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BETONILATTIAN ARKKITEHTISUUNNITTELU

- Esteettisyys  / ulkonäkö / kokonaisarkkitehtuuri
- Suunnittelun lähtökohtana ensisijaisesti toiminnallisuus
- Kantaa kuormia ja kestää kulutusta

– toiminnallisesti kelvollinen (tasainen, halkeilematon)
- Mietitään ja vertaillaan 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?

– Kustannusten muodostuminen
– Lattiatyöselostuksen laadinta



ARKKITEHTUURI
TAVOITE / SUUNNITELMA

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

VAIKEUKSIA

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



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

ratkaisuja liikaa

RAKENNESUUNNITTELU

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

hakeminen ja käyttö



RAKENNUTTAMINEN / RAKENNUTTAJA

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)



RAKENTAMISVAIHE

TILANNE
• rakentamisen aikataulut 

kiristyvät
• ”hyvää halvalla” -ajattelu
• laatutasoa ei hevin nosteta
• betonilattioita tehdään 

edelleen vaikeissa 
olosuhteissa

VAIKEUKSIA
• betonilattiarakentamisen 

laatutekijöitä ei työmaalla aina 
tunneta

• ”hyvää voi vain toivoa 
nykyhinnoilla”

• todelliset laatuvaatimukset 
unohtuvat rakentamisvaiheessa

• olosuhteet, käyttöönotto
• halkeilu edelleen se suurin 

ongelma!!!











Kunsthaus Bregenz, Itävalta – kiiltäväksi hiottu lattia 



Hiotut betonipinnat 

Hiotuilla ja/tai kiillotetuilla 
betonilattioilla ei ole Suomessa 
virallisia luokituksia. 

Lattian tarjoaminen ja tilaaminen on 
riippuvainen asiakkaan ja 
urakoitsijan yhteisymmärryksestä 
siitä, millainen lopputulos halutaan. 

Mitä on yleisesti sovittu hiotusta tai 
kiillotetusta/kiiltäväksi hiotusta 
lattiasta?

Mallihionta ennen valmistusta.









Mosaiikkibetonipinnat

• Väribetonit
• Runkoaineina: kiviaines, marmori, lasimurske, 

polymeerit, metallirouheet, jne.



PINNOITETUT BETONILATTIAT
Mercedes Benz museo, Stuttgart – UN Studio
Bolidtop® flooring systems - epoksi pinnoite  











BOLIDTOP® 525
•flooring for applications in museums and theatres. 

• the flooring is seamless 
• has a smooth surface 
• the best possible hygiene conditions 
• It is low-maintenance and easy to clean. 
• clear and quiet

Bolidtop® 525 is a seamless floor finishing system for the foyer, halls and 
corridors in museums and theatres. It is tough elastic properties, the flooring is 
highly wear resistant. This also results in less contact noise.

Bolidtop FiftyFifty is a 2-3 mm thick seamless flooring system based on two 
component viscous elastic synthetic resins with little odour. Trough the 
combination of two closely related colours the sytem lives up a space. Bolidtop 
FiftyFifty is supplied in a large number of tints. During hardening a permanent 
chemical anchoring to the surface is achieved. Bolidtop FiftyFifty inhibits noise to 
some extent and conducts heat. The system is very suitable for intensive 
pedestrian traffic. Bolidtop FiftyFifty is applied in liquid form. Bolidtop FiftyFifty 
can be cleaned manually or by machine using the usually available cleaning 
agents. 



Kangasala-talo, Kangasala
hiotut betonilattiat
Maanvaraiset lattiat ja pintalattiat vahvistettu  
makrokuidulla FortaFerro.



Lattia hiottu betonin oma ilme säilyttäen.  
Betonilattioiden pintasuojauksena on Lithurin I- ja Faceal Wetlook-käsittelyt.
Paikallavaletun katon pinnassa on Faceal Color-käsittely. Tuotteet: Uudenmaan Pintasuojaus Oy







Erikoisbetonilattiat:

Leimasinbetoni
- stamped concrete



Kemiallisesti värjätyt lattiat
- patinoidut lattiat

Nya paviljong-koulu, KaunUmbra



Saumat / Saumaton lattia ?





Halkeilu





Betonilattioiden laatuvaatimukset

Luokitusjärjestelmä:

• Suoruus ja tasaisuus
• Kulutuskestävyys
• Suurin sallittu kutistuma
• Halkeilu

??? Ulkonäkövaatimukset:
– luokitus tai laatuluokat puuttuvat 
– vrt By40 Betonipinnat

•Värierot
•Hionnan epätasaisuus
•Värivirheet esim. suoja-aineista
•…



Työselitys

Porraselementit:
Elementit ovat tyypiltään arkkitehdin porraspiirustusten mukaisesti:
kerrostaloissa porrashuoneiden porrassyöksyt ovat vakiovalmisteisia 
yksivartisia 18 nousuisia umpiporraselementtejä. (esim. Elemento 9)
rivitaloissa sisäportaat ovat esim. Elemento 7 (Lemminkäinen Oy).

Mosaiikkipinnat tulee käsitellä 2 x rakennusselostuksen mukaisella 
aineella; kerran tehtaalla ja kerran työmaalla.

Valmiin elementin laatuvaatimuksina käytetään luokitusohjeen BY 40 
luokkaa MUO-A-E (muottipinnat) sekä HIOM/HIOK-XYZ (värikoodi) -
A-E (hiotut mosaiikkibetonipinnat).

Lattia:
Mallilattia-näyte 1-2 m2 tehdään ennen valmistuksen tai pinnoituksen
aloitusta.



Suojakäsittelyt

Huolto ja yläpito

Korjaaminen



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

• Ei käsitellä betonilattian päälle 
tulevia parketti, matto- tai 
laattapinnoitteita

• Laatuvaatimuksissa viitattu 
teknisiin julkaisuihin esim. 
by45/BLY7 jne.



Kiitos


