
Firenze, Napoli ja Roma istutusastioiden 
nostoapuvälineiden käyttöohjeet.
• Firenze, Napoli ja Roma istutusastioiden nostoapuvä-
line on tarkoitettu ainoastaan mainittujen istutusastioi-
den nostoon ja siirtelyyn.

• Nostoapuväline voidaan kiinnittää trukki- tai lavahaa-
rukoihin niille tarkoitetuista kiinnityskohdista tai sitä 
voidaan nostaa ketjuilla suoraan nostolenkistä.

• Trukki- tai lavahaarukoihin kiinnitettäessä on laite lu-
kittava lukitusketjulla. (Kuva 1)

• Nostoketjuilla nostettaessa on käytettävä lukkiutuvilla 
koukuilla varustettuja nostoketjuja.

• Varsinainen nostoapuväline on suunniteltu Firenze 
istutusastian nostoon. Roma ja Napoli istutusastioita 
nostettaessa on laitteeseen kiinnitettävä näiden nos-
toon tarkoitetut lisälaiteet, (adapterit), jotka kiinnite-
tään nostolaitteeseen laitteiden kiinnityskohdista kuvan 
osoittamalla tavalla. (Kuva 2)

• Nostoapuväline työnnetään laitteen alareunassa ole-
van tukirenkaan avoin pää edellä ruukun alaosaan ja 
nostetaan varovasti ylös, kunnes tukirengas tarraa ruu-
kun kylkiin kiinni. (Kuva 3)

• Nosto ja siirtelytyö tulee suorittaa asianmukaista 
varovaisuutta noudattaen lähiympäristö huomioiden. 
Noston aikana on erityisesti kiinnitettävä huomiota, että 
kukaan ei liiku nostolaitteen ja ruukun läheisyydessä.

• Istutusastiat on mitoitettu ainoastaan ruukun ja si-
sälle tulevien materiaalien, eli mullan ja mahdollisten 
altakastelulaitteiden aiheuttamille kuormille. Istutu-
sastiat ei ole tarkoitettu muunlaisten materiaalien tai 
tavaroiden siirtelyyn eikä niitä myöskään pidä kasata 
päällekkäin niiden ollessa täynnä multaa. Istutusastiat 
ei ole myöskään mitoitettu koville iskukuormille, joten 
siirtelyssä ja nostossa tulee tämän johdosta kiinnittää 
huomiota rauhallisiin liikkeisiin.

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 3.
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Istutusastioiden nostoapuvälineiden 
huolto ja tarkistusohjeet.
Määräaikaistarkastus
Nostoapuvälineille tehdään määräaikaistarkastus vä-
hintään vuoden välein varmistaen niiden käyttökunto. 
Määräaikaistarkastuksen suorittaa Rudus Betonituote 
Oy. Määräaikaistarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Käyttöönottotarkastus
Käyttöönottotarkastuksen tarkoituksena on varmistua 
siitä, että nostoapuväline toimii oikein ja että se sovel-
tuu suunniteltuun käyttöön oikeissa käyttöolosuhteissa. 
Tarkastus suoritetaan ennen nostoapuvälineen siirtoa 
työmaalle ja tarkastuksen tekee Rudus Betonituote Oy. 
Tarkastuskortti vaihdetaan aina uuteen jokaisen käyt-
töönottotarkastuksen jälkeen, mihin merkitään tarkas-
tuspäivämäärä ja tarkastan nimikirjaimet. Nostoapuvä-
lineiden tarkastus tehdään yleensä silmämääräisesti. 
Tarkastuksessa arvioidaan käytön aiheuttaman kulumi-
sen, muodonmuutosten tai vaurioiden vaikutusta tur-
valliseen käyttöön sekä tiedot (merkintä) suurimmasta 
sallitusta kuormasta.

Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus tehdään nostoapuvälineelle, jot-
ta varmistetaan että se on tilauksen mukainen ja ettei 
se ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vastaanottotarkas-
tus tehdään työmaalla, minkä tekee työmaan valitse-
ma henkilö. Vastaanottotarkastuksen dokumentoinnin 
suorittaa työmaa.

Nostoapuvälineestä tulee löytyä:
- Tieto suurimmasta sallitusta kuormasta
- Merkintä käyttöönottotarkastuksesta (tarkistuskortti)
- CE merkki
- Tiedot valmistajasta ja valmistusnumero
- Käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet (suomenkieliset)
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus tai toimittajan va-
kuutus

Nostoapuvälineiden säilyttäminen
Nostoapuvälineet ovat säilytettävä niin että ne eivät 
vahingoitu tai rikkoudu. Oikea säilytystapa lisää nosto-
apuvälineiden käyttöikää.

Nostoapuvälineeseen on oltava aina merkittynä sen 
suurin sallittu kuorma. Ellei tätä merkintää löydy, nosto-
apuvälinettä ei saa käyttää. Ylikuormittaminen on aina 
kiellettyä.
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