
Roskakorien ja tuhkakuppien asennuspaikan valinta
Roska-astiat ja muut pihan rakennelmat joutuvat helpoimmin 
ilkivallan kohteiksi. Pyri sijoittamaan roskakorit ja tuhkakupit 
pihalle niin, että niiden lähellä ei ole helposti syttyviä rakennelmia. 
Roskakorit, tuhkakupit ja muut pihan kalusteet eivät koskaan saa 
sijaita leikkivälineiden turva-alueella.
 
Huolto ja kunnossapito
Pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden 
välein, samalla tarkistetaan kiinnitysruuvien kireys ja liikkuvien 
osien toiminta.
 
Kiinnitysruuvit
Seinäkiinnitteisten roskakorien ja tuhkakuppien kiinnitysruuvit va-
litaan seinärakenteen mukaan. Kiinnitysruuvien kannan halkaisijan 
on oltava vähintään 10 mm ja enintään 16 mm. Pienten ruuvien 
kanssa on käytettävä sopivaa aluslevyä. Seinäkiinnitysruuvit eivät 
kuulu toimitukseen.
 
Tuhkakuppien tyhjennys
Neliön muotoiset tuhkakupit tyhjennetään avaamalla ensin kansi ja 
käännetään sitten ylösalaisin, alla olevan kuvan 1 mukaisesti.

 
 
Pyöreät putkimallin tuhkakupit tyhjennetään alaosasta, avaamalla 
lukitus kolmioavaimella (kuva 2).

Seinään asennettavat roskakorit
0264/#0265
 
Seinälle asennettava roskakori (kuva 3) 
kiinnitetään halutulle korkeudelle kah-
della ruuvilla yläosasta ja yhdellä ruuvilla 
alaosasta, seinärakenteeseen sopivilla 
ruuveilla. Seinäkiinnitysruuvit eivät sisälly 
toimitukseen.
 

 
 

Maahan valettavat roskakorit
0260/#0261 verkkokori
0268/#0269 umpikori
 
Kaiva roskakorin jalalle oheisen kuvan 4 
mukainen kuoppa maahan. Asenna jalka 
kuoppaan, ja täytä kuvan mukaisesti beto-
nilla. Varmista jalan suoruus vesivaa’alla ja 
tue hyvin. Ennen valupaakun peittämistä on 
betonin annettava kuivua 10 h. Valupaakun 
kuivuttua peitä betoni, tiivistä ja tasoita 
ympäröivä maa. Asenna lopuksi roskakori 
maahan valettuun jalkaan kuvan 5 mukai-
sesti, ja lukitse paikoilleen M8x16-ruuvilla.
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Maahan valettavat roskakorit
0800/#0801 verkkokori ja hattu
 
Kaiva roskakorin jalalle kuvan 6 mukainen kuoppa maahan. Asen-
na jalka kuoppaan, ja täytä kuvan mukaisesti betonilla. Varmista 
jalan suoruus vesivaa’alla ja tue hyvin. Ennen valupaakun peit-
tämistä on betonin annettava kuivua 10 h. Valupaakun kuivuttua 
peitä betoni, tiivistä ja tasoita ympäröivä maa. Asenna lopuksi 
roskakori maahan valettuun jalkaan kuvan 7 mukaisesti, älä kiristä 
muttereita liikaa. Varmista korin kääntömekanismin toiminta, ja 
säädä muttereita tarpeen mukaan.

Maahan valettavat roskakorit  
tuhkakupilla
0803/#0802 verkkokorilla, hatulla ja tuhkakupilla

Kaiva roskakorin jalalle kuvan 6 mukainen kuoppa maahan. Asen-
na jalka kuoppaan, ja täytä kuvan mukaisesti betonilla. Varmista 
jalan suoruus vesivaa’alla ja tue hyvin. Ennen valupaakun peit-
tämistä on betonin annettava kuivua 10 h. Valupaakun kuivuttua 
peitä betoni, tiivistä ja tasoita ympäröivä maa. Asenna roskakori 
maahan valettuun jalkaan kuvan 7 mukaisesti, älä kiristä mutte-
reita liikaa. Varmista korin kääntömekanismin toiminta, ja säädä 
muttereita tarpeen mukaan.

Asenna tuhkakuppi paikoilleen kuvan 8 mukaisesti M10 Nyloc-
mutterilla aluslevyjä käyttäen, älä kiristä mutteria liikaa. Varmista 
tuhkakupin kääntyvyys, ja säädä mutteria tarpeen mukaan.

20 mm

Kuva 9. Tällä sivulla mainitut roskakorit tyhjenne-
tään nostamalla n. 20 mm ja käännetään sivulle.
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1) Nyloc
2) Nyloc, 2 kpl aluslevyjä tuhkakupin 
molemmin puolin
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Seinään asennettavat tuhkakupit
0704/#0702
 
Asenna ensin tuhkakupin kiinnike halutulle korkeudelle kahdella 
seinärakenteeseen sopivalla ruuvilla. Seinäkiinnitysruuvit eivät 
sisälly toimitukseen. Kiinnitysreikien asennusväli on 80 mm (kuva 
10).

 Siirrettävät tuhkakupit betonijalalla
0703/#0700
 
Asenna putkijalka betoniosaan M8-muttereilla aluslevyjä käyttäen. 
Asenna tuhkakupin kiinnike putkijalan yläosaan kahdella M8x25-
ruuvilla ja mutterilla aluslevyjä käyttäen kuvan 14 mukaisesti.
 

Kiinnitä seuraavaksi tuhkakuppi kuvan 11 mukaisesti kiinnikkee-
seen kahdella M8x25-ruuvilla aluslevyjä käyttäen, aluslevy myös 
kiinnikkeen ja tuhkakupin väliin.

Seinään asennettavat tuhkakupit
#0710
 
Asenna ensin seinärakenteeseen sopivat kiinnitysruuvit 80 mm 
etäisyydelle toisistaan, jätä ruuvin kannan ja seinärakenteen väliin 
n.2 mm rako (kuva 12).

Asenna seuraavaksi tuhkakuppi paikoilleen kuvan 13 mukaises-
ti. Säädä tarvittaessa seinäkiinnitysruuveja.

80 mm

≈ 2 mm
Kiinnitä seuraavaksi tuhkakuppi kuvan 15 mukaisesti kiinnikkee-
seen kahdella M8x25-ruuvilla aluslevyjä käyttäen. Huomioi alusle-
vyt myös kiinnikkeen ja tuhkakupin välissä.
 

 

Kuva 10.

Kuva 11.  
Huomioi aluslevyt myös kiinnikkeen ja tuhkakupin välissä.
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Siirrettävät tuhkakupit betonijalalla 
#0712
 
Asenna putkijalka betoniosaan M8-muttereilla aluslevyjä käyttäen 
kuvan 16 mukaisesti.

Kiinnitä seuraavaksi tuhkakupin kiinnitystä varten ruuvit jalan 
yläosaan sekä tulppa jalan yläpäähän kuvan 17 mukaisesti
Asenna seuraavaksi tuhkakuppi paikoilleen kuvan 18 mukaisesti. 
Kiristä lopuksi mutterit.

Maahan valettavat tuhkakupit
0705/#0701
 
Kaiva jalalle kuvan 19 mukainen kuoppa. Täytä kuoppa betonilla 
kuvan mukaisesti ja varmista jalan suoruus vesivaa’alla. Ennen va-
lupaakun peittämistä on betonin annettava kuivua 10 h. Valupaa-
kun kuivuttua tiivistä ja tasoita maa valupaakun ympäriltä.
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Kiinnitä seuraavaksi tuhkakupin kiinnike jalan yläpäähän kahdella 
M8x25-ruuvilla ja mutterilla aluslevyjä käyttäen (kuva 20).

  
Kiinnitä seuraavaksi tuhkakuppi kuvan 21 mukaisesti  kiinnikkee-
seen kahdella M8x25-ruuvilla aluslevyjä käyttäen.
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