Suunnittelu‐ ja työohje kuivasirotteiden
käyttämisestä betonilattioissa

BLY‐16

JOHDANTO
Betonilattioiden kuivasirotteita on valmistettu jo vuosia ja niiden käyttö Suomessa aloitettiin 1950‐
luvulla. Lattiat, joihin kohdistuu suuria isku‐, piste‐ ja pyöräkuormia ja joilta vaaditaan erinomaista
tasaisuutta ja kulutuskestävyyttä, ovat tyypillisiä kuivasirotteiden käyttökohteita. Vaikka sirotelatti‐
oilla on edelleen vahva suosio niin lattiantekijöiden kuin suunnittelijoiden keskuudessa, on yhteisen
työohjeen kokoaminen jäänyt tekemättä. Suunnittelijoilla, urakoitsijoilla ja materiaalitoimittajilla on
jokaisella omat ohjeensa ja ideansa lattioiden tekemiseen, mutta niiden välillä on eroavuuksia.
Tämä kuivasiroteohje on laadittu Raul Korolaisen opinnäytetyön (Savonia‐ammattikorkeakoulu)
pohjalta työtyhmässä, jonka puheenjohtajana toimi Martti Matsinen, sihteerinä Raul Korolainen ja
jäseninä Harri Aalto, Vesa Anttila, Jouko Ilvonen, Juha Komonen ja Mauri Tanninen. Ohjeeseen an‐
toivat oman lausuntonsa myös alla mainitut tukijat sekä Suomen Betonilattiayhdistys ry:n jäsenet ja
hallitus.
Opinnäytetyön tukijoina olivat
 Valmisbetonitoimittajat Lakan Betoni Oy, Lujabetoni Oy, Rudus Oy ja Ruskon Betoni Oy
 Sirotetoimittajat Master Chemicals Oy, PiiMat Oy, Semtu Oy ja Sika Finland Oy

YLEISTÄ
Sirotelattioita käytetään yleensä kohteissa, joissa lattiapinnalta vaaditaan hyvää kulutuskestävyyttä
ja lujuutta. Sirotteiden ominaisuuksien vuoksi niiden käyttö on pääsääntöisesti raskaan teollisuuden
kohteissa, mutta myös kevyemmin rasitetuissa kulutuslattioissa sirotteilla saavutetaan etuja. Sirot‐
teiden hyödyt on huomattu myös kuitubetonia käytettäessä. Sirotteiden käytöllä voidaan pienentää
pintaan jäävien kuitujen määrää jolloin lopputuloksesta saadaan siistimpi.
Yleisimpiä käyttökohteita kuivasirotteille ovat
- maanvaraiset lattiat yleensä
- terminaalien ja logistiikka‐alan lattiat
- teollisuuslaitokset
- pysäköinti‐ ja varastohallit
- jäähallit, liiketilat ja museot
- paikoitusalueet ja ‐kannet
- lastauslaiturit
- pakastamot ja kylmähuoneet
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Mitä kuivasirotteet ovat?
Kuivasirote on erikoiskovien runkoaineiden, sementin ja eri lisäaineiden seoksista koostuva lattia‐
pinnan kovetin, jonka käyttötarkoituksena on betonipinnan lujittaminen. Sirotteilla saadaan jopa
viisinkertainen pinnan kulutuskestävyys verrattuna puhtaaseen betonipintaan.
Kuivasirotteet ovat valmistuotteita, jotka toimitetaan 25 kg ja 40 kg säkeissä sekä suursäkkitavarana
työmaalle. Niiden raekoko on yleensä 0─4 mm. Sirotteet eroavat toisistaan niiden runkoainesmate‐
riaalin perusteella. Runkoaineena toimii korundi, kvartsi, metallurginen kuona, metalli, piikarbidi tai
näiden yhdistelmä. Osassa tuotteissa käytetään myös diabaasia, jolla lisätään sirotteen sitkeyttä.
Tällä hetkellä markkinoilla on useita erilaista kuivasirotetyyppejä, joiden erona on runkoaineen eri
ominaisuus. Sirotteet voidaan karkeasti jakaa perussirotteisiin, kovan rasituskestävyyden sirotteisiin
ja erittäin kovan rasituskestävyyden sirotteisiin. DIN‐standardi 18560 jakaa sirotteet kolmeen ryh‐
mään
-

luonnonkiviaines (kvartsi), kuona tai näiden sekoitus (A)
metalliset runkoainekset (M)
alumiinioksidit, piikarbidit (KS).

Sirotteissa käytettävä sementti on korkean lujuusluokan sementti. Sementeistä perinteinen Port‐
land‐sementti on hyvin yleisesti käytetty. Se koostuu 95 % Portland‐klinkkeristä ja 5 % sivuosa‐ai‐
neista. Värillisissä sirotteissa käytetään Portland‐sementin sijaan valkosementtiä. Se on Portland‐
sementtiä puhtaampaa ja sillä saadaan aikaan tasasävyisempi väritulos. Värisävyt sirotteissa saa‐
daan aikaan käyttämällä muun muassa erilaisia epäorgaanisia väripigmenttejä.
Kuivasirotteet noudattavat Suomessa olemassa olevaa tuotestandardia SFS‐EN 13813 sekä Euroo‐
passa standardeja DIN 18560 ja 18557. Eurooppalaisen rakennustuoteasetuksen (astui kokonaisuu‐
dessa voimaan 1.7.2013) mukaan on myös kuivasirotteiden oltava CE‐merkittyjä koko Euroopan
unionin alueella ja niillä tulee olla suoritustasoilmoitus (DoP).
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Miten sirotteet toimivat betonilattioissa?
Kuivasirotteen toiminta betonilattiassa perustuu sirotteen yhden pääaineen, sementin reaktioon
veden kanssa. Sementti on erittäin hydroskooppinen aine, joka reagoi veden kanssa muodostaen
lämpöä ja kalsiumsilikaattiyhdisteitä. Sementin ja veden reaktio sirotteissa on samanlainen kuin be‐
tonissa. Sirotteessa oleva sementti reagoi betonin pinnassa olevan kosteuden kanssa. Kuivasirote
imee betonin pintaan muodostuneen kosteuden itseensä, jolloin sirote yhdessä oikean pinnan työs‐
tön kanssa muodostaa kovan, veteen liukenemattoman, monoliittisen rakenteen alusbetonin
kanssa. Alusbetonin ja pintasirotteen rajapinnasta, niin sanotusta transitiovyöhykkeestä, tulee näin
ollen yhtenäinen, joka hyvin tehdyssä sirotelattiassa on hankalaa erottaa edes ohuthietutkimuk‐
sella.

Kuva 1. Havainnekuva alusbetonista ja kuivasiroteker‐
roksesta. (Kuva: Maritta Koivisto.)
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Sirotteiden käytön etuja
Sirotteiden käytön kokemukset ovat positiivisia ja varsinkin raskaan teollisuuden kohteissa niiden
käyttö on vahvassa suosiossa. Sirotteiden käytöllä saavutettavia etuja ovat
-

suuri lattian pintalujuus
erittäin kova ja tiivis, iskunkestävä pinta
edulliset asennus‐ ja ylläpitokustannukset
helppovalmisteinen ja edullinen ratkaisu verrattuna moniin muihin betonin pinnan lujit‐
tamisvaihtoehtoihin
pinta pölyämätön ja helppohoitoinen
turvallinen, ei liukas
häikäisemätön
helppo pitää puhtaana
kohtalainen suoja betonilattialle kemikaaleja vastaan
erinomainen öljyn, polttoaineiden ja rasvojen kestävyys
ei ime nestettä itseensä
mahdollisuus käyttää niin sisä‐ kuin ulkotiloissa
miellyttävä ulkonäkö
laaja värivalikoima
ekologinen
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ALUSBETONILLE KOHDISTUVAT VAATIMUKSET
Jotta sirotelattiat täyttävät niille asetut vaatimukset, on niin sirotteiden kuin alla olevan betonin
oltava ensiluokkaista. Nykyään sirotteiden alla käytetään säilyvyysmitoituksesta johtuen paljon ve‐
sisideainerajoitettuja betoneja. Rajoitetut vesisideainesuhteet (≤ 0,55) voivat johtaa sopimatto‐
maan yhdistelmään sirotteen kanssa, jolloin sirotteiden käyttöä on syytä harkita kyseisissä kohteissa
tarkoin. Jos alusbetonin ominaisuudet eivät ole sirotteille oikeanlaiset, pienenee onnistuneen siro‐
telattian aikaansaaminen.

Betonin perusominaisuudet
Hyvän lattiabetonin perusominaisuuksia ovat oi‐
kea runkoaineen raekoko, kohtuullisen pasta‐
määrän käyttö ja massan notkeuden hallitsemi‐
nen. Lattiabetonien runkoaineena käytettävän ki‐
viaineksen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat rakei‐
suus ja raemuoto, suurin raekoko ja kiviaineksen
kulutuskestävyys. Rakeisuus ja raemuoto vaikut‐
tavat massan työstettävyyteen ja tiiveyteen,
mutta niillä on suuri merkitys myös lattiabetonin
kulutuskestävyyteen. Hyvä maksimiraekoko lat‐
tiabetoneilla on ≥12 mm. Kalliosta tai sorakivestä
murskatut ja seulotut kiviaineet, joiden raekoko
on välillä 16–32 mm, soveltuvat parhaiten myös
sirotteiden alla käytettävään alusbetoniin.

Hyvän lattiabetonin ominaisuuksiin
kuuluu oikea runkoaineen raekoko,
kohtuullinen pastamäärän käyttö
sekä massan kohtuullinen notkeus.

Suositeltava lattiabetonin maksimi
raekoko 16─32mm.
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Vesisementtisuhde
Kuivasirotteet tarvitsevat toimiakseen vettä alusbetonista.
Esimerkiksi, jos käytettävä sirotemäärä on 6 kg/m2, on sirot‐
teen sisältävän sementin reaktioon tarvittavan veden määrän
arvioitu olevan noin 1 l/m2. Tämän vuoksi olisi suositeltavaa
käyttää sirotteiden kanssa hieman korkeampaa vesisementti‐
suhdetta sisältävää betonia. Tämä on hankalaa, sillä veden li‐
säämisessä on aina ongelmia ja rakenteiden rasitusluokka‐
määritysten on täytyttävä. Veden lisäyksen seurauksena be‐
tonin sitoutuminen hidastuu, lujuus heikkenee ja runkoai‐
neen erottumisherkkyys voi lisääntyä eri työvaiheissa. Veden
lisääminen lisää myös betonin kuivumiskutistumaa. Kohtuu‐
tonta veden lisäämistä betoniin tulee siksi välttää.

6 kg/m2 sirotetta tarvitsee
reaktioon n. 1 l/m2 vettä!

Suositeltava v/s‐suhde si‐
rotteiden kanssa on > 0,5

Työstettävyys ja notkeus
Yksi hyvän lattiabetonin tärkeimmistä ominaisuuksista on
sen työstettävyys. Betonin notkeudella vaikutetaan mas‐
san työstettävyyteen. Notkeuteen vaikuttavat betonissa
käytetty runkoaineksen raekoko, vesisementtisuhde ja li‐
säaineena käytetyt notkistimet. Notkeuden valintaan vai‐
kuttavat betonimassan levitystapa sekä betonin tiivistys‐
teho ja ‐menetelmä.

Suositeltava notkeus tiivistys‐
tavasta riippuen on S2 tai S3.

Lattiabetonin oikea notkeus saavutetaan, kun alusbetoni sitoutuu halutulla nopeudella, betoni on
teknisesti toimivaa ja lattian hierto voidaan suorittaa sille optimaaliseen aikaan. Jos lattian työstö
tapahtuu käsin, vaikuttaa betonin notkeus työn tehokkuuteen ja sujuvaan edistymiseen. Kohteissa,
joissa lattiatyö tapahtuu koneellisesti tai joissa betonimassa voidaan pumppuvalun sijasta levittää
suoraan betoniauton valukourusta, voi betoni olla jäykempää. On kuitenkin muistettava, että oikean
lattiabetonin notkeuden löytäminen on kompromissi, joka täytyy aina tarkastella tapauskohtaisesti.
Hyvän lattiabetonin notkeus on kohtuullinen. Kohtuullista notkeutta vastaa luokka S3. Jos levitys ja
tiivistys suoritetaan tärypalkilla tai muulla voimakkaalla täryttimellä, voi massan notkeus olla S2. S2
notkeusluokka on nykyään käytännössä poistunut käytöstä, joten betonitoimittajien suositus not‐
keudesta on S3. Yleensä liian notkea betoni (S4 tai S5) aiheuttaa runkoaineen erottumisherkkyyttä
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erittäin voimakkaan tärytyksen kanssa. Mikäli betoni sisältää teräskuituja ( ≥ 30 kg/m3), voidaan
käyttää notkeusluokkaa S3, sillä teräskuitujen käyttö sitkistää betonia jonkin verran. Betonimassan
runkoaineen erottuminen aiheuttaa pintaan heikomman kerroksen, jolloin laatasta tulee epäho‐
mogeeninen ja sirotteen irtoamisen riski kasvaa.

Suoruus
Betonilattioiden suoruus jaetaan neljään eri luokkaan: A0, A, B ja C. Lattian suoruusvaatimus mää‐
räytyy kohteen käyttötarkoituksen mukaan. Suoruus tarkoittaa valmiin betonipinnan suoruutta, jo‐
hon vaikuttavat kohteen asettamat vaatimukset ja/tai päällystettävissä lattioissa pinnoitteen tai
päällysteen asettamat vaatimukset. Sirotelattioissa suoruusluokat vastaavat suoraan kyseessä ole‐
via pinnan vaatimuksia.
Luokassa A poikkeama vaakasuorasta tai nimelliskalte‐
vuudesta saa olla 7 mm, kun mittausluokkana on enin‐
tään 2 m matka. Vastaava määräys luokassa A0 on 4 mm.
Suoruus mitataan yleensä 2 m välein, ellei kohteessa ole
tiukempia mittausmäärityksiä.

Suositeltava suoruusvaatimus
sirotelattioille on luokka A.

Suoruusluokan A0 saavuttaminen sirotteella on usein hankalaa. A0 suoruus suositellaan tehtäväksi
ohuilla, 10–20 mm, pintauskerroksilla joko tuoretta‐tuoreelle‐menetelmällä tai tartuntalaastin
avulla kovettuneelle betonille tehtynä. Suositeltavaa on, että sirotelattioiden suoruusvaatimukseksi
valitaan korkeintaan luokka A tai lattia tehdään kaksikerrosvaluna.

Ilmamäärä
Betonirakenteiden pakkaskestävyyden edellytyksenä on niiden huokostaminen ja ilmamäärän lisää‐
minen. On hyvä muistaa, että betonissa on aina ilmaa (noin 1─2 %) ja pakkasenkestävyyttä paran‐
nettaessa betonin ilmamäärää nostetaan 5─8 % välille, mikä tehdään betoniin ilmaa lisäävillä lisäai‐
neilla. Huokostavat lisäaineet lisäävät betoniin pieniä, alle 0,3 mm huokosia. Näiden niin sanottujen
suojahuokosten tehtävänä on ottaa vastaan veden paine, joka syntyy betonin jäätyessä. Tällöin be‐
tonirakenne ei pääse rikkoutumaan. Suojahuokoset parantavat massan muokattavuutta, notkeutta
ja vähentävät osa‐aineiden erottumista.

BLY16 - Kuivasiroteohje

8

Ilmamäärän liiallista lisäämistä ei suositella si‐
Sirotevalmistajien yleinen ohje sirote‐
rotteiden käytön yhteydessä. Betonin liiallinen
ilmamäärä saattaa aiheuttaa ongelman sirot‐
lattiabetonien maksimi‐ilmamääräksi
teen tarttuvuuteen sen alusbetoniin, koska
on 3─5 %.
suuri huokosmäärä voi nostattaa kuplia betonin
pintaan. Tällöin alusbetonin ja sirotteen väliin
muodostuu tyhjä tila. Betonin liiallista huokostamista on muutenkin vältettävä, sillä karkeasti on
arvioitu yhden prosentin ilmamäärän lisäyksen aiheuttavan noin viiden prosentin puristuslujuuden
alenemista betonissa.
Sirotevalmistajien yleinen ohje sirotelattiabetonien maksimi‐ilmamäärästä on noin 3─5 %. Eri siro‐
tevalmistajat antavat hieman toisistaan poikkeavia ohjeita liittyen betonin ilmamääriin. Joudutta‐
essa käyttämään normaalia korkeampia ilmamääriä, tulee ottaa yhteyttä sirotetoimittajan edusta‐
jaan ja tiedustella kyseisen betonin soveltuvuutta sirotteen käytön kanssa.
Alusbetonin ilmamäärä suositellaan tarkastet‐
tava työmaalla. Näin varmistutaan massan il‐
mamäärästä. Ilmamäärän tarkistus on suoritet‐
tava vähintään ensimmäisestä työmaalle saa‐
puvasta massaerästä.

Ilmamäärän mittaaminen työmaalla
on suositeltavaa.

Lujuus ja sitoutuminen
Sirotteen alusbetonin suositeltava lujuusluokka on
Suositeltava alusbetonin lujuus‐
C25/30. Tämä siksi, että korkeampien lujuusluokkien
kanssa on havaittu ongelmia sirotteen kiinnittyvyyden
luokka on C25/30!
kanssa. Korkeita lujuusluokkia joudutaan käyttämään
erityisesti kylmien pysäköintitilojen kohdalla, joissa säilyvyyssuunnittelu edellyttää lattiabetoneilta
alhaista vesisementtisuhdetta. Yhdessä ”varman päälle” tehdyn betonin kanssa päädytään usein si‐
rotteelle sopimattomaan alusbetoniin.
Korkeampien betonin lujuusluokkien ja sirotteiden yhteiskäytön ongelmana on betonin vähäinen
vesimäärä ja sen seurauksena liian nopea sitoutuminen. Betonin nopean sitoutumisen seurauksena,
varsinkin kesäaikana, pintaa ei ehditä hiertää auki riittävän ajoissa, jolloin sirote joudutaan levittä‐
mään hieman kuivuneelle pinnalle. Vähäisen vesimäärän vuoksi betonista ei vapaudu pintaan riittä‐
västi sirotteen tarvitsemaa kosteutta, jolloin osa sirotteesta jää ilman tartuntareaktioon vaadittavaa
kosteutta.
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Betonin lisäaineiden käyttö
Betonin lisäaineilla pyritään enimmäkseen parantamaan betonin teknisiä ominaisuuksia. Lisäainei‐
den vaikutus on yleensä kemiallinen tai fysikaalinen. Niiden toiminta riippuu betonin sementtilaa‐
dusta ja ‐määrästä, muista käytettävistä lisäaineista sekä käytettävästä runkoaineesta. Yleisemmin
käytetyt lisäaineet ovat notkistimia ja huokostimia. Notkistimilla parannetaan betonin työstettä‐
vyyttä ja koossapysyvyyttä. Huokostimilla parannetaan puolestaan betonin pakkasenkestoa. Muita
lisäaineita ovat erilaiset kiihdyttimet, hidastimet sekä kutistumia estävät tai vähentävät lisäaineet.
Kuivasirotteiden kanssa ei suositella käytettäväksi run‐
saasti huokostettua alusbetonia. Huokostettujen be‐
tonien ilmamäärä (5─8 %) voi aiheuttaa ongelmia tart‐
tuvuudessa sirotteiden ja betonin välillä. Vähäisempi
huokostaminen (ilmamäärä alusbetonissa 2─5 %) ei
ole todettu aiheuttavan ongelmaa tarttuvuudessa. Vä‐
häisenä huokostamisena voidaan siis pitää ilman lisää‐
mistä 1─2 % normaalin ilmamäärän lisäksi.

Huokostettuja massoja käytettä‐
essä tulee aina ottaa yhteys siro‐
tetoimittajaan ja lisäksi on kiin‐
nitettävä huomio olosuhteiden
hallintaan

Notkistavat lisäaineet toimivat sementin ja veden välillä tehden betonista paremmin työstettävää.
Notkistimien käyttö mahdollistaa pienemmän vesi‐ ja
Voimakkaasti notkistettuja ja
sementtimäärien käytön. Notkistimilla voidaan saada
aikaan 5─15 % ja tehonotkistimilla jopa 30 % vedenvä‐
huokostettuja lattiabetoneita ei
hennys ilman betonin työstettävyyden huonontu‐
suositella sirotelattioihin!
mista.
Liiallisen notkistimen käyttö ei ole suositeltavaa, koska sen käyttö vähentää veden nousua pintaan,
vaikka notkeus ja työstettävyys olisivat hyviä. Tällöin ongelmat ilmenevät vasta betonin sitoutumi‐
sen alkaessa, jolloin alusbetonissa oleva kosteus ei riitä kostuttamaan suunniteltua sirotemäärää.
Liiallinen notkistimen käyttö ylisuuressa betoniluokassa voi lisätä betonin runkoaineen erottumis‐
riskiä. Tällöin ongelmaksi voi tulla heikomman kerroksen muodostuminen sirotteen alle, jonka seu‐
rauksena sirotteen irtoamisen riski kasvaa. Lisäksi liiallisen notkistimen käyttö voi nostaa notkista‐
vaa ainetta betonin pintaan. Jotkut notkistimet myös hidastavat betonin sitoutumista erityisesti vii‐
leissä tai kylmissä tiloissa. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kun sirotepinta sitoutuu nopeasti, mutta
alla oleva betoni ei vielä kestä hiertokoneiden tuomaa painoa.
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ONNISTUNUT SIROTELATTIA

Sirotteen levittämisajankohta
Kuivasirotteen levittämisen ajankohta on riippuvainen ympäröivistä olosuhdetekijöistä. Ajankohdan
valinta kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Lattiaurakoitsijan, betonin‐ ja sirotetoi‐
mittajan sekä rakennusurakoitsijan välinen kokoontuminen ennen työn aloittamista on suositelta‐
vaa. Aloituskokouksessa voidaan sopia ennakkoon työn saumattomasta suorittamisesta sekä aika‐
tauluihin liittyvistä yksityiskohdista. Lisäksi betonitoimittajat ja sirotevalmistajat voivat ohjeistaa toi‐
siaan omien tuotteidensa käytössä ja hallinnassa.
Sirotteen levittäminen kannattaa ajoittaa ajankohtaan, jolloin ympäröivät olosuhteet saadaan mah‐
dollisimman optimaalisiksi. Esimerkiksi talven ja kesän lämpötilaerot ovat hyvin suuria, mitkä on
otettava huomioon työskentelytavoissa. Suhteelliseen kosteuteen ja ilmavirtausten hallintaan on
myös kiinnitettävä huomiota. Sirotelattian teko ulko‐oloissa vaatii levittämiseen erikoistoimenpi‐
teitä, esimerkiksi suojakatoksia.

Olosuhteiden hallinta
Onnistuneen sirotelattian teko noudattelee paljon hyvän betonoinnin olosuhdetekijöitä. Näitä ovat
-

valuolojen oikean lämpötilan aikaansaaminen (lämpötila lattiapinnassa ja alustassa)
voimakkaiden ilmavirtausten (tuulen/vedon) hallitseminen ja poistaminen
suoran auringonpaisteen poistaminen
ympäröivien kosteusolojen hallitseminen.

Betonointitilan lämpötila valuoloissa täytyy olla vähintään +10 °C ja mahdollisimman tasalämpöinen
koko työsuorituksen ajan. Jos lämpötilan vaihtelu työsuorituksen aikana vaihtelee suuresti, ongel‐
mia tulee betonin sitoutumisen hidastumisen ja sirotteen levityksen kanssa.
Valutilan lämpötilaa on tarkkailtava. Lämpötila on mitattava läheltä lattiarajaa, jotta saadaan selville
valualustan olosuhteet mahdollisimman tarkasti. Valuolot on suositeltavaa tarkastaa ennakkoon ja
mittauksia on tehtävä läpi valutyön tasaisin väliajoin. Ennakkoon tarkastaminen onnistuu esimer‐
kiksi kohdekäynnillä ennen valutöiden aloitusta tai viemällä kohteeseen kosteutta ja lämpötilaa mit‐
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taava piirturi. Näin voidaan arvioida tarkasti valupaikan olosuhteet ja reagoida muutoksiin mahdol‐
lisimman nopeasti. Vaativissa ja suurissa kohteissa lämpötilaa tulee tarkkailla valun jälkeen koko
jälkihoitoajan.
Lämpötilan tarkkailussa on kiinnitettävä huomiota valutilan ja valettavan pinnan lämpötilaan. Tark‐
kailussa on huolehdittava ennen kaikkea koko valualueen tasalämpöisyydestä. Huomiota on kiinni‐
tettävä ennen kaikkea reuna‐alueisiin ja oviaukkoihin, sillä niissä vaarana voi olla hyvinkin erilaiset
lämpötilat verrattuna keskiosiin. Lämpötilaerot on pyrittävä tasaamaan. Tilaa voidaan lämmittää
ennen valua hallilämmittimillä, mutta lämmitys on lopettava valutöiden ajaksi. Suositeltavaa on kes‐
keyttää valutilan lämmittäminen viimeistään kahta päivää ennen valun alkua. Ongelmana liiallisessa
tilan lämmityksessä on laatan pinnan nopeampi sitoutuminen pohjaosaan verrattuna sekä pinnan
kosteuden nopeampi haihtuminen lämmittimien aiheuttamien ilmavirtausten takia.
Huomiota on kiinnitettävä myös valettavan alustan lämpötilaan. Kylmissä olosuhteissa betonilaatan
pohjaosan sitoutuminen hidastuu, koska työmaalle tuodun betonin lämpö siirtyy valettaessa maa‐
perään. Betonista maaperään siirtyvä lämpö aiheuttaa valettavan laatan alaosan hitaamman sitou‐
tumisen, jolloin pinnan hiertäminen on aloitettava liian aikaisin. Jos valualustan lämpötila on liian
alhainen, voidaan sitä lämmittää oikean lämpötilan saavuttamiseksi. Suurissa kohteissa lämmittä‐
minen voidaan toteuttaa esimerkiksi ”grilleillä”, joita käytetään myös asfaltin lämmittämisessä.
Epäedulliset ilmavirtaukset olisi pystyttävä
estämään aina lattian jälkihoitovaiheeseen
saakka. Tällöin vältytään alusbetonin var‐
haishalkeilulta ja valupinnan liialliselta kos‐
teuden haihtumiselta. Suurin merkitys ilma‐
virtausten hallinnalla on betonipinnan liian
nopean kuivumisen estämisessä. Veden
haihtumisen merkitys korostuu erityisesti
silloin, kun valutilan ilman virtausnopeus on
suuri, suhteellinen kosteuspitoisuus on al‐
hainen ja ilman tai betonipinnan lämpötila
on korkea. Tällöin veden haihtuminen beto‐
nipinnalta on voimakkainta. Betonipinnan
liiallista kuivumista on estettävä, jotta väl‐
tyttäisiin ylimääräiseltä veden sumuttami‐
selta.

Suositeltava alustan lämpötila on > 10°C.

Valutilan lämmitys on lopetettava 1─2
vrk ennen valua.

Lämpötilan mittauksia on suoritettava
ennen ja jälkeen valutyön.

Suositeltava valutilan RH ≥ 70 %.
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Vedon poistamiseksi on valualue suojattava siten, ettei sinne pääse muodostumaan suoria ilmavir‐
tauksia tai pyörteitä. Mahdollisuuksien rajoissa on esimerkiksi suuret halliovet ja muut aukot pidet‐
tävä kiinni ja lämmittimet sammutettava. Konkreettisin ratkaisu vedon poistamiseksi, on valualueen
kattaminen suojateltalla.

Valutilan kosteusoloihin on myös kiinnitettävä huomiota. Kosteus kulkeutuu valutilaan joko ilmavir‐
tauksena ulkoilmasta ja/tai diffuusisena kosteusvirtana maaperästä. Ulkoilmasta tuleva kosteus
haihtuu nopeasti, sillä ilmavirtaukset säätelevät pitkälti valutilan kosteuspitoisuutta. Riittävän kos‐
teuden edellytyksenä on vedon poistaminen valutilasta. Hyvänä valutilan kosteuspitoisuutena voi‐
daan pitää yli 70 % suhteellista ilmankosteutta. Tällöin veden haihtuminen betonin pinnalta on vä‐
häisempää ja betonin plastinen kutistuminen hitaampaa. Valutilan kosteutta voidaan lisätä ve‐
sisumutuksella. Riittävien kosteusolojen saavuttaminen isoissa tiloissa on hankalaa ja paikoitellen
kallis ratkaisu.

Sirotteiden säilyttäminen työmaalla
Sirotteet ovat sementtipohjaisia tuotteita ja siksi hyvin hydroskooppisia aineita. Näin ollen tuotteet
imevät kosteutta ilmasta ja maaperästä, jolloin niiden varastointiin on kiinnitettävä erityistä huo‐
miota. Erityisesti sirotesäkkien työmaavarastointi on suunniteltava huolella, jotta vältytään sirot‐
teen paakkuuntumiselta. Suunnittelussa on otettava huomioon sirotteen oikea menekki, jotta yli‐
määräisiä sirotesäkkejä ei varastoida työmaalla liian pitkiä aikoja. Jos lattiavalu suoritetaan useassa
eri osassa ja jos työvaiheiden aikana on pitkä odotusväli, on sirotteet tuotava työmaalle useassa
erässä. Normaalioloissakin pitkä varastointi voi aiheuttaa sirotteen paakkuuntumista, lujuuskatoa
jopa 10 % sekä sitoutumishäiriöitä. Sirotteiden varastoinnissa ja säilyvyyksissä on tuotekohtaisia
eroja, minkä vuoksi on syytä lukea huolella valmistajien ohjeet ennen tuotteiden hankintaa.

Hyvä säilytystila sirotteille on kuiva ja tuuleton tila, jossa sirotteet ovat suojassa haitallisilta olosuh‐
detekijöiltä ja muulta vaurioitumiselta. Kuivassa tilassa sirotesäkit voidaan sijoittaa pressun päälle
suoraan lattialle. Tiloissa, joissa sirotesäkit ovat alttiina kosteudelle ja ilmavirtauksille, on sirotteet
sijoitettava kuormalavan päälle kohtaan, jossa ne ovat vedolta ja rikkoontumiselta mahdollisimman
hyvin suojassa. Jos sirotteita joudutaan varastoimaan ulkoilmassa, suositeltavaa on laittaa kuorma‐
lavan alle ylimääräiset puupalat. Näin alusta saadaan kokonaan irti maasta (kuva 2). Säkkien päälle
on laitettava vedenpitävä pressu, joka naulataan tiukasti kuormalavaan. Sirotteiden ulkosäilytyk‐
sessä on aina riski sirotteen pilaantumiseen, minkä vuoksi se on suositeltavaa ainoastaan lyhytaikai‐
sesti.
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Kuva 2. Sirotteiden lyhytaikainen työmaavarastointi. (Kuva:
Suomen Betoniyhdistys 2004.)

Betonointi, tiivistys ja oikaisu
Useimmiten sirotelattioiden betonointi tehdään
kuitubetonilla. Sillä korvataan perinteinen verkko‐
raudoitus, jolloin pinnan tasaaminen ja tiivistämi‐
nen voidaan tehdä laserohjatuilla valukoneilla. Va‐
lukoneiden käytön etuina ovat suuremmat päivit‐
täiset työsaavutukset ja tehokkaan palkkitärytyk‐
sen mahdollistama jäykemmän massan käyttö. Va‐
lukoneiden päivittäiset työsaavutukset ovat noin
1000─2000 m2 ja niillä saadaan aikaan erittäin ta‐
sainen ja tiivis betonipinta. Vaihtoehtoisesti beto‐
nointi voidaan tehdä menetelmällä, jossa betonin
tiivistäminen ja linjaaminen tehdään käsikäyttöi‐
sillä laitteilla. Tällöin saadaan päivässä aikaan noin
500 m2 valmista lattiapintaa.

Tavoiteltavan betonointinopeuden
tiedostaminen aloituskokouksen yh‐
teydessä varmistaa betonin sau‐
mattoman tulon työmaalle!

Erityisesti valutyöhön ja betonilaa‐
tuun liittyvissä kysymyksissä olisi
suositeltavaa kysyä suosituksia be‐
tonintoimittajalta!

Betonointimenetelmän valinta riippuu ennen kaik‐
kea valukohteen suuruudesta sekä lattiaurakoitsijan työskentelytavoista. Valussa neliömäärät eivät
ole ratkaisevia. Sitä vastoin betoniaseman toimituskapasiteetti, valuryhmän vastaanottokapasi‐
teetti ja siitä muodostuva aika ovat olennaisia onnistuneen ja saumattoman betonoinnin vaiheissa.
Betonointinopeus on tiedotettava kaikille osapuolille jo aloituskokouksen yhteydessä, jolloin riittä‐
vän ajoissa voidaan arvioida valutyöhön kuluva aika, suunnitella valuruutujen koot sekä varmistua
betonin saumattomasta saapumisesta työmaalle.
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Varhaisjälkihoito
Välittömästi betonoinnin jälkeen lattia voi‐
daan varhaisjälkihoitaa. Varhaisjälkihoidon
tarpeellisuus on arvioitava aina tapauskohtai‐
sesti. Varhaisjälkihoidon tarpeen määrittävät
vallitsevat olosuhteet.
Alusbetonin tasauksen jälkeen voidaan beto‐
nin pinnalle ruiskuttaa varhaisjälkihoitoaine,
joka estää pinnan liiallista kuivumista avaus‐
hiertoon asti. Vaativissa olosuhteissa varhais‐
jälkihoito on tehtävä aina betonoinnin jäl‐
keen. Suositeltavaa on aloittaa varhaisjälki‐
hoito, jos veden haihtuminen betonin pin‐
nasta on voimakasta. Tällöin toimenpiteet
aloitetaan jo betonipintaa oikaistaessa.
Varhaisjälkihoidon tarkoituksena on vähentää
plastisen kutistuman liiallista muodostumista,
pienentää verkkomaista halkeilua betoninpin‐
nassa ja parantaa kuivasirotteen tarttuvuutta
alustaan. Varhaisjälkihoidon merkitys korostuu
erityisesti oloissa, missä ilman virtausnopeus
on suuri, ilman suhteellinen kosteuspitoisuus
on alhainen (RH ≤70 %) ja jos ilman tai beto‐
nipinnan lämpötila on suuri.

Kuva 3. Varhaisjälkihoitoaineen levitystä suihkutta‐
malla. (Kuva: Suomen Betonilattiayhdistys ry.)

Varhaisjälkihoitomenetelmän sopivuu‐
desta sirotteelle on varmistettava val‐
mistajakohtaisesti

Varhaisjälkihoitoa on suositeltavaa
käyttää, jos veden haihtuminen on
voimakasta

Varhaisjälkihoitotapoja on useita. Keinot ovat samoja kuin varsinaisessa työn jälkeisessä jälkihoi‐
dossa. Näitä ovat muun muassa
-

sirotevalmistajien suosittelemat jälkihoitoaineet
puhtaan veden‐ tai vesiohenteisen jälkihoitoaineen sumuttaminen
muovikalvon tai suodatinkankaan väliaikainen levitys.
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Annosmäärät
Sirotteen annosmäärään vaikuttaa erityisesti
suunnitelmissa ilmoitettu lattian kulutuskestä‐
vyysvaatimus, haluttu värisävy sekä käytettävä
sirotetyyppi. Pinnan tiiveyteen ei sirotemäärillä
ole suoranaista vaikutusta, vaan riittävä tiiveys
saadaan aikaan hiertokertoja lisäämällä. Sirote‐
määrät ovat aina valmistajakohtaisia, eikä mini‐
mimääräsuosituksista saa poiketa. Valmistajien
ohjeita on noudatettava ja ongelmatilanteissa on
suositeltavaa ottaa yhteyttä sirotetoimittajan
edustajaan.

6 kg/m2 ≈ 3 mm:n kerros.
(mineraalipohjaiset sirotteet)

6 kg/m2 ≈ 2 mm:n kerros.
(metallipohjaiset sirotteet)

Lattian käyttötarkoitus määrää sille kulutuskestävyys‐
vaatimuksen ja myös käytettävän sirotemäärän. Sirote‐
pinnan kulutuskestävyyden määräävät siinä oleva runko‐
Sirotevalmistajan ohjeellisista
aines sekä sirotemäärä – mitä enemmän sirotetta käyte‐
minimi annosmääristä EI saa
tään, sitä paksumpi on tuleva kulutuskerros. Isommalla
sirotemäärällä saadaan aikaan siis paksumpi kulutusker‐
poiketa!
ros ja värillisiä sirotteita käytettäessä tasaisempi väri,
minkä vuoksi useat sirotevalmistajat suosittelevat käytettäväksi värillisten tuotteiden kanssa ≥6
kg/m2 annosmäärää.
Metallisia runkoaineksia sisältävät sirotteet ovat mineraalipohjaisia sirotteita tiheämpiä ja näin ollen
painavampia. Jotta saavutetaan riittävä sirotepaksuus, tulee metallipohjaisia sirotteita käyttää hie‐
man enemmän kuin muita kovia runkoaineksia sisältäviä sirotteita. Esimerkiksi jos vertailupohjana
käytetään keskiarvomääränä olevaa 6 kg/m2, tarkoittaa se mineraalipohjaisilla sirotteilla noin 3
mm:n paksuista kerrosta. Vastaavalla määrällä metallipohjaista sirotetta päästään alle 2 mm:n pak‐
suiseen kerrokseen. Toisaalta metallisten runkoainesten parempi kulutuskestävyys pienentää lisä‐
annostuksen tarvetta, joten annosmäärissä on noudatettava valmistajien ohjeita virheiden välttä‐
miseksi.
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Levy‐ eli tasoitushierto
Levyhierrossa varhaisesti sitoutuneen beto‐
nin pinta hierretään auki ”levyillä”, jolloin
betonin pintaan nouseva kosteus varmistaa
sirotteen tarttuvuuden. Levyhierrossa tär‐
keintä on hierron aloittamisen oikea‐aikai‐
suus. Ongelmana on, että ajankohta vaihte‐
lee betonin eri ominaisuuksien mukaan. Täl‐
laisia ominaisuuksia ovat muun muassa mas‐
san lämpötila ja vesisementtisuhde. Myös il‐
man suhteellinen kosteus vaikuttaa aloituk‐
sen ajankohtaan.

Kuva 4. Betonipinnan levyhierto ja varhaisjälkihoi‐
toaineen levitys samanaikaisesti. (Kuva: Rudus Oy.)

Pääsääntönä hiertämisessä on, että lattiaa
ei saa hiertää liian aikaisin tai liian myöhään. Liian aikainen hiertäminen saattaa aiheuttaa pintaosan
lujuuden alenemista, epätasaisuutta ja pölyämistä. Nopeasti hierretty pinta jää pehmeäksi, tehden
sirotteen alle heikomman kerroksen. Pahimmillaan seurauksena voi olla voimakas lujuuden alene‐
minen, jolloin sirote murtuu pinnasta terässiivekehierron aikana. Näin ongelmaksi voi tulla ”laut‐
taantumisena” tunnettu ilmiö.

Liian myöhäisen hiertämisen ongelmana voi puoles‐
taan olla betonin liiallinen sitoutuminen, jolloin
hierto ei nosta riittävästi kosteutta pintaan. Kun olo‐
suhteet ilmavirtausten ja lämmön takia ovat epä‐
edulliset, pinta kuivuu erittäin nopeasti. Tällöin liial‐
lista betonin kuivumista on pyrittävä estämään var‐
haisjälkihoidolla.

Levyhiertojen määrä riippuu
mm. vaaditusta tiiveydestä.
Hyvä tiiveys aikaan saadaan 3─4
koneellisella hierrolla.

Myös hiertokertojen määrällä ja käytettävällä hiertomenetelmällä on tärkeä merkitys sirotelattioi‐
den onnistumisessa. Mitä enemmän pintaa hierretään, sitä tiiviimmäksi se yleensä saadaan. Käytet‐
tävä hiertomenetelmä vaikuttaa hiertokertojen määrään ja pinnan tiiveyteen sekä näin ollen alus‐
betoniin ja sirotteen tarttuvuuteen. Raskaammilla ja voimakkaammilla hiertokoneilla tehtävä hier‐
täminen vaatii kokemuspohjaista tietoa hiertojen määrästä ja aloittamisen ajankohdasta. Yleensä
riittävä tiiveys saadaan aikaan 3─4 koneellisella hiertokerralla.
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Ensimmäinen hiertokerta, niin sanottu
avaushierto, on suoritettava noin 4─5 tunnin
kuluttua valusta. Oikea hiertoaika on silloin,
kun lattian päällä voi juuri ja juuri kävellä.
Nyrkkisääntönä voidaan pitää noin 5 mm
kengänjäljen jäämistä betoniin (kuva 5). Täl‐
löin pinta on hieman ”nahkea”.
Ongelmana avaushierron aloittamisessa on
suurten päältäajettavien hiertokoneiden
käyttö. Koneiden painon vuoksi hierron aloit‐
tamista johdutaan usein siirtämään myö‐
Kuva 5. Betonipinnan hierto aloitetaan, kun
hemmäksi, jottei kone ”kaiva” betonissa. Si‐
pintaan jää kävellessä noin 5 mm syvyinen ken‐
toutumisreaktiota on tämän vuoksi seurat‐
gänjälki. (Kuva: Korodur.de.)
tava huolella, jottei turhaa pitkittymistä hier‐
ron aloittamiseksi tulisi. Työmaalla betonin
sitoutumista voidaan helposti testata esimer‐
Hierto on aloitettava noin 4─5 tuntia
kiksi laittamalla pieni määrä betonia muovi‐
valusta.
pussiin ja tarkastella sen sitoutumista painele‐
malla pussia tietyin väliajoin. Pussitestillä saa‐
daan yksinkertaisesti selville käytettävän betonin jähmettymiseen vaadittava aika. Jos mahdollista,
on koneen painoa suositeltavaa kokeilla ensin pienellä alueella esimerkiksi nurkassa.

Sirotteen levitys
Sirotteen levitys suoritetaan välittömästi avaushierron jälkeen. Levitys voidaan toteuttaa kolmella
eri tavalla: erillisellä annostelukoneella, annosteluvaunulla tai perinteisellä kolalevityksellä. Tavan
valintaan vaikuttaa kohteen suuruus ja alusbetonin tiivistysmenetelmä.
Annostelukoneen etuna on vähäinen käsityön
määrä, levityksen nopeus sekä tasainen sirote‐
määrä. Annostelukonetta käytetään joko yh‐
dessä laserohjattujen valukoneiden kanssa, jol‐
loin levitin voi olla kiinni valukoneessa tai se voi
toimia omana yksikkönään kuten kuvassa 6.

Annostelukoneella levitys on suoritet‐
tava yhdellä kertaa!

Annostelukoneella sirote levitetään välittömästi oikaistun ja tärytetyn pinnan päälle. Koska betonia
ei hierretä auki, on tärytyksen pintaan jättämän kosteuden riitettävä levitettävälle sirotteelle. Täl‐

löin levityksen on tapahduttava mahdollisimman
nopeasti täryttämisestä, ettei pintaan tuleva kos‐
teus pääse haihtumaan pois. Levittämisen on ta‐
pahduttava annostelukoneella yhtenä suoravii‐
vaisena kertalevityksenä, jolloin sirotepaksuu‐
desta saadaan mahdollisimman tasainen koko le‐
vitettävällä alueella.
Annosteluvaunua käytetään kohteissa, joihin eril‐
linen annostelukone ei sovellu esimerkiksi suuren
kokonsa vuoksi. Vaunun etuina perinteiseen ko‐
lalevitykseen verrattuna on tasaisemman sirote‐ Kuva 6. Kuivasirotteen levitystä erillisellä an‐
kerroksen saaminen sekä levityksen nopeus. nostelulaitteella. Laite kiinnitetty kurottajaan.
Ongelmana on vaunun renkaiden pohjaan (Kuva: Raul Korolainen 2013.)
painamat jäljet sekä tuoreen betonin
tarttuminen renkaisiin. Vaunulla ja käsin tehtä‐
vässä levityksessä suuremmat määrät on suositel‐
tavaa levittää kahdessa tai useammassa erässä.
Tällöin sirotekerroksista saadaan paremmin yhte‐
näinen kerros alusbetonin kanssa.

Yli 6 kg/m2 määrät annosteluvau‐
nulla on levitettävä kahdessa tai use‐
ammassa erässä.

Kuva 7. Sirotteen levitystä annosteluvaunulla.
(Kuva: Maritta Koivisto.)
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Perinteisessä kolalevityksessä sirote kaadetaan sä‐
kistä suoraan auki hierretylle pinnalle. Kolalevitys
on toimiva menetelmä edelleen ja soveltuu erin‐
omaisesti pieniin sirotelevityksiin. Kolalevitystä
käytetään joko yksin tai yhdessä muiden menetel‐
mien kanssa, sillä nurkkien, seinien ja pilareiden
edustojen sekä muiden yksityiskohtien levitys on
muilla keinoilla muuten hankalaa.
Kolalevityksessä on suositeltavaa kaataa pinnalle
puolikas säkki (25 kg) kerrallaan, minkä jälkeen si‐
rote levitetään huolellisesti kolalla tasaiseksi. 40
Kuva 8. Sirotteen levitystä kolalla. Huomaa
kg säkki on suositeltavaa levittää kolmessa
sirotesäkin puolikas käyttö. (Kuva: Raul Koro‐
osassa. Sirotteen annostelemisella useassa
lainen 2013.)
osassa vältytään sen paakkuuntumiselta.

Käsilevityksessä suositeltavaa on
käyttää puolikas säkki kerrallaan
hierretylle pinnalle.
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Työohje levyhierrolle ja sirotteen levitykselle:
1. Oikeaan lujuuteen sitoutunut betoni hierretään kertaal‐
leen auki. Jos kosteus alusbetonissa ei riitä, voidaan pin‐
taan sumuttaa varhaisjälkihoitoaine ennen hiertämistä.

2. Hiertäminen aloitetaan toppareiden, seinien ja pilareiden
vierustoilta edeten järjestelmällisesti kohti keskialuetta
siten ettei hiertokone kaiva pintaa.

3. Sirote on levitettävä välittömästi ensimmäisen hiertoker‐
ran jälkeen. Sirote levitetään annostelukoneella yhdellä
kerralla ja käsin levitettynä kahdessa tai useammassa
osassa.

4. Kun ensimmäinen sirotekerros kostuu, hierretään pinta
huolellisesti uudestaan. Toinen hierto on aloitettava
heti, kun sirotteen pinta hieman tummuu. Hierron on
nostettava vain kosteus sirotteen läpi, ÄLÄ HIERRÄ LII‐
KAA!

Kuva 9. Hierto aloitetaan seinien ja
pilareiden vierustoilta. (Kuva: Raul
Korolainen 2013.)

Kuva 10. Hiertokalustoa.
(Kuva: Raul Korolainen
2013.)

5.

Toinen kerros sirotetta on levi‐
tettävä heti toisen hierron perään. Sirotteen
on imettävä kosteutta ensimmäisestä sirote‐
kerroksesta. MUISTA LEVITTÄÄ SIROTE
MAHDOLLISIMMAN TASAISESTI!

6. Kun toinen sirotekerros on imenyt kosteutta itseensä (pinta tummuu), hierretään pinta huo‐
lellisesti kaksi kertaa ristiin ja annetaan kosteuden tulla täysin sirotteen läpi. Pinta voidaan
hiertää useamminkin, USEAMPI HIERTO PARANTAA TIIVEYTTÄ!
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Terässiivekehierto eli ”sliippaus” tai ”siivitys”
Terässiivekehierrolla saavutetaan lopullisen pin‐
nan sileys ja tiiveys. Sliippaus suoritetaan koneelli‐
sena hiertona työnnettävällä ja/tai päältä ajetta‐
valla hiertokoneella.
Sliippauksella saavutetaan toivottu viimeistely lat‐
tialle. Oikea aika siivekehierrolle on silloin, kun
pinta kovettuu lisää viimeisen levyhierron jälkeen,
ja kun levyhierron pintaan tuoma ylimääräinen
kosteus on haihtunut.
Sliippauksia on tehtävä 2─3 kertaa, jotta pinta saa‐ Kuva 11. Lattian hiertokone. (Kuva: Raul
daan tiiviiksi ja jotta pinnassa olevat pienet epäta‐ Korolainen 2013.)
saisuudet poistuisivat. Siivitysten määrä on mietittävä etukäteen huolella. Määrään vaikuttaa muun
muassa haluttu sileys ja tiiveys, hiertokoneen teho,
Kunnollinen tiivistys vaatii vähin‐
käytetty kuivasirotetyyppi ja lattian käyttötarkoitus.
tään 2─3 siivitystä.
Esimerkiksi kylmien pysäköintitilojen lattioita ei suo‐
sitella sliipattavaksi, sillä sileys aiheuttaa ulkona liuk‐
Sliippausten määrään vaikuttaa
kautta. Myös värillisten sirotteiden käyttö vaikuttaa
mm. käytetty sirote.
sliippausten määrään, koska liiallinen hierto voi polt‐
taa lattiaan pysyvät jäljet.
Ensimmäinen sliippaus on suoritettava tasoitussiivekkeet mahdollisimman tasaisina. Tällöin kone ei
kaiva pintaa tai muuten vaurioita sitä. Pinnan tiivistyessä lisää, siivitetään se uudestaan hiertoko‐
neella ristiin. Toinen siivitys parantaa hienoainesten tiivistymistä ja lisää kulutuskestävyyttä. Hierto‐
jen välissä on siivekkeiden kulmaa lisättävä, jolloin saadaan suurennettua hiertopainetta. Tärkeää
toisen siivityksen jälkeen on, että pinnassa olevat reiät, huokoset ja muut hiertojäljet poistuvat. Sii‐
vityksen jälkeen aloitetaan välittömästi pinnan jälkihoito.
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Jälkihoito
Lattian varsinainen jälkihoito aloitetaan välit‐
tömästi viimeisen hiertokerran päätyttyä.
Jälkihoidon tavoitteena on estää betoni‐ ja
sirotepinnan liian nopea kuivuminen ja mah‐
dollistaa sirotelattialle optimaaliset olosuh‐
teet kovettumiseen. Jälkihoidolla voidaan li‐
säksi suojata pinta muun muassa kolhuilta ja
likaantumiselta. Jälkihoidossa on suositelta‐
vaa noudattaa tuotevalmistajan ohjeita.

Jälkihoidon valinnassa on suositeltavaa
noudattaa sirotevalmistajan ohjeita!

Lisätietoa jälkihoidosta löytyy BLY:n oh‐
jeesta betonilattioiden jälkihoito.

Jälkihoito voidaan tehdä joko sumutettavalla jälkihoitoaineella, muovikalvolla, kasteltavalla suoda‐
tinkankaalla, vesisumutuksella tai näiden yhdistelmällä. Jälkihoitotavan valintaan vaikuttavat olo‐
suhdetekijät sekä levitettävän alueen suuruus.
Jälkihoitoaine on erittäin kuivattavissa olosuhteissa ainoa riittävän nopeasti vaikuttava jälkihoito‐
menetelmä. Jälkihoitoaineet ovat yleensä joko akryylihartsi‐ tai lateksipohjaisia tuotteita, jotka es‐
tävät tehokkaasti tuoreen pinnan liian nopean kuivumisen. Tuotteilla saadaan aikaan joko kiiltävä‐
tai mattapinta. Jälkihoitoaineen tarkoituksena on muodostaa ohut kalvo jälkihoidettavalle pinnalle,
jotta vesi ei pääse haihtumaan siitä läpi. Levitysmäärän on oltava riittävän suuri, jotta muodostuva
kalvo olisi tasainen ja yhtenäinen. Levitys tehdään joko sumuttamalla tai telaamalla neste haluttuun
pintaan. Levitystehon on oltava riittävän suuri, jottei työvaiheeseen kulu kohtuuttomasti aikaa.
Suurten kohteiden sumutus voidaan tehdä esimerkiksi moottorisoidulla reppuruiskulla.
Muovikalvoa tai kasteltavaa suodatinkangasta käytetään joko erikseen tai yhdessä jälkihoitoainei‐
den kanssa. Muovi levitetään valua seuraavana päivänä, sillä muovin levitys vasta valetun betonin
päälle on usein erittäin hankalaa. Suodatinkankaiden käyttö ulko‐olosuhteissa on havaittu toimi‐
vaksi ratkaisuksi niiden läpikasteltavuuden vuoksi, ja koska ne pysyvät hyvin paikoillaan tuulesta
riippumatta. Kalvojen ja kankaiden kasteleminen ei myös tuota ongelmaa ulkona.
Vesisumutusta yksistään käytetään jälkihoitomenetelmänä pinnan kovettumisen jälkeen. Ve‐
sisumutuksen ongelmana on veden nopea haihtuminen pinnasta, jolloin sumutusta on jatkettava
taukoamatta.
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Työohje jälkihoitoon sirotteiden käytön kanssa
1. Välittömästi siivillä tehdyn hierron päät‐
teeksi on aloitettava lattian jälkihoito.
Pinta on suojattava välittömästi muovi‐
kalvolla tai vaihtoehtoisesti pintaan su‐
mutettavalla jälkihoitoaineella. KÄYTÄ
JÄLKIHOITOAINEENA SIROTEVALMIS‐
TAJAN SUOSITTELEMAA TUOTETTA!

2. Jälkihoitoaine on sumutettava hieman
yläviistoon siten, että aine laskeutuu
pinnalle mahdollisimman tasaisesti. Su‐
muttamisessa on huomioitava sumu‐
tuksen teho sekä sumutettavan alueen
koko.

Kuva 12. Jälkihoitoaineen sumuttamista mootto‐
risoidulla reppuruiskulla. (Kuva: Semtu Oy.)

3. Valua seuraavana päivänä jälkihoitoa jatketaan valmistajan ohjeiden mukaisesti vaihtoeh‐
toisesti joko jälkihoitoaine‐/ vesisumutuksella tai muovikalvo‐/ suodatinkankaiden levityk‐
sellä. Jälkihoitoa jatketaan, kunnes vähintään 80 % loppulujuudesta on saavutettu.
LÄMPÖTILA LATTIAN PINNASSA ON OLTAVA ≥ +10 °C KOKO JÄLKIHOITOAJAN!

4.

Pinnoitettavien ja kulutusrasi‐
tettujen lattioiden jälkihoitoajoissa on
noudatettava BLY 3‐ohjeen (Betonilatti‐
oiden jälkihoito) määräyksiä.
ONGELMATILANTEISSA OTA YHTEYTTÄ
SIROTETOIMITTAJAN EDUSTAJAAN!

5.

Kuva 13. Läpikasteltavien suo‐
datinkankaiden käyttö ulkona
on hyväksi havaittu mene‐
telmä.
(Kuva: Suomen Betonilattiayh‐
distys ry.)

Jos pinnan käsittelyssä käyte‐
tään jälkihoitoainetta ja jos pinta aiotaan
jatkokäsitellä pinnoitteella, on jälkihoito‐
aine poistettava VÄLITTÖMÄSTI jälkihoi‐
don päätyttyä. Yleensä pinnoitettavilla
lattioilla ei suositella jälkihoitoaineen käyttämistä.
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Sirotelattian hionta
Joissakin lattioissa halutaan käyttää hiontaa lattian puhtaanapidon parantamiseksi. Koska sirotteet
ovat lattiassa kulutuskestävyyden parantamiseksi, ei lattiaa tule hioa. Mikäli esim. ulkonäkösyistä
lattiaa halutaan jälkikäsitellä, suositellaan sille hionnan sijaan kevyttä puhdistusta lattianhoitoko‐
neella.

Työturvallisuus
Sirotteet ovat pääsääntöisesti sementtituotteita, joten
niiden käsittelyssä on noudatettava sementin käyttö‐
turvallisuusohjeita. Sirotteiden käsittely saattaa aiheut‐
taa yliherkille henkilöille allergiaoireita, joten työturval‐
lisuus on otettava huomioon aina tuotteiden käsitte‐
lyssä. Sirotteiden käsittelyssä on huomioitava ainakin
seuraavat asiat
-

Kuivasirotteet ovat emäksisiä tuotteita, joten
niiden käsittelyssä on vältettävä ihokosketusta.
Sirotteita käsiteltäessä on käytettävä suojakäsi‐
neitä, kasvosuojaimia ja suojalaseja.

-

Pölyävää sirotetta ei saa hengittää. Levitys on
tehtävä mahdollisimman vähän pölyävällä ta‐ Kuva 14. Suojavarustus. (Kuva: Lattian pin‐
valla.
noituksen työturvallisuusopas 2009.)

-

Ennen työn aloitusta, lue valmistajan ohjeet
liittyen tuotteen käsittelyyn huolellisesti.
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LAADUNVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN JA DOKUMENTOINTI
Laadunvalvonnalla halutaan varmistaa sirotelattian onnistunut lopputulos. Lattiatöiden laadunval‐
vonnalla varmistutaan lisäksi muiden aikataulujen yhteensovittamisesta lattiatöiden kanssa, jolloin
saadaan riittävä aika lattiatyölle. Urakoitsijan ja tilaajan apuna laadunvalvonnassa ovat muun mu‐
assa laadunvarmistukseen kehitetyt ohjelmat sekä erilaiset työmaan laatusuunnitelmat.
Kaikkien lattiatöiden aluksi on järjestettävä jokaisen osapuolen yhteinen aloituskokous, jossa saa‐
daan välitettyä kaikille osapuolille lattiaurakkaan liittyvät yksityiskohdat. Kokouksessa paikalla on
oltava vähintään lattiaurakoitsijan sekä tilaajan edustaja. Suositeltavaa on, että materiaalitoimitta‐
jien‐ ja rakennuttajan edustaja sekä rakennesuunnittelija olisivat paikalla kommentoimassa alkavaa
valua sekä pinnoitustyötä. Materiaalitoimittajien ja lattiaurakoitsijan välinen yhteydenpito on muu‐
tenkin suotavaa mahdollisten ongelmakohtien välttämiseksi.
Kokouksessa tehdään työmaakohtainen laatusuunnitelma sekä sen jälkeen aina kokouspöytäkirja,
jonka lattiaurakoitsija ja työn tilaaja allekirjoittavat. Aloituskokouksessa käsiteltäviä asioita on selvi‐
tetty tarkemmin Betonilattiayhdistyksen julkaisussa BLY 7‐Betonilattiat 2014.
Laadunvalvonnan varmistumisen ja jatkotiedottamisen kannalta erityisen tärkeää on tehtyjen ha‐
vaintojen tarkka ylös kirjaaminen. Laadunvalvonnan dokumentointia suoritetaan betonointipöytä‐
kirjoilla, työmaan laatusuunnitelmilla sekä erilaisilla asiaan kuuluvilla muistilistoilla. Lattiatöissä suo‐
sitellaan Betonilattiayhdistyksen lattiabetonointipöytäkirjan (BLY‐2) käyttämistä, sillä se on normaa‐
lia betonointipöytäkirjaa täydellisempi ja keskittyy juuri lattiatöissä tärkeisiin asioihin. Betonilat‐
tiayhdistyksen lattiapöytäkirja on tilattavissa lattiayhdistyksen Internet sivuilta. Lisäksi BLY:n kotisi‐
vulta löytyvät muistilistamallit tilaajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Muistilistat on tarkoitettu
laadunvalvonnan suunnittelun ja dokumentoinnin apukeinoiksi.
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Hyvin tehty sirotelattia on huoleton ja kestävä ratkaisu!
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