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1

1.1

Johdanto

Taustaa

Insinöörityön aloitus vaiheessa työtä tehtiin Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle, joka on
Pohjola Rakennus Group Oy:n tytäryhtiö. 1.4.2019 lähtien Pohjola Rakennuksen tytäryhtiöt on fuusioitunut Pohjola Rakennus Oy Suomeksi. Pohjola Rakennus Oy Suomi on
valtakunnallisesti toimiva yritys, jonka toimialoina on asuinrakentamisesta liike-, tuotanto- ja toimitiloja, infra- ja peruskorjauskohteita. Konsernilla on omaa henkilökuntaa
noin 250.

Pohjola Rakennus konsernilla on rakenteilla insinöörityön kirjoitushetkellä noin 2800
asuntoa, joissa useissa käytetään kylpyhuone-elementtejä. Insinöörityöllä halutaan tarkastella vaihtoehtoista ratkaisua välipohjarakenteelle paikallavaluvälipohjaratkaisulla ja
sen mahdollisia muutoksia suunnittelussa ja tuotannossa kylpyhuone-elementtiä käytettäessä. Kylpyhuone-elementin käyttämistä ontelolaattavälipohjassa on toteutettu useita
kohteita ja sekään ei ole ollut täysin ongelmatonta, joten myös näihin asioihin perehdytään. [1.]

1.2

Tavoitteet ja rakenne

Tavoitteena määrittää tuotannon ja suunnittelun osalta paikallavalu- ja ontelolaatta välipohjan eroja, etuja ja haittoja kun käytetään kylpyhuone-elementtiä. Myös vaihtoehtoista
keinoa haetaan, jolla kylpyhuone-elementin käyttö paikallavalurungossa tulisi työmaan
osalta helpommaksi.

Työn alussa kerrotaan yleisesti kylpyhuone-elementeistä. Perehdytään kylpyhuone-elementin tuotantoon ja tuotannon eri rakennekokonaisuuksiin ja miten kylpyhuone-elementti rakentuu pala palalta. Kylpyhuone-elementit asennetaan nimensä mukaisesti elementille tyypilliseen tapaan nostona ja tämä käydään vaiheittain läpi. Välipohjatyyppeihin
perehdytään ja niiden tuotantotekniikkaan. Tämän jälkeen tarkastellaan kylpyhuone-elementin käyttöä paikallavalu- ja ontelovälipohjissa. Tuotantoon ja rakenne- ja tilasuunnitteluun tehdään vertailua ja esitetään etuja, haittoja ja eroja. Näiden pohjalta tehdään
johtopäätökset ja yhteenveto.
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1.3

Rajaus ja tutkimusmenetelmät

Tässä työssä keskitytään kylpyhuone-elementtien tuotantovaiheisiin, jonka jälkeen elementit kuljetetaan työmaalle asennettavaksi paikallavalu- tai ontelolaatta välipohjalle.
Työssä käsitellään mitä eroavaisuuksia kylpyhuone-elementin käytöllä on eri välipohjilla
ja miten voitaisiin helpottaa kylpyhuone-elementin käyttöä paikallavalu välipohjassa.
Kustannuksien- ja aikataulu eroja ei tässä työssä käsitellä.

Tutkimusmenetelmänä käytetään saatavilla olevaa kirjallisuutta, nettilehtiä, rakennustiedon RT-tietoväylää ja verkkojulkaisuja.

3

2

Kylpyhuone-elementti

Tässä insinöörityössä käsitellään Parmarine Oy:n tuotteistettuja kylpyhuone-elementtejä.

2.1

Historia

Parmarinen Oy:n historia alkaa vuodelta 1968, jolloin ensimmäiset kylpyhuone-elementit
valmistettiin. Vuonna 1996 Parmarine Oy irtautui Parma Oy:stä itsenäiseksi osaksi. Parmarine Oy on tänä päivänä johtava kylpyhuone-elementtien ja laivapalo-ovien valmistaja. Nykyään Parmarine Oy:llä on kylpyhuone-elementtitehdas Forssassa ja Leppävirralla laivapalo-ovitehdas. Parmarine Oy työllistää noin 270 henkeä. [20.]

2.2

Yleistä

Parmarine Oy valmistaa kylpyhuone-elementtejä asuntoihin, hotelleihin, sairaaloihin
sekä palvelutaloihin. Tyyppihyväksytyt kylpyhuone-elementit täyttävät LVIS-määräykset
ja ovat työmaalle saapuessaan asennusvalmiita. Parmarine Oy:n Kylpyhuone-elementille on myönnetty VTT-sertifikaatti nro 160/1. [1, s.1.]

Parmarine Oy valmistaa kylpyhuone-, wc- ja saunapesuhuone-elementtejä. Elementit
valmistetaan tilaajan mittojen ja suunnitelmien mukaan. Parmarine Oy:llä on oma suunnittelupalvelu, jonka yhteistyöllä saavutetaan valmistilarakentamisen edut. Etuja ovat
esim taloudellisuus, tilojen toimivuus, tekniset edut ja hyötypinta-alan lisääminen. Valmistilojen keveyden ja hyvän ääneneristyksen ansiosta tilat voidaan suunnitella viihtyvyyden, toimivuuden ja asuinmukavuuden ehdoilla. Valmistila rakentaminen vaatii monen osa-alueen asiantuntemusta ja hyvää kokonaisuuden hallitsemista jotta päästään
onnistuneeseen lopputulokseen. [1, s. 6.]
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Kylpyhuone-elementtejä käytetään lähinnä betonoidussa paikallavalu- ja ontelolaatta välipohjissa. Toimitettaessa elementit ovat asennusvalmiita osakokonaisuuksia joka helpottaa tilaajaa sillä kylpyhuoneet ovat rakennuksen aikaa vievimpiä, kalleimpia ja riskialtteimpia kohteita. Laadun ja viranomaismääräysten noudattaminen on elementin toimittajalla useiden toimijoiden sijasta mikä tekee elementtien käytöstä tilaajaystävällistä. [1,
s. 1.]

Kuva 1.

2.3

Parmarine Oy:n kylpyhuone-elementti. [1, s. 1.]

Kylpyhuone-elementin tuotanto ja rakenteet

Kylpyhuone-elementit tuotetaan sisätiloissa, jolloin tuotanto-olosuhteet ovat optimaaliset. Tuotantolinjoja on useita ja niissä työskentelee monista eri ammattikunnista työntekijöitä. Nämä työntekijät tekevät omaa tuotantovaihettaan rutiinimaisesti, jolloin prosessi
on tehdasmaisen tehokasta, laatu tasaista ja töiden yhteen sovittaminen helppoa. Kylpyhuone-elementin rakentamisen voi jakaa neljään päävaiheeseen, joita ovat pohjalaatan, runkorakenteiden, LVIS-tekniikan ja varusteiden tuotantovaiheet. [4, s. 18 - 20.]
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2.3.1

Kylpyhuone-elementin pohjalaatta

Pohjalaatan tuotanto aloitetaan kokoamalla teräsrakenteinen muotti suunnitelmien mukaisesti. Tämä teräsrakenteinen muotti toimii myöhemmässä vaiheessa alajuoksuna seinärungolle. Betoninen pohjalaatta sisältää talotekniikkaa kuten lattiakaivot, viemäriputket ja lattialämmitys, jotka asennetaan ennen betonointia. Talotekniikka asennuksien jälkeen muotti raudoitetaan suunnitelmien mukaisesti teräsverkolla, tähän teräsverkkoon
myös mahdollinen lattialämmitys kiinnitetään. Pohjalaatta valetaan usein 125 mm paksuiseksi johon tulee lattiakallistukset, joten laatassa on erillinen syvennys 110 mm pääviemärilinjaa varten, jotta betonipeite ei jää liian ohueksi. [4, s. 20 - 21.]

Kuva 2. Kuvassa näkyy pohjalaatan muottikehikko, talotekniikka ja teräsverkko asennettuna betonointia varten. Lattiakaivo on kiilattu päältä paikoilleen betonin valunostetta varten. [4, s.
21.]

Laatan kuivumisaika on vähintään kaksi vuorokautta riittävän lujuuden saavuttamiksesi.
Betonin kuivuttua pinnoitus kuntoon alkaa pinnoitus vedeneristeellä, jonka jälkeen laatoitus ja saumaus tai sitten betonin hiominen ja liimataan muovimattopinnoite. Muovimattopinnoite on nopeampi ja edullisempi kuin laatoitus, tästä johtuen muovipinnoitteita käytetään joskus vuokra-asuntokohteissa. [4, s. 21 - 22.]
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Kuva 3.

2.3.2

Valmis laatoitettu kylpyhuone-elementin pohjalaatta. [4, s. 22.]

Runkorakenteet

Kylpyhuone-elementin kevytrakenteiset runkorakenteet koostuvat samanlaisista sinkityistä ja maalatuista teräsohutlevyistä tehdyistä seinä- ja kattoelementeistä. Teräsohutlevyt ovat kantattuja molemmilta sivuilta ja ne kootaan suunnitelmien mukaisesti valmiiksi hitsausrobottia varten. Hitsausrobotin jälkeen tuotteena on yksi suora teräsohutlevyistä valmistettu elementti. Tarvittavat läpiviennit LVIS-tekniikalle on tehty etukäteen
teräsohutlevyihin. Tämän jälkeen kiinnitetään teräsohutlevyelementtiin suunnitelmien
mukaiset lisätuet 12 mm vanerista esimerkiksi lavuaarille. [4, s. 22 – 23.]

Teräsohutlevyelementtien seiniin ei tule vedeneristystä vaan laatat kiinnitetään suoraan
elementin pintaan, sillä teräsohutlevyt kestävät kosteusrasituksia. Seinäelementit laatoittaa laatoitusrobotti kokonaisilla laatoilla. Kiinteiden varuste- ja kalustekiinnitysten takaa
jätetään laatoitus tekemättä. Seinästä ylimenevät laatat katkaistaan vesisuihkuleikkaamalla ja samalla leikataan tarvittavat läpiviennit laattoihin LVIS-tekniikalle. Tämän jälkeen laatoitus saumataan. Laattojen kokoa, väriä ja kiiltoasteita on monia eri vaihtoehtoja joista voi valita mieleisensä. [4, s. 22 – 23.]

Kun seinäelementit ovat valmiit, ne viedään pohjalaatan kanssa kokoamispisteelle. Seinäelementit kiinnitetään pohjalaatan teräskehikkoon ja kulmistaan toisiinsa ruuveilla.
Elementin sisäosalta saumataan saumat saniteettisilikonilla, jolloin kylpyhuoneesta saadaan viranomaismääräysten mukainen märkätila. [4, s. 22 – 23.]
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Kuva 4. Kevytrakenteinen seinäelementti, joka valmistettu teräsohutlevyistä ja laatoitettu. Laatoitus jätetään kalusteiden takaa tekemättä. [4, s. 23.]

Kattoelementit valmistetaan samoista teräsohutlevyistä niin kuin seinätkin. Kattoelementti usein pinnoitetaan puupaneelilla, mutta voidaan jättää myös teräsohutlevypinnalle. Kylpyhuoneen talotekniikka kiinnitetään kattoelementtiin. Valmis kattoelementti
nostetaan seinäelementtien päälle ja kiinnitetään ruuveilla. Saunallinen kylpyhuone-elementti eristetään sisäpuolelta ja paneloidaan. [4, s. 22-23 ja 8, s. 2.]

Kuva 5.
6.]

Kuvassa vasemmalla puupaneloitu katto ja oikealla teräsohutlevypintainen. [8, s. 4 ja
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2.3.3

Kylpyhuone-elementin LVIS-tekniikka ja hormi

Kylpyhuone-elementin suuri etu on valmiiksi asennettu talotekniikka. Talotekniikka-asennukset tehdään kylpyhuone-elementin osalta valmiiksi putkieristyksiä ja koepaineistuksia myöten. Eristykset jätetään putken ylä- ja alaosasta vajaaksi putkien liittämistä varten. Tällöin ainoaksi työksi jää elementin kytkeminen toiseen kylpyhuone-elementtiin tai
rakennuksen talotekniikkajärjestelmään. Kylpyhuone-elementit sisältävät yleensä seinärunkoon integroidun tekniikkahormin, jonka avulla kerrosten väliset elementtien talotekniikat liitetään yhteiseksi kokonaisuudeksi. [4, s. 24.]

Kylpyhuoneen kaikki sisäiset sähköjärjestelmäkytkennät tehdään sisältä valmiiksi. Tällaisia ovat valaisimet, kiuas, lattialämmitys ja pistokkeet. Näistä vedetään sähkösyötöt
kylpyhuoneen ulkopuolella olevaan ryhmäkeskukseen, jota kautta se yhdistyy rakennuksen sähköverkkoon. [4, s. 24 – 27.]

Kylpyhuoneen tekniikkahormiin voidaan liittää keittiön ja muut kylpyhuoneen ulkopuolelta tulevat talotekniikat. Tämä edellyttää sitä että kylpyhuoneen suunnitteluvaiheessa
on tiedossa kylpyhuoneen ulkopuolelta tulevat talotekniikan mitoittavat tekijät. Kun nämä
tekijät tiedetään, saadaan hyödynnettyä tehokkaasti valmisosarakentamisen hyötyjä.
Joissain tapauksissa kylpyhuoneen oma tekniikkahormi on riittävä, jolloin muita hormeja
ei tarvitse toteuttaa. [4, s. 24 – 27.]
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Kuva 6. Kylpyhuone-elementin tekniikkahormi. Putkien päistä on jätetty eristeet asentamatta
työmaalla tulevia kytkentöjä varten. [4, s. 26.]

Kylpyhuoneen talotekniikka on asennettu pohjalaattaan ja katolle. Katolle menevää tekniikkaa ovat lämmin- ja kylmävesiputket, lto-kone, vesimittari, ilmanvaihto- ja sähköputket. Kylpyhuoneen katolta talotekniikka on helppo liittää tekniikkahormiin tai vaihtoehtoisesti viedä alakattorakenteen kautta rakennuksen talotekniikkajärjestelmään. Kattoelementtiin tehdään tarkastusluukku, josta pääsee käsiksi katolla olevaan talotekniikkaan.
Luukun kautta tehdään myös tarkastus- ja huoltotoimenpiteet käyttöönoton jälkeen. [8,
s. 2 - 3 ja 4, s. 24 - 27.]
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Kuva 7. Katon tarkastusluukku, josta pääsee tarkistus, kytkentä- ja huoltotoimenpiteitä suorittamaan. [8, s. 6.]

Kuva 8.

Kylpyhuone-elementin katolla sijaitsevaa talotekniikkaa. [8, s. 8.]
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2.3.4

Kalusteet, varusteet ja viimeistely

Kylpyhuoneeseen asennetaan tehtaalla kalusteet ja varusteet suunnitelmien mukaisesti.
Kalusteiden ja varusteiden sijoitteluun, määrään ja tyyppiin voi vaikuttaa tietyin ehdoin
tilausvaiheessa ennen kylpyhuone-elementin suunnittelua. Kun asennustyöt on tehty,
viimeistellään kylpyhuone-elementti sisä- ja ulkopuolelta. Tämän jälkeen ovi sinetöidään,
kiinnitetään elementin nostoasennusta varten kierretangot pohjalaatan kehikkoon ja viedään muovisuoja paketointiin. Muovisuojan jälkeen kylpyhuoneeseen ei enää pääse
kunnes suoja poistetaan työmaalla yleensä rakennuksen sisävalmistusvaiheessa. Suojamuovi suojaa kylpyhuone-elementtiä kuljetuksen- ja työmaan rasituksilta. Suojamuovia
kuitenkin poistetaan monesti elementin asennusvaiheessa tekniikkahormin osalta ja
mahdollisesti elementin seinältä, joka menee rakennuksen seinää vasten tulevia työvaiheita helpottaen. [4, s. 28.]

Kuva 9.

Kylpyhuone-elementti muovisuojattu kuljetusta varten. [4, s. 29.]
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3

Kylpyhuone-elementin asennuksen kulku

Kylpyhuone-elementin asennus kulkee kerroksittain rinnan runkovaiheen kanssa. Elementit voidaan asentaa päältä tai sivuasennuksena tuomalla elementti rakennuksen sisään seinästä ennen julkisivujen rakentamista. Näistä selkeästi yleisempi tapa on päältä
asennus, jolloin voidaan hyödyntää tehokkaasti samaa elementtiasennusporukkaa ja
nostokalustoa. Kerrostalokohteissa yleensä asennetaan kaikki saman kerroksen kylpyhuone-elementit samalla asennuskerralla, jotta voidaan aloittaa heti perään ylemmän
kerroksen välipohjan elementtiasennustyöt tai vastaavasti jatkaa paikallavaluholvin valmistelutöitä. [2, s. 6 – 8.]

3.1

Asennuksen valmistelu

Ennen kylpyhuone-elementin asennusta asennuspaikka pitää valmistella siihen kuntoon
että elementti voidaan nostaa suoraan kuormalavalta lopulliselle sijainnilleen. [2, s. 4.]

Valmisteluun kuuluvia töitä on


Elementtiurakoitsijalle annetaan kylpyhuone-elementin vastaanotto- ja
asennusohjeet,



elementin korkeusasema- ja kynnystiedon varmistaminen suunnitelmista,



haetaan tasolaserilla huoneiston korkein kohta, josta määritetään kylpyhuone-elementin oven kynnyksen korkeus huomioiden mahdollinen tasoite, lattian pintamateriaali ja suunnitelmien korot,



asennuspaikan putsaaminen,



elementin sijainnin merkitseminen,



viemäröinti- ja lattiakaivovalu-ulokkeiden vaatiman tilan huomioiminen,



välipohja-aukon tarkistus mitoiltaan ja esteettömyydeltään LVIS-hormia
varten,



asennusvälikkeiden paikan merkintä elementtipiirustusten mukaan ja
vaai’tus korkoon,



nostopuomin, raksien yms. työturvallisuusasioiden huomioiminen. [2, s. 3.]
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Asennusvälikkeiden sijoituspaikat löytyvät elementtipiirustuksista ja paikat merkitään ja
vaa’itetaan määrättyyn korkoon. Asennusvälikkeinä käytetään kooltaan 100 x 165 mm
betonia, muovia, metallia ja joustavaa välikettä joka on 8 mm paksuinen. Joustavaa välikettä käytetään päällimmäisenä vaimentamaan kylpyhuone-elementistä lähtevät äänet
ja värähtelyt. [2, s. 3.]

Kuva 10. Havainnollistava kuva kylpyhuone-elementistä laatoitetulla lattialla. Tavoitettu kynnyskorkeus 15 mm ja 20 mm enintään. Asennusvälikkeet vaai’tetaan kuvan mukaisesti, jotta
kynnys korkeus on suunniteltu. [2, s. 11.]
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Kuva 11. Havainnollistava kuva kylpyhuone-elementistä mattolattiapinnoitteella. Tavoitettu kynnyskorkeus 15 mm ja 20 mm enintään. Asennusvälikkeet vaai’tetaan kuvan mukaisesti, jotta
kynnys korkeus on suunniteltu [2, s. 12.]

Kylpyhuone-elementin taakse jäävät työt on myös huomioitava ja tehtävä tarvittaessa
ennen elementin asennusta. Esimerkiksi rakennuksen seinä-elementtien alaosan rautatapit sekä betoniset pysty- ja vaakasaumat tulee raudoittaa ja betonoida käsin suunnitelmien mukaisesti. Peltiliuskoja voidaan käyttää saumauksen yhteydessä stoppareina kun
saumaus tehdään seinäelementin toiselta puolelta. Peltiliuskoja ei suositella käytettäväksi silloin jos pystysaumajuotos tehdään ontelolaattaholvin yhteydessä, koska ei voida
varmistua pystysauman tarpeeksi hyvästä täyttyvyydestä. Pellin hyöty saumabetonoinnin yhteydessä on se, että sitä ei tarvitse jälkeenpäin purkaa vaan se jää osaksi rakennetta. [4, s. 59.]
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Seuraavan kerroksen ontelolaattaholvin saumavalua ennen tehtävät holvin tukkotöitä silmälläpitäen hyväksi havaittu keino on kiinnittää pellistä tehtyjä kulmapeltejä kylpyhuoneelementin kohdalle kuten kuvassa 12. Nämä pellit on helppo kiinnittää ennen kylpyhuone-elementtiä paikoilleen, kun toisessa vaihtoehdossa holvin alapuolisten tukkojen
teko kylpyhuone-elementin kohdalta olisi hankalaa tilan puutteen vuoksi ja paljon hitaampaa. Pellin kulmataitoksen on syytä olla suurempi kuin 90°, jolloin se kestää paremmin
tulevaa valupainetta. Kulmapellin yläreunan voi laittaa noin 5 - 10 mm korkeammalle kuin
tulevan ontelolaatan alapinnan, jolloin kulmapelti kiilautuu ontelolaatan alapintaa vasten
ja luo helposti tiivistettävän sauman. [4, s. 59 ja 10, s. 10-13.]

Kuva 12. Peltikulma- ja luiskat asennettuna ja pystysauma tiivistettynä polyuretaanilla. Seuraavan kerroksen ontelokenttä asennuksen jälkeen, myös kulmapellin saumat tiivistetään polyuretaanilla. [10, s. 12.]

3.2

Vastaanottotarkastus

Kylpyhuoneiden saavuttua työmaalle varmistetaan kuljettajan lähetteestä että oikeat kylpyhuoneet ovat kyseessä, erityisesti tyyppi- ja kerrosmerkinnät on tarkistettava. Vastaanottaja tarkastaa elementin ulkopuolelta suojamuovin ehjyyden ja ettei ole mitään ulkoisia vaurioita. Kuljetusvaurion ilmetessä on tarkastettava LVIS-liitoskappaleet, ovi,
katto, viemäri ja kaivo silmämääräisesti. Elementin nostovaiheessa pohjalaatta on näkyvissä, jolloin näkee myös kaivon ja viemärin suojavalun ehjyyden. Jos on huomautettavaa, ne kirjataan lähetteeseen ja ollaan yhteydessä elementtivalmistajaan. [2, s. 4.]
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Vastaanottaja suorittaa kylpyhuone-elementin noston kuormasta ja kiinnittää nostoraksit
kylpyhuone-elementin nostoliinoihin vastaten elementin nostosta. Jos elementit ovat
isompia kuin 2500 mm x 2500 mm on nostaessa käytettävä säädettävää neljänpisteen
vaakapuomia. Tätä pienemmät elementit voidaan nostaa riittävän pitkillä, vähintään
6000 mm nostorakseilla, jotta elementtikaton lommahtamista ei tapahtuisi nostaessa.
Elementin nostokierretankoon on kiinnitetty 2500 mm pitkät nostoliinat, jotka roikkuvat
suojamuovin ulkopuolella ja voidaan kiinnittää nosturin rakseihin maatasosta. Näin vältetään ylimääräiseltä kiipeilyltä ja nostotoimi tapahtuu turvallisesti. Elementin katolle astuminen ehdottomasti kielletty, sillä katto ei kestä painoa. Kuvassa 11. näkyy kylpyhuone-elementin omat kierretanko nostoelimet, joihin asennettu tehtaalla vihreät nostoliinat ja niihin kiinnitetty työmaan nosturin nostoraksit. [2, s. 4-5.]

3.3

Asennus

Elementtiurakoitsija vastaa elementtien asennuksesta. Ensimmäistä kylpyhuone-elementtiä asennettaessa on mukana elementtitoimittajan edustaja. Edustaja opastaa ja
perehdyttää tarvittaessa asennusporukan ja ensimmäisestä asennuksesta tehdään malliasennuspöytäkirja.
Kun elementtikuormaa puretaan, nostetaan elementit suoraan valmiiksi vaai’tetuiden
asennusvälikkeiden päälle lopulliseen sijaintiinsa. Välivarastointia ei suositella, mutta jos
kuitenkin välttämätöntä niin tasaiselle alustalle, maapohjasta irti vähintään 200 mm ja
pohjassa oleva iskuille herkkä kaivo ja viemäröinti huomioon ottaen. Kylpyhuone-elementin suojamuovi on poistettava niiltä sivuilta, jotka menevät rakennuksen seinä elementtejä vasten, jotta kosteudenpoisto toimii suunnitellusti. Muovisuoja jätetään kuitenkin mahdollisimman ehjäksi, jotta se suojaisi elementtiä rakennusaikaisilta rasituksilta.
Tarvittaessa suojamuovia lisätään asennuksen jälkeen, riittävän suojarasituksen varmistamiseksi. [2, s. 4 – 6.]

Elementin oveen on liimattu elementin tyyppi -tarra, josta ilmenee huoneistonumero ja
tämän perusteella elementit sijoitetaan rakennukseen. Asennettaessa elementtejä päällekkäin asennustarkkuus on sivusuunnassa < 10 mm, jotta LVIS-kytkennät onnistuu elementistä toiseen suunnitellusti. Elementti asennetaan kantavastaseinästä irti 20 mm ja
tarkistetaan vaakasuoruus elementin pohjakehästä kahdelta erisuuntaiselta sivulta. Ele-
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mentin pohjalaatan vaakasuoruus on todella tärkeätä laittaa vaakasuoraan, jotta elementin talotekniikka toimii suunnitellusti. Tarvittaessa nostetaan elementti ylös ja lisätään kovia korokepaloja pohjalaatan vaakasuoruuden saavuttamiseksi. [2, s. 6 – 7.]

Elementin asentamisen jälkeen irrotetaan nostokierretangot elementin pohjakehikosta
kiertämällä ja lähetetään samalla kuormalla takaisin tehtaalle. Jos nostokierretankoa ei
pääse irrottamaan hankalan sijaintinsa takia, lähetetään se seuraavalla kuormalla takaisin. [2, s. 5 - 7.]

Kuva 13. Kylpyhuone-elementit on työmaalle saapuessa suojattu kauttaaltaan suojamuovilla.
Nostaessa pitää kiinnittää huomioita työturvallisuuteen sekä elementin alapuolelle meno ehdottomasti kielletty. [1, s. 7.]
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Kuva 14. Kylpyhuone-elementin asennustyö käynnissä. Punaisella maalilla on merkitty korkoon
vaai’tetut asennusvälikkeet, joiden päälle elementti lasketaan. Kun valmistelu työt on tehty
huolella, elementtien asentaminen sujuu jouhevasti. [11, s. 16.]

3.4

Kylpyhuone-elementin asennuksen jälkeiset työt

Kylpyhuone-elementti asennetaan holvilla olevaan kolosyvennykseen, jossa on asennusvaraa syvennyksen reunoilla yleensä noin 200 – 600 mm ylimääräistä. Tämä kylpyhuoneen reunoille jäävä syvennys betonoidaan ympärillä olevan holvin korkoon, kunhan
tarvittavat kytkennät ja valmistelutyöt on suoritettu. [2, s. 7.]

Kerrosvälin ja reunavalubetoniin jäävät LVIS-kytkentätyöt tulee suorittaa ennen betonointia. LVIS-hormin tuleva sulkuvalun lävistävät putket, jotka jäävät betoniin tulee eristää suunnitelmien mukaisesti ja kupariputket suojata tarvittaessa betoniroiskeiden varalta. [2, s. 7.]
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Kuva 15. Kylpyhuone-elementin LVIS-hormin sulkuvalu, joka toimii myös palokatkona kerrosten
välillä. [2, s. 7.]

Betonin pääsy elementin alle estetään tekemällä valustoppari ja siihen kiinnitetään irrotuskaista joustavasta materiaalista, jolloin se on eristettynä elementin pohjalaatasta.
Näin toimien saadaan kylpyhuone-elementti, joka on kelluvarakenteinen ja täyttää ääneneristävyysmääräykset. [2, s. 7]

Kuva 16. LVIS-kytkennät, valustoppari ja irrotuskaista asennettuna. [11, s. 17.]
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Runkovaiheessa asennettujen kylpyhuone-elementtien alle on voinut päästä vettä vielä
reunavalun jälkeenkin. Tämän takia asennetaan reunavaluun veden havaitsemista ja
kuivatusta varten tarkastusputki tai useampikin kylpyhuoneen koosta riippuen. Tarkastusputket leikataan lattian tasaan ja täytetään polyuretaanilla ja tiivistysmassalla kun rakennuksesta on saatu vedenpitävä. [10, s. 18.]

Kuva 17. Reunavalussa olevat tarkastusputket, jotka menevät kylpyhuone-elementin alle. Näistä
putkista voidaan tarkistaa onko vettä pääsyt elementin alle ja tarvittaessa kuivattaa. [10, s.
18.]

Kun työmaan sisävalmistusvaihe alkaa, tulee myös monesti tarve päästä kylpyhuoneen
sisään. Sovitaan aika jolloin kylpyhuone-elementtien edustaja tulee paikalle ja avataan
oven sinetti ja katsotaan silmämääräisesti onko kaikki kunnossa. Jos ilmenee vaurioita,
ne kirjataan ylös ja selvitetään onko työmaa vai tehdas vastuussa niistä. Ovisinetin poiston jälkeen ilmeneviä vaurioita elementtitoimittaja ei korvaa. [2, s. 9.]
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4

Välipohjat

Kylpyhuone-elementit voidaan asentaa maanvaraiselle laatalle, mutta yleensä välipohjien päälle. Välipohjat voidaan toteuttaa elementeillä tai paikallavaluna. Suurimmaksi
osaksi välipohjat toteutetaan erilaisia elementtejä käyttäen, joista yleisin on ontelolaatta.
Paikallavaluvälipohjaa käytetään useammin julkisissa rakennuksissa ja kohteissa, joissa
välipohjalta vaaditaan elementtivälipohjaa enemmän. Paikallavaluvälipohjaa käytetään
myös asuntotuotannossa, mutta mieltymysten takia se on jäänyt elementtirakentamista
selkeästi pienemmäksi. [3.]

Välipohjien minimipaksuuden määrittää useat eri vaatimukset, joiden tulee täyttyä ja normaalissa asuinkerrostalorakentamisessa ääneneristysvaatimus on näistä se, joka määrittelee laatalle minimipaksuuden. Ontelolaattavälipohja täyttää ääneneristysvaatimuksen kun se on massaltaan vähintään 500 kg/m2. Ontelolaatoista 370 mm paksu saumavalettuna on noin 510 kg/m2, joka tekee siitä tämän johdosta suositun välipohjaratkaisun.
Paikallavaluvälipohjan ääneneritysvaatimus täyttyy, kun se on vähintään 270 mm paksu.
[7, s. 9.]
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4.1

Tuotantotekniikka

Välipohjien tuotantotekniikat eroavat toisistaan, mutta niissä on myös paljon samoja työvaiheita. Ontelolaatta, joka edustaa valmisosarakentamista ja perinteisempää rakentamista edustava paikallavalu. Kuvassa 18 esitetään välipohjien tuotantovaiheet järjestyksessä. Työmaalla suoritettavia työvaiheita on kummallakin välipohjalla seitsemän, mutta
työmäärä on paikallavaluvälipohjassa suurempi. [13, s. 24.]

Kuva 19. Betonisen ontelolaatta- ja paikallavaluvälipohjien tuotantovaiheet. [13, s. 24.]
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4.1.1

Ontelolaatta välipohjan tuotantotekniikka

Ontelolaatat valmistetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti asennusvalmiiksi tehtaalla.
Ontelolaatat kuljetetaan ennalta määritetyssä järjestyksessä työmaalle, jolloin niiden
asentaminen lopulliselle sijainnilleen tapahtuu suoraan kuorman purun yhteydessä. Näin
toimimalla vältytään laattojen väliaikaiselta varastoinnilta ja työajan käyttö on tehokasta.
Tehtaalla kuormaa lastatessa pyritään käyttämään kuorman kuljetuskapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti. Näin toimien tehdas saattaa lastata kevyempiä ontelolaattoja
kuorman päälle, vaikka niiden asennusjärjestys olisikin myöhemmin. Tällöin kyseinen
ontelolaatta on välivarastoitava odottamaan asennusvuoroaan. [14, s. 1- 9.]
Ontelolaatat asennetaan elementtiasennussuunnitelman mukaisesti valmiiksi vaai’tettujen asennusvälikkeiden päälle. Ontelolaatat pyritään asentamaan yhden päivän aikana,
jotta seuraavat työvaiheet voidaan aloittaa välittömäsi. Ontelolaatta asennuksen jälkeen
aloitetaan tuke, raudoitus- ja talotekniikkatyöt. Suunnitelmista löytyy mahdolliset varaukset, jotka pitää jättää valamatta, mutta muuten kaikki saumat ja reiät tulee tukkia ennen
juotosvalua. Juotosvalu tehdään rakennesuunnittelijan määrittelemällä betonilaadulla
sää-olot huomioiden. Juotosvalun tuotoksena saadaan yhtenäinen ontelolaattaholvi. [14,
s. 1-9 ja 13, s. 24 – 30.]

Kuva 20. Ontelolaattaholvin juotosvalu käynnissä. Juotosvalussa valetaan onteloiden saumat ja
mahdolliset pienehköt paikallavalukohdat, jolloin syntyy kestävä ja yhtenäinen laattaholvi.
[13, s. 29.]
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4.1.2

Paikallavaluvälipohjan tuotantotekniikka

Työmaalla suoritettava paikallavaluvälipohja eroaa työmäärältään elementtivälipohjasta.
Paikallavaluvälipohjan kaikki työvaiheet tehdään työmaalla. Työvaiheet voidaan jakaa
seitsemään, joita ovat muotti-, raudoitus-, LVIS-, betonointi-, betonoinnin jälkihoito-,
muotinpurku- ja lattiantasoitustyöt. [13, s. 30.]

Ennen holvimuotin pystyttämistyötä, tarvitaan holvin muottisuunnitelma, joka tulee usein
muottikaluston toimittajalta. Muottisuunnitelma on laadittu työmaan vaatimusten, aikataulun ja olosuhteiden mukaisesti. Vaakatasobetonoinnissa käytetään pöytä-, kasetti- tai
palkeilla tuettua levymuottikalustoa. Näistä muottijärjestelmistä käytetyin on kasettimuottijärjestelmä. [6, s. 26.]

Muottisuunnitelma sisältää


muottijärjestelmän valinnan,



muottikierron,



muottien nosto- ja siirtomenetelmät,



muottikaluston yksityiskohtainen käyttöohjeen,



luettelo käytettävissä olevista muoteista,



muottien tekniset tiedot mitoista ja sallituista kuormituksista,



työryhmien suunnittelu,



muottien asennusjärjestys,



holvin jälkituenta muotinpurun jälkeen, jonka määrittelee rakennesuunnittelija,



lämmitys- ja suojausmenetelmät ja



muottien huolto ja varastointi työmaalla. [15, s. 2-3.]
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Kun holvinmuottityöt on saavuttanut noin 50% valmiuden, aloitetaan raudoitus ja talotekniikkatyöt ja tehdään valmiiksi katselmusta varten ennen betonointia. Betonointia ennen
pidetään työn aloituspalaveri. [12, s. 21.]

Aloituspalaverissa käsiteltäviä asioita ovat


suunnitelmat,



betonimassan siirtotapa,



työnjako,



olosuhteet,



vastuut jaetaan,



laatuvaatimukset,



dokumentointi ja niiden todentaminen. [6, s. 27.]

Holvin betonoinnin jälkeen aloitetaan jälkihoito. Jälkihoito on betonirakentamisessa tärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Holvilaatat valetaan usein olosuhteissa,
joissa auringonpaiste, tuuli ja kuivailma haihduttaa laatan pinnasta vettä liian voimakkaasti. Tämän takia jälkihoito on syytä aloittaa välittömästi betonin pintahierron jälkeen.
Yleisimmät betonin jälkihoitokeinot ovat hierron jälkeen pinnalle laitettavassa jälkihoitoaineessa ja seuraavana päivänä betonipinnan kastelu vedellä ja muovilla peittäminen.
jälkihoito yleensä lopetetaan, kun betoni on saavuttanut 60 – 80 % nimellislujuudestaan.
[6, s. 27.]

Muotin purkutyöt voidaan aloittaa kun betoni on saavuttanut suunnitelmissa määritellyn
purkulujuuden. Muottien purun yhteydessä asennetaan rakennesuunnittelijan määrittelemät jälkituennat suunnitelmien mukaisesti. Valmiin holvin lattiantasoitus riippuu valutuloksesta ja tulevasta käyttötarkoituksesta. Holvin valun aloituspalaverissä päätetään
hierretäänkö vai onko tulossa pumpputasoituskerros, jolloin pinnan voi jättää hiertämättä. [6, s. 27 ja 13, s. 34 - 36.]
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Kuva 21. Paikallavaluholvi, joka valmis betonoitavaksi. [16, s. 7.]
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4.2

Ontelolaatta välipohja

Betonirakenteisissa rakennuksissa ontelolaatta on yleisin välipohjaratkaisu. Ontelolaatta
on esijännitetty elementti, jota on kevennetty onteloilla jotka kulkee laatan pituussuunnassa. Ontelolaatat ovat 1200 mm leveitä ja yleisimmät paksuudet ovat 150, 200, 265,
320, 370, 400 ja 500 mm. Ontelolaatoilla päästään pitkiin jänneväleihin ilman kantavia
väliseiniä, joka on eduksi huoneistojen muunneltavuuden kannalta. Kerrostalotuotannossa kylpyhuone-elementin kanssa näistä yleisimmin käytetään 370 mm paksuista ontelolaattaa, koska se täyttää tekniset määräykset ja on kustannustehokkain. [3.]

Kuva 22. Ontelolaattojen yleisimmät valmistuspaksuudet. [3.]

Ontelolaattoja saa monina eri variaatioina, niitä voi määrätyin ehdoin kaventaa, rei’ittää,
eristää ja kolota. Kylpyhuone-elementti asennetaan ontelolaatalle, joita kutsutaan kololaatoiksi. Näissä kololaatoissa on kolo / syvennys tehtynä kylpyhuone-elementtiä varten,
kuten kuvassa 23. Syvennyksen sijainti voi olla laatan keskellä tai päässä. Suositeltava
enimmäispituus ontelolaatan syvennykselle on 3000 mm. Lyhyissä jänneväleissä, johon
kylpyhuone-elementti on tulossa, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 265 mm paksua ontelolaattaa, jolloin reunavalun yhteydessä valetaan 265 mm laatta 370 mm ontelolaatan
korkuiseksi. Ontelolaattaan tehdään tehtaalla kylpyhuone-elementin LVIS-hormille varaus, josta kylpyhuoneiden tekniikka liitetään toisiinsa. Kylpyhuone-elementin kaivo ja
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viemäri on ulompana pohjalaatasta, joten ontelolaattaa on myös ohennettu tältä osin.
[3.]

Kuva 23. Ontelolaatassa oleva syvennys kylpyhuone-elementille, joka on niin sanotussa kololaatassa. [1, s.7.]

Kun ontelolaattaan tehdään syvennys se menettää kantokykyä, jolloin maksimi jänneväli
myös pienenee. Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty maksimijännevälit ilman syvennystä ja
syvennyksen kanssa. [3.]
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Taulukko 1.

Ontelolaattojen maksimijänneväli ilman syvennyksiä. [3.]

Taulukko 2.

Ontelolaatan maksimijänneväli syvennyksellä. [3.]

4.2.1

Kylpyhuone-elementin käyttö ontelolaatta välipohjassa

Ontelolaattojen käyttö välipohjana kylpyhuone-elementtien yhteydessä saadaan hyödynnettyä valmisosarakentamisen etuja. Valmisosarakentamisen etuja ovat


toteutus voidaan suunnitella tarkemmin,



rakennus ja rakentaminen voidaan pilkkoa itsenäisiin tuoteosatoimituksiin,



tarkka aikataulusuunnittelu ja toimitukset oikeaan aikaan,



tuoteosat voidaan suunnitella kokonaisuudeksi,



rakentamisaika lyhenee,



valmisosat tuotetaan tehtaissa sisätiloissa,



materiaalitehokkuus parempi ja hukat minimoidaan ja



työmaatoiminta voikaan vakioida. [17.]

Kylpyhuone-elementtien käyttö ontelolaatta välipohjassa on selkeästi yleisintä valmisosarakentamisen hyötyjen takia ja myös elementtirakentamisen suuremmasta määrästä. Asuinkerrostalojen rungoista noin 74% tehtiin elementtejä käyttämällä. [17.]
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Omakohtaisten kokemusten ja kollegoiden kanssa on käynyt ilmi, että ontelolaattoja käytettäessä on ollut ongelmia kylpyhuone-elementtiä asennettaessa ja asennuksen jälkeen
LVIS-hormikytkentöjä tehdessä. Ongelmia joita on esiintynyt


kylpyhuone-elementin pohjaviemärille tehty varaus ontelolaatassa ei ole
riittävä tai ei osu kohdilleen,



kylpyhuone-elementtiä asennettaessa ontelolaatan varaus LVIS-hormille
on liian pieni,



LVIS-hormin kytkentöjä tehdessä työtilaa liian vähän,



ontelolaattojen käyryydestä johtuen korkoerot saman porrashuoneen kesken voivat olla huomattavia eri huoneistoissa. Tästä johtuen ongelmia aiheutunut korkojen kanssa, kun huomioon pitää ottaa ovien kynnykset ja
kylpyhuone-elementin kynnys,

Jos edellä mainittuja ongelmia ei esiinny suurenevissa määrin, on kylpyhuone-elementti
hyvä ja työmaaystävällinen työvaihe työmaalla.

4.3

Paikallavaluvälipohja

Paikallavalettu välipohja on hyväksi todettu ratkaisu tasokkaampaan kerrostalorakentamiseen. Paikallavalun tuoma monoliittisuus ja saumattomuus tuo monia etuja suunnitteluun, rakentamiseen ja asuin mukavuuteen. Jotkut mieltävät paikallavalun julkisiin rakennuksiin, joissa on ainutkertaisia rakenteita tai muuten suuremmat vaatimukset rakenteille. Näin ei kuitenkaan ole, sillä paikallavalurungolla on vankka asema useissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ruotsissa sillä on vahva asema. Ruotsissa asuntotuotanto nojautuu pitkälti paikallavalurunkoon, sillä sitä pidetään arvokkaana, laadukkaana, viihtyisänä ja säilyvänä ratkaisuna kaupunkikuvan luomisessa. [5, s.13 - 14.]

Välipohjalaatan paksuudeksi riittäisi normaaliin asuin käyttöön kuormituksen perusteella
yleensä 200mm, mutta laatan paksuuteen liittyy myös paljon muita tekijöitä kuin pelkästään kuormitus. [6, s. 24.]
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Laatan paksuuden määrittävät


ääneneristävyys,



palonkestävyysvaatimus,



laatan sallittu taipuma ja



talotekniikkaputkien vaatima tila. [6, s. 24.]

Asuinrakennuksien tämänhetkiset vaatimukset ääneneristävyydestä määrittävää paikallavalu välipohjalaatan minimipaksuudeksi 270 mm. Välipohjan ollessa 270 mm paksu,
muut välipohjan vaatimukset täyttyvät. Yleisesti laattapaksuudet vaihtelevat 270-300 mm
tarpeen mukaan. Laatan paksuudessa tulee huomioida mahdollinen pintatasoite joka on
usein 10 mm, kuvassa 23 leikkaus välipohjalaatasta. [6, s. 24.]

Kuva 24. Paikallavaluvälipohja 260 mm + pintatasoite 10 mm. [7, s. 10.]

Paikallavaluvälipohjalla enimmäisjänneväli on noin 8 m. Kun kentät tukeutuvat vähintään
kolmelta sivulta, voidaan tällä rakenteella saavuttaa noin 8 m x 8 m kenttiä. [12, s. 16.]

4.3.1

Kylpyhuone-elementin käyttö paikallavalu välipohjassa

Suomen asuinrakennuksien välipohjat tehdään suurimmaksi osaksi elementtitekniikalla,
joten kylpyhuone-elementtien käyttö on tämän johdosta jo todella vähäistä. Myös paikallavalunvälipohjan ja kylpyhuone-elementin yhdessä käyttämisestä syntyvästä suuremman työmäärän johdosta, ratkaisusta ei ole tullut yleistä. Paikallavaluvälipohjaa käytetään kuitenkin joissakin tapauksissa, kuten alemmassa kerroksessa olevasta väestön
suojasta tai ontelolaattojen käyttö ei ole rakenteellisesti mahdollista. [4, s. 58.]
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Paikallavaletussa välipohjassa on asennussyvennys kylpyhuone-elementtiä varten, niin
kuin ontelolaattaholvilla ja kylpyhuone-elementin asennuskin etenee samanlaisesti välipohjasta riippumatta. Paikallavalettuun välipohjaan tehdään tarvittavat toimenpiteet kylpyhuone-elementtiä varten, joita ovat


katsotaan suunnitelmista kylpyhuone-elementin sijainti johon tulee asennus syvennys asennusvaroineen,



kylpyhuone-elementin LVIS-hormille jätettävä varaus ja



huomioidaan kylpyhuone-elementin viemärin ja kaivon tarvitsema lisätila.
[4, s. 58.]

On ollut myös kehitteillä keino, miten voitaisiin vähentää työmäärää työmaalla paikallavalu välipohjaratkaisussa kun kylpyhuone-elementtiä käytetään. Yhdistelmärakentamista käytetään nykypäivänä jo yleisesti ja siitä on mietitty ratkaisua. Yhdistelmärakenteita ovat esimerkiksi teräksen tai betonielementin ja paikallavaletun yhdistämänä syntyvä rakennejärjestelmä. Tunnetuimpia yhdistelmärakenteita syntyy, kun käytetään kuorilaattaa osana rakennetta. Kuorilaatan voi esijännittää ja kuorirakenteen etuja on nopea
asennus, jolloin runko- tai muottityöt voivat jatkua heti. [18, s. 80-81.]

On ideoitu kylpyhuone-elementille asennusbetonilaattaa, joka asennettaisiin kylpyhuone-elementin alle ja tuettaisiin alemmasta kerroksesta ja kantavista seinistä. Tästä
asennuslaatasta lähtisi tartuntateräkset tulevaan paikallavaluholviin ja näin syntyisi yhdistelmärakenne. Tämän asennuslaatan päälle kylpyhuone-elementti asennettaisiin ja
näin työmaalla tapahtuvaa työtä karsittaisiin ja toteutusta helpotettaisiin. Asennuslaattaa
käytettäessä kylpyhuone-elementin asentaminen ei ole niin riippuvainen paikallavaluholvibetonin lujuuden kehityksestä, sillä asennuslaatta tehtäisiin niin isona että laatan tuennat voidaan pitää paikallaan vaikka muottikalusto siirtyy seuraavaan kerrokseen. Näin
toimimalla riskit runkoaikataulun pidentymisestä pienenee.
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5

Välipohjien rakenne- ja tilasuunnittelu

Välipohjien rakenne- ja tilasuunnittelu vaiheet eroavat välipohjatyypin mukaan, mutta
suunnittelukustannukset ovat melkein samat välipohjatyypistä riippumatta. [13, s. 16.]

5.1

Rakennesuunnittelu

Seuraavassa kuvassa esitetään paikallavalu- ja ontelolaattavälipohjan suunnitteluvaiheet. [13, s. 16.]

Kuva 25. Tässä kuvassa ontelolaatan rakenne suunnitellaan vasta elementtitehtaalla. [13, s.16.]
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5.2

Tilasuunnittelu

Tilasuunnittelu onnistuu luonnollisesti sitä helpommin, mitä vähemmän rajoittavia tekijöitä on. Huonejakoihin ja kokoon vaikuttaa suuresti mahdolliset kantavat väliseinät, joita
pyritään välttämään. Kylpyhuone-elementin yhteydessä olevaan LVIS-hormiin pyritään
luomaan mahdollisimman lyhyet matkat talotekniikalle keittiöstä ja muualta huoneistosta,
jolloin pienempien huoneistojen kaikki talotekniikat voidaan kytkeä LVIS-hormiin. Tämän
johdosta ihanteellisin keittiön sijainti olisi kylpyhuone-elementin seinän vastakkaisella
puolella tai tämän läheisyydessä.

Isommissa huoneistoissa joudutaan asentamaan

usein useampia tekniikkahormeja pitkien talotekniikkavetojen vuoksi tai jos huoneiston
talotekniikka ei mahdu kylpyhuone-elementin LVIS-hormiin. [4, s. 4 8- 53.]

Kuva 26. Esimerkki keittiön toteutuksesta kylpyhuone-elementin seinää vasten. LVIS-hormi sijaitsee kylpyhuoneen ja keittiön välissä, jolloin LVIS-kytkennät voidaan toteuttaa pienillä materiaali ja työmenekillä. [4, s. 52.]
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5.2.1

Ontelolaatta välipohjassa

Käyttämällä 370 mm paksua ontelolaattaa päästään pitkiin jänneväleihin, jopa 14 metriin
ja kylpyhuone asennus syvennyksen kanssa 9 – 11 metriin. Tämän johdosta huoneistossa tarvitaan harvemmin kantavia väliseiniä ja tilasuunnittelu on helppoa ja vapaampaa ja huoneiston tilojen muunneltavuus säilyy. [3.]

5.2.2

Paikallavaluvälipohjassa

Paikallavaluvälipohja toteutetaan yleensä 260 mm + 10 mm tasoitteen ja enintään 8 m x
8 m kentissä. Monissa paikallavalu kohteissa joudutaan lisäämään kantavia väliseiniä,
jolloin tilasuunnitteluun tulee rajoitteita. Jos huoneistoon ei tule kantavia väliseiniä, tilasuunnittelun voi tehdä vapaasti määräyksiä noudattaen. [7, s. 24 ja 12, s. 16.]

Kuva 27. Esimerkkitapaus, jossa paikallavaluvälipohjan toteutuessa jouduttaisiin tekemään kantava väliseinä lisätuennaksi. [7, s.15.]
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6

Paikallavaluvälipohjan eroavaisuudet vrt. ontelolaatta välipohjaan kylpyhuone-elementtiä käytettäessä

Kylpyhuone-elementti on tilaajaystävällinen tuoteosakokonaisuus. Kylpyhuone-elementin käyttöetuja saavutetaan molemmissa välipohjaratkaisussa. Edellä käytyjen teorioiden
perusteella tehdään vertailua ja johtopäätöksiä.

6.1

Suunnittelu

Rakennesuunnittelun kustannuksissa ei ole niinkään eroa ontelo- ja paikallavaluvälipohjissa. Kylpyhuone-elementin LVIS-hormitekniikkaa voidaan hyödyntää suunnitellusti molemmissa välipohjissa. Yleisesti paikallavalubetonin sisään on tarvittaessa helpompi
asentaa talotekniikkaa, esimerkiksi erillisen WC:n viemäriputki joka tuodaan betonin sisällä ja liittyy kylpyhuoneen LVIS-hormiin. Tällainen viemärin veto on ontelolaatta välipohjassa hankalampaa. Molemmissa välipohjissa pyritään suunnittelemaan huoneiston
talotekniikka lähelle kylpyhuone-elementtiä, jotta kytkentävedot olisi kylpyhuone-elementin LVIS-hormiin materiaalin ja työn osalta mahdollisimman pienet.

Tilasuunnittelun osalta ontelolaatta välipohjassa päästään suurempiin jänneväleihin kuin
paikallavalussa. Näin ollen mahdolliset paikallavalun tuomat kantavat väliseinät rajoittaa
tilasuunnittelua ja tulevaisuuden muunneltavuus mahdollisuuksia. Kylpyhuone-elementti
ei niinkään rajoita tilasuunnittelua välipohjista riippumatta, mutta huoneiston talotekniikan etäisyys kylpyhuone-elementtiin pitää ottaa huomioon suunnittelussa.

6.2

Tuotanto

Kylpyhuone-elementti asennetaan samanlaisesti päältä asennuksena, välipohjasta riippumatta. Välipohjassa on LVIS-hormille varaus tehtynä tehtaalla valmiiksi ontelolaattaan
tai työmaalla paikallavaluholviin. Myös tarvittava lisäsyvennys kylpyhuone-elementin
pohjalaatasta ulompana olevalle viemärin suojabetonoinnille tehdään tehtaalla tai työmaalla välipohjasta riippuen.
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Kylpyhuone-elementin asennuksen kokonaistyömäärä on paikallavaluvälipohjassa suurempi ja hankalampi toteuttaa. Paikallavaluvälipohjan lujuudenkehitys, jotta päälle voi
asentaa kylpyhuone-elementin ja holvinmuottityöt kylpyhuone-elementin kohdalta tuovat
omat haasteensa. Ontelolaattojen käyryydestä aiheutuvia korko ongelmia ei ole paikallavaluholvissa.

Kylpyhuone-elementtiä on käytetty paljon ontelolaatta välipohjissa ja näin tieto ja taidot
näiden yhdessä käyttämisessä on yleistä. Ontelolaatta välipohjassa tulee myös valmisosarakentamisen etuja, jotka ovat tuotannolle tärkeitä. Korko ongelmat, pohjaviemärin tarvitsema tila ja LVIS-hormille ja liitostyölle tarvitsema tilaongelmat on kaikki ratkaistavissa suunnittelua parantamalla.

Kehitystyö, jota on tehty kylpyhuone-elementin käyttämisestä ontelolaatta välipohjassa,
on aivan eri mittakaavassa, kuin käyttäminen paikallavaluvälipohjassa. Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että asuinkerrostaloihin tehdään harvemmin paikallavaluvälipohjia, joten kylpyhuone-elementtien käyttö on kyseisessä välipohjassa myös vähäistä.
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7

Johtopäätökset

Kylpyhuone on asuinrakennusten aikaavievimpiä, kalleimpia ja riskialtteimpia rakennuskohteita. Kylpyhuone-elementtien käytössä saavutetaan valmisosarakentamisen etuja,
jotka ovat tuotannolle merkittäviä. Viranomaismääräysten ja laadun noudattaminen on
kylpyhuone-elementin valmistajalla useiden aliurakoitsijoiden sijasta. Työmaan näkökulmasta kylpyhuone-elementin käytöllä karsitaan työnjohdon tehtäviä verraten paikallatehtyyn kylpyhuoneeseen, jolloin työmaanjohdon resursseja vapautuu muihin työnjohtotehtäviin.

Kylpyhuone-elementtien käyttö ontelolaatta välipohjissa on yleistä verrattuna paikallavaluvälipohjaan. Tästä johtuen ontelolaatalle asentamista on kehitetty ja saatu aika- ja kustannus tehokkaaksi. Kylpyhuoneet asennetaan samanlaisesti välipohjasta riippumatta,
mutta paikallavaluvälipohjassa on asennukseen liittyen täydentäviä työvaiheita, jolloin
siitä tulee työvaiheiltaan pitkäaikaisempi ja kalliimpi. LVIS-hormin edut saavutetaan molemmissa välipohjissa, mutta mahdolliset lisäykset ja muutokset on helpompi tehdä paikallavaluvälipohjaan ennen välipohjan betonointia.

Rakennesuunnittelussa ratkaistaan välipohjan mitoitus ja kantavien rakenteiden sijainti
ja pyritään välttämään huoneiston sisäisiä kantavia väliseiniä. Ontelolaatoilla päästään
pitempiin jänneväleihin, kuin paikallavaluvälipohjalla, jolloin huoneisto ilman kantavia väliseiniä ei aina toteudu paikallavaluvälipohjalla. Tämän johdosta paikallavaluvälipohjan
tilasuunnitteluun voi tulla rajoitteita verrattuna ontelolaatalliseen välipohjaan. Kylpyhuone-elementin käyttö ei rajoita tilasuunnittelua, mutta asettaa sille suosituksia esimerkiksi keittiön sijainnille, jotta kylpyhuone-elementin etuja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin.

Kylpyhuone-elementin käyttöä paikallavaluvälipohjassa voitaisiin tehdä houkuttelevammaksi toteutuksen helpottamisella, riskien- ja työmäärän pienentämisellä. Yhdistelmärakentamisen kehittäminen olisi tässä varteen otettava vaihtoehto. Kylpyhuone-elementin
alle asennettava asennuslaatta tarkoittaisi toteutukseltaan samaa kuin kylpyhuone-elementtiä käytettäisiin ontelolaatta välipohjalla, jolloin toteutus on helpompaa, riskittömämpää ja työmäärä pysyisi pienempänä.
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8

Yhteenveto

Suomessa asuinkerrostalorakennukset rakennetaan noin 74 % elementtirakenteisina.
Myös kylpyhuoneita valmistetaan suurenevissa määrin valmiina tuotekokonaisuuksina,
jotka kuljetetaan työmaalle elementteinä ja nostetaan lopulliselle sijainnilleen rakennukseen runkovaiheessa. Paikallavalurunkoisia asuinkerrostaloja rakennetaan selkeästi
harvemmin, mutta kasvua on tapahtunut viime vuosina.

Paikallavaluvälipohjaa ja kylpyhuone-elementtiä on käytetty yhdessä harvemmin siitä
syntyvän suuremman työmäärän, riskien ja toteutuksen hankaluuden vuoksi. Myös toteutustavat, työt ennen ja jälkeen kylpyhuone-elementin asennuksen ovat kehittyneet
ontelolaatta välipohjassa pidemmälle kylpyhuone-elementtiä käytettäessä.

Tässä insinöörityössä tarkastellaan paikallavalu- ja ontelolaatta välipohjaa yleisesti ja
mitä pitää ottaa huomioon, kun käytetään kylpyhuone-elementtiä. Välipohjien perusteoriaan perehdytään, josta voidaan jatkaa välipohjatyypeittäin kylpyhuone-elementin asennukseen. Tavoitteena on selvittää välipohjien erot tuotannon ja suunnittelun osilta kylpyhuone-elementtiä käytettäessä ja vaihtoehtoista keinoa miten kylpyhuone-elementin
käyttö olisi paikallavaluvälipohjassa toteutuskelpoisempi työmaan näkökulmasta.

Tässä insinöörityössä esitellään kahden välipohjatyypin eroja tuotannon ja suunnittelun
osilta ja mahdollisia ongelmia mitä on esiintynyt kylpyhuone-elementtiä käytettäessä. Insinöörityössä löydettiin kehityskelpoinen tapa, jolla kylpyhuone-elementin käyttö olisi helpompaa paikallavaluvälipohjissa. Tämä kyseinen tapa vaatisi ennen käyttöön ottoa lisää
tutkimusta ja kehitystä, josta voisi tulla jopa tuotteistettu osa kylpyhuone-elementin asentamisen prosessia paikallavaluvälipohjassa.
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