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• Taustalla on vuonna 2013 tapahtunut onnettomuus, 
jonka tutkinnan jälkeen Onnettomuustutkintakeskus 
suositti raportissaan INFRA ry:tä laatimaan tilaajien ja 
nostourakoitsijoiden avuksi yhtenäiset vaikean noston
kriteerit sekä työmaalla tapahtuvan toiminnan ja 
vastuiden selkeyttämistä

• Laadittu yhteistyössä
Talonrakennusteollisuuden,Rakennusliiton
Rakennuskonepäälliköiden ja INFRA’n kanssa 

Ajoneuvonosturiohje
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Ajoneuvonosturiohjeen sisältöä

• Työnjohto ja noston suunnittelu

• Tilaaja/päätoteuttaja vastaa työnjohdosta ja nostotyön suunnittelusta
• Maaperän tutkimukset
• Vaikea nosto=> kirjallinen suunnitelma aina jos vähintään kaksi nosturia

• Ajoneuvonostureita koskevat vaatimukset
• Tehtävät tarkastukset (työmaalla, nosturit)
• Kuljettajan pätevyys
• Turvallinen alamiestyöskentely ja taakan kiinnitys
• Ajoneuvonosturin vuokrauksen periaatteet ja

ajoneuvonostureiden vuokraamisen yleiset ehdot.  
YSE ehdot ei sovellu tähän tarkoitukseen!

• www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/julkaisuja/ajoneuvo
nosturiohje-2016.pdf
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Tieliikennelain uudistus

INFRAn Ajoneuvonosturi- ja erikoiskuljetusjaoston 
ehdotukset mukana uudistuksessa

• Jakamattoman kuorman määrittely
• Useampiakselisella puoliperävaunulla voisi kuljettaa nosturin 

(siirron yhteydessä) varusteita kantavuuden rajoissa

• Vähintään kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän 
suurin sallittu massa korotettaisiin nykyisestä 

48 tonnista 52 tonniin
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KUNTA ”SAIRASTAA”

MISTÄ APU?

Magnus Frisk
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MIKSI KUNTIEN ON TEHOSTETTAVA TOIMINTOJAAN? 

• Kuntien velkaantuminen

• Talouden heikko yleinen kehitys

• Muuttoliike ja ikärakenteen muutos

• Teknisten palveluiden kysyntä ja 
vaatimukset kasvavat käytettävissä olevia 
voimavaroja enemmän
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SAAMMEKO ESITELLÄ
RESEPTIN, JOLLA
KUNTASI TALOUS
PARANEE?

www.infra.fi/resepti

http://www.infra.fi/resepti


Kutsuuko kuntasi virkistymään, viihtymään ja menestymään?
Tarjoaako se ihmisiä ja yrityksiä kiinnostavia sijainteja hyvien

yhteyksien ääreltä? Pane infra iskukuntoon.

 Laadukkaat tekniset verkostot sekä hyvät väylät ja 
joukkoliikenneratkaisut houkuttelevat asuntoja ja yritystoimintaa.

 Inventoi infra. Kun tiedät riittävästi, toimi. Ota 
yhdyskuntatekniikan korjausvelka hallintaan. Vie eteenpäin 
investointeja, jotka mahdollistavat kasvun ja hyvinvoinnin.
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Kuka kunnassasi tekee miljoonahankintoja markkinoilta ja
millä osaamisella? Tiedostetaanko teillä hankintaosaamisen

strateginen rooli? Ota hankinnat haltuun.
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 Yhdyskuntatekniikan hankinnoilla vaikutetaan pitkään kunnan 
menestymis- ja kasvusuunnitelmiin.

 Ota kumppanit tueksi. Kehitä ja yhtenäistä hankintoja muiden 
kuntien ja yritysten kanssa, kerää palautetta. Huolehdi, että 
tilaajilla on oikeat asiakirjamallit ja hyvä markkinoiden tuntemus. 
Kun paikallismarkkinat toimivat, kunnan verokertymä paranee.

http://www.infra.fi/resepti


Tuottaako kuntasi yhdyskuntatekniset palvelut nyt
taloudellisimmalla mahdollisella tavalla?
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Väännä tehot tappiin.

 Kun palvelut toteutetaan kunnan omana työnä, henkilöstö- ja 
konemäärä on vakioitu, vaikka käyttötarve vaihtelee. 
Vaihtoehtona on hankkia palvelua markkinoilta vain tarpeeseen.

 Vapauta omiin koneisiin, halleihin ja henkilöstöön sidottua kun-
nan rahaa hyödyllisempään käyttöön. Osta palvelua joustavasti 
alueesi yrityksiltä ja säästä miljoonia. Saat samalla käyttöön 
markkinoiden tehokkaimmat tekniikat ja toimintatavat.

http://www.infra.fi/resepti
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PISTETÄÄN
INFRA TÖIHIN!
www.infra.fi/resepti
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Infrabarometrin tuloksia



Yli 70 % vastaajista näkee infrarakentamisen 
kasvavan seuraavan kolmen kuukauden aikana

13

64

29
23

69
74

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 syksy 2016 kevät 2016 syksy

Sitä seur. 3 kk aikana

Seur. 3kk aikana

saldoluku

29.10.2016

Lähde: RT

Rakennusteollisuus RT 13



Vuoden 2016 liikevaihdon arvioitu jakautuminen 
piireittäin

Uusimaa
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Länsi-Suomi
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Infrarakentajien tilauskirjat kesällä hieman 
vuodentakaista paksummat
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KIITOS JA HAUSKAA 
RISTEILYÄ
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