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Tee asennussuunniTelMa hyvissä ajOin ja 
sOvi laaTTOjen TOiMiTusjärjesTys. valiTse 
nOsTOKalusTO TyöMaan OlOsuhTeiden ja 

OnTelOlaaTan painOn MuKaan.

suOjavarusTeeT päällä  
säällä Kuin säällä.

huOlehdi puTOaMissuOjauKsesTa.
valMisTele Tasainen, KesTävä ja riiTTävän 

leveä Tie. varMisTa MaapOhjan KanTavuus 
nOsTurin TuKijalan alla.

TarKisTa asennusKalusTO ennen  
Töiden alOiTTaMisTa.

välivarasTOi laaTaT aina TuKevalle 
 pOhjalle alus- ja välipuiden varaan.

ONTELOLAATTA-ASENNUkSEN vALmiSTELU



verTaa laaTTaa ja suunniTelMia. TasOpiirusTusTen 
laaTTaTunnuKseT, punOsMääräT, asennusaiKaiseT 
TuennaT, nOsTOKannaKseT, punOsMääräT, syvien 

Tulppien sijainTi ja punOsTen liuKuMaT.

TarKisTa nOsTOura ja saKsien 
nOsTOvaarnan sOpivuus uraan.  

vauriOiTunuTTa laaTTaa ei saa nOsTaa.

MerKiTse laaTTOjen paiKaT ja laiTa  
asennuspalaT Tai neOpreeninauha  

KOhdalleen.

TarKisTa TuKipinnan piTuus, 
asennuspalOjen KOrKO ja sijainTi 

OnTelOKannasTen KOhdalla.

esTä palKKien KiepahTaMinen 
TuKeMalla lähelTä palin pääTä 

suunniTelMien MuKaisesTi.

Tee suunniTelMissa OlevaT TyöaiKaiseT 
TuennaT ennen laaTTOjen asennusTa.

ONTELOLAATTOjEN TArkASTUS jA TUENNAT



aseTa nOsTOsaKsen vaarna  
huOlellisesTi laaTan uraan.

varO heilahTavaa laaTTaa ja sijOiTu 
TurvallisesTi laaTan sivuille.

> 10 °

KirisTä ja luKiTse varMuusKeTju laaTan 
Ollessa alle 100 MM:n KOrKeudella.

alle KOlMeMeTrisen laaTan vOi nOsTaa 
ilMan puOMia piTKillä raKseilla.

nOsTOKOhdaT puOMin valMisTajan 
MuKaan. nOsTOKeTjujen haaraKulMa 

alle 60 asTeTTa.

OnTelOlaaTaT asenneTaan nOsTOpuOMia ja 
OnTelOsaKsia KäyTTäen. säilyTä näKö- Tai 

radiOyhTeys nOsTurinKuljeTTajaan.

ONTELOLAATAN NOSTAmiNEN



älä nOsTa riKKinäisTä laaTTaa. OTa 
yhTeys TyönjOhTOOn.

jOs KavenneTun laaTan pää On lyhyT, 
nOsTa saKsilla 200 MM lOveuKsen  

reunasTa.

nOsTa vinOOn asenneTTavaT laaTaT 
aina nOsTOlenKeisTä Tai -anKKureisTa.

Kapea laaTTa nOsTeTaan  
nOsTOlenKeisTä Tai nOsTOanKKureisTa.

nOsTa aina nOsTOlenKeisTä Tai 
nOsTOanKKureisTa, jOs laaTassa On 

sellaiseT.

varMisTa rasKailla laaTOilla  
TarviTTavien nOsTOsaKsien Tyyppi ja 

Määrä.

ErikOiSLAATTOjEN NOSTAmiNEN



nOsTa nOsTOKannaKsella  
varusTeTuT laaTaT nOrMaalisTi.

piTKäT ulOKKeelliseT laaTaT  
nOsTeTaan nOsTOlenKeisTä.

vahvisTeTTu piTKä ulOKe vOidaan 
nOsTaa saKsilla.

ErikOiSLAATTOjEN NOSTAmiNEN

KOlOTun laaTan ehjän Osan piTää Olla 
vähinTään 800 MM piTKä, jOTTa vOiT  

nOsTaa saKsilla.

pieneT laaTaT nOsTeTaan  
nOsTOlenKeisTä.

TarKisTa, eTTä KylpyhuOnelaaTTOjen 
nOsTOuraT OvaT KelvOlliseT.



Tue vinO laaTTa paiKalleen  
hiTsaTTavilla asennusTOppareilla Tai 

KiilaaMalla.

asenna KaiTeeT heTi.
Tasaa KaarevuuserOT suunniTelMien 
MuKaisesTi Tuilla, KiriTyspulTeilla Tai 

asennuspalOilla.

Ohjaa asennusKangella laaTTa  
paiKOilleen. varO liuKKauTTa Talvella.

irrOTa varMuusKeTju vasTa, Kun laaTTa 
On 100 MM KOrKeudella TuesTa.

KiinniTä TarviTTaessa nOsTeTTavaan 
laaTTaan Köysi OhjaaMisen  

helpOTTaMiseKsi.

ONTELOLAATAN ASENNUS



pOisTa yliMääräiseT beTOniT.  
siisTi Myös laaTan alapinTa. Tee suOjaus 

ja jälKihOiTO OlOsuhTeiden MuKaan.

piiKKaa nOsTOKannas pOis vasTa Kun 
sauMavalu On KOveTTunuT. erisTä ja 

suOjaa alue alapuOlelTa.

TarKisTa ja avaa OnTelOiden vesireiäT 
sauMavalujen jälKeen.  

pOraa lisäreiKiä TarviTTaessa.

Tee sauMavalu ja TiivisTä huOlellisesTi.

puhdisTa sauMaT luMesTa, jääsTä ja 
rOsKisTa. TarKisTa OnTelOiden  

TulppauKseT ja MuOTiTa sauMaT.

asenna sauMaraudOiTuKseT ja 
sähKöpuTKiTuKseT suunniTelMien  

MuKaan.

SAUmAvALU jA jäLkiTyöT


