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 Johdanto 1

 

Tässä opinnäytetyössä toteutetaan omana työnä tehtävään paikallavalettavan välipohjaisen 

elementtikerrostalon runkotyöurakkaan soveltuva työurakkasopimuspohja, sekä tutustutaan 

paikallavalettavan kerrostalon työvaiheisiin. Opinnäytetyön aiheen idea tuli maaliskuussa 2015 

Jussi Kiiskilältä, joka toimii Skanska Talonrakennuksessa työpäällikkönä. Aihe oli haastava ja 

hyvin mielenkiintoinen. Skanskalla alkoi keväällä 2015 kohde Helsingin Lauttasaaressa, As. 

Oy Helsingin Claudio, joka toteutetaan holvit paikallavalettuina ja pystyrakenteet elementtira-

kenteisina. Kohteeseen rakennetaan 43 asuntoa seitsemään kerrokseen. Työt tehdään omilla 

työntekijöillä, joilla testataan opinnäytetyönä valmistuvaa työurakkasopimusta. Skanskalla ei 

aikaisemmin ole ollut paikallavalukohteisiin soveltuvaa urakkasopimuspohjaa, jota käytettäisiin 

silloin kun työ tehdään omana työnä ja jolla urakka hinnoiteltaisi valettavien holvineliöiden mu-

kaan. 

Pääasiallinen syy urakkasopimuksen laatimiseen oli aikaisempien sopimusten sisällön suur-

piirteisyys tai pahimmillaan sen puuttuminen. Sopimuksettomassa tilassa työryhmälle pää-

sääntöisesti maksettiin ”piiskarahaa”, jolloin holvikierto perustui sovittuihin valupäiviin. Tämän-

kaltaiset sopimukset aiheuttivat huomattavasti niin sanottuja ”ei kenenkään työtehtäviä”, jotka 

puolestaan lisäsivät jälkityökustannuksia huomattavasti.  

Toimeksiantona oli laatia työurakkasopimuspohja omilla työntekijöillä toteutettaviin paikallava-

lukohteisiin. Urakkasopimuksen liitteeksi haluttiin kehittää laadunvarmistuskortti, jolla työmaal-

la seurataan ja dokumentoidaan sovitun laadun toteutuminen. Lisäksi urakkasopimuksen liit-

teeksi tarvittiin työturvallisuusliite, joka kuvallisesti havainnollistaa holvityöskentelyn vaarat. 

 

 

 

 



2 

  

 

1.1 Tavoite 

Opinnäytetyö kertoo lukijalleen paikallavalettavan kerrostalon työvaiheista ja menetelmistä. 

Opinnäytetyö toimii oppaana paikallavalukerrostalotyömaalle elementtiasentajaksi, kirvesmie-

heksi tai runkotyövaiheen työnjohtajaksi ryhtyvälle. 

Opinnäytetyö keskittyy paikallavalettavan betonirunkoisen asuinkerrostalon runkovaiheen 

urakkasopimukseen. Opinnäytetyöntekijä pääsi mukaan projektiin, jossa urakkasopimusta 

koekäytettiin työmaalla. Muita urakkamuotoja tässä opinnäytetyössä ei käydä tarkemmin läpi. 

Niitä käytetään ainoastaan vertailukohteina, tai niihin viitataan laaditun urakkamuodon yhtey-

dessä.  

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia urakkasopimus, joka perustuu paikallavalettavan betoni-

sen välipohjan neliöihin.  

Urakkasopimuksen sisältö on opinnäytetyössä kokonaisuus, johon kuuluu sopimuksen lisäksi 

liitteet työturvallisuudesta, elementtien asennukseen liittyvät detaljikuvat ja ohjeet, sekä tarkas-

tuslomake, jolla runkotyönjohtaja yhdessä runkotyöryhmän nokkamiehen kanssa tarkistaa 

valmiin kerroksen. Ajatuksena on, että jatkossa runkotyönjohtaja voi käyttää valmista sopimus-

ta aloittaessaan uutta kohdetta ja hyödyntää kohteen edetessä laadunvarmistuksessa.  

Sopimukseen on liitetty kaikki tarvittava tiivistettynä, joten työn aloitus on sujuvampaa, sekä 

mahdollistaa yhdenmukaisuuden eri työmaiden välillä.  

Uuden sopimusmallin on tarkoitus ottaa huomioon kaikki työtehtävät, jotka kuuluisivat runko-

työryhmälle ja jotka runkotyönjohtaja teettäisi jotenkin muuten. Kokonaisuudessaan sopimus 

helpottaa kaikkien osapuolten työtä, kun työn sisältö on selkeä ja kokonaisuutta helppo hallita.  
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1.2 Menetelmät 

Työ toteutettiin laadittavan urakkasopimuksen valmistumisen mukaan. Projektin työryhmän 

työpäälliköiden ja runkotyöryhmien nokkamiesten asiantuntija avustuksella runkotyösopimus 

saatiin käyttöön Claudion työmaalle, jossa suoritettiin varsinaiset kenttäkokeet. Lähtökohtana 

sopimuspohjalle toimi jo olemassa oleva ontelolaatta-asennukseen aliurakkasopimuspohja, 

josta otettiin mallia uutta sopimuspohjaa laadittaessa.    

Opinnäytetyön tilaaja Skanska Talonrakennus antoi hyvät puitteet osallistua runkotyönjohtajien 

sekä elementtiasentajien yhteisiin palavereihin, joissa oli mahdollista esitellä uutta sopimusta, 

sekä keskustella mahdollisista lisäys- ja muutostarpeista.  

Ensimmäisen kerroksen elementtiasennus alkoi 13.3.2015. Sopimus oli allekirjoitettu ja hyväk-

sytty 11.3.2015. Runkotyönjohtaja seurasi urakan edistymistä vertaamalla toteutumaa suunni-

teltuun aikatauluun ja kirjasi mahdolliset poikkeamat.  

Työmaalla järjestettiin katselmointi jokaisen kerroksen valmistuttua, hyödyntäen tarkastuksissa 

sopimuksen liitteeksi laadittua tarkistuskaavaketta. Tätä muokattiin käytön ja kokemusten 

tuomien ideoiden mukaan, esimerkiksi detaljit elementtisaumoista liitettiin osaksi sopimusta. 

Tarkastukseen osallistui runkotyönjohtaja sekä työryhmän nokkamies. Katselmoinnin ajallinen 

kesto lyheni työn edetessä alun tunnista lopulta noin puoleen tuntiin. Tarkistuskaavakkeeseen 

merkittiin havaitut poikkeamat ja sovittiin päivämäärä, jolloin puutteet on korjattu. Runkotyön-

johtajien ja työryhmien haastatteluista sai hyvän näkemyksen sopimuksen sisällön muokkauk-

seen, tehtäväsisällön täydentämiseen sekä ajan tarpeen määritykseen.    

 

1.3 Rajaukset 

Opinnäytetyössä keskityttiin ainoastaan betonisen paikallavalettujen asuinkerrostalojen runko-

työurakkasopimukseen, sen sisältöön ja käyttöön työmaalla. Tekstissä ainoastaan viitataan 

ontelorakenteisiin ja sen eroihin verrattuna paikalla valettavaan holvirakenteeseen. Näiden 

kesken ei tehty kustannus- tai aikatauluvertailua. Työvaiheista maanrakennus, perustukset ja 

maanvaraiset lattiat jätettiin opinnäytetyön ulkopuolelle, koska runkotyöurakkakin lähtee ole-

tuksesta, että elementtiasennus alkaa valmiiksi valetun lattian tai ontelokentän päältä. 
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 Asuinkerrostalon rungon työvaiheet 2

Opinnäytetyön esimerkkikohteena pääosiltaan toimii As Oy Helsingin Claudio (karttakuvassa 

ruskealla väritettynä), joka sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa ja on neljäntenä rakentumassa 

seitsemän taloyhtiön korttelikokonaisuudesta. Esimerkkikohteessa urakan lähtötilanteessa 

ensimmäisen kerroksen lattia on valettu, joten perustukset ja kellarikerros eivät vaikuta projek-

tin sisältöön. Tämän vuoksi perustukset ja kellarikerrokset, sekä kohteen autohalli jätetään 

käsittelemättä tässä opinnäytetyössä. Tässä luvussa käydään läpi työvaiheet ja se, missä ra-

kenteissa kyseisiä urakkaan sisältyviä töitä tulee. 

 

 

Kuva 1.  Claudion sijainti kartalla. [1.] 
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Kuva 2. Helsingin Claudio havainnekuvassa Heikkiläntien suunnalta kuvattuna. Claudio on neljäs 
Skanskan toteuttamasta korttelikokonaisuudesta. [2.] 

 

2.1 Elementtityöt 

Rungon kaikki seinät toteutetaan pääosin tehdasvalmisteisina elementteinä. Kuitenkin joitakin 

täydentäviä osia, kuten lyhyitä seinänpäätyjä, sekä pilareita toteutetaan paikallavaluina. Hissi-

kuilut, porraselementit ja hormit ovat myös tehdasvalmisteisia. Ulkoseinien osalta esimerkki-

kohteessa käytetään sandwich-elementtejä parveketaustaseininä (kuva 3) ja ns. sisäkuoriele-

menttiä muuratun julkisivun kohdalla.  

 

 Elementtiasennus voidaan aloittaa, kun väli- ja ulkoseinäelementtien alapuoliset rakenteet on 

rakennesuunnitelman mukaisesti asennettu, tarkistettu ja tarkemitattu. [3.] 

Työkohde otetaan vastaan, virheet ja puutteet kirjataan, sekä sovitaan niiden mahdolliset vai-

kutukset tai korjaavat toimenpiteet. Kohteeseen järjestetään sovitusti vesi, sähkö ja valaistus 

ja tarvittavat jäteastiat.  Olosuhteet asennuspaikalle tulee järjestää siten, että työssä saavute-

taan vaadittu laatutaso. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus asennukseen ja nostotyöhön 

tulee selvittää ennen töiden aloittamista.  Elementtien asennus- ja pölyntorjuntasuunnitelma on 

tehty ja työmaalla käytettävissä. Elementit ovat työmaalla, niiden toimitussisältö ja kunto on 

tarkastettu. Mahdollisista virheistä ja puutteista tehdään merkinnät kuormakirjoihin. Tarvittaes-
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sa rikkoontuneet elementit valokuvataan ja tiedot vaurioista lähetetään elementtitehtaalle.  

Asennuksessa tarvittavat nostokalusto ja työvälineet ovat työmaalla valmiina käytettäväksi. [3.] 

  

 

 

 

 

Kuva 3. Leikkauskuva Claudiosta. Kuvasta havainnollistuu paikallavaluholvit, sekä ulkoseinä elementit 
[2.] 
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Kuva 4.  Poikkileikkaus As. Oy Helsingin Claudiosta Kiviaidankadun suunnalta katsottuna.[2.] 
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2.1.1 Kantavat väliseinät ja sisäkuorielementit 

Elementtien asennus alkaa, kun mittamies on merkinnyt asennuspaikat paikoilleen rakennuk-

sen mittalinjoista tai -pisteistä esimerkiksi takymetrillä, teodoliitilla tai mittaamalla.  

Esimerkkikohteessa Claudiossa mittamies oli yksi runkoryhmän jäsen, joten hänen toimenku-

vaansa kuului myös muitakin tehtäviä kuin mittaaminen.  

 

Asennuslinjat ja -merkit tulee merkitä niin, että ne pysyvät näkyvissä koko asennuksen ajan, 

eikä asentajien tarvitse kyseenalaistaa kiven sijaintia. Mittamiehen tehtävänä on sivuttaissi-

jainnin merkitsemisen lisäksi elementin korkeusaseman määrittäminen. Tämän tiedon perus-

teella asentajat sijoittavat asennettavan elementin alle kaksi oikeankorkuista asennuspalapi-

noa. Asennuspalojen tulee nostaa elementin pohja vähintään 10 mm irti asennusalustastaan. 

Näin varmistetaan alusmassan tartunta. Alasauman juotosbetonointi voidaan tehdä asennuk-

sen yhteydessä, jolloin asennettavan elementin kohdalle levitetään ennalta valmistettu juotos-

betoni, tai jälkikäteen juotosvaluna.[3] Asennuspalojen ja juotosbetonin jälkeen asennetaan 

elementti, jonka työryhmän alamies on kiinnittänyt saatuaan tiedon (elementin tunnuksen tai 

numeron, jonka perusteella elementti on tunnistettavissa) asentajilta. Alamies on ryhmän jä-

sen, joka kiinnittää nostoraksit, hoitaa elementtien vastaanoton ja suunnitellun elementin lähet-

tämisen välivarastosta asentajille työkohteeseen. Hän toimii yhteistyössä nosturinkuljettajan 

kanssa, josta tulee nimitys alamies. 

 

Elementeissä on tehtaalla valuvaiheessa asennettu nostolenkit, joihin alamies kiinnittää huo-

lellisesti nostoraksit ja antaa nosturinkuljettajalle luvan siirtää elementti asennuspaikalle. Ele-

mentti nostetaan joko suoraan kuormasta tai välivarastosta suunnitellussa asennusjärjestyk-

sessä. Elementtiasentajat ovat varmistaneet oman työturvallisuuden putoamissuojausvaljailla 

ja kiinnittyneet putoamissuunnitelman mukaisiin kiinnityspisteisiin. Asentajat poistavat asen-

nettavan elementin kohdalta kaiteet ja ovat varmistaneet, ettei työskentelyalueelle pääse ulko-

puolisia. Asennusryhmässä yksi toimii ennalta sovitusti merkinantajana nosturinkuljettajalle ja 

ohjaa elementin asennuspalojen varaan (kuva 5). Elementin nostoa ohjataan joko käsimerkein 

tai radiopuhelimella. Elementti lepää lähes koko painollaan asennuspalojen varassa ja pysyy 

nosturin avulla pystyssä. Asentajat siirtävät elementin tarkalleen merkitylle paikalle asennus-

kankien avulla. (Kuva 6) Elementtien sivuttaissijainti tulee tarkistaa mittaamalla ja erityistä 

huomiota tulee kiinnittää ovi- ja ikkuna-aukkojen mitoitukseen, jotta vältytään asennusta hidas-

tavilta korjaustoimenpiteiltä. (kuva 7)   
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Kuva 5. Elementti asennettu asennuspaloilla oikeaan korkoon. [3.] 

 

Kuva 6. Elementin asennus, kangella liikuttaen oikealle paikalle.[3.] 

 

 

Kuva 7. Oviaukkojen mitat tarkistetaan, jotta ne täyttävät vaadittavat mittatarkkuusvaatimukset.[3.] 
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Kun elementti on asennettu merkitylle paikalle, tuetaan se vähintään kahdella säädettävällä 

vinotuella, eli tönäreillä. Tuen kiinnitys tapahtuu holviin joko betoniruuvilla tai vemolla eli sisä-

kierreankkurilla. Tuen kiinnitys elementtiin tapahtuu myös betoniruuvilla tai tehtaalla valuvai-

heessa asennettuun vemoon pultilla. On huomioitava, että kiinnityspiste sijaitsee elementin 

painopisteen yläpuolella. Lohkeamisvaaran vuoksi vemo tulee asentaa vähintään 50 mm kiin-

nitysrakenteen reunasta. [3] Elementtituen sokka kiinnitetään ja elementtituki kiristetään. Vino-

tuella asentajat säätävät elementin pystysuoruuden kiristämällä tai avaamalla elementtitukien 

kierteitä (kuva 8). Säätö tapahtuu vasaralla tai muun apuvarren avulla. Asentajat suorittavat 

tarkemittauksen, joko vatupassin tai teodoliitin avulla. Teodoliittia käytetäänkin lähinnä korkei-

den kivien asennuksessa. 

  

Kuva 8. Elementin pystysuoruus tarkastetaan ja säädetään vinotukien kierreosaa avaamalla tai kiris-
tämällä, kierreosa lukitaan sokalla kun säätö on suoritettu. [3.] 

 

Kun elementti on asennettu suunnitellulle paikalleen, voidaan nostoraksit elementistä vapaut-

taa. Irrotukseen käytetään tikkaita (joissa yläpäässä on kaatumisen estävä koukku), tukevia 

telineitä (kuva 9) tai henkilönostinta. Irrottajan on huolehdittava, etteivät vapautetut raksit ai-

heuta vaaraa ulkopuolisille työntekijöille eivätkä pääse takertumaan rakenteisiin aiheuttaen 

tarpeettomia vaaratilanteita ja materiaalivahinkoja. [3.] 

 

Kuva 9. Nostoraksien irrotus telineiltä[3.] 
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Elementtiasentajien tulee asennuksen jälkeen varmistaa alasaumaan levitetyn juotosbetonin 

riittävyys ja tarvittaessa lisättävä sitä tai vastavuoroisesti poistaa ylipursunneet niin, että 

alasauma jää 5 mm elementtipinnan sisäpuolelle (kuva 10). Samoin toimitaan vaarnatapeille 

varattujen kolojen kanssa.  

 

 

Kuva 10. Alasauman huolellinen suunnitelmien mukainen täyttö vähentää jälkityötä ja nopeuttaa seu-
raavaan työvaiheen aloitusajan kohtaa. [3.] 

 

Seuraava elementti asennetaan ja liitoskohtaan asennetaan pystysaumojen raudoitteet (kuva 

11). Elementteihin valmiiksi asennetut teräs- tai vaijerilenkit taivutetaan raudoitussuunnitelman 

mukaisesti. 

 

Kuva 11. Kuvassa näkyy pystysaumateräs, jolla elementtien päissä olevat vaijerilenkit sidotaan yhteen 
ja sauma joko pumpataan koneellisesti saumabetonilla, tai muotitetaan molemmin puolin ja valetaan 
juotosbetonilla täyteen.[3.] 
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Asennettaessa sandwich-tyyppistä elementtiä tai kun asennettava elementti asemoituu hal-

kaistun sokkelin päältä, on huomioitava elementtien sauman tiivistäminen siihen tarkoitukseen 

valitulla eristekaistalla (kuva 12). Eristeen tulee täyttää sille varattu tila, mutta ei saa tukkia 

ulkokuoren tuuletusreikiä. [3.] 

 

Kuva 12. Villakaistan asennus sandwich-elementtisaumaan [3.] 

Pystysaumavalut suoritetaan joko kaatamalla valuastialla, jolloin sauman molemmat puolet on 

muotitettu umpeen (kuva 13), tai pumppaamalla betonipumpulla tähän tarkoitukseen valmistet-

tua betonia. Pumpatessa ei välttämättä tarvitse muottia, koska elementin sauman muotoilu 

toimii muottina ja pumppaus tapahtuu ainoastaan yhdeltä puolelta.[3.] Esimerkkikohteessa 

pystysaumapumppauksen toteutti ulkopuolinen urakoitsija, eikä tämä kuulunut runkourakkaan.  

 

Kuva 13. Pystysauman valu juotosbetonilla [3.] 

Elementtitukien poisto kuuluu runkourakkaan. Oikea aika tukien irrotukselle on, kun pys-

tysaumavalut ovat saavuttaneet riittävän lujuuden, tai kun paikalla valettu ylempi holvi on va-

lettu ja saavuttanut riittävän lujuuden. Irrotetut elementtituet pinotaan ikkuna-aukkoon tai par-

vekelaatalle valmiiksi nostettavaksi ylempien kerrosten elementtiasennuksiin.  
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2.1.2 Portaat 

Porraselementtiasennus sisältyy työurakkaan, joten erillistä työkohteen vastaanottokatselmus-

ta ei tarvitse pitää. Asennuksen edellytyksenä kuitenkin on, että asennettavan kerroksen por-

taat ovat työmaalla, asennuskelpoisuus todettu ja yksilöinti on oikein.  Asennus aloitetaan va-

litsemalla oikeankokoiset metalliset asennuspalat oikeaan korkoon porraselementin tukipin-

noille.  

Alamies valmistelee porraselementin nostovalmiuteen ja on asentanut väliaikaiset kaiteet.  

Mikäli näin ei toimita, on asennusryhmän viipymättä porraselementin asennuksen jälkeen 

asennettava kaiteet.  Porraselementti nostetaan nostolenkeistä lukollisilla nostorakseilla tai 

(elementtityypistä riippuen) käyttäen kuhunkin nostoon tarkoitettua hyväksyttyä nostoelintä. 

Suorat porraselementit nostetaan rakseilla, joissa on neljä kiinnityspistettä. Raksit mitoitetaan 

siten, että porraselementin yläpään ketjua lyhennetään, jolloin porraselementti nousee suunni-

tellussa asennuskulmassa paikoilleen. Kierreportaiden nostossa kiinnityspisteitä on kolme ja 

ketjuja lyhennettäessä on ehdottomasti varmistuttava, että porraselementti nousee pystyasen-

nossa. Kierreportaiden toimittajalta saa tarvittaessa ohjeet ketjujen lyhennyksille, mikäli sitä ei 

ole toimitettu yhdessä porraselementtien kanssa. [4.] 

Asennusryhmästä yksi ohjaa alamiehen toimintaa ilmoittamalla asennettavan porraselementin 

tunnuksen. Alamiehen annettua nostoluvan hän ohjaa käsimerkein tai radiopuhelimella nostu-

rinkuljettajaa siirtämään porraselementin asennuspaikalle. Porraselementti lasketaan ennalta 

asennettujen asennuspalojen varaan ja siirrellään lopulliselle paikalleen asennuskangilla (kuva 

14). 

 

 

Kuva 14. Portaan asennus [4.] 
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Porraselementin asema ja pystysuoruus tarkistetaan vatupassilla tai vaaituskonetta apuna 

käyttäen. Mikäli asemointi ei onnistunut, vaan joudutaan lisäämään tai poistamaan asennus-

paloja, on porraselementti nostettava kokonaisuudessaan pois asennuspaikalta ja tuotava 

uudestaan takaisin, sen jälkeen kun tarvittavat korjaustoimenpiteet on suoritettu.  Porrasele-

mentti on väliaikaisesti tuettava ennen juotosbetonointia. Tämän jälkeen nostoraksit voidaan 

irrottaa ja vapauttaa nosturi seuraavan elementin nostoon. Kaikki teräskiinnikkeet on hitsattava 

viipymättä, käyttäen liitoksessa sille asetettuja laatuvaatimuksia (kuva 14). Hitsaustyön suorit-

tajan on oltava ammattinsa osaava ja pätevyysvaatimuksin todistettava se. [4.] 

 

Kuva 15. Teräskiinnikkeiden hitsaus [4.] 

 

Asennusryhmän työntekijä valmistelee porraselementin ala- ja yläpään juotosvaluvalmiuteen 

asentamalla valettavan sauman alapintaan muottilevyn, joka estää notkean juotosbetonin va-

lumasta muualle kuin on tarkoitus. Juotosbetoni kaadetaan juotosaukkoon, joko ämpärillä tai 

kärryllä juotosbetonin menekistä riippuen. Juotosaukko täytetään ja mahdollisesti ylipursun-

neet poistetaan ennen sen kovettumista. [4.] 

 

2.1.3 Laatat ja lepotasot 

Lepotasot ja massiivilaatat valtaosin asennetaan ennen porraselementtejä, koska tukipisteet 

porraselementeille sijaitsevat niihin liittyvissä laattarakenteissa. Äänieristys on lepotasoja 

asennettaessa huomioitava rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti, esimerkiksi neopreeni-

kumikaistat toimivat asennuspaloina, sekä absorboivat riittävästi täyttäen rakennesuunnittelun 

vaatiman äänieristyksen. Neopreenikumikaistat tulee mitoittaa juotosbetonointimenetelmän 

mukaan. Jälkeenpäin juotettaessa neopreenikumikaistan korkeus tulee olla vähintään 20 mm. 

[5.] Alamies asentaa tasoelementtiin ennen nostoa tarvittavat suojakaiteet ja elementtikohtai-
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set nostoelimet, joihin lukkiutuvat nostoraksit kiinnitetään. Kun alamies antaa nosturinkuljetta-

jalle nostoluvan, ohjaa asennusryhmän jäsen käsimerkein tai radiopuhelimella tasoelementin 

asennuspaikalle.  

 

Kuva 16. Tasoelementin asennus [5.] 

 

Elementin asennus tapahtuu edellisen tasoelementin päältä tai asennustelineiltä (kuva 16). 

Elementti ohjataan ennalta asennettujen asennuslappujen varaan ja asennuskangilla siirrel-

lään tarvittaessa lopulliselle paikalleen. Lepotason asennus kuiluun poikkeaa ainoastaan nos-

totavallaan: kuiluun laskettaessa nostoraksien ketjuista kahta on lyhennettävä niin, että taso-

laatta mahtuu vinossa laskeutumaan kuiluun. [5.] 

Laatan ennalta suunniteltu asennus elementin koloon tai ennalta asennettujen konsolien va-

raan takaa turvallisen noston, ja laatta asettuu vaakatasoon asennuspalojen varaan. Ta-

soelementtien asema ja suoruus tulee tarkistaa vatupassilla tai vaaituskojeella. Nostoraksit 

irrotetaan ja niihin liittyvät nostolenkit tai nostoelimet poistetaan. Tasoelementtien väliaikainen 

tuenta on varmistettava ennen juotosbetonointia. Liitostavasta riippuen liitoksen pultit kiriste-

tään tai tarvittavat hitsaukset toteutetaan riittäviä laatuvaatimuksia noudattaen.  
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2.1.4 Parvekkeet 

Parvekkeen pielielementit asennetaan pääsääntöisesti kerroksen elementtiasennusjärjestyk-

sessä viimeisimpänä. Näin holviryhmän työ ei hidastu, koska kaikki muut elementit ovat jo 

paikoillaan.  

 

Pielielementin asennus tapahtuu asennuspalojen asennuksella ja juotosbetonin levittämisellä, 

mittamiehen ennalta merkitsemälle paikalle. Tartunnan varmistamiseksi juotosmassa kerrok-

sen paksuus tulee olla vähintään 10 mm. Juotosbetonia levitettäessä on noudatettava riittävää 

huolellisuutta, jotta asennuspalojen päälle ei joutuisi betonia eikä asennuspaloja liikuteta pai-

koiltaan. [5.] 

 

Alamies varmistaa elementin tunnuksesta oikean elementin ja kiinnittää lukittavat nostoraksit 

elementin nostolenkkeihin ja antaa nosturinkuljettajalle luvan siirtää elementti asennuspaikalle. 

Asennusryhmästä ennalta sovittu asentaja ohjaa elementin suunnitellulle paikalle, käsimerkein 

tai radiopuhelimella. Pielielementti lasketaan asennuspalojen päälle ja siirrellään lopulliselle 

paikalleen asennuskankien avulla. Pielielementti tuetaan väliaikaisesti vähintään kahdella 

elementtituella. Mikäli elementissä ei ole tehtaalla valmiiksi asennettuja sisäkierreankkureita, 

ne tulee asentajien itse porata elementin painopisterajan yläpuolelle. Vaihtoehtoisesti on mah-

dollista käyttää betoniruuveja kiinnitykseen.  

 

Elementti säädetään pystyyn joko kiristämällä tai löysäämällä elementtituen kierreosaa, ja tar-

kistetaan vatupassilla. Nostoraksit irrotetaan, joko käyttämällä elementti asennukseen suunni-

teltuja koukkupäisiä nojatikkaita tai tukevia asennustelineitä. Nostolenkkien katkaisu kuuluu 

työurakkaan ja asentajien on yhdessä runkotyönjohtajan kanssa huolehdittava tulitöiden vaa-

timusten täyttyminen sammuttimien ja tulityölupien osalta.  

 

Alamies on valmistellut parvekelaattaelementin asentamalla putoamisen estävät väliaikaiset 

turvakaiteet, sekä kiinnittänyt elementtityyppikohtaiset nostoelimet (kuva 17). Lukittavien nos-

toraksien kiinnityksen jälkeen alamies antaa nostoluvan ja asentaja ohjaa parvekelaattaele-

mentin asennuspaikalle. Asentajat ovat etukäteen valmistelleet juotosbetonin ja asennuspalat 

pielielementin päälle, joiden varaan elementti lasketaan. Laattaelementti tyypistä riippuen 

vaarnatapit tai pultit ohjataan laattaelementissä oleviin varauksiin. Laattaelementti siirrellään 

asennuskangilla lopulliselle paikalleen.  
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Kuva 17. Parvekelaattaelementti väliaikaisilla suojakaiteilla varustettuna [5.] 

Laattaelementin lopullinen kiinnitys tapahtuu rakenne- ja asennussuunnitelman mukaisesti 

rakennuksen runkoon hitsaamalla, pulteilla, lattateräksillä tai parvekesaranoilla. Kaikki liittä-

mismuodot tulee toteuttaa tarvittavat pätevyysvaatimukset täyttyen.  Juotosbetonoinnin suori-

tettuaan asennusryhmä varmistaa juotettujen saumojen täyttöasteen ja tarvittaessa betonia 

lisätään.[5.] Yli pursunneet poistetaan ja varmistetaan että täyttö jää 0 - 3 mm alemmaksi, kuin 

ympäröivä pinta ja noudattaa sovittua sekä liitteenä (7.) olevissa detaljeissa esitetyn kuvan 

mukaista toteutusta. 

 

2.1.5 Hormit 

Hormi on yleensä kerroksen korkuinen betonielementti, jonka sisään voidaan asentaa ilman-

vaihto-, viemäri-, kiertovesi- sekä painevesiputket. Myös sähkö- ja tietoliikennekaapelit voi-

daan kuljettaa elementin sisällä niille varatuissa putkissa. Hormielementit suunnitellaan ku-

hunkin kohteeseen talotekniikan vaatimusten mukaan. Hormiasennus esimerkkikohteessa 

Helsingin Claudiossa alkoi ensimmäisestä kerroksesta. Koska alapuolella on kellarikerros ja 

autohalli, ei ollut tehokasta käyttää aloituspaloja ensimmäisen kerroksen holvivalussa laatan 

paksuuden takia (900 mm), vaan toteutettiin varauksella.  

Paikalla valettavassa holvirakenteessa on yleensä helpointa käyttää aloituspalaa. Silloin välty-

tään hankalahkoilta jälkivaluilta, jotka varausvalut vaatisivat. Claudiossa aloituspalat otettiin 

käyttöön ensimmäisen kerroksen katossa, eli toisenkerroksen lattiassa. Tästä ylöspäin holvi-

paksuus oli vakio 300 mm eikä asettanut tarpeettomia ongelmia aloituspalan käytölle.  
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Paikalla valettavaan holvirakenteeseen on mahdollista valuvaiheessa tehdä varaus, jonka 

päälle seuraavan hormi kerroksen elementtiasennuksen yhteydessä asennetaan. Varaus on 

tarpeen mitoittaa juuri sen verran pienemmäksi kuin hormin ulkomitat, ettei se putoa varauk-

seen, vaan voidaan tukevasti asentaa ja tukea elementtituilla. Asennuspalaa käytettäessä on 

mittauksissa noudatettava huolellisuutta, koska mittavirhe kertaantuu ylempiin kerroksiin men-

täessä. [6.] 

 

Kuva 18. Hormin aloituspala, johon on valmiiksi ruuvattu ohjuritapit asennusta varten. [6.] 

Hormin asennus jatkuu lähtöpalan päältä ohjaintappien ruuvauksella ja alamiehen nostoa var-

ten valmistelevan hormin asennuspaikalle nostolla. Hormin tunnuksen ja silmämääräisen tar-

kastelun jälkeen alamies kiinnittää yläpäähän elementtityyppikohtaiset nostoelimet, joihin kiin-

nittää lukittavat nostoraksit. Nostoluvan saatuaan asennusryhmästä ennalta määritelty asenta-

ja ohjaa asennettavan hormin asennuspaikalle käsimerkein tai radiopuhelimella.  

Ennen hormin paikalleen laskua asennetaan liitosholkit laskettavaan hormiin (liukastetta käyt-

täen). Hormi lasketaan huolellisuutta noudattaen ohjaintappien saattelemana paikoilleen. 

Hormi tuetaan vähintään kahdella elementtituella, joko tehtaalla valun yhteydessä asennettui-

hin sisäkierreankkureihin tai asentajien itse poraamilla betoniruuveilla. Kiinnitettävä elementti-

tuki tulee kiinnittää hormin painopisteen yläpuolelle. Hormi säädetään suoraan joko kiristämäl-

lä tai löysäämällä elementtitukien kierreosaa. Pystysuoruuden tarkastus tapahtuu vatupassia 

hyväksikäyttäen.  
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2.2 Välipohjatyöt 

2.2.1 Holvit ja muottijärjestelmä 

Holvimuottikalustona käytetään vakiopalkki- ja muottilevyjärjestelmää. Holvimuottikalusto 

koostuu säädettävistä pystytolpista, asennustuista, pudotuspäistä, muottilevyistä ja vakiopal-

keista. Esimerkkikohteessa Helsingin Claudiossa holvimuottikalustona käytettiin Doka-

kalustoa. Muottisuunnitelman toteutti kohteeseen muottikaluston toimittaja, mikä säästi työn-

johdon aikaa, eikä työmaalla ollut tarpeettomana ylimääräistä kalustoa. Kalusto vuokrataan 

toimittajalta. Palautettaessa korvataan rikkoontuneet ja kadonneet osat ja sahatut levyt, sekä 

palkit. 

 

Holvin teon aloittaa mittamies, joka merkitsee tukitolppien sijoituspaikat ja merkitsee seiniin 

metrin koron, eli tasan 1 m ylös tulevasta valmiista pinnasta. Ammattinsa osaava kirvesmies 

siirtää tästä merkistä itse parhaaksi näkemälleen paikalle tarvitsemansa koron. Toimenpide 

edellyttää hyvää laskutaitoa, joten tehtävän yleensä hoitaa kokenut kirvesmies. Holviryhmä on 

esivalmistellut oman työn aloitusta ja nostanut tarvittavan määrän tolppia, asennustukia ja 

palkkeja kohteeseen. Asennusalusta on tässä vaiheessa varmistettu ja edellisen työryhmän 

toimesta siivottu. 

 

Maapohjan varaan asennettaessa on pystytukien alle laitettava asennuslankut tai vastaava 

ratkaisu estämään tolpan maaperään vajoamiselta. Asennus aloitetaan pystytukien sijoittelulla 

ennalta merkityille paikoille ja asennustuilla, varmistetaan niiden pystyssä pysyminen. Tuet 

ovat säädettäviä, joten pystytysvaiheessa ne säädetään ennakkoon lähelle lopullista mittaan-

sa. Näin säästyy aikaa ja vältytään suuremmilta mittavirheiltä. Pystytuen päähän asennetaan 

pudotuspää, joka helpottaa holvin purkua. Pudotuspää on nelisuuntainen haarukka, johon 

mahtuu 1 tai 2 palkkia rinnakkain riippuen asennustavasta. [7.] 

 

Pystytukien asennuksen jälkeen asennetaan niskapalkit eli primääripalkit pudotushaarukoihin. 

Pudotuspäähaarukoita käytetään vain niskapalkkien päissä ja limityskohdissa. Limityspituus 

on noin 0,5 m, eli palkkien pitää mennä aina puoli metriä tuen yli. [7.]  

 

Niskapalkkien asennuksen jälkeen ne tuetaan vielä lisätuilla, joita pystytetään noin metrin jaol-

la, niskapalkin jännevälin pituudesta riippuen. Seuraavana on vuorossa koolauspalkit, eli se-
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kundaaripalkit, jotka asennetaan poikittaissuuntaisesti niskapalkkien päälle. Palkkien jako on 

0,4 m tai 0,5 m. Mitoitus johtuu muottilevyn koosta. Näin varmistetaan, että muottilevyn sauma 

osuu aina tuelle. Muottilevyt ladotaan koolauspalkkien päälle tiiviiksi muottipinnaksi ja naulaa-

malla varmistetaan levyjen pysyminen paikoillaan. [7.] 

 

 

Kuva 19. Claudion 7 kerroksen katto  

 

Kuva 20. Claudion 7. kerroksen ikkunat ja patterit nostettu holville ennen muoti tekoa. 

 

Holvimuotti on valmis, kun muottipinta on tiivis ja yhtenäinen. Holvimuotin korko tarkistetaan ja 

tarvittaessa säädetään. Mittamies merkitsee väliseinien, kaivojen, topparien sekä varauksien 
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paikat. Sähkö- ja putkimiehet toteuttavat omat työsuoritteensa juuri samaisten merkintöjen 

avulla.  

 

Holvimuotin purkaminen alkaa, kun valettu holvi on saavuttanut laskennallisen tai seurannalla 

todetun purkulujuuden. Ensimmäisenä puretaan niskapalkkien alle asennetut välituet, jotka 

siirretään niskapalkkien kohdalta muottilevyjen kohdalle tukemaan holvia. Tukia poistettaessa 

huomioidaan, että kaikkia tukia ei poisteta yhtä aikaa, vaan tuennan tulee olla koko ajan pai-

kallaan.  

 

Tukea poistettaessa (yleensä sen viereen) asennetaan muottilevyn kohdalle toinen tuki, joka 

korvaa poistettavan tuen. Muotti (oma) irrotetaan valusta pudottamalla pudotuspään pikapudo-

tus toiminolla, jolloin holvimuotti laskeutuu noin 60 mm alaspäin.  Pikapudotus tapahtuu vasa-

ralla lyöden pudotuspään yläosan kiilapala irti, jolloin pystytuki lyhenee edellä mainitun verran. 

[8.] 

 

Laskemisen jälkeen koolauspalkit kaadetaan kyljelleen ja poistetaan niskapalkkien päältä. 

Palkit niputetaan asianmukaisiin nostovalmiisiin nippuihin odottamaan siirtoa seuraavaan koh-

teeseen. Vanerin poistamisen yhteydessä pystytolpat siirretään toisen vanerin kohdalle, tai 

vaihtoehtoisesti vanerittomaan kohtaan, niin että tuenta säilyy. Osa muottilevyistä irtoaa sa-

malla, kun muotti pudotetaan irti holvista. Kuitenkin valtaosa joudutaan poistamaan työkaluja 

apuna käyttäen. [7.] 

 

Muottilevyjen turvallinen poisto edellyttää, ettei kaikkia niskapalkkeja ole purettu pois, vaan 

holvista irti kammettavat muottilevyt pudotetaan niiden varaan. Muottilevyt puhdistetaan ja 

niputetaan valmiiksi siirrettäväksi seuraavaan kohteeseen.  

 

Lopulta on niskapalkkien purkamisen vuoro. Ne niputetaan ja pudotuspäät kerätään nostoasti-

aan. Myös pystytuet ja asennustuet pinotaan asianmukaisesti odottamaan siirtoa seuraavaan 

kohteeseen. Pystytuista osa jätetään paikoilleen tukemaan holvia sekä kannattelemaan tule-

van kerroksen valua ja työaikaista kuormitusta, pystytuet poistetaan kunnes lopullinen nimellis-

lujuus on saavutettu.  
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Kuva 21. Claudion 6. kerroksen jälkituenta muottien purkamisen jälkeen, Kuvassa IV-kanavat, jotka on 
nostettu asuntoon ennen holvin tekoa (täsmällisesti sijoitussuunnitelman mukaiseen paikkaan).  

Työkohde siivotaan ja laitetaan asianmukaiseen järjestykseen. Tämän jälkeen suoritetaan 

muottikaluston siirto seuraavalle työvaiheelle (joko seuraavaan työkohteeseen tai pakataan 

omiin kuljetus telineisiin ja häkkeihin), sekä lasketaan ja palautetaan kaluston toimittajalle. 

 

2.2.2 Raudoitus 

Holvimuotin valmistuttua ja raudoituksen edetessä valmistuvat myös LVIS-asennukset ja loput 

varaukset. Kun mittamies on merkinnyt muotinpintaan väliseinien paikat ja varaukset, sekä 

kaivot, alkavat raudoittajat oman työrupeamansa.  

 

Esimerkkikohteessa Claudiossa oli käytössä rullaraudoite, joka tilattiin Latviasta kerroskohtai-

sesti ja oikea-aikaisesti suoraan työmaalle. Rullaraudoite on tehtaalla irtotangoista sidottu mat-

to, jossa kaikki teräkset ovat tasajaolla peräkkäin. Tehtaalla teräkset sidotaan koneellisesti 

tukevalla terässidoksella, niin että avautuessaan rulla muodostaa verkon toisen suunnan te-

räkset ja päälle rullattava poikittaissuuntainen rulla muodostaa verkon toisen suuntaiset teräk-

set. 

  

Raudoituksen ensimmäinen vaihe on raudoitusvälikkeiden asennus, joiden tehtävä on nostaa 

pohjateräkset muotinpohjasta irti, sekä pitää teräkset oikeassa korossa koko valun ajan. Välik-
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keet asennetaan poikittaissuuntaisesti asennettaviin pohjateräksiin nähden, jonka asennus 

suunnan rakennesuunnittelija on määritellyt. Pohjateräsrulla nostetaan täsmällisesti oikealle 

paikalle, huomioiden rullan avautumissuunta. Kohdistamisen jälkeen rullaraudoite pyöritetään 

auki (kuva 18). Sama toimenpide suoritetaan toisella rullaraudoitteella, jonka aukirullautumis-

suunta on aikaisempaan nähden poikittainen. [9] Kun molemmat rullaraudoitteet on levitetty, 

lopputuloksena saadaan suunnitelman mukainen pohjaverkko. Asettautuminen tarkastetaan ja 

tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet, kuten hormien yli menevät teräkset katkaistaan ja tar-

vittavat irtoteräkset asennetaan. 

 

Kuva 22. Rullaraudoitteen aukipyöritys.[10.] 

Pohjateräksen asennuksen jälkeen sähkömies ja putkimiehet suorittavat viipymättä omat 

asennukset, jotka jäävät pohja- ja pintaterästen väliin. Runkomestari on urakoitsijapalaverissa 

yhdessä kohteen LVIS-työnjohtajien kanssa suunnitellut ja sovittanut yhteen eri työvaiheiden 

vaatiman työajan niin, että se on kaikille oikein mitoitettu, sekä varmistanut palaverissa työjär-

jestyksen. Ensimmäisen holvikerroksen yhteydessä LVIS-työt katselmoidaan yhdessä työvai-

heen toteuttajien kanssa ja kirjataan mahdolliset poikkeamat joihin tulee puuttua, tai todetaan 

yhteisesti suunnitelmien olevan oikeat ja ryhdytään työhön. Samanaikaisesti raudoittajat asen-

tavat raudoitussuunnitelmien mukaisia reunahäkkejä sekä tukipukkeja, joiden varaan yläpin-

nanteräs asennetaan. Tukipukit asennetaan yläpinnanteräsrullan suuntaisesti, joka levitetään 

ensimmäisenä.   
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Yläpinnanteräkset toteutetaan samaa menetelmää hyödyntäen kuin alapinnanteräksetkin. En-

simmäisen auki rullatun jälkeen lisätään tarpeelliset lisäteräkset, jotka rullasta puuttuvat. Toi-

nen teräsrulla pyöritetään poikittaissuuntaisesti edelliseen nähden, ja näin muodostuu yläpin-

taan teräsverkko. Auki rullattujen terästen ja lisäterästen jälkeen tarkastetaan läpivientien ja 

hormien yli menevien terästen poisto tai taivutus.[9.] Raudoitteiden päät sidotaan reunahäk-

keihin ja suoritetaan tarpeelliset kiinnitykset. Putki-, ja sähkömies käyvät asentamassa kaikki 

valupinnan yläpuolelle tulevat varaukset sekä lattialämmitykset märkätiloihin.  

2.2.3 Betonointi 

 

Betonointi voidaan aloittaa, kun kaikki edeltävät työvaiheet on saatu päätökseen ja raudoitus-

tarkastus on pidetty, eikä mahdollisia huomautuksia ole korjaamatta. Ennen valua runkomes-

tari on tilannut kohteeseen soveltuvimman pumppuauton, tai vaihtoehtoisesti varannut nosturin 

ja valu suoritetaan jassikalla, eli valuastialla ja hän tarkistanut sekä sen olemassaolon, että 

kunnon.  

 

Betonin määrät ja laadut on ilmoitettu tehtaalle hyvissä ajoin, sekä ilmoitettu valun suunniteltu 

ajankohta. Näin varmistetaan, että betonin tulo työmaalle on varmistettu ja pysytään aikatau-

lussa.  

 

Runkomestari katselmoi yhdessä valuryhmän kanssa jokaisen valettavan alueen ja käy läpi 

kaadot ja mahdolliset korkoerot. Mittamies on tuonut valettavalle holville koron, jonka perus-

teella holvi valetaan. Yleisesti käytetty käytäntö on, että kiinteä korko merkitään hissikuiluun ja 

sieltä helposti edelleen siirrettäväksi tarpeen mukaan. Katselmoinnin jälkeen runkomestari 

tekee yhdessä pumppuautonkuljettajan kanssa pystytyspöytäkirjan ja tämän jälkeen antaa 

luvan aloittaa varsinaisen valun. 

 

Esimerkkikohteessa Claudiossa kaikki valut toteutettiin pumppuvaluina. Koska holvi oli jaettu 

kahteen lohkoon, oli nosturi kiinni elementtiasennuksessa. Valettavan holvin paksuus oli 300 

mm, ja käytetty betoni oli #16 C25/30.  Valut kohteessa toteutti pääsääntöisesti Megalattiat 

Oy, eikä omaa työvoimaa tarvinnut käyttää valuihin.   
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Betoni valetaan suoraviivaisesti kaista kerrallaan aina betonimassan rintausta vastaan koh-

tisuorasti, riippumatta siitä käytetäänkö valuastiaa vai pumppua. Massan pudotuskorkeus on 

pidettävä mahdollisimman pienenä, jotta massan erottuminen voidaan välttää. Hyvä pudotus-

korkeus on noin 1 - 1,5 metriä. [11.] 

 

Betonointi aloitetaan yleensä kauimmaisesta nurkasta ja valu toteutetaan niin, että poistumi-

nen valetulta holvilta tapahtuu valmista pintaa sotkematta.[10.] Ensimmäisenä valetaan kaato-

lattiat ja tähän on valittu NP-massa (nopeasti pinnoitettava #16 betoni). Tällä varmistetaan, 

että kaatolattiat päästään tekemään mahdollisimman nopeasti valun ollessa lopuillaan, tai heti 

valun päätyttyä.  

 

Mittamies on ennen kaatolattioiden tekemistä merkinnyt pesuhuoneiden ja saunojen seinien 

sisänurkat sekä oviaukkojen paikat terästapeilla. Valuryhmä aloittaa tekemällä korkopalkin 

merkkitappien osoittamalle linjoille, yleensä huoneistojen välisen betoniseinän viereen, sillä 

seinien vierialueella pitää olla joka kohdassa sama korko. Kaatovalun linjaria käyttäen linjarin 

toinen pää kulkee korkopalkkia seuraten ja toinen pää on kaivon kannen päällä. Linjaria kulje-

taan ympyrän kehän suuntaisesti kaivon ympäri ja toinen pää merkittyjä linjoja noudattaen. [9.] 

  

Kaatolattioiden jälkeen betoni vaihtuu rakennebetoniksi, jolla valu suoritetaan. Valuryhmällä on 

käytössään tasolaseri ja mittakeppi, joilla varmistetaan valun vaadittu tasaisuus. Laserin avulla 

valumies merkitsee mittamiehen antamat korot holvin reunaan. Korkomerkkien kohdalle levite-

tään betonimassaa, joka tasataan puuhiertimellä. Korkomerkit yhdistetään valamalla ne kor-

kopalkeiksi massan ottosuunnan mukaan kaista kerrallaan.  

 

Massa tasataan oikeaan korkoon. Korkopalkkeja tehdään sopivin välein massan ottosuunnan 

mukaan. Seuraavat massat otetaan korkopalkkien väliin ja levitetään karkeasti lapiolla. Yksi 

ryhmän jäsenistä hoitaa betonin tiivistymisen sauvatärytintä käyttäen. Tärysauvatiivistys teh-

dään järjestelmällisesti, tasaisella nopeudella ja niin että pistot ovat tasaisia. Pistoväli vaihtelee 

sauvan tehosta ja valun vahvuudesta riippuen 0,2 – 0,6 metriä. Tiivistystä ei saa suorittaa liian 

lähellä ottorintausta, koska sauvan tärinä saa helposti rintauksen pettämään ja valukerros jää 

vajaaksi. Etäisyyden tulee olla ainakin 1,5 metriä rintauksesta. Betoni tasataan teräslinjaria 

käyttämällä oikeaan korkoon, korkopalkkien mukaan. Laatan pinta hierretään käsin tai koneel-

lisesti, kun betonimassan pinta on muuttunut himmeäksi ja veden erottuminen betonimassan 

pintaan on loppunut. [11.]    
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Esimerkkikohteessa holvi oli jaettu kolmeen erilliseen valulohkoon, joten työsaumat oli ehdot-

toman huolellisesti suunniteltava. Työsauma tehdään aina silloin, kun betonointi keskeytyy, 

eikä betonointia jatketa, ennen kuin betoni ehtii jähmettyä. Betonityönjohtaja ja rakennesuun-

nittelija sopivat työmaalla tavanomaisissa rakenteissa käytettävistä saumaratkaisuista. Yleen-

sä työsaumat esitetään rakennepiirustuksissa ja työsauman siirtämisestä keskustellaan aina 

rakennesuunnittelijan kanssa. Työsaumoja tehtäessä huolehditaan, että se tehdään muuta 

rakennetta vastaavaksi. Jos mahdollista, työsaumat tehdään aina betonin puristussuuntaan 

nähden kohtisuoriksi. Yleensä työsauma tehdään metrin etäisyydelle tuesta momentin johdos-

ta, koska momentti on pienimillään tuen vieressä. Työsauman raudoitteena käytetään työ-

saumaverkkoa.  

 Työurakka 3

Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin työurakkaan, joka uutena urakkamuotona toteutettiin. Al-

kuperäinen piiskaraha-malli piti saada purettua ja tilalle tuli urakkamuoto, joka on helposti hal-

littavissa ja laskettavissa.  

 

Aikaisemmat urakkakokeilut, joissa urakkahinta on koostunut elementtien kappalehinnoittelun 

mukaan, ei aina ole tuottanut kaikkia osapuolia tyydyttävää tulosta. Työurakka piti saada sidot-

tua valettavien holvi neliöiden mukaan ja kattavammin kirjattua sopimuksen sisältöön urak-

kaan kuuluvat työt. Nyt tavoitteena oli saada tehostettua holvinteossa esiintyvien työtehtävien 

teettämistä ja laadullista valvontaa. Aikaisemmista urakoista poiketen lähtökohdaksi otettiin 

holvineliö ja sille laskettiin urakkahinta, joka sisältäisi kaiken muun paitsi valun.  

 

3.1 Työkunta 

Työkuntaan kuuluu tarpeellinen henkilömäärä siten, että työn laatu ja aikataulu toteutuvat 

suunnitellusti. Työkunnan henkilöiden vaihtaminen, lisääminen tai vähentäminen on sovittava 

yhteisesti työjohtajan kanssa. Viime kädessä työmaan työpäällikkö päättää yhdessä vastaavan 

mestarin kanssa työryhmän kokoonpanosta ja henkilöiden vaihdoksista. Esimerkkikohteessa 

Helsingin Claudiossa työkunta koostuu 8 työntekijän ryhmästä. Kaikki ryhmän työntekijät ovat 

työsuhteessa Skanska Talonrakennukseen. Työntekijät ovat valikoituneet ryhmään hyvin pit-
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kälti ammatillisen osaamisen pohjalta. Näin on varmistettu se, että työ etenee mahdollisimman 

yhtäjaksoisesti ilman tarpeettomia keskeytyksiä.  

Kokoonpano oli kohteessa seuraava: Elementtiasennuksessa kolme asentajaa, joista yksi oli 

koko ryhmän mittamies. Hänen toimenkuvaansa kuului myös holvilla tarvittavat mittaukset ja 

läpivientien asennukset mittauksineen. Holvimuottityöhön oli kaksi kirvesmiestä ja kaksi ra-

kennusmiestä. Työnjako oli lohkojaollisesti erittäin selkeä. Kun uutta holvimuottia valmistettiin, 

oli aikaisemman holvimuotin purku meneillään. Lisäksi ryhmään kuului alamies.  

3.2 Lähtötilanne 

Urakkasopimuksessa sovittiin urakan aloitusedellytyksiksi seuraavaa:  

- Elementtiasennussuunnitelma on tehty ja hyväksytty suunnittelijoilla. 

- Alapohjaontelot on asennettu ja valettu. 

- Alusta on valmis elementtityölle. 

- Työmaan yleissähköistys ja yleisvalaistus on työkohteen läheisyydessä. 

- Työhön liittyvät materiaalit, mitoitukset, varaukset ja LVIS-tekniikasta huomioitavat asi-

at tiedossa, sekä aloituspalaveri pidetty. 

- Työn alkaessa seinälinjat on merkitty, sekä asennusjärjestys sovittu. 

- Työnjohtaja on varmistanut elementtien saatavuuden runkoaikataulun mukaisesti. 

- Työturvallisuuden verkkokurssit on käyty läpi työnjohtajan ja koko asennusryhmän 

kanssa. 

- Työnjohtaja on varmistanut asennusryhmän aikaisemmat verkkokurssit suoritukset. 

 

Lähtötilanne kirjattiin sopimukseen riittävän kattavasti, kuitenkin niin yksinkertaisesti kuin mah-

dollista. Kaikkien osapuolten etujen mukaista on, että rajaukset ovat selkeitä, eikä tilanteeseen 

liity tarpeettomia muuttujia, vaan ainoastaan tahdistavat ja työn aloitukseen vaikuttavat seikat. 

Tarkoituksenmukaista on, että aloituskatselmus voidaan pitää yhdellä kerralla ja mahdollisista 

poikkeamista sovitaan heti ja puutteet kirjataan ja korjataan välittömästi.  
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3.3 Urakan sisältö 

Sopimukseen kirjoitettiin selkeästi kaikki, mikä sisältyy urakkaan. Työmaakohtaisesti tietysti on 

mahdollista muokata sopimuksen sisältöä, esimerkiksi jättämällä työvaiheita urakan ulkopuo-

lelle. Lähtökohtaisesti kaikilla Skanskan työmailla on käytössä sama sopimuspohja. Sopimuk-

seen kirjattiin urakkaan kuuluvaksi seuraavat työt: 

- omien tarvikkeiden suojaus pressuilla varastoalueilla sekä työkohteessa 

- parvekelaatan suojaus suodatinkankaalla 

- työhön liittyvien materiaalien ja koneiden siirrot 

- elementtien asennus ja tuennat 

- holvin muottityöt, laudoitus ja purku 

- vaaka- ja pystysaumojen betonointi (pois lukien pystysaumapumppaus)  

- holvin rullaverkkoraudoitus (myös työsauma) ja elementtien pystysaumaraudoitukset 

ym. raudoitukset 

- tukkolaudoitukset, juotokset ja niihin liittyvät raudoitukset, sekä muottien purkutyöt 

- urakkaan liittyvät työturvallisuustyöt (sopimuksen kohta 3) 

- työalueen siisteys, järjestys ja kunnossapito oman urakkatyön osalta 

- pystysaumojen kohdalla valusaumaverkko holvin tasoon 

- nippunostot ennalta sovittuihin paikkoihin, työmaan sijoitussuunnitelman mukaan 

- Skanskan työturvallisuusohjeiden noudattaminen  

- jälkituennan poisto asennustyönjohtajan ohjeistuksen mukaan 

- mittaus kuuluu urakkaan, pois lukien lähtöpisteet ja tarvittavat apulinjat 
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- tarvittavien väliseinien mittaus muottiin 

- märkätilojen lattiaverkkojen nosto ja asennukset (lämmitysjärjestelmät valmiiksi asen-

nettuna verkkoihin) 

- Sewatek-läpivientien asennus 

- kuormien ja täsmätoimituksien purku, sijoitussuunnitelman mukaisesti 

- nostotukien ja nostolenkkien katkaisu ohjeen mukaan 

- seinäelementin alasauman täyttötyö –5 mm elementin pinnasta ja varmistaminen s-

pisteiden täyttötyön oikeellisuudesta 

- märkätilojen valustopparien asennukset. 

 

Urakkasopimukseen kirjattiin selkeyden vuoksi myös urakkaan kuulumattomista työtehtävistä 

seuraavat:  

- holvin valutyö 

- elementtien pystysaumojen valu 

- LVIS- töihin liittyvät paikalleen mittaukset 

- talvitöiden urakkarajaus (sopimuksessa kohta 4). 

Työmaa voi resurssiensa mukaan myös ottaa edellä mainitut työvaiheet urakan osaksi, kuiten-

kin pääsääntöisesti aliurakoitsijat tai erikoistuneet työkunnat ovat olleet näitä työtehtäviä teke-

mässä. 

 

 

 

 

 

 

 



30 

  

 

3.4 Urakkahinnoittelu 

Urakan hinnoittelu perustuu välipohjan holvin muottineliöihin ja työ mitataan muottineliöittäin. 

Laskennallinen neliöhinta on tulosta aikaisempien paikallavalukohteiden jälkilaskennasta, jois-

sa on tehty asianmukaista kustannusseurantaa. Samankaltaisissa kohteissa varsinkin paikalla 

valettaessa työtehtävät ja työjärjestys eikä materiaalisisältö muutu niin paljoa, etteikö kohteita 

voisi vertailevassa laskennassa käyttää.  

 

Yksikköhinnoittelu oli mukana, kun neliöhintaa laskettiin. Elementtien määrät, hormit, portaat, 

läpivientiosat ja muottineliöt yksiköitiin, sekä hinnoiteltiin ja verrattiin aiempiin yksikköurakoihin. 

Kun neliöhinta oli haarukoitu, oli aika verrata saatua neliöhintaa aikatauluun, työryhmän ko-

koon ja käytettävissä olevaan budjettiin.  

 

Sovittu neliöhinta on sama kaikissa kerroksissa. Poikkeuksen tekee useimmiten kellarikerros 

ja/tai ensimmäinen kerros.  Näiden hinnoittelussa on syytä käyttää korotuskerrointa, sillä usein 

nämä kerrokset sisältävät huomattavasti enemmän elementtejä kuin peruskerrokset. Lisäksi 

on huomioitava, että kellarikerroksen holvi on useimmiten vahvempi ja näin ollen sisältää 

enemmän myös raudoitettavaa. 

  

Esimerkkikohteessa Claudiossa kellarikerroksen sopimuksessa sovittiin neliöhinnaksi 28 € ja 

aikaa oli varattu 10 tv. Seuraavat kerrokset (2-7) kirjattiin sopimukseen 21 €/neliö. Holvi esi-

merkkikohteessa oli jaettu kahteen valulohkoon, joista kumpainenkin n. 200 neliötä ja valukier-

roksi oli sovittu, että lohko valetaan joka kolmas päivä.  

Urakan ulosmaksuksi sovittiin 4 €/h ilmoitettujen tuntien lisäksi joka tilin yhteydessä, ja kun 

runkovaihe valmis, maksetaan loput urakasta työkunnan kesken työtunteihin suhteutettuna. 
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Kuva 23. Claudion runkovaiheaikataulu 

3.5 Laadunvarmistus 

Työurakkaa laadittaessa yhtenä lähtökohtana oli myös laatu ja se, kuinka laatu saadaan heti 

sovitulle tasolle ja varmistettua sen säilyminen läpi koko urakan. Ennen työurakkasopimusta 

valmistuneissa paikallavalukohteissa laadunvarmistaminen on jäänyt runkotyönjohtajan, vas-

taavan mestarin ja työmaan omien toimintatapojen varaan. Skanskalla on järjestelmässä työ-

maiden käyttöön monenlaisia mestan ja työvaiheen tarkastuslomakkeita. Nyt toteutetun työ-

urakkasopimuksen liitteeksi on laadittu kyseistä urakkaa tukeva laaduntarkastuskortti, jonka 

sisältö varmistaa ne seikat, joita urakkasopimuksessa korostetaan. 

  

Runkotyön tarkastuskortti otettiin käyttöön esimerkkityömaalla Helsingin Claudiossa kesäkuun 

2015 lopulla, ja tarkastelun kohteena oli kellari ja ensimmäinen kerros. Tarkastuskierros meni 

odotusten mukaisesti, eli korjausmerkintöjä tuli paljon, sekä muutamia tarkennuksia ja lisäyk-

siä tarkastuskorttiin. Virheet kirjattiin ja sovittiin korjauspäivämäärä uusintatarkastukselle.  

 

Tarkastuskierros toteutettiin kesälomien jälkeen 20. elokuuta 2015, jolloin katselmoitiin aiem-

mat korjaukset ja puutteet, sekä tarkastettiin toinen kerros. Tulos oli jo huomattavasti parempi 

verrattuna edelliseen. Suurimmaksi virhemerkintöjen aiheuttajaksi kirjattiin epäjärjestys ja kes-

ken olevat työtehtävät. Tästä olikin jo helppo sovittaa seuraavan kerroksen tarkastusajankohta 

oikein. Nyt kierros tehtiin seuraavana päivänä, kun holvimuotti oli purettu, eli liian aikaisin.  

 

Oikeampi aika oli kolmannen kerroksen tarkastukselle, joka pidettiin 2. syyskuuta iltapäivällä, 

ja aikataulunmukaiset tehtävät oli saatettu loppuun edellisellä viikolla. Tällä kertaa vastaan-
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otettava kerros oli siinä kunnossa, kuin sopimus edellyttää. Ainoa huomautus tuli varauksen 

päällä olevan suojalevyn vaillinaisesta kiinnityksestä. Tarkastukselle oleellista oli oikea-

aikaisuus ja oikeat asiat listattuna, jolloin se palvelee molempia osapuolia eikä jätä avoimia 

kysymyksiä eikä tekemättömiä töitä jälkeensä. Claudiossa todettiin hyväksi käytännöksi tar-

kastaa kerros kerrallaan. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, ettei runkoryhmän tarvinnut enää 

palata aiempiin kerroksiin, kun ne oli kertaalleen luovutettu ja työjohto saattoi luovuttaa mestan 

valmiina seuraavalle työvaiheelle.  

 

 

Kuva 24. Laaduntarkastuskortti 

3.6 Työturvallisuus 

Työturvallisuus on Skanskalla ehdottoman vahvassa osassa, kun työstä ylipäänsä puhutaan 

tai sen suorittamista suunnitellaan. Jo työurakan sisältöön liittyy viittaus, jolla varmistetaan 

työntekijöiden perehtyneisyys alkavaan työvaiheeseen. Sopimuksessa sitoudutaan suoritta-

maan Skanskan verkkokoulut kerran vuodessa. Näiden aiheina ovat: 

- työn turvallisuussuunnitelma 

- vaara-alueiden rajaaminen 

- nostotyöt 

- korkealla työskentely ja putoamissuojaus 

- tavarantoimitus ja kuormanpurku 

- siisteys ja järjestys 

- betonipumppauksen turvallisuus 

 

Runkotyönjohtaja varmistaa ennen työvaiheen alkua, että kaikki työkunnan jäsenet ovat suorit-

taneet kyseiset kurssit, ja tarvittaessa tätä täydennetään. Tehtäväsuunnitelman osana on työ-
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turvallisuussuunnitelma (TTS), joka täytetään ja käydään yhdessä työkunnan kanssa läpi, se-

kä allekirjoitetaan. 

 

Urakkasopimukseen kirjattiin työturvallisuuteen vaikuttava tehtäviä ohjaava lauseke: 

Ennen muottityön aloitusta asennetaan porraselementit ja kerrostasolaatat, sekä niiden kai-

teet. Näin varmistetaan turvallinen muottityön aloitus ja hirsipuun käytön mahdollisuus. 

Lisäksi urakkasopimukseen kuuluvaksi kirjattiin seuraavat työturvallisuus työt: 

- holvin, parvekelaattojen ja parvekekattojen kaiteiden asennus  

- aukkosuojien teko, asennus ja siirrot (sisältää merkkauksen ja kiinnityksen) 

- hissikuilujen väliaikaisten tasojen teko ja asennus  

- ikkuna-aukkoihin, joiden alareuna on alle 1,0 m korkealla, asennettava kaide 

- porrassyöksyjen väliaikaisten kaiteiden asennus 

Turvallinen työskentely on varmistettava ensisijaisesti rakenteellisilla toimenpiteillä. Mikäli tä-

mä ei ole mahdollista, käytetään valjastyyppisiä henkilösuojaimia, joiden kiinnitys tapahtuu 

hirsipuuhun tai elementtiin. 

  Tulokset ja analysointi  4

4.1 Kustannukset  

Kustannuksien seuranta on käynnissä, ja lopullisia vertailuun kelvollisia tuloksia on saatavilla 

työmaan valmistumisen jälkeisestä jälkilaskennasta, sekä muilta työmailta koottujen tietojen 

analysoinnin jälkeen. Lyhyellä otannalla kuitenkin voidaan havaita esimerkiksi, että betonipin-

tojen jälkityöt Helsingin Claudiossa olivat runkotyön osalta jääneet huomattavasti vähäisem-

mäksi. Näin ollen kustannussäästöt ilmenevät pääsääntöisesti runkovaiheen jälkeisten työvai-

heiden aloitusajankohdan aikaistumisena, sekä tarpeettomien piikkausten ja jälkitöiden vähen-

tymisenä. Kustannussäästöiksi on myös laskettava ne edut, jotka saavutetaan runkotyöryh-

män noudattaessa urakkasopimusta ja sen sisältämiä työvaiheita tarkastuksineen. Runkotyön-

johtajalla on tarkka tieto siitä, mitkä työvaiheet kuuluvat urakkaan ja mitkä hän teettää muilla 

työntekijöillään. Näin vältytään tilanteelta, jolloin työtehtävä jää tehtäväksi epäedullisesti aika-

tauluun nähden tai pahimmillaan kokonaan tekemättä.   
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4.2 Aikataulu 

Aikatauluun urakkasopimuksen ja laadunvarmistuskortin vaikutus oli lyhyelläkin otannalla ha-

vaittavissa. Vaikkei todennettua seurantaa aikaisemmista työmaista ollut niin tarkasti, että pys-

tyisi erottelemaan yksittäiset työtunnit kirjatuilta litteroilta, oli työnjohtajien kanssa käytyjen 

keskusteluiden perusteella todettava jälkityötuntien vähentyneen huomattavasti. Aikatauluun 

positiivisesti vaikuttavana tekijänä korostui seuraavan työvaiheen aloittamisen mahdollistumi-

nen vähintäänkin aikatauluun suunnitellun ajan puitteissa tai jopa aikaisemmin.  

Liitteenä 1 ja 2 Helsingin Claudion runkovaiheaikataulu. 

 

4.3 Laatu 

Laadunseuranta otettiin käyttöön heti runkovaiheen alettua. Tarkastuskorttia muokattiin koe-

käyttö kokemusten perusteella ja lopullinen versio liitettiin osaksi urakkasopimusta. Laatutar-

kastuskortti tuotti odotettua paremman tuloksen. Kerroskohtaisissa tarkastuksissa havaittiin 

laadun noudattavan sovittua tasoa ja sen ylläpitämiseksi tehtiin tarvittavat kirjaukset. Jatkossa 

laaduntarkastuskortti muokataan vastaamaan urakkasopimuksen sisältöä heti työmaan alus-

sa.  

 

 

 Lopuksi 5

5.1 Yhteenveto 

Skanskalla oli käytössään ontelorakennekohteisiin runkourakkasopimus, joka ei kuitenkaan 

soveltunut paikallavalukohteen käyttöön sisällön eikä laskentamallinkaan vuoksi. Olemassa 

olevasta sopimuksesta hyödynnettiin malli ja idea. Onteloelementtisopimus perustui pelkäs-

tään kappalemääriin eikä sisältänyt holvimuottineliöitä ollenkaan. Paikallavalettavan kohteen 
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runkourakkasopimuksessa hyödynnettiin olemassa olevaa onteloelementtisopimusta, ja sen 

rakennetta ja muotoilua hyödynnettiin uutta luotaessa. Oleellisena seikkana pidettiin sitä, ettei-

vät työryhmät joudu eriarvoiseen asemaan rakennettavan rungon toteutustavasta huolimatta. 

Urakan laskentamalli poikkeaa täysin onteloelementti- ja paikallavalukohteiden välillä. Toinen 

perustuu kappaleisiin ja toisessa lasketaan valettavia neliöitä. Kuitenkin sopimuksen sisällöstä 

täytyy löytyä samat vastuut, velvoitteet ja työturvallisuus vaatimukset, vaikka toteutustapa on-

kin erilainen.    

Työurakkasopimus oli liitteineen kaikkia osapuolia hyödyttävä tuotos. Työryhmä tiesi nyt tar-

kalleen, mitä heiltä odotetaan ja mitä urakka pitää sisällään. Työnantajan etuna tulivat esille 

ehdottomasti kustannussäästöt ja suunnitellussa yleisaikataulussa pysyminen. Kustannus-

säästöt toteutuvat suurimmilta osin poisjäävien piikkausten ja muiden betonijälkitöiden vähen-

tyessä huomattavasti, sekä seuraavan työvaiheen aloitusajankohdan aikaistuminen tai etene-

minen vähintäänkin aikataulun mukaisesti. 

 Kun sopimusta noudattaen toimitaan, on nopeasti todettavissa, että yhden työntekijän tunnit 

säästetään runkovaiheen alusta pitkälle sisävaiheen aloitukseen ja ylikin.  Laskennallisesti tätä 

voi lähestyä ajatuksella, että rakennetaan kerros viikossa ja kohde on kymmenkerroksinen 

asuinkerrostalo. Runkovaiheen jälkityöt alkavat, kun runkoryhmä on purkanut holvimuotin ja 

vienyt kaiken käytössään olevan kaluston ylempään valmistuvaan kerrokseen. Tässä kohtaa 

sopimuksettomalla työmaalla työtehtävänsä suorittamisen aloittaa yleensä rakennusmies, joka 

piikkaa elementtien ala- ja yläpään purseet, sekä poistaa elementtien kuljetustuet, siivoaa ja 

kantaa pois jälkeen jääneet muottikaluston ja toisinaan jopa purkaa pystysaumavalun jälkeen 

elementtien vinotuet pois ja niputtaa nostovalmiuteen. Kaikesta tästä koostuu nopeasti tuntien 

kautta laskettuna työryhmään yksi lisätyötekijä, jonka työnantaja kustantaa urakan ulkopuoli-

sesti. Toisin sanoen kymmenen kerrosta ja kymmenen viikkoa aiheuttaa 400 tuntia ennalta 

suunnittelemattomia työtunteja, kustannuksiltaan karkeasti laskettuna sosiaalikuluineen noin 

10 000 euron kustannukset. Kirjattua ja tilastoitua luotettavaa lopputulosta hyödyistä ja eduista 

on odotettavissa vasta useamman paikalla valetun asuinkerrostalokohteen jälkilaskennasta 

saatujen tulosten perusteella. Tämäkin sillä edellytyksellä, että työmaalla kaikki tunnit litteroitu 

täsmällisesti ja tuntiseuranta on todenperäistä.   

Kerroskohtainen katselmointi toi varmuutta tekemiseen, sillä tarkastuksen ja hyväksynnän 

jälkeen kyseiseen kerrokseen ei tarvinnut palata, vaan pystyttiin keskittymään teon alla ole-

vaan ja tuleviin kerroksiin. Ensimmäisen kerroksen mallikatselmointi toteutettiin perinteisesti 

yhteisesti työryhmän kanssa ja tarkastettiin sovitut työvaiheet ja tehtävät sopimuksen mukai-
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sesti toteutetuiksi. Katselmuksesta täytettiin sopimuksen liitteenä oleva tarkastuslomake. Mal-

likatselmukselle on suunnitteilla oma lomake. Seuraavien valmistuneiden kerrosten tarkastuk-

sen hoitaa työryhmän nokkamies omatoimisesti laadunvarmistuslomakkeella. Hän vahvistaa 

allekirjoituksellaan tarkastuksensa ja toimittaa lomakkeen runkotyönjohtajalle kuitattavaksi ja 

arkistoitavaksi. Laadunvarmistuslomake toimii työryhmälle hyvänä muistilistana, jonka kanssa 

on helppo varmistaa, että kaikki on tehty ja voidaan siirtyä seuraavaan kerrokseen. Työnjohta-

ja käy tarkastamassa työryhmän kuittaamat kerrokset oman aikataulun mukaisesti, ja kun 

kaikki on tehty suunnitelmien, sekä sopimukseen kirjattuja tehtäviä ja vastuita noudattaen, on 

epäkohtien kirjaamiseen erittäin olematon tarve.  

Elementeissä ilmenneiden virheiden ja puutteiden osalta kirjaamiseen on suunnitteilla sopi-

muksen liitteeksi lomake, johon työryhmä kirjaa urakkaan kuulumattomat työt, esimerkiksi 

elementin valmistuksessa toteutettu mittavirhe, joka vaatii työstöä työmaalla asennuksen 

mahdollistamiseksi. Lomakkeeseen kirjatut tunnit maksetaan keskituntiansion mukaan, eivätkä 

ne vähennä urakka-ansioita. Työnjohto saa samasta lomakkeesta tarpeellista tietoa, jonka voi 

kirjata reklamaatioon elementtitehtaalle tai suunnittelijoille vaatiessaan korvausta menetetystä 

työajasta, materiaaleista, tai korjaavia toimenpiteitä. 

Urakkasopimus otettiin käyttöön Claudion työmaalla Lauttasaaressa, jossa vastaavana mesta-

rina toimi Timo Koskimäki ja runkomestarina Toni Sundberg. 

 

 

 

5.2 Johtopäätökset 

Työurakan vastaanotto oli epäluuloisen positiivista. Muutos entisestä yksikköhinnoittelusta 

uuteen tehtyihin neliöihin perustuva hinnoittelu aiheutti useissa työmaalla käydyissä keskuste-

luissa mielikuvan, että enemmän töitä vähemmällä rahalla. Työurakkasopimukseen onkin kir-

jattu vain ne työt, jotka urakkaan sisältyvät. Näin saatiin työmäärän kuvaus ja neliöhinnan suh-

de balanssiin. Sopimukseen on mahdollista neuvotteluvaiheessa lisätä selkeyden vuoksi teh-



37 

  

tävien välipohjien muottineliöt kerroksittain ja kokonaisuudessaan. Näin on helppo nähdä ko-

konaishinta ja se, miten se koostuu.  

Esimerkkikohteessa Helsingin Claudiossa kerrokset 2 - 7 sovittiin neliöhinnaksi 21 € / neliö, 
mikä tarkoittaa 

400 m2 x 21 € / m2 = 8400 € 

Runkoryhmä 8 työntekijää  

aikataulussa varattu 6 tv / krs = 8 h x 6 tv x 8 ram / rm = 384 h 

� 8400 € / 384 h = 21,87 € / h 

Ulosmaksuksi oli sovittu 4 €/h kunkin henkilökohtaisen palkan päälle. Jokaiselle työryhmäläi-

selle jäi urakkapohjia sisään odottamaan rungon valmistumista ja urakan tilitystä. 

Työnjohto oli urakkasopimukseen tyytyväinen. Tämä antoi varmuutta ja myös tukea sille, mitä 

urakasta oli sovittu.  
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Liitteet 

1. Claudion aikataulu 1 

2. Claudion aikataulu 2 

3. laadun tarkastuskortti  

4. laadun tarkastuskortti (modifioitu) 

5. työurakan liite 

6. urakkasopimus 

7. Detalji, massiivilaatan ja väliseinäelementin liitos 

 

 

  



 

   

 

   



 

   

 

  



 

   

 

  

Runkotyön tarkastuskortti 

 

 

 



 

   

 

  
 

Työmaa

____ . ____ . 2015

OK Huom / Korj

S-pistekoloissa tapit

portaiden nostolenkkien reiät täytetty

Holvin muottityöt tehty turvavaljaita käyttäen

Holvin raudoitukset asennettu

Hormielementtien alapäät juotettu

Holvin varaukset ja läpiviennit tarkastettu

Holvikaiteet asennettu ennen LVIS-töiden aloitusta

jälkituenta poistettu kolme kerrosta alempaa

Elementti

Alareuna < 1m Ikkuna kaiteet asennettu

Aukkosuojaukset tehty ja merkattu

Työalue siivottu ja järjestyksessä

Parveke kaiteet potkulautoineen asennettu

Hissikuilutasot asennettu

Porrassyöksyjen kaiteet potkulautoineen asennettu

Täsmäniput suunnitelluilla paikoilla

Parvekelaatat suojattu

Nostolenkit ja ikkuna/ovituet poistettu    (- 5mm)

Holvin valupinnat tarkastettu ja purseet poistettu

Elementtien alasaumat täytetty     (- 5mm)

S-pistekolot täytetty hormien takaa    

5127.7447

Työvaihe :

Elementit asennettu turvavaljaita käyttäen



 

   

 

  

 
 

Skanska Talonrakennus Oy     LIITE 

SOPIMUKSEEN 

     

 13.8.2015 

      

ELEMENTTI- JA HOLVIASENNUS TYÖURAKKA   

   

      

Liitettä käytetään kaikissa paikallavalu kohteissa   
      

  

1. URAKAN SISÄLTÖ 

 

 

1.1 LÄHTÖTILANNE: 

 - elementtiasennussuunnitelma on tehty ja hyväksytetty suunnittelijoilla 

- alapohja ontelot on asennettu ja valettu 

- urakka alkaa alapohjan holvin/lattian päältä  

  
 - alusta on valmis elementtityölle   

  

 - työmaan yleissähköistys ja yleisvalaistus työkohteen läheisyydessä 

  - työhön liittyvät materiaalit, mitoitukset, varaukset ja LVIS- tek-

niikasta huomioitavat asiat   tiedossa, aloituspalaveri pidetty  

   

 - työn alkaessa seinälinjat merkattu  

 - asennusjärjestys sovittuna 

 - työnjohtaja on varmistanut elementtien saatavuuden runkoaikataulun mukai-

sesti  
- alla listatut työturvallisuuden verkkokurssit käyty läpi työnjohtajan ja koko asen-

nusryhmän kanssa 

- työnjohtaja varmistaa asennusryhmän aikaisemmat suoritukset asennusryhmän        

kurssisuoritustodistuksesta (uusittava kerran vuodessa) 

   

Alla listaus pakollisista kursseista: 

  - työn turvallisuussuunnitelma 

  - vaara-alueiden rajaaminen 

  - nostotyöt 
  - korkealla työskentely ja putoamissuojaus 

  - tavarantoimitus ja kuorman purku 

  - siisteys ja järjestys 

  - betonipumppauksen turvallisuus   

  

  

 

1.2 URAKKAAN KUULUU:  

- omien tarvikkeiden suojaus pressuilla varastoalueilla sekä työkohteessa 

- parvekelaatan yläpinnan suojaus suodatinkankaalla 



 

   

 

  

 - työhön liittyvien materiaalien ja koneiden siirrot  
  - elementtien asennus ja tuennat 

- holvin muottityö, laudoitus ja purku   

- vaaka- ja pystysaumojen betonointi (pois lukien pystysaumapumppaus) katso myös 

kohta 2.2 VALUT  

- holvin rullaverkkoraudoitukset (myös työsauma) ja elementtien pystysauma-

raudoitukset  ym. raudoitukset  

- tukkolaudoitukset, juotokset ja niihin liittyvät raudoitukset, sekä muottien pur-

kutyöt  

 - urakkaan liittyvät työturvallisuustyöt kohdassa 3. TYÖTURVALLISUUSTYÖT

  - työalueen siisteys, järjestys ja kunnossapito oman urakkatyön 
osalta   - pystysaumojen kohdalla valusaumaverkko holvin 

tasoon    - nippunostot ennalta sovittuihin 

paikkoihin, työmaan sijoitussuunnitelman mukaan  - Skanskan työturval-

lisuusohjeiden noudattaminen liitteen x mukaan   - jälki-

tuennan poisto asennustyönjohtajan ohjeistuksen mukaan   

- mittaus kuuluu urakkaan, pois lukien lähtöpisteet ja tarvittavat apulinjat (n. 20 jm 

välein)? 

- tarvittavien väliseinien mittaus muottiin 

- märkätilojen lattiaverkkojen nostot ja asennukset (lämmitysjärjestelmät val-

miiksi asennettuna verkkoihin) 
- Sewatek läpivientien asennus 

 - kuormien ja täsmä toimituksien purku, sijoitussuunnitelman mukaisesti   

 - nostotukien ja -lenkkien katkaisu (– 5 mm pinnasta) 

- seinäelementin alasauman  täyttötyö -5 mm elementin pinnasta ja varmista-

minen s-pisteiden täyttötyön oikeellisuudesta (- 5 mm) 

- märkätilojen valustoppareiden asennukset  

      

 

1.3 URAKKAAN EI KUULU: 

 
 - holvin valutyö 

 - elementtien pystysaumojen valu 

 - LVIS- töihin liittyvät paikalleen mittaukset ei kuulu urakkaan 

- talvitöiden urakkarajaus kts. kohta 4:n mukaan 

 

 

2. MITTAUSPERUSTEET JA HINNOITTELU 

     

2.1 TYÖ MITATAAN MUOTTINELIÖITTÄIN 
 

6 asentajaa, alamies mukana/ei mukana xx - xx €/m2     

 

Ulosmaksut: Nokka: xx €/h   

 Muut: xx €/h  

  

      

2.2 VALUT 

 



 

   

 

  

Kaikki vaaka- ja pystysaumojen valut kuuluvat urakkaan, mitä ei voida tehdä erillisellä sauma-
pumpulla. Portaiden ja välitasolaatan juotosvalut kuuluvat urakkaan. 

  

      

2.3 ERILLISHINNAT 

 

1. krs elementtien asennuksesta korotettu neliöhinta. 

  

 

2.4 MUUTA HINNOITTELUSTA 

      
Urakkaan kuulumattomat tiedossa olevat työt on sovittava urakkasopimusta tehtäessä. 

 

   

      

3. TYÖTURVALLISUUSTYÖT    

      

Ennen muottityön aloitusta asennetaan porraselementit ja kerrostasolaatat, sekä niiden kai-

teet.  

Näin varmistetaan turvallinen muottityön aloitus ja hirsipuun käytön mahdollisuus. 

Holvin, parvekelaattojen ja parvekekattojen kaiteiden asennus kuuluu urakkaan.  
Aukkosuojien teko (sisältää merkkauksen), asennus (mekaaninen kiinnitys) ja siirrot kuuluvat 

urakkaan. 

Hissikuilujen tasojen teko ja asennus kuuluvat urakkaan.   

Ikkuna-aukkoihin, joiden alareuna on alle 1.0 m korkealla, asennettava kaidepuu kuuluu urak-

kaan (mikäli puuttuu elementtitoimituksesta).  

Porrassyöksyjen kaiteiden asennus kuuluu urakkaan.   

Turvallinen työskentely on varmistettava ensisijaisesti rakenteellisilla toimenpiteillä. Mikäli 

tämä ei ole mahdollista käytetään valjastyyppisiä henkilösuojaimia, joiden kiinnitys hirsipuu-

hun tai elementtiin.  

 
4. TALVITYÖT 

 
Holvien suojaus suojapeitteillä ja peitteiden poisto ennen ja jälkeen valun kuuluu urakkaan. 
Samoin ennen valua asennusryhmän on varmistettava muottipinnan  ja raudoituksen kelvollisuus 
valua varten.  
Huurteisten ja hyyhmäisten saumojen ja pintojen puhdistus kuuluvat urakkaan, harja- 
puhdistuksena tai tarvittaessa käyttäen kaasusulatusta 11 kg pullolla.  
Kiinteän jään tai kerrostuneen lumen poisto ei kuulu urakkaan, huomioitava tarvittaessa haitoista 
aiheutuvat lisätyöt esim. lumen poisto suojapeitteiden päältä. 
 
 

  

 

 

5. LAADUNVARMISTUS 

 

 

5.1 MALLIKATSELMUS 



 

   

 

  

- 1. kerroksessa suoritetaan mallikatselmukset (tarkastettavan alueen koko sovi-
taan runkotyönjohtajan kanssa). Runkotyönjohtaja vastaa mallikatselmuspöytä-

kirjan laadinnasta.  

- mallikatselmuksessa tarkastettavat työvaiheet: 

 - elementtien asennus 

 - holvimuotti, ennen ja jälkeen valun 

 - holviraudoitus ym. raudoitukset (esim. pystysaumaraudoitus) 

- katselmuksessa todetut virheet tai puutteet, korjataan ennen varsinaisen ura-

kan aloitusta. 

- mallikatselmus toimii koko urakan ajan valmiin työn arvioinnin lähtötasona. 

 
5.2 VALULOHKON VASTAANOTTO 

- työt vastaanotetaan valulohkoittain. Työryhmä vastaa itse lohkon valmistelus-

ta vastaanottotarkastusta varten mallikatselmuksen mukaiseen tasoon. 

- työkunta ilmoittaa työnjohdolle milloin tarkastettava valulohko on tarkastus-

kunnossa. 

- tarkastettavalla lohkolla ei tarkastushetkellä voi olla muuta asennusmateriaalia 

kuin väliaikainen holvin tuentakalusto. 

- tarkastuspöytäkirjaan kirjataan tarvittavat korjaustoimenpiteet ja sovitaan jäl-

kitarkastusaika (max. 5 tv 1. tarkastuksesta).  

- asennusryhmä suunnittelee työnjakonsa siten, että viimeistelytyöt eivät aiheu-
ta asennustyön hidastumista. 

- mikäli lohkon vastaanottotarkastuksessa havaittuja puutteita ei korjata 5 työ-

vuoron aikana,  vähennetään puutteiden korjaamisesta aiheutuvat kulut urakas-

ta. 

  

5.3 YLEISTÄ      

- viimeistelykierros tehdään muottien purun jälkeen  

  

- rakenteellisten saumojen täytöt tehdään tasoon -5 mm elementin pinnasta 

huomioiden suojabetonikerrokset. 
- materiaalien riittävyyteen kiinnitettävä molempien osapuolten riittävää huo-

miota, puutteet ilmoitettava 4 tv aikaisemmin. 

- kuormien vastaanoton yhteydessä vastaanottaja suorittaa elementtien silmä-

määräisen tarkastuksen ja kirjaa puutteet / viat kuormakirjaan.  

- kirjaamattomat tehtaan tai kuljetusliikkeen aiheuttamat viat/kolhut elemen-

teissä tulkitaan asennustyöryhmän aiheuttamiksi virheiksi 

 

5.4 LIITEET 

 
- Skanskan työturvallisuusohjeet 

- turvallisuusdetaljit (Kivinen) (hissikuilun väliaikainen taso, hirsipuu, porras-

kaide, holvikaide, parvekekaide, ikkunakaide ja aukkosuojaus) 

- asennusdetaljit (Kivinen) (s-pistekolon täyttö, porraslaatan/portaan välinen 

sauma, nostolenkin katkaisuohje,  

- asennustyön tarkastuspöytäkirja 

 

 

      

 



 

   

 

  

 
 

 

 

 

6. SOPIMUKSEN HYVÄKSYNTÄ 

 

Paikka_______________                                 Aika________________ 

 

 

______________________  ______________________ 
(asennusryhmän nokka )  (asennustyönjohtaja)  

 

______________________  ______________________ 

(asentaja 1) (raudoitus)  (vastaava mestari) 

 

______________________  ______________________ 

(asentaja 2) (muottias.)  (työpäällikkö) 

 

______________________  ______________________ 

(asentaja 3)  
 

______________________  ______________________ 

(asentaja 4) 

 

______________________  ______________________ 

(asentaja 5) 

 

______________________  ______________________ 

(alamies) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

 

  

 

 

Työurakkasopimus. 

 

 

 

 
1. Työt tehdään työsuhteessa työnantajaan tämän työnjohdon ja valvonnan alaisena noudattaen kulloinkin 

voimassa olevaa Rakennusteollisuuden Keskusliiton ja Rakennusliiton välistä rakennusalan työehtosopi-

musta. 

 

2. Vuosiloma ja irtisanomisaika määräytyvät työehtosopimuksen mukaan. 

 

3. Työkuntaan kuuluu tarpeellinen henkilömäärä. Aloituskokoonpanoksi on sovittu ___ henkilöä. 

Työkunnan lisäämisestä ja vähentämisestä sovitaan sopijapuolten kesken ottaen huomioon työn edistymi-

nen ja tarkoituksenmukainen suorittaminen. Työkunnan vähentäminen suoritetaan määrätystä työstä teh-

tyä sopimusta koskevien RISS: n määräysten mukaisesti. Työntekijäin lopullinen hyväksyminen kuuluu 

työnantajalle. 

 

4. Tähän sopimukseen sisältyvistä töistä maksetaan ja työtuloksen mittaus suoritetaan liitteenä olevien 

urakkakorttien mukaisesti. Palkanmaksu on työehtosopimuksen mukainen (2 vko). 

Ulosmaksuna maksetaan kullekin työkohtainen tuntipalkka korotettuna enintään 15 %, joka sovitaan 

työmaakohtaisesti. Korotus aloitetaan ensimmäisen väli- tai osamittauksen jälkeen. 

Välimittauksia tehtäessä pidätetään urakkapohjista 10 % maksettavaksi loppumittauksen yhteydessä. 

Ensimmäinen välimittaus tai osamittaus tehdään urakan alkamisesta ensimmäisen täyden palkkajakson 

kuluessa, jotta voidaan todeta muodostuva KTA. Jos KTA jää pienemmäksi kuin tuntipalkka + ulosmak-

sun prosenttikorotus, korotusta ei makseta kunnes voidaan todeta työntehokkuuden vastaavan tuntipalk-

kaa korotettuna. 

 

5. Kaikki työaikaa koskevat asiat ja työtuloksen mittaukseen vaikuttavat seikat, joita ei voida myöhemmin 

havaita, on todettava työnjohdon kanssa välittömästi aiheen ilmaannuttua ja kirjattava muistiin päivittäin. 

 

6. Työkunnan tulee ilmoittaa mahdollisista materiaalipuutteista vähintään 3 työvuoroa ennen materiaali-

tarvetta. Jos voidaan todeta, että työkunnasta johtuvista syistä tai ilmoittamatta jättämisestä syntyy ns. 

odotustunteja, ei niitä hyväksytä 

. 

7. Muita sovittuja asioita:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________Työkunnan edusmie-

henä toimii:_____________________________________________________ 
 

 

Paikka: _________________  Aika: ___________________ 

 

____________________ _____________________ 
Työkunnan puolesta  Työnjohtaja   
 

 

 
 

 



 

   

 

   


