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Suunnitteluvaiheen määritelmät
Jo suunnitteluvaiheessa, on sitten kyse betoni-
pintaisista teollisuuslattioista tai arkkitehtoni-
sista Designlattioista, tehdään betonilattioiden 
osalta tärkeitä päätöksiä, joilla vaikutetaan 
lattioiden elinkaareen. Tällaisia päätöksiä 
ovat lattian oikea mitoitus, oikean tyyppiset 
ja oikein sijoitetut saumaratkaisut, pintama-
teriaalivalinnat sekä viime vaiheessa pinnan 
suojakäsittelyratkaisut.

Betonilattian mitoituksessa tulee huomi-
oida suunnitteluvaiheen kuormitukset sekä 
muut lattiaan kohdistuvat rasitukset. Pitkä-
ikäisyyden kannalta on syytä varautua myös 
muutoksiin em. asioissa. Esimerkiksi tilan 
käyttäjän vaihtuessa saattavat hyllyjärjestelmä 
ja kuormat muuttua. Toisaalta tilassa harjoi-
tettava toiminta tai tilassa käsiteltävä mate-
riaali voivat vaihtua, mikä tulee huomioida 
pintamateriaali- ja pintakäsittelypäätöksissä. 
Mitä enemmän näitä asioita ennakoidaan, 
sitä paremmin varmistetaan pitkä käyttöikä. 
Lisäksi toiminnan muuttuessa on varmistet-
tava, että myös lattian osalta tehdään ratkai-
suja, joiden ansiosta se pysyy pitkää käyttö-
kelpoisena.

Saumaratkaisujen osalta on nykyään siir-
rytty pääsääntöisesti valmiisiin saumarau-
doitteisiin ja ns. sahasaumalattiat ovat jääneet 
vähemmistöön. Saumajako vaikuttaa lattian 
suunnitteluun ja yleisohjeena voisi sanoa, että 
mitä vähemmän saumoja, sitä vähemmän 
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Kiinteistöjen elinkaariasiat ovat entistä enemmän otsikoissa ja 
myös ns. elinkaarikohteet ovat lisääntyneet. Valitettavan harvoin 
keskustellaan lattioiden elinkaaresta, vaikka lattia on kiinteis-
tön tärkein rakenneosa, jonka päällä kaikki toiminta tapahtuu. 
Käyn tässä artikkelissa läpi tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa 
betonilattioiden elinkaareen sekä pitkäaikaiskestävyyden että 
terveyden ja puhtaanapidon kannalta.

ongelmia. Saumatyypin valintaan vaikuttaa 
tilan käyttötarkoitus. Raskaassa teollisuudessa 
sauman tulee kestää iskuja ja laahausta tai toi-
saalta jatkuvan trukkiliikenteen alla sauman 
tulee olla muotoiltu siten, että sekä kuljetus-
kalusto että kuljetettavat tuotteet eivät kärsi 
tärinästä. Elintarviketiloissa ja muissa hygie-
niaa vaativissa kohteissa sauman ruostuma-
ton teräslista parantaa tilan hygieenisyyttä. 
Sauman vaihtaminen tai korjaaminen raken-
nuksen käyttöiän aikana vaikuttaa väistämättä 
tilassa tapahtuvaan toimintaan – eli jälleen 
ennakkosuunnittelu on tärkeää.

Myös pintamateriaalin ja suojakäsittelyn 
valintaan vaikuttaa tilan käyttötarkoitus. Erit-
täin kovaan kulutukseen tulee valita tehokas, 
esim. kovabetoniratkaisu, kun taas kevyem-
män kulutuksen kohteessa riittää tehokas 
suojakäsittely. Joka tapauksessa pintaan 
kannattaa laittaa suojakäsittely – joko kevyt 
silikaattikäsittely tai käsittely, joka sisältää 
myös suoja-aineita. Näin vähennetään lattian 
pölyämisriskiä ja parannetaan tilan terveelli-
syyttä. Samalla vähennetään nesteiden, öljyjen, 
rasvojen ja lian imeytymistä lattiaan sekä hel-
potetaan lattian puhtaanapitoa. Kulutuksen 
kannalta on huomattava, että vilkas jalankul-
kuliikenne kuluttaa myös betonilattioita. Sak-
salaisten ohjeiden mukaan jo 100–1000 ihmisen 
päivittäinen kävelyliikenne vastaa II-luokan 
teollisuuslattiakulutusta ja yli 1000 ihmistä 
I-luokan kulutusta. Tämä on syytä huomioida 1

1 Helsingin uuden Taideyliopisto Myllyn lattiat 

toteutti Bermanto Oy. Kaikki hierretyt betonilattiat 

hiottiin kevyesti ja käsiteltiin pintasuoja-aineilla.
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2,3 Helsingin Kaivopihan lattiat uudistettiin TRU-pin-

tauksella ja suojakäsiteltiin Obtego R-50-tuotteilla. 

TRU:n sävy suunniteltiin yhteistyössä arkkitehti-

toimisto Amerikan kanssa. TRU on itsetasoittuva, 

nopeasti kovettuva, lähes kutistumaton sementtipoh-

jainen pinnoite, joka voidaan hioa ja/tai kiillottaa jo 

vuorokauden kuluttua levittämisestä.

4 Myös Kaivopihan portaiden pintoja uusittiin 

samalla käsittelyllä.
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lyn uusiminen) ja niiden arvioitu aikataulu-
tus. Lisäksi tulee antaa ohjeet lattian kunnon 
seurannasta ja mahdollisten vauriokorjausten 
menetelmistä.

Päivittäinen puhtaanapito
Päivittäiset siivoustoimet riippuvat lattian käy-
töstä ja likaantumisasteesta. Arkkitehtoniset 
Designlattiat tulee lakaista tai imuroida huo-
lellisesti puhtaaksi kaikesta terävästä materi-
aalista, esim. kenkien mukana kulkeutuvista 
kivistä. Designlattia on valittu kohteeseen 
esteettisen ulkonäön pohjalta ja silloin kaikki 
lattiaan tulevat naarmut pilaavat tätä tavoi-
tetta. Vaikka Design-lattiat ovat hyvin kulu-
tusta kestäviä, niin terävä kivi saattaa naar-
muttaa pintaa mikä myöhemmin vaikuttaa 
lattiaan likaantumiseen.

Teollisuus- ja logistiikkarakentamisessa 
lattiaa usein hiotaan ja kiillotetaan käyttäen 
samalla betonin pintalujuutta ja tiiveyttä 
lisääviä aineita sekä viimeisten käsittelyjen 
yhteydessä suoja-aineita, jotka vähentävät 
nesteiden ja lian imeytymistä betoniin. Jois-
sakin kohteissa käytettävät suoja-aineet ovat 
niin tehokkaita, että ne vähentävät myös öljy-
jen ja rasvojen imeytymistä. Vaikka suoja-ai-
neet eivät muodosta varsinaista pinnoitusta, 
on myös näissä kohteissa tärkeää pitää lattia 
puhtaana naarmuttavasta irtoliasta. Teolli-
suuskohteissa näitä naarmuttavia materiaaleja 

voi tulla myös tuotannosta, esim. lattialle ajau-
tuu metallilastuja tai putoaa teräviä esineitä.

Siivoustoimien lisäksi betonilattia tulee 
yleensä pestä päivittäin. Pesuaineita ja -mene-
telmiä valittaessa tulee huomioida lujitus- ja 
suojauskäsittelyssä käytetyt materiaalit ja 
pyrkiä tehostamaan niiden toimintaa myös 
pesujen yhteydessä. Happamat materiaalit 
ovat ”myrkkyä” betonille. Happamien materiaa-
lien kaatuminen lattialle tai jopa roiskeet tulisi 
puhdistaa mahdollisimman pian. Kahvi, viini, 
maito ja esim. jotkin marjamehut normaaleina 
päivittäistuotteinakin pitkään vaikuttaessaan 
heikentävät betonia ja erityisesti Designlat-
tiakohteissa vaikuttavat merkittävästi lattian 
ulkonäköön – niiden peseminen tai poistami-
nen pitkän vaikutusajan jälkeen on hankalaa.

Teollisuuslattiakohteissa päivittäinen sii-
vous ja pesu on tärkeää paitsi puhtauden myös 
turvallisuuden kannalta. Pölyinen lattia, jolla 
saattaa olla tuotannosta tulleita roiskeita tai 
teräviä materiaaleja, aiheuttaa riskejä liukas-
tumisille ja loukkaantumisille. Turvallisuus 
on toki tärkeää myös Design-lattiakohteissa 
mutta niissä valoisuus sekä normaali käve-
lyliikkuminen pienentävät riskejä verrattuna 
teollisuuteen, jossa on jatkuva tavaraliikenne 
ja usein hieman hämärämpi valaistus ja tum-
memmat materiaalit.

isoissa julkisissa kohteissa (koulut, museot, 
asemarakennukset, marketit) ja myös pie-
nemmissä kohteissa kuten erilaiset aulatilat.

Betonilattian käyttöönotto
Puhuttaessa betonilattioiden puhtaanapi-
dosta tarkoitetaan yleensä siivouspalveluja. 
Elinkaaren ja puhtauden kannalta erittäin 
tärkeä vaihe on jo betonilattian käyttöönotto-
vaihe. Ensinnäkin lattian valmistuttua tulee 
se suojata huolella rakentamisen loppuvai-
heiden ajaksi. Hyväkin lattia on helppo pilata 
kasaamalle sille rakennustarvikkeita, vaurioit-
tamalla sitä muiden työvaiheiden kalustolla 
tai päästämälle siihen imeytymään likaa tai 
öljyjä ja rasvoja.

Lattia tulee suojata levyillä, jotka kestävät 
sille tulevan kuormituksen. Lisäksi varsinkin 
arkkitehtonisissa lattioissa tulee pitää huolta, 
etteivät suojalevyt vaikuta pinnan ulkonäköön. 
Kun kaikki työvaiheet on tehty ja kohde on 
valmis luovutettavaksi, tehdään lattialle vii-
meistelypesu, joissakin tapauksissa myös vii-
meiset kiiltohionnat, sekä suojakäsittely. Suo-
jakäsittelymateriaali ja -menetelmät valitaan 
lattian tulevan käyttötarkoituksen mukaan.

Elinkaaritavoitteen kannalta tärkeä vaihe 
lattian käyttöönotossa on lattian hoito- ja 
kunnossapitosuunnitelma. Suunnitelmassa 
tulee esittää tarvittavat puhtaanapitotoimet 
(päivittäispesu, huoltopesu, suojauskäsitte-
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Betonilattioiden huoltopesu
Betonilattioiden pitkäniän sekä terveyden ja 
turvallisuuden kannalta säännöllinen huolto-
pesu on avainasemassa. Päivittäinen siivous 
ja pesu pitävät lattiat puhtaina ja turvallisina, 
mutta huoltopesulla tehostetaan lattioiden 
pitkää ikää.

Huoltopesu on tehokkaampi kuin päivit-
täispesu ja sen tarkoituksena on myös tehostaa 
lattian suoja-aineiden toimintaa. Huoltope-
suaineena tuleekin käyttää vastaavan raa-
ka-ainetyypin tuotetta kuin alkuperäisessä 
suoja-ainekäsittelyssä.

Huoltopesujen väli on riippuvainen sekä 
käytetyistä materiaaleista että lattian kulutuk-
sesta ja likaantumisesta. Teollisuuskohteissa 
ja kovan kulutuksen Designlattiakohteissa 
(koulut, marketit, näyttelytilat, aulat yms.) 
huoltopesujen väli voi olla esim. 2–3 viikkoa. 
Kevyemmän kulutuksen Designlattiakohteissa 
(toimistot, kirjastot, pienet putiikit yms.) väli 
voi olla esim. 4–6 viikkoa. Sopiva väli selviää 
kohteittain ajan mittaan lattian kulutusta ja 
likaantumista seuraamalla.

Betonilattioiden elinkaari ja ylläpito
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5 Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan uuden K-Kam-

puksen lattiat ovat hiottua valkobetonipintausta.  

Kohteen on suunnitellut JKMM Arkkitehdit Oy.

6 Kuopion museossa käytettiin uusilla alueilla Desig-

nTop sirotepintausta ja vanhoilla alueilla TRU-pinta-

usta. Betonilattiavalut sekä Design-lattiat kohteessa 

toteutti Bermanto Oy yhdessä Korodurin kanssa. Koh-

teen pääsuunnittelijana toimi Arkkitehdit Davidsson 

Tarkela Oy.

7 Museon vanhan osan lattiat pinnoitettiin.
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siteltavaa tarkistaa säännöllisesti. Tarkistuk-
sessa käydään läpi pinnan ja erityisesti sau-
mojen vauriot. Lisäksi on hyvä seurata, onko 
lattian kuluminen suurempaa kuin alun perin 
suunnitteluvaiheessa oletettiin. Tällöin lattiaa 
tulee vahvistaa kovimmin kulutetuilla alueilla 
esim. kovabetonikorjauksella.

Tehokkainta tällainen valvonta on ulkoista-
malla se jollekin asiantuntijayritykselle. Sopi-
mus esim. neljännes- tai puolivuosittain teh-
tävästä tarkastuskierroksesta ”pakottaa” myös 
tilankäyttäjät ymmärtämään lattian kunnon 
ylläpidon tärkeyden. Itse tehdyssä tarkkailussa 
helposti vähätellään pieniä koloja tai vaurioita, 
jotka unohdettuna ovat usein alkusysäys isom-
malle ongelmalle.

Lattian kunnontarkkailussa voidaan sään-
nöllisten tarkastuskäyntien lisäksi hyödyntää 

Peruspuhdistus
Peruspuhdistus on päivittäisestä pesusta ja 
huoltopesusta erillinen toimenpide. Ensim-
mäinen peruspuhdistus tehdään yleensä 
rakennustyömaan valmistuessa – ennen 
tilan käyttöönottoa. Tällöin lattiaa puhdiste-
taan tehokkaalla pesuaineella poistaen kaikki 
rakennusaikaiset jäljet ja sen jälkeen tehdään 
lattian suojauskäsittely.

Seuraavat peruspuhdistukset tehdään 
usean vuoden käytön jälkeen. Peruspuhdistus-
ten väli riippuu, kuten huoltopuhdistus, lattian 
kulumisesta ja likaantumisesta. Peruspuhdis-
tusten väli voi olla esim. 2–5 vuotta.

Peruspuhdistus suoritetaan tehokkaam-
malla pesuaineella, jonka annetaan jonkin 
aikaa vaikuttaa lattian pinnalla, mutta sitä ei 
kuitenkaan saa päästää kuivumaan. Muuta-
man minuutin vaikutusajan jälkeen lattia pes-
tään hoitokoneella ja likainen vesi imuroidaan 
pois. Tämän jälkeen lattia huuhdellaan muu-
tamaan kertaan puhtaalla vedellä.

Peruspuhdistus täydennetään uusimalla 
lattian suojakäsittely samalla tai vastaavalla 
aineella ja menetelmällä kuin alkuperäinen 
käsittely. Tarvittaessa voidaan lattian aiempi 
kuluminen ja likaantuminen huomioiden myös 
vaihtaa suojakäsittelyainetta sopivammaksi 
kohteen kannalta.

Lattian kunnossapito
Betonilattian käyttöikää lisää huolellinen ja 
oikea-aikainen kunnossapito. Lattia on suo-
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8 Aalto-yliopiston uuden rakennuksen Väreen 

betonilattiat toimivat myös taideteosten kuvauksissa. 

Betonilattiat toteutettiin yhdessä Korodurin kanssa 

DesignTop-menetelmällä.

9 Tarvittaessa betonilattia voidaan hioa uudelleen 

ja suojakäsitellä.

10 Hasan & Partners Co:n aulatilassa on TRU-pintaus, 

johon haettiin myös hieman punaista sävyä kalustei-

den mukaan.
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päivittäin kohteessa liikkuvia puhtaanapidon 
ja kunnossapidon henkilökuntaa ja heidän 
raporttejaan lattian kunnosta. Kiinteistön 
kunnossapidon ja puhtaanapidon yksiköiden 
tulisikin toimia yhteistyössä tai ainakin tietoja 
vaihtaen. Hyvässä kunnossa oleva lattia hel-
pottaa lattian säännöllistä puhtaanapitoa ja 
pidentää sen kestoikää.

Selkeimpiä tarkistuksissa havaittavia vau-
rioita ovat betoniin syntyneet kolot tai mur-
tumiset sekä lattian saumojen vauriot. Sauma 
on yleensä lattian heikoin kohta ja erityisesti 
kohteissa, joissa on kova kulutus kuten teol-
lisuus- ja pysäköintihallit, saumavauriot ovat 
erittäin yleisiä.

Nopeasti ilmoitetut vauriot ja ennen kaik-
kea niiden nopea korjaaminen lisää lattian 
kestoikää ja tilojen viihtyisyyttä ja joissain 
tapauksissa myös turvallisuuden tunnetta. 
Korjaamatta jätetyt pienetkin vauriot laaje-
nevat nopeasti, jolloin lattia pölisee ja riski 
loukkaantumisille kasvaa.

Lattia on rakennuksen tärkein osa. 
Suurin osa rakennuksessa tapahtuvasta toi-
minnasta hoidetaan lattiapinnalla ja lattian 
korjaaminen poikkeuksetta häiritsee tilassa 
tapahtuvaa toimintaa. Pidetään siis betoni-
lattiat puhtaina, terveellisinä ja turvallisina 
ja lisätään näin niiden kestoikää!
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This reduces the risk of the floor generating 
dust and thus makes the space healthier. 

When discussing the cleaning of concrete 
floors, we usual refer to housecleaning services. 
The need for daily cleaning depends on the 
floor’s use and degree of soiling. Architectural 
Design floors shall be swept or vacuumed care-
fully in order to eliminate any sharp materials. 
A concrete floor needs to be washed on a daily 
basis. 

Thorough and correctly timed maintenance 
will increase the service life of a concrete floor. 
It is advisable to check the floors regularly for 
any damage on the surface and particularly 
on the joints.  

Concrete floor’s life cycle
The important decisions that influence the life 
cycle of a concrete floor are made at the design 
stage. These decisions include the appearance 
of the floor, its structural strength, load bear-
ing design, solutions for correctly placed joints, 
choice of flooring materials, and at the final 
stage, the solutions for the protection and main-
tenance coating of the floor surface.

The design of the concrete floor must be 
based on the loads and stresses the floor will be 
subjected to as well as other applicable require-
ments. In terms of a long service life, the pos-
sibility of modifications should be considered 
also with floors.

As concerns solutions applied to floor joints, 
prefabricated armouring systems have largely 
replaced the so-called sawcut joints. The joint 
distribution affects the floor design, the rule 
of thumb being that the less joints, the less 
problems. 

The selection of the flooring material and 
protective coating also depends on the purpose 
of use of the room. In heavy traffic areas, an effi-
cient solution such as high-durability concrete 
should be chosen, while an effective protective 
coating is sufficient in areas with less traffic. 
A concrete floor always requires a protective 
coating – either a light silicate coat or a coating 
that also contains surface protection agents. 

12

11,12 Uudessa Ylivieskan Pyhän Kolminaisuuden 

kirkossa lattia on hierrettyä, elävää harmaata Mas-

tertop betonia. Vanhan kirkon raunioille avautuvasta 

aulasta kuljetaan ylävalon valaisemaan kirkkosaliin 

välitilan kautta. Betonilattioissa on käytetty kahta eri 

sävyä ja ne on hiottu kevyesti. Valmis pinta on lopuksi 

suojakäsitelty. Kohteen on suunnitellut Arkkitehti-

toimisto K2S Oy.


