
Acvacon Oy          TkL Pentti lumme

Miksi betonilattiat joskus 
onnistuvat ja toisinaan taas eivät? 
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Paikalla valetun holvin halkeama läpi laatan
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Betonin lämmönkehitys valun jälkeen  - esimerkki



21.3.2018

( Laskelma, Matala Consulting )

Betonin jännitysten kehittyminen valun jälkeen n.1-5 vrk:n aikana



Jos massivista laattarakennetta joudutaan valamaan olosuhteissa
joissa ilman lämpötilan vuorokautinen vaihtelu on suuri rakenne on 
lämpösuojattava siihen saakka kun lämpötila rakenteessa tasaantuu

Tarpeettoman lujien massojen (paljon hydrataatiolämpöä kehittävien )
käyttöä on pyrittävä välttämään. Ellei sitten ole kyse talvibetonoinnista,
jolloin suojausta on myös syytä käyttää.



Pentti Lumme



Jos betonin kutistuma halutaan estää
raudoituksen avulla……
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Pintalattioiden halkeilu



21.3.2018

Tartunta alustaan tärkein asia

Alle 70 mm paksuja pinta-
laattavaluja ei tarvitse raudoittaa.

Paksummat, etenkin yli 100 mm
paksut laatat on raudoitettava
keskilinjan yläpuolelta.

Betoni tiivistettävä
Jälkihoito ehdoton

Pintalaattaan ei missään tapauk-
sessa sahata kutistumissaumoja 
( huom. liikuntasauma-alueet)





KIVISYDÄN

 Oulussa rakennettu pysäköintihalli

 900 pysäköintipaikkaa
 6 hissinousua keskustaan
 Keskustan liikkeiden huoltotunneli ja hissinousut
 Väestönsuojatilat
 Lattiapinta-ala n. 5 ha



Lattian toteutus

 Päädyttiin toteuttamaan kohde kuitubetonilla

 Betoni C25/30 #32 S3 rapid
 1/60 teräskuitua 40 kg/m3
 Pintaan Korodur-pinnoite

 Laatan paksuus 120 mm  / 150 mm

 Laattajaon suunnittelu

 Kertavalu yhtenä laattana  ( reilut 600 m2 )
 Ei sisäkulmajännityksiä
 Saumoja ei käännöksiin
 Laattojen pituus korkeintaan 1,5 x leveys



Lattian toteutus

 Liikuntasaumat valettiin paikoilleen etukäteen
 Tankoraudoitus ( 1 kpl #8 mm ) laatan ympäri ja ( 3 x #8 mm ) 

kaivojen ympärille
 Irrotus solumuovilla kallioseinästä
 Betoni rännivaluna suoraan pohjamurskeen päälle
 Tiivistys sauvatäryllä
 Pinnan tiivistys tärylastalla
 Korodur-pinnoite märkää-märälle
 Hierto helikoptereilla / päältäajettavalla
 Suojaus välittömästi jälkihoitoaineella ja seuraavana päivänä 

muovilla



Kivisydän parkkihallin pohja



parkkihallin pohjan detaljikuva



Kivisydän parkkitalon valua



Ennakkoon pohjaan kiinni  valetut liikuntasaumaraudoitteet



Lattiakaivon ympäryksen lisäraudoitus



Kallioseinän irroituskaista ja laatan reunan lisäraudoitus



Laatan jälkihoitomuovi







Sisäänkäynnin kivetyksen nurkassa estyneen kutistuman aiheuttama halkeama



Torilta sisäänkäynti parkkihalliin



7.8.2014 Lämpötila 27.7 C, Ilmankosteus 39 %, 
tuulen voimakkuus 4.1 m/s, päivän ylin 
lämpötila 29.3 C. Hallin ulko‐ovet avoinna.

9.9.2014 Lämpötila 19,5 C, Ilmankosteus 60 
%, tuulen voimakkuus 4.6 m/s, päivän ylin 
lämpötila 20.8 C. Hallin ulko‐ovet suljettu.

Betoni C25/30 #16, S3

Kuivasirotepinta

Teollisuushalli – lattiavalut elo‐syyskuussa 2014



Lattian pinta laminoitunut laikkuina 15 – 20 mm:n syvyydeltä







Erottunut vesi 
pakkautuu kerrokseksi 

Hiertokoneen siiven aiheuttama paine

Hiertokoneen kulkusuunta

Laminoitumisen syitä

Jos betonissa on liikaa ilmaa
se voi myös kulkeutua kerrostumaksi
betonipinnan alapuolelle.

Betonin pintaosa kuivunut



Hiertokoneen siiven 
aiheuttama paine

Hiertokoneen 
kulkusuunta

Hiertokoneen ja kuivan pinnan 
välisen huonon voitelun 
aiheuttama veto

Ilmaa ja 
vettä



Miten laminoitumista voi estää

Oikea betonin valinta mielellään lujuus max. C30/37, 
kuitenkin w/c > 0,5

Riittävä sementti ja vesimäärä

Betonin ilmamäärä  alle 4%

Liian suuria notkistinmääriä vältettävä, alle po. alle 1%

Olosuhdehallinta ( oleellinen tekijä)

Oikea-aikainen hierto  ( Keski - Euroopasa tehdään 
tunkeumatesti ( Dutch Voton test )

Ei liian suuria sirotemääriä  / suhteessa betonin 
ominaisuuksiin



Vapaa‐ajan huvila

Tavoitteena puhdasvalulattia
harmaalla betonipinnalla











Betonipientalon runkoa. Väribetonijulkisivu, musta Pigmentti –
lopputulos tumma harmaa

Betonipientalo Espoo



Ulkoterassin betonointia väribetonilla



11 m

8m

Rakennuksen päämassan mittoja



Kaistaraudoitteita
Työmaalla( 10#150 )
Yhteensä 53 kpl – 1500 kg
n. 200 neliömetrille



Kaistaraudoitteen asennusta   ‐ mahtuu hyvin sisälle oviaukoista



Kaistaraudoitteet tuettu tankovälikkeillä ja maa – välikkeillä tukevasti.
Raudoitus kestää valun aikaiset kuormat ja eristeestä ei irtoa paloja valuun



Kaistaraudoitteiden 
Päittäisjatkos / limitys

Kuvassa jatkospituus ei 
ole  normien mukainen



Autobetonipumppu – Pumi ja syöttökuormaa tuova betoniauto





Valmis väribetonilattia.





Ohut hiushalkeama nurkassa jossa kutistuma estynyt





Laatan paksuus 90 mm. Vesikiertoinen lattialämmitys
Betoni LA  Rapid, 30/37  # 16 mm , S3,  40%  pikasementtiä ja 60% plus  sementtiä
(SR‐ sementillä olisi saavutettavissa pienempi kutistuma)
3 – 4 %  mustaa väripigmenttiä.
Kaistaraudoitteet 10 # 150 laattaan keskeisesti.
Väribetonin valun aloitus aamulla klo 6.00. Betonin toimitukset kaikki ennen
Muiden kohteiden toimituksia.
Autopumppu(Pumi)  ja sille syöttökuormat. Lattiabetonia 23 kuutiota.

Valu, tiivistys, käsin oikaisu ja levyhierrot / siivitys / jälkihoitoaine.
Illalla klo 18.00 jälkeen ohut muovi tiiviisti pintaan.  Jälkihoito 3 vk.
Kevyt pintahionta ja pintasuoja‐aine. Myöhemmin suojalevytys
jatkotöitä varten. Suojalevyt paikoillaan n. 4‐5 kk.

Materiaalivalinnat ja toteutus



Lattian teossa muistettavaa

• Lattia on yksi tärkeimmistä rakenneosista kohteessa
• Lattian suunnitteluun on syytä paneutua
• Raudoitustarve on mietittävä ja usein laskettava
• Valitaan järkevä betonin lujuus ja lattiasuhteitus
• Mahdollisimman suuri kiviaineksen maksimiraekoko
• Hyvä yhteistoiminta työmaan ja betonitehtaan välillä
• Asiansa hallitseva työnjohto ja valuryhmä
• Valuolosuhteet pitää hallita (tai valua siirtää)
• Valualusta on oltava aina asianmukainen
• Betoni on aina tiivistettävä
• Oikea‐aikainen pinnan teko hiertoineen
• Betoni vaatii aina riittävän pitkän jälkihoidon
• Preussin betoninormit v. 1887 ja Helsingin Graafisen statiikan ja
• insinööritieteen opettaja Mikael Strukel (1895‐1914) – betonin halkeilun
• estämiseksi ja lujuuden varmistamiseksi betoni tulee pitää kosteana 8 päivää.
• Hyvä huolto ja kunnossapito jatkaa lattian käyttöikää


