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PÖYTÄKIRJA PERUSTEELLISELLE MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSELLE

Tarkastajan nimi

Allekirjoitus Paikka ja pvm.

Sertifnro Tarkastuksen numero

NOSTIMEN PERUSTIEDOT Merkki ja tyyppi

Valmistaja/maahantuoja Valm. nro/ -vuosi

Maks. nostokyky

Haltija/tilaaja

Osoite

NOSTIMEN KUVAUS KUORMAUSELIN KANNATIN ASENNUSTAPA VARUSTEET

Pilari Ajosillat Köysi tai ketju Lattian päällä Kevennin

Sylinteri Nostovarret Ruuvi/Mutteri Upotettu Ravistin

Saksi/Vivusto Nostopalkki/-taso Hydraulimäntä Siirrettävä

Erityisnostin

Turvallisuuden kannalta tärkeät kokoonpano-osat , jotka tarkastetaan ei ole kunnossa

Ei edellytä tarkastamista,  osaa ei ole tässä nostimessa on kunnossa

Ei edellytä tarkastamista, syy perusteltu raportissa

2. NOSTIMEN RAKENTEET Tarkastettu NDT-menetelmin Purettu Uusittu K E

⃝ ⃝ 1. Teräsrakenteet ja liitokset, piilossa olevat osat

⃝ ⃝ 2. Ajosillat, piilossa olevat osat

⃝ ⃝ 3. Nostovarret, akselitapit ja -holkit

⃝ ⃝ 4. Nostopalkki/-taso, akselitapit ja -holkit

⃝ ⃝ 5. Muut nostolaitteet ja -osat, kevennin, akselitapit ja -holkit

⃝ ⃝ 6. Teräsköydet ja köysipyörät, akselitapit ja -holkit

⃝ ⃝ 7. Nostoketjut ja ketjupyörät, akselitapit ja -holkit

⃝ ⃝ 8. Nostoruuvi ja -mutteri, kannatus ja laakerointi

⃝ ⃝ 9. Nosto- / hydraulisylinteri, akselitapit ja -holkit

⃝ ⃝ 10. Saksivivusto ja muut kannattimet, akselitapit ja -holkit

⃝ ⃝ 11. Lattiakiinnitykset, ankkuriruuvit

⃝ ⃝ 12. 

4. SÄHKÖ- JA HALLINTAJÄRJESTELMÄT

⃝ ⃝ 1. Sähköjärjestelmä, -osat

⃝ ⃝ 2. Hydraulijärjestelmä, -osat

⃝ ⃝ 3. Paineilmajärjestelmä, -osat

⃝ ⃝ 4. Hallintalaitteet, -osat

⃝ ⃝ 5. Nostoliikkeen rajoitus ja rajakytkimet
⃝ ⃝ 6.

5. TURVALAITTEET

⃝ ⃝ 3. Työasennon lukinta

⃝ ⃝ 4. Turvatarrain

⃝ ⃝ 5. Turvamutteri

⃝ ⃝ 6. Letkunrikko- ja pilottiventtiili

⃝ ⃝ 7. Tasauslaitteet

⃝ ⃝ 8. Muut turvalaitteet

⃝ ⃝ 11.

Muita korjattavia / korjattuja kohteita (K = kunnossa, E = korjattava) K E

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

TOIMINTAKOKEET KASAAMISEN JÄLKEEN, Kuorma_______________ kg

PUUTTEET JA HUOMAUTUKSET: LIITTEET:

Nostin on käyttökunnossa Tarkastusraportti liitteenä / kääntöpuolella

Nostin on korjattava  _______________ mennessä NDT-tarkastuspöytäkirja

Nostin ei ole käyttökunnossa (korjattava ennen seuraavaa käyttöä).

Seuraavan perusteellisen tarkastuksen arvioitu tekoaika (v) __________
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Tarkastus perustuu työturvallisuuslainsäädäntöön.

Pöytäkirjamallia voi kopioida ja käyttää joko sellaisenaan tai tehdyn menetelmäkuvauksen mukaan muutettuna.

Pöytäkirja luovutetaan tarkastustyön tilaajalle kuulakärkikynällä tai esim. sähköisesti tietokoneella täytettynä.

Tarkastuskohtiin liittyvät huomautukset merkitään alaosan huomautussarakkeeseen tai erilliseen liitteeseen.

Perusteellisen määräaikaistarkastuksen pöytäkirjasta ja sen liitteistä on käytävä ilmi seuraavat toimenpiteet;

mitä rakenteita on purettu tai tarkastettu erityistoimenpitein, mitä ainetta rikkomattomia 

tarkastusmenetelmiä (NDT) on käytetty ja mihin osiin sekä  korjaustoimenpiteet jotka on toteutettu.

Mikäli perusteellisen tarkastuksen yhteydessä nostimelle tehdään turvallisuuden kannalta merkittäviä muutostöitä,

on nostimelle tehtävä ko. osin myös käyttöönottotarkastus käyttäen käyttöönottotarkastuskaavaketta. 

Nostimen purkaminen ja kasaaminen tai varaosan vaihto ei ole muutostyötä. 

Tarkastajan nimelle ja NT-numerolle on tila pöytäkirjan yläosaan. Kun tarkastuksessa havaitut viat ja puutteet

on korjattu, merkitsee näiden korjaustöiden tekijä pöytäkirjan kakkossivun alareunaan päiväyksen ja nimensä sekä 

allekirjoittaa korjauksen näiden osalta suoritetuksi. 

Kohta Selostus ja havainnot

Viat ja puutteet korjattu Pvm. _____ ._____ ._________ 

Korjaajan allekirj.     

Nimen selv.


