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TIIVISTELMÄ 
 

Tässä työssä tutkitaan ontelolaattojen ontelovesiä sekä annetaan ohjeita ja 

neuvoja ontelovesiongelmien ennakoimiseen, poistamiseen tai korjaamiseen. 

Tavoitteena on selvittää kosteuden hallintaa rakennusvaiheessa ja jo havaittujen 

ontelovesien kuivaamista ja korjaamista. Rakennustyömaan kosteudenhallintaa 

suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomioita rakenteiden toimivuuteen, 

kuivaamiseen eri menetelmillä ja materiaalien jo tutkittuun 

kosteudensietokykyyn. Myös  rakenteiden suojaamiseen sekä laataston 

mahdollisimman nopean tiiviiksi saamisen kiinnitetään huomiota. 

Kosteudenhallinnassa on otettava huomioon ennakkosuunnittelu, työmaan 

toimenpiteet, dokumentointi sekä valvonta. Kosteudenhallintasuunnitelma 

tehdään työmaalle työmaakohtaisesti. Rakenteet tulee suunnitella niin, että 

liiallinen kosteuden pääsy estyy ja että rakenteissa oleva kosteus saadaan 

kuivatettua mahdollisimman nopeasti. 
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       ABSTRACT 

 

 
The aim of the thesis is to present instructions and advices for problems related 

to water appearing inside cavity slabs. The thesis is focusing on how to prevent 

water getting into the slabs and also how to detect if there is water inside the 

slabs and furthermore how to repair such deficiencies. The planning of how to 

keep the structures dry enough at the building site includes several aspects. For 

example, the whole structural functionality and different materials’ tolerance for 

moisture including various methods of drying the materials are among them. The 

effective pre-planning has to include precise building site procedures, 

documentation and effective supervision during the whole construction period. 

Planning has to be done for every building site individually. The structures 

should be designed in such a way that excessive moisturizing is prevented and 

that detected humidity can be dried effectively as soon as possible. 
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1  JOHDANTO 
 
 

                     Tämä tutkintotyö käsittelee ontelolaatojen ontelovesiä, joita syntyy  yleensä 

silloin kun ontelolaatat on asennettu paikoilleen. Ontelolaattoja käytetään silloin 

kun välipohjarakennetta ei valeta paikallavaluna. ontelolaataston ongelmana on 

se, että ne eivät ole umpinaisia vaan onttoja. Tutkintotyön tarkoituksena on antaa 

ohjeita ja vinkkejä työnjohdolle ongelmien ennakointiin ja parhaisiin 

korjaustapoihin. Työ käsittelee ontelolaatan valmistusta, kuljetusta, varastointia 

sekä asentamista. Työssä on myös käsitelty VTT:n ja Parma elementtitehtaan 

tekemiä tutkimuksia ja niiden vaikutusta elementtirakentamiseen. Tutkintotyö 

perustuu kirjoittajan monivuotiseen kokemukseen elementtirakentamisesta ja 

ontelolaattojen käytöstä.  

 

 

2     RAKENNUSTYÖMAAN OLOSUHDEHALLINTA 

 
2.1   Työmaan työskentelyolosuhteet            

 

                     Rakennustyömaan olosuhdehallinnan tarkoituksena  on saada työmaalle sellaiset 

työskentelymahdollisuudet ja olosuhteet, että rakenteet kuivuvat, eikä eri 

työmenetelmillä aiheuteta rakenteiden ylimääräistä kastumista.  Sen tavoitteena 

on myös, että rakenteet kuivuvat tarpeeksi suunnitellussa aikataulussa, eikä sen 

takia tule ongelmia esimerkiksi  tasoite-, maalaus- tai tapetointivaiheessa          

/5, s. 8-9/. 
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2.2    Rakennuksen kastuminen 

 

                    Vesisateen ja lumisateen lisäksi rakennusta kastelevat erilaiset työvaiheet, joissa 

tarvitaan vettä kuten timanttiporaus-, muuraus- tai tasoitetyöt. Kahden viikon 

jatkuva vesisade voi pidentää betonirakenteen kuivumista jopa 20 viikolla, joten 

holvin suojaaminen pressuilla kannattaa. Myös erilaiset vesivahingot voivat 

kastella rakennusta /1, s. 40-42/.  

 

 

         2.3    Ontelovedet 

 

                     Vastavalmistuneiden talojen suurimpina kosteusongelmien syinä ovat olleet 

ontelolaattojen ontelovedet. Ontelovesiä on hankala huomata, ja vaikka 

onteloiden vesireiät pidetään auki, voi onteloihin kuitenkin jäädä vettä. 

Ontelovedet aiheuttavat värimuutoksia katossa, suoranaista veden tippumista 

asuntoon sekä lattiapäällystevaurioita. 

 

 

         2.4    Holvin kastuminen 

 

Ontelolaattavälipohjan eli holvin kastumisen estämisen kannalta olisi tärkeää 

saada holvi mahdollisimman nopeasti umpeen. Ontelolaattavälipohjan saaminen 

tiiviiksi edellyttää valujen suorittamista heti kun se on mahdollista. 

Ontelolaattojen saumaustyö kannattaa tehdä huolellisesti. Tällä tavalla saumasta 

saadaan mahdollisimman tiivis (kuva 1).  
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         Kuva 1. Ontelolaattojen väliset saumat tehdään huolellisesti.   

 

3     BETONIRAKENTEEN KOSTEUS 

 

 

3.1   Kuivumisaika 

 

Betonirakenteiden kuivumisaikaa arviodessa on otettava huomioon 

-     tavoitekosteus 

-     rakenne 

-     betonilaatu (betonin vesisementtisuhde) 

-     kuivumisolosuhteet 

                              -     ulkolämpötila 

-     ilman suhteellinen kosteus 

-     lämpötilan nostaminen lämmityslaitteilla 

-     vuodenajat 

-     ilman vaihtuminen 

-     rakenneratkaisu (paksuus, kuivumissuunta, kerroksellisuus) 

-     nopeammin kuivuvan betonilaadun valinta. 
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Kuivumisaikaa verrataan aikatauluun, ja aikataulu on jaksotettava niin, että 

rakenteella on tarpeeksi kuivumisaikaaa, ennen kuin pinnoitetyövaiheet alkavat, 

esimerkiksi maalaus-, tasoite- tai tapetointityöt /2, s. 97-102/.  

 

 

3.2    Elementit ja läpimenokappaleet 

 

Rakennuksen rungon nopeaa etenemistä voidaan nopeuttaa käyttämällä  

pesuhuone-elementtejä (kuva 2), läpimenokappaleita ja hormielementtejä     

(kuva 3). Nopealla kerroksen tekemisellä vähennetään kastumista ja nopeutetaan 

kuivumista. Nopeasti tiiviin välipohjan tekeminen vaatii eri työvaiheiden 

yhteensovittamista. Rungon nousu kannattaa aikataulullisesti jaksottaa niin,    

että kerroksen ulkoseinäelementtien asennus alkaa mahdollisimman nopeasti 

saumauksen ja mahdollisten esim. reunavalujen jälkeen.  

 

 
                     Kuva 2. Pesuhuone-elementti on nopea ja helppo asentaa. 
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                              Kuva 3. Läpimenokappaleet ja hormielementit nopeuttavat holvin tiiviiksi  

  saamiseksi. 

   

3.3   Rakennuksen tiiveys    

 

Rakennuksen alemmat kerrokset voidaan laittaa umpeen,  kun ylempää kerrosta 

valetaan. Olisi käytännöllisempää, jos lopulliset ikkunat voitaisiin asentaa 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ikkunat tulisi suojata ylemmistä 

kerroksista tulevien valumavesien takia. Mikäli ikkunoita ja ovia ei voida 

asentaa, voidaan käyttää muovia tai vaneria. Kun aukot on tukittu, voidaan 

alemmissa kerroksissa lämmittää rakennusta ja kuivuminen alkaa 

mahdollisimman varhaisessa vaiheesa.  

 

 

3.4   Rakennustyöaikaiset vesivahingot 

 

Rakennustyömaalla tapahtuvien vesivahinkojen määrää voitaisiin vähentää, jos 

vesipisteet laitetaan sellaisiin paikkoihin, joissa vesivahinko voidaan havaita 

nopeasti,  tai vesipiste laitetaan kokonaan rakennuksen ulkopuolelle. 

Painevesiverkoston tiiveys tulee tarkastaa huolellisesti ennen käyttöönottoa. 

Työmaalla voidaan tiedottaa kyseisistä asioista omia työntekijöitä ja muita 

työmaalla työskenteleviä esimerkiksi aliurakoitsijoita. Työmaalla tulee olla vesi-

imuri ja kuivauslaitteet vesivahinkojen varalta.  

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU       TUTKINTOTYÖ       11 (61) 
Rakennustuotanto 
Jari Kukka 

 

3.5   Rakenteen kastuminen 

 

Ontelolaatat tehdään tiiviistä betonista, joten ne eivät ime vettä kovinkaan 

nopeasti. Useamman viikon sade voi kuitenkin kastella ontelolaatankin, ja se 

vaikuttaa rakenteen kuivumiseen. Irtoveden pääsy rakenteisiin tulee pyrkiä 

estämään (kuva 4), esimerkiksi alempiin kerroksiin tullut irtovesi tulee poistaa 

mahdollisimman nopeasti vaikkapa vesi-imuria tai lastaa käyttäen.  

 

         
        Kuva 4. Alempaan kerrokseen tullut valumavesi tulisi poistaa mahdollisimman             

        nopeasti. 

 

Ylemmälle holville tulevasta vedestä valtaosa kulkeutuu seinärakenteisiin, koska 

ontelolaatat ovat ylöspäin kaarevia ja ennen saumausta vesi valuu myös  

saumaraosta alemmalle laatalle. Sadevesien pois johtaminen seinänvierustoilta 

on kuivumisen kannalta tärkeä asia. Sadevedet voitaisiin johtaa onteloiden läpi ja 

sitä kautta putkella ulos joko viemäreihin tai lattiakaivoihin. Muutama reikä 

holvien läpi johtaa vedet pohjakerroksessa olevaan lattiakaivoon /14/. 
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         3.6    Lumen ja jään poistaminen        

 

Talvella lumen pääsyä saumoihin voidaan estää pressuttamalla laatasto heti 

ontelolaattojen noston jälkeen. Saumoihin mahdollisesti päässyt lumi tulee 

poistaa paineilmalla, höyrystämistä ei suositella jäätymisvaaran vuoksi. Holville 

sataneen lumen ja jään poisto tehdään harjaamalla, kolaamalla, lapioimalla, 

hakkaamalla, auraamalla tai paineilmalla.  

 

 3.7    Onteloihin kerääntyvät vedet    

 

Ontelolaatan onteloihin voi rakennusaikana kerääntyä paljon vettä. Ontelovesiä 

on vaikea huomata, joten ne usein havaitaan vasta, kun rakennus on otettu 

käyttöön. Vesi voi päästä onteloon valmistus-, varastointi- tai kuljetusvaiheessa. 

Yleensä vesi kuitenkin menee onteloon laataston jo ollessa paikalleen 

asennettuna. Ontelolaatoissa on erilaisia aukkoja ja varauksia, esimerkiksi 

kantavien seinien kiinnitys aukot, parveke-elementin kiinnitysaukot ja porras- ja 

hormivaraukset. Ontelolaatoista haihtuva kosteus haihtuu ulkopuolelta ulospäin, 

mutta ontelon  sisällä tapahtuva haihtuminen tapahtuu ”sisäänpäin”, eli kosteus 

tiivistyy ontelossa vedeksi, eikä se haihdu pois vaan jää onteloon. 

 

 

4      KASTUMINEN TUOTANTOTEKNISISTÄ SYISTÄ 

 

4.1 Vesireikien poraukset /13/ 

 

Ontelolaattoihin tehtaalla porattavat reiät porataan alhaalta ylöspäin koneella 

johon on laitettu telineeseen kiinni vierekkäin porakoneita. Myös tässä vaiheessa 

ongelmia voi esiintyä: 

-    Poraus voi mennä sivuun eikä osu aivan ontelon pohjaan. 

-    Porattava reikä ei mene onteloon. 
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-      Poranterä vioittuu tai katkeaa eikä sitä huomata heti. 

-      Porakoneet voivat löystyä telineen pidikkeissä eikä poraus mene enää      

       suoraan. 

-      Poratun reiän sisälle voi syntyä reiän ympärille kaulus, joka estää veden     

        pääsyn reiästä pois. 

-      Porakone ei pyöri. 

-      Ontelolaatta ei osu aivan kohdalleen ennen porausta. 

-      Koneen päälle nostettu ontelolaatta ei ole aivan kohdallaan. 

 

  
                            Kuva 5. Ontelolaatojen vesireikien porauskone. 

 

Ontelolaatta nostetaan hallinosturilla porauskoneiden päälle (kuva 6). Koneita 

voidaan siirrellä kohtaan, mihin reiät halutaan porata. Ontelolaatat tulevat suoraan 

hihnalta, eli ne eivät ole vielä täysin kovettuneet. 
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                              Kuva 6. Ontelolaatta nostetaan reikäporaukseen hallinosturilla. 

          

Porausreiät ovat yleensä halk. 10 – 12 mm (kuva 7), ja ne tehdään 500 – 1500 

mm:n etäisyydelle laatan päästä. Mikäli näitä reikiä puuttuu, tulee ottaa yhteyttä 

tehtaaseen. Normaalia suurempia reikiä porataan yleensä pysäköintitiloihin 

tuleviin ontelolaattoihin. Niiden suosituskoko on yli 20 mm. Vinoon 

asennettavien laattojen rei`itys täytyy suunnitella erikseen. Porausten jälkeen 

ontelolaatta siirretään välivarastoon odottamaan kohteeseen kuljetusta /3/. 

 

         
        Kuva 7. Ontelolaataan poratut reiät. 
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4.2   Vesireiät 

 

Ontelolaattojen onteloihin tehtaalla poratut reiät voivat työmaalla tukkeutua. 

Poraus voi myös mennä sivuun, eikä, osu aivan reiän pohjaan tai reikä ei mene 

onteloon. Tämän takia reiät kannattaa porata työmaalla uudestaan (kuva 8) läpi ja 

tehdä lisäreikiä paikkoihin, joihin arvellaan voivan tulla vettä. Lisäreikiä tulisi 

ainakin tehdä kantavan ulkoseinän vierustalle, koska kiinnitysaukkojen kautta 

pääsee vettä onteloon. Parvekelaattaelementin kiinnitysaukosta pääsee myös 

vettä onteloon ja valupurseet voivat myös padota veden. Valupurseita syntyy, 

kun onteloa leikataan tai tehdään varauksia. Reiät tulisi porata mahdollisimman 

nopeasti ontelolaattojen asennuksen jälkeen. Onteloissa olevat vedet voivat myös 

jäätyä. Kun kohteeseen saadaan lämpö päälle jää, sulaa ja onteloissa oleva vesi 

aiheuttaa ongelmia /13/. 

 

 
Kuva 8. Kaikista rei`stä ei tule aina vettä. 
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4.3  Työmaalla avattavat tehtaan tekemät vesireiät 

 

 Ontelolaattojen ongelmien takia on tärkeää huomioida:            

 -     kaikkien onteloiden vesireiät 

 -     kosteusteknisesti kriittista rakenneosia kartoitus ja luettelo, jonka perusteella    

       työnjohto valvoo erityisesti kriittisten paikkojen toteutusta 

                               -     työmaahenkilökunnan perehdyttäminen kosteusasioihin 

 -     kosteusmittaussuunnitelman laadinta.                                                                                   

 

4.4  Varaukset 

 

Varauksia tehdessä voi ontelolaatan onteloihin jäädä purseita,jotka sitten voivat 

tukkia ontelon vesireikiä niin,ettei vesi pääse pois. Olisi suotavaa, että tehtaalla 

puhdistettaisiin ontelolaattojen ontelot,etteivät purseet pääse kovettumaan      

(kuva 8).  

 

 
Kuva 8. Varausta tehdessä ontelot ovat tukkeutuneet. 
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4.5  Purseet 

Myös leikatessa ontelolaattoja poikki voi onteloon jäädä purseita, jotka sitten 

tukkivat ontelon vesireiät, ja vesi jää onteloon (kuva 9). 

 
        Kuva 9.  Tässä vaiheessa olisi helppo poistaa purseet onteloista ennen  kovettumista. 

 

4.6  Liete 

 

 Yleensä kun katkaistaan ontelolaatta, onteloon valuu lietettä (kuva 10). Kun                            

lietettä on ontelon pohjalla ja porataan vesireiät, onteloon syntyy ontelon 

sisäpuolelle kaulus joka kovettuu (kuva 10). Kaulus tukkii vesireiät, niin ettei 

kaikki vesi pääse pois, vaikka vesireiät uudelleenporattaisiinkin.  

 
          Kuva 10. Lieteen voisi huuhdella puhtaalla vedellä pois 
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5     KASTUMINEN VARASTOINNISTA JOHTUEN 

 

5.1 Ontelolaattojen varastointi 

 

Ennen työmaalle siirtoa ovat ontelolaatat ulkona säilytyksessä (kuva 11). Jos 

sade kestää yhtämittaisesti useampia päiviä, voivat ontelolaatatkin kastua. Jos 

onteloita ei heti toimiteta tilaajalle, olisi järkevää suojata ne vesisateelta. 

Varsinkin silloin, kun tiedetään sateen kestävän useampia päiviä (kuva 12). 

 

 
Kuva 11. Ontelolaatat pihalla välivarastossa odottamassa kohteeseen kuljetusta. 

 
Kuva 12. Onteloita ei suojata mitenkään jatkuvalta vesisateelta. 
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5.2  Valutulppa 

 

Valutulppa asennetaan tehtaalla jokaisen ontelolaatan päähän (kuva 13). 

Valutulpan tarkoituksena on estää saumavalun aikana massan valuminen 

onteloon ja vesireikien tukkeutuminen. Valutulppa on kuitenkin sellaista muovia, 

joka hapertuu auringonpaisteessa, eikä pysy enää kunnolla ontelon päässä kiinni. 

Se voi irrota kuljetuksen aikana, asennuksen yhteydessä tai painua valun aikana 

ontelon sisään. Painuessaan ontelon sisään tukkii juotosbetoni varmasti vesireiät 

ja tekee ontelon päähän padon. Vesi ei pääse vesireistä pois, vaikka ne porataan 

uudelleen läpi. Reikiä pitää porata onteloon lisää keskustaan päin. 

 

 
Kuva 13. Valutulpan voisi suunnitella kestävämmäksi tulpata kokonaan umpeen.  
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6    VESIREIKIEN ONGELMAT JA TOIMENPITEET 

 

6.1  Vesireikien tarve ontelolaatastoissa /6, s. 28/ 

 

Kriittisimmät kohdat ontelolaatoissa ovat 

- kantavien seinien vierustoissa 

- parvekesaranoiden ja kannakkeiden vieressä (2 onteloa) (kuva 15) 

- S-pistekiinnitysten vieressä 

- hormi- ja muiden läpimenojen vieressä 

- kololaattojen sivuripustusten vieressä 

- kololaatan edessä, ei kuitenkaan palkin kohdalla 

- sisäkulman rengasterästen sidontavalujen vieressä 

- sähköputkitusten läpimenojen vierellä 

- onteloihin asennettavien viemäreiden lähellä (pesukoneen poistoputket).  

 

  
Kuva 15. Parvekesaranoiden varaukset ontelolaatassa. 
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6.2  Usein esiintyviä ongelmia /7, s. 28/ 

 

Vesireikien porauksessa tulee olla huolellinen, jos 

- työmaaporaus ei ole osunut ontelon keskelle 

- lähekkäin olevien varausten välistä kannasta ei ole valettu umpeen ja reikä   

    puuttuu 

- reikä tukkeutuu – laatan sahauksessa syntyy lietettä, joka ajan kanssa tukkii      

    reiän tai reikien porauksessa syntyy kaulus, joka kovettuu reiän ympärille 

- vinopäisiä laattoja ei porata tehtaalla 

- lyhyissä laatoissa on porattu vain toinen pää, mikä ei ole riittävää. 

 

 

6.3  Tilaajan toimenpiteet /8, s. 29/ 

 

Tehtaalla poratut vesireiät eivät aina riitä, joten on tärkeää, että 

- ontelolaattojen toimitusehtoihin tai toimitussopimuksiin määritetään tarkat  

    vastuut 

- laaditaan valvontaohje laatujärjestelmään 

- käytetään poraustyöhön koulutettuja porareita 

- porareille annetaan selkeä poraussuunnitelma, elementtikaaviot ja  

    elementtitehtaan porausohjeet (työjohdon on merkattava porattavat kohdat   

    elementtikaavioihin) 

- poraustarkkuutta lisätään esimerkiksi reikien merkkaamista etukäteen  

- lyhyet ontelokannakset valetaan umpeen 

- reunimmainen ontelo valetaan umpeen, ainakin parvekkeiden kohdalla 

- kosteusmittauksia tehdään työmaan edetessä ja merkataan kriittiset paikat ylös. 
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6.4  Ontelolaattatoimittajan toimenpiteet /9, s. 29/ 

 

Elementtitehtaalla on kehitettävä menetelmiä ja otettava huomioon 

elementintilaajia: 

- Työmaan käyttöön tehdään porausohje. 

- Huolehditaan onteloiden puhtaudesta (esimerkiksi lietteen poisto ja varausten  

    tehdessä pohjan kaavinta). 

- Pienimpänä vesireiän halkaisijana käytetään 12 mm poranterää. Tällöin on  

    paikkaustarve arvioitava tapauskohtaisesti. 

- Tilaajan toivomuksesta porataan myös halkaisijaltaan 14 - 20 mm:n vesireikiä,  

    jotka paikataan betonilla työmaalla. 

- Tehdään aina kaksi reikää onteloa kohti, myös alle kolmemetrisiin onteloihin. 

- Varausten  viereinen tulppaustyö tehdään tehtaalla. 

- Ontelolaatan varauskolojen väliset vesireiät tehdään valmiiksi jo tehtaalla. 

- Onteloiden päät tukitaan vesitiiviiksi tehtaalla, mikä estää ontelovesien  

    syntymistä. 

- Kehitetään menetelmiä ontelolaattojen varausten vähentämiseen. Esimerkiksi  

    kiinnityspisteiden ja parvekekannatusten tekeminen ontelolaattaa  

    rikkomattomilla detaljeilla. 

- Kehitetään uusia menetelmiä tehdasporaukseen  ( esimerkiksi vinopäihin ja  

      laattojen keskelle tehtävät reiät). 

 

6.5  Ylimääräiset aukot ja reiät 

 

Viemäri-, ilmastointi- ja sähköputkien linja voidaan vetää suoraan 

ontelolaatoihin tehtyjen varausten läpi, jos ei käytetä Elpo-hormielementtejä. 

Läpimenokappaleiden käyttäminen nopeuttaa holvin tiiviiksi saamista. 

Läpimenokappaleita ovat märkätila lattian hormivalu, lämmönjohtonousut sekä 

viemäri-, ilmastointi- ja sähköputkien kappaleet (kuva 16). 
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Niiden käyttäminen nopeuttaa holvin saamista tiiviiksi mahdollisimman 

nopeasti. Ontelolaatastoon jää myös joskus täytevaluja, ja ne olisi hyvä valaa 

mahdollisimman pian (kuva 17).    

 
                              Kuva 16. Sähkö-, ilmastointi- ja viemäriputket tulossa läpi ontelolaatan. 

          
        Kuva 17. Täytevalu ja Elpo-elementti odottavat valua. 

 

6.6 Suojaaminen 

 

Keskeneräiset rakenteet tulisi suojata aina työpäivän päätteeksi, mutta säästä   

riippuen joskus ruokatauon ajaksikin. Välivarastoinnissa on selviö, että 

elementit ja rakennustarvikkeet suojataan. Suojausta olisi hyvä myös käyttää 

porrashuoneissa, valokuiluissa, iv-huoneissa ja märkätilojen valuissa. Talvella 

holvi pressutetaan ja pressujen päälle kertynyt lumi kolataan pois. Elementtien 

suojaus tulisi jo aloittaa elementtitehtaalla. Suojaus tehtaalla pystyttäisiin hyvin 

tekemään porraselementteihin, parvekelaattoihin ja parvekepieliin. 
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7  KOSTEUDENHALLINTA 
 
Vuonna 2000 pidettiin sisäilmastoseminaari, jossa käsiteltiin kosteuden 
hallintaa rakentamisen aikana ja sen vaikutusta rakenteisiin.  

 
Työmaakohtaisesti tehdään kosteudenhallintasuunnitelma ja pyritään 

noudattamaan  sitä mahdollisimman tarkasti. Kosteudenhallintasuunnitelman 

malli, joka on yhdenmukainen rakentamismääräyskokoelman osan C2 kanssa, 

esitetään täydellisenä by 47:ssä. Alla on tiivistetty luettelo joistakin 

kosteudenhallintasuunnitelman mallissa mainituista asioista: 

- Kriittiset rakenneosat kartoitetaan ja niistä laaditaan luettelo, jonka perusteella  

    työnjohtaja valvoo työn etenemistä. 

- Päällyste- ja pinnoitemateriaalien asettamat kosteuspitoisuusraja-arvot   

    selvitetään. 

- Kosteusherkillä materiaaleilla päällystettäville betonirakenteille laaditaan  

    arviot kuivumisajasta, selvitetään rakenteiden kuivumistarve ja valitaan  

    soveltuvat materiaalit, rakenne ratkaisut sekä mahdollinen kuivausmenetelmä. 

-   Käytetään rakennuksen omaa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmää    

    työnaikaiseen lämmitykseen ja kuivatukseen sekä lv-putkiston käyttämistä  

    työnaikaiseen vedenpoistoon. 

-  Työmaalle tuleva materiaali ja rakenneosat suojataan kastumiselta. 

-  Sadevesi estetään tunkeutumasta ulkoseiniin ja alakerran holveille.      

-  Ikkunat ja ovet asennetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.                                        

-  Varaudutaan työaikaisiin vesivahinkoihin. 

- Estetään kosteuden pääsy rakenteisiin rakennuksen kuivatuksen aikana. 

- Laaditaan kosteusmittaus suunnitelma ja mittauksista laaditaan. 

    mittauspöytäkirjat. 

- Kosteudenhallinnan suorittaminen dokumentoidaan kirjallisesti.  

- Laaditaan rakennuksen huoltokirja. 

Rakennuttaja todentaa kosteudenhallinnan toteuttamisen kosteusmittauksissa 
mittauspöytäkirjojen ja muiden kostuden hallinnan dokumenttien avulla            
/4, s. 188-189/. 
Liitteessä 1 on ohje työnjohdolle ontelolaataston kosteudenhallinnasta. 
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8  ERI OSAPUOLTEN NÄKEMYKSIÄ JA TOIMENPITEITÄ   

 

8.1  Rakennesuunnittelutoimistot        

 
Rakenneuunnittelutoimistoilla ei ole aikaa eikä resursseja perehtyä 

ontelolaattojen ongelmiin, koska se on vain yksittäinen ongelma. Sen takia 

suunnittelutoimistot eivät ota suunnittelussa huomioon ontelolaatoissa havaittuja 

ongelmia. Työselitykseen merkitään vain ohje vesireikien auki pitämisestä, tai 

jos on vinoon asennettavia laattoja tai muita erikoislaattoja, merkitään 

lisäselvityksiin maininta. Ontelovesiongelma jää työmaan vastuulle, ja sen 

hoitamiseen löytyvät ohjeet ontelolaattatoimittajan asennusohjeista. Myös 

työjohdon on mietittävä muita keinoja, jos reikien porauksesta ei ole niin paljoa 

apua, että reiät kuivuisivat tarpeeksi  /10/.  

 

8.2  Maalausliikkeet      

 
Onteloveden tullessa katon läpi siitä tulee ruman näkoinenjälki (kuva 16). Voi 

kestää pitkiäkin aikoja, ennen kuin huomataan, että ontelossa tai onteloissa on 

vettä. Ontelolaatoissa käytettävä betoni on niin tiivistä, että voi mennä vuosiakin 

ennen kuin kattoon tulee tummempia kohtia. Katto voi näyttää  hyvältä, mutta 

kun se  maalataan, ajan kanssa maali alkaa hilseillä, mikä kertoo katon pinnassa 

olleen kosteutta.  Korjausvaihtoehtoja ei ole montaa, joko koko katon uudelleen 

tekeminen tai paikkakorjaus pensselillä  /15/. 

 

Paikkakorjauksen yleisimmät työvaiheet ovat, että  

- Vahingoittunut kohta puhdistetaan ja reiät tukitaan. 

- Korjaukseen käytetään yleensä samaa ainetta, mitä katossa alunperinkin on  

    laitettu eli yleensä valkoinen Vetonit. 
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- Tasoitteesta tehdään vähän löysempää kuin mitä kattoon on aikaisemmin  

    laitettu. 

-  Korjaus tehdään tavallisella maalarin pensselillä, sillä saadaan paras  

 mahdollinen struktuuri kattoon. 

-  Tasoitteen kuivuttua maalataan mattavalkoisella reunat häivyttämällä, jos  

    käytetään tavallista valkoista maalia, se erottuu katossa. 

 
Kuva 17. Ontelosta läpi tullut vesi on tummentanut katon. 

 

 

 8.3  Rakennusliikkeet  
 
 
Soitin muutamiin suurimpiin rakennusliikkeihin kysyäkseni, onko heillä ollut 

vastaavia ongelmia ontelolaatoissa ja mitä he ovat tehneet kyseiselle asialle. Vain 

yksi rakennusliike kertoi, että reuna josta parvekelaatat kiinnitetään 

ontelolaattoihin, valetaan kokonaan umpeen. Muut rakennusliikkeet eivät 

ottaneet asiaan mitään kantaa tai sitten sanoivat, että se on tavallinen ongelma 

kuten muillakin  /11/.  
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8.4   Kuivausliikkeet  

 
Kuivausfirmoilla on erivaihtoehtoja kuivattaa rakennekosteutta. Nykyään 

kuivausmentelminä käytetään koneellista ilmankuivausta sekä matalalämpö-, 

infrapuna- ja suurtaajuustekniikkaan perustuvaa kuivausta. Esimerkiksi paksut 

betoni- ja kivirakenteet kuivataan suurtaajuustekniikan avulla jopa päivässä 

riippuen rakenteen  

paksuudesta ja kuivattavan alueen koosta. Myös luontainen kuivatus on hyvä 

vaihtoehto, jos ei ole kiire. Silloin  tehdään vain reikiä sopivin välein ja annetaan 

kuivua omia aikojaan /12/. 

 

 
Kuva 18. Infra kuivaus-menetelmä ontelolaatan kuivauksessa. 
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Kuva 19.  Jos kuivattava rakenne on reunassa eikä ilmaa voi kierrättää, 

paras mahdollinen kuivain on infrakuivain. 

 

 

 
Kuva 20. Keskipakopuhaltimia: keskellä pyörii ratas, joka imee ilmaa sisään ja 

puhaltaa sen toiselta puolelta ulos. 
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Kuva 21. Matalalämpökuivain.                

 

 
Kuva 22. Ilmankuivaajia, eri tyyppisiä ja kokoisia. 
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Kuva 23. Yli- ja alipaineella kuivattavia ontelolaatan onteloita, joihin käytetään 
taipuisaa muoviletkua. Myös jäykkää pvc-putki sopii kuivatukseen. 
 
 

 
Kuva 24. Liitin, jolla putket kiinnitetään onteloon kiinni. Liitin sopii molempiin 
putkiin, sekä taipuisaan että  kovaan. 
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Kuva 25. Generaattori, jota käytetään onteloiden kuivattamiseen, on tarpeeksi 
voimakas. Kuvien 23 ja 24 osat liitetään tähän laitteeseen. Ilma kiertää ontelossa, 
johan se puhalletaan tai imetään, ja toisesta päästä otetaan korvausilma. 
 
 
Kuivausliikkeiden kuivauskalustoa 
 
 
Kuivausliikkeillä on kattava kuivauskalusto erityyppisiin kuivauskohteisiin: 
 
- kiertovesikäyttöinen lämmityslaite 

- alakeskus vesikiertoiselle lämmölle 

- lämmityskeskus vesikiertoiselle lämmölle 

- öljykäyttöinen lämpöpuhallin termostaatilla 

- öljykäyttöinen lämpöpuhallinkoppi termostaatilla 

- ilmankuivaajia 0,74 kw – 58 kw ( 58 kw kuivaa 800 kg vettä/vrk) 

- aksaalipuhallin 

- sahara-kuivauspuhallin. 
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         9  YHTEENVETO   
 
 

Tämän tutkintotyön tavoitteena oli ontelolaatoissa esiintyvien erilaisten 
ongelmien tutkiminen ja niiden ennaltaehkäisy. Varsinkin ontelolaattojen 
ontelovesistä joita on ollut hankala poistaa onteloista ja ne ovat jääneet sinne 
jopa vuosiksi aiheuttaen lopulta ongelmia.  
 
Suunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelijat voisivat ottaa paremmin huomioon 
kriittisimmät kohdat. Ne voitaisiin tehdä esimerkiksi paikallaan valuna 
ontelolaattojen sijaan. Elementtitehtaalla pitäisi kiinnittää huomiota 
ontelolaattoihin syntyviin purseisiin, joita syntyy leikatessa läpimenoaukkoja. 
Lietteitä syntyy käytettäessä koneita laattojen sahauksessa ja vesireikiä 
poratessa syntyy kauluksia reiän ympärille. Tehtaan välivarastoissa olevat 
ontelolaatat tulisi suojata sateelta paremmin. Kuljetukset tehdään yleensä niin, 
että ontelolaatat ovat kuljetusvaiheen aikana suojaamattomina rekan lavalla ja 
altistuvat siten esim. vesisateelle. Joskus kuljetusmatkat ovat pitkiä, joten 
rankassa vesisateessa kuljettamisessa altistetaan ontelolaatat turhaan 
kosteudelle.  
 
Asennusvaiheessa tulisi poistaa työtekniset virheet ja käyttää asentajina vain 
ammattitaitoisia työntekijöitä. Erityisen tärkeä on myös loppuun asti tehty 
asennussuunnitelma. Rakentamisen ajoittaminen parhaimpaan aikaan sääolojen 
kannalta. Työnaikaiseen suojaukseen tulisi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota, esimerkiksi ontelolaatasto tulisi suojata aina kun se on mahdollista. 
Yleensä laatasto suojataan talvella lumi- ja räntäsateiden varalta, ja kesällä ei 
suojata yleensä kovinkaan paljoa. Viikon tai kahden yhtäjaksoinen runsas 
vesisade voi pidentää rakenteiden kuivumista jopa kolmella viikolla. 
 
Nykyään rakentaminen on tehty aikataulullisesti niin kireäksi, että laatu kärsii, 
eikä ehditä paneutua esiintyviin ongelmiin. Ammattitaitoisten työntekijöiden 
puute on myös yksi pääongelmista.  
Laadukkaan talon aikaansaamiseksi tulisi kaikkien työvaiheiden kulkea käsi 
kädessä alkaen suunnittelusta ja päätyen välivaiheiden kautta valmiin talon 
luovutukseen.  
 
Eri rakennusliikkeiden välinen yhteistyö ja tietotaidon jakaminen auttaisi 
ontelolaattoissa esiintyvien ongelmien vähentämiseksi. Tätä työtä tehdessä 
huomasin eri rakennusliikkeiden vastahakoisuuden kertoa ongelmistaan ja 
korjausideoista. 
 
Ontelolaattojen ontelovesiongelmia voidaan vähentää esimerkiksi tässä työssä 
koottujen ohjeiden pohjalta tai perehdyttämällä työntekijöitä ontelolaattojen 
ongelmiin ja niiden ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. 
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         LIITE 1:   Ohje työnjohdolle ontelolaataston kosteudenhallinnasta 

   
- asennuspintojen tulee olla puhtaat 

-    Tarvittaessa sulatetaan saumat. 
-    Varaudutaan olosuhteiden muutoksiin. 
-    Opastetaan työntekijöitä tarvittaessa. 
- Laatasto suojataan pressuilla, jos epäillään pitempiaikaista vesisadetta. 

- Ulkoseinäelementtien reunat suojataan.  

- Ohjataan valumavedet pois holvilta ja reunoista. 

- Lumi ja jää poistetaan holvilta mutta ei sulattamalla. 

- Ontelolaattojen saumavalut suoritetaan mahdollisimman nopeasti. 

- Läpivientien (hormit ja nousut) ja kosteidentilojen lattiavalujen suoritetaan     

heti kun on mahdollista. 

- Pyritään ehkäisemään työaikaisia vesivahinkoja. 

- Kuivataan holville tulleet vedet mahdollisimman nopeasti.  

- Porataan ontelolaattojen vesireiät uudestaan.  

- Työmaalla porattavat vesireiät ovat hormit ja varaukset, tartunnat, 

rengasterästen jatkokset, kylpyhuonesyvennysten eteen ja laattojen nostolenkit. 

- Ylimääräisiä reikiä porataan myös paikkoihin, joissa epäillään vettä olevan 

- Kuivatetaan tarvittaessa mahdollisimman nopeasti. 

- Kuivumiseen käytettävä aika arvioidaan betoni laadun, vuodenajan ja 

kuivaussuunnitelman mukaan. 

- Ikkunoiden paikalleen asentaminen ennen kuivattamista. 

- Arvioi tarvittava lämpötila ja tarvittava lämpöteho. 

- Eri lämmitysvaihtoehtojen kustannukset lasketaan. 

- Lämmitetään rakennus yöllä ja tuuletetaan tehokkaasti päivällä 

- Aukkojen sulkeminen ja rakennuksen osastoiminen. 

- Lopullinen lämmitysjärjestelmä mahdollisimman nopeasti käyttöön. 

- Kosteusmittaustulosten seuraaminen ja kirjaaminen. 

- Alin vaakasauma saumataan yhden lämmityskauden jälkeen. 
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LIITE 2:  Vahinkoraportti (Kehämaa) 
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LIITE 3: ParmaParel-ontelolaatat Asennusohje 
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