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Kelluvan lattiarakenteen
suunnitteluperusteet
Uudet Suomen rakennusmääräyskokoelman ää-
neneristysmääräykset C1/1998 kumosivat van-
hat määräykset 1.1.2000. Oleellisin ja vaikeim-
min saavutettava muutos oli huoneistojen väli-
sen askeläänitasoluvun kiristyminen 58 desibe-
listä 53 desibeliin. Käytännössä se tarkoitti eräi-
den vanhojen ratkaisujen poistumista käytöstä.
Samanaikaisesti oli herännyt kiinnostus askel-
ääneneristävyydeltään korkealuokkaisten ra-
kenteiden kehittämiseen ja käyttöönottoon.
Yksi näistä on betoninen kelluva lattia.

Kelluva lattiarakenne tehdään runkoraken-
teen päälle asentamalla joustavasta materiaalis-
ta vaimennuskerros. Sen päälle tulee pintalaatta,
joka puolestaan pinnoitetaan halutulla pintama-
teriaalilla. Kantava kerros ei saa olla missään
kiinteässä yhteydessä rakennuksen runkoon tai
rakennuksen putkituksiin.

Joustava vaimennuskerros voidaan tehdä
• ≥ 30 mm mineraalivillasta
• ≥ 30 mm elastisesta polystyreenistä (EPS)
• tarkoitukseen mitoitetuista tärinäeristimistä.

Tärinäneristimiä käyttäen voidaan toteuttaa
myös erilaisia asennuslattiaratkaisuja, jolloin
lattian alapuolella jää tilaa talotekniikan asen-
nuksille.

Betonisen kelluvan lattian suositeltava rakenne:
(arvioitu askeläänitaso L´n,w = 40…45 dB)
• 80 mm teräsbetonilaatta(1)

• 30 mm vaimentava kerros mineraalivillasta
tai elastisesta polystyreenistä (EPS), dynaami-
nen jäykkyys < 20 MN/m3

• kantava betonilaatta.
(1) Käytettäessä lattialämmitystä on eduksi käyt-
tää ohuempaa laattapaksuutta, mutta tällöinkin
laatan minimivahvuus on 60 mm.

Kelluvaan lattiaan muodostuu resonanssitaa-
juus, joka saa olla korkeintaan 50 Hz. Alin mi-
tattava taajuus ISO-standardin mukaisessa as-
keläänikokeessa on 100 Hz (mittausväli 100-
3150 Hz). Resonanssitaajuuteen vaikuttaa pin-

talaatan paino ja joustavan kerroksen jousiva-
kio, joka muodostuu joustavan kerroksen dy-
naamisen jousivakion ja ilmavälin jousivakion
perusteella. Jos ilmaväli on pieni, määräytyy
jousivakio lähes kokonaan ilmajousen perus-
teella.

Vaatimukset vaimennuskerrokselle
Suomen RakMK osa C5 suosittaa, että vaimen-
nuskerros on dynaamiselta jäykkyydeltään kor-
keintaan 20 MN/m3. Painumien ehkäisemiseksi
puristusjännityksen tulee olla vähintään 10...12
kN/m2 (painuma tällä kuormituksella korkein-
taan 10 %/EN 826). Mikäli varaudutaan tavan-
omaista huomattavasti suurempiin kuormituk-
siin (esimerkiksi täysi kirjahyllykuorma), käy-
tetään suuremman puristuslujuuden omaavaa
eristettä.

Eristekerros voidaan tehdä yhdestä tai kah-
desta levykerroksesta, jolloin levyjen saumat
asetetaan limittäin. Alemmassa kerroksessa on
mahdollista kuljettaa esimerkiksi sähkö-, läm-
pö- tai vesijohtoja. Rakenne ei ole suositeltava
työn vaikeutumisen ja mahdollisten vesivaurio-
riskien vuoksi.
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Kuva 1. Betoninen kelluvan lattiarakenteen pe-
riaatekuva.R
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Eristyskerrospaksuuden tulisi olla vähintään
30 mm paksu.

Edellä esitetyt esimerkkirakenteet soveltuvat
asuinhuoneisiin ontelolaatta- tai paikallavalura-
kenteelle. Mikäli näistä poiketaan, tulee askel-
ääneneristävyys, ilmaääneneristävyys ja lujuus
arvioida sekä materiaalivalinnat tehdä tapaus-
kohtaisesti erikseen.

Erityistilojen askeläänieristys

Lattiakaivolliset tilat
Kelluvaa lattiaa ei suositella käytettäväksi lat-
tiakaivollisissa tai pesukoneellisissa tiloissa il-
man erillistä ääniteknistä ja rakenteellista tar-
kastelua. Yleensä askeläänivaatimus ei koske
mittausta huoneistoon kuuluvista pienistä wc-,
kylpyhuone- ja löylytiloista. Näistä tiloista
asuntoon mahdollisesti aiheutuva meluhäiriö on
otettava huomioon suunnittelussa ja rakentami-
sessa niin, että asuinhuoneistossa saavutetaan
edelleen hyvät ääniolosuhteet.

Pesulat
Talopesuloissa pesukoneille suunnitellaan ta-
pauskohtaisesti tärinäeristetty betonialusta, jo-
hon pesukoneet kiinnitetään. Alusta tuetaan tä-
rinäneristimillä tasaiseen lattialaattaan. Tärinä-
eristetystä betonialustasta ja pesukoneista ei saa
olla mitään kiinteää yhteyttä rakennuksen run-
koon, vaan kaikki liitännät tulee tehdä joustavil-
la putkilla tai johdoilla. Tärinäeristimien valinta
on aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Jos pesulan lattia muilta osin suunnitellaan
kelluvana, vedeneristeiden tulee olla niin jous-
tavia, ettei mahdollinen pesukoneperustuksen
tai kelluvan lattian liike riko niitä.

Kuntosalit
Tiloissa, joissa voi esiintyä normaalia suurem-
paa askelääneneristystarvetta, kuten kuntosa-
leissa, ei tavanomainen 30 mm askeläänieriste-
paksuus ole riittävä. Näissä tiloissa sopiva eris-

tepaksuus on esimerkiksi 50 mm kovaa mine-
raalivillaa tai elastisoitua EPS-eristettä (puris-
tusjännitys noin 50 kN/m2/EN 826).

Kelluvien lattioiden ongelmakohtia
Kelluvien lattiarakenteiden toteuttaminen vaatii
parempaa huolellisuutta kuin normaalissa asun-
totuotannossa on totuttu. Seuraavassa on listattu
tyypillisiä virheitä kelluvia lattiarakenteita ra-
kennettaessa:
• Pintalaatan valusuoja tai välikerros on jostain

syystä vioittunut ja valettava betoni pääsee
vaimennuskerrokseen, jolloin syntyy riski
kiinteän yhteyden muodostumiseen pintalaa-
tan ja kantavan rakenteen välille (1).

• Kelluvan lattian alle jää jokin kiinteä kappale,
joka kytkee pintalaatan kantavaan rakentee-
seen.

• Pintalaatta on kiinni sivuavissa rakenteissa.
Irrotuskaista on jäänyt asentamatta, siirtynyt
valun aikana paikaltaan tai irrotuskaistan ja
joustavan eristyskerroksen sauma vuotaa pin-
tavalun lävitse (2).

• Pintalaatta on kiinni lävistävissä rakenteissa.
Putkien läpimenot on vaikea toteuttaa kunnol-
la ilman tarkoitukseen suunniteltuja irrotus-
kappaleita. Putken ympärille asennettu mine-
raalivilla tai solumuovikaista ei tavallisesti
toimi kunnolla, kun rakenne vuotaa eristysker-
roksen ja putken ympärysmateriaalin välistä
ja täyttyy betonilla (4).

• Kelluvaa lattiaa ei saa kiinnittää kynnyksillä
kiinteisiin rakenteisiin, vaan kynnyksen on ol-
tava kiinni vain toisessa rakenteessa. Sitä ei
tule myöskään kiinnittää kelluvan lattiaraken-
teen läpi kantavaan rakenteeseen. Joskus kyn-
nys joudutaan halkaisemaan ja tiivistämään
joustavalla kitillä, jos kelluvan lattian alue
päättyy siten, että sauma jää kynnyksen alle.
Etenkin kylpyhuone- ja parvekeovien kynnys-
detaljeihin on syytä kiinnittää erityistä huo-
miota.

Betoninen kelluva lattia
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Kuva 2. Kelluvien lattioiden ongelmakohtia, joiden välttämiseen on niin suunnittelussa kuin toteu-
tusvaiheessakin paneuduttava huolellisesti. Numerot viittaavat oheiseen tekstiin.R
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• Jalkalistat eivät saa kiilata kelluvaa lattiara-
kennetta alaspäin. Kunnolla toimivassa kellu-
vassa lattiassa jalkalistat ovat vähintään 1 mm
irti pinnoitteesta (5).

• Kelluvan lattian pintamateriaali ei saa koskea
mihinkään ympäröivään rakenteeseen. Taval-
lisesti rakenne pilataan asentamalla lautapar-
ketti kiinni patteriverkoston putkiin, jolloin
ääni siirtyy sivutiesiirtymänä alapuoliseen tai
yläpuoliseen asuntoon.

• Asennettaessa kelluvan lattian päälle laatta-
tai kivimateriaalia on varottava kytkemästä
kiinnityslaastilla pintamateriaalia rakennus-
runkoon (3).

• Mikäli kelluvan lattian päälle rakennetaan vä-
liseiniä, ne on kannateltava joustavasti raken-
nusrungosta.

• Kuiviin tiloihin sijoittuvien märkäpisteiden
(esimerkiksi astianpesukone keittiössä) detal-
jeissa on huomioitava se, että vesi vahinkota-
pauksissa ohjautuu pois seinälinjalta ja pinta-
laatan reuna on kitattu vesitiiviiksi ko. kohdis-
sa.

• Valun alle jää orgaanista rakennusjätettä, jo-
ka voi olosuhteista riippuen soveltua ravin-
noksi mikrobeille ja myöhemmin aiheuttaa
home- ja/tai hajuhaittoja.

Kelluvan lattiarakenteen
rakenneosat

Kantava rakenne
Kantavan laatan pinnan tulee olla niin tasainen
että se ei asennus- tai valutyön aikana aiheuta
ongelmia välikerrosmateriaalin paikallaan py-
symiselle ja tiiveydelle. Vaimennuskerroksen
tulee asettua tukevasti paikoilleen. Tämä tulee
varmistaa poistamalla mahdolliset liian korkeat
raakavalukorokkeet ja/tai täyttämällä kuoppa-
kohdat esimerkiksi puhtaalla kuivalla hiekalla.

Kaikki orgaaninen materiaali tulee poistaa
välitilasta ja vaimennusmateriaalista siten, että
välitilaan ei jää mitään mikrobeille kasvualusta-
na toimivaa materiaalia, joka voi myöhemmin
ilmetä mahdollisena home- ja/tai hajuhaittana.
Kantavan rakenteen suhteellisen kosteuden (RH

%) arvoksi suositellaan < 90 % vaimennusker-
roksen asentamista aloitettaessa, ellei toisin
erikseen sovita.

Mineraalivillat

Vuorivilla
Vuorivillalla on toteutettu useita kelluvia lattioi-
ta jo paljon ennen nykyisten viranomaisvaati-
musten voimaan tuloa. Vanhimmat mitatut koh-
teet ovat 80-luvun lopulta ja onnistuneet erin-
omaisesti, niissä on saavutettu jopa alle 40 dB
askeläänentason arvoja

Vuorivillan paras ominaisuus hyvän dynaa-
misen jäykkyyden lisäksi on sen ilmaa läpäisevä
kuiturakenne. Kuiturakenne toimii eräänlaisena
äänijousena, vaimennuskerroksena, pintalaatan
ja kantavan rakenteen välissä. Tämä on materi-
aaliominaisuus, jonka ansiosta kovinkin Vuori-
villaeriste toimii ääniteknisesti hyvin vaikka sen
dynaaminen jäykkyys olisikin suuri.

Esimerkiksi mineraalivillat, joiden massa on
100..170 kg/m3 soveltuvat käytettäväksi vaimen-
nuskerroksena. Työteknisesti on monesti kui-
tenkin parempi käyttää jäykempiä ja suurem-
man puristusjännityksen omaavia eristeitä. Esi-
merkiksi Vuorivilla-tuotteella Paroc ROB 80t
on monissa kenttämittauksissa saatu yhtä hyviä
ja parempiakin arvoja kuin pienemmän dynami-
sen jäykkyyden omaavia eristeitä käytettäessä.
Paroc SSB 2t ja SSB 80t ovat toiselta tasoltaan
lasikuituhuovalla pinnoitettuja. Tuotetta Paroc
SSB 2t on saatavissa pitkiltä sivuiltaan pontattu-
na.

Vuorivillan vesihöyryä läpäisevä materiaa-
liominaisuus sallii pintalaatan paremman kui-
vumisen myös alaspäin. Tätä ominaisuutta on
mahdollista käyttää hyväksi vähentämään laa-
tan ylä- ja alapinnan erisuuruista kutistumista ja
tätä kautta betonilaatalle ominaista käyristä.
Vuorivilla itsessään on mikrobeille suhteellisen
epäsuotuisa kasvualusta. Yleisimmin käytetyt
Vuorivillatuotteet täyttävät M1-päästöluokan
vaatimukset, joten ne soveltuvat hyvin terveelli-
seen ja turvalliseen rakentamiseen. Vuorivillan
päälle valusuojaksi suositellaan sitkeää suoda-

Betoninen kelluva lattia
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Taulukko 1. Tyypillisempien Vuorivillatuotteiden materiaaliominaisuudet askeläänen eristämisessä.

Tuote Puristusjännitys (kN/m2)
(EN 826)

Dynaaminen jäykkyys
MN/m3

(VTT RTE 11240,
11241/98, LVI 0682/90)

Levykoot (mm)
pit./lev./paksuudet

Paroc SSB 1 12 8 1800 x 1200 x 30/40/50
Paroc SSB 2t 50 12 1800 x 1200 x 30/40/50
Paroc ROB 80t 80 52 1800 x 1200 x 20

EN 826 testimenetelmä ilmoittaa puristusjännityksen (kuormituksen), jonka tuote kestää murtumatta puristumal-
la, joka on enintään 10 %.R
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tinkangasta (ei muovia), joka päästää kosteuden
lävitseen ja sallii koko rakenteen tasaisemman
kuivumisen molempiin suuntiin.

Lasivilla
Lasivillalla on Vuorivillan tavoin toteutettu
useita kelluvia lattioita jo ennen nykyisten vi-
ranomaisvaatimusten voimaan tuloa 80-luvun
lopulla. Ne ovat onnistuneet erinomaisesti saa-
vuttaen jopa alle 40 dB askeläänentason arvoja.

Lasivillan paras ominaisuus hyvän dynaami-
sen jäykkyyden lisäksi on sen ilmaa läpäisevä
kuiturakenne. Kuiturakenne toimii eräänlaisena
äänijousena, vaimennuskerroksena, pintalaatan
ja kantavan rakenteen välissä. Tämä on materi-
aaliominaisuus, jonka ansiosta kovinkin lasivil-
laeriste toimii ääniteknisesti hyvin, vaikka sen
dynaaminen jäykkyys olisikin suuri. Esimerkik-
si lasivillat, joiden massa on 70...150 kg/m3 so-
veltuvat käytettäväksi vaimennuskerroksena.
Työteknisesti on monesti parempi käyttää jäyk-
kiä ja suuren puristusjännityksen omaavia eris-
teitä. On huomattava, että lasivilla toimii vai-
mennusmateriaalina ja kuormitusta kestävänä
tuotteena kevyempänä (tiheydeltään kevyempä-
nä) kuin Vuorivilla.

Lasivillan vesihöyryä läpäisevä materiaali-
ominaisuus sallii pintalaatan paremman kuivu-
misen myös alaspäin. Tätä ominaisuutta on mah-
dollista käyttää hyväksi vähentämään laatan
ylä- ja alapinnan erisuuruista kutistumista ja tätä
kautta betonilaatalle ominaista nurkan nousua.
Lasivilla itsessään on mikrobeille suhteellisen
epäsuotuisa kasvualusta. Lasivillan päälle va-
lusuojaksi suositellaan sitkeää suodatinkangas-
ta (ei muovia), joka päästää kosteuden lävitseen
ja sallii koko rakenteen tasaisemman kuivumi-
sen molempiin suuntiin.

Isover FLO on molemmilta tasoiltaan lasikui-
tuhuovalla pinnoitettu ja se täyttää M1-päästö-
luokan vaatimukset, joten se soveltuu erinomai-
sesti terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen.
Tuotetta Isover FLO on saatavissa pitkiltä si-
vuiltaan pontattuna levykoossa 1180 x 1550 x
30 mm.

Elastisoitu EPS-muovi
Isora-Step on elastisoidusta EPS-muovista val-
mistettu, askelääneneristeeksi kehitetty tuote.
Se on tarkoitettu kelluvan lattian välikerrokseen
kantavan rakenteen ja pintalaatan väliin. Tuot-
teiden valmistustapa poikkeaa merkittävästi
normaaleista EPS-tuotteista. Elastisointiproses-
si tekee Isora-Step-levyistä tehokkaita ja luotet-
tavasti toimivia ääneneristeitä.

Isora-Step on valmistettu siten, että elas-
tisoinnilla saadaan tavanomaisiin kelluviin lat-
tiarakenteisiin ääniteknisesti oikein toimiva ja
kestävä eriste. Lattiapinnoitteet voidaan valita
vapaasti. Kelluva rakenne täyttää aina määräys-
ten edellyttämän tason, joka on 53 dB. Isora-
Step on VTT:n testaama ja sertifioima tuote, ja
se on luokiteltu ISO- ja DIN-normien mukaan.
Keski-Euroopassa vastaavia EPS-levyjä (Tritt-
schalldämmung) on käytetty kelluvissa lattiara-
kenteissa jo 1960-luvulta lähtien ja kokemukset
ovat erittäin hyviä.

Isora-Step on elastinen, luja ja kosteudenkes-
tävä. Se täyttää M1-päästöluokan vaatimukset,
joten se soveltuu erinomaisesti terveelliseen ja
turvalliseen rakentamiseen. Isora-Step-levyt val-
mistetaan reunoiltaan viistettyinä ja alapinnal-
taan kahteen suuntaan uritettuina. Step-levyjen
vakiopaksuus on 30 mm ja levykoko 1000 x
1200 mm. Isora-Step-levyjen alapintaan teh-
dään uritukset, joiden kautta voidaan esimerkik-
si betonirakenteiden mahdollinen kosteus tuu-
lettaa hallitusti pois lattian välitilasta. Kanavien
kautta tuulettuva kosteus ohjataan lattian reu-
noilla olevien uritettujen Step-reunakaistojen
kautta huonetilaan, ja edelleen pois rakennuk-
sesta. Rakenteissa mahdollisesti oleva tai sinne
kulkeutuva kosteus ei aiheuta mitään muutoksia
Isora-Step-levyjen ominaisuuksiin. Levyt eivät
sisällä mitään homehtuvia tai lahoavia aineosia
eikä niistä vapaudu terveydelle tai ympäristölle
haitallisia aineita.

VTT sertifikaatin n:o 111/98 mukaisesti Iso-
ra-Step–levyt soveltuvat välipohjarakenteisiin,
joiden mitoittavana hyötykuormana on korkein-
taan 5 kN/m2. Isora-Step soveltuu tavanomais-

Betoninen kelluva lattia
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Taulukko 2. Tyypillisempien lasivillatuotteiden materiaaliominaisuudet askeläänen eristämisessä

Puristusjännitys (kPa)
(EN 826)

Dynaaminen jäykkyys
MN/m3

(VTT RTE 11438/98)

Levykoot (mm)
pit./lev./paksuudet

OL-A 10/15 13/14 1200 x 600 x 30/50
FLO 30 16 1200 x 600 x 30-50

tai 1180 x 1550 x 30
OL-K 50 14/17 1200 x 600 x 30/50
OL-LA 40 25 1600 x 1180 x 20

EN 826 testimenetelmä ilmoittaa puristusjännityksen (kuormituksen), jonka tuote kestää murtumatta puristumalla
joka on enintään 10 %.

R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

02
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



ten asuintilojen lisäksi myös esimerkiksi käytä-
vätiloihin, joissa kuormat ovat tasoa 2,5...4,0
kN/m2. Kosteusvaihtelut eivät muuta levyjen lu-
juusominaisuuksia. Lattialämmityksen yhtey-
dessä Isora-Stepin hyvä lämmöneristävyys oh-
jaa lattialämmön oikeaoppisesti huonetilaan.
Step-levyjen lämmönjohtavuus (λn) on 0,04
W/mK.

Vaimennuskerrosta suojaavat
materiaalit
Vaimennuskerrosta (askelääneneristettä) suo-
jaavan materiaalin on oltava niin vahvaa, että se
kestää rikkoutumatta työnaikaiset rasitukset.
Sen on kosteuden siirtymisen suhteen toimittava
oikein; joko kosteutta läpäisemättömänä (ra-
kennusmuovi tms.) tai kosteutta läpäisevänä
(suodatinkangas tms.) kerroksena riippuen siitä
miten pintalaatan kuivumisen on suunniteltu ta-
pahtuvan. Betonisessa kelluvassa lattiassa ei
yleensä suositella käytettäväksi muovia vai-
mennuskerrosta suojaavana materiaalina.

Irrotuskaistat ja läpiviennit
Pintalaatan reunojen on oltava irti seinistä, pila-
reista ja muista ääntä johtavista rakenteista ja
putkista. Tämä varmistetaan tarkoitusta varten
valmistetulla irrotuskaistalla (esimerkiksi Iso-
ra-Step-reunakaista tai Paroc ASL K-askelääni-
kaista) tai reunanauhalla (esimerkiksi Pexep,
Nereus tai vastaava). Irrotuskaista tulee teipata
tai muuten kiinnittää seinään tai pintalaatasta ir-
rotettavaan rakenteeseen siten, että se kestää va-
lun rasitukset.

Kutistumisesta aiheutuva liike on etenkin
suuremmissa pintalattioissa huomioitava käyt-
tämällä kaksinkertaisia irrotuskaistapaksuuksia
paikoissa, joissa kutistumaliike uhkaa vetää pin-
talaatan kiinni runkorakenteisiin (kutistumakes-
kipisteeseen nähden piiloon jäävät seinien ja pi-
lareiden taustat, ks. kohta Rakentamisohjeet).

Teräsbetoninen pintalaatta
Pintalaattana käytetään 80 mm teräsbetonilaat-
taa, jossa raudoituksena on keskeinen vähintään
6 # 150, mieluiten 8 # 200 verkko. Lujuusvaati-
mus pintalaatalla on tyypillisesti K30.

Lattiabetonin valinnalla pyritään hyvään
työstettävyyteen, halkeilemattomuuteen, reu-
nannousujen rajoittamiseen minimiin sekä no-
peaan kuivumiseen. Työstettävyyden saavutta-
miseksi käytetään massaa, jonka notkeus on en-
sisijaisesti 2–3 sVB, tai 1–2 sVB, mikäli siirto-
menetelmä (lähinnä pumpattavuus) sitä vaatii.
Halkeilun vähentämiseksi käytetään mahdolli-
simman suurta maksimiraekokoa, vähintään 12
mm, jolloin vesimäärä betonissa pienenee, kui-

vuminen nopeutuu ja kutistumat sekä käyristy-
mät pienenevät.

Kuivumisen nopeuttamiseksi on käytettävis-
sä nopeammin kuivuvia betonilaatuja (NP), jot-
ka ovat huomattavasti perinteisiä lattiabetoneita
nopeammin kuivuvia. Pintalattian (noin 80 mm)
ohjeellisia kuivumisaikoja suhteelliseen kosteu-
teen RH < 85 %:
• Tavallinen lattiabetoni K30 12–16 viikkoa
• NP K30 6–8 viikkoa
• NP K40 3–6 viikkoa.
Kuivumisaika riippuu valutilan lämpötilasta ja
erityisesti ilman suhteellisesta kosteudesta. Se
on tyypillisesti talvella pieni ja kesällä korkea,
jolloin kuivuminen voi olla ohjeaikoja nopeam-
pi tai hitaampi. Myös betonin jälkihoidolla ja
osittaisellakin uudelleen kastumisella (esimer-
kiksi tasoitteella tasoitus) on havaittu olevan
vaikutusta kuivumisaikaan.

Lattialämmitys kelluvassa lattiassa
Kelluva lattiarakenne mahdollistaa sekä lämpö-
että rakennusteknisesti oikeaoppisen lattialäm-
mityksen käytön. Ilman eristettä lämpö siirtyy
lattialämmityksestä keskimäärin 60 % ylöspäin
ja 40 % alaspäin, jolloin kerrostalon keskiker-
roksiin muodostuu vaikeasti hallittava katto-lat-
tialämmitystilanne. Kokemusten perusteella tie-
detään, että hyväksyttävää lämmityksen säätö-
tasoa ei ko. kohteissa saavuteta.

Rakennusteknisessä mielessä laattojen erilai-
sesta lämpölaajenemisesta aiheutuu helposti on-
gelmia, jos lattialämmitteinen pintalaatta valet-
taisiin suoraan kantavan laatan päälle. Vaikka
kelluvassa lattiassa pintalaatan vahvuussuositus
onkin 80 mm, lattialämmitystä käytettäessä voi
lämmityksen säädettävyydestä johtuen olla tar-
peen ohentaa laattaa 60 mm:iin. Ohennuksella ei
kuitenkaan saa heikentää betonin ja raudoituk-
sen laatuvaatimuksia.

Vesikiertoisen lattialämmityksen putkiston
asentamisen helpottamiseksi on kehitetty EPS-
asennuslevyjä (esimerkiksi Nereus-asennusle-
vy), jotka toimivat myös ääniteknisesti. Levyjen
asentaminen on nopeaa, mutta vaatii huolelli-
suutta. Levyjen pinnassa on kosteutta läpäise-
mätön höyrysulku.

Edellä esitetyt periaatteet pätevät silloin kun
betonisessa kelluvassa lattiassa käytetään säh-
kölämmitystä.

Väliseinät
Muuratut väliseinät (esimerkiksi Kahi-tiili tai
Kahi-ponttiharkko) muurataan suoraan perus-
laattaan kiinni. Kylpyhuoneen puolella (ei kel-
luvaa lattiaa) ei tarvita erillistä reunakaistaa.
Väliseinän yläpää jätetään noin 10 mm auki ja
täytetään mineraalivillalla sekä kitataan jousta-
valla kitillä molemmin puolin.

Betoninen kelluva lattia

499R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

02
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



Siporex- ja Aco-seinätperustetaan suoraan
peruslaatan päälle ao. työohjeiden mukaisesti.
Seinän alla käytetään ohutta EPS-kaistaletta.
Molemmille puolille seinää laitetaan reunakais-
ta. Kelluvien lattioiden puolella reunakaista tar-
vitaan ääniteknisistä syistä, kylpyhuoneen puo-
lella reunakaista liittyy ko. väliseinien materiaa-
liominaisuuksista johtuviin vaatimuksiin. Väli-
seinän yläpää jätetään noin 10 mm auki ja täyte-
tään mineraalivillalla sekä kitataan joustavalla
kitillä molemmin puolin.

Levyväliseinätperustetaan yleensä kelluvan
lattian päälle normaalilla metallirankatekniikal-
la. Levyväliseinät voidaan tehdä myös ennen ui-
vaa lattiaa, mutta seinät on tällöin eristettävä
reunakaistalla. Kylpyhuoneen (ei kelluvaa lattiaa)
levyseinä perustetaan kylpyhuonelaatan puolel-
le siten, että uivan lattian reunan irrotuskaista
jää seinän uivan lattian puoleisen levyn alle.
Mikäli irrotuskaista jää jostain syystä seinän
keskelle, tulee seinän pohjaranka kiinnittää kyl-
pyhuonelaatan puolelta. Kylpyhuonelaatan puoli
tulee silloin olla vähintään samassa korkeudessa
kelluvan lattian kanssa. Näissä tapauksissa poh-
jarangan toinen tukiprofiili jää uivan lattian
puolelle. Mahdollinen tasoero tai uivan lattian
liike voi siten aiheuttaa liikkeitä tai rakoja myös
seinälle.

Rakentamisohjeet

Vaatimukset kantavalle rakenteelle
Kantavan rakenteen suhteellinen kosteus (RH %)
saa olla korkeintaan 90 % eristyskerroksen asen-
tamista aloitettaessa, ellei muusta arvosta ole
erikseen sovittu. Sovitun kosteustason saavutta-
minen varmistetaan mittauksella.

Alusta puhdistetaan ja tarvittaessa tasataan
käyttäen kuivaa hiekkaa siten, että loivat± 5 mm
(mittausmatka 2000 mm) epätasaisuudet salli-
taan. Terävät nystyrät poistetaan petkeleellä tai
hiomalla. Alustalle ei saa jäädä mitään orgaanis-
ta ainesta.

Reunakaistan asennus
Reunakaistana käytetään solumuovirakenteista
tarkoitukseen valmistettua kaistaa, esimerkiksi
malli Pexep, Nereus, Step, Paroc ASL K tai vas-
taava, vahvuus 8..12 mm, korkeus 100..200 mm.
Reunakaista kiinnitetään seinään pisteliimauk-
sella, jonka tarkoituksena on pitää reunakaista
paikoillaan, kunnes eristeet saadaan asennettua.
Liimana käytetään esimerkiksi rakennusliimaa
(ei liuotinpitoista). Reunakaistan jatkokset liite-
tään teipillä. Jatkosten välille ei saa jäädä rakoja.
Reunakaista painetaan mahdollisimman suora-
kulmaisesti sekä sisä- että ulkokulmiin.

Kutistumisesta aiheutuvaan liikkeeseen ku-
tistumakeskipistettä kohti on varauduttava eten-
kin suuremmissa pintalattioissa käyttämällä
kaksinkertaisia irrotuskaistapaksuuksia pai-
koissa, joissa kutistumaliike uhkaa vetää pinta-
laatan kiinni runkorakenteisiin. Tällaisia kohtia
ovat tyypillisesti kutistumakeskipisteeseen näh-
den piiloon jäävät seinien ja pilareiden taustat
(kuva 6).

Vaimennuskerroksen asennus
Askeläänieristelevyinä käytetään mielellään
pontattuja levyjä, mikäli asennus tehdään yh-
dessä kerroksessa, mutta asennus onnistuu
myös suorareunaisella levyllä, erityisesti käy-
tettäessä pehmeämpiä eristelaatuja. Ladonta aloi-
tetaan seinänvierestä suoralla reunalla. Levyt
työnnetään mahdollisimman tiiviisti reunakais-
taa vasten ja reunakaistan muovi nostetaan eris-
televyn päälle. Levyt asennetaan toisiinsa näh-
den mahdollisimman tiiviisti. Työssä pyritään
käyttämään mahdollisimman suuria levykoko-
ja. Eristeet leikataan putkiläpimenojen kohdalta
mahdollisimman tiiviiksi tai tilkitään pehmeällä
eristeellä tiiviiksi läpimenevää putkea vasten.
Mahdolliset isommat kolot täytetään eristepa-
loilla (esimerkiksi patteriputkien takaa).

Betoninen kelluva lattia
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Kuva 3. Muurattu väliseinä sekä Siporex- ja
Aco-seinä kelluvan lattiarakenteen yhteydessä.
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Valusuojan asennus
vaimennuskerroksen päälle
Eristekerroksen päälle levitetään suodatinkan-
gas tai vastaava estämään betonin sementtilii-
man tunkeutumista eristekerrokseen ja tasaa-
maan betonilaatan kuivumista. Saumat limite-
tään 10 cm ja teipataan. Reunakaistan muovihel-
ma lasketaan suorakulmaisesti valusuojan pääl-
le ja liitetään teippaamalla. Muovihelma ei saa
jäädä kireälle, koska se voi valuvaiheessa irrota
reunakaistasta tai revetä.

Betoninen kelluva lattia
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Kuva 5. Betonisen kelluvan lattiarakenteen liik-
keistä johtuvia kohtia, joiden irrotukseen on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Tähtikuvio ku-
vaa kutistumakeskipistettä.

Kuva 4. Betonisen kelluvan lattian rakenneosat, jossa teräsbetonilaatta on 80 mm ja vaimennusker-
ros 30 mm vahva. Rakenteen oikeaoppisen toiminnan kannalta kriittisimmät tekijät ovat pintalaatan
ja läpimenojen irrotus kantavista rakenteista. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä eri sauma-
kohtien tiivistämiseen, jotta betonia ei valuvaiheessa pääse tunkeutumaan vaimennuskerrokseen tai
irrotuskaistaan.

Kuva 6. Läpimenoputkien eristys.R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

02
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



Läpimenoputkien eristys
Kaikki kelluvan lattian läpäisevät putket kuten
patterien lämpöputket, vesijohdot, sähköputket
ja viemärit eristetään uivasta laatasta, esimer-
kiksi Armaflex-eristeellä, muulla vastaavalla tai
reunakaistalla. Eriste kierretään huolellisesti
putken ympärille ja kiinnitetään esimerkiksi
nippusiteellä tai teipillä. Putkien eristyksessä
voidaan mielellään käyttää ohuempaa eristettä,
esimerkiksi 3...5 mm vahvuista pehmeää solu-
muovia. Tämä helpottaa pinnan jälkipaikkausta
ja valmistamista parkettia varten. Läpimenon
eristys viimeistellään teippaamalla. Työn tulos
on tarkistettava sormella kokeilemalla putkien
takaa, jotta betonin läpäiseviä reikiä ei jää.

Mikäli laatan kohdalla esiintyy putkikiinnik-
keitä tai muita pultteja, ne on eristettävä kuten
läpimenoputketkin. Pienehköjen varausten te-
koon on yleensä edullisinta käyttää lattiaan käy-
tettävää askeläänieristettä, joka tuetaan tarpeen
mukaan.

Peltikulmilla tehtävät valualueen
rajaukset
Valualueen rajaajana ei välttämättä ole valmista
seinää, esimerkiksi levyrakenteisen kylpyhuo-
neen seinän alaranka asennetaan suoraan kylpy-
huoneen pintalattian päälle. Tällöin valualeen
rajaajaksi kiinnitetään esimerkiksi profiilipelti,
joka eristetään reunakaistalla. Reunakaista si-
joitetaan siten, että se jää levyseinän huoneis-
tonpuoleisen kipsilevyn alle. Tällöin ääniteknis-
tä siltaa ei muodostu, eikä alaranka jää kahden
mahdollisesti eritasoissa olevan valupinnan
päälle. Etukäteen muuratuilla seinillä rajatuilla
alueilla peltikulma ja reunakaista sijoitetaan
noin 1 cm seinälinjan huoneistonpuoleisesta
reunasta sisäänpäin (kuva 7).

Raudoitusverkon asennus
Betonilaatan raudoituksena käytetään vähintään
6 # 150 keskeistä verkkoa. Verkkojen mahtumi-

nen limityskohdissa on huomioitava verkkojen
asennustavassa ja betonilaatan vahvuudessa.
Jos lattiassa käytetään lattialämmitysjärjestel-
mää, putkitusten vaatimassa tilassa ja sijainnis-
sa on huomioitava toimittajan ohjeet. Verkot
tuetaan raudoitusvälikkeiden varaan, joita käy-
tetään 4...5 kpl/m2 (alle 1 metrin ruudussa).
Verkkoliitosten alle ei laiteta välikkeitä. Verkko
limitetään vähintään 50 mm, langan päät asete-
taan vierekkäin ja sidotaan joka toisesta langasta
yhteen. Reunoilla raudoituksen etäisyys seinäs-
tä ei saa olla suurempi kuin 50 mm.

Laatan raudoituksena voidaan käyttää myös
teräskuituja, joiden määrän määrittelee raken-
nesuunnittelija. Teräskuitubetonin valu poikke-
aa jonkin verran normaalibetonin valusta, se
vaikuttaa sekä betonin siirroissa että betonilat-
tiatyössä.

Sisänurkista ja pilareista lähtevien halkeami-
en ehkäisemiseksi voidaan käyttää 2 kpl poikit-
taisia L 1000∅ 8 mm tankoja k 400 jaolla kriitti-
sillä alueilla. Näitä ovat esimerkiksi kulmat ja
pilarien ympäristö, erityisesti ohuet kannakset
pilarin ja seinän välillä. Lisäteräkset on sidotta-
va verkkoon kiinni. Selviin epäjatkuvuuskohtiin
on syytä tehdä kutistumissauma.

Valutyö
Valutilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulel-
ta ja vedolta, lämpötilan on valutilassa oltava
vähintään +10 ºC. Betonina käytetään lujuus-
luokkaa K30, maksimiraekoko 12 mm tai isom-
pi, notkeus 2–3 sVB, ellei muusta erikseen pää-
tetä. Betonin pastamäärä (vesi + ilma + sementti
+ seosaine) pyritään minimoimaan siten, että
veden, sementin ja mahdollisen seosaineen yh-
teistilavuus on pienempi kuin 320 l/m3. Beto-
nilaatua valittaessa joudutaan tyypillisesti huo-
mioimaan betonin kuivuminen pinnoituskos-
teuteensa aikataulun puitteissa.

Betoni siirretään yleensä pumppaamalla, tii-
vistetään ja oikaistaan linjaarilla. Valun etene-
misvauhti on suurimmillaan tyypillisesti 50
m2/h, kun valetaan yhtenäisiä alueita. Hierto
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Kuva 7. Valun rajaaminen kylpyhuoneseinän puolella.R
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suoritetaan mieluiten konehiertona paitsi reu-
na-alueet käsinhiertona teräksellä, kun valu on
sitoutunut riittävästi. Työryhmänä on yleensä 2
miestä, jolloin toinen voi aloittaa hiertämisen
tarpeen mukaan. Kahdelle miehelle soveltuva
kertavalu on 200...250 m2, joka ehditään teke-
mään normaalin työajan puitteissa. Erikoisbeto-
neita käytettäessä työsaavutustavoitteita on pie-
nennettävä.

Työn tasaisuusvaatimuksina noudatetaan oh-
jeen BY45/BLY7 Betonilattiat 2000 mukaisia
suunnittelijan asettamia vaatimuksia. Tyypilli-
nen lattialuokka asuinrakennusten pintalattiois-
sa on A-4-30.

Reunannousuvaikutusten ehkäisemiseksi voi-
daan jättää nurkka noin 5 mm ja reuna noin 3
mm vajaaksi 30…50 cm:n matkalta. Reunat ta-
soitetaan nousun vakiinnuttua juuri ennen pin-
noitustyötä. Patteriputkien ympäristö jätetään
hieman kuopalle, 5 mm∅ 15 cm ja tasoitetaan
jälkikäteen, koska patteriputkien ympärillä on
usein kohouma.

Jälkihoito
Jälkihoidon tarkoituksena on varmistaa betonin
lujuudenkehitys ja estää betonin pinnan liian no-
pea kuivuminen. Betonin kutistuminen on vas-
toin yleistä luuloa lähes riippumaton jälkihoi-
toajan pituudesta. Kun jälkihoito lopetetaan, be-
toni kutistuu veden haihtumisen seurauksena
(kuivumiskutistuminen). Kuitenkin mitä pitem-
pään esimerkiksi laattarakennetta jälkihoide-
taan sitä paremmat edellytykset sillä on kestää
kutistuman aiheuttamat jännitykset ja säilyä hal-
keilemattomana. Jälkihoidolla turvataan siten
etenkin betonin vetolujuuden kehittyminen.

Jälkihoitona käytetään heti hierron jälkeen
ruiskutettavaa jälkihoitoainetta halkeamariskin
vähentämiseksi ja nurkan nousujen rajoittami-
seksi. Jos jälkihoitoon käytetään muovia, joka
levitetään valua seuraavana aamuna lattian pääl-
le, jälkihoito on aloitettava jo hierron yhteydes-
sä ruiskutettavalla esijälkihoitoaineella (esimer-
kiksi Mastercure 111 CF, Master Builders Oy).
Muovin saumat limitetään vähintään 20 cm, jol-
loin niitä ei tarvitse teipata. Muovi poistetaan 7
päivän kuluttua valusta. Jälkihoitona ei käytetä
vedellä kastelua, koska se hidastaa laatan kuivu-
mista.

Nurkan nousujen seuranta
Nurkkien nousun seuraamiseksi merkitään va-
lun kovetuttua nurkkien korot seiniin esimerkik-
si 1 metri valmiin lattian pinnasta. Näiden avulla
voidaan myöhemmin tarkastaa, ovatko reunat
nousseet ja johtuuko mahdollinen tasaisuus-
poikkeama reunojen noususta. Mikäli nurkkien
korkoja halutaan seurata pidempään kuin tasoi-

tetyöhön asti, on korot otettava kiintopisteestä,
jota ei peitetä tasoitteella.

Jälkityöt
Reunakaista katkaistaan betonilaatan pinnan ta-
soon. Reunakaistaa ei poisteta, koska rako voi
täyttyä tasoitteella tai roskilla, jotka vaikuttavat
heikentävästi askelääneneristävyyteen.

Jälkikäteen tehtävää lattiatasoitusta ei saa ve-
tää reunakaistan yli seinään kiinni, vaan taustal-
la on käytettävä esimerkiksi ohutta vaneria, jota
vasten tasoitus tehdään. Pilarien ympärillä voi
käyttää vastaavasti muovimaton kaistaletta.
Erikseen tarkistetaan yksityiskohdat, esimer-
kiksi nurkat ja patterien putkien ympäristö, jotka
tarvittaessa paikataan ja hiotaan erikseen. Pak-
sua tasoitekerrosta ei saa laittaa kiinni patteri-
putkeen.

Nurkkien ja reunojen nousut
Kelluvissa betonilattioissa esiintyy epätasaises-
ta laatan kuivumisesta johtuvaa (alapinta kos-
tea, yläpinta kuiva) epätasaista kutistumista,
joka aiheuttaa reuna-alueiden käyristymistä.
Käyristymä esiintyy vain reunakaistalla, joka
vaihtelee laatan paksuudesta riippuen välillä
30…100 cm. Ohuemmilla laatoilla käyristymä
on voimakkaampaa, koska laattaa alas painava
momentti reunalla on pienempi. Reunan nousu-
jen voimakkuuteen voi vaikuttaa myös erityisen
kuiva ilma, joka nopeuttaa pinnan kuivumista.

Käyristymistä on pyritty ehkäisemään beto-
niteknisin keinoin: mahdollisimman karkeara-
keisella runkoaineella, käyttämällä pitkäkes-
toista jälkihoitoa etenkin laatan reuna-alueilla
sekä käyttämällä ääniteknisesti toimivia, laatan
pystyliikkeen estäviä profiloituja reunakaistoja.
Myös raudoitus estää nurkan nousua, mutta toi-
saalta se myös estää palautumista. Jälkihoitona
käytettävä muovi pitää laatan tasaisen kosteana,
eikä nousuja tapahdu jälkihoidon aikana. Nousu
tapahtuu kuitenkin kun muovi poistetaan, mutta
sen oletetaan olevan pienempi kuin ilman jälki-
hoitomuovia.

Nurkan nousua on pyritty rajaamaan käyttä-
mällä erilaisia nurkkien tilapäisiä kiilauksia,
mutta nousu on silloin tapahtunut kiilauksen
poistamisen jälkeen. Nurkan nousujen rajoitta-
miseksi ei ole kehitetty toimivaa tapaa, eikä eh-
käisykeinojen vaikutuksia ole pystytty todista-
maan. Kokemusten perusteella nurkan nousut
kuitenkin pienevät, kun laatan vahvuus kasvaa
suuremmaksi kuin 70 mm. Laatta ei myöskään
tällöin ”keinu” tai tunnu joustavalta jalan alla,
kuten voi olla ohuella alle 50 mm:n laatalla.
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Nurkannousujen suuruus ja
korjaus
Eri kohteissa on nimellispaksuudeltaan 70 mm:n
laatoissa havaittu nurkissa nousua jopa 10 mm
ja keskellä seinälinjaa 3...5 mm. Yleensä nousu
ei kuitenkaan ole näin suurta vaan korkeintaan
6...7 mm. Paikoin pienehkö nousu tapahtuu
5...15 cm:n matkalla reunasta, suurempi yleensä
30...100 cm:n matkalla. Häiritsevää nurkan-
nousua ei aina esiinny. Ohuemmilla 40...50 mm
laatoilla nousu voi olla vielä suurempaa ja reuna
voi antaa periksi suuren painon alla. Voimak-
kaat nousut ovat aiheuttaneet lattian ylimääräi-
sen oikaisun ja reunojen hionnan tarvetta ennen
parkettityöhön kuuluvaa tasoitusta, koska par-
kettityön yhteydessä ei pystytä oikaisemaan yli
3 mm:n nousujen vaikutuksia.

Palautuminen ja ennaltaehkäisy
reunojen vajaatäytöllä
Reunannousua on seurattava valun jälkeen, jotta
epätasaisuuksien syyt voidaan selvittää. Reu-
nannousu alkaa palautua, kun kosteus- ja kutis-
tumaero laatassa on riittävästi tasaantunut.
Yleensä palautuminen alkaa 1...2 kk:n kuluttua
valusta. Palautuminen ei kuitenkaan tapahdu
täydellisesti, ei ainakaan ennen listoitustyötä.
Reunannousuvaikutusten ehkäisemiseksi voi-
daan jättää reuna 5 mm vajaaksi nurkissa ja 3
mm vajaaksi keskilinjoilla. Vajaus tasataan esi-
merkiksi 30...50 cm:n matkalle reunasta ja oi-
kaistaan tasoitteella tarpeen mukaan juuri ennen
pinnoitustyötä.

Halkeilu

Plastinen halkeilu
Plastiset, pintaan rajoittuvat kutistumahalkea-
mat aiheutuvat ennen hiertoa tapahtuneesta ve-
den haihtumisesta, tyypillisesti aikavälillä 30
min…6 h. Korkea lämpötila, alhainen suhteelli-
nen kosteus ja tuuli lisäävät halkeilua. Plastiset
halkeamat saadaan umpeutumaan tehokkaalla
hierrolla, eivätkä ne välttämättä aiheuta jatkossa
ongelmia. Halkeilua on mahdollista vähentää
myös ruiskutettavalla jälkihoitoaineella. Plasti-
sesta halkeamasta voi joissain tapauksissa alkaa
halkeama, joka kuivumiskutistumisen myötä
laajenee. Yleensä plastisesta halkeilusta ei kui-
tenkaan aiheudu ongelmia.

Kuivumiskutistumisesta aiheutuva
halkeama
Betonin kuivuessa 70 mm:n laatta kutistuu noin
0,5 mm/m. Mikäli laatta ei pääse liikkumaan tai

vetolujuus ei riitä liikkeeseen, tapahtuu hal-
keamia. Tyypillisesti halkeama tulee paikkaan,
jossa laatta kapenee tilapäisesti kannakseksi.
Muita paikkoja ovat laatan sisäkulmat ja pääku-
tistumissuuntaan nähden poikkisuunnassa si-
jaitsevat rakenteiden kulmat. Halkeamien vä-
hentämiseksi laatan liike pyritään varmista-
maan laatan alaisen laakeripinnan ja reunakais-
tojen myötäämisen avulla.

Halkeamien merkitys ja korjaus
Halkeaman reunat voivat käyristyä hieman (1..2
mm). Raudoitetussa rakenteessa verkon sijaites-
sa oikeaoppisesti laatan keskellä tai ylempänä
hammastus ja pystysuuntainen liike on vähäistä.
Lautaparketin alla halkeamista ei yleensä ole
haittaa. Mosaiikkiparketin alla pienistä, alle 0,5
mm halkeamista ei myöskään yleensä ole hait-
taa, kunhan mahdollisesti kohonneet reunat hio-
taan alas. Muovimaton alla halkeama on haital-
linen,koskapienikin liikenäkyymaton pinnassa.

Kun käytetään hartsi-injektointeja halkeami-
en korjaamiseen, on varmistuttava tuotteen so-
veltuvuudesta asuintilakäyttöön. Suositeltavia
injektiohartseja ovat esimerkiksi liuotteettomat
epoksi- ja polyuretaanihartsit. Käytössä on nou-
datettava tarkasti valmistajan ohjeita. Vaihtoeh-
toinen tapa on lukkiuttaa halkeama teräsnaulo-
jen avulla ja täyttää sen jälkeen tasoitelaastilla.

Ennaltaehkäisy
Betonin kutistuminen ja halkeiluriski pienenee,
kun käytetään vähän vettä sisältävää suurira-
keista betonia. Soveltuva maksimiraekoko on
vähintään 12 mm maksimiraekoko. Nopeam-
min kuivuvilla betoneilla halkeilu on käyttöko-
kemusten mukaan rajoittunut pieniin halkea-
miin epäedullisimmissa paikoissa. Näihin voi-
daan sijoittaa lisäteräksiä esimerkiksi∅ 8 L
1000 k 400 poikittain oletettuun halkeamasuun-
taan. Liikkumisen varmistamiseksi esimerkiksi
pilareiden taakse voidaan asentaa kaksi reuna-
kaistaa, joista toinen poistetaan valun jälkeisenä
päivänä. Halkeama voidaan myös ennalta sijoit-
taa haluttuun paikkaan, esimerkiksi kynnyksen
alle, viiltämällä valuun rako teräksiin asti ja oh-
jaamalla siten kutistumasauma siihen.

Kirjoitus pohjautuu betonisten kelluvien lat-
tiarakenteiden suunnittelua ja toteuttamista kä-
sittelevään ohjeeseen Betoninen kelluva lattia
(BLY9), joka laadittiin vuonna 2000 täydentä-
mään Suomen Betoniyhdistys ry:n ja Suomen
Betonilattiayhdistys ry:n julkaisua BY45/BLY7
Betonilattiat 2000 ko. rakenteiden osalta.

Betoninen kelluva lattia
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