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KIRJAN LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA
• kiinnostus ja kysyntä betonilattioihin
kasvanut
- arkkitehdit, sisustussuunnittelijat,
rakennuttajat, loppukäyttäjät
• betonilattiavaihtoehdot
- mahdollisuudet ja nimikkeet epäselviä
• tarpeena monipuolisemmat
toteuttamismahdollisuudet
• kirjallisuuden puute, teknisiä ohjeita
tarjolla
• pintakäsittelyt
• kotimaassa vähän esimerkkejä
• esimerkit ja mielikuvat ulkomailta
• epäonnistumiset
• - miksi ja miten korjata?
• kustannukset
• saumatekniikat

HAASTEITA EDELLEEN
• tekninen tietämys
• kustannustietous
• esimerkkikohteet tyypillisesti
ulkomaisia → tekotapa?
• vähäinen kokemus ja
erikoisurakoitsijoiden määrä

Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Betonitieto Oy

ARKKITEHTUURI
TAVOITE / SUUNNITELMA

VAIKEUKSIA

• tavoitteena julkitilojen betonilattiat
myös muissa tiloissa
• värilliset pinnat
• hierretyt tai hiotut pinnat
• eri ainein tai menetelmin
jälkikäsitellyt pinnat
• saumatekniikat
• kuvioidut pinnat
• ym. uudet pinnat

• tekninen tietämys
• kustannustietous
• esimerkkikohteet tyypillisesti
ulkomaisia → tekotapa?
• vähäinen kokemus ja
erikoisurakoitsijoiden määrä

BETONILATTIAN ARKKITEHTISUUNNITTELU
- Esteettisyys / ulkonäkö / kokonaisarkkitehtuuri
- Suunnittelun lähtökohtana ensisijaisesti toiminnallisuus
- Kantaa kuormia ja kestää kulutusta
– toiminnallisesti kelvollinen (tasainen, halkeilematon)
- Esimerkkejä suunnitteluohjeineen
– miltä näyttää
– miten ulkonäkö on saatu aikaan
– millainen on rakenteellinen ratkaisu (”poikkileikkaus”)
– mikä on mahdollista ja mikä ei (vaatimukset vs. tuotantotekniikan
rajoitukset, saumajako jne.)
– hinta?
– uusia ratkaisuja?

RAKENNUTTAMINEN
TAVOITE / SUUNNITELMA
• nopea rakentaminen
• vaikea aikataulutus
• laatuvaatimukset kasvavat
• mahdollisuus panostaa
laadukkaampiin ratkaisuihin
(käyttöikä-ajattelu)

VAIKEUKSIA
• riittämätön panostus
suunnitteluun
• suunnittelun aikapula
• heikot lähtötiedot
lattiarakentamisesta
• lopulliset valinnat viime
hetkellä (hinta/laatu)

RAKENNESUUNNITTELU
TAVOITE / KÄYTÄNTÖ
• valmiiden ratkaisujen käyttö
• suunnittelun aikapula
• laatutason nostaminen
• varmojen ratkaisujen
hakeminen ja käyttö

VAIKEUKSIA
• huono käytännön kokemus
• huono kustannustietous
• ylivarmat ratkaisut
• erilaisia rakenteellisia
ratkaisuja liikaa

RAKENTAMISVAIHE

TILANNE
• rakentamisen aikataulut
kiristyvät
• ”hyvää halvalla” -ajattelu
• laatutasoa ei hevin nosteta
• betonilattioita tehdään
edelleen vaikeissa
olosuhteissa

•

Ei käsitellä betonilattian päälle
tulevia parketti, matto- tai
laattapinnoitteita

•

Laatuvaatimuksissa viitattu
teknisiin julkaisuihin esim. by45/
BLY7 jne.

VAIKEUKSIA
• betonilattiarakentamisen
laatutekijöitä ei työmaalla aina
tunneta
• ”hyvää voi vain toivoa
nykyhinnoilla”
• todelliset laatuvaatimukset
unohtuvat rakentamisvaiheessa
• olosuhteet, käyttöönotto
• halkeilu edelleen se suurin
ongelma!!!

TAVOITE
• Julkaisu suunnittelijoille (arkkitehdit,
sisustussuunnittelijat,
rakennesuunnittelijat), rakennuttajille,
alan oppilaitoksille
• Perusbetonilattiat ja niitä täydentävät
pintamateriaalit ja pintakäsittelyt
• Eri betonilattialattiatyypit
havainnollisesti esitelty
• Edistää laadukkaiden betonilattioiden
käyttöä
• Auttaa suunnittelijaa valitsemaan ja
määrittelemään lattiaratkaisun
– toimiva, toiminnallinen
– kestävä (kuormat, kulutus)
– laadukas (halkeilematon...)
• Lattiavaihtoehdot ominaisuuksineen ja
havainnollisin kuvin
• Soveltuminen eri käyttötarkoituksiin
• Esimerkkejä kotimaassa ja ulkomailla
• Uudet lattiatyypit
• Vanhojen lattioiden kunnostus ja
saneeraus
• Tulevaisuuden kehitysnäkymät
• Kustannusten muodostuminen
• Lattiatyöselostuksen laadinta

MITEN SUUNNITELLAAN JA TEHDÄÄN ?
Esimerkkejä suunnitteluohjeineen
– miltä näyttää
– miten ulkonäkö on saatu aikaan
– millainen on rakenteellinen ratkaisu (”poikkileikkaus”)
– mikä on mahdollista ja mikä ei (vaatimukset vs. tuotantotekniikan
rajoitukset, saumajako jne.)
– hinta?
– uusia lattiaratkaisuja

SISÄLLYSLUETTELO
Alkulause
Sisälysluettelo
1. Betoni lattiamateriaalina
1.1 Betoni - ikivanha rakennusmateriaali
1.2 Betonilattian tärkeimpiä ominaisuuksia
1.2.1 Ulkonäkö
1.2.2 Betonin puristuslujuus
1.2.3 Lattiapinnan tasaisuus
1.2.4 Kulutuskestävyys ja käyttöikä
1.2.5 Pintabetonin tartunta
1.2.6 Betonilattian halkeilu ja sen hallinta
1.2.7 Betonin kuivuminen
2. Betonilattiatyypit
2.1 Hierretyt betonilattiat
2.2 Hiotut betonilattiat
2.3 Paikalla valetut mosaiikkibetonilattiat
2.4 Mosaiikkibetonilaattalattiat
2.5 Sirotepintaiset betonilattiat
2.6 Ohuet kovabetonilattiat - pintaus
2.7 Kvartsi -kovabetonilattiat
2.8 Leimasinbetonilattiat
2.9 Patinoimalla kemiallisesti pintavärjätyt betonilattiat
2.10 Graafisin menetelmin kuvioidut betonilattiat
3. Betonilattioiden pintakäsittely ja suojaus
3.1 Silikaatti-impregnointikäsittely ja pölynsidonta
3.2 Betonipinnan suojaus silaani-/siloksaani-impregnoinnilla
3.3 Betonilattioiden liukkaudenestokäsittely
3.4 Betonipintojen suojaus fotokatalyyttisten aineiden avulla

4. Betonilattioiden pinnoittaminen
4.1 Polymeeripinnoitteet, sideaineet ja pinnoitetyypit
4.2. Betonilattioiden maalaus ja lakkaus
4.3 Betonilattioiden pinnoittaminen polymeerituotteilla
4.4 Kuvalattiat
5. Betonilattioiden saumat
5.1 Miksi saumoja tarvitaan
5.2 Raskaasti kuormitetut lattiat
5.3 Erilaiset saumatyypit
5.4 Saumaton lattia
5.5 Pintamateriaalin saumat
5.6 Yhteenveto
6 Betonilattioiden peruskorjaus
6.1 Hankesuunnittelu
6.2 Kuntokartoitus
6.3 Korjausvaihtoehtoja
6.3.1 Halkeamien korjaus
6.3.2 Saumojen korjaus
6.3.3 Pinnan hionta
6.3.4 Korjattujen pintojen käsittely
6.3.5 Paikalla valettujen mosaiikkibetonilattioiden korjaus
6.3.6 Mosaiikkilaattalattioiden korjaus
6.3.7 Erillisen pintakerroksen valu korjattavalle betonialustalle

7. Kuitubetoni
7.1 Yleistä
7.2 Rakenteellinen teräskuitubetoni
7.3 Muut rakenteelliset kuidut
7.4 Muovikuiduilla vahvistettu betoni
8. Kustannuksista
9. Työselostukset
Liite 1. Betonin suoja-aineita
Liite 2. Käsitteitä
Liite 3. Kirjallisuusviitteitä
Ilmoitukset

TYÖRYHMÄ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kari Hellén
Piimat Oy
Martti Matsinen Piimat Oy
Kim Johansson Rudus Oy
Kauko Linna kirjoitustyön koordinaattori
Petri Mannonen
Betoniteollisuus ry
Pekka Mielonen
Basf Construction Chemicals Finland Oy
Teuvo Merilänen
Aaro Kohonen Oy
Matti Nurmela Arkkitehdit NRT Oy
Vesa Parikka Basf Construction Chemicals Finland Oy
Vilho Pekkala Insinööritoimisto Vahanen Oy
Seppo Petrow Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Ella Saarinen Dyny Oy
Marko Sallinen Basf Construction Chemicals Finland Oy
Mikko Vasama Semtu Oy
Pekka Vuorinen
Rakennustuoteteollisuus RTT ry

• Maritta Koivisto

Betoniteollisuus ry, työryhmän pj

BETONILATTIA -KURSSIT
• järjestetään vuonna 2012-2013
• - 1 kokopäivä, 4 kurssia
- arkkitehdit, sisustussuunnittelijat,
rakennuttajat, loppukäyttäjät
• teematilaisuudet
•
•
•
•
•
•
•

betonilattiavaihtoehdot
toteuttamismahdollisuudet
pintakäsittelyt
huolto ja ylläpito
peruskorjaus
kustannukset
saumatekniikat

YHTEISTYÖTAHOT
• BLY, BY
• SAFA, Ornamo, RIL, RIA
• rakennuttajat
• suunnittelutoimistot
• oppilaitokset
• betoniteollisuus
• materiaalien toimittajat
• betonilattiaurakoitsijat
• muut

LISÄTIETOA
www.betoni.com

KIITOS
- ERITYISKIITOS TYÖRYHMÄLLE
ja TUKIJOILLE
BETONILATTIAT - JULKAISUA OVAT TUKENEET:
• Rakennustuotteiden Laatu Säätiö
• Betoniteollisuus ry
• Suomen Betonilattiayhdistys BLY ry
• Kirjoittajatahoja edustavat yritykset

