kaltevuus
tukijalkojen ja aluslevyjen sijainti
sallittu kuormitus, kilvet ja merkinnät
nostimen pystysuoruus
suojalaitteiden toiminta
työkorin ja -lavan hallintalaitteet
työkorin ja -lavan kaiteet, portit, kiinnitykset, siisteys
nostovarsien kunto ja hitsausliitokset
hätäpysäyttimen toiminta
varalaskujärjestelmän venttiilit ja toiminta
sähkölaitteiden ja -liitäntäjohtojen kunto ja toiminta
nostimen liikealue
työympäristön sähköjohdot, kaivannot, valaistus ym.
koekäyttö
käyttäjien perehdyttäminen.
Nostimen käytön aikana tarkistetaan
nostimen vakavuuden säilyminen
maapohjan kantavuus ja painumat
tukijalkojen ja aluslevyjen sijainti
nostokorkeuden ja liikealueen riittävyys
maksimikuormitus
lastaus-, purku- ja työskentelytasapaino
turvavaljaiden ja työn mukaisten suojainten käyttö.
Nostimen käytön jälkeen tarkistetaan
suojalaitteiden kunto ja toiminta
sähkölaitteiden kunto ja toimivuus
nostokorin ja -lavan hallintalaitteiden rakenteet, kunto
ja toimivuus.
Työturvallisuus
nostimen vakavuus
nostoalueen rajat
kuorman määrä ja vakavuus
henkilökohtaiset suojaimet
ensiapu.
Muut asiat
toimintahäiriöisen ja rikkoontuneen nostimen korjaus teetetään
aina työkoneiden korjaamiseenperehtyneellä henkilöllä tai
työkonekorjaamossa.
Korjauksen jälkeen nostin tarkastetaan, ja tarkastuksesta
laaditaan tarkastuspöytäkirja.
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