
Parvekelaatan 
putoaminen 31.5.2021

Sami Ala-Pieti

Hankintapäällikkö Betonielementit



Onnettomuusalue



Onnettomuuden 
kuvaus

- Putoamisen ja sortumisen kesto 
n. 5 – 6 s

- Sortuma-alue n. 10m

- Elementtiasennus ostettu 
aliurakkana

31.5.2021 n. klo 13 parvekelaattaelementti putosi jo asennetun
parvekelinjan päälle aiheuttaen samalla 6 kerrosta jo asennettuja parveke-
elementtejä sortumaan maahan. Osa elementeistä jäi roikkumaan
sortumisen jälkeen paikoilleen, mutta suurin osa sortuneesta linjasta tuli
alas. Onnettomuudessa kärsittiin aineellisista vahingoista, mutta
henkilövahingoilta välityttiin.



Pudonneen 
kappaleen tiedot

- Nostoankkuri: 4xPLA30 (Peikko)

- Nostolenkki: painelevyllinen
Pfeifer (Semtu) 

- Parvekkeen koko

- paino 9,03tn

- pituus 7,26m

- leveys 1,96m

- paksuus 280mm
Muut nostoon liittyvät välineet

- autonosturi Liebherr LTM 1160-5.2

- 8m nostoraksit neljällä pisteellä



Käytetty nostotapa

Vaihtoehto A

α ≈ 16°



Oikea nostotapa

Tärkeää, että käytetään oikeaa neljällä pisteellä toimivaa nostotapaa parvekelaattojen nostoissa!

- Suunnittelijalla voi olla ristiriitaisia tietoja omissa ohjeissaan → varmista oikea nostotapa!

Yleensä suunnittelija ei suunnittele nostotapaa etukäteen?



Nostoankkuri elementissä

Vinon nostoankkurin voi aiheuttaa esim.

- Vibraaminen

- Päällä käveleminen

- Huolimaton kiinnitys / sidonta



Nostolenkki Painelevyllisiä nostolenkkejä

Nostolenkki ilman painelevyä

α ≈ 16°



Nostoankkurin ja nostolenkin yhteensopivuus

Käytetään vain yhteensopivia nostovälineitä!



Huomioitavaa

- Nostolenkin kunto ja ikä

- Nostolenkin huolto ja käsittely

- Voitelu

- Varastointi 

- Työkalujen käyttö?

- Heittely? 

- Nostoankkurin ja nostolenkin yhteen 
sopiminen → hankintaketju? Suunnittelija, 
tehdas, asentaja → kaikilla omat toiveet ja 
tavat

- Elementtiasennussuunnitelman laadinta ja 
läpikäynti → kokonaisuus haltuun ja 
jätetään kohteeseen kuulumattomat asiat 
pois

- Reklamointi → korjaussuunnitelma 
suunnittelijalta 

- Elementtien tarkastus oikea-aikaisesti

Otteita Semtun nostolenkin käytön varoituksista

Liian pieni kiertosyvyys heikentää turvallisuutta tai 

aiheuttaa osan pettämisen. Kierrä nostoelin ankkurin 

kierreosan pohjaan asti. Se saa jäädä enintään yhden 

kierteen nousun verran ulos nostoankkurista.

Jos kierteet ovat likaiset tai vaurioituneet, niihin 

kohdistuu ennakoimattomia kuormituksia, jotka 

heikentävät kantavuutta ja voivat aiheuttaa elementin 

putoamisen. Kierteiden kunto on ehdottomasti 

tarkastettava ennen käyttöä.

Kiinni- ja auki kiertäminen pihdeillä, rautakangella tai 

vastaavalla työkalulla on kiellettyä. Nostoelimet voivat 

vahingoittua niiden käytöstä. Nostoelimet saa kiertää 

kiinni ja auki aina vain käsin.

Kaikki muutokset vaijeriin, ovaalilenkkiin, kierteeseen, puristeholkkiin tai metallirakenteisiin aiheuttavat 

nostoelimen heikentymisen, laitteen toiminnan pettämisen ja elementin putoamisen vaaran. 

Nostoelimen liian voimakas kiinnikiertäminen voi vahingoittaa sitä. Se heikentää kuormitettavuutta ja 

seurauksena voi olla putoaminen. Nostoelimet on ruuvattava aina kevyesti käsin kiinni.

Kierteiden on oltava aina puhtaita ja voideltuja.

Nostoelimiä, joissa on lukukelvottomia tai puuttuvia tunnisteita, ei saa käyttää! Ne on poistettava käytöstä. 

Ottakaa toimittavaan elementtitehtaaseen heti 

yhteyttä, mikäli nostoankkureissa ilmenee ongelmia!



Elementin putoaminen



Putoamisen osumakohdat 

A

B
C

D

A osui ontelolaattaan

B osui seinäelementin päälle

C osui parvekelaatan reunaan

D putosi nosturin jalan päälle

Kohta A Kohta B Kohta D



Mikä mahdollisti 
onnettomuuden?



Reikäjuustoteoria

Aktiiviset virheet ovat lipsahduksia, 
erehdyksiä, unohduksia ja muita
virheitä, jotka ovat näkyviä ja 
konkreettisia. 

Latentit virheet ovat piilossa olevia, 
ei-näkyviä virheitä, jotka tulevat
näkyviksi vasta, kun olosuhteet
ovat oikeat. 

Aktiiviset ja latentit virheet yhdessä
mahdollistavat onnettomuuden
synnyn. 

Reasonin reikäjuustomalli (1990). Tapaturma tapahtuu, jos se läpäisee kaikki 

juustosiivut. Juustosiivut suojaavat tapaturmilta, ja reiät esittävät jokaisessa osassa 

olevia heikkouksia, jotka ovat tapaturmien myötävaikuttavia tekijöitä. 



Onnettomuuteen 
johtaneet aktiiviset 
virheet

1. Vino nostoankkuri elementissä, 
joka oli syvällä pintaan nähden

2. Huono kierteiden käyttöaste/ 
piikkaukseen ryhtyminen

3. Painelevyllinen nostolenkki

4. Nostotapa

1. 2.

3.

4.



Onnettomuuteen 
johtaneita piileviä / 
latentteja virheitä

- Nostolenkkien ikä

- Nostoankkurien asennustapa -
10mm valmiista pinnasta

- Tarkkaavaisuus

- Poikkeavuuden tunnistaminen

- Suunnittelijan auktoriteetti 
nostolenkin valinnassa

- Suunnittelijan ristiriitaiset ohjeet

- Vanhat työtavat ja kokemukset

”painelevyllisiä nostolenkkejä on käytettävä”

- kohteen suunnittelija   

”aina on nostettu parvekelaatat näin”

- asentaja  

Parvekelaatan pituus 7260mm



Toimenpiteet

- Tiedotus Hartelan omalle väelle

- Käytetään/suunnitellaan oikeita 
nostotapoja → puomi tai tasauslevy 
→ jaetaan kuorma neljälle 
nostopisteelle

- Käytetään nostoihin sopivia 
nostolenkkejä → parvekelaatoissa 
vaakanostot yleensä ilman 
painelevyä → tarkista nostokulmat ja 
yhteensopivuus!

- Käytetään vaihtoehtoisia 
nostoankkureita esim. kk tai Deha?

- Tehtaalle herkemmin palautetta 
epäonnistuneista nostoankkureista

- Tiedotus talon ulkopuolelle


