
Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Betoniteollisuus ry    27.11.2012

BETONI









AN LÄHTÖKOHDAT JA TAUSTA
nnostus ja kysyntä betonilattioihin 
svanut 
rkkitehdit, sisustussuunnittelijat,   
kennuttajat, loppukäyttäjät
tonilattiavaihtoehdot

mahdollisuudet ja nimikkeet epäselviä
rpeena monipuolisemmat 
euttamismahdollisuudet
jallisuuden puute, teknisiä ohjeita 
rjolla 
ntakäsittelyt
timaassa vähän esimerkkejä
imerkit ja mielikuvat ulkomailta
äonnistumiset 

HAASTEITA EDELLEEN
• tekninen tietämys
• kustannustietous
• esimerkkikohteet tyypillisesti 

ulkomaisia → tekotapa?
• vähäinen kokemus ja 

erikoisurakoitsijoiden määrä



M itt K i i t kkit hti SAFA B t iti t O



ARKKITEHTUURI

AVOITE / SUUNNITELMA

avoitteena julkitilojen betonilattiat 
yös muissa tiloissa
ärilliset pinnat 
ierretyt tai hiotut pinnat
ri ainein tai menetelmin 
kikäsitellyt pinnat

VAIKEUKSIA

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



ETONILATTIAN ARKKITEHTISUUNNITTELU

steettisyys  / ulkonäkö / kokonaisarkkitehtuuri
uunnittelun lähtökohtana ensisijaisesti toiminnallisuus
antaa kuormia ja kestää kulutusta

– toiminnallisesti kelvollinen (tasainen, halkeilematon)
simerkkejä suunnitteluohjeineen

– miltä näyttää
– miten ulkonäkö on saatu aikaan
– millainen on rakenteellinen ratkaisu (”poikkileikkaus”)
– mikä on mahdollista ja mikä ei (vaatimukset vs. tuotantotekniikan



RAKENNUTTAMINEN

OITE / SUUNNITELMA
opea rakentaminen
aikea aikataulutus

aatuvaatimukset kasvavat
mahdollisuus panostaa 
aadukkaampiin ratkaisuihin 

VAIKEUKSIA
• riittämätön panostus 

suunnitteluun
• suunnittelun aikapula
• heikot lähtötiedot 

lattiarakentamisesta



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

RAKENNESUUNNITTELU

AVOITE / KÄYTÄNTÖ
valmiiden ratkaisujen käyttö
suunnittelun aikapula
laatutason nostaminen
varmojen ratkaisujen



RAKENTAMISVAIHE

LANNE
rakentamisen aikataulut 
kiristyvät
”hyvää halvalla” -ajattelu
laatutasoa ei hevin nosteta
betonilattioita tehdään 
edelleen vaikeissa 
olosuhteissa

VAIKEUKSIA
• betonilattiarakentamisen 

laatutekijöitä ei työmaalla aina 
tunneta

• ”hyvää voi vain toivoa 
nykyhinnoilla”

• todelliset laatuvaatimukset 
unohtuvat rakentamisvaiheessa

• olosuhteet, käyttöönotto
• halkeilu edelleen se suurin 



TAVOITE
• Julkaisu suunnittelijoille (arkkitehdit, 

sisustussuunnittelijat, 
rakennesuunnittelijat), rakennuttajille, 
alan oppilaitoksille

• Perusbetonilattiat ja niitä täydentävät 
pintamateriaalit ja pintakäsittelyt

• Eri betonilattialattiatyypit 
havainnollisesti esitelty

• Edistää laadukkaiden betonilattioiden 
käyttöä

• Auttaa suunnittelijaa valitsemaan ja 
määrittelemään lattiaratkaisun

– toimiva, toiminnallinen
– kestävä (kuormat, kulutus)
– laadukas (halkeilematon...)

• Lattiavaihtoehdot ominaisuuksineen ja 
havainnollisin kuvin

• Soveltuminen eri käyttötarkoituksiin
• Esimerkkejä kotimaassa ja ulkomailla
• Uudet lattiatyypit
• Vanhojen lattioiden kunnostus ja 

saneeraus

Ei käsitellä betonilattian päälle 
tulevia parketti, matto- tai 
laattapinnoitteita



EN SUUNNITELLAAN JA TEHDÄÄN ?

rkkejä suunnitteluohjeineen
miltä näyttää
miten ulkonäkö on saatu aikaan
millainen on rakenteellinen ratkaisu (”poikkileikkaus”)
mikä on mahdollista ja mikä ei (vaatimukset vs. tuotantotekniikan 
rajoitukset, saumajako jne.)



SISÄLLYSLUETTELO

Alkulause
Sisälysluettelo
1. Betoni lattiamateriaalina

1.1 Betoni  - ikivanha rakennusmateriaali
1.2 Betonilattian tärkeimpiä ominaisuuksia
1.2.1 Ulkonäkö
1.2.2 Betonin puristuslujuus
1.2.3 Lattiapinnan tasaisuus
1.2.4 Kulutuskestävyys ja käyttöikä
1.2.5 Pintabetonin tartunta
1.2.6 Betonilattian halkeilu ja sen hallinta
1.2.7 Betonin kuivuminen

2. Betonilattiatyypit
2.1 Hierretyt betonilattiat
2.2 Hiotut betonilattiat
2.3 Paikalla valetut mosaiikkibetonilattiat
2.4 Mosaiikkibetonilaattalattiat
2.5 Sirotepintaiset betonilattiat
2.6 Ohuet kovabetonilattiat - pintaus
2.7 Kvartsi -kovabetonilattiat
2.8 Leimasinbetonilattiat
2.9 Patinoimalla kemiallisesti pintavärjätyt betonilattiat
2.10 Graafisin menetelmin kuvioidut  betonilattiat

3 Betonilattioiden pintakäsittely ja suojaus



4. Betonilattioiden pinnoittaminen
4.1 Polymeeripinnoitteet, sideaineet ja pinnoitetyypit
4.2. Betonilattioiden maalaus ja lakkaus
4.3 Betonilattioiden pinnoittaminen polymeerituotteilla
4.4 Kuvalattiat

5. Betonilattioiden saumat
5.1 Miksi saumoja tarvitaan
5.2 Raskaasti kuormitetut lattiat
5.3 Erilaiset saumatyypit
5.4 Saumaton lattia
5.5 Pintamateriaalin saumat
5.6 Yhteenveto

6 Betonilattioiden peruskorjaus
6.1 Hankesuunnittelu
6.2 Kuntokartoitus
6.3 Korjausvaihtoehtoja
6.3.1 Halkeamien korjaus
6.3.2 Saumojen korjaus
6.3.3 Pinnan hionta
6.3.4 Korjattujen pintojen käsittely
6.3.5 Paikalla valettujen mosaiikkibetonilattioiden korjaus
6.3.6 Mosaiikkilaattalattioiden korjaus
6.3.7 Erillisen pintakerroksen valu korjattavalle betonialustalle



7. Kuitubetoni
7.1 Yleistä
7.2 Rakenteellinen teräskuitubetoni
7.3 Muut rakenteelliset kuidut
7.4 Muovikuiduilla vahvistettu betoni

8. Kustannuksista
9. Työselostukset

Liite 1. Betonin suoja-aineita
Liite 2. Käsitteitä
Liite 3. Kirjallisuusviitteitä

Ilmoitukset
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2.8 PATINOIMALLA KEMIALLISESTI 
PINTAVÄRJÄTYT BETONILATTIAT

Määritelmä

Patinapintaisiksi lattioiksi kutsutaan sellaisia 
betonilattioita, joissa betonissa oleva sementtikivi 
värjätään kemiallisesti. Lattiapinnasta ei tule 
tasaväristä, vaan pintaan saadaan luotua vivahteikas 
ja elävä ilme. 

Sininen/turkoosi värjäys voidaan tehdä lisäämällä
valettavaan massaan kuparia 
kuivasirotemenetelmällä.

Ruskeita sävyjä saadaan käsittelemällä jo kovettunut 
betonilattia kemiallisesti. Käsittelyllä saadaan aikaan 
vivahteikkaita ruskean sävyjä. Betonin oma struktuuri 



8.1 Materiaalit

ninen/turkoosi värisävy saadaan aikaan materiaalilla, joka koostuu 
eaineesta, runkoaineesta, kuparijauheesta ja lisäaineista. Sideaineena 
ytetään pääsääntöisesti sementtiä, kun taas runkoaineet voivat 
hdella. 

mbra värisävy saadaan aikaan nestemäisellä liuoksella, jolla jo 
vettunut ja hiottu lattia käsitellään. Lattia voidaan lakata käsittelyn 
keen.

8.2 Ominaisuudet

konäöltään patinalattiat ovat viimeisteltyjä ja näyttäviä betonilattioita. 
ttian värisävyt vaihtelevat betonin koostumuksen ja käytettävien 
mikaalien määrän mukaan. Teknisiin ominaisuuksiin, kuten 
utuskestävyys ja lujuus, patinointimenetelmillä ei ole vaikutusta.



8.3 Käyttökohteet

Käyttökohteita ovat tilat, joissa vaaditaan parempaa ulkonäköä tai väriä 
tavalliseen betonilattiaan verrattuna. Värjäysmenetelmä on edukseen julkisissa 
tiloissa kuten, museoissa, kouluissa, kirkoissa, myymälöissä ja erilaisissa 
saleissa ja auloissa. Myös edustavissa yksityiskodeissa on käytetty 
patinointimenetelmiä. Kupari -menetelmä voidaan toteuttaa vain uudislattioihin, 
mutta Umbra värisävy voidaan toteuttaa myös saneerauskohteisiin.

8.4 Valmistustekniikka

Suunnittelussa on otettava huomioon lattiapinnan teon vaikutus 
kokonaisaikatauluun. Ennen asentamista tulee pitää aloituskokous, jossa 
käydään läpi tarvittavat asiat liittyen lattian valmistamiseen ja käyttämiseen. 
Tässä kokouksessa pitää olla paikalla kaikki ne osapuolet, jotka vaikuttavat 
valmiin lattian laatuun ja sen hyväksymiseen. 

Kuparijauhepintaiset lattiat tehdään lattiabetonoinnin yhteydessä.   
Työmenetelmä ei poikkea valuvaiheessa sirotepintaisen lattian normaalista 
valmistuksesta. Kuparia sisältävä ohut kuivasirotekerros saa sitoutumiseen ja 
kovettumiseen tarvittavan veden alle valetusta betonista. Pinta käsitellään 
patinointiaineilla jolloin sininen /turkoosi väri ilmaantuu. 

Liuoskäsittelyssä joko uusi, kovettunut lattia tai saneerauskohteissa vanha lattia 



Kustannustekijät

Patinointikäsittelyn tekee asiaan perehtynyt työryhmä, jolloin kohteen koolla on 
merkittävä vaikutus kustannuksiin. 

Esimerkkikohteita 

Patinointi siniseksi

Kauniaisissa sijaitsevassa, arkkitehtitoimisto Lehto-Peltonen-Valkaman 
suunnittelemassa  Nya Paviljongen -koulurakennuksessa on  
kuparibetoniset lattiat. 

Patinointi ruskeaksi

Suomen ensimmäinen patinaliuos -betonilattia tehtiin vantaalaiseen 
yksityiskotiin. Kun betonilattia hiotaan karkeasti, siitä poistuu betoniliima ja 
saadaan kiviaines esiin. Lattian värisävyt vaihtelevat betonin 
koostumuksen ja käytettävien kemikaalien määrän mukaan. Lattia on 
hyvin kulutusta kestävä, myös sen vetolujuustulokset ovat erinomaisia.

Kuvan (Vantaan) kohteessa lattia on lakattu liuotteettomalla 
kaksikomponenttisella epoksilakalla. Uudisrakentamisen ohella 



ÖRYHMÄ:

Kari Hellén Piimat Oy
Martti Matsinen Piimat Oy
Kim Johansson Rudus Oy
Kauko Linna kirjoitustyön koordinaattori
Petri Mannonen Betoniteollisuus ry
Pekka Mielonen Basf Construction Chemicals Finland Oy
Teuvo Merilänen Aaro Kohonen Oy
Matti Nurmela Arkkitehdit NRT Oy
Vesa Parikka Basf Construction Chemicals Finland Oy
Vilho Pekkala Insinööritoimisto Vahanen Oy
Seppo Petrow Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Ella Saarinen Dyny Oy
Marko Sallinen Basf Construction Chemicals Finland Oy
Mikko Vasama Semtu Oy
Pekka Vuorinen Rakennustuoteteollisuus RTT ry



ONILATTIA -KURSSIT
jestetään vuonna 2012-2013
kokopäivä, 4 kurssia
rkkitehdit, sisustussuunnittelijat,      
kennuttajat, loppukäyttäjät
ematilaisuudet

tonilattiavaihtoehdot 
euttamismahdollisuudet

ntakäsittelyt
olto ja ylläpito
ruskorjaus

YHTEISTYÖTAHOT
• BLY, BY
• SAFA, Ornamo, RIL, RIA
• rakennuttajat
• suunnittelutoimistot
• oppilaitokset
• betoniteollisuus
• materiaalien toimittajat
• betonilattiaurakoitsijat
• muut

LISÄTIETOA



KIITOS
-ERITYISKIITOS TYÖRYHMÄLLE

ja TUKIJOILLE

BETONILATTIAT - JULKAISUA OVAT TUKENEET:
•Rakennustuotteiden Laatu Säätiö
•Betoniteollisuus ry


