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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin talven vaikutusta asuinkerrostalon elementtirakentamisessa. 
Työn tilaajana toimi T2H. 

Työssä selvitettiin, miten talvi vaikuttaa taloudellisesti, ajallisesti, sekä millaisia riskitekijöitä talvi 
aiheuttaa elementtirakentamisessa. Työn tavoitteena oli laatia tilaajalle työohje 
betonielementtien talviasennukseen, joka toimii vastavalmistuneen tai muuten kokemattoman 
työnjohtajan muistilistana elementtiasennuksessa. 

Opinnäytetyö toteutettiin tutustumalla aiheeseen kirjallisuuden ja verkkolähteiden kautta, sekä 
tilaajan avustuksella. 

Elementtiasennukseen perehdyttäessä kävi selväksi, että suurin haaste talvella on 
elementtisaumoissa käytettävän betonin lujuudenkehityksen varmistaminen. Jotta betoniin 
kehittyisi lujuutta on estettävä betonin jäätyminen lämmittämällä sitä sisä- tai ulkopuolelta. 
Betonin lämmittäminen on melko helppoa, mutta sen toteuttaminen kustannustehokkaasti luo 
haasteita. 
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In this thesis studies how winter effects on the construction of precast concrete multi-storey 
building. At work examined how much winter effects on schedule, budget and what kind of risks 
winter creates on precasted concretes installing. The goal on thesis was to make working 
instructions for installing precasted concrete in winter conditions for subscriber. The thesis was 
commissioned by T2H. 

Thesis were made by getting know to subject. Used sources were literature, network sources 
and a help from the commissioner. 

While studying the subject of the work it came clear that greatest challenge in installing 
precasted concrete in winter condition was to ensure strength development of the concrete 
used in element joints. To ensure strength in concrete it needs to be heat up either from inside 
or outside. Concretes heating is quite simple, but to perform it cost-efficient is a great challenge.  
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1 JOHDANTO 

Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuo-

lella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin 140 vuorokautta. Kun tähän lisä-

tään satunnaiset kylmät jaksot syksyisin ja keväisin, koskevat talvityöjärjestelyt noin 

puolta vuotuisesta rakennusajasta. Suomessa onkin hallittava menetelmät, keinot, 

sekä materiaalit, joilla laadukas ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen rakennus pysty-

tään tekemään myös talviolosuhteissa. [1, s.1]  

Kylmän kauden betonitöiden taitaminen lisää betonirakentamisen teknistaloudellista te-

hokkuutta ja rakentajan oman työn lisäarvoa sekä siten kilpailuetua. Vaikka kylmänä 

vuodenaikana toteutettaviin betonitöihin liittyy joitakin työsuoritusta hidastavia, hanka-

linakin pidettyjä työvaiheita ja toimenpiteitä, ne ovat kuitenkin hyvin ennalta suunnitel-

tuna toteutettavissa tehokkaasti ja laadukkaasti. Kokemusperäisten ja käytännössä toi-

miviksi todennettujen toimintamallien tueksi on nykyään tarjolla nopeita ja varmoja be-

tonin lujuudenkehityksen suunnittelun ja työmaahallinnan apuvälineitä, joiden sovelta-

minen on myös muiden vuodenaikojen betonitöihin eri kohteissa todettu erittäinkin kan-

nattavaksi. [2, s.1] 

Opinnäytetyössä perehdyttiin kerrostalon betonielementtirungon työvaiheisiin ja siihen, 

miten talviolosuhteet vaikuttavat elementtiasennukseen. Sisällöstä löytyy betonin lujuu-

denkehityksen teoriaosuus normaali olosuhteissa ja talviolosuhteissa, talven vaikutus 

yleisesti katsoen rakentamisessa, sekä betonielementtien asennuksen työvaiheet ja 

talvella elementtejä asennettaessa huomioitavia asioita, kuten lämmitysmenetelmiä ja 

potentiaalisia ongelmia asennuksen aikana. Työssä sivutaan paikallavalettuja betonira-

kenteita, mutta ei perehdytä aiheeseen sen syvemmin. 

Työn tilaajana toimi T2H, joka toimii pääkaupunkiseudulla ja keskittyy asuntotuotan-

nossa pääosin kohtuuhintaisten kerros- ja rivitalojen uudisrakentamiseen. T2H on pe-

rustajaurakoitsija, joka tarkoittaa, että yhtiö hankkii tontin ja suunnittelee, rakentaa ja 

markkinoi rakennuskohteen itse. Opinnäytetyötä tehdessä rakenteilla oli noin 1200 

asuntoa. Yritys perustettiin 2010 ja nyt T2H:n palveluksessa on noin 120 toimihenkilöä 

ja alihankintayritykset mukaan lukien noin 800 työntekijää. 

Valittuun aiheeseen päädyttiin, koska talvi on jokavuotinen haasteiden aiheuttaja Suo-

messa ja työ palvelee T2H:n tarpeita. Työn tavoitteena oli laatia nuorella tai muuten ko-

kemattomalle työnjohtajalle työohje, josta pystyy tarkistamaan oleellisimmat asiat ele-

menttirakentamisessa talviolosuhteissa. 
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2 BETONIN KOVETTUMINEN 

Betoni valmistetaan vedestä, sementistä ja runkoaineesta. Käytettävästä vedestä osa 

muodostaa sementin kanssa sementtiliiman, jolla sidotaan runkoaine toisiinsa kiinni be-

tonin kovettuessa. Reaktio tapahtuu pitkällä aikavälillä ja alussa se on nopeinta, mutta 

ajan myötä se hidastuu. Tätä veden kemiallista sitoutumista sementtiin hydrotaatiore-

aktiossa kutsutaan sitoutumiskuivumiseksi. [3] 

Betoniin jää paljon vettä, joka ei kuivu sitoutumiskuivumisen aikana. Jäävä vesi kuivuu 

betonipinnan kautta ilmaan haihtumalla. Tätä kutsutaan haihtumiskuivumiseksi. Pinnan 

kautta haihtuneen veden tilalle siirtyy kosteutta suuremman kosteuspitoisuuden omaa-

vasta betonirakenteen osasta, diffuusion ja kapillaarisen imun avulla. [3] 

Sementti tarvitsee vettä kovettuakseen, mutta sen kemiallisesti sitoma vesimäärä on 

vain noin 25 % sementin painosta. Betoniin lisätään enemmän vettä, kuin sementti tar-

vitsee, jotta betoni on työstettävää. Betoniin tarvitaan 40-80 % sementin painosta 

enemmän vettä. [4] 

Veden poistumista eli kuivumista tapahtuu niin kauan, kunnes betonin huokosten ilma-

tilan suhteellinen kosteus on sama kuin betonia ympäröivän ilman suhteellinen kosteus 

eli kunnes betoni on saavuttanut hygroskooppisen tasapainon ympäristön kanssa. Be-

tonin ei tarvitse rakennusaikana kuivua tasapainokosteuteen, vaan tavoitekosteuden 

asettavat päällystemateriaalit. Kuivumisen seurauksena betoni kutistuu. [3] 

Elementtiasennuksessa lujuudenkehityksen kannalta kriittisiä ovat saumat, joiden voi-

mia siirtävä toiminta on välttämätöntä rungon rakennusaikaisessa jäykistämisessä tai 

elementtien kiinnityksessä. Näitä saumoja ovat 

- pystyelementtien vaakasaumat 

- jäykistävät tai kuormia siirtävät elementtien väliset pystysaumat 

- ontelolaattojen ja muiden laattojen saumat 

- kantavien parveke-elementtien saumat. 

Edellä mainittujen saumojen lujuuden kehittyminen tulee varmistaa siten, että saumo-

jen lujuus vastaa kulloinkin saumaan vaikuttavia voimia. [13, s.2] 

2.1 Betonin lujuudenkehityksen arviointi ja seuranta 

Lujuudenkehityksen seuranta perustuu saumojen lämpötilojen seuraamiseen. Taval-

lista betonia käytettäessä lujuudenkehitysta voidaan arvioida laskennallisesti mitattujen 

lämpötilojen avulla. On olemassa myös tietokoneohjelmia, joiden avulla lujuudenkehi-

tys voidaan arvioida. Kypsyydelle on olemassa laskentakaavoja, kuten Sadgrove, jo-

hon lämpötilat syöttämällä saa arvion lujuustasosta. Kypsyysiän t20 kaavalla voidaan 

betonin todellinen kypsyysikä muuntaa vaihtelevissa kovettumislämpötiloissa vastaa-

maan ikää +20 °C:een kovettumislämpötilassa. 
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𝑡20 = (
𝑇 + 16°𝐶

36°𝐶
× 𝑡)

2

 

t20= betonin kypsyysikä [d] 

T=betonin lämpötila aikana y[C°] 

t= kovettumisaika [d] 

 

Edellä esitetyt lujuudenkehityksen seurantamenetelmät eivät sovellu pakkasbetoneiden 

lujuuden arviointiin, sillä niille ei toistaiseksi ole pystytty määrittämään lämpötiloja vas-

taavaa laskennallista lujuudenkehitystä. Näitä betoneita käytettäessä onkin tyydyttävä 

vertaamaan lämpötiloja betonitoimittajilta saataviin ohjeellisiin lujuudenkehityskäyriin. 

Mikäli saumoja tai laattojen alapuolista tilaa ei ole lämmitetty, riittää ulkolämpötilan seu-

ranta. [13, s. 5-6] 

 

 

Lämpötilaseurantaa varten saumabetoniin voidaan asentaa perinteisiä luettavia mitta-

reita, joiden lukemista pidetään erillistä pöytäkirjaa. Seurannassa voidaan käyttää 

myös sähköiseen mittaukseen perustuvia menetelmiä. Sähköinen mittaus perustuu ter-

moelementtipareihin, joissa termoelementtilangan vastusarvo muuttuu lämpötilan mu-

kaan. Termoelementtipari muodostuu kahdesta termoelementtilangasta, joiden eris-

teettömät päät kierretään yhteen ja yhdistetty pää sijoitetaan saumavaluun lukupäiden 

jäädessä näkyville. [13, s.6] 

 

Lämpötilaseuranta onnistuu parhaiten yhdistämällä termoelementtiparit jatkuvatoimisiin 

loggereihin, jotka tallentavat lämpötiloja laitteen muistiin halutuin väliajoin. Lämpötilatie-

dot puretaan loggerilta tietokoneen avulla. Vaihtoehtoisesti lämpötilat voidaan mitata 

erillisellä lukulaitteella ja pitää lämpötiloista erikseen pöytäkirjaa. Termoelementtilankaa 

kuluu mittauspistettä kohden noin 20-30 cm, joten mittaus on melko edullista. [13, s.6] 

 
Kuva 1. 260 mm paksun välipohjan lujuudenkehitys laatan keskiosassa eri ympäristön 

lämpötiloissa. Betonimassa K30 #16 mm S3. [6, s.1] 
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2.2 Talvibetonointi 

Kylmissä olosuhteissa valetun betonin lujuudenkehitykseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Betonin lämpötilan jäädessä +5 °C:seen, betonin lujuudenkehitys on hidasta 

ja jää jälkeen muun rakentamisen vauhdista. Jos betoni pääsee varhaisessa vaiheessa 

jäätymään, niin siitä voi seurata sisäisiä vaurioita, sekä rapautumista. Betonin pitää 

saavuttaa jäätymislujuus ennen mahdollista jäätymistä, jotta lujuuskadolta vältytään. 

Lujuuskadon määrä riippuu betonin koostumuksesta, sekä jäätymisnopeudesta, että -

ajankohdasta. Jos betoni on jäätynyt ennen jäätymislujuuden saavuttamista, tulee sen 

loppulujuus selvittää rakennekoekappaleilla.  

Betonirakenteen riittävän nopea kovettuminen tapahtuu useimmiten, kun betonin läm-

pötila on +20 °C tai korkeampi. Lämpötilan ei tule kuitenkaan nousta yli +60 °C:n, jotta 

vältytään lujuuskadolta. Korkeissa lämpötiloissa tapahtuvan lujuuskadon määrä tulee 

selvittää ja ottaa huomioon rakentamisessa. [7, s.15] 

Lämpötila Huomioita 

> +60°C 
Seurauksena lujuuskatoa ja säilyvyyden heikentyminen. Lujuuskadon 

määrä selvitetään ja otetaan huomioon. 

+50…60°C 
Yhden vuorokauden lujuudet nousevat, mutta betonin lujuusominai-

suudet saattavat kärsiä (lujuuskato). 

+30…40°C Betonimassan suositeltava kovettumislämpötila. 

+20 Betonin tavoitelujuus saavutetaan n. 28 vrk:n kuluttua. 

+5°C Betonilla ei ole havaittavaa lujuutta vielä vuorokauden iässä. 

< 0°C 
Betonin lämpötilan laskiessa alle 0°C:n lujuudenkehitys käytännössä 

lakkaa. Betonissa oleva vesi alkaa jäätyä. 

-10…-15°C 
Lujuudenkehitys pysähtyy käytännössä katsoen kokonaan. Jääty-

neellä betonilla saattaa olla valelujuutta. 

Taulukko 1. Lämpötilojen vaikutus betonin/betonimassan lujuudenkehitykseen. [7, s.15] 
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Kuva 2. Vesi laajenee 9% jäätyessään. Tuore betoni ja nuori kovettumisvaiheessa 

oleva betoni kosteissa olosuhteissa ovat erittäin riskialttiita jäätymisvaurioille. [2, s.4]  

2.3 Elementtisaumauksessa käytettävät betonit talvella 

2.3.1 Tavallinen saumabetoni 

Niin kutsuttu tavallinen tai kesälaatuinen saumauksessa käytettävä betoni on lujuuden-

kehitykseltään normaalia tai nopeaa. Talvella käytetään nopeaa laatua. Betoni ei kui-

tenkaan kestä pakkasta, joten sen käyttäminen on riskialtista talvella, vaikka lämmityk-

sestä ja suojauksesta huolehdittaisiinkin, koska saumojen ulkopuolista suojausta on 

haastavaa hoitaa tarpeeksi hyvin. Saumausbetoni toimitetaan talvella työmaalle +20°C 

lämmitettynä, mutta lämpö siirtyy nopeasti kylmiin elementteihin ja sauma jäähtyy no-

peasti. [13, s.6]
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Kuva 3. Ohjeellinen kuvaus jäätymisen vaikutuksesta betonin lujuudenkehitykseen. 

Tutkimuksessa käytetty betonia K20. Käyrän 2 betonin lämpötila on koko ajan -8°C. 

Pakkasessa olevalle betonille ei kehity lujuutta juuri ollenkaan. Käyrän 3 betoni on en-

sin pidetty seitsemän päivää pakkasessa ja sulatettu sitten kokeen ajaksi. Käyrässä on 

alussa veden jäätymisen antamaa valelujuutta, joka häviää, kun jää sulaa. [8, s.75] 

 

2.3.2 Pakkasbetoni 

Pakkasbetoni on betonia, joka kovettuu pakkasessa eikä jäädy siten, että betoniin ai-

heutuisi vaurioita tai lujuuskatoa. Pakkasbetonia saa kaikilta valmisbetoniasemilta. Tyy-

pillisiä käyttökohteita pakkasbetonille ovat mm. elementtien asennus- ja saumavalut, 

jälkivalut sekä kiinnitys- ja korjausvalut. Pakkasbetonin sisältämät jäätymisenestoaineet 

perustuvat epäorgaanisiin suoloihin, joiden vaikutuksesta mahdollisesti syntyvä jää on 

liuskeista eikä vaurioita betonia. Pakkasbetonin käytölle voi olla rajoituksia eri ympäris-

töluokissa, joten sen käyttö on varmistettava valmistajalta. [13, s.6-7] 

 

Pakkasbetoni ei ratkaise talvisaumauksen ongelmia itsenään, sillä pakkasbetonin lu-

juudenkehitys on pakkasella hidasta ja alle -15°C  lujuudenkehitys käytännössä pysäh-

tyy. +5°C…-5°C lämpötiloissa pakkasbetoni toimii parhaiten, jolloin betoni lujittuu melko 

nopeasti. Alemmissa lämpötiloissa tarvitaan useasti lämmitystä, jolla varmistetaan lu-

juudenkehitys. Pakkasbetoni siirretään työpisteelle pumppaamalla tai nostoastian 

kanssa. Pakkasbetonia tilattaessa, pitää huomioida, että pakkasbetoni sitoutuu melko 

nopeasti, joten sitä ei voi tilata suuria määriä kerralla, sekä pakkasbetonin hinta on noin 

kaksinkertainen verrattuna lämmitettyyn korkeamman lujuusluokan nopeasti kovettu-

vaan massaan. [13, s.6-7] 
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Kuva 4. Pakkasbetonin ohjeellinen lujuudenkehitys. [13, s.7] 

2.3.3 Talvilaatua olevat kuivatuotteet 

Työmaalla käytettävät kuivatuotteet vastaavat ominaisuuksiltaan pakkasbetonia. Kuiva-

tuotteita valmistetaan yleensä C25/30-C40/50 lujuusluokissa. Kuivatuotteista valmiste-

taan usein betonia elementtien  alasaumoihin ja muihin pieniin saumauksiin. [13, s.7] 

2.3.4 Jäätymistä estävät lisäaineet 

Kuivabetonien toimittajat eivät suosittele lisäaineiden käyttöä, koska lisäaineiden li-

säysmäärien annostelu on vaikeaa, mutta jos lisäaineita päätetään käyttää, tulle niiden 

käyttöohjeita noudattaa tarkasti. Lämmityksestä on myös huolehdittava, sillä jäätymät-

tömyys ei takaa betonin lujittumista, sekä pakkaslisäaineilla on usein betonin loppulu-

juuteen alentava vaikutus. [13, s.9] 
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3 TALVIRAKENTAMINEN 

3.1 Vaikutus aikatauluihin 

Aikataulusuunnittelua tehdessä tulee ottaa huomioon talviolosuhteet ja sen vaikutus ai-

katauluun. Työ hidastuu, koska osa työvaiheista on hankalia tehdä kylmässä, rakentei-

den kantavuuden kehitys, kuten betonin lujuudenkehitys hidastuu, sekä talvella on yli-

määräisiä työvaiheita, esimerkiksi lumityöt ja pahimmillaan pakkasjaksot saattavat ai-

heuttaa täydellisen työn keskeytymisen. [8] 

Työturvallisuuslain mukaan on työnantajan pystyttävä tarjoamaan työntekijälle kunnolli-

set työskentelyolosuhteet. Jos työmaalla ei voida sään vuoksi tarjoamaan kunnollisia 

työskentelyolosuhteita tai työn laatu ei ole vaatimusten mukainen, on työnantajan vel-

vollisuus keskeyttää työskentely. Talvella keskeytykseen johtavia säätekijöitä ovat pak-

kanen, tuuli, sekä lumi- ja räntäsade. [1, s.12] 

 

Myrskyt, pakkaset, vesi- ja lumisade hidastavat rakennustyötä ja aiheuttavat usein kes-

keytyksiä. Sään vaikutusta työn kestoon on mahdoton arvioida tarkasti, mutta syyskuun 

ja marraskuun välisenä aikana sataa yli 1 millimetri vuorokaudessa noin kymmenenä 

päivänä. Syysmyrskyjen tuulet haittaavat nosturilla tapahtuvia nostoja keskimäärin 2-3 

kertaa kuukaudessa. [1, s.1] 

 

3.2 Taloudelliset vaikutukset 

Rakennustyyppi Tuotantotekniikka 
Työmenekin kasvu ke-

sään verrattuna (%) 

Asuinkerrostalo Täyselementtitekniikka 0..6,4 
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Talvirakentaminen lisää työmenekkiä ja rakennusmateriaalien kulutusta lähes poik-

keuksetta, sekä viivästyttää rakentamista. Talvella koneiden ja kaluston tarve, sekä 

energiankulutus on suurempi kuin muina vuodenaikoina. Talven myrskyt, pakkaset, 

vesi- ja lumisateet hidastavat ja ajoittain aiheuttavat jopa keskeytyksiä, joista kertyy ku-

luja. Jos näihin tekijöihin varautuu ja suunnittelee huolellisesti, niiden taloudelliset vai-

kutukset pystytään minimoimaan, mutta jos näihin suhtautuu vähätellen voi olosuhteet 

aiheuttaa suuriakin lisäkustannuksia. [1, s.1] 

 

Taulukko 1. Tuotantotekniikan vaikutus kokonaistyömenekkiin. [1, s.3] 

Hankkeen ajoituksella, käytettävällä tuotantotekniikalla ja suunnitelmilla, sekä hank-

keen sisäisellä ajoituksella voidaan vaikuttaa talven aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Ta-

voitteena on ajoittaa kaikki mahdolliset työt pois talvikuukausilta ja käyttää työmenetel-

miä, joilla on mahdollisimman pieni vaikutus työmenekkiin talviolosuhteissa. [9, s.9] 

Talven aiheuttamiin lisäkustannuksiin voidaan vaikuttaa työmaalla. Materiaalien suo-

jauksen ja varastoimisen parantaminen vähentää materiaali- ja lämmönhukasta aiheu-

tuvia kustannuksia. [9, s.9] 

3.3 Energian tarve 

Energian talvilisäkustannukset aiheutuvat lisääntyneestä energian kulutuksesta. Ener-

giantarve on erilainen eri rakennusvaiheessa. Talvella energiaa kuluu mm. betonivalu-

jen lämmittämiseen, työmaarakennusten lämmittämiseen, rakennuksen lämmittämi-

seen ja kuivaukseen, lumen ja jään sulatukseen sekä valaistukseen ja koneiden käyt-

töön. [9, s.4] 

Talvilisätyöt (Talo 90) Kalustovaihtoehdot 

C81  Lumi- ja jäätyöt 

Höyrykeitin, höyrykattila, höyryletku, höy-

rytysauto, lämpöpuhallin, lumenluontiväli-

neet, sääsuoja 

Osaelementtitekniikka 0…5,3 

Rationaalinen paikallara-

kentaminen 
2,3…6,4 

Toimistorakennus 

Täyselementtitekniikka 1,1…5,3 

Osaelementtitekniikka 0,9…4,9 

Rationaalinen paikallara-

kentaminen 
0,7…5,2 
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C82 Roudan rikkominen ja sulatus 

Roudansulatusvaunu, roudansulattaja, 

roudansulatusmatto, kompressori ja 

maakiilavasara 

C83 Lämpösuojaus 
Eristematot, pressut, sääsuojahallit, suo-

jaustarvikkeet 

C84 Lämmitys ja kuivaus 

Säteilylämmittimet, lämpöpuhaltimet, ve-

sikiertopuhaltimet, lämmitysmuuntajat, 

betonin sähkölämmitystarvikkeet 

Taulukko 2. Talvitöissä tarvittava kalusto. [9, s.5] 

Menetelmä 
Energiankulutus 

kWh/betoni-m3 

Betonin kovettumisaika 

vrk 

Lankalämmitys 60…100 1…3 

Kuumailmalämmitys 150…500 2…5 

Infrapunalämmitys 90…180 1…3 

Muottilämmitys 50…100 1…3 

Taulukko 3. Eri lämpökäsittelymenetelmien energiankulutus. [9, s.5] 

 

3.4 Lämmitysmenetelmät 

Betoninormien mukaan betonimassan lämpötilan on betonoitaessa oltava vähintään +5 

°C. Massan lämpötila valitaan tavallisesti sitä korkeammaksi, mitä alhaisempi ulkoilman 

lämpötila on. Massan lämpötilaa valittaessa otetaan huomioon kuljetuksen, betonoinnin 

ja muiden käsittelyvaiheiden aiheuttama lämpötilan aleneminen. Lämpökäsittely alen-

taa betonin loppulujuutta. [1, s.14] 

Betonin lämmitys pitää toteuttaa siten, että lämpötila jakaantuu mahdollisimman tasai-

sesti koko rakenteessa. Erityistä huomiota suojaus- ja lämmitystarpeissa tulee kiinnit-

tää kylmiin rakennusosiin, sekä elementtien reuna-alueisiin, joissa pakkanen voi vaikut-

taa betonin kovettumiseen ja lujuudenkehitykseen. Lämmitysmenetelmiä ovat: 

- Lankalämmitys 

- Infrapunasäteilylämmitys  

- Lämpöpuhaltimet  

- Muottilämmitys (Ei käytetä elementtirakentamisessa) 

- Rakenteen eristäminen ja lämmitys. (Ei käytetä elementtirakentamisessa) 

Lisäksi voidaan käyttää kuumabetonia tai pakkasbetonia. [1, s.14] 

” Lankalämmityksen lämmityskaapeli toimii vastuskaapelina ja käytön aikana vastus-

langan sisäosa lämpiää noin 200-asteiseksi. Pinnalla oleva eristekerros suojaa lämmi-

tyskaapelin sisäosaa ja alentaa lämpötilan lämmityskaapelin eristeen pinnalla noin 60-

asteiseksi. Lämmityskaapelit asennetaan yleensä raudoitusta hyväksikäyttäen 
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betonivalun sisään.” ” Lankalämmityksen lämmityskaapeli liitetään lämmityskaapelin 

toisesta päästä valovirtapistotulpalla verkkovirtaan (230V). Lämmityskaapelin tehot 

ovat yleisesti noin 40W/m” [14, s.9] 

”Infrapunalämmityksessä kohdetta lämmitetään säteillä. Infrapunasäteet etenevät suo-

raviivaisesti ilmassa ja muuttuvat lämmöksi kohdatessaan kiinteän esteen. Säteilijät 

lämpenevät kaasulla, sähköllä tai öljyllä. Infrapunalämmitystä käytetään erityisesti laa-

japintaisten ja massiivisten rakenteiden lämmittämiseen. Koska säteilylämmitys on 

herkkä tuulen ja sateen vaikutuksille, säteilytila on eristettävä ilmavirtauksilta ja lämmi-

tettävä rakenne on lämpösuojattava huolellisesti.” [1, s.15] 

Lämpöpuhaltimia on kaasu- ja sähkökäyttöisinä ja niitä voidaan käyttää tilalämmityk-

sessä, sekä ontelolaattojen saumojen lämmityksessä. Saumojen lämmityksessä puhal-

timet asennetaan alempaan kerrokseen, jolloin ontelolaattojen saumat lämpenevät ala-

puolelta. 

”Muottilämmityksessä käytetään lämpöeristettyjä suurmuotteja, kuten pöytä- ja seinä-

muotteja. Muottimateriaalin ja lämmöneristeen väliin on asennettu vastuslankasilmu-

koita tai lämpövastuksia, joista lämpö siirtyy muottimateriaalin läpi betoniin. Lämmitys-

järjestelmä voi olla joko verkko- tai suojajännitteinen.  Muottilämmitys soveltuu pääasi-

assa seinien ja laattojen lämmitykseen.” [1, s.15] 

”Muottien lämpöeristäminen soveltuu pystyrakenteiden ja laattojen alapuoliseen eristä-

miseen etenkin käytettäessä suur- ja kasettimuotteja.” [1, s.15] 

Betonin lujuudenkehityksen on jatkuttava rakentamisen aikana, koska betoniin kohdis-

tuva kuormitus kasvaa kerros kerrokselta. Lujuudenkehityksen jatkuminen etenkin talvi-

olosuhteissa varmistetaan tilalämmityksellä. Tilalämmityksen voi toteuttaa esimerkiksi 

lämpöpuhaltimilla ja tavoitteena on pitää lämpötila sisätiloissa +5°C…+10°C välillä. 

3.5 Suojaus 

Työnaikainen suojaus estää rakennusmateriaalien altistumisen kosteudelle. Rakennus-

materiaalit, jotka ovat kosteudelle herkkiä tulee suojata, jotta tulevaisuudessa vältytään 

rakenteiden vaurioitumiselta ja korjaustöiltä. Työnaikaisella suojauksella pystytään 

myös lyhentämään kuivatusaikoja. Lämmittämällä suojattu tila estetään jäätymisestä 

aiheutuvat vauriot, kuivuminen nopeutuu entisestään ja työn eteneminen suunnitellusti 

varmistetaan. [1, s.5] 

Kosteuden aiheuttamat ongelmat ovat hyvin yleisiä työmailla. Kosteus ruostuttaa teräk-

sen, sekä lahottaa ja turvottaa puun, homogeeniset materiaalit homehtuvat, jos ne saa-

vat kosteutta, valettavat betonirakenteet kärsivät pakkasvaurioita. Näistä aiheutuu ter-

veyshaittoja ja korjaustyöt ovat kalliita tehdä. Huolellinen rakennusaikaisen suojauksen 

tekeminen auttaa vähentämään säästä aiheutuvia haittoja ja toimii osana laadukasta 

rakentamista. Rakennusaineiden ja -materiaalien suojaus tulee olla laadukasta myös 

kuljetuksen aikana, sekä niitä varastoidessa tehtaalla tai jälleenmyyjällä. [1, s.5] 

Työkohteiden suojauksessa voidaan käyttää esimerkiksi:  

- Sääsuojia  

- Suojapeitteitä 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Suominen 

- Julkisivusuojia 

Työkohteiden suojausmenetelmät soveltuvat huonosti elementtirakentamiseen, koska 

suojat usein estävät elementtien nostot asennuspaikoille. 

”Sääsuoja on kantavan rungon, pitkittäisorsien ja katemateriaalin muodostama suoja-

tila, joka siirretään miesvoimin tai nostokalustolla. Sääsuojat ovat erikokoisia, -muotoi-

sia ja eri tarkoituksiin valmistettuja. Sääsuojia on helppo ja nopea koota sekä siirtää 

työpisteestä toiseen. Suojien avulla monet talvella vaikeasti hallittavat työvaiheet saa-

daan toteutettua suunnitellusti.” [1, s.5-6] 

”Suojapeitteitä ovat rakennus-, julkisivu- ja erikoispeitteet. Rakennuspeitteet kestävät 

sään ja vuodenaikojen rasituksia sekä läpäisevät huonosti auringon valoa.” [1, s.6] 

”Julkisivupeitteet ovat ohuita, kevyitä ja ne läpäisevät auringon valoa. Verkkokangas-

peitteet läpäisevät myös ilmaa ja pölyä. Erikoispeitteitä ovat esimerkiksi lämpö-, eriste- 

ja verkkovahvistetut peitteet.” [1, s.6] 
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4 BETONIELEMENTTIRUNKOTYÖ 

4.1 Elementti asennussuunnitelma 

Elementtiasennustyötä varten on laadittava kirjallinen asennussuunnitelma ennen 

asennustöiden aloittamista. Päätoteuttajan on varmistettava asennussuunnitelman ole-

massaolo. Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä tiedot käytettävistä ele-

menteistä, niiden nostaminen ja asentaminen, elementtien asennusjärjestys, mittaus-

järjestelmä ja mittatarkkuus, tukipintojen vähimmäismitat, väliaikainen tuenta, lopullinen 

kiinnitys sekä työtasot ja putoamissuojaus. [10, s.1] 

Suunnitelman olemassaolosta vastaa se yrittäjä, joka toteuttaa elementtien asennus-

työn käytännössä. Mikäli asennustyötä ei tehdä päätoteuttajan toimesta, tulee asen-

nussuunnitelmaa laativan elementtiasennusurakoitsijan neuvotella asennustyön käy-

tännön kysymyksistä päätoteuttajan kanssa, koska asennustyö vaikuttaa oleellisesti 

koko työmaan toimintaan. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. turva-alueet, kulkutiet ja suo-

jakatokset, putoamissuojaus, nostoturvallisuus yms. [10, s.1] 

Asennussuunnitelman tavoitteena on saada aikaan yhteistyössä suunnittelijoiden, ele-

menttien valmistajan, päätoteuttajan sekä elementtien asentajien kanssa selkeät toi-

mintaperiaatteet turvallisuuden varmistamiseksi.  

Elementtien asennussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon eri osapuolten 

elementtirakentamiselle asettamat työturvallisuusvaatimukset.  

- Elementtien asennussuunnitelman tavoitteet  

- Rakentamisen aikainen varmuus  

- Yleinen turvallisuus ja putoamissuojaus  

- Asennustyön turvallisuus  

- Aikataulullinen sujuvuus.  

Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä nostoista nostotyön nostokalusto, 

taakkojen paino elementtityypeittäin, nostopaikat, nostoapuvälineet elementtityypeit-

täin, nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. Suunnitelmassa on elementin asennus-

nosturiksi valittava torninosturi, ajoneuvonosturi tai muu suoritusarvoltaan riittävä ja 

muilta ominaisuuksiltaan tarkoitukseen soveltuva nosturi. Nostolaitteiden nostokyvyn ja 

ulottuvuuden on oltava riittävä. Elementin nostokohta, kuten esimerkiksi nostokorvake 

on määritettävä yksityiskohtaisesti. [10, s.1] 

Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä elementtien varastointitelineen tur-

vallista käyttöä varten tarvittavat tiedot. Muun muassa korkeiden elementtien painopis-

teen sijainti ja elementin epäsymmetrinen muoto on otettava huomioon määritettäessä 

elementin varastointitapaa. Elementtien varastoinnissa on otettava huomioon elemen-

tin valmistajan antamat ohjeet. Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä oh-

jeet väliaikaisesta tuennasta ja sen purkamisesta ottaen huomioon tukien kuormat ja 

olosuhteet. Lisäksi on selvitettävä toimenpiteet osittain asennettujen rakenteiden riittä-

vän lujuuden, paikallaan pysymisen ja sivusuuntaisen kestävyyden aikaansaamisessa 

sekä väliaikaisten siteiden ja tukien käytössä. Ohjeet on esitettävä asennusvaiheittain 

ja niissä on otettava huomioon valmistajan antamat tuotekohtaiset ohjeet. [10, s.2] 
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Asennustyöntekijät perehdytetään ja opastetaan elementtien asennussuunnitelman si-

sältöön ja elementtitoimittajien antamiin ohjeisiin. Elementtien asennussuunnitelmassa 

käsiteltävät asiat  

1. Kohdetiedot työmaasta 

2. Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet  

3. Elementtien kuljetus työmaalla, kuorman purku, vastaanotto ja työmaavaras-

tointi  

4. Nostot, asennus ja asennusjärjestys  

5. Toleranssit ja seurantamittaukset  

6. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat  

7. Elementtien lopulliset kiinnitykset  

8. Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset  

9. Suunnittelun varmentaminen  

Elementtien asennussuunnitelmassa suunnitellaan myös elementtiasennuksessa suori-

tettavat vaikeat nostot. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdolliset elementtien kääntämiset 

ja kahdella tai useammalla nostokoneella suoritettavat nostot. Elementtiasennussuun-

nitelma kannattaa käsitellä työmaa- tai urakoitsijakokouksessa. Asennussuunnitelman 

sisältö selvitetään myös työmaan työsuojeluhenkilöille sekä elementtiasennustyön suo-

rittajille. [10, s.2] 

4.2 Ennen asennusta 

Ennen työn aloittamista sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat aloituspalaverissa, jo-

hon osallistuvat työntekijät ja työnjohtajat. Palaverissa käydään läpi elementtien asen-

tamisen aikataulu, kalusto, suunnitelmat, laadunvarmistus, työturvallisuus ja työmene-

telmä, sekä sovitaan mallityökäytännöstä. Varmistetaan, että työssä on käytössä tarvit-

tavat uusimmat suunnitelma-asiakirjat, kuten urakkaohjelma, elementtiasennussuunni-

telmat, rakennepiirustukset ja käydään suunnitelmat läpi. Käydään läpi mm. kohteen 

esittely, työn opastus, käytettävät työmenetelmät ja -järjestys, koneet ja laitteet, runko-

rakenteiden työnaikaiset tuennat ja vahvistustyöt, työturvallisuusasiat, kuten henkilö-

kohtaiset suojaimet ja toiminta vaaran tai onnettomuuden sattuessa.  

Aloituspalaverin asialista 

- työturvallisuus  

- työkohteen valmius ja korjattavat asiat  

- aikataulu, liittyminen muihin töihin ja välitavoitteet  

- työmenetelmien ja suunnitelmien toteutuskelpoisuus  

- mallityökäytännöstä sopiminen  

- materiaalit ja kalusto  

- laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet  

- olosuhde- ja suojausvaatimukset  

- uusimmat suunnitelma-asiakirjat  

- työkohteen rauhoitus 

- jälkitöistä sopiminen 
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Varmistetaan, että elementtiasennuksen ja sen aputöiden yhteydessä ei ole päällekkäi-

siä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavaa tai vaarantavaa työvaihetta. Asennustyön 

eteneminen ja limitys muuhun työhön suunnitellaan mahdollisimman keskeytymättö-

mäksi. Työryhmällä on uusi työkohde vapaana edellisen valmistuessa. Kaluston siirrot 

pidetään vähäisinä. Tarpeeton kulku työkohteessa estetään. 

Työntekijät perehdytetään työhön, työkohteeseen sekä työmaan olosuhteisiin, esimer-

kiksi työkohteen välittömässä läheisyydessä käynnissä oleviin töihin, työturvallisuustoi-

miin, nousuteiden, nostolaitteiden ja henkilönostimien käyttöön. Työntekijöille (asenta-

jat ja nosturikuljettaja) selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja laadunvarmistus-

menetelmät sekä menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimet. Element-

tiasentajilla ja nosturikuljettajalla tulee olla yhtenevä käsitys elementtien asennusjärjes-

tyksestä. 

Työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit siirretään työkohteeseen. Tarkistetaan, 

että koneet, laitteet, työtelineet ja siirtovälineet ovat kohteeseen sopivia, tarkastettuja, 

toimivia ja turvallisia. Esimerkiksi koneissa käytettävien terien tai laikkojen tulee olla so-

pivia aiottuun työstöön. Nosturille tehdään tarvittavat käyttöönotto-, vastaanotto- ja toi-

mintatarkastukset ennen nosturin käyttöä ja tarkastuksista toimitetaan tieto päätoteutta-

jalle. Koneet sijoitetaan siten, että niistä ei aiheudu vaaraa käyttäjälle ja muille työnteki-

jöille. 

Työkohdetta vastaanotettaessa tarkastetaan, että edeltävät työvaiheet ovat elementti-

asennuksen edellyttämässä valmiudessa ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Peit-

tyvien rakenteiden tulee olla valmiit, tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Kohteen vastaanotto-

tarkastuksesta kirjoitetaan muistio, johon merkitään ylös havaitut virheet ja puutteet. 

Virheet ja puutteet korjataan ja tarkastetaan ennen töiden aloittamista. 

Olosuhteet asennuspaikalla tulee järjestää sellaisiksi, että työssä saavutetaan vaadittu 

laatutaso. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus asennukseen ja nostotyöhön selvite-

tään ennen töiden aloittamista. Asennustyö on keskeytettävä, mikäli tuulen voimakkuus 

on yli 15 m/s. Kulkutiet, telineet, tikkaat, elementit ja asennuspalat saattavat olla liuk-

kaita lumen ja jään vaikutuksesta. Varmistetaan sähkön saatavuus, riittävä valaistus 

sekä työkohteen siisteys. Nosto- ja asennusalueella ulkopuolisten liikkuminen estetään 

erottamalla se muusta työmaasta suoja- aitojen, pukkien tai lippusiiman avulla 

Työmaalle saapuvien elementtikuormien toimitussisältö ja kunto tarkastetaan. Mahdolli-

sista virheistä ja puutteista tehdään merkinnät rahtikirjaan. Tarvittaessa rikkoutuneet 

elementit valokuvataan ja tiedot vaurioista lähetetään elementtitehtaalle. 

Elementit asennetaan paikalleen suoraan kuormasta, puretaan asennuspaikan lähei-

syydessä oleviin kampatelineisiin tai nostetaan kuormasta konttitelineissä. Varastointi-

paikan pohjan on oltava kova, kantava ja vaakasuora. Painuminen estetään aluslevyillä 

ja aluspuilla. Varastointitelineessä on oltava kulkutie, joka on vähintään 0,4 m leveä 

sekä suojakaiteet putoamiskorkeuden ollessa yli 2 metriä. Ellei putoamissuojausta 

saada järjestettyä rakenteellisesti, käytetään työssä soveltuvaa henkilökohtaista pu-

toamissuojausta. Sandwich-elementin ulkokuorta ei välivarastoinnin aikana kuormiteta, 

vaan elementti tuetaan kampatelineessä sisäkuoren välityksellä. Elementtien varasto-

telineen vakautta on tarkkailtava telineen kuormituksen muuttuessa. Elementin läm-

möneristeet on suojattava kosteudelta esimerkiksi muoveilla. [11, s.1-6] 
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4.3 Paikalleenmittaus ja alustan tasaus 

Seinäelementtien asennuspaikat mitataan paikoilleen rakennuksen mittalinjoista tai -

pisteistä esimerkiksi takymetrillä, teodoliitillä tai mitalla. Asennuslinjat ja -paikat merki-

tään niin, että ne ovat näkyvissä asennustyön edetessä. Elementin oikea korkeus-

asema mitataan vaaituskojeella tai tasolaserilla ja mitalla. 

Alustan korkeimmalle kohdalle sijoitetaan asennuspala, jonka korkeus on noin 10mm. 

Jos vaakasauma valetaan jälkivaluna, on asennuspalojen korkeuden oltava vähintään 

20mm. Erikorkuisilla asennuspaloilla elementit saadaan asennettua vaakasuoraan. 

Asennuspaloja asennetaan kaksi pinoa jokaisen väliseinäelementin alle ja sandwich- 

elementin sisäkuoren kohdalle. 

Asennusalusta puhdistetaan liasta, vedestä, jäästä ja muista epäpuhtauksista ennen 

asennustyön aloitusta. Tarvittaessa, esimerkiksi betonivalun päälle asennettaessa, 

suuret epätasaisuudet poistetaan piikkaamalla pinta tasaiseksi. [11, s.7] 

4.4 Elementtien asennus 

4.4.1 Elementtien nosto 

Kaikki elementit nostetaan kuormasta tai välivarastosta paikoilleen suunnitellussa 

asennusjärjestyksessä. Nostoja tehtäessä on huomioitava muut henkilöt työmaalla ja 

estettävä heidän liikkuminen nostojen alla. Nosturinkuljettaja ja asentajilla tulee olla 

näkö- tai radioyhteys, mielellään molemmat, jos se on mahdollista. Asentajien, sekä 

nosturinkuljettajan tulee tuntea käytettävät käsimerkit, joita käytetään nostojen aikana, 

jotta nostot voidaan suorittaa turvallisesti. [11, s.8] 

Elementit nostetaan elementeissä olevista nostoelimistä nostoapuvälineillä. Nostoeli-

mellä tarkoitetaan elementissä olevaa ja siihen pysyvästi jäävää nostolenkkiä tai ank-

kuria. Nostoapuväline on irrallinen nosto-osa, joka on yleismallinen, kuten nostokoukku 

tai tietyn valmistajan nostoelimeen tarkoitettu nostoapuväline. 

Ennen kun elementit nostetaan, niin varmistetaan, että nostokoukut ovat varmasti lukit-

tautuneet ja ketjut eivät pääse kiertymään. Nostettavaan elementtiin kiinnitetään oh-

jausköysi, jolla voidaan hieman ohjata elementin liikkeitä. [11, s.8] 

4.4.2 Ulkoseinäelementtien asennus 

Holvilta puretaan kaiteet asennettavan elementin kohdalta. Elementin nostoa ohjataan 

käsimerkein ja elementtiä ohjataan tarvittaessa ohjausköydellä. Noston loppuvaiheessa 

käytetään ohjauksessa asennuskankia. Elementin paino siirretään asennuspalojen va-

raan, mutta nostorakseja ei irroteta. Juotokseen tulevat tartunnat ja putkitukset asete-

taan paikolleen. Pilareihin tai holviin valmiiksi asennetut liitoskappaleet ja tuentakan-

nakkeet tarkastetaan. 
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Mikäli asennettavana on sandwich-elementti, on asennustyö aloitettava asentamalla 

edellisen sandwich-elementin eristeosan tai sokkelin halkaisun kohdalle eristekaista, 

jolla varmistetaan elementtien saumojen tiiveys ja vältetään kylmäsillat. Tarvittaessa 

myös pystysaumaan tulee kiinnittää eristekaista. Eristekaistaa asennettaessa on huo-

mioitava, että eriste ei tuki ulkokuoren tuuletusreikiä. 

Alasauman juotosbetonointi voidaan tehdä asennuksen yhteydessä, jolloin asennetta-

van elementin sisäkuoren kohdalle levitetään juotosbetoni tai jälkikäteen juotosvaluna. 

Betonikerroksen tulee olla vähintään 10mm paksu tartunnan varmistamiseksi. Jälkikä-

teen valettaessa tulee asennuspalojen olla vähintään 20mm. Betonin kiinnittyminen 

kauttaaltaan elementtiin varmistetaan levittämällä elementin alle asennuspaloja pak-

sumpi betonikerros. 

Jokaiseen elementtiin asennetaan vähintään kaksi elementtitukea ja tukien yläpäät 

asennetaan elementin painopisteen yläpuolelle, mutta kuitenkin vähintään 50mm pää-

hän reunasta lohkeamisvaaran vuoksi. 

Elementin pystysuoruus varmistetaan pitkän vesivaa’an avulla useasta kohdasta. Ele-

mentin suoruutta voidaan korjata elementtitukien kierteitä avaamalla tai kiertämällä. Si-

vuttaissuuntaiset siirrot tehdään asennuskangilla. 

Nostoraksit voidaan irrottaa, kun elementtituet on kiinnitetty asianmukaisesti. Irrotus ta-

pahtuu henkilönostimelta, telineilta tai A-tikkailta. Irrotuksen aikana vaijeri pidetään ki-

reällä ja irrotetut raksit pudotetaan elementin toiselle puolelle, kuin asentaja on. 

Alasaumaan levitetyn juotosbetonin pinta tasoitetaan ja ylimääräinen betoni kerätään 

pois ennen sen kovettumista.  

Elementtien pystysaumoissa valmiiksi asennettuihin vaijerilenkkeihin asennetaan tarvit-

tavat raudoitusteräkset ja tartunnat. Tartuntaterästen päihin asennetaan muovitulpat. 

Pystysaumoja valettaessa vain sauman toinen puoli laudoitetaan, mikäli käytetään nor-

maalia betonia, mutta jos saumat valetaan notkistetulla betonilla, niin sauman molem-

mat puolet laudoitetaan ja betoni tiivistetään sauvatäryttimellä. 

Elementtituet saa purkaa, kun juotosbetoni on saavuttanut lujuuden, jonka rakenne-

suunnittelija on määrittänyt. 

Talviolosuhteissa suoritetuissa elementtiliitosten juotosvalujen onnistumiseksi liitoskoh-

tien tulee olla puhtaat lumesta ja jäästä, sekä tarpeeksi lämpimät. Betonin lujuusluo-

kaksi valitaan yhtä luokkaa suurempi. Normaalibetonia käytettäessä juotosbetoni läm-

mitetään tai käytetään pakkas- tai kuumabetonia. Liitoskohta suojataan eristysmatolla. 

Saumavalujen lämmityksessä käytetään lanka- tai säteilylämmittimiä. Betonin tulee 

saavuttaa 5MN/m2 jäätymislujuus. [11, s.8-12] 

4.4.3 Ontelolaatan asennus 

Ontelolaatat nostetaan suoraan kuormasta tai varastointi paikalta suunnitellussa asen-

nusjärjestyksessä. Nostosakset kiinnittetään laattaan keskeisesti siten, että laatan päi-

den ja nostosaksien välit ovat vähintään 200mm. Nostoissa on aina käytettävä var-

muusketjua, joka asennetaan siten, että se voidaan avata holvin puolelta. 
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Kun ontelolaatta on saatu oikealle kohdalle, voidaan irrottaa varmuusketju ja ohjata 

laatta paikoilleen. Laatta ohjataan paikoilleen asennuskangilla ja samalla varmistetaan, 

että elementti valmistajan määrittämät tukipinnan vähimmäismitat täyttyvät. Ensimmäi-

sen ontelolaatan asennus on kriittisin, koska muut laatat asennetaan ensimmäisen on-

telolaatan mukaan. Jos ensimmäinen laatta ei ole kohdallaan tulee muihinkin laattoihin 

mittapoikkeamia. Kun elementti on paikoillaan, voidaan nostolaite irrottaa elementistä. 

Laatastoon jäävät aukot suljetaan välittömästi asennuksen jälkeen. Aukot suljetaan riit-

tävän lujalla kannella, sekä kaiteilla. Laataston asennuksen tahdissa asennetaan kai-

teet myös reunoille. 

Kun laatat on asennettu paikoilleen, niin voidaan saumaraudoitus ja -betonointi aloittaa. 

Saumaus tulee aina tehdä ennen laataston kuormittamista. Laatan ja seinien kulmiin 

asennetaan tiivistysmuotit ja saumat tukkolaudoitetaan. Laattojen tukialue raudoitetaan 

rakennesuunnitelmien mukaisesti ja teräkset asennetaan laatan korkeuden puolivälin 

alapuolelle, mutta eivät kuitenkaan sauman pohjalla. Laatastoa kiertävät rengasteräk-

set ankkuroidaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Saumoihin kertyneet roskat tulee 

puhdistaa ennen saumausta ja talviaikana saumoissa oleva jää ja lumi tulee myös 

poistaa. Samoihin asennettavat sähköputket asennetaan myös ennen saumausta. 

Saumabetonointi tehdään rakennesuunnitelmien mukaisella notkealla betoni massalla. 

Betonimassa levitetään pumppaamalla, nostoastialla tai valusuppilon avulla. Saumabe-

toni tiivistetään sauvatäryttimellä, mutta jos käytetään kuivatuotteesta sekoitettua itsetii-

vistyvää saumabetonia, niin saumoja ei tiivistetä. Saumojen pinta tulee tasoittaa huolel-

lisesti, mikäli elementti tasoitetaan lattiatasoitteella, mutta jos rakenteeseen tulee pinta-

laatta, niin saumat jätetään 20mm alemmaksi elementtipinnasta, jotta tartunta saadaan 

paremmaksi. Elementtien päälle saumauksesta jääneet betoniroiskeet poistetaan heti 

ja valumat puhdistetaan elementtien alapinnasta. Varmistetaan, että laattojen veisreiät 

ovat auki ja mahdollisesti jälkivalussa tukkiutuneet ontelot avataan. Saumojen liian no-

pea kuivuminen estetään peittämällä saumat muovilla. Saumojen juotosvaluja kastel-

laan vedellä, jotta betoni kovettuu suunnitellusti ja saumavalut eivät kutistu liiallisesti. 

Talviaikana tehtävä ontelolaatan asennuksessa tulee huolehtia, ettei elementti-

saumoissa ole jäätä tai lunta, sekä saumojen tulee olla riittävän lämpimät. Betonimas-

san lämpötila tulee olla vähintään +5°C. Normaalia betonia käytettäessä juotosbetoni 

lämmitetään vastuslangoilla tai säteilylämmittimillä. Juotosbetonin lujuudenkehitystä 

seurataan lämpötilamittauksin tai muilla luotettavilla tavoilla. Juotoksissa voidaan myös 

käyttää pakkas- tai kuumabetonia. Liitoskohdat suojataan eristysmatoilla kovettumisen 

varmistamiseksi, sekä juotosten jäätymisen estämiseksi. [12, s.7-11] 

4.5 Potentiaaliset ongelmat elementtiasennuksessa talviolosuhteissa 

Talven aiheuttamat haasteet elementtiasennuksessa alkavat jo elementtien kuljetus 

vaiheessa. Elementtejä työmaalle kuljettavat elementtirekat ovat suuria ja talven huo-

not ajokelit vaikuttavat niihin suuresti, jonka johdosta kuljetukset saattavat olla myö-

hässä, joka taas vaikuttaa työmaan aikatauluihin. Aikatauluihin kannattaa varata väl-

jyyttä muun muassa tällaisten tilanteiden varalle. 

Elementtejä nostettaessa paikoilleen nosturilla, nosturin kuljettajalla täytyy olla hyvä 

näköyhteys nostettavaan elementtiin koko noston ajan ja talvella lumisateet haittaavat 
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näköyhteyttä. Myös kova tuuli voi estää elementtien nostamisen. Nämä molemmat vai-

kuttavat luonnollisesti työmaan aikatauluihin. Elementtien asennusta suunniteltaessa 

kannattaa seurata lähipäivien sääennusteita, joiden mukaan päättää asennuspäiviä. 

Holvin päälle kertyy lunta, joka pitää saada pois holvilta tai estää lumen pääsyy holville. 

Holvin päälle voidaan levittää peitteitä, jotka voidaan nostaa pois töiden alkaessa, jol-

loin ei tarvitse varata liiallista aikaa lumitöille. 

Elementtien alle ei saa jäädä lunta tai jäätä, joka kannattelee elementtiä sulamiseensa 

saakka.  

Elementtisaumoja valettaessa pitää huolehtia, ettei juotosbetoni jäädy ennen jäätymis-

lujuuden saavuttamista. Saumavalujen jäätymisen estämisessä on eri tapoja, kuten 

lankalämmitys, pakkas- tai kuumabetonin käyttö, saumojen suojaus ja ontelolaattojen 

saumavaluissa holvin alapuolinen lämmitys. Lujuudenkehitystä tulee seurata. Jos sau-

mat ovat päässeet jäätymään, niin rakenteen lujuus ja toiminta ei vastaa suunniteltua. 

Ontelolaattojen onteloihin voi kertyä lunta ja jäätä, joka sulaessa voi aiheuttaa jälkiä 

valmiiseen kattopintaan. Onteloihin voi porata reikiä, joka edesauttaa sulaneen lumen 

ja jään poistumista onteloista.  

Talviaiheuttaa työturvallisuudenkin kannalta riskejä. Holvin päällä voi olla liukasta, lu-

men alla tavaraa, johon voi kompastua ja talven pimeys vähentää näkyvyyttä. Talvella 

on siiis erityisen tärkeää pitää kulkutiet puhtaana jäästä ja lumesta, huolehtia työkalut 

oikeille paikoille ja hoitaa laadukas valaistus työmaalle. 

Kylmä ilma ja lumi vaikuttavat koneiden toimintaan. Nosturista lähtien kaikkien konei-

den ja laitteiden kunnossapitoon on kiinnitettävä huomiota ja säännölliset huollot suori-

tettava asianmukaisesti. [11, 12] 
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5 YHTEENVETO 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin talven vaikutusta asuinkerrostalon elementtirakentami-

sessa. Työssä selvitettiin, miten talvi vaikuttaa taloudellisesti ja ajallisesti, sekä millaisia 

riskitekijöitä talvi aiheuttaa elementtirakentamisessa. Työn tavoitteena oli laatia tilaa-

jalle työohje betonielementtien talviasennukseen. 

Betonielementtirakentamisessa talviaikaan suurin riski, sekä eniten huomiota vaativa 

työvaihe on saumauksessa käytettävien saumabetonien hidas lujuudenkehitys tai jopa 

sen jäätyminen. Lujuudenkehityksen varmistamiseen ja jäätymisen estämiseen on 

useita tapoja. Kun ne suunnittelee ja toteuttaa huolellisesti, pystytään nämä riskit pois-

tamaan. 

Oma käytännön kokemukseni betonielementtitöistä on vaatimaton ja työ toteutettiin kir-

jallisuuteen ja verkkolähteisiin tukeutuen. Kokemukseeni nähden olen tyytyväinen opin-

näytetyön tulokseen ja uskon tämän työn olevan hyvä pohja käytännön työhön. 

Tavoitteena ollut työohje on omasta mielestäni toimiva, mutta työohjeeseen varmasti 

lisään asioita, kun pääsen itse mukaan elementtiasennustöihin ja pystyn testaamaan 

ohjetta käytännössä. Ohje on kuitenkin nykyisessä muodossa mielestäni toimiva. 

Opinnäytetyö eteni suunnitelman mukaisesti ja työ toteutettiin tutustumalla aiheeseen 

kirjallisuuden ja verkkolähteiden kautta, sekä tilaajan avustuksella. 
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