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Käsitteet
Alustan esikäsittely
Pinnoitettavalle pinnalle tehtävä toimenpide ennen varsinaista pinnoituksen asennusta.
Betonin seosaine
Yleensä masuunikuonajauhe, joka on ns. hydraulinen sideaine ja silikaatti, joka parantaa lujuutta ja tiiviyttä betonissa.
Hienoaines
Kovaa hienojakoista kiviainesta betonissa.
Hierto massa
Pinnoite missä kiviaineksen määrä on niin korkea, ettei massa leviä ja tiivisty ilman
hiertoa. (Käsitteitä N.d.)
Hionta
Lattian pinnasta poistetaan sementtiliima, jolloin hieno runkoaines tulee näkyviin.
(Käsitteitä N.d.)
Homogeeninen
Tarkoittaa tasakoosteisuutta tai tasarakenteisuutta.
Huokostettu betoni
Betonin lisäaineita, jotka lisäävät betoniin pysyviä ilmahuokosia. Käytetään usein pakkasvaluissa.
Hydrotaatiolämpötila
Veden ja sementin sisältämien mineraalien välillä tapahtuva reaktio, jonka vaikutuksesta sementin ja veden muodostama pasta kovettuu kuivuessaan. Sementin mineraalien ominaisuudet vaikuttavat hydrotaation nopeuteen ja lujuuskehitykseen. (Käsitteitä N.d.)
Kapillaarisuus
Pintajännityksen seurauksena johtuva nesteen nousu aineen rakenteisiin tai huokosiin.
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Kondensoituminen
Tarkoittaa tiivistymistä. Eli aineen olomuodon muutosprosessia esim. höyrystä kiinteäksi vedeksi.
Kutistumaraudoitus
Raudoitus, joka mitoitetaan kestämään lattian ja sen alustan välisen kitkan aiheuttama rasitus. (Käsitteitä N.d.)
Lattiamaali/-pinnoite/-massa
Lattiarakenteen päällimmäinen näkyvä tai suojaava kerros, joka on suunniteltu suojaamaan lattiaa ja antamaan sille haluttu ulkonäkö. (Käsitteitä N.d.)
Levykuormituskoe
Koe millä mitataan työmaan alapohjan kantavuus.
Liikuntasauma
Liikuntasaumat jakavat laatan osiin ja sallii laatan kuivumisessa ja käytössä tapahtuvat liikehdinnät.
Lisäaine
Fysikaalisesti tai kemiallisesti aineen perusominaisuuksiin vaikuttava aineosa, joka ei
ole aineen perusominaisuuksien kannalta välttämätön. (Käsitteitä N.d.)
Nimelliskaltevuus
Lattiaan määrätty ja suunniteltu lattiakaltevuus.
Nimellispaksuus
Lattiaan määrätty ja suunniteltu laatan paksuus.
Notkistin
Notkistimet tekevät betonista helpommin valettavia ja korkealaatuisempia. Se myös
vähentää betonissa tarvittavan veden määrää mikä johtaa lujuudenkasvuun.
Pinnan karheus
Hiertämisen seurauksena ilmentyvä epätasaisuus, mikä vaikuttaa lattian kitkaan ja
puhdistettavuuteen. (Käsitteitä N.d.)
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Pintaus
On menetelmä valaa 6–15 mm paksu, tyypillisesti kovabetonikerros mikä tulee valaa
ja levittää tuoreelle betonipinnalle. (Käsitteitä N.d.)
Plaano
Käytetään slangina betonilattian ylitasoittamiseen käytettävästä tasoitteesta. Käytännössä tasoitemassa.
Päällystetty betonilattia
Betonilattian pinnan päälle on tehty kulutuskerros jostain muusta kuin sementtiaineksesta. Käsittää mm. laatat, matot, parketit yms.
Päällystettävä pinta
Tarkoitetaan pintamateriaalin alle jäävää kerrosta. Voi olla esim. Plaano tai tasoitepinta.
Päällystämätön betonilattia
Käsittää lattiat joitten kulutuskerros on käsitelty maalilla, lakalla tai ei millään.
Rapautuminen
Pakkasen seurauksena betonissa olevan veden jäätymisestä johtuva vaurioituminen
Varhaislujuudenkehitys
Betonin valamisen jälkeen tapahtuva kovettumisvaihe. Tähän vaikuttaa lämpötilat,
sementin varhaislujuus ja betonin vesisementtisuhde.
XC-luokat
Ovat betonin rasitusluokkia. Yleisemmin mv-laatoissa XC1 mikä on tarkoitettu kuiviin
sisätiloihin.
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1. Johdanto
Opinnäytetyön aiheena on betonilattioiden valu- ja pinnoitusvaiheen suunnittelu ja
toteutus. Työssä käsitellään kokonaisuudessaan betonilattian valuprosessi, johon sisällytetään valmistelevat työt, valutyö, kuivuminen ja sen seuraaminen, pinnoitusvaihe ja mahdolliset mittatoleranssit. Betonilattioiden valmistukseen liittyy tällä hetkellä erilaisia ongelmia rakennustyömailla, joten työ pyrkii vastaamaan tähän ajankohtaiseen haasteeseen.
Työn tilaajana on Rakennusliike Porrassalmi Oy. Tilaaja halusi betonilattioiden valuvaiheeseen selkeän ja lyhyen työohjeistuksen, joka voi mahdollisesti edesauttaa valuja pinnoitusvaiheen nopeuttamista, laadunvarmistusta ja lopputuloksen takaamista
rakennuskohteissa. Tekstin tulee olla myös helppolukuista. Ohjeistus on suunnattu
rakennustyömaan vastaavalle mestarille ja yrityksen päällystölle luettavaksi.
Työssä keskitytään pääsääntöisesti betonoinnin kokonaisuuteen. Tarkemmin käsitellään kuitenkin aiheita liittyen valuprosessiin, pinnoitukseen sekä jälkihoidon tärkeyteen. Nämä ovat vaiheita, joista mahdolliset työmaan viivästykset ja ongelmat johtuvat. Tavoitteeseen päästään kirjoittamalla nykyisten betonimääräysten mukainen ohjeistus aiheesta sekä tutkimalla yleisellä tasolla joitakin esimerkkikohteita ja siellä ilmenneistä ongelmista ja niiden syitä. Betonilattia on rakennuksen käyttöä ajatellen
yksi tärkeimpiä rakenteita ja siksi sen toteutuksella ja suunnittelulla on ratkaiseva
merkitys halutun lopputuloksen saamiseksi.
Tärkeimpinä lähteinä toimivat aiemmat tutkielmat, kirjat sekä betoniyhdistyksen
verkkosivut ja betonilattiat kortisto. Tällä taataan kirjoitetun tiedon ajankohtaisuus ja
tarkkuus.
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2. Maanvarainen laatta
Maanvarainen betonilaatta on yleisin rakennustyömailla käytettävä lattiavaihtoehto.
Sitä käytetään teollisuusrakentamisesta omakotitalorakentamiseen. Maanvarainen
betonilattia otettiin käyttöön ensimmäiseksi rakennusten alapohjissa, joissa ei ollut
kellaria 1950-luvulla. Aikaisemmin maanvaraisia laattoja rakennettiin tuotantotiloihin. Maanvarainen betonilattia yleistyi nopeasti ja siitä on tullut käytetyin alapohjaratkaisu rakennuksiin, joissa maapohjan kantavuus on riittävä. Vanhoista maanvaraisista lattioista löytyy paljon ongelmia, kun lattioita on päällystetty tiiviillä tai kosteutta kestämättömällä pinnoitemateriaalilla. (Maanvastainen betonilaatta N.d).
Käyttökohteita on monia, jotka poikkeavat rakenteellisesti toisistaan.
Vuosien 1960 ja 1990 välissä rakennuksissa ja rakenteissa on ollut huomattavan paljon kosteusvaurioita maanvaraisissa lattioissa. Pinnoitteet ovat irronneet ja kupruilleet tai värjäytyneet. On havaittu mm. lahoutumista ja hometta. Suurin osa vaurioitumisista johtunut maaperässä olleesta kosteudesta. (Maanvastainen betonilaatta N.d)

Kuvio 1. Maanvarainen lämmin lattia (BLY-14 2015)
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Kuvio 2. Maanvarainen autohallinlattia (BLY-14 2015)

Kuvio 3. Raskaasti kuormitettu maanvarainen laatta (BLY-14 2015)

Kuvio 4. Paalulaatta (BLY-14 2015)
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2.1 Ominaisuudet ja toiminta
Ennen valamista maa tiivistetään täryllä, jotta laatta saa tukevan ja painumattoman
perustan. Salaojituskerros tehdään yleisesti salaojitussepelillä. Tämän jälkeen asennetaan suodatinkangas ja tasaushiekka, jonka päälle asennetaan lämmöneriste. Lämmöneristeen paksuus vaihtelee suunnitelmien mukaan. Nousevan kosteuden katkaisemiseksi, eristeen saumat pitää myös limittää tai teipata. Viimeisenä on itse kantava
rakenne ja pintamateriaali, jotka vaihtelevat kohteiden mukaan. Laatan yleisin paksuus on kuitenkin 80mm tai suurempi. Valaminen tehdään yhdellä kertaa ja annetaan
kuivaa hitaasti joitakin päiviä tai viikkoja halkeamisen estämiseksi, sekä vahvuuden ja
kestävyyden takaamiseksi. Työssä käsittelemme vain normaalin maanvaraisen laatan
ja sen pinnoitusvaihtoehdot. ks. Kuvio 1.
Lämmöneristeinä käytetään lattiaan soveltuvia lämmöneristeitä esim. EPS- tai finnfoam eristeitä. Eristeen paksuuden määrittää yleensä rakennesuunnittelija ja voimassa olevat normit, sekä myöskin eristeen päälle tulevat rasituskuormat. Kimmomoduuli löytyy eristeen toimittajan verkkosivuilta, mutta toimittaja on myöskin velvollinen toimittamaan sen pyydettäessä. (BLY-14 2015)

2.2 Maanvaraisen betonilattian alusrakenne
Alusrakenteen rakentamiseen sisältyviä ohjeita:
- Maa ei saa sisältää humusta laisinkaan.
- Perusmaa ei saa olla jäässä.
- Maanvaraiselle betonilaatalle oltava häiriintymätön ja painumaton pohja.
- Perusmaan pinnan kallistukset on tehtävä salaojien suuntaiseksi.
- Vettä keräävät kalliopainaumat on puhdistettava ja täytettävä betonimassalla.
- Tarpeen vaatiessa perusmaan kantavuus varmistetaan tekemällä pudotuspainokokeet ensimmäisen täyttökerroksen päältä.
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Perusmaan yhteydessä on myös hyvä huomioida, että täyttöalustan pinnasta on poistettava kaikki humussisältöinen aines sekä mahdolliset lohkareet. Alusta tehdään
mahdollisen homogeeniseksi ja tasaiseksi.
Jos pohjamaa on liian kosteaa, se löyhtyy ja pehmetessään vaikeuttaa tai estää alimpien täytekerrosten tiivistymisen (yleensä siltti, hieno hiekka, moreeni). Perusmaan
vesi saattaa erottua ja nousta pintaan tärytyksen aikana. Tämän jälkeen maa-aines on
kuivattava ennen työn jatkamista. Kuivatus tehdään joko odottamalla pohjamaan
asettumista ja veden poistumista sekä tarvittaessa kuivattamalla pohjatyönaikaisin
salaojin tai pumppukuopin. Suodatinkangas estää pohjamaan ja täyttömateriaalin sekoittumista ja auttaa myös kuivattamaan pohjamaan pintaa. Suodatinkankaan päälle
tehtävä ylimääräinen kuivatuskerros (esim. sorasta) auttaa tarvittaessa pohjamaan
kuivattamista. (BLY-14 2015)
Alimman täyttökerroksen asennuksen ja tiivistyksen jälkeen voidaan maan antaa rauhoittua ja huokosvedenpaineen perusmaassa tasaantua ennen työn jatkamista. (BLY14 2015)

2.3 Täyttö ja tiivistys, salaojitus, kapillaarikatkokerros täytön yläpinnassa, sekä kallistukset
Täyttötyöhön liittyy seuraavia rakentamisohjeita:
- Täytön alle tulee asentaa suodatinkangas, jos perusmaa on savea, silttiä tai
moreenia.
- Täyttöaineksen on oltava routimatonta, sekarakeista mursketta tai louhetta
(max raekoko 2/3-osaa tiivistettävän kerroksen paksuudesta.
- Täyttö ja tiivistys liian kostealle maa-alustalle nostaa veden pinnalle, löyhdyttää alustan ja estää maapohjan ja täyttökerroksen riittävän tiivistämisen.
- Kaikki rakennusmateriaalit on oltava pohjarakennesuunnittelijan hyväksymiä. Materiaalien pitää olla tuotteistettuja, tai niiden kelpaavuus on näytettävä tarvittavin laadunvarmistuskokein.
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- Urakoitsijan tulee osoittaa rakennekerrosten kantavuus ja tiiveys pudotuspaino- tai levykuormituskokein. Vaaditaan vähintään yksi koe per 300-500
lattia 𝑚2 kohden, tai pohjarakennesuunnittelijan ohjeistuksen mukaan.
- Sepelikerrostuman tulee olla paksuudeltaan 200-300 millimetriä, suositellaan 300 millimetriä, riippuen onko sepeli pestyä vai ei.

- Sepeli on rakeisuudeltaan 5-16 millimetriä.
- Yläpinnan suoruus ja kallistumat varmistetaan vaaitsemalla koko valukenttä
3 metrin ruuduissa ennen eristekerroksen asennusta.
- Tasaisuusvaatimus on ± 10 millimetriä laatuluokassa 1.
- Kantavuus ja tiiveysmittaus ovat samat kuin varsinaisella täytöllä.
- Kallistukset kaivoihin vähintään 1:80. (1,25 % oltava myöskin taitteissa).
- Kaivojen ympärillä 1,5 metrin säteellä 1:50 (2 %)
- Suositeltavaa käyttää ulkopuolen kaivoissa vain teleskoopikaivoja.
Tiivistyksen ja täytön yhteydessä on myös hyvä huomioida alustäytön materiaalivalinnaksi routimaton kalliomurske tai soramoreeni. Materiaaleista tulee ennakolta selvittää radonaktiivisuus ja rakeisuuskäyrät. Radonaktiivisuus ei saa ylittää luokan 1 aktiivisuutta. (RIL 132-2000.)
Tiivistystyö tehdään täryjyrällä. Louheen tapauksessa käytetään esim. raskasta tärylevyä tai traktorivetoista täryjyrää 80-150 kN.
Täyttömateriaali pitää olla tiivistysominaisuuksiltaan hyvää. Paras tiivistystulos saadaan maalajin ollessa ns. optimivesipitoisuudessa ja sekarakeista. Optimivesipitoisuus
tarkoittaa vesipitoisuutta, jolla maa tiiveimmillään laboratorio olosuhteissa. Vesipitoisuuden lisääntyessä tai vähentyessä saavutettava kuivatiheys pienenee. Tuotteistetut
kantavat kerrokset tiivistysmateriaalit (esim. murske) ovat ominaisuuksiltaan parhaita
tiivistymään, kunhan niissä on sopivasti kosteutta. (RIL 132-2000.)
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2.4 Raudoitusvaihtoehdot
Raudoitus onnistuu perinteisesti verkoilla tai kuituraudoituksella. Betonipeitteen nimellispaksuus määräytyy rasitusluokista. Yläpinnassa rasitusluokka on useimmissa tapauksissa XC1 ja nimellisarvo 20 mm. Suojapeitteen tulisi kuitenkin aina olla kiviaineksen maksimiraekokoa suurempi pinnan hierron helpottamiseksi. (BLY-14 2015).
Alapinnassa rasitusluokat ja nimellisarvot ovat samat kuin yläpinnassa. Raudoitteen
minimipaksuus tulisi olla 6 mm, koska alle 6 mm raudoitteen tuennassa voi esiintyä
ongelmia. Kun lattian neliöpinta-ala on < 50 𝑚2 , käytetään raudoituksena T8#200
verkkoraudoitetta. Jos taas ala on >50 𝑚2 , käytetään sahattuja kutistumasaumoja,
muuten raudoitus tulee mitoittaa kutistussaumattomana. Yleisenä ohjeistuksena on,
että raudoitus tulee sijoittaa kolmannesosapaksuudeltaan lattian yläpinnasta nimellisarvo huomioon ottaen. Yläpintaan sijoitettu raudoitus vähentää laatan halkeilua.
(By 65 2016)
Kutistumasaumattomassa rakenteessa kuivumiskutimisesta johtuva mahdollinen halkeilu sidotaan riittävällä raudoituksella. Betonin lujuuden nostaminen ja laatan paksuuden suurentaminen lisäävät raudoituksen tarvetta.

Taulukko 1. Maanvaraisen laatan minimiraudoitteet (By45/Bly7 2018)

2.5 Lattiabetoni
Tässä kohdassa käydään läpi tyypillisimpiä lattiassa käytettäviä betonilaatuja. Yleisin
lattiabetoni on normaalisti sitoutuva betoni (LA). Ominaisuuksina on hyvä työstettävyys ja hierrettävyys, vähäinen veden erottuminen ja rakennebetoneja nopeampi sitoutuminen. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat pintalattiat, maanvaraiset lattiat, sekä
kelluvat lattiat ja myöskin muut hierrettävät rakenteet. Valulämpötila on suositeltavaa olla yli +15 °C, muuten betonin sitoutuminen hidastuu huomattavasti kylmemmissä olosuhteissa. (Lattiabetonit N.d.)
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Nopeasti sitoutuva lattiabetoni (LR)
Sitoutumiskyky ja kovettuminen on huomattavasti nopeampaa nopeasti sitoutuvalla
betonilla kuin normaalisti sitoutuvalla betonilla. Soveltuu parhaiten käytettäväksi kovien pakkasten aikaan nopean sitoutumiskykynsä ansiosta. (Lattiabetonit N.d.)
Imubetoni (IB/IP)
Imubetoni ei sisällä seosaineita. Se soveltuu hyvin imukäsiteltäväksi työmaalla. Seosaineiden käyttö betonissa vähentää sementin tuotannon aiheuttamaa ympäristökuormaa. Imubetonia voidaan myös käyttää sellaisenaan tai notkistettuna. Aiempiin
betonilaatuihin verrattuna imubetoni on suhteutukseltaan karkeampi. Imubetonia
käytetään erityisesti kulutusrasitettuihin tiloihin, mutta myös pinnoitettaviin lattioihin. Hienompi, eli raekooltaan pienempi imubetonilaatu sopii myös linjapumppaukseen. Imu- ja tehonotkistinkäsittelyllä on saavutettavissa jopa 3. luokan kulutuskestävyys. Notkistettuna imubetoni sopii myös hyvin lattioihin, joihin on suunniteltu sirotepinnoite, mitkä ovat hyvin yleisiä mm. parkkihalleissa. (Lattiabetonit N.d.)
Säänkestävä lattiabetoni (SL)
Säänkestävä lattiabetoni sopii työstettävyysominaisuuksiltaan säänkestävää rakennebetonia paremmin tiheästi raudoitettuun ohueen lattiarakenteeseen. Säänkestävä
betoni sietää toistuvasti pakkasrasitusta. Suojahuokossuhteet pitää muistaa ottaa
huomioon määrättyihin vaatimuksiin nähden. Yleisimmät käyttökohteet ovat ohuet
säänkestävät pintalattiat ja raudoitetut laattarakenteet. (Lattiabetonit N.d.) Varhaisjälkihoidossa oltava erittäin huolellinen oikea-aikaisen aloittamisen suhteen.
P-lukubetoni
P-lukubetoni on jatkuvan jäätymis- ja sulamisrasituksen, sekä natrium kloridin (suola)
aiheuttaman, korroosiokuormitettuihin kohteisiin suunniteltu betonilaatu. P-lukubetoni kestää suolapakkasrasitusta sen sisältämien suojahuokosten ja koostumuksen lisärajoitusten ansiosta rapauttamatta sitä. (Lattiabetonit N.d.) Käyttökohteina ovat
parkkihallit, autotallit ja kovalle sulamissuolarasitukselle altistuvat kohteet. P-luvulla
eli pakkasenkestävyysluokilla on tietyt vähimmäislujuusvaatimukset. Myös työmaan
laadunvalvonta on tehtävä normien mukaisesti. (By 65 2016). Vesi erottuu pintaan
vain pienissä määrin ja siksi varhaisjälkihoito ja sen tarve korostuu erityisen paljon.
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Pumpattavuutta vaikeuttaa hienoainesmäärien rajoitukset; tästä syystä pumppulinjan minimikoko on 4 tuumaa. (Lattiabetonit N.d.)
Nopeasti pinnoitettava lattiabetoni (NP)
Nopeasti pinnoitettava lattiabetoni on erikoisbetoni pinnoitettaville lattioille. Nopean
kovettumisominaisuuden ansiosta se vaatii huolellisen jälkihoidon, sekä työsuoritukset. Kuivuminen tapahtuu kaksi kertaa nopeammin kuin normaaleilla lattiabetoneilla.
Varhaislujuudenkehitys on nopeaa eikä hierretyn pinnan läpi tapahdu yhtä voimakasta ja nopeaa kastumista ulkopuolisesta vedestä muihin betonilaatuihin verrattuna.
(Lattiabetonit N.d.) Nopean kuivumisen aikaansaavien toimenpiteiden vuoksi NPbetoni on sitkeää työstettävää. NP-betoni soveltuu rakenteisiin, joilta edellytetään
nopeaa kuivumisaikaa sekä matalaa kosteuspitoisuutta. Yleisimpiä käyttökohteita
ovat mm. liittolattiat, kallistuslattiat, massiivi- ja kelluvat laatat, sekä elementtisaumaukset.
Hiertobetoni (HB)
On helposti hierrettävää betonia vaatimattomiin ja lujuusluokittelemattomiin käyttökohteisiin. Käy parhaiten esim. lujuusluokittelemattomiin lattioihin, täyttövaluihin ja
kevytsorakerrosten pinnalle ns. korppukerrokseksi. (Lattiabetonit N.d.)
Kuitubetoni
Kuitubetonissa raudoitus on korvattu joko teräs- tai muovikuiduilla. Kuitubetoni on
erinomainen vaihtoehto, koska se korvaa perinteisen betoniraudoitteen kaikilta
muilta osin, paitsi kaivojen kohdilta. Tällä on myös logistinen etu teräsverkkojen kuljetuksen ja asennuksen suhteen. Myös kuidut tulevat työmaalle betoniauton mukana
samoilla kuljetuskustannuksilla.
Otetaan myös huomioon, että eri betonin valmistajilla on myös itse kehittelemiä betonilaatuja, jotka pääsääntöisesti kuitenkin ovat yllä olevan listan mukaisia, mutta
voivat kuitenkin olla työstettävyydeltään, notkeudeltaan tai kuivausajoiltaan poikkeavia peruslaaduista. (Lattiabetonit N.d.)
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Itsetiivistyvä betoni (ITB)
Itsetiivistyvä betoni koostumukseltaan nestemäistä betonia. Sillä on erinomainen
kyky täyttää valumuotit ilman tiivistystyökalujen käyttöä. Sen koostumus eroaa normaalista betonista esim. hienoainesmäärältään ja tehonotkistimen ansiosta. Voidaan
käyttää melkein missä vaan valukohteessa. Sillä saadaan valettua lujia, erittäin tiiviitä
sekä kestäviä rakenteita. Itsetiivistyvä betoni kestää huokoistettuna myös pakkasrasitusta. Tärkein ominaisuus on kuitenkin tiivistysvaiheen poisjäänti mikä nopeuttaa
työtä huomattavasti ja helpottaa hankalasti tiivistettävien kohteiden valamista. (Lattiabetonit N.d.)

3. Valuprosessi
Valuprosessi käsittää betonin valuvaiheen kokonaisuuden. Seuraavissa kohdissa käydään läpi lattiabetonoinnin eri työvaiheet ja niissä huomioonotettavat seikat sekä
työturvallisuuteen liittyvät asiat. Suomen ilmasto-olosuhteissa joudutaan betonirakenteita rakentamaan usein isojen riskien alla, jolloin mahdollisuudet laadulliseen
epäonnistumiseen ovat suuret. Säästäminen lämmitys- ja suojauskuluissa sekä liian
tiukaksi vedetty aikataulu lisäävät mahdollisuutta epäonnistumisiin mm. huonolla laadulla ja korkeilla korjauskustannuksilla. Siispä betonointityön olosuhteet on hyvä huomioida valun aikana sekä sitä seuraavan varhais- ja jälkihoidon suorittamisessa.

3.1 Ennakoivat työt
Ennakoivissa töissä on otettava huomioon alustan kunto sekä puhtaus. Alusta tulee
puhdistaa kaikesta ylimääräisestä jätteestä. Tarvittaessa levitetään muottiöljy muotteihin tasaisesti ja ohuena kerroksena. Solumuovinen irroituskaista tulee olla asennettuna lattianrajaan seinän viereen ja lattiakorko on hyvä merkitä metrin korkeuteen lopullisesta lattiapinnasta. Mahdolliset lattiakaivot on myös asennettava suoraan oikeaan korkoon. Kaikki roiskeherkkä materiaali, sekä rakennusosien lopulliset
pinnat tulisi suojata roiskeilta.
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Käydään läpi betonointisuunnitelma sekä betonoinnin suunniteltu aikataulu. Tärkeää
on myös huomioida massan tilaaminen hyvissä ajoin, sekä ottaa huomioon miehistömenekki neliömäärästä riippuen. Viivästyminen vaikuttaa betonin lopulliseen laatuun. Tämän takia lattiabetoni pyritään saamaan pumppuautosta mahdollisimman
nopeasti kohteeseen. Huomioon on otettava myöskin sääolosuhteet. Tietyt olosuhteet voivat aiheuttaa valun keskeytymisen tai valunsiirtymisen toiseen ajankohtaan,
mikä voi vaikuttaa työmaan kokonaisaikatauluun ja muiden aliurakoitsijoiden työtoimenpiteiden aikataulujen uudelleenorganisointiin.
Myös radonkatko eli radontiivistysprofiili on asennettava ennen perustuksen lopputöitä. Radonkatkona käy myös radonhuopa. Profiilin tartuntareunojen on oltava
suunnattuna ylöspäin. Tällä taataan kestävä tartunta valettavaan laattaan. Radon on
luonnollinen radioaktiivinen kaasu. Radon saa alkunsa, kun maassa oleva uraani alkaa
hajoamaan. Ilman radonkatkoa kaasu pääsee rakoja pitkin talon sisäilmaan ja joka voi
vakavimmillaan aiheuttaa keuhkosyöpää. (Betonipumppaus N.d)

3.2 Välineet ja menetelmät
Suurin osa betonin kuljetuksesta tapahtuu betonisäiliöautoilla ja pumppaus pumppubetoniautoilla. Pumppaus nopeuttaa huomattavasti valutyötä ja vähentää työvoiman
tarvetta, sekä betonoinnin kokonaiskustannuksia. Betoniauton jakelupuomin ulottuma ylettää vaakana 17-48 m ja pystyssä 20-52 m. (Betonipumppaus N.d). Linjapumppauksessa kuitenkin ulottumat kertaantuvat. Puomin tarvitseva avaamiskorkeus on 5-11,5 m. Jakelupuomi pystytään taittamaan hydraulisesti maksimissaan neljästä kohdasta, liikkumasäde on 360 astetta. Suurimmillaan pumpputeho pystytään
säätämään 100 𝑚3 /ℎ. (Betonipumppaus N.d)
Kuljetuspumppuauto on varustettu jakelupuomilla ja on kätevin sekä joutuisin vaihtoehto vaikeasti lähestyttäviin ja ahtaisiin kohteisiin. Betonia saadaan kerrallaan työmaalle 1-6 𝑚3 riippuen autotyypin kantavuudesta. Jos tarvitaan lisäbetonia, voidaan
se kuljettaa työmaalle muilla säiliöautoilla ja purkaa vastaanottosuppiloon ja siitä valukohteeseen. Uuden kuorman noutaminen on myös mahdollista aikataulusta riippuen. Pumppausmatkaa voidaan myös lisätä jatkoletkuja käyttämällä.
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Sekoitussäiliöauto soveltuu kaikkien betonien kuljetukseen siinä olevien lisäsekoitussiipien johdosta. Kuormakoot vaihtelevat 5-8 𝑚3 välillä. Mahdolliset betonin lisäaineet pystytään lisäämään ja sekoittamaan betonimassaan vasta työmaalla, milloin
niiden vaikutusaika pitenee. (Betonipumppaus N.d)
Valukouru taas on huomattavasti muita vaihtoehtoja edullisempi massan siirtotapa,
mutta vain silloin, kun autolla päästään aivan kohteen viereen. Vaihtoehtoina on mekaaninen ja hydraulinen valukouru. Erinomainen ratkaisu vaakasuoria ja muunlaisia
matalia rakenteita valaessa.
Muita valun aikana tarvittavia välineitä ovat mm. pitkä linjaari massan tasoittamiseksi, tarvittavat hierrinkoneet tai lautaset ja liippausvälineet, sekä tärysauva, tärypalkit tai -koneet. (Betonipumppaus N.d)

3.3 Betonivalun suoritus
Valua aloitettaessa on huomioitava, että lattianrajaan on asennettu asianmukainen
solumuovinen irrotuskaista ja lattiakorko tulee merkitä yhden metrin korkeudelle
suunnitellusta lattiatasosta. Lattiakaivot on myöskin tarkistettava lopulliseen korkeuteensa ennen valun aloitusta ja tarvittaessa tuettava tai valettava, ettei valusuoritus siirrä kaivoa. Valaistuksen riittävyys ja miestarve neliöitä kohden on myöskin tärkeää huomioida.
Myös ennen valutyön aloitusta pidetään aloituspalaveri, missä sovitaan vastuuhenkilöt ja yritysvastuut, käydään suunnitelmat tarkoin läpi ja arvioidaan sen hetkiset sekä
tulevat sääolosuhteet. Tärkeää on myös selkeä työnjako, prosessin dokumentointi,
sekä kohteen vaatimat laatuvaatimukset ja niiden todentaminen. Myös betonin siirtotapa on tehtävä tässä kokouksessa selväksi. (BLY-14 2015.)
Betonimassan siirtoon voidaan käyttää:
• Pumppua
• Dumperia
• Hihnaa
• Nostoastiaa
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- Hihnaa tai dumperia käyttämällä betoni saa olla jäykempää ja karkeampaa.
Pumppauksessa massan on syytä olla huomattavasti hienorakeisempaa,
minkä seurauksena se on myös huomattavasti riskialttiimpaa halkeilulle.
- Massa on suositeltavaa tilata jo viikko tai puolitoista ennen betonointia, että

pystytään varmistamaan sen saatavuus suunnitellussa aikataulussa.
- Valualuejaoksi suositellaan liikuntasaumajakoa. Näin aluejako on selvä eikä

vaadi suurempaa suunnittelua. Ylimääräisistä työsaumoista on sovittava rakennesuunnittelijan kanssa.
- Betoni pitää tiivistää aina kauttaaltaan. Olosuhteissa, joissa betonin pinnalta
haihtuvan veden määrä on korkea, tulee käyttää varhaisjälkihoitoa heti massan tasauksen ja levityksen jälkeen. Jälkihoitoaine estää laatan halkeilua betonin varhaisvaiheen kovettumisen ja sitoutumisen aikana. Betonilaadullakin
voi olla vaikutusta varhaisvaiheessa tapahtuvaan halkeiluun mm. matala vesisementtisuhde, hitaasti sitoutuva sementti ja lämmitetty massa lisäävät
halkeamisen riskiä. (BLY-14 2015.)
- Vaikeat valuolosuhteet määritellään seuraavanlaisesti.
• Ilman RH on <50 %, tuuli, auringonpaiste ilman varjoa tai valutilan lämmitys lämminilmapuhaltimien avulla.
• Kylmä betonointialusta ja lämmin valutila; Yleinen tilanne betonia valettaessa suoraan maata vasten ilman eristeitä. (Maata vasten valaminen ei
ole enää yleistä).
- Valutilan lämpötilan pitää olla lattiatasolla vähintään +10 °C, jos lattian pinta
on tarkoitus hiertää.
- Hierto voidaan aloittaa, kun betonin pinta on kävelynkestävää, eikä pintaan
nouse vettä hierrettäessä. Hiertämisen aloitusaika vaihtelee ympäristöolosuhteiden ja betonisuhteutuksen mukaan. Lattia hierretään puulastalla käsin
ja liipataan teräsliipalla tai hierretään koneellisesti. (BLY-14 2015.)
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3.3.1 Valupohjan ja ilman lämpötila
Lattiarakenteessa on paljon ilman ja valupohjan kanssa kosketuksissa olevaa pintaalaa. Kun valutila ja alusta ovat valumassaa kylmempiä, myös betonimassa jäähtyy
nopeasti. Betonin sitoutumisnopeus on suoraan riippuvainen sen lämpötilasta, eli betoni sitoutuu hitaammin, mitä matalampi lämpötila on. Tämä viivästyttää myös hiertoaikaa ja betonin pinta on alttiimpi plastiselle varhaishalkeilulle. (BLY-14 2015.)
Alustan lämpötila on ongelmallinen maanvaraisissa lattioissa. Kylmä pohja viilentää
tuoreen betonikerroksen alaosan nopeasti. Mikäli valualueen lämpötila on korkeampi
kuin pohjan, valetun betonikerroksen lämpötila on pinnastaan korkeampi kuin alaosastaan. Mahdollisesti voi syntyä tilanne, jossa betonin pintaosa on valmis hiertämiseen, mutta alaosan sitoutuminen on viileyden takia hidastunut ja lopputuloksena
lattia ei kokonaisuudessaan kanna. Vaarana on, että pinta repeilee hiertokoneen painon vaikutuksesta. Hitaasti sitoutuva alaosa voi myös erottaa betonimassasta vettä,
kun yläosa on jo hierretty. Alaosasta noussut vesi voi muodostaa kohollaan olevia
kuplia hierrettyyn pintaan. Mikäli hierto joudutaan tekemään vetiselle pinnalle, pinnasta tulee helposti heikohko ja pölyävä. (BLY-14 2015.)
Sitoutuessaan sementti vapauttaa lämpöä, etenkin jos valualueen lämpötila on liian
alhainen massiivisissa lattioissa. Tästä saattaa ilmetä tilanne, jossa rakenteen sisäosan lämpötila on sementin aikaan saaman hydrotaatiolämmön takia huomattavasti
rakenteen pinnan lämpötilaa korkeampi. Betonin lämpötilan vaihdellessa tapahtuu
betonissa tilavuusmuutos. Tätä myös kutsutaan lämpötilamuodonmuutokseksi. Tästä
seuraa se, että rakenteen pinta supistuu eri vaiheissa kuin sisäosa. Tällöin lämpöjännitykset nousevat suuriksi ja jännitykset voivat aiheuttaa halkeamisen. Tuleekin siis
varmistaa, että valutilan lämpötila on riittävän korkea ja tasainen. Tarpeen vaatiessa
käytetään lisälämmittimiä. Myös sementin hydrotaation tuottamaan lämpöön voidaan vaikuttaa valitsemalla ilmasto-olosuhteisiin sopivat sideainekoostumukset. Sementeistä SR- ja yleissementit tuottavat kaikista vähiten hydrotaatiolämpöä. Pika- ja
rapidsementtejä taas kannattaa välttää massiivirakenteissa. Osa sementistä voidaan
korvata kuonajauheella tai lentotuhkalla, joiden hydrotaatiolämpö on sementtejä
huomattavasti pienempi. (BLY-14 2015.)
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Sideainekoostumuksesta on hyvä huomioida notkistuksen vaikutus erilaisissa valamislämpötiloissa. Notkistin hidastaa sitoutumisen alkamisajankohtaa, ja tämä vahvistuu
lämmön laskiessa. Ongelmaksi se voi muodostua varsinkin silloin, kun betonin notkeus muuttuu eri kuormien välillä. Silloin sitoutumisen alkaminen vaihtelee lattiassa
eri osissa eri aikaan ja oikean hiertämisajankohdan määrittäminen vaikeutuu. (BLY-14
2015.)
Ennen lämmityksen aloittamista on tärkeää tukkia ikkuna- ja oviaukot. Etenkin alustan lämmitys on aloitettava hyvissä ajoin. Myös valun reuna-alueilla suojataan mahdolliset kylmäsillat. Betonoinnin aikana on syytä huomioida lämmittimien suuntaukset. Kuumaa ilmaa ei saa puhalluttaa suoraan lattiapintaan, vaan tilan lämmittämisen
on tapahduttava tasaisesti. Lämpimässä olosuhteessa ulkovaluissa on huomioitava
auringon säteilyn lämmittävä vaikutus ja varjokohdat. Etenkin keväisin lämpötilaero
auringon ja varjon välillä on suuri, mikä aiheuttaa eriaikaista sitoutumista. Tämä vaikeuttaa hierron oikea-aikaista suoritusajankohdan valintaa. (BLY-14 2015.)

3.3.2 Tuuli ja ilman kosteus
Ilman kosteudella on huomattava vaikutus pintabetonista haihtuvan veden määrään
ja haihtumanopeuteen. Runsaasta haihtumisesta seuraa plastista halkeilua. Huomattavinta on veden haihtuminen talvella sisätiloissa, jolloin suhteellinen kosteus voi olla
alle 20 %. Alkukesästä ilman suhteellinen kosteus voi laskea huomattavan matalaksi.
Auringonpaiste sekä kuiva ilma aiheuttavat lähes poikkeuksetta betonipinnan halkeilua, mikäli varhaisjälkihoitoa ei käytetä. Varhaisjälkihoito tulee aloittaa heti pinnan oikaisun jälkeen. Tämän takia valutilan suhteellisen kosteuden seuraaminen kuuluisi
olla osa perustoimenpiteitä. Riittävän jälkihoidon puuttuessa betonin pinta voi ”korppuuntua” ennen valun alaosassa tapahtuvaa sitoutumista. Lopputuloksena syntyy
heikosti hierrettävä pinta, johon saattaa nousta vesirakkuloita valun alaosasta erottuvasta vedestä. (BLY-14 2015.)
”Tuuli kiihdyttää veden haihtumista lattian pinnalta. Sisätiloissa valutila
yleensä voidaan suojata tuulelta peittämällä kaikki ikkuna- ja oviaukot.
Ulkotiloissa ainoa tapa suojautua tuulen kuivaavalta vaikutukselta on
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levittää valun pinnalle riittävä kerros jälkihoitoainetta heti pinnan oikaisun jälkeen.” (BLY-14 2015.)

Kuvio 5. Kuviossa esitetty veden haihtumanopeus riippuen ilman suhteellisen kosteuden (RH) ja lämpötilan vaikutuksesta. (BLY-14 2015.)

Kuvio 6. Kuviossa kuvataan tuulen nopeuden vaikutusta siihen, kuinka paljon varhaisvaiheen kutistumaa tapahtuu. (BLY-14 2015.)

3.3.3 Valualustan kosteus, puhtaus ja lujuus
Kiinnitetyissä pintalaatoissa valualustan kosteudella saattaa olla suurikin merkitys valun kiinnittymiseen alustaansa. Mikäli alusta on liian kuiva, se imee vastavaletusta betonista kosteutta, jolloin betonin sitoutumiseen tarvittava vesi vähenee eikä sen seurauksena saa saavutettua suunniteltua lujuuttaan. Lisäksi voimakas veden haihtumi-
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nen betonin huokosista aiheuttaa plastista halkeilua. Paraskaan jälkihoito ei auta silloin, kun vesi imeytyy alustaansa. Alustan pinnan olisikin hyvä olla valun alkaessa
kauttaaltaan kostea, mutta pinnalla taas ei pidä olla irtovettä. Kevyt kastelu on hyvä
aloittaa jo useampi päivä ennen valua. Parhaan lopputuloksen saamiseksi suositellaankin koneellista sementtilaastiharjausta. (BLY-14 2015.)
Myös valualustan siisteydellä ja puhtaudella on iso merkitys lattian kiinnittymisen
kannalta. Jäte, kuten esim. sahausliete on syytä poistaa ennen valua. Jos valualustan
pinta on huonokuntoinen niin kerros on poistettava.

3.3.4 Olosuhdevaikutukset kovettuvaan lattiaan ja lujuuden
kehitys
Betoni on lujuudenkehitykseltään verrannollinen kovettumisen aikaiseen lämpötilaan. Betonin sitoutuminen hidastuu lämpötilan laskiessa. (BLY-14 2015.)

Kuvio 7. 260 mm paksun välipohjalaatan lujuudenkehitys laatan keskellä eri ympäristölämpötiloissa. Massa C25/30 #16 mm S3 (BLY-14 2015.)

Betonin puristuslujuus kehittyy nopeammin kuin vetolujuus. Tämän seurauksena pistekuormasta aiheutuva halkeiluriski alareunalle on otettava huomioon asetettaessa
rasitusta tuoreelle laatalle. (BLY-14 2015.) esim. erinäisillä saksinostureilla, laattalavoilla tai muilla raskailla suuren pistekuorman omaavilla tavaroilla. Betonin kuormituskestävyys on aina varmistettava lämpötilamittauksiin perustuvin lujuudenkehityslaskelmin, jotka tekee rakennesuunnittelija.
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Viileissä ja kosteissa olosuhteissa betonin kovettuminen niin kuin myös kuivumiskutistuminen hidastuvat. Useimmiten lämpötilaa joudutaan korottamaan liian nopeasti
pääsääntöisesti aikataulussa pysymisen ja kuivumisen nopeuttamisen vuoksi. Tämän
seurauksena kutistuminen voimistuu huomattavasti. Tällöin laatan yläpinta kuivuu
alapintaa nopeammin. Suhteellisen kosteuspitoisuuden ero laatan ala- ja yläpinnassa
voi olla helposti 15-20 %. Kun laatan yläpinta kutistuu nopeammin kuin alapinta, syntyy jännityksiä, jotka taasen käyristävät laattaa reuna-alueiltaan ylöspäin. Kun betonilaatan päälle asetetaan kuorma, ylöspäin käyristyneet reunat taipuvat ja saattavat
haljeta taivutuskohdastaan. Käyristymisen aiheuttamat halkeamat lisääntyvät sitä
enemmän, mitä enemmän rakenteessa on liikuntasaumoja. (BLY-14 2015.)
Betonilaatan kuivaamistoimenpiteet voidaan aloittaa, kun riittävän pitkä jälkihoitoaika on kulunut. Tällöin betoni on saavuttanut riittävän lujuuden ja kestää kuivumisesta aiheutuvat kutistumavoimat. Kuivumisen aikaisella olosuhdehallinnalla voidaan
vaikuttaa lattian päällystämisen aloitusajankohtaan ja siten koko rakennusprojektin
aikatauluun. (BLY-14 2015.)

3.4 Jälkityöt - jälkihoito
Jos betonin pinnalla olevan veden haihtumista ei pystytä estämään, seuraa aina seuraava ketjureaktio.

Kuvio 8. Betonissa tapahtuva ketjureaktio (Betonin jälkihoito N.d)
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Jälkihoidon tarkoitus on estää betonipinnan liian aikainen kuivuminen. Oikeanlaisella
jälkihoidolla vaikutetaan betonipinnan lujuuteen, tiiveyteen, pölyävyyteen ja kulutuskestävyyteen, alustan tarttuvuuteen, päällystettävyyteen ja halkeiluriskiin. Lattiatöille
tulee tehdä jälkihoitosuunnitelma. Huomioon tulee ottaa kyseisen kohteen ominaisuudet sekä valuolosuhteet. Tulee myös määritellä tuoreelle rakenteelle sallittu kuormitus. Lisäksi sovitaan toimenpiteiden vastuuhenkilöt ja työn valvonta. Jälkihoitosuunnitelma on suositeltavaa tehdä betonilattiatöiden aloituspalaverin yhteydessä.
Myös jokaisen valukerran jälkeen olosuhteet ja jälkihoitotoimenpiteet tulee dokumentoida betonointipöytäkirjaan. (Betonin jälkihoito N.d)
Jälkihoito jaetaan kahteen ajalliseen vaiheeseen: varhaisjälkihoitoon, mikä tehdään
pikimmiten pinnan oikaisun jälkeen ja varsinaiseen jälkihoitoon, mikä tehdään pinnan
hierron jälkeen.
Jälkihoidon lopettamisen jälkeen alkaa kuivumiskutistuminen. Kuivumiskutistumista
ei kokonaan voida estää. Halkeilun rajoittamisen kannalta erityisen tärkeää on, että
betonilla on riittävästi vetolujuutta vastaanottamassa kuivumiskutistumisesta aiheutuvia jännityksiä ja voimia. (Betonin jälkihoito N.d)

3.4.1 Varhaisjälkihoito
Varhaisjälkihoidon merkitys korostuu, kun tuulen nopeus on suuri, RH matala ja ilman
tai lattiapinnan lämpötila on korkealla, jolloin veden haihtuminen betonin pinnalta on
hyvinkin voimakasta. Betonilaaduista notkistetut, säänkestävät sekä korkea lujuuksiset betonit vaativat yleensä varhaisjälkihoitoa niiden vähäisten vedenerottumisominaisuuksien takia. Varhaisjälkihoitoaine levitetään betonipinnalle sumuttamalla. (Betonin jälkihoito N.d)
Pinta voidaan myös pitää kosteana vettä sumuttamalla. Veden nopea haihtuminen
on kuitenkin ongelma, joten toimenpide on jaksotettava tasaisiksi väliajoiksi. Liian
voimakas vesisumute tekee pinnasta heikon ja pölyävän. Myös muovi on hyvä vaihtoehto liian nopean haihtumisen estämiseksi.
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Kuvio 9. Plastinen kutistuma esitetty eri jälkihoitoaineen ruiskutusmäärillä, tuulen
nopeus 2,5 m/s, lämpötila 20 °C, RH 40 % (Betonin jälkihoito N.d)

3.4.2 Varsinainen jälkihoito
Viimeisen hiertokerran jälkeen tasaisesti sumutettu riittävän suuri jälkihoitoainemäärä on tarpeeksi tehokas hoitotapa yleisimmissä tapauksissa. Lattiapinnalle hoitoainemäärää arvioidessa otetaan huomioon ilmavirtausten mukana alueen ulkopuolelle kulkeutuva ainemäärä. Aineen käytössä on noudatettava ensisijaisesti tuotevalmistajan käyttöohjeita. Jälkihoitoaineen tehokkuutta pystytään tarpeen vaatiessa parantaa tekemällä käsittely uudestaan seuraavana telaamalla toinen kerros hoitoainetta lattiapinnalle. Jälkihoitoajan päätytyä tulee hoitoaine poistaa betonipinnalta
pinnan harjauksella, hionnalla tai sinkopuhalluksella. (Betonin jälkihoito N.d)
”Olosuhteissa, joissa joudutaan tekemään voimakasta kuivaamista,
pelkkä jälkihoitoaineen käyttäminen ei kuitenkaan riitä. Jälkihoito voidaan tässä tapauksessa tehdä suojaamalla betonipinta heti viimeistelyn
jälkeen muovilla. Useimmiten se ei kuitenkaan ole mahdollista pinnan
vaurioitumisen takia. Siksi muovi levitetäänkin vasta valua seuraavana
aamuna. Tässä tapauksessa jälkihoito on syytä aloittaa heti valun jälkeen, joko jälkihoitoaineen tai veden sumuttamisella. Muovia käyttäessä tulee estää tuulen pääseminen muovin alle tiiviiksi teipattujen saumojen tai riittävien limityksien sekä painojen avulla. Lattiapinta tulee pitää kosteana muovin alla. Jos pinta pääsee kuivamaan, se on kasteltava
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ja peitettävä uudelleen. Tämän vuoksi kastelu ja muovilla peittäminen
ovat työläitä hoitomenetelmiä. Muovin sijaan voidaan käyttää myös
suodatinkangasta, jota kastellaan päältäpäin. Kasteltava kangas varmistaa tasaisen kosteuden koko hoitoalueelle, mutta toisaalta jatkuva
lattian imeytettävä vesi pidentää rakenteen kuivumisaikaa. Tämä ei ole
toivottavaa, mikäli lattia päällystetään tai pinnoitetaan myöhemmin,
mikä on suhteellisen yleistä.” (Betonin jälkihoito N.d)
Lämpötilan tulee olla pinnassa vähintään +5 °C koko suunnitellun jälkihoitoajan. Paksuissa laattarakenteissa laatan ytimen ja pinnan välillä oleva lämpötilaero tulee tarpeen vaatiessa rajoittaa 15-20 asteeseen peittämällä betonipinta esim. kevytpeitteillä
betonipinnan salliessa. Tämä estää pinnan liiallisen jäähtymisen ja aiheuttamasta
lämpöliikkeestä johtuvaa halkeilua. Hoitoajan pituuteen vaikuttavat kovettumisolosuhteet, laatan ympäristöluokka sekä käytetyn betonilaadun kovettumisnopeus. (BLY14 2015.)
”Jälkihoito voidaan lopettaa rasitusluokissa XC0 ja XC1, kun betoni on
saavuttanut 60 % nimellislujuudestaan, ja muissa XF2 ja XF4 -luokissa,
kun betoni on saavuttanut 70 % nimellislujuudestaan. Rakenteita, jotka
kuuluvat luokkiin XF2 ja XF4 tai joita edellytetään erityistä kulutuskestävyyttä, tulee jälki hoitaa, kunnes betoni on saavuttanut 80 % lujuudestaan.” (BLY-14 2015.)
Jälkihoitoon kuuluu myös valetun lattian tasaisuuden mittaus valua seuraavana päivänä. Tässä mittauksessa on oltava mukana myös valutyön suorittaneen yrityksen
edustaja. Jos suuria epätasaisuuksia havaitaan, on lattiakorkeus vielä korjattavissa ilman suurempia toimenpiteitä betonin ollessa vielä pehmeää. Korjauksena epätasaisuuksille suositellaan paikallista hiomista hienolla hiomalaikalla, tai jos alue on suurempi niin lattianhiomakoneella ja hienojakoisella laikalla.

Taulukko 2. Jälkihoidon suositeltavat vähimmäisrajat eri kovettumisolosuhteissa
nopeasti kovettuvalle betonille. (BLY-14 2015.)
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Taulukko 3. Suositeltavat jälkihoidon vähimmäisrajat normaalisti kovettuvalle betonille. (BLY-14 2015.)

4. Pinnoitus
Betonin pinnoitusvaihe tehdään siinä vaiheessa, kunnes lattia on saavuttanut pinnoitukseen vaadittavan kosteusprosentin RH<85 % mitattuna 2/3 betonilaatan paksuudesta. Tehdään porareikämittaus, mikä antaa kosteusprosentin parin päivän päästä.
Varsinainen pinnoitustyö voidaan aloittaa, kun tasoitteesta tai betonipinnasta 20mm
syvyydeltä suhteellinen pinnankosteus on taulukossa 4 ilmoitettujen arvojen tai pinnoitusmateriaalin valmistajan ilmoittaman kosteusvaatimuksen mukainen. Tällä varmistetaan, ettei pinnoite joudu liialliseen kosteusrasitukseen tai ettei betonin kutistuminen laajene haitallisen suureksi. Pinnoitustyövaihe on yleensä viimeisiä työmaan
sisäpuolella tapahtuvia töitä, kunnes muut tekniset työt ovat kunnossa. Pinnoitustyö
vaatii paljon aikaa, logistiikkasuunnittelua ja työtilaa. Se myös voi estää tiettyjä työvaiheita toteutumasta aikataulullisesti riippuen pinnoitettavan pinta-alan massiivisuudesta ja vaikeudesta.
Logistiikka kannattaa suunnitella materiaalin säilönnän kannalta jo huomattavasti
paljon aikaisemmin, ennen kuin pinnoitusmateriaalia otetaan vastaan työmaalle.
Tällä tavoin säästytään liialliselta kaaokselta työmaalla. Varastointi tulee suorittaa siten, että tavaran siirtomatkat ovat vaivattomia ja lyhyitä sekä siltä kannalta, ettei niiden varastointi aiheuta muille työvaiheille suurempia viivästyksiä.
Pinnoitusosassa käsittelemme joitakin yleisimpiä pinnoitusmateriaaleja, sitä mihin ne
soveltuvat parhaiten sekä asennustapoja kyseisille materiaaleille. (RT 42-610071.
2010.)
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4.1 Lattiatoleranssit, laadunvarmistus ja tasaisuus
Laatu ja laadunvarmistus pystytään jakamaan kolmeen osaan betonoinnin ja pinnoituksen suhteen: yrityksen oma laadunhallinta, viranomaisvaatimukset ja hankkeiden
ominaispiirteiset laatuvaatimukset. Yritys ei itsessään pysty vaikuttamaan laadunvarmistukseen muuten kuin seuraamalla annettuja työohjeita työtoimenpidettä kohden
ja ennakkosuunnittelemalla huolellisesti työvaiheet ja itse suorituksen. Viranomaisvaatimuksiin sisältyvät pääsääntöisesti lait sekä kaavan ja rakennusluvan osoittamat
vaateet ja rakennusvalvonnan antamat ohjeet. Hankinnan ominaispiirteiset laatuvaatimukset tulevat siinä vaiheessa mukaan, kun kohde on esimerkiksi Kuivaketju 10,
elinkaarihanke tai vastaava hankkeeseen mukaan otettu erikoissuunnitelma.
Laatua pyritään varmistamaan erinäisillä suunnitelmilla kuten esimerkiksi betonoinnista tehdään betonointisuunnitelma, pinnoituksesta pinnoitussuunnitelma ja näiden
ohella työmaa on myös velvollinen noudattamaan ja seuraamaan suunnitelman oikeaoppista toteuttamista. Huomioon on myös otettava materiaalivalmistajien ohjeet.
Lisänä näihin voi tulla rakennusvalvonnan kautta lisävaateita. Tämän takia onkin tärkeää, että jokainen hankkeen osapuoli on mukana suunnitelmia laadittaessa.

Taulukko 4. Betonilattian laatutekijöiden valintaohje (Betonilattian pintarakenteet
N.d.)
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”Betonilattian tasaisuusvaatimukset riippuvat rakennuskohteen käyttötarkoituksesta. Lattialta vaaditaan riittävä suoruus, jotta liikkuvien ja
paikallaolevien laitteiden käyttö on mahdollista. Lattiapinnan tasaisuuden arvosteluperusteena käytetään hammastusta ja aaltoilua.” (Kantola, T. 2018.)
Pääosin suunnittelijat vastaavat lattiakaltevuuksien valinnasta, ja lattioiden tulee olla
kaikilta osin suunnitelmaasiakirjojen mukaiset. Suunnitelmien tulee myös täyttää
By45 (Betonilattiat 2018) esitetyt vaatimukset. Sään vaikutuksille joutuvissa betonilaatoissa betonin tulee täyttää By 50 esitetyt ja määräämät vaatimukset.
Ellei suunnitelma asiakirjoissa ole todennettu lattian tasaisuuden, kulutuskestävyyden tai muiden laatutekijöiden osalta, käytetään tällöin By 45 (Betonilattiat 2018)
määriteltyä vähintään tavanomaiseen käyttöön tarkoitetun lattian laatutekijöitä.
Tasoitettavien lattioiden pinta on vähintään puuhierretty. Tartuntaa estävä sementtiliimakerros tulee hioa pois. (RT 14-11016)

Taulukko 5. Sallitut poikkeamat lattian suoruudessa. (By45/Bly7 2018.)
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4.2 Pinnoitusvalmius
Pääsääntöisesti työmaaolosuhteissa kiinnitetään huomiota lattiakosteuksiin silloin,
kun betonilaatan päälle ollaan asentamassa pinnoitetta. Tällöin tilaajan vaatimuksena
on materiaalikohtainen lattian pinnoitusvalmius. Tämä tarkoittaa sitä, että lattiasta
on oltava viralliset kosteusmittaustulokset saatavilla, ennen kuin lupaa pinnoittamiselle annetaan. Seuraavissa taulukoissa ollaan määritelty betonin kosteuden raja-arvot eri lattiapäällysteille.

Taulukko 6. Betonin kosteuden raja-arvot eri päällysteille. (RT 42-610071. 2010.)

Taulukko 7. Betonin kosteuden raja-arvot laatalle. (RT 42-610071. 2010.)
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4.3 Pinnoitusmateriaalit
Yleensä lopullinen pinnoitus ei tapahdu suoraan betonin päälle, vaan yleisemmin tehdään ylitasoitus plaanolla eli betonilattiatasoitteella. Plaanon tarkoituksena on tasoittaa lattiapinta lopulliseen suoruuteensa. Plaano on pumpattava sementtipohjainen
betonilattioiden tasoite, jota käytetään yleisesti julkisten tilojen ja asuinrakennusten
lattioiden tasaamiseen.
Kerrospaksuudet vaihtelevat 4-80 mm välillä, riippuen käyttökohteesta ja tuotteesta.
Normaalisti mitä paksumpi kerros pumpataan kerralla, sitä pidempi kuivumisaika.
Tuote kuljetetaan kohteeseen erikoispumppuautolla eikä työmaalla tarvitse erikseen
sekoitella tuotetta. Asennuksen ja kuivumisen jälkeen on suotuisaa ottaa lattiasta
kosteudet ennen pinnoitteiden asennusta. (Betonipumppaus N.d)

Kuvio 10. Valmista tasoitepintaa.

4.3.1 Laattalattia
Useimmiten lattialaattaa asennetaan keittiöihin, eteisiin, märkätiloihin, takkahuoneisiin ja aulatiloihin, mutta toisaalta laatoitus on käytännöllinen melkein missä vaan.
Parhaita laattalattian ominaisuuksia on sen kestävyys ja sen tuotannollinen saatavuus. On myös syytä huomioida, että laattalattia ei ole vesitiivis, ellei sen alle ole
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asennettu vedeneristettä kuten esim. märkätiloissa ja saunoissa. Lattialämmitys on
useimmiten ehdoton, koska lämmittämätön lattia johtaa kylmää. Lattialämmitys vaikuttaa myöskin betonin kuivumiseen ja betonissa olevan veden ja kosteuden käyttäytymiseen.
Ennen laatoitusta on pohja tasoitettava lopulliseen suoruutensa esimerkiksi edellä
mainitulla plaanolla. On erittäin tärkeää, että pohjustus on mittatoleransseissaan,
koska varsinkin pienemmillä laatoilla jo 1 mm epäsuoruus voi näkyä ja kertaantua laatoitusmatkan kasvaessa.

4.3.2 Muovimatot
Muovin käyttö lattiamateriaalina aloitettiin jo 1950-luvulla. Tällöin valmistettiin pääsääntöisesti vinyyliasbesti- tai vinyylikvartsilaattoja, yleisnimitykseltään flex-laatat.
Yksiaineisten eli homogeenisten (PVC) mattojen valmistus alkoi samalla vuosikymmenellä. Ennen muovimaton saapumista pinnoitemarkkinoille yleisimpiä käytettyjä mattotyyppejä olivat linoleumimatot. Ominaisuuksiensa ansiosta muovimatto on noussut
huomattavasti yleisemmäksi pinnoitustuotteeksi kuin linoleumi. (RT 42-610071.
2010)
Muovimattojen yleisimpänä sidosaineena käytetään polyvinyylikloridia (PVC), joka on
kestomuovia. PVC on ominaisuuksiltaan hyvä, sillä sitä voi muokata lämmöllä useita
kertoja muoviaineksen kärsimättä. Markkinoilla on nykyään myös paljon PVC:tä muovilaadun korvaavia tuotteita, jotka ovat ympäristöystävällisyydeltään suotuisempia,
mutta kuitenkin käyttöominaisuuksiltaan PVC-tuotteita vastaavia.
Muovimatot voidaan jakaa niiden rakenteen perusteella kolmeen eri pääryhmään:
yksiaineiset, monikerroksiset sekä eriaineiset muovipäällysteet. (RT 42-610071. 2010)
Yksiaineiset eli homogeeniset päällysteet kestävät todella kovaa kulutusta. Laadukkaimmissa tuotteissa on myös polyuretaanikäsittely (PUR) pinnassa. Mattojen paksuudet vaihtelevat 1,5-2,5 mm välillä. Myös askelääni- ja akustokäsiteltyjä tuotteita
on markkinoilla hyvin saatavilla.
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Käyttökohteina ovat yleensä julkiset tilat, sairaalat, myymälät, päiväkodit sekä koulut.
Yksiaineiset matot soveltuvat myös hyvin märkätilojen vedeneristeeksi. Tuotteita on
myös tarjolla EPA-tiloihin. Eli tiloihin, joissa materiaaleilta vaaditaan sähkönjohtavuuteen liittyviä ominaisuuksia. (RT 42-610071. 2010)
Monikerroksiset muovipäällysteet koostuvat kahdesta tai useammasta kerroksesta,
joista ohuempi pintakerros on hyvin kulutusta kestävä ja aluskerrokset täyteainepitoista muoviseosta. Kerrokselliseen mattoon voidaan painattaa lähes minkälainen kuviointi tahansa.
Monikerroksisen maton pintakerros on yleensä kirkasta PVC-muovia tai PVC-vapaata
ionomeerimuovia, mikä on joustavaa ja hyvin kulutuksen kestävää. Tässäkin on PURkäsittely pinnassa. Paksuus tuotteella vaihtelee 2 mm ja 4 mm välillä.
Käyttökohteita ovat mm. julkiset tilat, sairaalat, myymälät, päiväkodit, koulut sekä
asunnot. (RT 42-610071. 2010)
Eriaineiset muovimatot (heterogeeniset) koostuvat muovisesta pintakulutuskerroksesta, minkä alla on solumuovista tai jostakin muusta aineesta valmistettu joustava
pohjakerros. Välissä voi olla myös elämistä ehkäisevä lasikuitukerros. Aluskerros tai –
kerrokset ovat pehmeää solumuovia tai vastaavaa materiaalia, joka antaa hyvän askelmukavuuden ja parantaa askelääneneristävyyttä. Pohjalla voi olla myös juutti-,
korkki- tai huopakerros. Paksuus vaihtelee 4...6 mm välillä.
Käyttökohteita ovat mm. julkiset tilat, sairaalat, myymälät, päiväkodit, koulut sekä
asunnot. Myös ns. ”joustomatot” kuuluvat tähän ryhmään. Joustomattoja käytetään
pääsääntöisesti liikuntahalleissa ja -saleissa.
Muovimattojen asennus tehdään liimaamalla päällyste ylitasoitettuun betonipintaan
tai puulevyn päälle. Maton saumat jyrsitään ja hitsataan yhteen mattosarjan mukana
tulevalla muovisella hitsauslangalla. Joustomattoihin voidaan käyttää kemiallista saumausnestettä. Saumat viimeistellään puhtausleikkauksella. (RT 42-610071. 2010)
Muovipäällysteitä hoidettaessa tulee seurata tuotevalmistajan ohjeistusta, koska eri
mattotyyppien hoito-ohjeet voivat olla huomattavan erilaisia. Päällysteet puhdistetaan yleensä pesuaineilla, joiden pH-arvo on luokkaa 7-9. Käyttöönotossa rakennuspölyn siivoamiseen soveltuu parhaiten pesuaine pH-arvoltaan 4-6. Korkeasti emäksi-
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set liuottimet vahingoittavat muovimaton pintaa. Laajemmilla pinnoilla taas käytetään lattianhoitokonetta. Joissakin mattotyypeissä on vielä käytössä jälkivahaus,
mutta urakoitsijat suosivat enemmän tuotteita, joissa sitä ei tarvitse tehdä johtuen
sen aiheuttamasta lisätyöstä. (RT 42-610071. 2010)

Taulukko 8. Lattiapäällysteiden käyttöluokitus (Lattiapäällysteet N.d)

4.3.3 Parkettilattiat
Lautaparketti, tai lamelliparketti on nykyään yleisemmin käytettävä parkettituote.
Lautaparketti on kolmikerrosrakenteinen ristiin liimattu pinnoite, jonka pinnan muodostaa 3-5 mm paksu täyspuinen kulutuspinta. Mitä paksumpi pintakerros on, sitä
useammin pinta pystytään hiomaan ja sitä pitkäikäisempi tuote myös on.
Välikerros on useimmiten edullista puumateriaalia, esimerkiksi kuusesta tai männystä
valmistettua sälettä, jonka syysuunta on vastakkainen pinta- ja pohjakerroksen
kanssa. Edullisimmissa parketeissa välikerros voi olla lastulevyä, joka ei jäykkyydeltään ole yhtä kovaa kuin vaneri eikä se kestä mahdollista rakenteesta nousevaa kosteutta. Välikerroksen reunassa on kiinnitykselle tarkoitettu pontti, mikä kiertää parkettilamellin jokaisella sivulla. Pohjakerros on tavallisesti puurimoista koottu. Lautaparketti on myös valmiiksi pintakäsitelty joko öljyllä tai lakalla ja on heti asennuksen
jälkeen käyttövalmis.
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Itsekantavia lautaparketteja käytetään suhteellisen vähän. Parketit kiinnitetään ruuvaten tai naulaten ja liimaten koolauksistaan kuten lautalattiatkin. (RT 42-610074.
2010)

Kuvio 14. Yleisimmät lautaparkettityypit (RT 42-610074. 2010)

Lautaparketti asennetaan tavallisimmin uivaksi alusrakenteen päälle, jolloin lamellit
kiinnitetään toisiinsa joko liimaamalla pontista tai lukkopontillisissa parketeissa lukkopontin avulla. Kaikkiin kiinteisiin pystyrakenteisiin, esimerkiksi seinään, jätetään noin
10 mm liikuntasauma kosteusvaihtelusta johtuvan elämisen takia. Yli 8 metriä leveisiin lattioihin tehdään myös liikuntasauma.
Suurissa lattiapinnoissa elämisvaran koko on laskennallisesti 1,5 mm lattiametriä kohden pituus ja leveys suuntaan. Betonilattian ja parketin väliin asennetaan alustan kosteussuluksi ja askeläänieristeeksi korkkiraehuopa, aaltopahvi tai useimmiten solumuovi. Vierekkäisten parkettilevyjen jatkokset limitetään vähintään 300 mm, ellei toimittajan ohjeistuksessa määrätä tätäkin pidempää limitystä.
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Lautaparketti voidaan asentaa myös liimaamalla pohjasta alustaan. Liimaus on kuitenkin vaativaa, koska parkettilaudat ovat suuria ja jäykkiä, eivätkä ne välttämättä liimaudu joka kohdasta tasaisesti. Liimaamalla kuitenkin saavutetaan kokonaisuudeltaan huomattavasti jäykempi ja kiinteämpi lattia, mutta taas korjaustyöt tai uusiminen on työläämpää. (RT 42-610074. 2010)
Kun lautaparkettia kiinnitetään puuvasoihin, saa vasojen välimatka keskeltä keskelle
olla enintään 600 mm 13-15mm paksuissa parketeissa. Parkettilaudat naulataan jokaiseen vasaan, sekä jatkokset liimataan. Jatkoksista joka kolmas saa osua saumojen
vasojen väliin.
Lakatun lautaparketin voi kunnostaa hiomalla 1-3 kertaa, minkä jälkeen pintakerroksen puuosa on niin ohut, että hiomista ei voida enää suorittaa. Käytöstä riippuen parketti olisi syytä huolto- ja korjaus käsitellä hiomalla ja pintakäsittelyllä noin kymmenen vuoden välein.

4.3.4. Laminaattilattiat
Laminaattilattioiden markkinointiosuus on kasvanut nopeasti. Käyttömäärissä lattialaminaattia käytetään yhtä paljon kuin parkettia. Kysyntää on lisännyt tuotteen
helppokäyttöisyys ja vaivaton asennus.
Ominaisuuksiltaan laminaatti on hyvin paljon lautaparketin tyylinen. Se on monikerrosrakennetta, jossa on myös erittäin vahva kulutuspinta. Päällimmäisenä kerroksena
on luja laminaatti, välikerroksena puulevy ja alimpana vastalaminaatti. Lisäkerroksena
voi olla pohjaan jo valmiiksi asennettu äänieriste. Näkyvä pinta laminaatissa on
yleensä pelkkä kuva puusta tai muusta pinnoitteesta, joka on liimattu aluslevyn ja
pinta kalvon väliin. (RK 30403.)
Laminaattilattia on lujaa, mutta huonoja puoliakin on. Sen muodonmuutoksen voivat
olla voimakkaita. Laminaattiin tulee herkästi rakennuksen elämisen seurauksena reunalohkeamia ja saumojen rakoilua.
Laminaatin alustavaatimukset ovat samat kuin lautaparketilla, mutta neliöhinnaltaan
se on huomattavasti halvempi.
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Laminaatti on ”kertakäyttötuote”. Pieniä kolhuja ja naarmuja pystytään paikkaamaan,
mutta huonona puolena on, että sitä ei voida hioa eikä lakata. Kolhuja saanut lattia
on siis vaihdettava kokonaan. (RK 30403.)
Liimaponttien tilalle on tullut lukkopontit. Lukkoponttiset laminaatit joko työnnetään
toisiaan vasten tai taitetaan niin, että pontit loksahtavat paikoilleen. Lukkopontilliset
laminaatit ovat hyviä ja toimivia sekä huomattavasti helpommin asennettavia verrattuna liimapontillisiin laminaatteihin. Liimapontillisten laminaattien käytöstä ollaan
muutenkin luopumassa melkein kokonaan. (RK 30403.)
Laminaatissa olevan puu kuvan tilalle voidaan vaihtaa myös ohut puuviilu. Ohutta
kerrosta ei voida kunnostaa. Markkinoilla on myös laminaatteja, joissa puuviilukerros
on pari millimetriä paksu. Sen voi kertaalleen myös kunnostaa hiomalla ja lakkaamalla. Tämä malli on yleistymässä juurikin sen kunnostamisen omaavien ominaisuuksiensa takia. (RK 30403.)
Valittaessa laminaattia kohteeseen tulee suunnittelijoiden tietää, millaisessa käytössä
ja millaisiin tiloihin laminaatti tulee, sillä materiaalien valinnalla on iso merkitys sen
asennukseen, hoitoon, kestävyyteen ja mahdollisiin korjaustöihin.
Suunnittelijoiden tulisi määritellä aluksi, kumpaan luokkaan laminaatti kuuluu, asuinvai julkitilakäyttöön. Tämän jälkeen valitaan laminaattipäällyste tilojen korkeimman
käyttöluokan mukaan. Käyttöluokat on jaoteltu taulukossa 7 numeroin 21-23 ja 3133, jotka tarkoittavat seuraavaa. (RT 14-11103)

Taulukko 9. Laminaatin käyttöluokan määrittäminen. (RT 14-11103.)
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5. Yleisimmät virheet maanvaraisessa lattiassa
Maanvaraisen lattian ominaispiirteiset virheet voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: laatan halkeilu, käyryys, kutistuma ja kosteustekniset vauriot. Tilaajan huomioon on tullut myös tasaisuuspoikkeamat lattioissa ja liian vähäiset lattiakallistukset. Nämä johtuvat valuaikaisista virheistä, mitkä näkyvät heti valun kovetuttua.

6.1. Halkeilu
Halkeilu on yleisin betonilattiaan ilmestyvä vauriomuoto. Huomattavia ehkäisykeinoja
halkeilulle on betonilaadun oikea valinta sekä riittävä rakenteiden suunnittelu. Halkeilu on suoraan verrannollinen lattian kutistumaan: mitä pienempi kutistuma, sitä
vähemmän halkeilua. Halkeilu pystytään rajoittamaan, kun betonin annetaan vapaasti kutistua. Nykypäivänä ongelmana on liian suuren betonin lujuusluokan valinta
kohteeseen työmaan kiireellisen aikataulun takia; lujuusluokan nostaminen lisää betonin halkeamisriskiä. Tässä tapauksessa on tärkeintä lattian oikea-aikainen jälkihoidon aloitus, mikä ehkäisee halkeilua huomattavasti. (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)
Mahdolliseen betonin halkeiluun voivat vaikuttaa seuraavat syyt:
• Veden liiallinen haihtuminen tuoreesta lattiasta kovettumisen ja sitoutumisen alkuvaiheessa (plastinen halkeilu).
• Kovettumisen aikana tapahtuva liiallinen veden haihtuminen. (kuivumiskutistuma)
• Jäätyminen ja isot lämpötilamuutokset.
• Kuormituksesta tai alustan muodonmuutoksista aiheutuva halkeilu.
Syntyvää halkeilua betonilaattaan pystytään ehkäisemään:

• Käyttämällä vähän kutistuvaa betonia, minkä raekoko on vähintään 16 mm,
lujuus C25/30 tai C30 ja notkeusluokka S1–S2 tai lisäaineilla tapahtuva notkistus.
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• Aloittamalla jälkihoito pikimmiten ja jatkaa sitä, kunnes betoni on saavuttanut riittävän vetolujuuden vastaanottamaan kutistumisesta aiheutuvat jännitykset.

• Tekemällä valualusta mahdollisimman suoraksi, ettei kehity mahdollista
vaarnavaikutusta valualustan ja betonilaatan välille.

• Aukaisemalla kutistumasaumat ennen kutistumisen käynnistymistä.
• Rajoittamalla halkeamaleveydet 0,3 millimetriin, tämä estää esteettistä haittaa.

• Lisäraudoitteiden lisäys betonilaatan yläpintaan, laatan reuna-alueilla estämään liiallista käyristymisen syntyä. (alapinnan raudoitus lisää käyristymistä)

• Mitoittamalla lattia kuormituksille, joissa laatan reunoilla on tapahtunut käyristymistä. (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)

6.2. Käyryys
Betonilaatassa reuna-alueiden käyristyminen on melko yleistä. Laatan reunat nousevat betonin kuivumiskutistumisen takia. On myös tyypillistä, että reunat vajoavat takaisin alas betonin kuivuessa lisää mutta eivät kuitenkaan alkuperäiseen suoruuteensa. Aikaa tämä voi viedä useita kuukausia, ellei jopa vuosiakin, mikä voi aiheuttaa
pintamateriaalin asennuksessa ongelmia. Jos lattialistat asennetaan liian aikaisin, voi
pinnan ja listan väliin jäädä rakoa reunojen laskeutumisen seurauksena, mikä taas herättää huomattavia ja vakavia kysymyksiä tilaajan ja käyttäjän puolelta ja ongelmaa
voidaan kuvitella suuremmaksi, kuin se todellisuudessa on.
Maanvaraisen betonilattian reunojen nousu pystytään selittämään kahdella seikalla:
• Kutistumaero ylä- ja alapinnan välillä.
• Lämpötilaero ylä- ja alapinnan välillä.
Näistä kahdesta yleisempi on kutistumaero. Käyristymistä pystytään vähentää mm.
valitsemalla mahdollisimman vähän kutistuva betonituote sekä varhaisjälkihoidon oikea-aikaisella aloituksella.
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”Laatan reuna-alueiden syventäminen sekä lattian yläpintaan asetettu lisäraudoitus voivat vähentää jonkin verran nurkkien käyristymistä. Maanvaraisissa lattioissa tavanomaisilla laattapaksuuksilla 80 - 120 mm. Käyristymän aiheuttama
reunan nousu voi olla 5 - 15 mm olosuhteista ja rakenteesta riippuen. Käyristymisen seurauksena on usein vaurioita kutistumis- ja liikuntasaumojen läheisyydessä.
Saumakohtiin syntyy kohoumia tai harjanteita sekä hammastuksia. Lattia ei enää
täytä sille asetettuja tasaisuusvaatimuksia. Saumojen viereen ja nurkkien alueelle
syntyy halkeamia, kun koholla olevat laatan reunat eivät kestä kuormitusta ja halkeilevat.” (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)

6.3. Kutistuma
Kutistuminen kuuluu betonin materiaaliominaisuuksiin. Kutistuminen liittyy betonin
kuivumiseen ja sementtiainesten reagoimiseen keskenään ja aiheuttaa rakenteiden
halkeilua ja heikentää rakennetta sen säilyvyyden osalta. Betonilattian kutistuessa
syntyy kuitenkin aina halkeilua, mutta olennaista on kutistumasta aiheutuneen halkeilun laajuus ja näkyvyys. Kutistumaa ei saada kokonaan poistettua, mutta sitä voidaan vähentää huomattavasti suunnittelulla, työmenetelmillä ja työtekniikoilla. (Betonin kutistuminen N.d)
”Betonilattiatöissä kutistuma näkyy lähinnä veden haihtumisen aiheuttamana kutistumana betonin levityksen jälkeen. Lattian yläpinta voi painua paksuissa valuissa useita millimetrejä alaspäin ennen kuin betonia aletaan hiertää. Tämän takia lattia pitäisi valaa jonkin verran ylemmäksi, mitä lopullinen lattiakorko tulee
olemaan”. (Litendahl, J. 2013.s. 18.)
Tätä kutsutaan varhaisvaiheen kutistumaksi. Voimakkainta se on ennen betonissa tapahtuvaa sitoutumista, kun lattiapinnalta haihtuu runsaasti kosteutta. Ilmiötä kutsutaan myös plastisen vaiheen kutistumaksi, ja sitä pystytään pienentämään huomattavasti heti valuvaiheen jälkeen aloitettavalla varhaisjälkihoidolla. Tällä pyritään estämään veden liiallinen haihtuminen laatan pinnasta.

42
Pitkäaikaiskutistuma on toinen kutistuman muoto, joka alkaa ensimmäisen päivän jälkeen valun suorituksesta ja se voi jatkua useita vuosia. Kutistumasta syntyvää halkeilua pystytään vähentämään liikuntasaumoilla ja kutistumaraudoitteilla. Jälkihoidon
avulla pitkäaikaiskutistuman alkamisajankohtaa saadaan siirrettyä myöhäisemmäksi.
Tämän seurauksena halkeilu saadaan pienemmäksi koska jälkihoidettu betoni pystyy
ottamaan jännityksiä paremmin vastaan. Betonimassan koostumuksella on myös vaikutus pitkäaikaiskutistuman laajuuteen mm. vähentämällä vesi- ja sementtisuhdetta
sekä lisäämällä kiviaineksen määrää massassa. (Betonin kutistuminen N.d)

6.4. Kosteusteknisten virheiden syyt
Kosteusteknisten ongelmia alkutekijänä on aina kosteus tai puhdas kiinteä vesi.
Useimmiten ongelma syntyy liikkumattoman veden tai kosteuden sijaitsemisesta rakenteessa tai sen johtuminen homogeeniseen rakenteeseen.
Höyryn kulkeutuminen maasta sisärakenteisiin
Maanvarainen laatta on periaatteiltaan kuin maan päälle laitettu kansi. Silloin maanpinnan luonnollinen kosteudenhaihtuminen estyy ja laatan alla oleva ilma esim. sorakerroksessa täyttyy vesihöyrystä. Betonilaattaa valettaessa suoraan sepeli- tai sora
pohjalle, nousee maassa olevan ilman suhteellinen kosteus 100 prosenttiin aina betonilaatan alareunaan asti. Sisälämpötila vaikuttaa suoraan maaperän lämpötilaan:
Laatta eristää lämpöä vain noin 1°. Kostean maaperän höyrynpaine on lähes aina korkeampi kuin sisäilman, joten maaperän kosteus tällöin tunkeutuu laattaan. Tätä kutsutaan sisäänpäin suuntautuvaksi höyrynkuluksi. Kosteus kulkeutuu samalla tavalla
vastavalettuun betonilaattaan. Tällöin kuivuminen voi tapahtua vain ylöspäin mikä
tarkoittaa myöskin yhdensuuntaista kuivumista. Kuivumista tapahtuu kuitenkin riittävästi vain laatan yläosassa, koska laatan alaosa lepää osittain kostean sorakerroksen
päällä ja koska maaperästä kulkeutuva vesihöyry tunkeutuu jatkuvasti ylös betonilaattaan. Kun laatan yläpinta on kuivunut, ei se tarkoita, että koko laatta olisi kuiva.
Höyryn kulkeutumisesta aiheutuvat vahingot tulevat esiin vasta monen vuoden jälkeen rakentamisesta, ja rakentajien on ollut vaikea ymmärtää ongelman syytä. (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)
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Kapilaarinen kosteus
Hiekka-, hiesu-, moreeni- ja savipohjalle valettu laatta tulee aina imemään runsaasti
kosteutta maaperästä. Sama koskee myös sokkelia vasten tulevaa maakerrosta. Sepeli ja salaojasora päästävät vain vähäisiä määriä kapilaarikosteutta lävitseen muihin
maalajeihin verrattuna. Kapilaarisuutta ei voida täysin estää edes pestyllä kiviaineella
estävän kerroksen ollessa normaalipaksuinen. Kiviaineen käsittely pesun ja työmaan
välillä voi lisätä kapilaarisuutta likaantumisen vuoksi. (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)
Kosteutta sisäilmasta
Yleinen virhe on myös korkean ilman suhteellisen kosteuden seurauksena syntyvä
kondenssivesi, joka tippuu kostealle laattapinnalle. Tämä on yleistä rakenteissa, joissa
on läpäisevä rakenne ja kosteutta läpi päästävä lämmöneriste laatan päällä. Home- ja
kosteusvahinkoja on ilmennyt useita näistä syistä. (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)
Puutteellisen salaojituksen seurauksena syntyvä kosteus
Puutteellisesta salaojituksesta johtuvat kosteusongelmat ovat yleensä harvinaisia
maanvaraisissa laatoissa. Perustamissyvyys on maanvaraisissa rakenteissa matala ja
maakerrosten vedenkorkeus nousee harvoin laatan alareunaan, joten ongelmaa harvoin syntyy puutteellisen salaojituksen seurauksena. Hienojakoisella maaperällä kuten savi ja siltti tai alava alue, voi kuitenkin maaperän pohjavesitaso nousta lähelle
maan pintaa. Jos salaojitus on tällöin puutteellinen, voi rakennus ns. ”uida” suuremmilla sateilla. (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)
Tiiviit kerrokset
Kun laatan päälle asennetaan muovimatto, muovipinnoitettu puulattia tai muu tiivis
pinnoitekerros, ne estävät laatan kosteuden pääsyn sisäilmaan. Laatta jää tällöin kosteaksi pintakerroksen alta. Liima tai jokin muu orgaaninen materiaali kastuu, mikä
puolestaan johtaa kosteusongelmiin. Tiiviit rakennekerrokset sokkeleiden päällä estävät kuivumisen ulospäin. Tällöin betonin kosteuspitoisuus pyysyy suurena. Laatan
päällä lepäävien puisten palkkien kosteuspitoisuus on useimmiten korkea ja niihin
saattaa syntyä kosteuden ja homeen aiheuttamia vaurioita. Pakkanen voi aiheuttaa
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vaurioita sokkeleiden rappauksissa, kun rappauksen takana oleva kosteus kondensoituu ja jäätyy. (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)
Virheellisesti asennetut syöksytorvet
Useimmissa tapauksissa syöksytorvet loppuvat liian korkealle maanpinnasta, mikä aiheuttaa veden syömän kuopan sokkelin viereen. Kuoppa täyttyy vedestä, joka taas
imeytyy sokkeliin.
Jokainen yllämainituista kosteudenlähteistä voi jo olla talonomistajalle riittävä ongelma. Monet rakennukset kuitenkin kärsivät useista kosteudenlähteistä samanaikaisesti. (Tavallisimmat virheet perustettaessa mv-laattaa N.d.)

6. Esimerkkikohteita
Esimerkkeinä käytän rakennuskohteita Keski-Suomen alueella, joihin olen päässyt perehtymään. Kohteet käydään lävitse nimettöminä johtuen rakennusten alkuperäisen
rakentajan toivomuksesta pysyä tuntemattomana, kun asiaa käsitellään. Tämä ei kuitenkaan haitanne, koska betonilattioiden virheet ovat yleisiä asioita, jotka kaikkien
rakentamisen osapuolten tulisi tiedostaa.
Esimerkki 1: Asuinkerrostalo Jyväskylässä.
Kyseissä kohteessa oltiin tehty hajuhaittojen perusteella kosteuskartoitusta osaan
huoneistojen suihkutiloista. Kävi ilmi, että suihkutilojen muovimattojen alla on tapahtunut selkeitä kosteusvaurioita. Toimenpiteet tämäntyyppiselle vauriolle on lattiapinnoitteen purku sekä betonilaatan kuivattaminen puhaltimilla. Kun betonilaatan kosteuspitoisuus on taas kuivatuksen jälkeen sallituissa rajoissa, voidaan lattia pinnoittaa
uudelleen. Uudeksi pinnoitteeksi isännöitsijä valitsi laattalattian.
Syitä kosteusvahingolle ei voida kuin arvella, mutta omat ajatukseni ongelmasta ovat
lattialämmityksen puuttuminen kyseisessä kohteessa. Lattialämmitys on kuitenkin
tärkeä betonin kuivumisen kannalta. Voidaan kuvitella, että betonissa oleva kosteus
ei pääse mihinkään suuntaan alapuolisen eristeen takia ja pinnalla olevan muovimaton takia. Kosteus siis ei haihdu, eikä liiku rakenteessa mihinkään, minkä seurauksena
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kosteutta alkaa muodostumaan maton alapintaan ja tästä saadaan valmis kosteusongelma. Lattialämmityksen asentaminen lattiaan olisi suotavaa, koska sillä saataisiin
ehkäistyä betonissa tapahtuvan kosteuden liikehdintää ja uuden laattalattian miellyttävyyttä jalalle.
Esimerkki 2: Parkkihalli Jyväskylässä
Kohde oli mielenkiintoinen tutkittava. Asiaa oltiin puitu jo taloyhtiön kanssa vuodesta
2014 saakka tähän päivään. Ongelmana kohteessa oli teräskuitubetonilattia, jonka
kuidut olivat alkaneet nousta pystyyn kulutuksen takia. Aloitettiin selvittämään syitä,
miksi näin on tapahtunut. Useamman tutkimuksen sekä betonilattiayhdistyksen lausunnon jälkeen todettiin, että lattiaan ei oltu tehty suunniteltua sirotepinnoitetta,
eikä sitä pystytty silmämäärisesti todentamaan.
Korjaustapa kohteelle oli kuitenkin yksinkertainen. Lattiaan tehdään uusi sirotepinnoite, parkkiruutujen osalta käytetään kevyempää epoksi lakkausta ja ajokaistojen
pinnoittamiseen käytetään epoksihiertomassausta, jonka kerrospaksuus on 3-4mm.
Korjaustapa on selkeä mutta kallis.
Hyvänä huomiona tuli myös ilmi, että pinnoitevalmistajat antavat arvion kulutuskestävyydelle mutta eivät anna tarkkaa arviota siitä, kuinka kauan pinnoite kestää. Esimerkki arviot ovat jotakuinkin 5-10 vuoden käyttöikää, mutta sekin on riippuvainen
nastarenkaiden käytöstä. Jotkin Euroopan lattiapinnoitevalmistajien tuotteet eivät
sovi pohjoismaiden olosuhteisiin johtuen nastarenkaista. Keski- ja Itä-Euroopassa ei
käytetä nastarenkaita, joten käyttöikä on paljon helpompi ennustaa ja taata.
Yhtenä hyvänä huomiona on myös teräskuidun käyttö. Vaihtoehtona on myös teräskuidulle muovikuitu. Todennäköisesti kulutusta olisi tapahtunut samanlailla kuin
nyt, mutta teräskuidun sijasta esille olisi tullut muovikuitua mikä taas ei puhkoisi auton renkaita. Teräskuidun määrä kuutiometrille on luokkaa 20-40kg, kun taas muoville arvioitu menekki on 3-7kg per kuutiometri. Voisi kuvitella, että muovikuidun
käyttö tulisi halvemmaksi ja sen seurauksena kyseisiltä ongelmilta säästyttäisiin.
Esimerkki 3. Koulurakennus Keski-Suomessa:
Epäiltiin kohteen maanvaraisen betonilaatan lattian tasaista painumaa. Kohteen lopullisia tuloksia ei ole vielä saatu julki. Kohteessa lattian painuminen oltiin toden-
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nettu silmämääräisesti raoista, jotka olivat syntyneet jalkalistan ja laatan väliin. Saumoja oltiin käyty korjaamassa useampaan otteeseen, mutta joka vuosi saumat olivat
auenneet uudestaan. Päädyttiin tekemään pohjan painuman mittaus. Mittauspisteiksi otettiin 12 kohdistettua pistettä tilasta, jossa painumaa epäiltiin. Lähtöpiste
määrättiin pihalle liikkumattomaan kohtaan ison kivenlohkareen päälle.
Ensimmäisen seuranta-ajan aikana (3 viikkoa) ei ollut havaittavissa minkäänlaista painumaa laatassa. Seuraava mittaus tehdään 23.9.2019 jossa saadaan jo lopullista tietoa.
Oma epäillykseni lattian suhteen on, että laatta on vain käyristynyt reunoiltaan. Käyristymistä käsittelin jo aiemmassa kappaleessa. Tämän perusteella voidaan todeta,
että jalkalistat ollaan asennettu liian aikaisin paikoilleen. Käyristynyt reuna painuu
taas takaisin alas ajan saatossa. Tietysti silikoni rakoilee, kun elämistä tapahtuu mutta
tässä tapauksessa tuskin oli mistään suuremmasta asiasta kyse.
Jos kuitenkin oletetaan, että lattia painuu tasaisesti, niin syy löytyy maaperän painumisesta. Maaperän painuminen aiheuttaa eristeenkin laskeutumisen ja se irtoaa betonilaatasta. Tämän seurauksena eristeen ja laatan väliin jää tyhjä ilmatila. Korjaustapa tälle on injektoimalla betonia tietyn matkan välein lattiaan. Alkuperäiseen laattaan porataan reikiä, jonka jälkeen injektointimassa pumpataan ja injektoidaan reistä
sisään. Massa kovettuu ja painumista ei pitäisi enää tapahtua. Tämä kuitenkin rikkoo
rakenteen pintalaattoja ja yksittäisiä laattoja joudutaan vaihtamaan lattiasta porauksen seurauksena.

7.Pohdinta
Opinnäytetyön aiheena on työohjeistuksen tekeminen betonilattian valuvaiheeseen
sekä pinnoitukseen liittyen. Tähän tavoitteeseen päästiin. Lopputulemana on vaihe
vaiheelta tehty työohjeistus maanvaraisen laatan tekoon nykymääräysten mukaisesti.
Hyvänä lisätietona ovat myös pienet yksityiskohdat, joilla kuitenkin on selkeä vaikutus
betonoinnin loppulaatua ajatellen, varsinkin pakkasten aikaan työskenneltäessä. Betonointivaihtoehdot ja kuljetus sekä pumppaustavat on jäsennelty luettelomaisesti.
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Kokonaisuutena valuprosessi on käsitelty kattavasti ja selkeästi. Pinnoitusta ei käsitelty yhtä laajasti. Tämä johtuu osittain siitä, että pinnoitusmenetelmistä saisi tehtyä
jo kokonaan uuden opinnäytetyön. Rajauksia oli kuitenkin tehtävä ja betonoinnista
päädyttiin tekemään huomattavasti kattavampi osa. Toisaalta pinnoitusosiossa näkee
yleisimpien materiaalien ominaisuuksia ja niiden pohjalta pystyy tekemään jo huomattavasti parempia johtopäätöksiä.
Teoriapohja on kattava, mutta käytännössä työt eivät kuitenkaan etene työmaalla
täysin teoriapohjaisesti. Siksi lukijan tulisi kuitenkin ottaa huomioon käytännön kannalta asioita, jotka eivät betonilattia ammattilaisten mielestä täysin mene yksi yhteen
käytännön tekemisen kanssa betonilattiatöissä.
Yhtenä huomattavana tekijänä ovat virheet. Maanvaraista lattiaa tehtäessä ja pinnoitettaessa prosessi on selkeä, mutta lopulliset lattioiden ja pinnoitteitten virheet eivät
tule näkyviin heti vaan ajan myötä. Tästä syystä on hyvin vaikea myöskin selvittää
työmaan aikana, onko lattiassa vikaa vai ei. Sillä hetkellä valmis lattia voikin näyttää
täysin suunnitelmien mukaiselta ja laadukkaalta. Mutta lopulliset johtopäätökset saadaan vasta vuosien päästä. Kaikkia betonoinnin työvaiheita suorittaessa tai valvottaessa tulee olla hyvin huolellinen. Ja niin kuin työssä painotetaan, betonointi- ja pinnoitussuunnitelmat kannattaa laatia tarkasti ennen työvaiheiden aloittamista.
Esimerkkikohteita ja niitten virheitä olisin tarvinnut vielä lisää. Betonilaatan virhe esimerkit jäivät lopulta hyvin vähäisiksi, kun taas pinnoituksista ja niiden kosteusongelmista tietoa olisi saatavissa paljonkin. Tosin kyllähän vika on useimmiten myös laatassa, jos pinnoite alkaa reagoimaan kosteuden kanssa, mutta suurempiin valuprosessin aikana tapahtuviin virheisiin on vaikea ottaa kantaa, kosta harvoin valuolosuhteista on tietoa, varsinkin jos kohde on useamman vuoden vanha. Joitakin tietoja saadaan kyllä betonointipöytäkirjoista, mutta ei nekään käsitä kaikkea työn aikana tapahtunutta.
Jatkokehittämiskohteena voisi olla jokin tapa ennaltaehkäistä syntyviä ja tulevia ongelmia liittyen betonilattioiden virheisiin. Ei voida tietää täysin, miten valmis lattia tulee tulevaisuudessa käyttäytymään, koska sillä hetkellä ei minkäänlaisia mahdollisia
ongelmia olla kartoitettu. Yhtenä hyvänä tyylinä voisi olla valun ja pinnoituksen seu-
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ranta ja jo silloin tehtävä mahdollinen riskikartoitus. Tällä tavoin tiettyihin ongelmakohtiin osattaisiin varautua jo hyvissä ajoin ja jos pienintäkään ongelmaa syntyy, toimenpiteitä niitten korjaamiseksi voitaisiin aloittaa heti.
Kannattaa huomioida betonilattiayhdistyksen verkkosivut, joilta löytyy myös erinomaisia virallisia lomakepohjia ja ohjeistuksia liittyen betonilattioiden työvaiheiden
kokonaisuuteen.
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