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1. Yleistä 

Maakosteaa betonia on käytetty jo pitkään Suomessa erityisesti isoissa lattiakohteissa, koska se 

tarjoaa sujuvan ja nopean valmistustavan laatoitetuille lattiapinnoille. Mosaiikkibetonilaattalattiat 

ovatkin kestäviä, helppohoitoisia ja näyttäviä lattioita. Ne soveltuvat käytettäviksi myymälöissä, 

liiketiloissa, auloissa ja porrashuoneissa. Hyvin tyypillisiä käyttökohteita ovat laajat ostoskeskuk‐

set, joissa edellytetään hyvää kantavuutta pistekuormien johdosta (hyllyt, trukit), hyvää kulutus‐

kestävyyttä ja näyttävää ulkoasua. Suomessa on käytetty jo vuosikymmeniä laatoitettuja lattioita, 

joiden alusrakenteena on maakostea betoni, jolla laatat saadaan tasattua vaakatasoon ja samalla 

saavutetaan riittävä kantavuus. Vastaavia lattioita tehdään myös Ruotsissa, Saksassa ja muissakin 

Euroopan maissa. 

Mosaiikkibetonilaatat valmistetaan kiviaineksista, sementistä ja väripigmentistä. Laatassa yhdis‐

tyy betonin lujuus ja kiven näyttävyys. Laattaan saadaan haluttu kulutuskestävyys valitsemalla be‐

tonin raaka‐aineet ja kiviaines kohteen mukaisesti. Haluttu väri saavutetaan käyttämällä väripig‐

menttiä,  sopivaa kiviainesta  ja  sementtiä.  Laatta voi  koostua kahdesta kerroksesta,  jolloin vain 

pintakerroksessa on mosaiikkirouheita,  tai koko  laatta on samaa materiaalia. On hyvä muistaa, 

että Suomessa on käytettävä CE merkittyjä tuotteita ja tämä on todettava työmaalla käytettävistä 

materiaaleista. 

Maakostealla betonilla tehdyt lattiat ovat perinteisesti edellyttäneet osaavia työmiehiä, joilla on 

runsas kokemus ja käytännön tieto onnistuneen työsuorituksen edellyttämistä työtavoista. Alan 

yritykset ovat laatineet omia työohjeita, joihin on kirjattu onnistuneen työn edellyttämät vaiheet. 

Puutteena voidaan kuitenkin pitää, että alan yhteisiä omia tai yhdistyskohtaisia ohjekirjoja, jotka 

käsittelevät kokonaisuutena mosaiikkilattian tekoa maakostealla betonilla, ei ole vielä tehty. Tä‐

män ohjeen tavoitteena on antaa yleisiä ohjeita siitä, millaisia asioita tulee huomioida ja arvioida 

koko työprojektia suunnitellessa ja tehtäessä. Maakostealla betonilla tehdyt lattiat ovat normaa‐

listi onnistuneet Suomessa hyvin.  Joskus  laatuongelmia on kuitenkin esiintynyt  ja koska  tehdyt 

lattiat ovat usein laajoja, myös korjauskustannukset ovat silloin korkeat. Juuri siksi tässä ohjeessa 

on pyritty esittämään lattiaprojektin eri vaiheissa huomioitavat tärkeät asiat, jotta laatuongelmilta 

vältytään. 

Tämä ohje maakostean betonin käyttämiseksi betonilattioissa on tarkoitettu suunnittelijoille, lat‐

tiaurakoitsijoille, pääurakoitsijoille ja rakennuttajille. Ohje käsittelee sisätiloihin tulevia mosaiikki‐

lattioita, joiden maakostean betonin suositellaan täyttävän standardien SFS‐EN206 sekä SFS7022 

vaatimukset. Ohje käsittelee pääosin 20…30 mm paksujen mosaiikkibetonilaattojen asentamista 

maakostealle betonille. Oppaassa ei käsitellä ohuempien laastilla kiinnitettävien laattojen tai pai‐

kalla valettujen mosaiikkibetonilattioiden tekemistä. Maakosteaa betonia voidaan käyttää myös 

laattojen ja kivien alla ulko‐olosuhteissa, mutta tämä ohje ei käsittele näitä työtapoja, vaikka sa‐

moja periaatteita voidaan käyttää pitkälti niissäkin. 
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Rakennusalalla edellytetään normaalisti eri tehtävissä koulutuksella saatua pätevyyttä. Näin voi‐

daan varmistaa, että työntekijöillä on riittävä osaaminen työhönsä nähden. Myös maakosteaa be‐

tonilattiaa tehtäessä on hyvä pyrkiä varmistamaan, että suunnittelu, betonin valmistus ja asennus 

tehdään pätevien henkilöiden toimesta. Näistä voidaan kirjata tavoitteita työselitykseen ja sopia 

muun muassa työn aloituskokouksissa. Vain osaavilla tekijöillä, tehokkailla työnjohtajilla sekä tar‐

kalla valvonnalla voidaan varmistaa onnistunut lopputulos. Pätevyyden arvioinnissa tulee kiinnit‐

tää huomiota työkokemukseen aiemmista onnistuneista kohteista. 

Tämän ohjeen on kirjoittanut BLY:n  toimeksiannosta  työryhmä Kari Mäkinen, Eero Kilpi, Pekka 

Lamberg, Timo Tamminen ja Vesa Anttila. Mukana työryhmässä on ollut myös RT:n Ari Mantila. 

Työssä käytetyt lähteet on lueteltu ohjeen lopussa. Ohjeen käyttäjä käyttää aineistoa omalla vas‐

tuullaan eikä työryhmä tai BLY ota mitään vastuuta ohjeen käytöstä eikä käytön mahdollisesti ai‐

heuttamasta vahingosta. 
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2. Lattioiden suunnittelu maakostealla betonilla  

Kuten aina suunnittelussa, tulee lattian rakennetyyppiä valittaessa huomioida oleelliset kuormi‐

tukset ja toiminnan vaatimukset. Huomioitavia asioita ovat mm. kuormituksen taso ja kuormitus‐

tapa  (esimerkiksi  trukkityyppi),  lattian alusta, käyttötapa  ja käyttöikätavoite. Maakostea betoni 

soveltuu hyvin sisätiloihin tuleviin laattalattioihin, mutta hyvin raskailla kovapyörätrukkikuormilla 

toimivuutta kannattaa vertailla perinteiseen betonilaattaan. Käytettäessä mosaiikkilaattoja lattia‐

rakenteen perustana olevan kantavan betonilaatan  tai ontelolaatan päälle on hyvä valaa ensin 

oikaisukerros, jonka päälle maakostea betoni asetetaan kantavaksi kerrokseksi. Maakostean be‐

tonin kerros tiivistetään sen jälkeen mosaiikkibetonilaatoilla niitä kevyesti koputtamalla. Näin saa‐

daan nopeasti tehtyä isoja lattiapintoja sekä hyvin kantavaa alustaa raskaalle käytölle, kuten on 

tarve kauppakeskuksissa. Maakostean betonin käyttö on vaativaa ja edellyttää riittävää osaamista 

ja kokemusta, jotta työ onnistuu. Erityisen tärkeää on huolellinen ennakkosuunnittelu ja siitä on 

kerrottu alla. 

 

2.1 Valmiille mosaiikkibetonilattialle asetettavat laatuvaatimukset 

Yleiset laatuvaatimukset 

Laatuvaatimukset, joiden perusteella lattiatyötä tulee suunnitella:  

‐ valmiin lattiapinnan tulee täyttää työselitykseen ja rakennepiirustuksiin kirjatut asiakkaan 

tavoitteet, 

‐ lattiapinnan tulee kestää käyttövaiheen kuormitus, 

‐ lattian tulee kestää vaaditun elinkaaren (käyttöiän) loppuun (mm. kulumista vastaan), 

‐ kuivissa olosuhteissa normaalivalaistuksessa kahden metrin etäisyydeltä katsottuna pin‐

nassa ei saa näkyä ulkonemia, hilseilyä tai säröjä, 

‐ lattianpinnan pienten reikien pysyvä täyttäminen voidaan hyväksyä,  
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‐ laattaerien  välillä  saa  olla  hieman  värisävyeroja,  valmistajan  tulee  kuitenkin määritellä, 

mitä pidetään eränä, jotta vaihtelu ei ole liian suurta, 

‐ jotta laattojen ulkonäkö on sovittu, tulee kiviainesten olla tasaisesti jakautunut laatoissa. 

On hyvä muistaa, että mosaiikkibetonilaatoissakin esiintyy sävyeroa muiden luonnontuotteiden 

tavoin kiviaineksen värivaihtelusta johtuen. 

Tasaisuus ja mittapoikkeamat 

Viereisten mosaiikkibetonilaattojen hammastus saa olla enintään 1 mm sauman kohdalla. Valmiin 

lattian poikkeama saa olla 2000 mm mittauspituudella tavanomaisessa laatuluokassa ± 3 mm ja 

vaativassa laatuluokassa ± 2 mm. 

Kuormitus ja kantavuusvaatimukset 

Mosaiikkibetonilattiaa tilattaessa ilmoitetaan käytön lattialle aiheuttamat rasitukset ja kuormituk‐

set sekä rakenteiden mitoituksessa käytetyt kuormat. Koska mosaiikkilaattoja käytetään yleensä 

myymälätiloissa, porrashuoneissa sekä erilaisissa aula‐ ja eteistiloissa tulevat kuormitukset näiden 

tilojen käyttötarkoituksen mukaan. 

Suunnittelijan tulee aina arvioida kuormitus ko. käyttökohteen toimintatarkoituksen mukaan. Hy‐

vänä lähtökohtana voidaan käyttää Eurokoodien kuormitussuosituksia, jotka on esitetty ohjeessa 

RIL 201–1 vuodelta 2011 osassa 1.1. Normaalin lattiarakenteen kuormituksen suunnittelussa voi‐

daan käyttää Eurokoodien lisäksi alla olevia ohjeita lähtökohtina varsinaisille päätöksille: 

‐ tasainen kuorma on 2 – 8 kN/m2 ja joissain erikoistapauksissa 10 kN/m2, 

‐ pistekuormat (esimerkiksi hyllyjen tukijalkojen aiheuttamat kuormat), yleensä 12…16 kN 

100x100 mm2 tai 200x200 mm2 alueella, 

‐ dynaamiset eli vaihtelevat kuormat (kN/m2), käytettävän siirtokaluston ‐ rullakot, trukit, 

ostoskärryt ‐ mukaisesti, 

‐ kantavan rakenteen taipumat on huomioitava, 

‐ kemialliset rasitukset pintojen kestävyydelle ja kantavuudelle on huomioitava. 

Trukkien aiheuttamat dynaamiset kuormat ja renkaiden kuluttava vaikutus voivat olla suurempia 

kuin asiakkaiden lattialle aiheuttama rasitus. Usein trukkien liikkeet, kuten lähtö ja jarrutus, kuor‐

mittavat  laattaa  enemmän  kuin  staattinen  kuorma. Mosaiikkibetonilaatta  ja maakostea betoni 

siirtävät kuormat alla oleviin rakenteisiin (palkisto, kantava laatta). Siksi myös mosaiikkibetonilaat‐

talattian tulee kestää samat kuormat kuin mille alla oleva rakenne on mitoitettu.  

Mosaiikkibetonilaattalattia halkeilee, jos alla oleva rakenne taipuu tai muuten liikkuu. Kantavien 

rakenteiden mitoitus onkin tehtävä mosaiikkibetonilaattalattia huomioiden. Kantavan rakenteen 

taipumiseen voidaan varautua mosaiikkibetonilaattalattiassa sijoittamalla elastiset saumat oletet‐

taviin  taipumakohtiin  ja  liikuntasaumalaitteet  rakenteiden  liikuntasaumoihin.  Jos  taipumat  tai 

muu alustan liike on liian suurta, voi valmiissa lattiassa ilmetä saumojen tai mosaiikkibetonilaatto‐

jen halkeilua. Halkeamat keskittyvät palkki‐laatta tai palkki‐pilari liitosten kohdalle. 



Maakostean	betonin	käyttö	mosaiikkibetonilattioissa	 sivu	6	
 

Suomen Betonilattiayhdistys ry    BLY‐18 / 2016 

Verkkosivulta http://www.elementtisuunnittelu.fi  löytyy ohjeita mosaiikkibetonilattioiden suun‐

nitteluun. Betoniteollisuus ry:n julkaisemat sivut on laadittu asiantuntijoiden toimesta. Kukin sivu‐

jen käyttäjä käyttää aineistoa omalla vastuullaan. Myös Rakennusteollisuuden sivuilta www.be‐

toni.com löytyy elementtirakentamista koskevaa materiaalia.  

Tapoja halkeamien rajoittamiseen ja estämiseen: 

Suunniteltaessa lattiaa esijännitetyn laataston päälle, käytetään raudoitettua pintabetonia ottaen 

huomioon mahdollisten  halkeamien  synty. Riittävällä  raudoituksella  jaetaan mikrohalkeilu  niin 

pieneksi, että valmiiseen mosaiikkibetonilaattalattiaan ei synny näkyviä halkeamia. Pintabetonilla 

voidaan samalla tasata laataston mahdollisia esikorotuksia. Halkeilua voidaan hallita, kun: 

‐ rakenteiden taipumat rajoitetaan arvoon, jolla haitallisia halkeamia ei synny, 

‐ tehdään kutistumasaumat pintakerroksiin halkeamien todennäköisiin esiintymiskohtiin, 

‐ kutistumasaumajako  suunnitellaan pintarakenteissa  riittävän  lyhyeksi  ja  vähintään palk‐

kien kohdille, 

‐ rakenteeseen mahdollisesti suunnitellut liikuntasaumat tehdään käyttäen valmiita liikun‐

tasaumalaitteita. 

2.2   Mosaiikkilaatoissa huomioitavat ominaisuudet 

Mosaiikkibetonilaatan väri 

Mosaiikkibetonin ulkonäkö riippuu sementin väristä, väripigmenttien lajista ja määrästä, rouheen 

väristä, raekoosta, määrästä ja sijainnista sekä pinnan hionnasta. Luonnonmateriaaleja käytettä‐

essä valmistuserien välillä saattaa esiintyä vähäisiä sävyeroja. Laattoja tilattaessa on selvitettävä 

laattavalmistajan erien koko ja varauduttava mahdollisen eräkoon ja sävyeron vaikutukseen val‐

miissa lattiapinnassa. Rouheen tulee olla mosaiikkibetonissa niin tasaisesti jakautunut, ettei mer‐

kittäviä  ulkonäköä  haittaavia  rouheen  sijaintieroja  ole  havaittavissa. Hionnan  jälkeen  valmiissa 

mosaiikkibetonilaatassa ei  saa esiintyä hiomisen  jälkiä. Mosaiikkibetonin  rouhekoot vaihtelevat 

yleensä välillä 2…25 mm. Ulkonäön tulee olla kaikkien ulkonäköön vaikuttavien ominaisuuksien 

osalta ennalta hyväksytyn mallilaatan mukainen. 

Laattojen mittapoikkeamat 

Standardi SFS‐EN 13748‐1 ilmoittaa mosaiikkibetonilaatoille sallitut mittapoikkeamat. Mittapoik‐

keamat valmistajan nimellismitasta tarkastetaan vähintään 28 vrk ikäisistä laatoista tai valmistajan 

ohjeiden mukaan. Tarkastamista varten mitataan kahdeksan laattaa, joiden kaikkien on täytettävä 

seuraavat ehdot: 

‐ reunan pituus ± 0,3 %, 

‐ laatan paksuus ± 2mm, kun laatan paksuus < 40 mm, 

‐ yksittäisen laatan paksuuden minkä tahansa kahden mittaustuloksen eron tulee olla ≤ 3 

mm, 

‐ mittatarkoiksi ilmoitettujen laattojen paksuuden mittapoikkeaman on oltava ≤ ±1mm, 
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‐ kulmasta kulmaan mitattuna laatan pinnan kuperuus tai koveruus korkeintaan ±0,3 % lä‐

vistäjän pituudesta. 

Murtolujuus 

Murtolujuus testataan standardin SFS‐EN 13748‐1 mukaisesti. Murtolujuutta pidetään riittävänä, 

kun standardin mukaisesti testatut laatat täyttävät seuraavat kriteerit: 

‐ neljän koekappaleen murtolujuuden keskiarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 5 MPa, 

‐ murtojännityksen mikään yksittäinen tulos ei ole pienempi kuin 4 MPa. 

Kulutuskestävyys 

Mosaiikkibetonin kulutuskestävyyteen vaikuttavat rouheena käytettävän kiviaineksen kulutuskes‐

tävyys ja rakeisuus, massan kiviainespitoisuus, vesisementtisuhde sekä massan tiivistäminen. 

 Standardin SFS‐EN 13748‐1 kulumaa koskeva Böhme‐testin mukainen vaatimus on täytetty, jos 

mikään yksittäinen lattian testaustulos ei ole suurempi kuin 30 cm3/50cm2. Kovalle kulutukselle 

alttiissa kohteissa kuten myymälöissä, suositeltava vähimmäisarvo on alle 20 cm3/50cm2.  

Standardin DIN 18500 mukaisesti vaatimukset täyttyvät, jos keskiarvo ja yksittäinen tulos täyttävät 

alla esitetyt raja‐arvot 

 kovuusluokka I:  keskiarvo ≤ 15,0 cm3/50cm2, yksittäinen tulos ≤ 18,0 cm3/50cm2 

 kovuusluokka II:  keskiarvo ≤ 26,0 cm3/50cm2,  yksittäinen tulos ≤ 30,0 cm3/50cm2. 

Mahdollisten paikallavalubetonien osalta kohteen tulee täyttää ohjeen BY45/BLY‐7 Betonilattiat, 

vaatimukset. 

 Kemiallinen rasitus 

Mosaiikkibetonilaatta reagoi kemiallisiin aineisiin kuten betoni. Laatat eivät kestä mm. happoja 

kuten etikkaa, joka rikkoo laatan pintaa. Kemiallisten aineiden haitallisia vaikutuksia voidaan eh‐

käistä tarkoitukseen valmistetuilla suoja‐aineilla ja riittävän tiheällä lattian siivous‐ ja suojakäsit‐

tely aikavälillä. Käyttäjän toiminnan aiheuttama lattiaan kohdistuva kemiallinen rasitus tulee sel‐

vittää  ja varmistaa mosaiikkibetonilaattavalmistajalta  laatan soveltuvuus tähän käyttötarkoituk‐

seen.  

Liukastumisvastus 

SFS‐EN 13748‐1 Standardin mukaan sisäkäyttöön tarkoitetuilla kuivilla mosaiikkibetonilaatoilla on 

riittävä liukastumisvastus. Märkänä tai  lumisena mosaiikkibetonilaattalattia voi olla  liukas. Liuk‐

kautta voidaan estää käsittelemällä  laatta  tähän tarkoitukseen  tehdyillä aineilla, kuten kitkava‐

hoilla sekä asentamalla mattoja sisääntulojen eteen kuivaamaan sisääntulijoiden jalkineet. 

Vedenimeytyminen 

Vedenimeytymistä  pidetään hyväksyttävänä,  kun  SFS‐EN 13748‐1  standardin mukaisesti mitat‐

tuna  
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‐ yksikään kokonaisvedenimeytymisen yksittäinen tulos ei ole suurempi kuin 8 massapro‐

senttia ja 

‐ yksikään  laatan  pinnan  läpi  tapahtuvan  vedenimeytymisen  yksittäinen  tulos  ei  ole  suu‐

rempi kuin 0,4 g/cm2 

Palokäyttäytyminen 

Mosaiikkibetonilaatat  luokitellaan  ilman  testausta  Euroluokkaan  A1  (palamaton)  päätöksen 

96/603/EC mukaisesti.  

Lämmöneristävyys 

Mosaiikkibetonilaattojen vaikutus rakennusosan lämpöteknisiin ominaisuuksiin varmistetaan tar‐

vittaessa valmistajalta. 

Huokoisuus 

Mosaiikkibetoni on huokoista materiaalia  ja  likaantuu käsittelemättömänä. Laatta on siten aina 

käsiteltävä esimerkiksi  vahalla,  jotta huokosiin ei  tartu  likaa. Mosaiikkibetonilaatan huokoisuus 

vaihtelee paljon riippuen  laattavalmistajasta  ja  laatan valmistuksessa käytetyistä materiaaleista 

sekä suhteutuksesta. Käytettävien jälkihoito‐ ja hoitoaineiden valinnassa tulee huomioida huokos‐

ten määrä ja koko. Laattavalmistajalta tulee selvittää sallitut hoito‐ ja puhdistusaineet. 

2.3 Muuta suunnittelussa huomioitavaa 

Mosaiikkibetonilattian ulkonäkö  

Mosaiikkibetonilattian ulkonäkö  riippuu käytettävistä  raaka‐aineista  ja  työtavoista,  kuten hion‐

nasta. Ulkonäköön liittyvissä ominaisuuksissa voidaan soveltaa julkaisun By40 Betonirakenteiden 

pinnat, hiottujen pintojen ohjeita. Uusissa mosaiikkibetonipinnoissa saattaa näkyä vaaleaa kalkki‐ 

tai  alkalihärmettä  laikukkuutena.  Laikukkuus  ei  heikennä  tai muutoin  vaikuta  betonin  teknisiin 

ominaisuuksiin. Pintaan tullut härme tulee pestä pois betonille soveltuvalla pesuaineella sen val‐

mistajan ohjeiden mukaisesti.  

Mosaiikkibetonilattia voidaan suunnitella joko alustaan kiinnitettynä tai irti olevana. On tärkeää, 

että valinta on harkittu ja työn toteutuksen toimenpiteet suunnitellaan valinnan perusteella.  

Alustassa kiinni oleva mosaiikkilattia 

Nykyisin useimmat mosaiikkilattiat suunnitellaan alustassa kiinni olevana. Tällöin  työn toteutus 

edellyttää erityistä huomiota, jotta lattia ei irtoa alustasta myöhemmin vaikkapa rakenteen liikkei‐

den tai kutistuman takia. Kiinni olevaksi suunnitellussa mosaiikkilattiassa tulisi käyttää oikaisuva‐

lua maakostean betonikerroksen alla. Ennen maakosteaa betonikerrosta pinnat tulisi puhdistaa 

pölystä  ja kastella vedellä siten, ettei pinnalle  jää vesilammikoita,  jotta saadaan hyvä  tartunta‐

pohja. Kun levitetyn maakostean betonin päälle kaadetaan vielä sementti‐vesiliete ennen laatan 

asentamista, saadaan yhtenäinen rakennekerros, joka on kiinni alustassa (esim. ontelolaatan pin‐

nassa). 
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Alustasta irti oleva mosaiikkilattia 

Erityisesti aiemmin mosaiikkilattiat suunniteltiin  irti olevina, koska  lattian toimivuus tai  laatu ei 

siitä heikkene. Maakostean betonin irrottamista voidaan tehostaa asettamalla maakostean beto‐

nikerroksen ja kantavan rakenteen väliin muovikalvo. Irti olevaksi suunniteltu mosaiikkilattia pää‐

see  liikkumaan  rakenteiden  liikkeiden  (kutistuma,  lämpötila  jne.) mukaisesti,  joten  sen  takia ei 

synny halkeilua lattiaan.  
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3. Maakostean betonin valmistus 

3.1 Maakostea betoni  

Maakostea betoni on koostumuksenmukainen betoni 

Eurooppalainen normi jakaa valmisbetonit kolmeen eri ryhmään; lujuusluokiteltu betoni, koostu‐

muksen mukainen betoni sekä standardikoostumusbetoni. Suomessa jälkimmäinen betoniryhmä 

koskee vain matalia lujuusluokkia (< C20/25), joilla ei ole suuria vaatimuksia. Kaikki normaali val‐

misbetoni kuuluu puolestaan lujuusluokiteltuun betoniin ja siten maakostea betoni kuuluu ”koos‐

tumuksenmukaiseen” betoniin. Muita tyypillisiä koostumuksenmukaisia betoneja ovat mm. ruis‐

kubetonit. Näille betoneille on tyypillistä se, että valmistuksessa seurataan vain määritetyn resep‐

tin kilomäärien toteutumista annosten punnituksissa. Maakostea betoni on siis SFS‐EN 206 mu‐

kaan koostumuksenmukaista betonia,  jossa betonin valmistaja  tuottaa betoniannoksen sovitun 

reseptin mukaan niin, että osa‐aineiden kilomäärät toteutuvat. Koostumuksenmukaisesta beto‐

nista seurataan toteutuneita punnitusarvoja. Tämän vuoksi ennen maakosteanbetonin projektin 

aloitusta sovitaan tilaajan kanssa osa‐aineiden tavoitekilomäärät, joilla saavutetaan haluttu työs‐

tettävyys ja kantavuus. Virallisia lujuusvaatimuksia ei ole normien mukaan olemassa betonin val‐

mistajalle maakostealla betonilla. Rakenteessa maakostean betonin lujuus riippuu oleellisesti siitä, 

miten hyvin se on tiivistetty. 

Maakostean betonin ominaisuudet 

Maakostea betoni on hyvin kuivaa betonia, jonka vesimäärä on alhainen ja siksi massa on hyvin 

kuivaa ja ilmavaa ja eikä sitä voida tiivistää normaaleilla tärylaitteilla. Perinteisellä sekunti‐VB‐mit‐

talaitteella maakostean notkeudeksi määritellään 20 sVB eli sen notkeus on reilusti alle S1‐luokan 

painumamittauksella. Puristamalla maakosteaa betonimassaa käsin palloksi, se saadaan yleensä 

tiivistymään koossapysyväksi. Normaalibetonin kokonaisvesimäärät ovat yleensä tasoa 160–210 

l/m3, kun taas maakostean betonin kokonaisvesimäärä on yleensä tasoa 100–130 l/m3. Vesimää‐

rän suuruus riippuu sekä kiviaineksen rakeisuuskäyrän hienoudesta että sideaineen koostumuk‐

sesta, joten pienempiäkin vesimääriä voi esiintyä. Tärkeää vesimäärän valinnassa on kuitenkin be‐

tonin riittävä tiivistyminen. Usein maakostean betonin vesi‐sementtisuhde on korkealujuusbeto‐

nin tasoa (0,30), vaikka rakenteen lujuus jää alhaisemmaksi betonin huomattavasti suuremman 

huokoisuuden takia. Tavallisen huokostamattoman rakenteeseen tiivistetyn valmisbetonin huo‐

koisuus (ilmamäärä) on tasoa 1‐2 % tilavuusyksikköinä, kun taas maakostealla betonilla vastaava 

huokoisuus rakenteessa voi olla selvästi yli 10 %. Tämän vuoksi maakostean betonin ominaisuudet 

poikkeavat myös rakenteessa tavallisesta valmisbetonista.  

Koska maakosteaa betonia ei voida tiivistää normaalisti, ei siitä myöskään tehdä normaaleja lu‐

juuskoekappaleita (lieriöitä 150x300 mm tai kuutioita 150x150 mm). Lujuuskoekappaleiden teko 

olisikin mahdotonta, sillä minkäänlaisia eurooppalaisia standardeja ei löydy maakostean betonin 

koekappaleiden tekoa varten, joita voitaisiin käyttää laadunohjauksessa kuten normaalilla valmis‐
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betonilla. Tämän vuoksi maakostean betonin lujuustaso sovitaan normaalisti vain kokemusperäi‐

sesti sementtimäärällä kuutiota kohden (esim. 350 kg/m3). Joskus voidaan myös käyttää sementin 

ja seosaineen yhdistelmää, joiden kilomäärät on sovittu kuutiolle. 

Maakostean betonin vaatimustaso 

Asiakkaan ja betonin valmistajan tulee sopia etukäteen työkohteen betonin vaatimustasot toimi‐

tukselle. Näitä tulee olla ainakin annoksen  

‐ sementtimäärä (kg/m3) ja sementtilaji,  

‐ mahdollinen seosainemäärä (kg/m3) ja seosainetyyppi, 

‐ kiviaineksen maksimiraekoko, 

‐ ja vesimäärä (l/m3). 

Lisäksi  voidaan määrittää  kiviaineiden  sekoitussuhteet  (lajikemäärät)  eli  tavoiterakeisuuskäyrä. 

Yleensä betonintoimittaja tietää kokemuksensa pohjalta parhaiten sopivan rakeisuuskäyrän käyt‐

tämilleen raaka‐aineille. 

Samoin voidaan vaatimuksiin liittää lisäaineen sekä seosaineen määrät ja vesi‐sementtisuhde. Val‐

mistettujen annosten raaka‐aineiden määrien tulee täyttää (annosprinttiin kirjattuna) SFS‐EN 206 

mukaiset  toleranssit  punnituksille.  Vesi‐sementtisuhteen  tulee  puolestaan  olla  vaihteluvälillä  ± 

0,04 määrittelyn mukaisesta arvosta. Tämä saadaan työmaatestauksessa sovitun vesimäärän  ja 

sementtimäärän suhteena.  

Mikäli betonin vaatimuksenmukaisuutta arvioidaan betonimassaa analysoimalla, tulee betonin ti‐

laajan  ja valmistajan sopia etukäteen testausmenetelmistä  ja vaatimustenmukaisuuden raja‐ar‐

voista ottaen huomioon yllä esitetyt EN206:n raja‐arvot ja testausmenetelmien tarkkuudet. 

Maakostean betonin työstettävyyttä ei voida mitata normaalisti standardinmukaisella painuma‐ 

tai leviämämenetelmällä, sillä maakostea betoni on liian jäykkää kyseiselle mittausmenetelmille.  

3.2 Käytettävä suhteutus 

Yleistä 

Maakostean  betonin  suhteutusta  ei  voida  tehdä  suoraan  valmisbetonille  tyypillisen  ”Nykäsen 

nomogrammin” eli lujuuden pohjalta, vaan erikseen kokemusperäisellä osa‐aineiden määrittelyllä 

siten,  että  saavutetaan  käytetyllä  tiivistyksellä  1000  litraa.  Suhteutukselle  tulee  sopia  tilaajan 

kanssa etukäteen ainakin sementtimäärä ja vesimäärä sekä siten myös vesi‐sementti suhde. Nämä 

muodostavat tuotannon aikana valmistuksen laadunohjauksen tavoitearvot. Usein olisi järkevää 

sopia myös suhteutuksessa käytettävä ilmamäärä, jotta haluttu annoskoko ja kantavuus saavute‐

taan. Vesi‐sementtisuhde tulee määrittää työmaakokeiden perusteella, joissa todetaan, että käy‐

tetyllä massalla  saadaan hyvä  tartunta  laattoihin. Vesi‐sementtisuhdetta ei  siten  tule ohjeistaa 

suunnittelijan toimesta ilman työmaakokeita. 
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Sementtimäärä 

Vuosikymmenten kokemus työn tekemisestä on osoittanut, että sementtimäärillä, jotka ovat yli 

300–350 kg/m3, saadaan oikein tehtynä laadukkaita lattioita. Sementtimäärän valinnassa on hyvä 

huomioida kuormituksen suuruus  ja sopia sementtimäärä kantavuusvaatimuksen mukaan. Hie‐

man suuremmalla sementtimäärällä voidaan tasata mahdollista betonin epätasalaatuisuutta tai 

erottumisherkkyyttä levitettäessä massaa työmaalla. Liian suuresta sementtimäärästä ei kuiten‐

kaan ole hyötyä, sillä se  lisää kutistumaa ja halkeiluherkkyyttä. On myös hyvä muistaa, että se‐

menttimäärä ei  lisää kantavuutta,  jos  levitettävä betoni on  liian kuivaa tai  jo kuivunutta, koska 

betoni ei tiivisty. Oikea vesimäärä (ja kosteus) levitettävässä betonissa on tärkeä tekijä kantavuu‐

delle. Sementtilaadulla ei ole todettu olevan merkitystä itse työn kannalta, mutta ainakin kesällä 

on hyvä valita sementtilaatu, joka antaa riittävän työstöajan. Seosaineita (kuonaa ja tuhkaa) on 

käytetty harvemmin, joten niistä on vähemmän kokemuksia. 

Ilmamäärä 

Koska maakostea betoni on kuivaa, siinä on paljon huokoisuutta, jota ei saada pois asennusvai‐

heen kevyellä ”koputus” tiivistyksellä. Tämän vuoksi kovettuneen maakostean betonin tiheys jää 

matalaksi eli yleensä tasolle 1500–1700 kg/m3. Siksi on syytä sopia tilaajan kanssa käytetäänkö 

lähtötietona suhteutukselle normaalia valmisbetonin 2 % ilmamääräarvoa vai suurempaa kuten 

15 %, joka on lähempänä itse rakenteessa saavutettavaa kovettuneen betonin tiheyttä. Käytettävä 

suhteutuksen ilmamäärä vaikuttaa annoksen tilavuuden kautta hiukan annostusohjeen sementti‐

määrään  (kg/m3)  ja  siten myös  rakenteeseen menevän maakostean betonin  sementtimäärään. 

Saatava maakostean betonikerroksen tiiveys riippuu työmaan tiivistystavasta ja käytettävästä ve‐

simäärästä. Siksi myös suhteutuksen ilmamäärän valinta voisi olla työmaan ennakkokokeilla valit‐

tava  lähtöarvo, koska  tiiveystaso riippuu työn toteutuksesta. On hyvä muistaa, että kaikki Suo‐

messa aiemmin tehdyt kohteet on toteutettu 1‐2 % suhteutusilmamäärällä ja pääosin ne ovat on‐

nistuneet. Eli ilmamäärän suuruus ei vaikuta paljoa itse kantavuuteen – vaan työn toteutus. 

Vesimäärä 

Massan tavoitekokonaisvesimäärä määritetään normaalisti yhteistyössä työmaan kanssa. Periaat‐

teessa jokainen projekti voi poiketa hieman toisistaan ja betonin kuljetusmatka, massan levitys‐

aika, tiivistystapa sekä ‐kalusto ja myös olosuhde voi olla erilainen. Tämän vuoksi oikea vesimäärä 

tulee määrittää ensimmäisillä koekuormilla yhdessä työmaan lattiaurakoitsijan kanssa. Tekemällä 

joitain koeneliöitä työmaalla voidaan tarkastaa, että saavutetaan riittävä maakostean betoniker‐

roksen tiiveys ja siten riittävä kantavuus. Onnistuneessa työmaakokeessa käytetty kokonaisvesi‐

määrä dokumentoidaan ja valitaan jatkossa asemalla käytettäväksi. Mikäli ensimmäinen massaerä 

ei tiivisty hyvin, säädetään vesimäärää kunnes toimiva koostumus löytyy. Vesimäärän valinnassa 

on hyvä muistaa riittävä työstöaika, joka työmaan olosuhteista riippuen on maksimissaan 2‐3 tun‐

tia. Useimmiten katsotaan, että hieman korkeampi vesimäärä (100–130 l/m3) on varmempi rat‐

kaisu, kuin  lähellä  liian kuivaa oleva massa.  Laatta ei kuitenkaan saa kellua asennettaessa  liian 

notkean massan päälle. Hyvänä massakoostumuksena pidetään usein sellaista, jossa massan voi 
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puristaa kiinteäksi palloksi ilman, että massaa jää sormien väliin. Olisi hyvä, jos betoninvalmistaja 

ajoittain mittaisi maakosteanbetonin vesi‐sementtisuhteen tuotannossa, jotta voidaan varmistaa 

massan tasalaatuisuus. Myös kiviaineksessa olevan kosteuden määrän hallinta on tärkeää, jotta 

annosvesimäärä  (eli  kokonaisvesimäärä‐kiviaineskosteus)  olisi  oikea.  Erityisesti  ensimmäisissä 

kuormissa seisokkien jälkeen maakostean notkeus voi nousta liian suureksi, koska kiviaineen kos‐

teus valuu siilojen alaosaan, josta annostus hihnalle/vaa’alle tapahtuu. Kiviaineen kosteusmittaus‐

anturien käyttö betonitehtaalla helpottaa massan vesimäärän hallintaa. 

Kiviaineet ja rakeisuuskäyrä 

Maakostean betonin maksimiraekoko on yleensä #8 mm ja siinä käytetään normaaleja suomalaisia 

hienoja kiviainelajitteita. Koska betonin valmistajien kiviaineet vaihtelevat asemittain, on hyvä so‐

pia  betonille  tavoiteohjekäyrä  toleransseineen,  johon  työn  aikana  suhteutukset  ja  valmistetut 

kuormat tähdätään. Erityisesti, jos kiviaineet vaihtuvat tai niiden ominaisuudet vaihtelevat työn 

aikana, tavoiteohjekäyrään pyrkiminen auttaa säilyttämään maakostean betonin toimivana kiviai‐

nesosuuksien  muuttuessa.  Hyvin  toimivia  aiempia  suhteutuksia  voidaan  käyttää  juuri  tavoite‐

käyrien pohjana.   

Lisäaineet 

Maakosteissa betoneissa käytetään harvemmin notkistimia, koska kokonaisvesimäärä on matala. 

Tarvittaessa voidaan käyttää maakostealle betonille suunniteltuja notkistimia, kunhan huolehdi‐

taan, että vettä on riittävästi  sementin sitoutumiseen. Niiden käytöllä saadaan  lisättyä betonin 

tiivistyvyyttä ja sitä kautta myös lujuutta. Joskus voidaan käyttää hidastimia, joilla pyritään saa‐

maan enemmän työstöaikaa,  jolloin massa ei  lähde sitoutumaan liian nopeasti kuumalla säällä. 

Mikäli hidastimella pyritään saamaan lisää työaikaa, tulee maakosteabetoni kuitenkin suojata työ‐

maalla tarkasti veden ylimääräiseltä haihtumiselta. Aina käytettäessä lisäaineita tulee ennakkoko‐

keilla varmistaa niiden toimivuus sekä betoniasemalla että työmaalla asennuksessa. 

3.3 Maakostean betonin sekoitus asemalla 

Valmistus asemalla 

Maakosteaa betonia voidaan valmistaa normaaleilla betoniasemilla sekä kaikilla eri betonisekoi‐

tintyypeillä. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että osa sementistä voi tarttua betonisekoittimen sei‐

nämiin, joten riittävä sementtimäärä ja tyhjennysaika sekoittimesta autoon ovat tärkeitä. Riittävä 

sekoitusaika tulee tarkentaa betonisekoittimen sekoitustehon mukaan, mutta yleensä 1‐2 minuut‐

tia riittää,  jotta massa sekoittuu homogeeniseksi. Valmistuksessa on syytä hallita tarkasti kiviai‐

neen kosteuksia, jotta massan vesimäärä ei vaihtele liikaa. Perinteisesti massan notkeutta seura‐

taan betonitehtaalla vastuslukemalla, joka määritetään työn alkuvaiheessa ja sen jälkeen sen to‐

teutumista seurataan. Nopein sekoittuminen saadaan yleensä pakkosekoittimilla (esim. BHS kak‐

soisakselisekoitin), joissa akseliin kiinnitetyt lavat pilkkovat hiekka‐ ja sementtikasautumat tehok‐

kaasti ja aikaansaavat tasalaatuisen massa. Tasosekoittimilla ja vapaapudotussekoittimilla joudu‐

taan käyttämään yleensä hieman pidempiä sekoitusaikoja saman sekoitustehon aikaansaamiseksi. 
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Suomessa  Inspecta Oy edellyttää kaikilla sekoitintyypeillä vähintään 60 sekunnin sekoitusaikaa. 

Myös sekoittimien maksimi‐ ja minimiannoskoolle on olemassa raja‐arvot. Yleensä tulee välttää 

liian pieniä ja suuria annoskokoja hyvän sekoittumisen varmistamiseksi. Aina uuden projektin al‐

kaessa  on  syytä  varmistaa massan  tehokas  sekoittuminen  esimerkiksi  koemassoilla. Mikäli  an‐

noskoot ovat normaalia pienempiä  tai  epäillään osan  sementistä  jäävän  sekoittimen  seinämiin 

(mm.  ensimmäinen  kuorma  aamulla),  voidaan  annoksen  sementtimäärää  lisätä  esimerkiksi  20 

kg/m3.  Inspecta  Oy  on  ohjeistanut  käytäntöä  omassa  valmisbetonin  tuoteryhmäohjeessaan 

(TR14).    

Annostulosteet 

Jokaisesta valmistetusta annoksesta tulee aina jäädä muistiin osa‐aineiden annosmäärät, jotka tu‐

lee tallettaa ainakin 10 vuodeksi. On tärkeää säilyttää valmistettujen kuormien tiedot, jotta mah‐

dollisten laatuongelmien syntyessä voidaan määrittää kuormien raaka‐ainemäärät. Inspecta Oy:n 

FI‐merkki edellyttää valmistajan rekisteröivän asemien annoksien ainemäärät ja mittaavan kerran 

viikossa myös vesi‐sementtisuhteen betonitehtaalla. 

Massan kuljetuksessa huomioitavat asiat 

Yleensä maakosteaa betonia ei kannata sekoittaa pyörintäsäiliöautoissa ajon aikana, koska sillä on 

taipumusta erottua (palloontua) sekoitettaessa säiliöautossa. Paras kuljetusauto olisikin allasauto, 

mutta niitä on nykyisin enää vain vähän käytössä. Työmaalla maakostea betoni pitää purkaa beto‐

niautosta huolellisesti ilman edeltävää sekoitusta, jotta koko annos ja kaikki sementti saadaan ulos 

betoniauton rummusta. Usein maakosteaa betonia siirretään asemalta työmaalle myös lava‐au‐

toilla. Tällöin kannattaa maakostean betonin kuorma peittää huolellisesti pressulla, koska muutoin 

massa saattaa kuivua merkittävästi kuivassa ja lämpimässä tuulessa. 
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4. Materiaalien tilaus, vastaanotto ja hyväksyntä työmaalla 

Valmiin lattian laadusta ison osan ratkaisee asennustyön tarkkuus, tekijöiden ammattitaito ja ko‐

kemus. Lisäksi laatan kiinnittämisessä käytettävän maakostean betonin ominaisuudet ja vallitse‐

vien olosuhteiden vaikutus betonimassaan vaikuttaa  lopputulokseen.  Jotta valmis  lattia  täyttää 

vaaditut  laatuvaatimukset on  järkevää, että mosaiikkibetonilaatat asentava urakoitsija tilaa  itse 

betonin, jotta kaikki työhön vaikuttavat seikat osataan ottaa huomioon. Samalla vältytään vastuu‐

kysymyksiltä pääurakoitsijan ja lattiaurakoisijan välillä laatuongelmien esiintyessä. 

4.1 Maakostean betoni käyttö työmaalla 

Vastaanotto työmaalla 

Onnistuneelle maakostealle betonilattialle on oleellista juuri tuoreen betonin käsittely työmaalla. 

On tärkeää, että lattiaurakoitsija ymmärtää kohteen vaatimukset ja työmenetelmiensä vaikutuk‐

sen  työn  lopputulokseen  ja huomioi  tämän päätöksissään. Väärä betonin käsittely  riittää pilaa‐

maan muiden työvaiheiden onnistuneen suorituksen.  

Työmaalla onnistumisen kannalta on oleellista, että massa on: 

‐ valmistettu oikealla kokonaisvesimäärällä, 

‐ jokainen kuorma tarkastetaan työmaalla ja hyväksytään tai hylätään, 

‐ massa käytetään joko heti tai puretaan sellaiseen suojattuun tilaan, jossa massa ei kuivu 

liian nopeasti (mm. peitetty nostoastia) 

‐ maakostea betonimassa ei pääse sekoittumaan alla olevaan kerrokseen ‐ esimerkiksi so‐

raan ‐ vaan se asetetaan pressun päälle.   

Työmaalla purettu maakosteabetoni pitää käyttää nopeasti, koska hankalissa olosuhteissa (korkea 

lämpötila, kova tuuli, kuiva sää) se kuivuu nopeasti vesimäärän ollessa normaalibetonia paljon pie‐

nempi. Kuivunut maakostea betoni ei tiivisty ja kovetu normaalisti, vaan sen lujuus jää heikoksi, 

mikä voi myöhemmin johtaa päälle asetettujen laattojen painumiseen tai murtumiseen. Purettu 

maakostea betoni pitää siis käyttää olosuhteista riippuen maksimissaan 2‐3 tunnin kuluessa. Mas‐

san sallittu käyttöaika riippuu lattiamiehistä, olosuhteista, sementtilaadusta ja vesimäärästä, joten 

se tulee sopia etukäteen pääurakoijan ja betoniaseman kanssa. Kun betoni käytetään 2‐3 tunnin 

kuluttua sen valmistuksesta, tulee kuljetettavan betonin määrä olla yleensä korkeintaan 3 m3.. So‐

piva betoniannoksen koko riippuu laatoittajien määrästä sekä työkohteesta ja tulee siten päättää 

tapauskohtaisesti. Tärkeää on, että lattiantekijä, työn valvoja ja betoniasema sopivat yleisen toi‐

mintaperiaatteen, jolla varmistetaan, että liian vanhaa betonia ei käytetä.  

Mallityö 

Työmaalla tulee aluksi tehdä mallityö urakkasopimuksen mukaisesti. Näin saadaan kuva tavoitel‐

tavan  lopputuloksen saavutettavuudesta  sekä voidaan  tehdä  tarvittavia korjauksia  työtapoihin. 

Usein ensimmäisen päivän työsaavutusta käytetään mallityönä, jonka perusteella työn laatua ar‐

vioidaan tilaajan kanssa. Työn jatkuessa asennuksen laatua verrataan säännöllisesti hyväksyttyyn 
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laatutasoon  tilaajan  ja urakoitsijan  toimesta. Mallityö  voidaan  tehdä erikseen  laatoituksesta  ja 

saumauksesta, jotta laatoitusta ei ehditä tekemään liian paljoa ennen ensimmäistä katselmusta.  

Vesimäärän määritys 

Asemalla käytettävän maakostean betonin kokonaisvesimäärän taso saadaan päätettyä jo muuta‐

man kuution levityksen ja tiivistyksen jälkeen. Normaalisti massa levitetään tasaamalla ja tiivistys 

tapahtuu vain koputtamalla laattaa joitakin kertoja maakostean betonin päällä. Kun betoni on riit‐

tävän kosteaa, saadaan laatalle luja kiinnitys alustaan ja betoni kovettuu suunnitellusti. Sopivan 

vesimäärän löytyminen maakosteassa betonimassassa edellyttää aina kokemusta ja kokeilua an‐

noskohtaisesti. Usein katsotaan, että kosteus on oikea, kun betonista saa tehtyä käsin pallon. Kun 

ensimmäisten annosten jälkeen on löydetty oikea kokonaisvesimäärä ja sovittu se betonin toimit‐

tajan kanssa, tulee vesimäärä dokumentoida ja syöttää betoniaseman ohjausautomatiikkaan ko‐

konaisvesimääräksi. Tämän jälkeen maakostean betonin annokset tehdään sovitulla vesimäärällä, 

jonka toteutumista betoniasemalla seurataan ohjausautomatiikan sekä mittausten avulla.  

4.2 Laattojen vastaanotto ja varastointi työmaalla 

Vastaanottotarkastus  

Vastaanotettaessa  tarkastetaan  laattojen määrä,  laatu,  suojaus  ja  eheys.  Tarvittaessa  tehdään 

korjaavat toimenpiteet ja kirjataan puutteet. 

Suojaus ja säilytyspaikat  

Laattojen laadun varmistamiseksi tulee työmaalla tehdä huolellinen suojaus. Varastointipaikasta, 

olosuhteista ja ajasta riippuen laatat suojataan yleensä peitteillä. Laatat on varastoitava tasaisella 

alustalla lavoilla ja, jos lavoja kasataan päällekkäin tai säilytetään useita samassa paikassa, on alus‐

tan kestävyys ja kantavien rakenteiden kestävyys niiden alla varmistettava. Yhden lavan paino saa 

yleensä olla enintään 1500–2000 kg.  

Olosuhteet  

Laatat on siirrettävä lämpenemään riittävän ajoissa, jotta laattojen lämpötilaksi saadaan yli 5 as‐

tetta ennen asennusta. Yleensä kaksi vuorokautta on riittävä lämpenemisaika, jotta laatat voidaan 

asentaa. Laattojen on annettava kuivua, jos ne ovat kastuneet kuljetuksen tai varastoinnin aikana. 

Siirrot  

Laattalavat siirretään trukilla tai vastaavalla nostohaarukoilla varustetulla kalustolla eikä nostolii‐

noja saa käyttää. 
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5. Maakostean betonilattian asennustyö 

5.1 Ennen asennusta 

Mittauskalusto 

On tärkeää varmistaa, että kaikki valmistavat työt tehdään ennen asennusta, jotta itse työ sujuu 

ilman ongelmia. Eräs tärkeä seikka on varmistaa olosuhteiden hallinta. Kaikilla lattiatyömailla tulee 

aina olla riittävä mittauskalusto olosuhteiden havainnoimiseen ja rekisteröimiseen. Mahdollisten 

laatuongelmien analysoimiseksi tulee työmaan olosuhteiden olla rekisteröitynä vuorokausikohtai‐

sena. Työmaalla tulisi olla aina ainakin automaattisesti tallettava: 

‐ lämpömittari, 

‐ kosteusmittari, 

‐ ja tuulimittari. 

Vielä parempi on,  jos mittauslaitteisto pystyy  lähettämään mittaustiedot  langattomasti palveli‐

melle, josta ne ovat kaikkien työn osapuolten luettavissa ja johon mittaustiedot tallentuvat. Vas‐

taavasti ennen laattojen asennusta ja asennuksen aikana tulee lämpöantureilla seurata sekä asen‐

nuspohjan että laattojen lämpötilaa päivittäin. Samoin myös toimitetun ja työmaalla varastoidun 

betonin lämpötilaa voidaan mitata asennuksen aikana. 

Työmaan mittauspöytäkirja 

Vaihtoehtoisesti voidaan työmaan olosuhdetiedot ja mittaukset kirjata käsin perinteiseen työmaa‐

mittauspöytäkirjaan. Mittauspöytäkirjaan  liitetään kaikki urakan teon kannalta oleelliset asiat – 

kohde, osoite, osapuolet  jne.  Tärkeää on  liittää aina olosuhde‐  ja mittauskirjauksiin päiväykset 

sekä mittausten tekijä. Mikäli mittaukset ylittävät esimerkiksi asennuslämpötiloille asetetut vaati‐

mukset, tulee siitä ilmoittaa tilaajalle ja sopia toimenpiteistä. On tärkeää myös kirjata kaikki poik‐

keavat tapahtumat, jotta myöhemmin laatuun vaikuttavat tiedot ovat saatavilla mahdollisen rek‐

lamaation yhteydessä. On tärkeää, että mittauspöytäkirjat kuittaa työstä vastaava valvoja tai työn‐

johtaja,  jotta mahdolliset ongelmat ovat tiedossa  ja kaikki hyväksyvät mittaustulosten  luotetta‐

vuuden. Liitteenä on esimerkki mittauspöytäkirjasta. 

On hyvin  tärkeää, että  työmaan valvoja  tai  loppulaadusta vastaava  työnjohtaja varmistaa, että 

olosuhde‐ sekä muut mittaustiedot dokumentoidaan säännöllisesti. 

Työmaan suojaus 

Vesikaton tulee olla valmis, jotta alustalle tai valmiille lattialle ei tipu vettä. Olosuhteet järjestetään 

työhön sopivaksi ja aikataulutetaan siten, että 

‐ asennuksen alusbetoni on kuivunut ja kovettunut vähintään kaksi viikkoa, 

‐ alusbetonin pinta on harjattu,  

‐ asennuslämpötila on vähintään + 10 °C, 

‐ mosaiikkibetonilaatan lämpötila on vähintään + 5 °C,  
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‐ laattojen saumauksessa lämpötilan on oltava vähintään +10 °C, 

‐ laattojen suojakäsittelyn lämpötila on + 10 °C, 

‐ ilmanvirtaus estetään aukkoja peittämällä ja lämmittimien suuntausta muuttamalla. 

Pääurakoitsija järjestää työmaalle yleisvalaistuksen ja laattaurakoitsija puolestaan huolehtii riittä‐

västä kohdevalaistuksesta. Asennusalusta tulee puhdistaa päivittäin työalue kerrallaan työn ete‐

nemisen mukaan. 

Työmaan olosuhteet 

On hyvä muistaa, että maakostea betoni tarvitsee kovettuakseen aina lämpöä ja liian kylmä olo‐

suhde hidastaa betonin sitoutumista. Tällöin betoni saattaa kuivua ennen sitoutumista eli ennen 

veden ja sementin reagoimista. Asennetut mosaiikkilaatat suojaavat hiukan maakosteaa betonia, 

mutta silti saumoista haihtuu kosteutta pois. Olisikin hyvä, jos asennus tehdään aina yli +10 °C:een 

lämpötiloissa,  jotta  sementin normaali  reagointi  veden kanssa varmistetaan. Muutoin kylmissä 

olosuhteissa jälkihoitoaikaa tulee pidentää, jotta veden liian nopea haihtuminen betonista este‐

tään ennen sitoutumista. Jälkihoitona voidaan käyttää asennetun laataston päälle levitettyä muo‐

vikalvoa.  

Usein viileissä olosuhteissa käytetään lämpöpuhaltimia, mutta on hyvä muistaa, että ne kuivaavat 

nopeasti betonipintoja ja saattavat estää siten laatan hyvän tartunnan betoniin. Joskus lämpöpu‐

hallus voi myös irrottaa laattoja sekä betonin kutistuman että laatan lämpöliikkeiden vuoksi. Sama 

ongelma voi esiintyä, kun laattapintaan kohdistuu kova veto, jolloin laatan lämpötilamuutoksesta 

aiheutuvan kutistuman jännitys irrottaa laatan tartunnan. On hyvä muistaa, että normien mukaan 

jäätyneelle alustalle ei saa valaa betonia, eivätkä myöskään laatat tartu silloin maakosteaan beto‐

niin kiinni.  

Lämpötilan ollessa +10 °C:tta kestää noin 2‐3 viikkoa ennen kuin  lattiapinta kestää trukkiliiken‐
nettä. Viileissä olosuhteissa kannattaa muovikalvoa pitää laataston päällä, jotta maakostealla be‐

tonilla on aikaa kovettua rauhassa. Muovikalvolla tehtävää jälkihoitoa voidaan käyttää myös kesä‐

kuumalla, mutta tällöin tulee huolehtia, että kalvo ei liiku pois paikaltaan tuulen takia. Normaalisti 

saumaus tehdään noin viikon päästä laattojen asennuksesta.  

Alusbetonin käsittely 

Luja ja karhea pinta runkobetoniin saadaan valuvaiheessa harjaamalla betonipintaa. Harjaaminen 

tehdään niin myöhäisessä vaiheessa, ettei pintaan enää erotu sementtiliimakerrosta. Pelkkä lin‐

jaaripinta  tai  tärypalkilla oikaisu  jättää helposti haitallisen  sementtiliimakerroksen betonin pin‐

taan. Jos kovettuneen runkobetonin pintaan on jäänyt sementtiliimakerros, on se poistettava en‐

nen asennusta esimerkiksi kevyellä jyrsinnällä tai sinkopuhalluksella. Alusbetonin pinnalla ei saa 

olla muutakaan epäpuhtautta ja siksi ennen asennusta on runkobetonin pinta siivottava puhtaaksi 

esimerkiksi  huolellisesti  ja  voimakkaasti  harjaten.  Irronnut  pöly  ja  lika  poistetaan  imuroimalla. 

Puhdistus suoritetaan työn etenemisen mukaan esimerkiksi pilarilinja kerrallaan. Puhtaan pinnan 
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kastelu edistää myös tartuntaa ennen maakostean betonin levitystä, mutta tulee huolehtia, että 

pinnalle ei jää vesilammikoita.  

Asennuskerroksen paksuus  

Asennus aloitetaan määrittämällä laatoituksen oikea korkeusasema ja suorat lähtölinjat. Hammas‐

tus saa olla korkeintaan 10 mm. Lähtölinja on määritettävä niin, että seinien viereen ei tule liian 

pientä  laattasoiroa (< 5 cm ). Aina on myös tarkistettava ristikkäisten linjojen suorakulmaisuus. 

Korkeusasemaa määritettäessä on tarkistettava, että asennustyövara (maakosteabetoni + laatta) 

on hyväksyttävä (55…75 mm) koko laatoitusalueella laatan paksuudesta riippuen. Tällöin maakos‐

tean betonikerroksen paksuus on 30…50 mm. Laatalla, jonka paksuus on 25 mm, asennustyövaran 

tulee olla 65 ± 10 mm runkobetonin pinnasta valmiiseen laatoituspintaan. Mikäli maakostean be‐

tonin paksuus vaihtelee alustan epätasaisuuden takia ohuemmaksi kuin 30 mm tai paksummaksi 

kuin 50 mm suositellaan käytettäväksi tasoitusvalua. Jos työvara vaihtelee paljon, asennusmassa 

ei kovetu suunnitellulla tavalla ja lopputulos ei vastaa suunniteltua. Mikäli päädytään käyttämään 

paksumpaa betonikerrosta kuin 50 mm, kosteuden valvontaan ja vesisementtilietteen määrän val‐

vontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Esikorotetuissa rakenteissa laatan tai palkin keskellä 

ja holvin reunoilla asennustyövaran rajoissa ei pysytä ilman erillistä tasoitusvalua. Suositeltavaa 

onkin  tehdä  raudoitettu  pintalaatta,  joka  samalla  ehkäisee  valmiin  mosaiikkilaattalattian  hal‐

keamia.  

5.2 Asennustyön aloitus 

Asennus  aloitetaan mieluiten  ikkunaseinältä  ja  edetään  siitä  poispäin.  Näin  asentajien  on  hel‐

pointa estää liika hammastus laatoituksessa. Asennusrintama pyritään aina saamaan mahdollisim‐

man pitkäksi  ja mieluiten  seinästä  seinään.  Yksi  asentaja  tarvitsee noin 10…15 metriä  leveyttä 

työskennelläkseen tehokkaasti.  

Runkobetoni  kostutetaan  vesi‐sementtilietteellä  asennusalueelta.  Kostuttamisella  varmistetaan 

maakostean betonin kovettuminen  ja kiinnittyminen alustaan.  Laatan  levyiselle kaistalle  levite‐

tään vesi‐sementtiliete ja sen päälle lapioidaan noin 6 cm:ä paksu ”asennusmassapenkki”. Penkki 

tasataan  sabluunalaudalla  siten,  että massan  tiivistämisvaraksi  jää  noin  10...15 mm:ä.  Tasatun 

asennusmassapenkin päälle levitetään vesi‐sementtiliete alueelle, joka ehditään laatoittaa 10 mi‐

nuutin  kuluessa.  Sementtiä  lisätään veteen niin paljon,  että  vesi‐sementtiliete on piimämäistä. 

Normaalisti käytetty sementin ja veden suhde on 1:1. Levitys voidaan tehdä esimerkiksi kastelu‐

kannulla. Paljussa olevaa vesi‐sementtilietettä tulee sekoittaa ajoittain sementtipartikkelien las‐

keutumisen takia. Laatta asetetaan oikeaan kohtaan asennusmassapenkin päälle ja naputellaan 

oikeaan korkeusasemaan kumivasaralla. Laatan oikea korkeusasema tarkistetaan langalla tai pie‐

nissä kohteissa linjaarilla. Saumaleveys on normaalisti noin 2‐3 mm.  

Kuivunut maakostea betoni kerätään ja viedään pois. Maakostea massa saa olla korkeintaan 2‐3 

tuntia vanhaa (riippuen olosuhteista) ennen laattojen asennusta. Maakostean betonin kosteutta 

tulee valvoa jatkuvasti koko työn ajan.  
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Olosuhteiden hallinta 

Lämpöpuhaltimien tai kuuman kevät‐/kesätuulen kuivattava vaikutus on otettava huomioon asen‐

nustyössä niin, ettei maakostea betoni ehdi kuivaa. Asennuspenkin koko on myös sovitettava niin, 

että betoni pysyy riittävän märkänä. Oikea kosteus varmistetaan säännöllisesti puristamalla beto‐

nia kädessä, jolloin se jää tiiviiksi ”palloksi”, mutta sormien väliin ei saisi jää betonia. Maakostea 

betoni säilytetään tiiviin muovin alla tai peitetyssä vastaanottoastiassa (jassikassa) kuivumisen es‐

tämiseksi. 

5.3 Saumaus 

Saumauksen perusteet 

Saumaamattomalla alueella ei saa liikkua ja alueelle pääsy estetään esimerkiksi nauhoin. Laatoitus 

voidaan saumata aikaisintaan asennusta seuraavana päivänä, suositeltavaa on saumata laatoitus 

3‐4 päivän vanhana. Saumaus on suositeltavaa tehdä maanantaisin, jotta viimeinenkin laatoitettu 

alue on ehtinyt kuivua viikonlopun yli. 

Kutistumasaumat ovat 2‐3 mm leveitä ja niiden kittaustyö suoritetaan ennen saumauspäivää, jotta 

ne ehtivät kuivua. Suositeltava kutistumasaumaruutujako on 80–150 m². Kutistumasaumakittiä on 

oltava vähintään 5 mm paksu kerros, ei kuitenkaan koko laatan paksuudelta. 

Sementtipohjaisen saumausmassan koostumus 

Ennen saumausta laatoitus kastellaan kevyesti. Kastelu tehdään olosuhteista riippuen useaan ker‐

taan. Sementtipohjaisena sauma‐aineena käytetään sementti‐filleriseosta, jossa on 0/0,6 mm filleriä 

sekä  sementtiä.  Saumausmassa  sekoitetaan  veteen  työmaalla  sementistä  ja  saumausfilleristä 

(0/0,6 mm) suhteessa 1:1 tai 1:1,5. Sementin väri valitaan tilaajan ohjeiden mukaan tai mahdolli‐

simman lähelle laattojen pohjaväriä, sillä saumausaineen on tarkoitus täyttää myös mahdolliset 

laattahuokoset. Tarvittaessa saumausaineeseen lisätään väripigmenttiä. 

Juokseva saumausmassa levitetään kovakumisella lattialastalla saumattavalle alueelle ja painate‐

taan saumat täyteen useaan kertaan ristiin työnnellen. Saumausmassan annetaan painua saumoi‐

hin jonkin aikaa, jonka jälkeen ne täytetään vielä uudelleen. Tämän jälkeen ylimääräinen massa 

kerätään pois ensin lattialastalla ja lopuksi solukumikuivaimella joko veden kanssa tai ilman, riip‐

puen olosuhteista. Laattojen pinnalle jäänyt massa poistetaan sen kuivuttua esimerkiksi lattian‐

hoitokoneella hangaten. Käyttää voi esimerkiksi  ruskeaa  tai mustaa vahanpoisto‐laikkaa. Pyrki‐

myksenä on poistaa mahdollisimman hyvin laatan päällä oleva sauma‐aine. Lattiaa ei saa kuiten‐

kaan pestä ennen saumamassan kovettumista, jottei sauma kulu pesun yhteydessä.  

Saumauksen  jälkeen mosaiikkibetonilattialla voidaan kävellä vuorokauden päästä  ja kuormittaa 

viikon päästä, jos lämpötila on ollut +10 °C tai yli. Parhaaseen lopputulokseen vähäisimmin hal‐

keamin päästään, jos lattia saa kuivua 15 °C:ssa laattojen asennuksen jälkeen 1‐2 viikkoa ennen 

saumausta  ja  1‐2  viikkoa  saumauksen  jälkeen  ennen  lattian  kuormitusta. Olosuhteet  asennus‐
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työlle ja kuivumiselle on varmistettava, jotta valmis työ täyttää asetetut vaatimukset. Saksinostu‐

rilla ajo on sallittu 2‐3 viikon kuluttua saumauksesta edellyttäen, että lattiatason lämpötila pide‐

tään vähintään +10 °C:ssa. Sopimuksen mukaan tilaaja tai lattiaurakoitsija huolehtii riittävistä kul‐

kuesteistä varoittamalla  lippusiimalla  ja varoituskylteillä tms.  liikkumisesta tuoreella ja saumaa‐

mattomalla alueella. 

5.4 Erilaiset saumarakenteet 

Liikuntasaumat 

Toimivan  ja  ehjän  mosaiikkilattian  kannalta  oleellista  on  liikuntasaumojen  sijoitus.  Saumojen 

avulla varmistetaan, että laattapintaan ei kohdistu jännityksiä väärissä kohdissa, esimerkiksi kan‐

tavien rakenteiden liikkeiden, kutistumien tai lämpöliikkeiden takia. Väärään kohtaan kohdistuva 

jännitys aiheuttaa halkeilua, joka toimii keskuksena vaurion etenemiselle ja heikentää lattian ul‐

konäköä.  Liikuntasauman  tulee  sallia  lattian  liikkeet kahteen  suuntaan  ja  lisäksi  siirtää  sauman 

reunalla olevat kuormitukset sauman toiselle puolelle. Lattian reunat lisäksi käyristyvät jonkin ver‐

ran, jolloin liikuntasauman tulee estää käyristymistä ja varmistaa saumareunojen pysyminen sa‐

malla tasolla. Liikuntasauman paikka määräytyy yleensä lattian päivävalualueen mukaan. Raken‐

nesuunnittelija määrittää käytettävät liikuntasaumarakenteet ja kutistumasaumat, sekä niiden si‐

jainnin. Saumojen toimivuus tarkastetaan asennettaessa. 

Liikuntasaumojen toteutus 

Asennusalustan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalle asennetaan liikuntasaumalaitteet. Lii‐

kuntasaumoissa voidaan käyttää esimerkiksi RST‐kulmalistoja 6x60x60 mm, joiden väliin jätetään 

kohteesta riippuen noin 10 mm liikuntasauma joka tiivistetään polyuretaanikitillä. Myös alumiini‐

sia liikuntasaumalaitteita, joissa on kuminen 40–50 mm leveä tiivistysnauha sekä L‐liikuntasaumaa 

voidaan  käyttää.  Kohteissa  voidaan  myös  käyttää  muitakin  valmiita  saatavilla  olevia  liikunta‐

saumalaitteita esimerkiksi tilaajan vaatimusten mukaan. Asetettaessa liikuntasaumalaitteita tulee 

niiden onnistunut asennus varmistaa työn tarkastuksella. 

Kutistumasauma 

Kutistumasaumoilla tarkoitetaan laattasaumojen täyttämistä elastisella sauma‐aineella normaalin 

saumauksen sijasta. Mosaiikkibetonilaattalattiaan tehdään elastisia saumoja alusrakenteen mu‐

kaan kohtiin, joihin oletetaan tulevan taipumaa tai muuta elämistä sekä jakamalla lattia alustasta 

riippuen noin 80–150 m2 ruutuihin. Rakenteen kuivuessa elastiset saumat estävät betonin kutis‐

tumisesta aiheutuvien haitallisten rakojen syntymisen laattojen saumoihin. Pilareiden yms. ympä‐

rille asennetaan 3 mm solukumi maakostean betonin ja pilarin väliin. 

Elastiset sauma‐aineet 

Elastisissa  saumoissa  käytetään  polyuretaanikittiä  tai  muuta  käyttötarkoitukseen  suunniteltua 

sauma‐ainetta. Murtovenymä selvitetään materiaalivalmistajalta ja sen riittävyys kohteessa tar‐

kastetaan. Valmistajan ohjeiden mukaan käytetään tarvittaessa pohjustusaineita. Pintojen tulee 
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olla puhtaita ennen saumausta. Saumaan asennetaan umpisoluinen Polyeteeni‐pohjanauha. Kittiä 

tulee olla vähintään 5 mm syvyydeltä, mutta koko saumaa ei saa täyttää, jotta sauma toimii kutis‐

tumasaumana. Sauma‐aine valitaan tilojen käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi elintarvikelaa‐

tua elintarvikemyymälään. 
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6. Laattapintojen suojakäsittely asennuksen jälkeen 

Suojakäsittely 

Mosaiikkibetonilaatat on aina suojattava jollain huokoisille pinnoille tarkoitetulla suoja‐aineella, 

koska mosaiikkibetonipinta on huokoinen. Saumojen kuivuttua  laatoitus pestään ensin huolelli‐

sesti sauma‐aineesta, annetaan kuivua ja käsitellään suoja‐aineella yleensä 1‐2 kertaa. Suojaava 

peruskäsittelyaine täyttää pinnan huokoset, mikä estää lian imeytymisen laattaan. Suoja‐ainetta 

valittaessa huomioidaan lattioiden jatkohoidossa käytettävät aineet ja toimintatavat.  

Pesu ja peruskyllästysainekäsittely voidaan suorittaa 2 vrk:n jälkeen saumauksesta, jos lattiatason 

lämpötila pidetään vähintään +10 °C:ssa. Lattialla voi kävellä noin tunnin kuluttua käsittelystä. Kä‐

sittelyajoissa on otettava materiaalivalmistajan ohjeet huomioon. Rakennuksen loppusiivouksen 

yhteydessä peruskäsittelyaine poistetaan puhdistavalla  laikalla  ja pesu‐  tai  vahanpoistoaineella 

laattavalmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattia suojakäsitellään kahteen kertaan laattavalmistajan 

suosittelemilla vahoilla. Joitain mosaiikkibetonilaattoja on saatavana myös erikseen tehtaalta val‐

miiksi suojakäsiteltynä, jolloin lattia käsitellään toiseen kertaan loppusiivouksen yhteydessä. 

Suojaus  

Valmis laatoitus on suojattava hyvin rakennustyön ajaksi kolhiintumiselta sekä syövyttäviltä ja pin‐

taan imeytyviltä aineilta. Hyvä suojausmateriaali on ns. "maitopurkki‐pahvi". Suojaukseen käytet‐

tävistä materiaaleista ei kostuessaankaan saa irrota väriaineita (kovalevyä EI saa käyttää suojauk‐

seen). Laatoitukseen mahdollisesti tulleiden tahrojen puhdistukseen voi käyttää pesuaineita, jotka 

on tehty laattoja varten. Ainetta tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

Kuormitus 

Uutta lattiaa ei saa kuormittaa nostokalustolla tai työlavoilla liian aikaisin. Tämä voi aiheuttaa lu‐

jittumattoman betonin vaurioitumisen,  jolloin  lattian kantavuus  jää suunnitellusta. Tarvittaessa 

betonin lujuuden kehittyminen varmistetaan rakennesuunnittelijalta. 
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7. Käyttöönottotarkastus 

Ennen käyttöönottoa lattiapinnat tulee tarkastaa ja kirjata mahdolliset havainnot. Tarkastuksella 

todetaan työn sopimuksenmukaisuus ja havainnoidaan mahdolliset puutteet sekä sovitaan mah‐

dollisista jatkotoimista. 

Tekniset virheet ja vauriot 

Materiaalivirheitä voivat olla:  

‐ värierot,  

‐ toleranssivaihtelut, kuperuus ja käyryys,  

‐ mekaanisen kestävyyden puutteet 

Asennusvirheet  

Tyypillisiä asennusvirheitä voivat olla: 

‐ kiinnitysmassan liian alhainen lujuuden kehitys, 

‐ liian vanhan betonimassan käyttö laattoja asennettaessa, 

‐ liian kuivan betonimassan käyttö,  

‐ liian kylmät olosuhteet, 

‐ laattojen tarttumattomuus kiinnitysmassaan,  

‐ vesi‐sementtiliuoksen käyttämättömyys, 

‐ irtoavien laattojen rikkoutuminen kuormituksen alla,  

‐ liian kuivan asennusmassan käyttö, jolloin laatta ei tartu hiekkaiseen massan pintaan, mikä 

voi näkyä mosaiikkilaattojen pintojen levymäisenä halkeiluna,  

‐ hammastus ja heikko asennustarkkuus,  

‐ sementtipohjaiset saumausvirheet,  

‐ elastisten saumausten virheet, 

‐ liikuntasauman tekniset virheet. 

 Asennusalustan liikkeiden sekä maakostean betonin kuivumiskutistuman aiheuttaman liikkumi‐

sen takia maakostea betoni voi irrota asennusalustasta paikoitellen. Tämä aiheuttaa valmiin lat‐

tian ”kopo” äänet. Maakostean betonin ja asennusalustan aiheuttamaa kopoa saa esiintyä, koska 

tärkeintä on mosaiikkibetonilaatan kiinnitys maakosteaan betoniin. Jos laatta on irti maakosteasta 

betonista, se yleensä rikkoutuu kuormituksen alla. Jos asennusalusta liikkuu paljon, näkyy se ku‐

tistumasaumojen repeämisinä ja joskus myös mosaiikkilaattojen halkeamisina.  
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8. Huoltotoimenpiteet ja hoito‐ohjelma 

8.1 Loppusiivous 

Loppusiivouksen yhteydessä tehtävä käyttöönottopuhdistus ja käsittely 

Rakennusaikainen suojavaha tai peruskyllästysaine poistetaan huolellisesti käyttöönottopuhdis‐

tuksen yhteydessä laattavalmistajan määrittämällä pesu‐ tai vahanpoistoaineella. Rakennusaikai‐

sen suojakäsittelyn poiston jälkeen lattia suojakäsitellään laattavalmistajan käsittelyjärjestelmän 

mukaisesti.  

Suojakäsittelyesimerkki 

Irtoroskat  imuroidaan,  lakaistaan  tai  pyyhitään  lattialta  sekä  poistetaan  tahrat.  Lattia  pestään 

neutraalilla tai heikosti emäksisellä pesuaineella. Puhdistusmenetelmä valitaan pinnan  likaisuu‐

den ja koon mukaan. Pesu on suoritettava erityisen huolellisesti, jotta mahdollinen ylimääräinen 

saumamassa saadaan poistettua lattiapinnalta ennen vahauksia. Puhdistuksen jälkeen lattia huuh‐

dellaan huolellisesti. Pestyn ja huuhdellun lattiapinnan annetaan kuivua. Puhdas ja kuiva lattia kä‐

sitellään pohjustusvahalla tai muulla huokoisten pintojen peruskäsittelyaineella,  jonka tarkoitus 

on imeytyä lattiapintaan ja täyttää sen huokoset. Käsittelyn jälkeen lattian annetaan kuivua. 

Pohjakäsittelyn jälkeen suoritetaan varsinainen vahaus,  joka muodostaa kulutuspinnan lattialle. 

Vahakerroksia laitetaan kulutuksen ja lattiatyypin mukaan 1‐2 kerrosta. Vahauksen jälkeen lattian 

annetaan kuivua ennen seuraavaa vahakerrosta. Viimeisen vahakerroksen annetaan kuivua mie‐

lellään yön yli ennen käyttöönottoa. Liiallinen vahaus muuttaa mosaiikkibetonipinnan sameaksi. 

Vahatyyppi, esimerkiksi kitka‐ tai kiiltovaha, valitaan lattian käyttötarkoituksen mukaan. 

Luovutettaessa valmista mosaiikkibetonilaattalattiaa tilaajalle varmistetaan, että tilaaja tai tiloissa 

toimiva  siivousyrittäjä noudattaa  laattavalmistajan  käsittelyjärjestelmää. Mosaiikkibetonilaatta‐

lattia vaatii säännöllistä huolto pysyäkseen puhtaana ja rakenteellisesti kunnossa. 

8.2. Päivittäinen puhdistus  

Lattiapinnalta poistetaan pöly ja irtoroskat lakaisemalla, imuroimalla tai kosteapyyhinnällä. Tarvit‐

taessa lattia pestään käyttäen neutraalia tai heikosti emäksistä pesuainetta. 

Suojakäsittelyn uusiminen 

Suojakäsittely uusitaan laattavalmistajan käsittelyjärjestelmän mukaisesti. 

Suojakäsittelyesimerkki 

Vanha vaha poistetaan koneellisesti karkeaa pesulaikkaa käyttäen vahatyypille sopivalla vahanpoisto‐

aineella. Lattia pestään ja vahataan (ks. edellä). Lattian perusteellinen puhdistus sekä vahaus on suo‐

siteltavaa tehdä lattian kulutuksesta riippuen 1‐2 kertaa vuodessa. 
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8.3 Laattapintojen korjaaminen 

Pienet korjaukset 

Pienet korjaukset  tehdään polyuretaanikitin  ja mosaiikkibetonilaatassa käytetyn  rouheen seok‐

sella, joka hiotaan paikkauksen jälkeen. 

Laattojen vaihto 

Laattasaumat avataan timanttilaikalla ja vaihdettava laatta irrotetaan rikkomalla se. Vaihdettavan 

laatan kohdalta piikataan asennusmassa työvaran 20…40 mm pois ja uusi laatta kiinnitetään alku‐

peräistä vastaavalla asennusmassalla. 
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Lähteet 

 

 SFS‐EN 13748‐1 Standardi, Mosaiikkibetonilaatat. Osa 1: mosaiikkibetonilaatat sisäkäyttöön. 

 DIN V 18500 Cast stones ‐ Terminology, requirements, testing, inspection 

 RunkoRYL 2010, Talonrakennuksen runkotyöt 

 SisäRYL 2000, Talonrakennuksen sisätyöt 

 Pekka Häyrinen, Liitto‐ ja matalapalkkien suunnittelu. BES2010‐seminaarin esitelmä. 

 HB‐Betoni Oy, esitteet ja ohjeet, www.hb‐betoni.fi 

 Lemminkäinen Oy, esitteet ja ohjeet, www.lemminkainen.fi 

 Haastattelu Eero Kilpi, johtaja, yrityskehitys, Rudus Oy ja Timo Tamminen, työpäällikkö, Lem‐

minkäinen Rakennustuotteet Oy 

 Haastattelut Jari Valo, Laatu‐ ja ympäristöpäällikkö, NCC Rakennus Oy 

 RT 31–11157 Mosaiikkibetoni – käyttö ja yleiset laatuvaatimukset 
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Suomen Betonilattiayhdistys ry    BLY‐18 / 2016 

Liitteet 

MAAKOSTEAN BETONIN ESIMERKKISUHTEUTUS  

Hiekka 0...8 mm  1682 kg/m
3 
 

Filleri      320 kg/m
3 
 

Plussementti     350 kg/m
3 
 

Kokonaisvesi     120 kg/m
3  

(Ilma)      2,0 % 

 

Mallirakeisuuskäyrä. 

 

 

Malliasennus 

‐ alusbetoni on kuivunut ja kovettunut vähintään 2 viikkoa, harjattu pinta  

‐ kokonaistyövara 65 ± 10 mm (25 mm paksu laatta)  

‐ asennuslämpötila minimissään + 10 °C  

‐ asennusmateriaalin lämpötila minimissään + 10 °C  
‐ suojakäsittelyn lämpötila min. + 10 °C  

‐ Plussementin käyttö noin 3,6 kg/m² (vesi‐sementtiliete)  

‐ sementin käyttö saumaukseen noin 0,6 kg/m² (valko‐ tai harmaa sementti)  

‐ fillerin käyttö saumaukseen noin 0,9 kg/m² (saumausfilleri 0...0,6 mm) 
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Suomen Betonilattiayhdistys ry    BLY‐18 / 2016 

Työmaan mittauspöytäkirja 

 

Mittauspöytäkirjana voidaan käyttää Betonilattiayhdistyksen BLY‐2 lomaketta. 
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BLY – julkaisut 

Suomen Betonilattiayhdistys ry on itse julkaissut ja ollut mukana julkaisemassa useita lattia‐alan 

ohjekirjoja. Alla on luettelo tällä hetkellä valikoimassamme olevista julkaisuista, joita voi tilata tai 

veloituksetta ladata kotisivultamme bly.fi/julkaisut. 

BLY‐1   Betonilattioiden yleiset toimitusehdot 

BLY‐2   Lattiabetonoimispöytäkirja 

BLY‐3   Jälkihoito‐ohje 

BLY‐7   Betonilattiaohjeet 2014 

BLY‐12   Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 

BLY‐13   Polymeerikuidut betonissa 2012 

BLY‐14   Betonilattiat‐kortisto 2012 

BLY‐15   Opas henkilösuojainten käytöstä polymeeripinnoitteiden asennuksen ja alustan 

esikäsittelyn yhteydessä 

BLY‐16  Suunnittelu‐ ja työohje kuivasirotteiden käyttämisestä betonilattioissa 

BLY‐17  Pinnoituspöytäkirja 

BLY‐18  Maakostean betonin käyttö mosaiikkibetonilattioissa 


