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Tämä julkaisu on tarkoitettu vain yleiseen tiedotustarkoitukseen. Konecranes varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tuotteita tai 
niiden yksityiskohtia tai lopettaa tuotteiden myynnin. Tämän julkaisun tietoja ei tule pitää tuotetakuuna kuten takuuna minkään tuotteen 
sopivuudesta tiettyyn tai yleiseen tarkoitukseen, takuuna laadusta tai sisällön vastaavuudesta myyntisopimuksiin.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, 
telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. 
Vuonna 2016 konsernin (vertailukelpoinen yhdistetty yhtiö) liikevaihto oli yhteensä 3 278 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 17 000 työntekijää 
ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n A-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

© 2017 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses” ja   - Konecranes-tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
Konecranes-tavaramerkkejä.
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VALMIUDET NOSTURIN 
TURVALLISEEN HALLINTAAN

Työturvallisuuslaki ja Valtioneuvoston käyttöasetus velvoittavat 
työnantajan antamaan työkoneen, mukaan lukien teollisuusnosturit, 
käyttäjälle riittävän opastuksen ja perehdyttämisen sen turvalliseen 
käyttöön. Opastukseen liittyy myös toiminta vaaratilanteissa. 
Tehtävien ja tuotannon muutokset sekä uusien nostureiden 
käyttöönotto tai ohjaustavan muutokset sisältävät aina 
koulutustarpeen. Koulutusta tarvitaan riippumatta siitä, onko 
kokemusta kertynyt pitkän työuran aikana, tai onko kyseessä  
uutta työtä omaksuva henkilö. 

Konecranes-kunnossapidolla on pitkä kokemus nosturin 
käyttäjäkoulutuksista. Asiakkaan tiloissa ja laitteilla koulutamme 
vuosittain noin 2000 henkilöä. Koulutuksen vetäjillä on 
ammattitaitonsa lisäksi käytössään räätälöity Konecranes-
koulutusmateriaali. Toimintaperiaatteemme mukaan pätevä 
kouluttaja löytyy läheltä Sinua.

KOULUTUKSEN TAVOITE
Koulutuksen tavoite on parantaa valmiuksia nosturin hallintaan ja 
oikeaan ajotapaan. Tieto käyttäjän ja omistajan velvollisuuksista sekä 
ymmärrys nostotyöstä ja sen vaaroista antavat pohjan turvalliseen 
työn suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppijoiden omakohtaisilla 
kokemuksilla ja tuntemuksilla teoria sidotaan käytäntöön ja sitoutetaan 
oppijat turvalliseen työntekoon.

KOULUTUKSEN RAKENNE 
• Teoriakoulutus toteutetaan asiakkaan luona
• Ajoharjoitukset tuotannossa olevilla nostureilla
• Sopiva osallistujamäärä 8–12 henkeä
• Kouluttajan allekirjoittama osallistujatodistus
• Todistukseen on yksilöity pidetyn koulutuksen sisältö
• Kirjallinen loppukoe, tilaajan niin halutessa

SISÄLTÖ
Peruspaketti on päivän mittainen oppijakeskeinen koulutus, joka sopii 
sekä vasta-alkajalle että kokeneelle nosturinkäyttäjälle.

ASENNE, TIEDOT, TAIDOT
• Onko tavoite nollata työtapaturmat?

• Syntyykö siirroissa laatutappioita?

• Entä tuotannon tehokkuus?

• Muistatko läheltä piti -tilanteita?

Erikoiskoulutukset
Erikoiskoulutukset kootaan ja järjestetään sopimuksen 
mukaan. Koulutus sisältää tarvittavan Konecranes-
materiaalin lisäksi asiakaskohtaista aineistoa. 
Koulutukset jaetaan soveltuvin osin Konecranes 
Instituutin ja asiakkaan toimitilojen kesken.

• Lainsäädäntö
• Omistajan velvollisuudet
• Nosturi
• Nosturin turvalaitteet
• Nosturin turvallinen käyttö
• Turvallinen 

nostotapahtuma

• Ohjaustoiminnot
• Radio-ohjaus
• Taakan heilunta
• Nostoapuvälineet
• Kappaleen painopiste
• Käsimerkit
• Ajoharjoittelut

Peruspaketti sisältää seuraavat aiheet:

OTA YHTEYTTÄ:
Konecranes Finland Oy, Service
Puh: 020 427 11

Paikalliset nosturihuollon  
huoltopäälliköt 
bit.ly/KC-Nosturihuolto-yhteystiedot


