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Lattioissa saumat ovat rakenteen heikoin kohta,
sekä ulkonäöllisesti että kantavuusmielessä. Lisäk-
si kunnollisten saumojen teko on hidasta ja kallis-
ta. Maanvaraisia teräsbetonilattioita voidaankin
tehdä täysin saumattomiksi ja kaiken lisäksi edulli-
sesti, kun lattapaksuus valitaan sopivan ohueksi,
yleensä 30 …40 % ohuemmaksi kuin muilla laatta-
ratkaisuilla.

Saumattomia maanvaraisia laattoja on käytetty
mm. teollisuus-, varasto- ja myymälärakennuksissa
sekä asuinrakennusten kellarikerroksissa ja pysä-
köintitiloissa. Ratkaisu soveltuu edullisuutensa ja
laatunsa puolesta kaikenlaisiin rakennuksiin. Erityi-
sen suurta hyötyä saumattomuudesta saavutetaan
suurilla lattioilla ja mm. silloin kun lattian päällä on
suuria pistekuormia tai raskaita liikkuvia kuormia,
kun lattiassa on lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä
sekä kun saumoista muodostuisi esteettinen, yllä-
pidollinen tai hygieeninen haitta.

TAUSTA
Täysin saumattomia maanvaraisia laattoja voidaan
tehdä äärettömän kokoisina. Ulkomaisia esimerkki-
nä suurista saumattomista maanvaraisista teräsbe-
tonilaatoista ovat moottoritiet ja lentokentät, eli ra-
kenteita joiden mittayksikkönä on kilometri.

Ruotsissa saumattomia laattoja on käytetty ra-
kennusten alapohjarakenteena jo kymmeniä vuo-
sia. Suomessa tämä ratkaisu otettiin mukaan vuo-
den 2000 Betonilattiaohjeisiin. Tässä vaiheessa

näistä rakenteista on jo kertynyt melkoisesti koke-
muksia erilaisissa käyttökohteissa, kuten teolli-
suus-, varasto- ja myymälärakennuksissa, asuinra-
kennusten kellarikerroksissa ja pysäköintitiloissa.

Kokemukset ovat erittäin myönteiset. Jotkut ra-
kentajat käyttävät tätä saumatonta vaihtoehtoa en-
sisijaisena ratkaisuna. Se on tehokas tapa välttää
reklamaatioita.

Näiden rakenteiden toimintaperiaate poikkeaa
kaikista muista lattiarakennevaihtoehdoista, vaik-
ka niillekin käytettäisiin ja jopa käytetään nimitys-
tä ”saumaton”.  Periaatteelliset erot aidosti sau-
mattoman ja ”saumattoman” rakenteen välillä on
syytä tiedostaa. Muuten on olemassa riski että
jommankumman vaihtoehdon toteutuksessa ta-
pahtuu virheitä.

SAUMATTOMAN LAATAN ERITYISPIIRTEITÄ:

• Koossa ei rajoituksia
Täysin saumattoman laatan koko voi olla miten
suuri hyvänsä, täysin ilman liikunta- tai kutistumis-
saumoja. Mitoituksen lähtökohta on se että beto-
nin kutistumasta ja mahdollisista lämpötilaeroista
johtuvat laatan siirtymät on estetty. Tämän takia
laatassa on oltava raudoitus, joka kestää enemmän
voimaa kuin mitä laatta kestää vetoa ennen halkea-
man syntymistä.

• Saumaton laatta on ohut
Saumattoman laatan paksuus on käytännössä
80…120 mm.  Nyrkkisääntönä on, että laattapak-
suus on 2/3 muiden vaihtoehtojen paksuudesta,
joilla on sama kuormakestävyys. Raudoitus voidaan
tehdä keskeisenä, mikä onkin ainoa järkevä vaihto-
ehto näin ohuessa laatassa.  Kun laatta on ohut,
nopeutuu valutyö ja valmis laatta kuivuu nopeasti.

• Suuri pistekuormakestävyys
Yleisin laattapaksuus on 100 mm.  Eristeen varassa
oleva tällaisen laatan halkeilun hallintaan tarvittava
raudoitus on 10k125, kun laatta tehdään K30 beto-
nista. Pistekuormakestävyys on noin 54 kN (alus-
taluku 26 MN/m3 ja kuorman jakautumisalue
12x12 cm). Jos pienempi pistekuormakestävyys
riittää, voidaan tehdä ohuempi laatta. Laattapak-
suudella 120 mm päästään jo sellaisiin pistekuor-
makestävyyksiin, joita suurempia tarvitaan äärim-
mäisen harvoin.

SAUMATTOMAT  MAANVARAISET  LATTIAT

Casper Ålander, diplomi-insinööri
kehityspäällikkö, Celsa Steel Service Oy
casper.alander@celsa-steelservice.com

1
 Aidosti saumaton laatta ei tunne kokorajoituksia.
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• Saumojen puuttuminen
Saumattomassa laatassa ei ole liikunta- tai kutistu-
missaumoja.  Koska laatta on ohut, voidaan yhdes-
sä työvuorossa valaa isoja alueita. Saumojen puut-
tumisen etuina ovat mm:

– hyvä pistekuormakestävyys koko laatan alueella
– laatta kestää tasaista kuormaa yhtä paljon kuin

sen alla oleva alusta
– suuri käyttömukavuus varsinkin jos lattian

päällä liikkuu kovapyöräistä kalustoa
– alhaiset käyttökustannukset, koska huoltoa ja

korjausta vaativia saumoja ei ole
– alhaiset hankintakustannukset, kun työläitä ja/

tai kalliita saumarakenteita ei tarvitse tehdä

Suurten laattojen tapauksessa valualueiden väliset
työsaumat voidaan toteuttaa hyvin yksinkertaisin
menetelmin. Laatan normaali raudoitus menee kat-
keamattomana työsauman läpi. Työsauma on käy-
tännössä yksi hiushalkeama muiden joukossa.

SAUMATTOMAN MAANVARAISEN
LAATAN TOIMINTAPERIAATE
Betoni kutistuu kovettuessaan betonilaadusta ja
ympäristön kosteusolosuhteista riippuen yleensä
noin 0,5 ... 0,8 mm/m.  Suurilla saumattomilla laa-
toilla kutistuminen on käytännössä estetty ja laat-
taan syntyy vetojännitystä joka ylittää betonin veto-
lujuuden. Suomessa tavanomaisilla lattiaratkaisuil-
la raudoitussuhde on sen verran pieni, että raudoi-
tus ei pysty hallitsemaan halkeilua, jolloin laatta
joudutaan varustamaan kutistumis- ja/tai liikunta-
saumoilla.

3
Ohut saumaton maanvarainen laatta kestää suuria kuor-
mia, kuvassa raskas teräslevypino, arviolta 20 t, varastoi-
tuna 100 mm paksun saumattoman lämmöneristetyn
maanvaraisen laatan päällä.

2
Suuren hallirakennuksen saumaton maanvarainen ala-
pohja.

2
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Kun laatta raudoitetaan niin, että raudoituksen
vetokapasiteetti on suurempi kuin betonin vetoka-
pasiteetti on halkeilu hallittua. Muutaman ison hal-
keaman sijasta syntyy tiheällä jaolla silmämääräi-
sesti lähes havaitsemattomia hiushalkeamia, joilla
ei laatan toimivuuden kannalta ole merkitystä.  Li-
säksi saadaan melkoinen pistekuormakestävyys
eikä laatan alle edes tarvita laakerointikerroksia.
Hyvä kitka alustaan on päinvastoin eduksi.

Suomen Betoniyhdistyksen ja Suomen Betonilat-
tiayhdistyksen lattiaohjeissa (By45/BLY7) kohdassa
2.6 on annettu tarkemmat ohjeet tarvittavan teräs-
määrän suuruudesta.  Ohjeissa By 51 ”Betoniraken-
teiden käyttöikäsuunnittelu”, on annettu ohjeet täl-
laisenkin rakenteen käyttöikäsuunnittelusta. Käyt-
töikätarkastelu tulee eteen lähinnä kaikkein vaati-
vimmissa rasitusluokissa.

 Täysin saumattomilla maanvaraisilla laatoilla
on erityisesti huomioitava seuraavat seikat:

• Yliluja betoni on haitaksi. Lujempi betoni tarvit-
see enemmän raudoitusta. Mitoituskaavassa on
otettu huomioon se, että betonin todellinen ve-
tolujuus on jonkin verran nimellislujuutta suu-
rempi. Jotta puristuslujuuden nimellisarvovaati-
mus (95 % fraktiili) täyttyisi, on keskiarvolujuu-
den oltava yleensä 5…10 MPa nimellisarvoa
suurempi. Esimerkiksi K30:nä ostetun betonin
todellinen kuutiolujuus 28 vuorokauden ikäisenä
pitäisi siis olla keskimäärin 35…40 MPa, jolloin
yli 45 MPa lujuuksia ei pitäisi esiintyä.  Ylimää-
räisen lujuuden haitasta on syytä informoida be-
tonitoimittajaa tilauksen yhteydessä. Useimmil-
la betonitoimittajilla on melko tarkka lujuus-
kontrolli. Mikäli asiasta ei tiedoteta, saatetaan
kaupan päälle saada ylimääräistä lujuutta, joka
siis voi huonontaa lopputulosta.

• Ylipaksu laatta on haitaksi. Mitä paksumpi on
laatta, sitä suurempia vetovoimia syntyy beto-
nin kutistuessa. Tämän takia paksumpi laatta
tarvitsee enemmän raudoitusta halkeilun kun-
nolliseen hallintaan. Saumattomien laattojen
paksuustoleranssi tulisikin olla symmetrinen,
esimerkiksi 100 +/-10 mm, eikä epäsymmetri-
nen (esim. 150 +20/-0) kuten muissa lattiarat-
kaisuissa usein tavoitellaan. Mitoituskaavassa
teräsjännitys on rajattu tasolle 400 MPa, joten
kun teräksen nimellinen myötölujuus käytännös-
sä on vähintään 500 MPa, on melkoisesti margi-
naalia täysin hallitsemattomaan halkeiluun.

Jokatapauksessa laatan ylipaksuus kasvattaa
halkeamien leveyttä.  Yksi syy on se, että kutis-
tuman aiheuttamat voimat kasvavat, mikä lisää
teräksen jännitystä. Toinen syy on se, että kun
raudoitusvälikkeiden korkeus määritetään ni-
mellisen (tavoitellun) laattapaksuuden perus-
teella niin raudoituksen etäisyys laatan yläpin-
nasta tulee tavoiteltua suuremmaksi, mikä kas-
vattaa erityisesti yläpinnan eli näkyvien hal-
keamien leveyttä.

• Yhdistelmä ylilujasta betonista ja ylipaksusta
laatasta voi saada aikaiseksi hallitsematonta
halkeilua. Esimerkiksi, jos tarkoitus on ollut teh-
dä 100 mm paksu laatta K30 betonista, mutta
toteutunut laattapaksuus onkin 120 mm ja to-
teutunut betonilujuus onkin K50, on todennä-
köistä, että suunnitelman mukainen raudoitus ei
enää riitä halkeilun hallintaan. Tällaista tilan-
netta on kuitenkin helppo välttää, kunhan ym.
asiat on tiedostettu.

• Mahdollisimman hyvä kitka alustan ja laatan vä-
lillä on eduksi. Kun laatta valetaan hyvin tiivis-
tetyn sepelin päälle, voidaan raudoitusta vähen-
tää lattiaohjeen mukaan 30 % verrattuna tilan-
teeseen, jossa on pieni kitka laatan ja alustan
välillä. Kitka on pieni esimerkiksi kun laatan alla
on lämmöneristettä, geotekstiiliä tai hiekkaa.
Muissa maanvaraislaattaratkaisuissa käytettä-
viä laakerointikerroksia ei siis saumattoman
laatan tapauksessa tarvita. Kun laatan alle tu-
lee lämmöneristettä, voidaan ja kannattaa si-
joittaa eriste ylimmän täytekerroksen alle. Kun
eristeen päällä on esimerkiksi 30 cm sepeliä,
painuu eriste paremmin alustaa vasten ja laatan
alustasta tulee jäykempi. Vaikka eriste tällöin ei
ole suoraan laatan alla se pienentää kitkaa laa-
tan ja syvemmällä olevan kantavan maan välillä,
eikä teräsmäärää voida vähentää ainakaan mer-
kittävästi.

ERIKOISKOHDAT
Yleisperiaatteena on, että maanvaraiset laatat eris-
tetään muista rakenteista, kuten pilareista ja sei-
nistä ja sokkeleista, esimerkiksi solumuovikaistalla.
Muuten nämä epäjatkuvuuskohdat saattavat aihe-
uttaa ruman näköistä paikallista halkeilua. Jotta
eristyskaista toimisi kunnolla, täytyy sen ulottua
riittävän syvälle, 50…100 mm laatan alapinnan
alapuolelle. Saumattomassa laatassa on kauttaal-

5
Vedonalaisen teräsbetonirakenteen halkeamaväli on pie-
ni ja halkeamaleveydet vastaavasti pienet, kun teräksen
vetokapasiteetti on suurempi kuin betonin vetokapasi-
teetti.

4
Esimerkki lämpimän teollisuus- tai varastorakennuksen
saumattomasta alapohjarakenteesta.
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taan suhteellisen reilu raudoitus, joten yleensä ei
tarvita paikallista lisäraudoitusta laattaa lävistävi-
en muiden rakenteiden ympärillä.

Mikäli laatan alla on louhittu kallio ja sen päällä
on ohut hyvin tiivistetty täytekerros, eli painumat
voidaan olettaa hyvin pieniksi, on joissakin tapauk-
sissa valettu saumaton laatta peruspilareiden ylit-
se. Pilarit lähtevät tällöin suoraan laatan yläpinnas-
ta. Tällaisissa tapauksissa laattaa on paikallisesti
pilareiden kohdalla raudoitettu hieman vahvemmin.
Etuna on se, että rakenne on täysin saumaton ja tii-
vis myös pilareiden kohdalla.

SAUMATTOMAN LAATAN TOTEUTUS

• Raudoitus
Raudoitus voidaan rullata paikoilleen Bamtec
mattoraudoitustekniikalla, jolloin asennusnopeus
on aivan omaa luokkaa.  Tankojen maksimipituus
on 15 m, joten limijatkoksia tulee harvakseltaan.
Mattojen enimmäispaino on 1,5 tonnia. Niiden
siirrossa ja paikalleen nostoissa tarvitaan tehtä-
vään soveltuvaa nostokalustoa.  Välikkeenä kan-
nattaa käyttää lineaarisia muoviprofiileja, jotka
takaavat raudoituksen oikean sijainnin keskellä
laattaa. Bamtec mattoraudoituksen tangot pysy-
vät paikoillaan sitomatta.

Bamtec mattoraudoitejärjestelmä on saksalai-
nen patentti, josta Celsa Steel Servicellä on Poh-
joismaat kattava lisenssisopimus. Suomessa Bam-
tec matot valmistetaan Celsa Steel Service Oy:n
palvelukeskuksessa Åminneforsissa.

Bamtec koostuu samansuuntaisista betoniteräk-
sistä, jotka on erikoiskoneella hitsattu noin 1,5 m
jaolla oleviin ohuisiin teräsvanteisiin. Mattoraudoi-
te räätälöidään kohteen mukaan. Teräsmäärä voi-
daan optimoida niin, että se on momenttikäyrän
mukainen maton eri pisteissä.

Asennuksessa raudoitematto nostetaan laatan
reunalle asennusvälikkeiden/tukien päälle, ava-
taan pakkaussiteet, kohdistetaan ja suunnataan
matto sekä rullataan auki tavallisesti jalkavoimia
käyttäen. Yhden maton asennus kestää noin 10 mi-
nuuttia maton koosta ja muista ominaisuuksista
riippuen. Kolmen miehen ryhmä asentaa helposti
20 - 30 tonnia mattoja päivässä.

Teknisesti Bamtec -menetelmä tarkoittaa sitä,
että kaikki tangot tulevat vaivatta täsmälleen oikei-
siin paikkoihin. Ergonomisesti raudoitustyö keve-
nee oleellisesti ja vähentää raudoittajiin kohdistu-
vaa selkä- ja lihaskuormitusta.

6

8

6
Laatan ja kantavan pystyrakenteen välinen solumuovinen
eristekaista.

7
Lähikuva maanvaraisessa laatassa käytettävästä muovi-
sesta välikeprofiilista.

8
Bamtec mattoraudoitteiden asennus teollisuushallissa.

7
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ESIMERKKI
Tarkastellaan vaihtoehtoa saumalliselle 140 mm
paksulle laatalle (kuvassa 12).

– Laatan alla on eriste, eli pieni kitka alustaan
(eristeen kimmomoduuli 16 MPa) ja alustaluku
on 26 MN/m3

Pistekuorman kosketuspinta on 120x120 mm

– Lattiapaksuudeksi kokeillaan 2/3 x140 mm
—> 90 mm (+/- 10 mm)
Valitaan tavallinen lattiabetoni K30
Betonin kokonaiskutistuman voidaan olettaa
olevan enintään 0,8 mm/m
Valitaan raudoitusmateriaaliksi 10 mm A500HW
(Bamtec mattoraudoitteena toteutettuna)

– Halkeilun hallintaan tarvittava betoniterästen
maksimijako on lattiaohjeen (By45/BLY7 koh-
dan 2.6) mukaan 139 mm valitulla teräskoolla.

– Lasketaan laatan pistekuormakestävyys käyt-
täen keskeistä 10 k 139 raudoitusta.
Lattiaohjeen (By45/BLY7 kohdan 2.3.4) mukaan
pistekuormakestävyydeksi saadaan 44,4 kN
kun ohjeen mukaisesti käyttää kuorman osavar-
muuskerrointa 1,3. Jos lasketaan ilman kuor-
makerrointa, saadaan pistekuormakestävyy-
deksi tässä tapauksessa 57,7 KN.

• Betonointi
Betonoinnissa käytetään normaalia tekniikkaa.
Raudoituksen päällä ei luonnollisesti voi ajaa ras-
kaalla kalustolla. Sen sijaan kun raudoitus on hy-
vin tuettu, voidaan käyttää kevyitä laserohjattuja
massan levitys/tiivistyskoneita.

 Pinnan hierto ja jälkihoito tehdään kuten sau-
mallisillakin laatoilla. Plastisen varhaishalkeilun
välttämiseksi on syytä tehdä jälkihoito kunnolla.
Tarvittaessa kastelu ja peittäminen tiiviillä muovi-
kelmulla on yksi toimiva ratkaisu.

• Pinnoitus
Laattaa voidaan päällystää ja pinnoittaa yleisimmil-
lä hyviksi havaituilla menetelmillä. Eräs mielenkiin-
toinen betonilattian pinnan käsittelyvaihtoehto on
hionta. Tällä tekniikalla saadaan kulutusta kestävä
”marmorimainen” siisti pinta. Hiottu pinta käsitel-
lään tavallisesti suoja-aineella, joka tunkeutuu be-
tonin huokosiin jolloin pinta on hygieeninen ja help-
po pitää puhtaana. Laatan pinnan hionta ja suojakä-
sittely on edullinen ja laadukas vaihtoehto verrattu-
na esimerkiksi mosaiikkibetonilaatoitukseen.

Mikäli lattia pinnoitetaan maalaamalla, kannat-
taa odottaa kunnes valtaosa laatan kutistumasta
on tapahtunut, koska muuten maalipintaankin voi
tulla hiushalkeamia.

9
Bamtec mattoraudoitteiden asennus kerrostalokorttelin
alapohjassa.

10, 11
Esimerkkejä kevyistä laserohjatuista betonimassan levi-
tys/tiivistyskoneista.

9

10

11
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JOINTLESS GROUND-BEARING FLOOR SLABS

Joints are the weakest points of floors, in terms of both
appearance and bearing capacity. Moreover, the producti-
on of proper joints is time-consuming and expensive. Ho-
wever, it is possible to build completely jointless ground-
bearing floors. This is quite inexpensive, too, as long as
an adequately thin slab thickness is chosen, usually
30…40% thinner than with other slab solutions.

Jointless ground-bearing slabs have been used in e.g.
industrial buildings, warehouses and retail stores as well
as in the basements of residential buildings and in park-
ing facilities. The low cost and the quality of the solution
make it applicable to all types of buildings. The benefits
of jointless construction are greatest in large floors and
floors subjected to great point loads or heavy mobile
loads, floors equipped with heating or cooling systems, as
well as floors for which joints would create problems in
terms of esthetics, maintenance or hygiene.

There are no limits to the size of completely jointless
ground-bearing floors. Foreign examples of large jointless
ground-bearing reinforced concrete slabs include motor-
ways and airports, i.e. structures for which the dimen-
sioning unit is a kilometre or a mile.

In Sweden jointless slabs have been used as base floor
slab structures already for several decades. In Finland this
solution was first included in concrete floor guides in
2000. Today we have a good amount of experience in
these slabs from various applications, such as industrial
buildings, warehouses and retail stores as well as the
basements of residential buildings and parking facilities.

The experience is extremely positive. The jointless al-
ternative has become the first choice of some builders.

12
Esimerkki saumallisesta laatasta ja saman kantokyvyn
omaavasta ohuemmasta saumattomasta laatasta.

13
Esimerkki suuren saumattoman laatan työsaumasta. Te-
rästen jatkoskohta työsauman vieressä.

13
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