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Jackon® Seinäelementtien yleiset asennusohjeet  
 
Näitä asennusohjeita on noudatettava Jackon® Seinäelementtien asennustyössä, ellei 
Jackon Finland Oy:n mahdollisesti työmaalle toimittamissa muissa ohjeissa tai 
piirustuksissa joltain osin nimenomaan toisin mainita. Mikäli asennusohjeita ei ole 
noudatettu, ei elementtivalmistaja ota vastuuta mahdollisista välittömistä tai välillisistä 
virheistä ja vahingoista. 
 
Mikäli elementtisuunnittelu toteutetaan Jackonin toimesta, työmaalle toimitetaan asennus-
kansio, joka sisältää kaaviot, mahdolliset lista- ja tarvikeluettelot sekä liitosdetaljit 
kohdekohtaisesti. Jos suunnittelu tulee muualta, hoitaa tilaaja ohjeet työmaalle itse. 
 
 
1. Yleistä  
 
Jackon® Elementeissä on sandwich-rakenne, jonka lujuus perustuu ytimen ja pintalevyjen 
muodostamaan komposiittirakenteeseen. Elementtejä on käsiteltävä niin, että pinnoitteita 
ei naarmuteta tai vaurioiteta asennuksen aikana. 
 
Elementtinippuun on kiinnitetty elementtipakkauksen käsittelyohje ja pakkausluettelo, josta 
selviää pakkauksen sisältämät elementit ja mahdolliset muut toimitetut tarvikkeet. 
 
Elementteihin voidaan tarvittaessa tehdä työmaalla aukkoja ja läpivientejä. Suurissa auko-
tuksissa on tarkastettava elementin lujuus. 
 
Kohdekohtaisia asennusdetaljeja ja suunnitelmia on noudatettava asennuksen aikana. 
Kiinnikkeet, tiivistys, lämpö- ja paloeristeet sekä listat on asennettava huolellisesti suunni-
telmien mukaan. 
 
 
1.1 Valmistelut työmaalla  
 
Työmaalla on etukäteen perehdyttävä asennuskaavioihin ja rakennepiirustuksiin. Asen-
nuskaavioista ilmenevät elementtien mitoituksen perusteena olleet rakennuksen mitat. Mi-
tat on työmaalla tarkistettava. Erityisesti on huomioitava, etteivät perustusten ja rungon 
mittapoikkeamat ylitä RYL-90 mukaisia sallittuja poikkeamia. Tällaisessa tapauksessa vir-
heet on korjattava. Mikäli se ei ole mahdollista, on otettava yhteys elementtisuunnitteli-
jaan, jotta voidaan sopia mahdollisista elementtien mittamuutoksista tai liittymädetaljien 
muutoksista. 

 

Työmaan välittömästä läheisyydestä on varattava 
riittävän kantava ja kuiva maa-alue elementtien va-
rastointia varten. Alusta mielellään hieman kalteva, 
jotta pakettiin mahdollisesti joutunut vesi pääsee 
valumaan pois.  
Elementit toimitetaan työmaalle nipuissa, joiden le-
veys on 1215 mm ja korkeus enintään 1370 mm.  
Elementtipakkauksen paino on merkitty pakkaus-
luetteloon. 
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Tarkista elementtien määrä vertaamalla pakkausluetteloa ja rahtikirjaa. Tarkista myös 
mahdolliset kuljetusvauriot välittömästi. Jos löydät vaurion, kirjaa se heti rahtikirjaan ja 
toimita kirjallinen raportti elementtien toimittajalle. Valokuva vauriosta helpottaa 
asian käsittelyä. 
 
Elementit on pakattu kiristemuovikalvoon, mutta ellei niitä asenneta heti, on ne syytä peit-
tää suojapeitteillä likaantumisen ja kastumisen estämiseksi. Avatut paketit on suojattava 
asianmukaisesti aina työpäivän päätteeksi. Kun elementtejä laitetaan vastakkain, on väliin 
laitettava aina pehmustenauha tms. liukumisen ja naarmuuntumisen estämiseksi. 
Aurinkoisella ilmalla kannattaa elementit suojata suoralta paisteelta. Suojaaminen estää 
elementtien kaareutumisen, mikä vaikeuttaa elementtien asettumista ponttiin. Elintarvike-
laminaattipintaiset elementit ja listat on työmaalla varastoituna aina suojattava suoralta 
auringonpaisteelta pinnoitteen kellastumisen estämiseksi. 
 
 

 

 

 

Rakennuksen ympäristö on tasattava sel-
laiseksi, että nostokalusto pääsee esteettä 
etenemään rakennuksen ympärillä asennus-
työn edistymisen mukaan.  
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Jackon® 
Elementti 
Paino         
kg/m2 

9,2 9,7 10,2 10,7 10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 13,1 13,2 13,7 14,2 

paino, kun 
pituus 3000 
mm 

33,1 34,9 36,7 38,5 38,7 40,3 42,1 43,9 45,7 47,2 47,5 49,3 51,1 

paino, kun 
pituus 6000 
mm 

66,2 69,8 73,4 77,0 77,5 80,6 84,2 87,8 91,4 94,3 95,0 98,6 102,2 

paino, kun 
pituus 9000 
mm 

99,4 104,8 110,2 115,6 116,2 121 126,4 131,8 137,2 141,5 142,6 148,0 153,4 
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TARVITTAVIA ASENNUSTYÖKALUJA JA TARVIKKEITA 
 

o Akkuporakone, jossa suunnanvaihto ja momentti 
o Vara-akkuja 
o Iskuporakone 
o Käsisirkkeli, jossa teräsohutlevylle tarkoitettu kovapalaterä 
o Pistosaha/puukkosaha 
o Sähköjohtoja 
o Valaisimia 
o Työmaakeskus 
o Asianmukainen työasu, johon kuuluvat: 

o Turvajalkineet 
o Suojakäsineet 
o Kypärä 
o Hengityssuojain 
o Kuulosuojaimet 
o Turvavaljaat katolla työskenneltäessä 
o Suojalasit 

o Ensiapuvälineet 
o Harja 
o Kynä ja muistiinpanovälineet 
o Käsi-imukuppikiristin 
o Luotilanka 
o Patruunapuristin 
o Peltisakset 
o Vetoniittipihdit 
o Puukko 
o Mattopuukko 
o Rullamitta 
o Vaaituskoje 
o Saha 
o Sorkkarauta 
o Taltta 
o Kiinto-/lenkkiavain 17 & 19 mm 
o Vasara 
o Vesivaaka 
o Värilanka 
 
 

APU- JA NOSTOVÄLINEITÄ 
 
o Henkilönostimet 
o Rakennustelineet 
o Tikkaat 
o Levynostin 
o Nostosakset 
o Tekstiililiinat 
o Trukki tai kurottaja kuorman purkuun 
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1.2 Asennustyön perusteet  
 
Asennustyössä on noudatettava työturvallisuuslain määräyksiä.  
 
Yksittäisten elementtien nosto- ja asennustyö on niiden keveyden ja suuren pinta-alan ta-
kia KIELLETTY KOVALLA TUULELLA. 
 
Elementeissä on valmiina lopullinen pinnoite, joten niitä on käsiteltävä asianmukaisella va-
rovaisuudella. 
 

HITSAAMINEN ELEMENTTIEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ ON 
EHDOTTOMASTI KIELLETTY! 

 

MYÖS KULMAHIOMAKONEEN KIPINÄSUIHKU VOI VAHINGOITAA 
VÄRIPINNOITETTA! 

 
Jos elementtien läheisyydessä hitsataan tai hiotaan kulmahiomakoneella, on elementti-
pinnat suojattava. Tästä asiasta on muistettava informoida elementtiasentajien lisäksi 
myös muita samalla työmaalla työskenteleviä työntekijöitä (esim. teräsrunko- ja LVI-
asentajia). 
 
Pakkauksessa olevat muovit pannaan välittömästi jätesäkkeihin tai jätelavalle.   
 
Elementtejä ei saa lyödä vasaralla, lekalla tms. apuvälineellä, vaan täytyy käyttää puris-
tavaa voimaa. 
 
Elementtejä voidaan tarvittaessa työstää kovapalateräisellä käsisirkkelillä tai kuviosahalla. 
EPS-ytimen leikkaukseen soveltuvat normaali käsisaha ja veitsi. 
 

KULMAHIOMAKONEEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY ! 
 
Työstössä syntyneet metallilastut harjataan pois elementin pinnasta. 
 
Elementtien keskelle osuvien reikien teko aloitetaan poraamalla riittävän suurella porante-
rällä reikä tehtävän reiän reunaan, josta päästään aloittamaan kuviosahalla työstäminen. 
 
Alimmaisen elementin toimiessa sokkelielementtinä, on maatäyttö tehtävä molemmille 
puolille yhtä aikaa. Jos täytetään vain toinen puoli, on täyttämätön puoli tuettava 
väliaikaisesti. 
 
 
1.3 Elementtien merkinnät  
 
Elementin pitkälle sivulle on merkitty valmistuspäivä, elementin tunnus, pituus, 
pinnoitteiden laatu, nuolet osoittavat pinnoitteen puolen. Teksti alkaa elementin 
keskikohdasta. 
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esim. 
JACKON 20.06.12  W36  3200 ^ PES5-30  v PVF5-20  

 

PVM TUNNUS PITUUS YLÄPINN. ALAPINN. 

16.05.19 W36 3200 PES5-30 PVF5-20 
     
     
     

 
 
1.4 Uretaanisaumavaahto  
 
Tutustu ennen työn aloittamista uretaanivaahtopullon kyljessä oleviin käyttöohjeisiin. 
Vaahtoja on saatavana sekä pilli- että pistooliversiona. 
 
Normaalilla uretaanivaahdolla työskentelylämpötila (purkin, pintojen, ympäristön lämpötila) 
ei saa olla alle + 5 °C. Parhaiten vaahdotus onnistuu vaahdolla, jota on säilytetty huone-
lämpötilassa jonkin aikaa ennen käyttöä. Vaahdon laajentumista edesauttaa sauman kos-
tutus. Talvella suositeltavaa on käyttää talvilaadun polyuretaanivaahtoa, jonka alin käyttö-
lämpötila on – 10 °C. Vaahdon laajeneminen pienenee käyttölämpötilan laskiessa.  
 
Erityyppisten vaahtojen (mm. B1-palokatkovaahto, elastinen vaahto) ominaisuudet ja käyt-
töohjeet on tarkistettava ennen käyttöä. 
 
CFC-vapaat uretaanivaahdot sisältävät I lk:n palavaa, ilmaa raskaampaa ponneainetta, 
mikä on huomioitava niiden käsittelyssä ja varastoinnissa. 
 
Varastointi paloturvallisessa, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäisissä pakkauksissa. 
Varastointilämpötila: +5 °C - +30 °C. Purkkeja ei saa pitää yli +40 °C lämpötilassa. Varas-
toidaan pystyasennossa. 
 
 
1.5 Tiivistysmassa  
 
Tutustu ennen työn aloittamista tiivistysmassa pakkauksen kyljessä oleviin käyttöohjeisiin.  
 
Säilytys avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +5 
°C…+25 °C lämpötilassa 
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2. Asennus  
 
2.1 Ulkoseinäelementtien asennus  
 

 

Elementtien asennus voidaan aloittaa, kun runko, 
sokkeliin mahdollisesti tulevat alaohjain 001 ja tip-
palista 002 sekä ovien U-profiili-kehykset ovat val-
miina paikoillaan. Ruuvikasattavat U-
profiilikehykset voidaan asentaa jälkeenpäinkin. 
Asenna alaohjain 001 vaakasuoraan. Käytä apuna 
tarvittaessa korokepaloja sekä tiivistenauhaa. Ele-
mentin ja sokkelin välinen sisäsauma tiivistetään 
höyrytiiviiksi ja listoitetaan tarvittaessa. 
 
 

  
  
 
 
      
 
   7 mm 
     rako 
 
 
 

 
  
 

 
 
Vaaka-asennus: Tiivistä sokkelin ja alaohjaimen 
001 välinen rako tiivistenauhalla. Kiinnitä alaoh-
jain sokkeliin pika-ankkureilla tai yleisruuvilla. 
Alaprofiilin ja elementin väliin tulee laittaa vähin-
tään 7 mm paksu tiivistenauha tai uretaanivaah-
toa, että elementti tukeutuu ytimensä kohdalta 
alusrakenteisiin. 
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Elementtien asennus aloitetaan sopivasta 
rakennuksen nurkasta ja edetään sivu kerrallaan, 
jos se vain on mahdollista. Elementin sivulla on 
tunnus, jonka perusteella elementin sijainti 
asennuskaaviosta löytyy. 
 

  

Jackon-elementin sauma  

 

 

 
Tehdastiivisteellä ja tiivistysmassoilla saadaan elementtiseinään yhtenäinen höyrysulku. 
 
Tehdastiiviste asennetaan valmiiksi tehtaalla yleensä seinän lämpimälle puolelle sisäpuolen sau-
maan. Pystyasennuksessa sekä kylmä- ja pakkasvarastoissa tiiviste asennetaan lisäksi myös ulko-
puolen saumaan. 
 

 

Saumamassan voi laittaa jo ennen elementin 
nostoa paikalleen. 

 
Elementin ja pilarin väliin laitetaan runkotiiviste, joka asennetaan yhtenäiseksi höyrytiiveyden saavut-
tamiseksi. Jos käytettävä tiivistenauha ei ole höyrytiivistä, käytetään myös tiivistysmassoja. 
 
Saumoihin ei saa jäädä vettä eikä lunta. 
 
Asennustyön edistyessä on tarkkailtava, että elementtien etenemä on suunnitelmien mukainen (ele-
menttien välinen sauma ei saa jäädä liian suureksi). 

TEHDAS- 
TIIVISTE 
TAI 
TIIVISTE- 
MASSA 

- + 
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Nostolaitteen kunto on tarkistettava ennen 
elementin kiinnitystä.  
Nosto on suoritettava tasaisesti nykäyksiä välttäen.  
Nostotyössä on varottava erityisesti peltireunojen 
vaurioittamista. Elementin hallintaa noston aikana 
helpottaa ohjausköyden käyttö. 

  

 

Seinäelementtien nosto suoritetaan nostoon 
hyväksytyllä nostimella, joka kiinnitetään keskelle 
elementtiä momentin 27 Nm kireydelle. Alin rivi 
voidaan asentaa myös miesvoimin. 

  

  
 
Jos elementti painaa yli 190 kg, on nostossa käytettävä kahta laitetta. Eri elementtityyppien painot on 
kerrottu aiemmin tässä ohjeessa. Tarkasta aina ennen nostoa tarrainpinnat, ettei niissä ole likaa, 
lunta, jäätä tai huurretta. 
 

 

 
 
Elementit kiinnitetään elementin läpi käyttäen pitkiä 
tiivistealuslevyllisiä elementtiruuveja (puuhun ja 
teräkseen) tai Spike-betonikiinnikkeitä. 
. 
Kiinnikkeiden määrä on tarkistettava suunnitelmista. 
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Vaihtoehtoisesti elementti voidaan kiinnittää 
runkopilariin kierretangoilla tai kansiruuveilla erillistä 
galvanoitua laattaa aluslevynä käyttäen. 
Mikäli elementtitoimitukseen sisältyy myös 
kiinnitystarvikkeet, selviää käytettävä kiinnitystapa 
asennuskansiossa olevista detaljipiirustuksista 

  

 

Kun kunkin kiinnityskohdan vierekkäiset elementit 
on asennettu paikoilleen, voidaan elementtien 
lopullinen kiristys runkopilaria vasten suorittaa. 
 

 

Yli 3 m:n korkeudessa on asennustyö suoritettava 
korillisesta nostimesta tai kaiteelliselta telineeltä. 
Nostotöiden yhteydessä on käytettävä kypärää. 
 

 
Elementtien väliset päittäissaumat täytetään polyuretaanivaahdolla tai mineraalivillalla detaljipiirustus-
ten mukaan. Kylmä- ja pakkastilojen ulkopinnan sauma suojataan foliopintaisella tiivistenauhalla. 
 
2.2 Väliseinäelementtien asennus  
 
Elementit asennetaan joko vaaka- tai pystyasentoon väliseinäkaavioiden mukaisesti. Asen-
nuksessa noudatetaan työmaalle toimitettuja detaljipiirustuksia sekä soveltuvin osin näitä ul-
koseinäelementtien asennusohjeita. 
 
Lyhyemmät väliseinäelementit voidaan nostaa käsin, pitempien elementtien nostoon tarvitaan 
saksinostin tai trukki. Nostolaitteeseen on kiinnitettävä pehmeää materiaalia suojaamaan 
elementtejä naarmuuntumiselta. Nostimien kapasiteetti on tarkastettava. 
 
2.3 Pakkas- ja kylmävarastojen elementtien asennus 
 
Elementtien asennuksessa on noudatettava työmaalle toimitettuja detaljipiirustuksia ja asen-
nuskaavioita.  
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Asennuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota höyrysulun tiiviyteen seinän kummallakin 
puolella, pakkasvarastoissa erityisesti seinän lämpimälle puolelle, joka on yleensä ulkopuoli. 
Pakkasvarastoissa eristeen läpi jatkuvat kylmäsillat (=elementin pelti) on katkaistava. 
Pakkasvarastot on varustettava riittävillä alipaineventtiileillä. 
 
2.4 Sisäkattoelementtien asennus  
 
Elementtien asennuksessa on noudatettava työmaalle toimitettuja detaljipiirustuksia ja asen-
nuskaavioita.  
 
Elementtien nostoon paikoilleen sopii esimerkiksi saksinostin. Nostolaitteeseen on kiinnitettä-
vä pehmeää materiaalia suojaamaan elementtejä naarmuuntumiselta. Nostimen kapasiteetti 
on tarkastettava. 
 
Jos työssä joudutaan kulkemaan asennettujen sisäkattoelementtien päällä, on varmistuttava 
millaisille kuormille elementti on mitoitettu. 
 
3. Listoitus ja viimeistely  
 
Elementeissä mahdollisesti olevat suojakalvot poistetaan mahdollisimman pian asennuksen 
jälkeen. Pitkäaikainen auringonpaiste mm. vaikeuttaa kalvon poistamista. 
Listoituksella rakennus viimeistellään, joten lopputuloksen kannalta se on ratkaisevan tärkeä. 
Siksi listoitus on tehtävä huolella. 
 
Elementtitoimittajan kautta tulleisiin peitelistoihin on listan taakse merkitty listan koodinumero. 
Vastaavat listakoodit löytyvät listatoimittajan lähetysluettelosta. Asennuskansiossa oleviin lis-
taluetteloihin ja detaljipiirustuksiin on listat merkitty tällä koodilla. 
Ellei muuta ole mainittu on listojen limitysvaraksi laskettu sisäpuolisissa listoissa n.100 mm ja 
ulkopuolisissa n. 150 mm.  
 
4. Elementtipintojen puhdistus  
 
Asennusohjeen liitteenä on eri pinnoitteille suositellut pesuaineiden pH-arvot, sekä yleisiä 
huomioita puhdistuksesta. 
 
5. Pintojen korjaus  
 
Liitteenä teräsohutlevyvalmistajan ohjeistus: 

§ Pesuaineet eri pinnoitteille 
§ Pintakerroksen kunnostaminen 

 
 

 
 
 
LISÄTIETOJA 

 
Jackon Finland Oy, Toravantie 18, 38210 Sastamala, puh. 010 8419 200, jackon.fi 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


