
Vinotuen kiinnitys 
elementtiin



Huoli nykyisen 
työtavan 
seurauksista

Vinotuen kiinnitystä ei ole suunniteltu vastaamaan 
nykypäivää. Kiinnitystapa ei ole pysynyt uusien 
välineiden mukana, joka kasvattaa riskiä 
vaaratilanteeseen työmaalla.

Suunnittelijat eivät suunnittele seinäelementtien 
tuentaa riittävän tarkasti. Tehdään niin kuin 
ennenkin. Aiemmin toiminut vakioitu tapa on 
nykyään riski tietyillä välineillä.  

Nykyään käytetään liian suuria koneita 
kierteellisissä valuankkureissa, jolloin vaarana on 
katkaista joko valuankkuri tai pultti asennuksen 
yhteydessä. Rajatapauksessa syntyy vaara 
elementin kaatumisesta. 



Suunnittelijat

- Onko seinän väliaikaiseen tuentaan tarkoitetut osat ja työssä käytettävät työvälineet suunniteltu riittävän huolellisesti? Miten rakennesuunnittelija suunnittelee nämä nykyään?

- Onko suunnittelijoilla riittävästi tietoa huomioitavista asioista? Miten tulkitaan VNe asetusta riittävistä tiedoista elementtien väliaikaiseen tuentaan liittyen ja toteutuuko siinä 
tarkoitettu riittävä taso? Otetaanko asennuksen kaikki osatekijät suunnittelussa huomioon? 

- Millä tarkkuudella väliaikainen tuenta pitäisi suunnitella? Suunnitellaanko se tänä päivän riittävän tarkasti? Mikä on riittävän tarkasti? 

- Voidaanko määrätä jokin tietty vemo jo suunnitteluvaiheessa vai pitääkö se olla merkittynä ympäripyöreästi niin kuin tänä päivänä? Miten varmistetaan että tuotantokuvissa on 
oikeat tuotteet?  

- Mitä tästä asiasta pitäisi kirjata elementtiasennussuunnitelmaan? Esim. kone, pultin koko, vemon koko, vemon kierteiden syvyys/asennusvara, törnärin kiinnityksen paksuus jne.

Elementtitehdas

- Miten paljon tehdas voi vaikuttaa vemon valintaan? Muutetaanko se aina vai vain joskus? Miten sitä ohjataan? Mitä muutoksia sallitaan?

- Onko mahdollista että vemo olisi väärä? Kierteen syvyys, sijainti, materiaali, kuorman kestävyys tmv. poikkeama mikä heikentää vemon ominaisuuksia. 

- Tuleeko vemon syvyyteen käytännössä eroja jos elementti valmistetaan tasovaluna tai patterissa? Magneetit, varauskiekot. Pitäisikö syvyys vakioida? Onko mahdollista vakioida?

- Saadaanko ongelma korjattua tehtaan laadunvalvonnalla? Vemon sijainti, suoruus → tarkkaan määritelty pultin pituus ja riittävän syvä kierre ettei mene pohjaan?

Elementtiasentaja

- Voidaanko/pitääkö sallia tilanteenmukaisia valintoja asennuksen yhteydessä? Kannattaako inhimillisyys poistaa yhtälöstä? Tiedetäänkö kuinka syvälle pultin pitäisi mennä 
valuankkuriin?

- Mitä inhimillisiä tekijöitä väliaikaiseen tuentaan liittyy? Kone, pultin laatu, vemon sijainti, vemon laatu, tönärin valinta, tönärin kiinnitys seinään/lattiaan

- Käytetäänkö täydennysprikkoja asennuksen yhteydessä, jotta liitoksesta saadaan tiivis?

- Miten toimitaan häiriötilanteissa? Voidaanko vain vaihtaa pultin pituutta vai kiinnitetäänkö tönäri betoniruuvilla viereen? Jotain muuta?

- Millainen kone on sallittu tähän työhön ja miten se sovitetaan elementtiasennuksen muihin töihin niin ettei asentajalla olisi montaa erilaista konetta käytössä? Miten valvotaan 
oikeaa käyttöä? Miten suunnitellaan oikea kone tälle työlle? Voidaanko koneet kieltää kokonaan ja hyväksyä vain räikällä kiristys? 

Muuta

- Onko tämä nykyinen järjestelmä/menettely hyvä ja turvallinen vai pitäisikö olla jotain muuta? Onko vaihtoehtoja?

- Tarvitaanko koulutusta ja opastusta? Kuka sanoo mikä on oikein ja väärin ja mitkä työvälineet ovat sallittuja? 

Kysymyksiä?



Lankarankenne

- Suunnitellaanko valuankkurin 
kierteiden syvyys suhteessa pultin 
pituuteen?

- Onko kierteissä varoja vai meneekö se 
automaattisesti aina pohjaan asti?

- Alla oleva periaatekuva ei vastaa 
todellista tilannetta valuankkurin 
pohjasta. 



Otteita Lankaranenteen testausraportista 18.1.2021
Ruuvin kiristysmomentin koetus valuankkurin liukuminen ylipitkän ruuvin käyttö

Millaisella koneella elementtiasentaja voi tätä 
työtä tehdä? Konkreettinen esimerkki?
- Sallittu kiristysmomentti on 120Nm
- Nykykoneissa jopa 2000Nm vääntöä



Kiinnityspisteen toimivuustesti

Nykyään on mahdollista käyttää työmailla niin suuria 
koneita että valuankkuri eikä pultti kestä niitä. 
Katkeamiskohta riippuu siitä kumpi ensin pettää. Sillä ei 
ole merkitystä kumman oletetaan pettävän, mutta mitä 
jos osa jää rajatilaan juuri ennen murtoa eikä asentaja 
huomaa sitä. Elementin pieni töytäisy voi kaataa 
elementin ja pudottaa esim. ontelolaatan alas. 



Betonielementtien turvallinen asennus 
- elementtisuunnittelu.fi

Saatavilla olevat ohjeet sallivat koneen ja räikän käytön. 
Onko koneiden vahvistuminen huomioitu nykysuunnitelmissa?



Betonielementtien asennusaikainen tuenta
- BY2010 HUOM! Vemo 1168-A ei valmisteta enää

→ Ohjeista saattaa siirtyä vanhoja tietoja nykyisiin suunnitelmiin

Ohjetta voisi tarkentaa ja päivittää
- Voiko kuvassa kertoa tarkemmin pultin ja kierreankkurin lujuuksista ja momentista?



Ratu TT 15.10 Rakennesuunnittelijan 
työturvallisuustehtävät

4.1 Keskeiset vaikutukset suunnittelutoimintaan



VNe asetus elementtirakentamisen turvallisuudesta
- Finlex 578/2003

2 luku
Elementtirakentamisen suunnittelu 
3 §
Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu

3 luku
Asennussuunnitelma
6 §
Elementtien asennussuunnitelma

4 luku
Elementtirakentamisen toteuttamisen työturvallisuus
13 §
Elementin tuenta ja kiinnitys


