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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 

 

FISE   on neutraali toimija, joka ylläpitää pätevyysrekisteriä ja 

rakennusvirhepankkia. Yrityksen tavoitteena on koko-

naisvaltainen rakentamisen laadun parantaminen. 

 

RT-kortisto  on Rakennustieto Oy: julkaisema kokoelma ohjeita ja 

tietoa suomessa käytettävistä rakenteista, suunnitte-

lusta, sopimuksista ja tehtävänjaosta. 

 

RakVNp   eli Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuu-

desta. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä ohjeistus suunnittelijoille turvallisten beto-

nielementtien suunnitteluun sekä työmaalla betonielementtejä käsitteleville työn-

tekijöille ja työnjohtajille ohjeistus turvalliseen betonielementtien käsittelyyn. 

Opinnäytetyössä keskitytään betonielementtien turvallisuuden näkökulmaan 

sekä suunnittelussa että käsittelyssä työmaalla. 

Valmista työtä voidaan hyödyntää apuna betonielementtien suunnittelussa sekä 

työmailla työntekijöiden avuksi turvallisuuden huomioimiseen esimerkiksi aloitus-

palavereissa, joissa aiheena on betonielementtien käsittelyn turvallisuus. 

Opinnäytetyössä keskitytään etenkin uudisrakentamiseen ja elementtien asenta-

miseen. Elementtirakentaminen on nopeaa ja edullista rakentamista verrattuna 

paikalla valettaviin rakenteisiin, mikäli rakenteet on hyvin suunniteltu niin toteut-

tamisen, kuin materiaalien kannalta.  

Mallikohteena työssä käytetään Lapin keskussairaalan laajennusta, joka tapah-

tuu 2019-2023. Työmaalla käytetään paljon erilaisia elementtejä, joista saadaan 

opettavia esimerkkejä.  

Toimin työnjohtoharjoittelijana kyseisellä työmaalla YIT Suomi Oy:llä. Valitsin 

työn aiheen, koska työmaalla näen paljon erilaisia betonielementtejä ja työtapoja, 

joita voin hyödyntää opinnäytetyössä. Opinnäytetyö koettiinkin tarpeelliseksi, sillä 

betonielementtien turvallisuutta pitää huomioida enemmän.  
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2 SUUNNITTELU 

2.1 Rakennuttaja 

Rakennuttajan tehtävä on valita pätevä suunnittelija kohteeseen. Esimerkiksi 

koulutuksen, kokemuksen ja aikaisempien töiden perusteella (Lappalainen, 

Sauni, Piispanen, Rantanen & Mäkelä 2009, 10−11). Tässä hyvänä työkaluna 

toimii FISE oy. Suunnittelijan pätevyys suunnitella betonirakenteita määritellään 

FISE:n kahden kategorian, työkokemuksen ja koulutuksen, mukaan. Rakennus-

kohteet jaetaan suunniteltavan kohteen vaatimustason mukaan kolmeen katego-

riaan (tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa). Mitä vaativampi kohde 

on, sitä enemmän kokemusta ja enemmän opiskelupisteitä pätevyyteen vaadi-

taan ( FISE, 2021) . FISE:n järjestelmä ei ole vaatimus, mutta toimii hyvin raken-

tamisen laadun ja muun muassa elementtirakentamisen työturvallisuuden paran-

tamiseen ja edistämiseen. 

Rakennusta suunniteltaessa on valtioneuvoston päätöksessä määrätty, että tur-

vallisuus on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa. Rakennuttaja antaa tarvittavat 

lähtötiedot tähän. Lähtötietoja ovat rakennushankkeen ominaisuudet, rakennus-

paikan olosuhteet, suunnittelutoimeksianto sekä vaatimus työturvallisuuden huo-

mioimisesta elementtirakentamisessa.  

Myös työvaiheiden aikataulua suunniteltaessa on otettava huomioon työturvalli-

suus. Mahdolliset vaaratilanteet vältetään, kun aikataulut ja työvaiheiden yhteen-

sovittaminen tehdään ennaltaehkäisevästi ja hyvissä ajoin, jotta mahdollisiin vir-

heet ja puutteet voidaan korjata. (Valtioneuvoston asetus 205/2009.) 

 

Keskeisimmät turvallisuusvelvoitteet elementtirakentamisessa rakennuttajan tai 

jonkin muun tahon, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta ovat: 

- hankkia tarvittavat lähtötiedot suunnittelua varten 

- kirjata työturvallisuustehtävät suunnittelusopimuksiin 

- huolehtia turvallisuuden huomioiminen jo suunnittelu vaiheessa ja 

rakentamisen aikana 

- nimetä päätoteuttaja ja tarkistaa, että rakennustyömaan keskeiset 

suunnitelmat on tehty 
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- laatia myös mahdollisten korjauksia ja kunnossapitoa koskevat 

työturvallisuustiedot (Rantanen, Mäkelä & Sauni 2006) 

 

2.2 Suunnittelun ohjaus 

Rakennuttajan vastuulla on myös suunnitteluvaiheessa olla mukana varmista-

massa elementtirakentamisen turvallisuus. Työturvallisuus tuodaan suunnitte-

luun konkreettisesti suunnittelusopimuksilla, valvonnalla sekä rakennuttajan ja 

suunnittelijoiden välisellä yhteistyöllä. Rakennuttajan tehtävä on antaa tietoa 

suunnittelijalle työn tekemiseen liittyviin turvallisuus seikkoihin. Rakennuttaja tuo 

myös esille riskitekijät ja olosuhteet ja ohjeistaa aikataulussa ja työvaiheiden yh-

teensovittamisessa. Rakennuttajan tehtävä onkin suunnitteluvaiheessa mahdol-

listaa ja tukea turvallisten elementtien suunnittelu samalla valvoen ja ohjaten 

suunnittelua.  

Suunnittelukokoukset ovat tärkeitä rakentamisen turvallisuuden kannalta. Ko-

koukset mahdollistavat tiiviin yhteistyön ja epäselvyyksien ratkaisun tehokkaasti. 

Lopulta rakennuttaja tarkastaa, että suunnitelmat on tehty turvallisuuteen liitty-

vien toimeksiantojen mukaisesti. (Lappalainen, Sauni, Piispanen, Rantanen & 

Mäkelä 2009, 10−11.) 

Suunnittelusopimuksiin tulee sisältyä: 

- tarkastelu suunnitteluratkaisujen vaikutuksista rakennustyön 

terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

- tarkastaa aiheutuuko suunnitteluratkaisuista vaaralliseksi tunnettuja 

työtehtäviä (Rak VNp 694/1994) 

- tarvittavien turvallisuussuunnitelmien laatiminen 

- työmaalla tehtävien työturvallisuussuunnitelmien laatiminen ja niiden 

tarkastaminen 

- suunnitelmien selkeyden ja keskinäisten ristiriitojen tarkastaminen 

- hankkeen aikana järjestettäviin työturvallisuuspalavereihin 

osallistuminen, kun asia liittyy suunnittelijan vastuualueeseen (Lehtinen 

2000, 27) 
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Rakennuttajan työtehtäviin kuuluu myös suunnittelun valvontaa. Työturvallisuus 

määräyksissä korostetaan sitä, että suunnittelijan pitää huomioida rakennusai-

kainen työturvallisuus kaikissa suunnittelun vaiheissa. Rakennuttaja seuraa 

suunnittelua vaihe vaiheelta ja tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä siitä, miten ra-

kennusaikainen työturvallisuus on otettu huomioon suunnittelussa ja miten toteu-

tus tapahtuu turvallisesti. Suunnitteluratkaisujen tuleekin olla sellaisia, että ne voi-

daan turvallisesti toteuttaa työmaalla. Viime kädessä kuitenkin turvallisuus toteu-

tetaan työmaalla, jossa valitaan turvalliset työmenetelmät. Suunnitteluratkaisut 

eivät kuitenkaan saa estää rakentamisvaiheen turvallisuutta. (Rantanen, Mäkelä 

& Sauni 2006, 33.)  

 

2.3 Turvallisuus suunnittelussa 

Valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 annetaan myös suunnittelijalle vastuu 

turvallisesta rakentamisesta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että myös suunnittelijan on 

otettava huomioon se, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja vaarantamatta työn-

tekijöiden terveyttä. Tämä on otettava huomioon elementtirakentamisessa ja ele-

menttirakenteiden suunnittelussa. Jos elementit pitää varastoida työmaalla, ele-

mentit pitää suunnitella siten, että se voidaan tehdä turvallisesti. Jos elementtiä 

ei voida varastoida turvallisesti, pitää tämä mainita elementtiasennussuunnitel-

massa. 

Suunnittelijalla tulee olla riittävät kyvyt ja taidot suorittaa suunnittelutyö turvalli-

suuden kannalta. Turvallisuuskoordinaattorin tulee varmistua suunnittelijan edel-

lytyksistä toimia kohteessa suunnittelijana. Kelpoisuusvaatimukset löytyvät RT-

kortistosta ympäristöministeriön ohjeesta rakennusten suunnittelijoiden kelpoi-

suudesta. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi kohde kohtaisesti suunnittelijan 

suorittaman tutkinnon, muiden opintosuoritusten sekä työkokemuksen perus-

teella suunnittelijan pätevyyden kohteessa.  (RT YM2-21641.)  

Pääsuunnittelija huolehtii rakennushankkeen ajan, että suunnitelmat eivät ole ris-

tiriidassa keskenään ja muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää säännökset, 

määräykset ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Pääsuunnittelija huolehtii 

myös, että kaikki suunnittelijat tietävät vastuualueensa ja varmistaa riittävästi ai-

kaa suunnitelmien tekemiseen. Pääsuunnittelija huolehtii myös siitä, että lupa-
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asiakirjat ja erityissuunnitelmat toimitetaan rakennusviranomaisille. (RT YM2-

21641.)  

 

2.4 Suositukset elementtityypeittäin 

Elementtityypit nimetään elementtisuunnitelmiin omalla tunnuksella, joka koostuu 

kirjainyhdistelmästä ja yksilöivästä numerosta. Alla taulukko elementtien ni-

meämiseen (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Elementtitunnukset (Betoniteollisuus ry 2010) 
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Elementtien suunnittelussa on myös tyypin mukaisia perusohjeita, joita tulee 

käyttää. 

Pilarielementtien asennuksessa käytetään ensisijaisesti neliöpilareita. Jos käyte-

tään pyöreitä pilareita, suositellaan ne tehtäväksi kerroksen korkuisiksi. Samassa 

kohteessa suositellaan samankokoisia poikkileikkauksia.  Elementin kantokykyä 

säädellään betonin lujuudella ja raudoituksella. Edullisin tapa on kasvattaa beto-

nin lujuutta ja sitten raudoituksen määrää.  

Palkkielementtejä käytettäessä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon sa-

moja poikkileikkauksia. Suorakaidepalkki on yleensä edullisin vaihtoehto. Risti-

palkkia käytetään vain poikkeustapauksissa. 

Laattaelementtejä suunniteltaessa kohteeseen pyritään käyttämään mahdolli-

simman paljon samaa laattatyyppiä, sillä kaluston vaihto rakentamisen aikana on 

hidasta. Laattojen saumoissa käytetään 10 mm saumaa. Ala- ja välipohjissa käy-

tettävä pintavalu raudoitetaan siten, että laatasto toimii yhtenä levynä. 

Seinäelementin maksimi korkeudeksi suositellaan 3,6 m. Kuitenkin ehdottomat 

maksimikorkeudet ovat raudoittamattomalle elementille 5m ja raudoitetulle ele-

mentille 9m. Elementtien jakoa suunniteltaessa on myös hyvä huomioida työ-

maalla käytettävän nostokaluston kapasiteetti. Seinien paksuuteen vaikuttaa ele-

mentin käyttökohde, kuormitukset sekä palo- ja äänitekniset ratkaisut. Kantavan 

ja jäykistävän seinän minimi paksuus on kuitenkin 180mm ja raudoittamattoman 

seinän pienin paksuus on 120mm. Seinien leveyden tulee olla suurempi kuin 4 

kertaa seinän paksuus. Muuten rakenne nimetään pilariksi. 

Kaksikaistaisen porraselementin minimileveys on 1200 mm. Porrashuoneen tilo-

jen mitoitusta säädellään RT-ohjekortissa asuntosuunnittelusta (RT 103260). Mi-

toitus perustuu käyttöturvallisuuteen, käyttäjämääriin ja paloturvallisuuteen. (Be-

toniteollisuus ry 2010, 28–69). 
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3 TYÖNTEKIJÄLLE 

3.1 Elementtien vastaanotto 

Vastuu työturvallisuudesta kuuluu jokaiselle ja työturvallisuuden priorisoiminen 

tuleekin olla perusperiaate työmaalla toimittaessa. Myös yksittäisen työn tekijän 

on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa työn vaikutuspiirissä oleville henki-

löille. Työntekijä on myös velvoitettu noudattamaan työnantajan antamia ohjeita, 

jotta vältytään vaaratilanteita. (Valtioneuvoston asetus 205/2009 3§) Hyvänä käy-

täntönä voidaankin pitää sanontaa ”turvallisuus ennen kaikkea”. Tärkeimpänä 

asiakirjana työntekijälle betonielementtien käsittelyssä työmaalla on elementtien 

asennussuunnitelma, josta löytyy kyseisessä kohteessa käytettävien elementtien 

tiedot ja asennustavat.  

Elementtejä vastaanotettaessa elementit puretaan vain kyseisen elementtityypin 

mukaisilla nostoapuvälineillä, jotka on merkitty elementtien asennussuunnitel-

maan. Ennen elementtien nostamista myös työntekijän on hyvä tarkastaa, nä-

kyykö elementeissä vaurioita, jotka mahdollisesti olisivat vaaraksi.  

 

3.2 Elementtien varastointi ja nostot 

Elementit nostetaan mahdollisuuksien mukaan suoraan asennettaviksi, jolloin 

vältytään välivarastoinnilta ja siitä aiheutuvilta vaaratekijöiltä. Jos elementit kui-

tenkin pitää työn sujuvuuden vuoksi välivarastoida, se pitää tehdä turvallisesti. 

Välivarastoinnin saa tehdä vain tasaiselle ja kovalle maapohjalle. Mikäli varas-

toinnin aikana joudutaan olemaan yli kahden metrin korkeudessa, huolehditaan 

putoamissuojaus ensisijaisesti kaiteilla tai valjailla.  

 Laattaelementtejä voidaan varastoida korkeintaan 4 päällekkäin. Aluspuiden ja 

välipuiden tulee olla kohdakkain, jotta pino on tukeva eikä sillä ole vaaraa kaatua. 

Aluspuut ja välipuut tulee olla sijoitettuna 300 mm päähän elementtien päädyistä 

sekä elementtien välissä 200 mm rako. Laattaelementit voidaan varastoida myös 

valmiskuormapukkien päälle (Kuva 1). Laattaelementit nostetaan asennussak-

silla tai elementeissä valmiina olevilla nostolenkeillä. Asennussaksien on oltava 

laattavalmistajan toimittamia ja hyväksymiä. Sakset asennetaan mahdollisimman 
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lähelle laatan päätyjä, mutta maksimissaan 200 mm päähän reunasta. Näin vä-

hennetään laattapinon epätasapainoisuutta. Puristuspinta elementtisaksissa on 

oltava vähintään 500 mm. Laattaa nostettaessa, pyritään nostamaan se vaaka-

tasossa. Mikäli laatan painopiste ei ole laatan keskellä, siirretään asennussaksia 

siten, että elementti nousee tasapainossa.  

 

Kuva 1. Ontelolaatat varastoitu valmiskuormapukkien päälle 

Pilari ja palkkielementit varastoidaan tukevalle alustalle, sekä korotettuna maasta 

esimerkiksi lankkujen päälle. Korkeintaan 4 elementtiä päällekkäin.  

Seinäelementit voidaan varastoida kampatelineeseen, A-pukkeihin tai elementti-

kontteihin. Tärkeimpänä asiana seinäelementtien varastoinnissa on varastointi-

välineiden oikeaoppinen täyttäminen ja telineestä purkaminen. Koska seinäele-

mentit varastoidaan pystyssä, kampatelineet ja A-pukit voivat kaatua, jos elemen-

tit puretaan epätasaisesti (Kuva 2). Varastoinnissa huomioidaan myös element-

tien korkeus siten, että korkeimmat elementit varastoidaan keskelle (Kuva 3). 

Tästä syystä elementit on syytä purkaa molemmilta puolilta vuorotellen ja täytet-

täessä keskeltä sivuille päin ja purettaessa sivuilta keskelle. Sandwich-element-

tejä varastoitaessa täytyy huomioida myös se, että elementin paino tulee kanta-

valle osalle, eli sisäkuorelle.  
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Kuva 2. Sandwich-elementit varastoitu keskelle kampafakkia 
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Kuva 3. Korkeimmat seinäelementit varastoidaan keskelle kampafakkia 

Porraselementit varastoidaan tasaiselle alustalle vaakatasossa, jolloin kaatumis-

vaaraa ei ole. Suoria porraselementtejä voidaan pinota päällekkäin 5 jos ne ovat 

puolen kerroksen syöksyjä ja 2 jos kokonaisen kerrosvälin syöksyjä. Muissa ta-

pauksissa porraselementtejä ei saa pinota päällekkäin. Pinotessa on myös huo-

mioitava, että elementit ovat irti maasta ja toisistaan samalla periaatteella, kuin 

laattaelementit. (Heiska & Koskenvesa 2010, 23–24.) 

3.3 Elementtien asennus 

Elementtien asennuksessa käytettävät ohjeet, jos elementtiasennussuunnitel-

massa ei toisin määritellä (Heiska & Koskenvesa 2010, 23-24): 

- Yleiset ohjeet: Ennen jokaista nostoa elementin kunto on tarkastettava 

silmämääräisesti, sillä varastoinnin aikanakin elementteihin voi tulla 

vaurioita tai vaurioita on voinut jäädä huomaamatta vastaanotettaessa. 

Elementtejä ei saa nostaa, mikäli vaurioita huomataan, vaan tästä on 

ilmoitettava työnjohdolle välittömästi, jotta tarvittavat toimenpiteet 
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elementtien turvalliseen nostamiseen voidaan tehdä (Kuva 4). Elementin 

saa nostaa vain suunnitelluista nostopisteistä. Nostoapuvälineet saa 

irrottaa elementistä, vasta kun elementti on tuettu ja varmistettu tukien 

oikeaoppinen asennus. Elementti tuetaan mahdollisimman nopeasti 

muuhun runkoon. Väliaikaisesti elementit voi myös tukea toisiinsa, mutta 

silloin elementit pitää olla tuettuna muillakin tavoilla. Putoamissuojaus on 

myös hyvä huomioida ennen elementtien asentamista siten, että kaiteet, 

jotka on mahdollisia asentaa ennen elementin asennusta, laitetaan 

paikalleen tai muut putoamissuojaus ratkaisut valmistellaan siten, että ne 

ovat asennuksen jälkeen heti käytettävissä. Esimerkiksi 

laattaelementteihin ja porraselementteihin voidaan joskus asentaa 

kaiteet ennen asentamista. Näin vähennetään putoamisvaarallisien 

työvaiheiden kestoa huomattavasti. Mikäli ei ole mahdollista asentaa 

pysyviä kaiteita, estetään kulku vaara-alueelle esimerkiksi mellakka 

aidoilla, joiden on oltava vähintään 2 metrin päässä reunasta.  

 

Kuva 4. Vaurioitunut nostopiste, josta elementtiä ei saa nostaa 

- Laattaelementit: Asennuksen aikana putoamissuojaus valjaita pidetään 

koko ajan. Kiinnityspiste esimerkiksi edelliseen laattaan, tai muuhun 

elementtiasennussuunnitelmassa mainittuun ratkaisuun. Mikäli kaiteita ei 
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ole mahdollista kiinnittää ennen asennusta, kiinnitetään ne välittömästi 

asennuksen jälkeen. Kun elementti on paikoillaan ja sen tuenta on 

varmistettu, voi nostoapuvälineet irrottaa ja asentaa seuraavan elementin 

paikalleen.  

- Pilarit ja palkkielementit: Kiinnitys tapahtuu, joko pultti, hitsaus, tappi tai 

holkkiliitännällä. Myös yhdistelmät näistä ovat mahdollisia. 

Nostoapuvälineet voidaan irrottaa vasta, kun elementtituet ovat 

paikallaan oikein kiinnitettynä, ja kiinnitykset valmiina 

elementtiasennussuunnitelman mukaisesti.  

- Seinäelementit: Aukolliset elementit suojataan ennen asennusta siten, 

että putoamisvaaraa ei pääse tulemaan. Yleensä elementtitehtaalta 

tullessaan aukollisissa seinäelementeissä on valmiiksi asennetut kaiteet 

ja aukkosuojat. Elementit ohjataan paikoilleen asennuskankien avulla ja 

asetetaan asennuspalikoiden päälle, jolloin elementti saadaan oikeaan 

korkoon. Tarvittaessa nosturin keventäessä elementin painoa saadaan 

elementtiä liikutettua oikeaan kohtaan.  

- Porraselementit: Porraselementti asennetaan samalla tyylillä, kuin 

laattaelementit. On kuitenkin huomioitava se, että porraselementit eivät 

ole vaakatasossa, joten elementin nosto tehdään lyhennettävillä 

nostoketjuilla. Lyhennettäessä ketjuja pyritään siihen, että elementti olisi 

nostettaessa mahdollisimman oikeassa asennossa lopulliseen asentoon 

nähden.  

3.4 Jälkityöt 

Jälkitöitä ovat elementtien tuennan poisto, jälkivalut sekä kaiteiden asennus. 

Myös elementtien oikaisu ja tukien säätö tehdään asennuksen jälkeen. Element-

tituet ovat pidennettäviä ja lyhennettäviä, joten asennuksen jälkeenkin voidaan 

elementtejä hienosäätää (Kuva 5). Esimerkiksi seinäelementit oikaistaan, kun 

seinälinjan elementit ovat kokonaisuudessaan paikallaan. Myös laatastot voidaan 

säätää samaan korkoon pidennettävillä ja lyhennettävillä elementtituilla.  
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Ennen jälkivaluja elementtejä ei saa kuormittaa. Jälkivalut suoritetaan mahdolli-

simman nopeasti asennuksen jälkeen.  Elementtiasennussuunnitelmassa anne-

taan tarkemmat ohjeet elementtien kuormittamiselle. Esimerkiksi ontelolaatastoa 

ei saa kuormittaa ennen saumavaluja ja valujen tarpeellista lujuuden kehitty-

mistä. Myös seinäelementtien saumat juotetaan mahdollisimman nopeasti asen-

nuksen jälkeen.  

 

Kuva 5. Seinäelementit tuettu säädettävillä elementtituilla 
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4 TYÖNJOHDOLLE 

4.1 Työn suunnittelu  

Betonielementtejä asennettaessa työnjohdon täytyy valtioneuvoksen päätöksen 

mukaan ottaa huomioon työn turvallisuus. Elementtiasennuksesta on tunnistet-

tava vaaratekijät ja eriteltävä ne elementtityypeittäin. Vaaratekijöiden tunnistami-

sen jälkeen on myös tehtävä suunnitelmat vaaratekijöiden eliminoimiseksi. Mikäli 

vaaroja ei voida poistaa, on arvioitava vaarojen merkitys työntekijöille ja muille 

mahdollisille vaaratekijöille altistuville.  

Asennustyön aikana on työnjohdon seurattava, että turvallisuusohjeita noudate-

taan poikkeuksetta. Päävastuu turvallisuudesta on kuitenkin työmaalla erikseen 

nimetyllä henkilöllä. Työmaan päätoteuttajan tulee nimetä työmaalle työturvalli-

suudesta vastaava henkilö, joka on pätevä ja toimivaltuudeltaan pätevä työhön 

(Työsuojeluhallinto, 2016). Vaikka työturvallisuudesta vastaava henkilö ei olisi-

kaan työnjohtaja, tulee myös työnjohtajien paneutua turvallisen työn toteuttami-

seen.  

Hankittaessa työmaalle nostokalustoa ja kalustoa elementtien varastoimiseen, 

täytyy huomioida valmistajan antamat raja-arvot. Elementtitelineiden pitää sovel-

tua työmaalla käytettävien elementtien varastoimiseen. Esimerkiksi työmaalla 

käytetty Vepe-elementtitelineeseen 13 tn ei saa varastoida yli 5,5 m korkeita ele-

menttejä. Elementtitelineeseen ei saa myöskään varastoida yli 13 tuhatta kiloa 

painavia elementtejä (Kuva 6). 
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Kuva 6. Vepe-elementtitelineen tuotekortti (Vepe 2021) 

 

Kun nosturia valitaan työmaalle, on oltava tietoinen elementtien painoista ja nos-

turin nostorajoista. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida myös se, että 

nosturinkuljettajalla tai asennustyötä ohjaavalla työntekijällä on oltava koko ajan 

näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen. Jos nosturin kuljettaja ei 

näe kohteita, varustetaan nosturi kameralaitteistolla ja nostotyön ohjaus tapahtuu 

radiopuhelimilla, joiden kanavat on suljettu muulta radioliikenteeltä. (Valtioneu-

voston asetus 205/2009, 39§.) 

Elementtiasennustyötä suunniteltaessa on myös huomioitava, että mahdollisuuk-

sien mukaan elementtejä ei varastoitaisi työmaalla ollenkaan. Elementit toimitet-

taisiin sellaisissa kuljetuksissa, että ne saadaan asennettua heti paikalleen. Työn 

sujuvuuden kannalta tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Työnjohtajan onkin 

syytä pohtia, onko elementtien toimitus mahdollista ajoittaa siten, että ne saa-

daan sopimaan yhteen asennusajankohtien kanssa. 
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4.2 Työnaikainen valvonta 

Vaikka työmaalla onkin nimetty erikseen turvallisuudesta vastaava henkilö, tulee 

kaikkien henkilöiden, jotka työmaalla ovat, puuttua turvallisuusvirheisiin sellaisen 

huomatessaan (Työturvallisuuslaki 738/2002). Työnjohdon rooli turvallisuusvir-

heisiin puuttumisessa on etenkin tärkeää, sillä työnjohtaja on vastuussa työvai-

heiden etenemisestä ja siitä, että työ tehdään suunnitelmien mukaan. Betoniele-

menttejä asennettaessa erityisesti elementtiasennussuunnitelman ja työturvalli-

suussuunnitelman työn turvallisuuden määritteleviä osia tulee noudattaa. 

Erityisesti työnjohtaja rollissaan on vastuussa elementtien tarkastuksesta niiden 

saapuessa työmaalle. Elementtien saapuessa niistä on tarkistettava elemen-

teissä olevat merkinnät ja elementin kunto. Mikäli elementissä on puutteita, ele-

menttiä ei saa liikuttaa ennen valmistajan antamaa luotettavaa selvitystä puut-

teista.  

Rakennuskäyttöön tarkoitettujen nostoapuvälineiden tarkastusväli on vuosi ja 

henkilönostinten viikoittainen tarkastus kuuluu työnjohtajalle. Nostoapuvälineiden 

ja henkilönostinten kuntoa on kuitenkin seurattava esimerkiksi TR-mittauksilla tai 

muuten seurata jatkuvasti. Tehdyistä tarkastuksista tehdään merkinnät pöytäkir-

jaan. Nostoapuvälineen tarkastus tehdään ensisijaisesti valmistajan ohjeiden mu-

kaisesti. Tarkastuksia tekevä henkilö perehtyy tarpeeksi käyttöön, rakenteeseen 

ja tarkastamiseen, jotta hän pystyy luotettavasti tekemään tarkastukset. (Aluehal-

lintovirasto, 2011.) 

Työn aikana on myös seurattava sääolosuhteita ja keskeytettävä asennustyö, jos 

tuuliolosuhteet, vesi- tai lumisade tai jokin muu sääolosuhde vaarantaa työnteki-

jöiden turvallisuutta (Valtioneuvoston asetus 205-2009, 39§). 

Elementtejä hitsattaessa täytyy varmistua myös siitä, että hitsaajan taidot täyttä-

vät kantavien rakenteiden hitsauksen pätevyysvaatimukset eurooppalaisen stan-

dardin EN 287 mukaisesti (RATU TT 16.10). 

 

4.3 Vaadittavat asiakirjat 

Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista työturvallisuutta 

koskevat suunnitelmat (Valtioneuvoston asetus 702/2009 7§). Tähän lukeutuvat 
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betonielementtejä käytettäessä elementtiasennussuunnitelma, työturvallisuus-

suunnitelma, sekä putoamissuojaussuunnitelma. 

Elementtiasennussuunnitelma on oltava kirjallisena työmaalla. Siitä on löydyttävä 

tiedot käytettävistä elementeistä, niiden nostoista, asennuksesta, asennusjärjes-

tyksestä, mittatarkkuudesta sekä järjestelmästä, elementtien tukemisesta, lopul-

lisesta kiinnityksestä sekä työnaikaisesta putoamissuojauksesta ja työskentely-

tasoista (Liite 1). Usein putoamissuojaussuunnitelma tehdään erillisenä liitteenä, 

jolloin asiakirjat ovat helppolukuisempia.  

Mikäli rakennesuunnittelija on asettanut erityisohjeita asennukselle, kuten asen-

nuksen aikaisesta tukemisesta, on nämäkin esitettävä asennussuunnitelmassa.  

Pääsuunnittelijan, asennustyönjohtajan, sekä vastaavan työnjohtajan tulee hy-

väksyä ja allekirjoittaa elementtiasennussuunnitelma. Erityistä huomiota vaativat 

kohdat elementtiasennussuunnitelmassa ovat esimerkiksi epäsymmetriset ele-

mentit ja muuten tavanomaisesta poikkeavat elementit tai asennustavat (Kuva 

7). 
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Kuva 7. Epäsymmetrinen sandwich-elementti. 

  

Työmailla vaaditaan kaikista työvaiheista tehtäväksi myös erillinen työturvalli-

suussuunnitelma, jossa arvioidaan eri vaaratekijöitä, riskitekijöitä, suunnitellaan 

vaaratekijöiden eliminoiminen, perehdytetään työhön osallistuvat henkilöt sekä 

valvotaan työvaiheiden toteutusta, oikeita työvälineitä ja työtapoja. Työturvalli-

suussuunnitelman tekevät myös aliurakoitsijat. (YIT 2021.) 

Putoamissuojaussuunnitelma: Osana elementtiasennussuunnitelmaa on pu-

toamissuojaussuunnitelma. Putoamissuojaussuunnitelmassa käydään läpi pu-

toamisvaaran tunnistaminen, putoamisen estäminen, aukkosuojat, kulkuesteet, 

putoamisen pysäyttäminen, suojaverkot ja henkilökohtaiset putoamissuojaimet. 

Putoamissuojaussuunnitelman hyväksyy rakennesuunnittelija ja vastaava työn-

johtaja. Liitteenä pohja putoamissuojaussuunnitelmalle (Liite 2). 

 

https://yitgroup.sharepoint.com/sites/pulse/content/fi/Sivut/Tyoturvallisuus-YITlla.aspx
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5 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota elementtien parissa työskenteleville hen-

kilöille turvallisuusohjeistus, jota voidaan käyttää esimerkiksi suunnittelun tai to-

teutuksen tukena eri hankkeissa. Tavoitteena työlle oli saada mahdollisimman 

yksiselitteinen ja selvä ohje tiiviinä pakettina, jossa on tärkeimmät turvallisuuteen 

liittyvät asiat elementtirakentamisessa. Työssä pyritään myös selvittämään tär-

keimmät asiat työturvallisuuden kannalta. 

Opinnäytetyötä tehdessä huomasin, että työturvallisuus on monen tekijän 

summa, joka koostuu kaikkien toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden panok-

sesta. Elementtirakentaminen on elementtien suurten painojen ja kokonsa puo-

lesta riskialtista työtä, joka vaatii kaikkien osallisten panostusta turvallisuuteen, 

jotta betonielementeillä rakentaminen voidaan tehdä turvallisesti.  

Opinnäytetyön tekeminen on ollut kiinnostavaa, sillä työn aikana olen nähnyt 

myös käytännössä hyviä ja huonoja esimerkkejä työturvallisuudesta betoniele-

menttirakentamisesta. Kykenin hyödyntämään myös hyödyntämään näitä opin-

näytetyössä.  

Opinnäytetyötä voidaan käyttää työmaalla rakentamisen tukena ja suunnittelu-

vaiheessa apuna huomioimaan turvallisuutta. Opinnäytetyö antaa lähtökohdat 

työn turvalliseen toteuttamiseen. 
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