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1. YLEISTÄ 

TÄMÄ ON PARMAPERUSTUKSET: ontelosokkeli ja PARMA- 
ontelolaatat vastaanotto-, käsittely- ja asennusohje. Tätä 
ohjetta täydentää PARMAperustukset: ontelosokkeli ja 
PARMAontelolaatat suunnitteluohje.

Tämä ohje on tarkoitettu pientalorakentajien, rakennus-
liikkeiden, työmaiden ja asennusliikkeiden käyttöön. Ohje 
antaa tietoja asennustyön suunnitteluun, kuljetusjärjes-
telyihin, elementtien vastaanottoon, varastointiin, käsit-
telyyn, asennukseen, saumaukseen sekä erilaisten kiinni-
tysten, ripustusten ja työmaalla tehtävien reikien toteut-
tamiseen.

Parman ontelolaatat ovat CE-merkittyjä betonivalmis- 
osia. Perustuselementtien ja ontelolaattojen valmis-
tus tapahtuu Parma Oy:n laatujärjestelmän mukaisesti.  
Parman tehtaiden laadunvalvonta on Inspecta Sertifiointi 
Oy:n jatkuvan FI-tarkastuksen piirissä. Tämän osoituksena 
Parma Oy kiinnittää kaikkiin tuotteisiinsa, myös CE-mer-
kittyihin, FI-merkinnän.

Oheisessa taulukossa on elementtien painot. Yksittäisten 
elementtien kokonaispaino ilmoitetaan kuormakirjassa ja 
työkohtaisissa elementtiluetteloissa.
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P18M 175 7 225 240 6 60 80 40 60
P20 200 6 245 260 7 60 80 40 60
P27 265 5 360 380 11 60 80 40 60

Sokkelit
C12P30 551 kg / jm
C8P30 390 kg / jm
CN12 46 kg / kpl
CN12V 35 kg / kpl
CN8 29 kg / kpl

1) Taulukon saumabetonimenekki tarkoittaa laattojen välisiä ehjiä pituussaumoja.
2) Suunniteltu tukipinnan pituus on aina tarkistettava suunnitelmista.
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Sokkelielementtien saumabetonimenekit voidaan las-
kea rakennesuunnitelmista. Suunnitteluohjeessa esitetty-

jen tyypillisten liitosten yhteydessä saumabetonimenekit 
ovat seuraavat:

Asennus detalji Liitostyyppi Betonimenekki l / sauma
DETPP01 C8P30 suora jatkos 100
DETPP02 C8P30 suora jatkos 100
DETPP03 C8P30 T-haaraliitos 150
DETPP04 C8P30 T-haaraliitos 150
DETPP05 C12P30 ulkonurkkaliitos 90° 115
DETPP06 C12P30 ulkonurkkaliitos 45° 100
DETPP07 C12P30 sisänurkkaliitos 90° 130
DETPP08 C12P30 sisänurkkaliitos 45° 110
DETPP09 C12P30 suora jatkos 100
DETPP10 C12P30 T-haaraliitos 150

1.1 Tuulettuvan alapohjan  
 rakentamiseen liittyviä asioita

Tuulettuvan alapohjan ryömintätilassa esiintyy aina jos-
sain määrin kosteutta. Kosteuden tuottolähteinä ovat 
mm. Maaperästä haihtuva kosteus, ulkoilman kosteus ja 
mahdollisesti pintavedet. Betonirakenteiset tuotteet kes-
tävät hyvin pitkäaikaistakin kosteusrasitusta, mutta ryö-
mintätilan kosteusolosuhteita ja toimivuutta voidaan pa-
rantaa huolehtimalla seuraavista seikoista:

• Kivirakenteisessa alapohjassa ilman tulisi vaihtua n. 
0,5-1 kertaa tunnissa.

• Ryömintätilan tuuletusaukkojen yhteispinta-alan 
määrittää rakennesuunnittelija. Tuuletusaukot jae-
taan tasaisesti ulkoseinälinjoille siten, että koko ryö-
mintätila tuulettuu. Ryömintätilassa oleviin välisei-
niin ja tilaa osastoiviin palkkeihin tehdään vastaavat, 
mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret tuuletus-
aukot kuin samalla virtausreitillä olevat ulkoilmaan 
avautuvat aukot.

• Ryömintätila tuuletetaan sokkelin tuuletusaukkojen 
tai -putkien ja ryömintätilasta katolle johdetun hormin 
kautta ulkoilmaan. Katolle johdettuun hormiin voi-
daan tarvittaessa liittää koneellinen poisto. Ryömintä- 

tilaan ei saa muodostua umpinaisia, väliseinien tai 
palkkien erottamia tuulettumattomia tiloja.

• Maanpinnan muotoilu tehdään rakennuksen ulkopuo-
lella niin, että pintavesien pääsy salaojiin ja ryömintä-
tilaan estyy. Kattovedet viemäröidään.

• Ryömintätilan maanpinta muotoillaan niin, että vedet 
ohjautuvat rakennuksen ulkopuolella oleviin salaojiin, 
tarvittaessa myös ryömintätila salaojitetaan.

• Anturoiden alle tiivistetty vettä läpäisevä sepelikerros.
• Ryömintätilassa perusmaan päälle sora- tai kevytsora- 

kerros ryömintätilan kosteustuoton vähentämiseksi 
(paksuus rakennesuunnitelmien mukaan, vähintään 
200 mm).

• Veden kapillaarinen nousu yläpuolisiin rakenteisiin 
katkaistaan vesieristyksellä.

• Puurakenteiden liittymät eristetään betonirakenteista 
ja sijoitetaan liittyvien betonirakenteiden yläpuolelle 
tai lähelle yläpintaa käyttäen korokkeina esim. kevyt-
sorabetoniharkkoja.

• Ryömintätilaan ja rakenteiden välikerroksiin ei saa 
jäädä orgaanista jätettä (sahanpurua tms.).

• Ryömintätilan korkeuden tulisi olla vähintään 800 mm.
• Ryömintätilaan on järjestettävä tarkastusmahdolli-

suus ja pääsy kaikkialle tilaan.
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2. ASENNUSTYÖN SUUNNITTELU

2.1 Ostajan toimenpideaikataulu

Ostajan on toimittava kohdekohtaisen tilausvahvistuksen 
liitteenä olevan TOIMINTAOHJEEN mukaisesti. TOIMINTA-
OHJEESSA mainittuja aikoja on noudatettava elementti-
toimituksen aikataulujen varmistamiseksi.

2.2 Asennusryhmän koko

Asennustyön aikana on työmaalla oltava elementtiasen-
nustyöt tunteva asennuksesta vastaava työnjohtaja. 
Asennusryhmän koon on oltava vähintään kaksi asenta-
jaa ja yksi kuorman purkaja.

2.3 Asennussuunnitelma

Asennustyöstä on aina laadittava asennussuunnitelma. 
Sen laadinnassa voidaan käyttää apuna Suomen Betoni-
tieto Oy:n lomakkeita (www.betoni.com). Asennettavien 
elementtien osalta on ennakolta selvitettävä ainakin seu-
raavat asiat:

2.3.1 NOSTOKALUSTON VALINTA
Nostokaluston kapasiteetin riittävyyttä määritettäessä 
otetaan huomioon, että kapasiteetin on oltava vähintään 
15 % enemmän, kuin taakan paino epäedullisimmassa 
nostosuunnassa. Tämän varmistumiseksi selvitetään:
• elementeistä tyyppikohtaisesti suurimmat päämitat 

(pituus, leveys, korkeus)
• eri elementtityyppien maksimipainot (huom. nosto-

puomin paino 100 kg/m on lisättävä ontelolaattojen 
painoihin)

• nostoetäisyydet
• nostokorkeudet
• mahdolliset esteet (sähkölinjat yms.)
• maapohjan kantavuus
• ajoteiden kunto

2.3.2 ELEMENTTIEN KULJETTAMINEN
Ostaja vastaa purkauspaikalle johtavien teiden ajokelpoi-
suudesta sekä siitä, että työmaatiet ja purkauspaikka ovat 
sellaisessa kunnossa, että käytettäväksi sovittu kuljetus-
kalusto voi niillä esteettömästi liikkua.

Ontelolaattojen kuljetuksen onnistumiseksi ostajan on 
varmistettava:
• Kuljetusreitit ja siltojen kantavuus
• Kuljetustapa ja kalusto
• Ajoteiden riittävä kantavuus, leveys, kaltevuudet,  

tasaisuus, talvihiekoitus ja kääntöalueet
• Purkutilan riittävyys. Autonosturia käytettäessä tarvi-

taan nosturia varten vähintään 8 metrin ja autoa var-
ten 4 metrin levyinen purkutila ts. yhteisleveys on yli 
12 m. Ajoneuvot voivat olla myös peräkkäin.

• Elementtien kuljetus suoritetaan normaalisti ns. puoli-
perävaunuyhdistelmällä.
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OHJEITA TIEURAN VAATIMUKSISTA
• Risteyksen minimimitat

Kadulta tai yleiseltä tieltä pihaan käännettäessä risteys  
on mitoitettava ajoneuvotyypistä riippuen alla olevan 
taulukon mukaan. Risteyksen mitat on mitattava kan-
tavan tienosan alueelta.

• Tien kantavuus
Tien kantavuuden on oltava sellainen, että se kestää 
taulukon mukaiset ajoneuvojen painot.

• Mäkisyys
Maksiminousu taulukon mukaisesti (asfaltti tai kuiva 
kovapintainen soratie). Purkupaikan tulee myös olla 
suora ja kantava.

Mikäli ajoreitti ei täytä tässä esitettyjä ehtoja, autoilija te-
kee päätöksen työmaalle ajamisesta.

2.3.3 ELEMENTTIEN ASENNUS
• tarvittavat nostosakset, nostoliinat sekä nostopuomin 

pituudet
• tarvittavat asennuskorokkeet ja väliaikaistuet
• erikoiskäsittelyä vaativien elementtien työvaiheet 

(katso kohta 8.1.4)
• asennustyön niveltäminen työmaan muuhun  

aikatauluun
• asennusryhmän koko (katso kohta 2.2)

Ajoneuvon 
tyyppi

Kok.paino 
tonnia

Tien/portin leveys (m) max.  
nousu %a b c d

Lyhyt nuppi 24 >4,0 4,0 3,5 - 18
Pitkä nuppi 32 >4,0 4,0 3,5 10,0 16
Puoliperävaunu 48 >6,0 6,0 3,5 16,5 12
Täysperävaunu 60 >7,0 7,0 3,5 22,0 10

a b

c

d
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3.1 Nosturi

Elementtien asennukseen tarvitaan erillinen ajoneu-
vonosturi. Toimitukseen ei sisälly nosturia. Nosturi on va-
rattava hyvissä ajoin ennen elementtien asennusta.

3.2 Asennuskalusto ja sen  
 käyttöönottotarkastus

Elementtitoimitukseen sisältyy ontelolaattojen asenta-
misessa tarvittava nostopuomi ja asennussakset. Nosto- 
puomi ja asennussakset tulevat elementit toimittavan 
kuljetusajoneuvon mukana ja ne palautetaan tehtaalle 
viimeisen ko. tehtaalle menevän ajoneuvon mukana.

Asennuskalustolle tehdään tehtaan vastuulla olevien 
määräaikaistarkastusten lisäksi työmaalla käyttöönotto-
tarkastus aina ennen nostojen aloittamista:
• Laattojen asentamiseen saa käyttää turvallisuussyistä 

vain valmistavan tehtaan toimittamia asennussaksia.
• Asennusvälineiden tarkastuspäivämäärät tarkistetaan 

merkkikilvistä; tarkastuksesta on oltava alle 1 vuosi.

• Tehtaan tarkastusvuosi ja -kuukausi on myös maalattu  
vuosittain vaihtuvalla värikoodilla asennuskalustoon. 
Kilvestä ilmenevät myös kaluston kapasiteetti sekä 
omapaino.

• Silmämääräinen tarkastus: ketjut, ketjulukot, sakkelit, 
koukut ja sakset.

• Saksien ja puomien nostokorvakkeista sekä rungoista 
varmistetaan, ettei niihin tai niiden hitsaussaumoihin 
ole syntynyt halkeamia tai muodonmuutoksia.

• Nostosaksien nostovaarnan sopivuus asennettaviin 
laattoihin.

Määräaikaistarkastamattomalla tai vioittuneella kalustolla 
nostaminen on ehdottomasti kiellettyä. Kalustosta on tarvit-
taessa saatavana tarkastuskortisto toimittavalta tehtaalta.

3.3 Asennustarvikkeet

Elementtien asennuksessa tarvittavat asennuskorokkeet, 
mahdolliset teräspalkit, pystytuet tms. eivät sisälly toimi-
tukseen. Ko. tarvikkeet on hankittava työmaalle hyvissä 
ajoin ennen elementtien asentamista.

3. ASENNUSKALUSTO
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KULJETUSTEN AJOITUS SOVITAAN tilausvahvistuksen liit-
teenä olevan TOIMINTAOHJEEN aikataulujen mukaises-
ti. Kuljetus tilataan yleensä tasokohtaisesti ja elementit 
nostetaan suoraan kuljetusajoneuvosta lopulliselle pai-
kalleen. Kuljetustilausta tehtäessä käytetään tasopiirus-
tusta, josta selviävät elementtitunnukset ja punosmäärät. 
Kuljetusajoneuvossa ei ole nosturia.

Elementit lastataan tehtaalla laaditun lastausjärjestyk-
sen mukaan (ks. TOIMINTAOHJE). Sokkelielementit kulje-

tetaan pystyssä. Kuormassa pitkät elementit ovat ulko-
reunoilla ja lyhyet kuorman keskellä.

Kuljetuksia suoritetaan myös klo 16.00 jälkeen ja viikon-
loppuisin. Viikonloppukuljetuksista peritään lisäveloitus. 
Kuorma on purettava yhtäjaksoisesti. Elementtitoimi-
tukseen sisältyvä purkuaika on ilmoitettu tilausvahvis-
tuksessa.

4. KULJETUS
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5.1 Kuorman vastaanotto

Elementtien järjestys kuormassa, mitat ja painot selviä-
vät kuormakirjasta. Laattojen saavuttua työmaalle suori-
tetaan vastaanottotarkastus, jossa todetaan, että:
• elementit täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset 

mittapoikkeamien osalta
• ontelolaattojen nostoura ei ole vaurioitunut tai har-

vavalua
• kuljetuksessa ei ole syntynyt vaurioita
• valutulpat ovat paikoillaan onteloiden päissä
• punosliukumat eivät ylitä seuraavia hylkäysraja-arvoja 

(liukumat tarkistetaan ensin silmämääräisesti ja tarvit-
taessa liukuman voi mitata esim. työntömitan avulla):

 Punoskoko  Sallittu liukuma
 Ø 9,3  2,0 mm
 Ø 12,5  3,0 mm

Tehtaalla liukuneeksi (ei toimivaksi) havaitut punokset on 
merkitty laatan päähän rengastamalla kuvan osoittamal-
la tavalla. Tällöin laatan kantavuus suunnitelmien mukai-
selle paikalle ja kuormille on tarkastettu tehtaan punos-
suunnittelussa ja todettu riittäväksi. Muista havaituista 
punosliukumista tulee ottaa yhteys kohteen projektinhoi-
tajaan ennen laatan asentamista ja selvittää laatan so-
veltuvuus suunniteltuun käyttöön. Elementeissä mahdol-
lisesti havaitut puutteet on merkittävä kuormakirjaan.

5.2 Kuorman turvallinen purkaminen

Asennustyöhön on valmistauduttava huolellisesti, koska 
siihen liittyy monia vaaroja. Niistä merkittävimmät ovat:
• Putoamisvaara
• Kuorman purku
• Nostoihin liittyvät vaarat
• Erikoislaattojen asennus
• Vinoon asennettavat laatat
• Laattojen työnaikainen tuenta
• Kaarevuuserojen tasaus

HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET
Elementtien asennustyössä on ehdottomasti käytettävä  
sekä suojakypärää, huomioliivejä ja turvakenkiä. Myös 
kuorman purkuun osallistuvien henkilöiden on käytet- 
tävä näitä henkilökohtaisia suojaimia. (Työturvallisuuslaki  
(738/2002) 20§)

5. KUORMAN VASTAANOTTO JA PURKAMINEN

Ei-toimiva punos

Alennettu punosmäärä

6 5
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PUTOAMISSUOJAUS
Merkittävä osa työturvallisuutta on putoamisten en- 
nalta estäminen. Suojaus tehdään asennussuunnitel-
man mukaan. Suojaus on tehtävä valtioneuvoston ja sosi- 
aali- ja terveysministeriön päätösten mukaisena (Valtio-
neuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 
205/ 2009)) suojakaiteita, -kansia, -verkkoja, kulkuesteitä 
tai henkilönsuojaimia (esim. turvavaljaat) käyttäen. Ele-
menttien asennustyön aikana mahdollisesti putoavien ra-
kennusosien ja apuvälineiden aiheuttaman vaaran poista-
miseksi on kulkutien, työskentelypaikan ja muun vastaa-
van kohteen väliin jätettävä riittävän suuri turva-alue, jol-
la ei saa pysyvästi työskennellä tai oleskella asennustyön 
aikana. Nostot liikenneväylien yli liikennettä katkaisemat-
ta on ehdottomasti kielletty!

TYÖSKENTELY KUORMAN PURUSSA
Kuormaa purettaessa on huomioitava, että asennus- 
saksi asettuu kunnolla laatan ehjään nostouraan. Sakseen 
ei saa kohdistua nostoketjuista vinovetoa eikä saksia saa 
painaa seisomalla niiden päällä kiristysvaiheessa. Vältä 
työskentelyä nostettavan laatan päätyalueella, koska ki-
ristysvaiheessa mahdollisesti nostourasta irtoava saksi 
ja puomi heilahtavat usein laatan päätä kohti. Kuorman 
purkuun osallistuvien suositeltava paikka noston kiristys-
vaiheessa on viereisen laattapinon päällä, ei nostosaksen 
kohdalla.

Asennusvälineiden käyttö, katso kohta 8. Laattojen nosto.

Esimerkki asianmukaisesta putoamissuojauksesta kuormaa purettaessa.
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6. ELEMENTTIEN VARASTOINTI

ONTELOLAATAT JA SOKKELIELEMENTIT asennetaan nor-
maalisti suoraan kuormasta lopulliselle paikalleen. Jos 
elementtejä joudutaan varastoimaan työmaalle, ne on 
asennettava vaakasuoralle kantavalle alustalle aluspui-
den ja välipuiden varaan. Yleensä ei tulisi pinota neljää 
ontelolaattaa enempää päällekkäin.

Aluspuiden ja välipuiden tulee olla tarkalleen kohdak-
kain ja enintään 300 mm etäisyydellä ontelolaatan pääs-
tä. Alimman laatan ja alustan välissä pitää olla 200 mm 
vapaata tilaa. Sokkelielementit välivarastoidaan pystyssä. 
Sokkelielementit on tuettava kaatumisen estämiseksi.

max. 
300

22 x 100

200
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7. SOKKELIELEMENTIT

7.1 Elementtien nosto ja asennus

Sokkelielementit nostetaan liinoilla, jotka toimitetaan ele-
menttitoimituksen yhteydessä kuljetusajoneuvon mukana. 
Nostokohta on vähintään 0,2 m ja enintään 1,5 m elementin 
päästä. Nostoliinojen tulee sijaita yhtä kaukana elementin 
päistä. Nostettaessa liinan liukuminen on estettävä. Lyhyet 
alle 1 m:n pituiset elementit nostetaan pujottamalla liina 
ylimmästä ontelosta. Elementit tulee tukea työnaikaises-
ti, kunnes elementtien liitosvalut ovat kovettuneet. Nosto- 
työn turvallisuudesta on vastuu työmaalla.

7.1.1 NURKKAELEMENTIN ASENNUS
Nurkkaelementtejä voi käsitellä henkilövoimin. Nurkka- 
elementti nostetaan oikeaan korkoon asennetun asennus- 
pakan päälle ja tuetaan työnaikaisesti. Tuenta on tehtävä 
niin, ettei sokkelin pintoja vahingoiteta.

75
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300 300
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PAINO 551 kg / m PAINO 390 kg / m

C12P30

SOKKELI- JA NURKKAELEMENTTIEN 
ASENNUSVAIHEET:

Elementtien paikat linjataan anturoihin. Element-
tien korkeusasema vaaitaan ja asennuskorokkeet 
asetetaan suunnitelmien mukaiseen korkoon. 
Anturoissa on tartunnat sokkelielementtien sau-
maraudoitusta varten.

Asennettavan elementin tunnuksen tulee vastata 
tasopiirustuksessa esitettyä elementin tunnusta 
punosmäärän ja numeron osalta.

Elementti nostetaan anturan päälle merkitylle pai-
kalle asennuskorokkeiden varaan. Anturan ja ele-
mentin välinen asennusvara on 50 mm. Elementin 
tukipituuden tulee olla vähintään 150 mm. Asen-
nuskorokkeita ei lasketa mukaan tukipituuteen.

Nurkkaelementti nostetaan oikeaan korkoon 
asennetun asennuskorokkeiden päälle ja tue-
taan työaikaisesti.



14

7.2 Saumateräkset

Ennen seuraavan elementin asennusta laitetaan saumate-
räskoukut paikoilleen. Molempien elementtien teräkset lai-
tetaan jo asennetun elementin ylimpään ja alimpaan on-
teloon. Seuraavan elementin asennuksen jälkeen teräkset 
vedetään paikoilleen. Saumaterästen lopullinen koko ja  
sijoittelu on tarkistettava perustussuunnittelijan detaljeista.

7.3 Saumavalut

Saumat puhdistetaan roskista, lumesta ja jäästä. Ele-
menttien sekä elementtien ja anturoiden väliset saumat 
laudoitetaan. Saumavalut suoritetaan pumppaamalla tai 
valusuppilon avulla. Valu tiivistetään sauvatäryttimellä. 
Valun tulee ulottua koko anturan ja elementin välisen lii-
tospinnan alueelle.

Betonissa on syytä käyttää notkistinta työstettävyyden 
parantamiseksi. Betonin lujuus ilmoitetaan työkohtaisis-
sa suunnitelmissa. Lujuuden on oltava vähintään K 25. 
Kylmänä vuodenaikana käytetään pakkasbetonia tai läm-
mitystä. Parhaimmillaan pakkasbetoni on +5 °C...-5 °C 
lämpötiloissa. Alle -5 °C lämpötiloissa tarvitaan pakkas- 
betonin lisäksi myös lämmitystä. Betonimassan vastais-
ten pintojen on oltava sulia ennen valua. Saumabetonia 
ei saa päästää jäätymään, ennen kuin betoni on saavut-
tanut riittävän lujuuden. Riittävästä lujuuden kehitykses-
tä on varmistuttava ennen seuraavan työvaiheen aloitta-
mista. Ulkopuoliset saumat tiivistetään saumanauhalla ja 
näkyviin jäävä sauman osuus viimeistellään kittaamalla.

7.4 Sokkelielementtien elastinen saumaus

Sokkelielementtien elastinen saumaus tehdään sauma-
kitin valmistajan ohjeiden mukaan. Pääpiirteissään sau-
maustyön vaiheet ovat seuraavat:
• Sauman reunoissa olevat mahdolliset lohkeamat kor-

jataan laasteilla ja tartuntapinnoista poistetaan epä-
tasaisuudet.

• Sauman tartuntapintojen on oltava kuivat ja puhtaat. 
Niissä ei saa olla muottiöljyä, rasvaa, sementtiliima-
kerrosta, irtohiukkasia tai maalia. Sauman tartunta-
pinnat on tarvittaessa hiottava (tai muulla keinolla 
puhdistettava), jotta saumausmassalle saadaan paras 
mahdollinen tartunta. Saumaustyötä ei saa tehdä alle 
+5 °C lämpötilassa.

• Saumaan asennetaan umpisoluinen pohjanauha oi-
keaan syvyyteen.

• Sauma pohjustetaan mahdollisimman hyvän tartun-
nan aikaansaamiseksi.

• Saumausmassa pursotetaan tasaisesti oikeaan aine-
vahvuuteen esikäsiteltyyn saumaan primerin kuivut-
tua. Saumausmassa pursotetaan siten, että saumaus-
massan ja pohjanauhan väliin ei jää ilmaa.

• Saumausmassa tasoitetaan ja muotoillaan esim. kos-
tealla puulastalla tiiviisti elementtien tartuntapinto-
ja vasten.

7.5 Sokkelielementin pinnoitus

Parman ontelosokkelissa on teräsmuottia vasten valettu 
pinnoitusalusta (esim. rouhepinnoitus). Pinnoitustyössä 
tulee noudattaa materiaalin valmistajan työohjeita.

7.6 Kiinnikkeet

Kiinnitykset (esim. alaohjauspuu) sokkelielementin ylä-
osaan suositellaan tehtäväksi porattavilla kiinnikkeillä. 
Tarkemmat tiedot valmistajien (esim. Hilti) ohjeista.
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8. PARMAONTELOLAATAT

8.1 Laattojen nosto

Nostotyön turvallisuudesta on vastuu työmaalla. Epäsel-
vissä tilanteissa ota välittömästi yhteys kohteen projek-
tinhoitajaan.

8.1.1 NOSTOPUOMIN KÄYTTÖ
Ontelolaattoja nostettaessa tulee käyttää nostopuomia. 
Nostopuomin kapasiteetti on merkitty puomin merkkikil-
peen ja se ei saa ylittyä.

KIINTEÄ NOSTOPUOMI
Kiinteällä nostopuomilla nostoketjujen haarakulma saa 
olla enintään 60°. Kiinteässä nostopuomissa voi olla 
useat nostokannakkeet ja puomin nostokapasiteetti riip-
puu nostokohdasta.

NOSTOT ILMAN NOSTOPUOMIA
Alle 3 m pitkät laatat voidaan nostaa ilman nostopuomia, 
jos haarakulma on alle 10°. Nostoketjujen pituuden on ol-
tava tällöin vähintään 10 m.

8.1.2 ASENNUSSAKSET
Asennussaksien tulee nostossa olla mahdollisimman lä-
hellä laatan päätä niin, että laatan pään ja nostosaksien 
väliin jää 200-750 mm:n vapaa väli (mitta a).

Nostosaksien puristavan pinnan pituus on noin 500 mm. 
Saksien kiinnityksen on oltava laattaan nähden kohtisuo-
ra ja puristuksen on tultava tiiviisti laatan reunaan. Sak-
sien vaarna on asetettava huolellisesti nostouraan ja nos-
touran on oltava nostokohdasta ehjä.

Saksien tulee sijaita keskeisesti laattaan nähden. Elemen-
tin painopisteen epäkeskeisyys tulee ottaa huomioon siir-
tämällä saksia tai muita nostolaitteita siten, että laat-
ta on noston aikana vaakasuorassa, mikäli laattaa ei ole 
suunniteltu asennettavaksi vinoon.

8.1.3 TURVAKETJUN KÄYTTÖ
Nostotilanteen varmentamiseksi tulee aina käyttää nosto-
saksien turvaketjua. Turvaketju kiinnitetään ennen laatan 
noston aloittamista tai viimeistään laatan ollessa 100 mm 
korkeudessa. Kuormassa turvaketjun voi kiinnittää ennen 
noston aloittamista, kun kuorman rinnakkaisissa laattapi-
noissa laatat ensin siirretään irti toisistaan. Nostosakset 
kiinnitetään siten, että  turvaketju voidaan avata jo asenne-
tun ontelolaattatason puolelta.

<10°

<3000

200...300 mm

a

�60°
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Turvaketju on kiristettävä lyhennyskoukkuja apuna käyt-
täen siten, että laatan ja turvaketjun väliin jää max. 200 
mm tyhjä väli. Turvaketjun lukitus on varmistettava. Turva- 
ketju avataan, kun mahdollista, vasta laatan ollessa alle 
100 mm:n korkeudella tukipinnasta.

8.1.4 ERIKOISLAATTOJEN NOSTOT
Jos laattaa ei voida nostaa nostosaksilla, on käytettävä 
Parman yhdistelmänostoketjuja. Pyydä tarvittaessa lisä-
ohjeita projektinhoitajalta.

Jos laatassa on kuula-ankkurit, nostetaan laatta niistä eri-
tyisillä nostolukoilla. Turvaketjuna käytetään yhdistelmä-
nostoketjujen turvaketjua.

Parma Oy on hankkinut tuotteitamme kuljettavalle logis-
tiikkayhtiölle näiden kuula-ankkureiden nostamiseen tar-
vittavia nostolukkoja.

Mikäli kavennettuja ontelolaattoja tarvitsee nostaa mui-
na aikoina kuin kuormanpurun yhteydessä, tulee työmaan 
hankkia omat nostolukot nostamista varten.

Tarvittava oikea nostolukon tyyppi on tarkistettava projek-
tinhoitajalta:

ELEMENTTIEN NOSTO
• tarkistetaan, että nostolukko vastaa käytettävää ankkuria
• tarkistetaan, että kolo on vapaa liasta, jäästä tms.
• tarkistetaan, että lukitussokka kääntyy kunnolla  

kiinni asentoon

Nostolukko asennetaan ankkuriin avaamalla lukitustappi 
(lukitustapin kahva nostetaan pystyyn). Lukko lasketaan 
koloon ja lukitustapin kahva käännetään valupintaa vas-
taan. Noston jälkeen lukko irrotetaan kääntämällä lukitus-
tapin kahva taas pystyasentoon.

LUKITUS

IRROTUS

NOSTO
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Jos laatassa on nostolenkit, nostetaan laatta niistä nosto- 
ketjuilla. Turvaketjuna käytetään yhdistelmänostoketju-
jen turvaketjua. Nostolenkit katkaistaan laatta-asennuk-
sen jälkeen.

Jos laatan kavennetussa päässä on käytetty vannerautoja  
tai vahvistusvalua, voidaan laatta nostaa nostosaksilla ku-
van osoittamalla tavalla. Vanneraudat saa poistaa vasta  
laattojen asentamisen jälkeen.

8.1.5 VINOON ASENNETTAVAT LAATAT
Jos laatat joudutaan asentamaan vinompaan (vinot ylä-
pohjat, ajoluiskat) kuin 1:5, tulee käyttää nostolenkkejä  
tai -ankkureita. Tämä tulee ottaa huomioon jo laattojen 
suunnittelussa. Vinon tason laattojen liukuminen este- 
tään tarvittaessa hitsattavilla asennustoppareilla tai 
muulla vastaavalla tavalla. Nosto nostolenkeistä on suori-
tettava yhdistelmänostoketjulla.

Turvaketjun voi kiinnittää ennen nostoa, kun vierekkäiset laatat kangetaan kuormassa irti toisistaan. Turvaketju on 
kuitenkin kiinnitettävä kun laatta on korkeintaan 100 mm korkeudessa.
Turvaketju on kiristettävä tiukalle.
Turvaketju irroitetaan, silloin kun se on mahdollista, vasta laatan olessa 100 mm korkeudella tuelta.

Nostosaksien turvaketjujen käyttö laatan nostoon on 
ehdottomasti kielletty, koska nostosakset voivat vaurioitua.

Vannerauta tai 
vahvistusvalu

20
0..

.30
0 m

m
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Jos laatassa on alle 1000 mm pitkä 
kavennettu pää, voidaan laatta 
nostaa normaalisti saksen reunan 
ollessa 200 mm loveuksesta.

 
Jos laatan 1000…2500 mm pitkä 
vinous (tai kavennettu pää) on 
vahvistettu vanneraudoin tai 
vahvistusvaluin, voidaan laatta 
nostaa normaalisti saksen reunan 
ollessa 200 mm vinoudesta.

Mikäli laatoissa on isoja 
reikiä, käytetään laatan pään 
vahvistamiseksi asennuksen tai 
saumavalujen jälkeen poistettavia 
nostokannaksia (NOK), jolloin 
normaali nostotapa on mahdollinen. 
Lisäksi on huomioitava tarvittava 
työnaikainen tuenta. 

Laatat, joissa porras- tai 
hormivaraus on kyljessä, voidaan 
nostaa normaalisti mikäli ehjän 
pään pituus on yli 900 mm.

 
 

 
 
 
Kuula-ankkurein tai nostolenkein varustettuja laattoja nostettaessa 
yhdistelmäketjun turvaketju toimii varmistuksena. Mikäli ontelolaatassa on 
kuula-ankkurit tai nostolenkit, suoritetaan nostot niistä ja silloin saksinosto 
on kielletty.
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8.2 Laattojen asennus

8.2.1 ASENNUSTYÖJÄRJESTYS JA LAATTATUNNUKSET
Laatat valmistetaan ja lastataan autoon etukäteen toimitetun 
asennusjärjestyksen mukaisesti. Järjestyksessä syntyy poik-
keamia lyhyiden ja kavennettujen laattojen kohdalla, koska ne 
joudutaan toimittamaan ontelolaattakuormassa päällimmäi-
sinä ja siten usein myös välivarastoimaan työmaalla. Laatto-
jen järjestys kuormassa selviää kuormakirjasta.

Laattoja asennettaessa on varmistettava, että käytettävissä on 
tasopiirustus, josta selviävät laattatunnukset ja punosmäärät. 
Samasta tasopiirustuksesta selviävät myös tarvittavat asen-
nusaikaiset tuennat, laattojen nostokannakset ja mahdollisten 
syvien valutulppien sijainti ontelolaattatasossa.

Asennettavan laatan tunnuksen tulee vastata tasopiirus-
tuksessa esitettyä laatan tunnusta myös punosmäärän ja 
laattatunnuksen lisämääreiden (2, Y, 6, 7, 8) osalta. Sa-
massa ontelolaattatasossa voi olla punosmäärältään tai 
lisäominaisuuksiltaan poikkeavia, mutta mittatiedoiltaan 
samanlaisia laattoja.

Vain toisesta päästä syvillä valutulpilla varustettujen laat-
tojen asentaminen oikein päin on varmistettava.

8.2.2 ASENNUSKOROKKEIDEN PAIKALLEEN  
 MITTAUS JA ASENTAMINEN
Laattojen paikat merkitään alusrakenteeseen ennen asen-
nusta. Laattojen asennuksessa käytetään asennuskorok-
keita. Asennuskorokkeet mitataan oikeaan korkeuteen. Ko-
rokkeen koko on 50 mm x 75 mm ja paksuudet 3...20 mm. 
Asennuskoroke tai asennuskorokepino asennetaan laatan 
toisen kannaksen kohdalle (ks. oheinen kuva ja taulukko). 
Korokepinon ja siten myös laatan alle jäävän valusauman 
kokonaiskorkeuden tulee olla vähintään 15 mm, jolloin 
saumavalubetoni saadaan huolellisesti täryttämällä täyt-
tämään sauma luotettavasti. Suositeltavat asennuskorok-
keet ovat joko muovia tai terästä. Muovisia asennuskorok-
keita myyvät mm. hyvin varustellut rautakaupat ja muo-
vituoteliikkeet.

Laatta-asennuksen huolellisella suunnittelulla ja tarkalla 
mittauksella voidaan oleellisesti vaikuttaa lattiatasoite-
menekkiin ja siten myös kustannuksiin.

Korokkeiden mittauksessa on hyvän mittatarkkuuden saa-
vuttamiseksi suositeltavaa käyttää tasolaseria asennettu-
na sellaiseen korkoon, että korkopalojen määrä voidaan 
määrittää suoraan laserin vastaanottopään avulla.

Projektin nimi ja numero

Laatan tunnus, jonka tulee vastata  
tasopiirustuksen merkintää

Laatan koko
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Laattakentässä, jossa on eripituisia laattoja, on lyhyem-
pien laattojen tukien korkeus tarvittaessa sovitettava pi-
tempien laattojen kaarevuuden mukaan. Tämä kannattaa 
tehdä jo lyhyiden laattojen asennuskorokkeiden korkeus-
asemaa määritettäessä.

 Laattatyyppi c mm d mm
 P18M 200 800
 P20 220 760
 P27 260 680

Laatat voidaan asentaa myös neopreeninauhan varaan ra-
kennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Matalilla leukapal-
keilla neopreeninauhan koko on yleensä 10 x 20 mm ja se 
sijoitetaan oheisen kuvan mukaisesti.

c d c

Asennuspalat  
pystyuumien kohdalle

8.2.3 TYÖNAIKAISET TUENNAT
Ennen laattojen asennusta on tulevan laataston alle teh-
tävä työnaikaiset tuennat tehtaan punossuunnittelun täy-
dentämien tasopiirustusten mukaan. Tasopiirustuksesta 
selviää myös ontelolaattoihin jätetyt, mahdollisesti asen-
nukseen vaikuttavat nostokannakset. Saumaamatonta 
kenttää ei saa kuormittaa yli 0,5kN/m2; (50kg/m2) tasai-
sella kuormalla.

Asennettaessa ontelolaattoja matalien teräs- ja betoni-
palkkien varaan, tulee palkki tukea kiepsahtamista vas-
taan. Tarvittavat tuennat selviävät palkkivalmistajan laa-
timista suunnitelmista ja elementtien sijaintikaavioista.

Neopreeninauha
Tukipinnan pituus  
ks. kohta 2

8.2.4 LAATTOJEN TUKIPINNAT
Laatat asennetaan tasopiirustusten mukaiselle paikalleen 
suunnitelmien mukaisen tukipinnan pituuden ja sallittu-
jen asennustoleranssien mukaan. Suunnittelutukipinta on 
betoniseinän tai teräsrakenteen päällä yleensä 60 mm. 
Harkkorakenteisiin tukeutuvien laattojen suunnittelutuki-
pinta on harkkoseinän lohkeamisvaaran takia suurempi, 
yleensä 80 mm.

Asennettaessa on aina varmistettava, että laatan kanto-
kyvyn mukainen pienin sallittu tukipinnan pituus ei ali-
tu. Se on 40 mm betoni- tai tiiliseinälle ja 60 mm hark-
koseinälle.

8.2.5 KAAREVUUSEROJEN TASAUS
Laattojen alapinnat asennetaan samaan tasoon. Laatto-
jen kaarevuudet voivat kuitenkin vaihdella laattojen pi-
tuudesta, punosmääristä ja rei’ityksestä johtuen. Kaare-
vuuseroista johtuen laattojen välisiin saumoihin syntyy 
hammastuksia, jotka tulee tasata, kun laataston alapin-
ta jää näkyviin ja se tasoitetaan. Tasauksessa on kuitenkin 
otettava huomioon, että sallittuja rakentamistoleransse-
ja ei ylitetä.
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Vierekkäisten laattojen kaarevuuserot tasataan tarvittaessa:
• Altapäin säädettävän pystytuen ja poikittaisen tuen 

avulla jännevälin keskeltä.
• Pelkällä säädettävällä pystytuella laatan toisen kan-

naksen kohdalta.
• Kiristyspultilla sauman läpi.
• Käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja.

Kaarevuuserojen tasauksessa on otettava huomioon seu-
raavat seikat:
• Laattojen tasaus kuormittamalla tai asennusnosturia 

käyttäen on kielletty.
• Laattojen pituussuuntainen siirtyminen on aina estet-

tävä ennen tasaamista esimerkiksi kiilaamalla tasat-
tavan laatan päätysaumat.

• Laattaa ei saa nostaa tasaustuennalla poikki. Tasaus 
voi olla korkeintaan 0,1 % jännevälistä eli 1 mm / laa-
tan pituusmetri.

• Tasaustuet voi poistaa kun saumabetoni on kovettunut.

Lisäksi on valvottava, että esimerkiksi jälki- ja reunavalu-
jen muotteja tuettaessa ei käyristetä laattaa tarpeetto-
masti ylöspäin.

8.2.6 ERISTETYT LAATAT
Eristettyjen ontelolaattojen osalta eristekerroksen tiiveys 
voidaan varmistaa vaahdottamalla polyuretaanipalko 
eristeen pintaan laattojen asennuksen yhteydessä.

8.2.7 NOSTOKANNAKSET
Ontelolaattoihin jätetään niiden kuljetus- ja asennusaikai-
sen kestävyyden takia ns. nostokannaksia. Ne merkitään 
ontelolaattoihin ja ontelolaataston asennuspiirustukseen  
NOK-merkinnällä. Nostokannakset saa poistaa laataston 
saumavalujen kovettumisen tai ko. kohdalle tehdyn yli-
määräisen työnaikaisen tuennan asentamisen jälkeen.

8.3 Laataston saumateräkset

Ontelolaatasto sidotaan saumaterästen ja -valujen avulla 
yhtenäiseksi jäykäksi levyksi, joten saumavalujen onnistu-
minen on sekä rakenteellisesti että ääniteknisesti toimi-
van välipohjan perusedellytys.

Kaikki laatastoon tulevat sauma- ja rengasteräkset sekä te-
räsosat asennetaan rakennesuunnitelmien mukaan käyt-
täen tarvittaessa asennusvälikkeitä. Raudoitteiden on mah-
duttava niille varattuun tilaan huomioiden riittävä tila be-
tonointia varten ja raudoitusta suojaava betonikerros.

Saumaterästen tulee sijaita laatan korkeuden puolivälin 
alapuolella. Ne eivät saa kuitenkaan sijaita sauman poh-
jalla, ettei teräksen tartunta betoniin jää huonoksi.

Laatastoa kiertävät rengasteräkset tulee ankkuroida huo-
lellisesti rakennesuunnitelmien mukaan, jotta laatasto 
toimii levyrakenteena ja vältytään esimerkiksi laattasau-
mojen halkeilulta.

8.4 Laataston saumaus ja jälkivalut

SAUMABETONIN VAATIMUKSET
Saumojen lujuusvaatimukset eri työvaiheissa on tarkis-
tettava rakennesuunnitelmista. Erityisesti on muistetta-
va selvittää vaadittu saumojen lujuus ennen työnaikaisen 
tuennan poistamista. Saumoille asetetaan lujuusvaati-Kaarevuuserojen tasaus pystytuen ja poikittaistuen avulla.
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musten lisäksi myös muita vaatimuksia mm. ääneneristyk-
sen, kosteuden ja palonominaisuuksien osalta. Vain tiivis 
sauma suojaa teräksiä korroosiolta ja toimii äänieristeenä.

Saumabetonin kiviaineksen maksimi raekoko on yleensä 
8 mm. Betonissa tulee käyttää notkistinta työstettävyy-
den parantamiseksi ja veden vähentämiseksi.

Saumabetonimenekit selviävät sivulla 3 olevista taulu-
kosta.

VALMISTELEVAT TYÖT
Saumat puhdistetaan ennen laattojen saumausta lumes-
ta, jäästä ja roskista. Ennen saumausta laattojen päiden 
valutulppien tulee olla paikoillaan ja onteloiden tulee olla 
huolellisesti tukittuina myös reikien ja varausten kohdilta 
kartiovalutulpilla, EPS-tulpilla tai muuten.

Kun ehjän ontelolaattareunan viereen tulee jälkivalu tai 
leveä saumavalu, on suositeltavaa tehdä laataston ala-
pintaan laatan ja valun rajakohtaan listalla v-ura. Muot-
teja tehtäessä on huolehdittava, että valun alapinta jää 
ontelolaatan alapinnan kanssa samaan tasoon tai vähän 
ylemmäksi. Jälki- ja reunavalujen muotteja tuettaessa on 
myös huolehdittava siitä, ettei ontelolaattaa kallisteta tai 
käyristetä tarpeettomasti ylöspäin.

SAUMABETONOINTI JA JÄLKIVALUT
Saumojen betonointi tehdään pumppaamalla tai valu-
suppilon avulla. Betoni tiivistetään aina sauvatärytti-
mellä. Tarvittaessa betonointi tehdään kahdessa vai-
heessa.

Laatastojen saumaus tulee tehdä, ja saumauksen tulee 
saavuttaa riittävä lujuus aina ennen nostokannasten ja 
työnaikaisten tuentojen poistamista sekä ennen laattojen 
kuormittamista tiiliseinillä, pistekuormilla tms.

Käytettäessä lattiatasoitetta sauman yläpinta tasataan 
huolellisesti. Mikäli käytetään pintabetonia, jätetään sau-
ma 20 mm vajaaksi pintabetonin paremman tartunnan 
saavuttamiseksi. Saumaustyön jälkeen laataston pinta 
puhdistetaan huolellisesti tasoitteen ja pintabetonin tar-
tunnan varmistamiseksi. Myös laataston alapinnasta ja 
v-urien pohjista kannattaa betoni- ja sementtiliimavalu-
mat poistaa ennen saumabetonin sitoutumista esimer-
kiksi harjaamalla.

Saumaustyön vaatimukset kasvavat talvella, sillä be-
tonointiolosuhteet vaikeutuvat. Saumausmassan lujuu-
denkehitys on riippuvainen lämpötilasta. Kylmänä vuo-
denaikana käytetään pakkasbetonia tai lämmitystä, 
kunnes saumabetoni on saavuttanut jäätymis- tai muu-

Nostokannakset on merkitty laattaan NOK-merkinnöillä. Ne voi poistaa saumavalujen kovettumisen jälkeen.
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ten riittävän lujuuden. Laataston lämmitys on aloitetta-
va riittävän aikaisin, jotta ontelolaatat ehtivät lämmetä 
ennen valua.

ONTELOIDEN UMPEEN VALUT
Laatastoon jää usein onteloon tulevista tartunnoista, lä-
hekkäin olevista hormirei’istä tai laatan käsittelyä varten 
laattaan valetuista nostolenkeistä johtuen lyhyitä umpi-
naisia ontelopätkiä. Usein on järkevää valaa tämäntyyppi-
nen ontelo kokonaan umpeen esimerkiksi nostolenkin ja 
kantavan seinän välissä.

Asuinrakennuksen ulkoseinälinjan reunimmainen ontelo 
on usein perusteltua valaa umpeen varsinkin, kun siihen 
tulee parvekekiinnityksiä. Onteloiden umpeen valuja voi-
daan tarvita myös ääniteknisistä tai rakenteellisista syis-
tä taikka taloteknisten vetojen takia.

Onteloita umpeen valettaessa on laatan yläpintaan n. 0,5 
m:n välein tehtävä tarkastus- ja ilmanpoistoreiät, joista 
voidaan varmistaa ontelon täyttyminen betonilla. Jos on-
teloita ei valeta umpeen, veden poistuminen onteloista 
on varmistettava. Työmaalla on huolehdittava, että onte-
lolaattojen vesireiät eivät tukkeudu.
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PIENET, ONTELOIDEN KOHDALLE TULEVAT REIÄT suositel-
laan tehtäväksi työmaalla. Reikien tekemisestä lisää koh-
dassa 9.2. Pääosa laattojen isommista rei’istä tehdään 
valmiiksi tehtaalla. Reikien ja varausten sijoittelusta on 
kerrottu lisää PARMAontelolaatat suunnitteluohjeessa. 
Työmaalla reikiä ja varauksia tehtäessä on suositeltavaa 
tukea käsiteltävät ontelolaatat alapuolelta.

9.1 Ryömintätilan käyntiluukun toteutus

Ryömintätilan on oltava tarkastettavissa ja kaikkialle ti-
laan on päästävä. Luukku kiinnitetään luukun valmista-
jan ohjeiden mukaan. Yleensä myös kiinnikkeet kuuluvat 
luukkutoimitukseen. Luukkua varten tarvittava varaus teh-
dään ontelolaattoihin jo elementtitehtaalla rakennesuun-
nitelmien mukaan.

9.2 Reiät onteloiden kohdille

Onteloiden kohdalle voidaan tehdä reikiä mihin kohtaan 
tahansa. Reikien koko on ilmoitettu oheisessa kuvassa. 
Reikiä voi kuitenkin olla enintään 3 kpl samassa poikki-
leikkauksessa. Onteloiden välisiä kannaksia rikkovia reikiä 
ei laattaan saa tehdä ilman rakennesuunnittelijan lupaa. 
Myös onteloiden kohdalle tehtävät reiät tehdään rakenne-
suunnittelijan ohjeiden mukaan. Pelkästään laattojen ala-
pintaan tulevat reiät tehdään kaikki työmaalla.

Reiät tehdään useimmiten käyttäen timanttiporaa. Reikiä 
voidaan tehdä myös piikkaamalla laatta ontelon kohdalta 
rikki tai lyömällä lekalla reikä onteloon. Lekaa ja piikkausta 
käytettäessä saadaan laatan yläpintaan tehtyä reikiä. On-
telolaatan läpi lekalla reikää on lähes mahdoton tehdä ja 
piikkaamalla on terän pituuden oltava tarpeeksi pitkä, jotta  
reikä saadaan piikattua yläkautta myös laatan alapinnan 
läpi. Reikien tekoon suositellaan käytettäväksi timanttipo-
raukseen erikoistuneita yrityksiä. Tällöin rei’istä saadaan 
juuri oikean kokoisia ja jälkivalutyöt ovat huomattavasti 
pienemmät kuin piikkausta tai lekaa käytettäessä.

9.3 Laataston reunalle tehtävät 
 kiinnitysvaraukset

Mikäli laataston reunaan tulevien kiinnityselinten tarvit-
semat kolot tehdään työmaalla, on otettava huomioon, 
että kolon teko ei saa vaurioittaa laattaa eivätkä jännete-
räkset saa missään tapauksessa tulla näkyviin. Laataston 
reunalla olevat varaukset, joihin tulee pystykuormia, tulee 
tehdä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan erityistä  
huolellisuutta noudattaen eikä tehtävä kolo saa ulottua 
laatan keskilinjan alapuolelle.

Varaus tehdään helpoimmin seuraavasti (kuva alla):
1. Puhkaistaan reunimmainen kannas.
2. Puhkaistaan ontelo ylhäältä päin.
3. Työstetään varaus suorakaiteen muotoiseksi.  

Varausten teossa on suositeltavaa käyttää työtapana 
timanttisahausta.

9. REIKIEN JA VARAUSTEN TEKO TYÖMAALLA

2.

1.

3.
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P37
     77    150    73

P40

  90         180        95

110 72,5 72,5 72,5 72,5 110
120 150 150 150 120

P40R

110     160      110

P50

102,5 100 100 100 100 102,5

110 125 125 125 110

P50R

 90       180         95

P32

77    150     73

P27

60   130    58
P20

80   100  57
P18M
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9.4 Vesireiät

Ontelolaatoissa tulee olla vesireikä jokaisessa erillisessä 
(myös työmaavalulla erotetussa) ontelossa työmaalla on-
teloon pääsevän veden poistamiseksi.

9.4.1 TEHTAALLA TEHTÄVÄT VESIREIÄT
Ontelolaatan molempiin päihin porataan tehtaalla ve-
sireiät Ø 12–14 mm. Ne tehdään alapintaan noin 500–
1500 mm laatan päästä. Mikäli näitä vesireikiä puuttuu, tu-
lee työmaan ottaa yhteyttä projektinhoitajaan.

9.4.2 ONTELOLAATTOJEN VESIREIKIEN AVAUS TYÖMAALLA
Työmaalla tarkastetaan ontelolaattojen päiden vesireiät 
ja rakennustöiden aikana tukkeutuneet vesireiät ava-
taan. Laatastossa on myös useita paikkoja, joissa reiät, 
varaukset, tartunnat, valut tms. tukkivat ontelon ja es-
tävät näin veden pääsyn onteloiden päiden vesireikien 
kautta pois. Vesireikien tarkastamisesta ja tekemisestä 
näihin onteloihin huolehtii työmaa.

Onteloiden vedenpoistoreiät tulee tarkastaa ja tehdä 
mahdollisimman nopeasti laattojen asentamisen jäl-
keen välipohjarakenteen kuivumisen jouduttamiseksi ja 
jäätymisvaurioiden välttämiseksi.

Vinoon asennettujen laattojen vesirei’itys on suunnitel-
tava erikseen. Vesireiät täytetään juuri ennen välipohjan 
alapinnan pintatöitä. Ulkotiloissa olevien laattojen vesi-
reikiä ei saa täyttää.

500–1500
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10. KIINNITYKSET ONTELOLAATTAAN / SOKKELIIN

KAIKKIEN KIINNITYKSIEN AIHEUTTAMAT kuormitukset 
laatastolle tulee ottaa huomioon laattojen punostusta 
määritettäessä. Kiinnityksien osalta noudatetaan kiinnik-
keen valmistajan ohjeita. Rakenteelliset kiinnitykset laa-
tastoon tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Kiinnitykset laataston yläpintaan:
• Ontelolaataston yläpintaan tehtäviin kiinnityksiin 

(esim. seinäelementtien tuenta) suositellaan lyönti-
ankkureita.

• Lyöntiankkurin reikä porataan laatan yläpintaan kan-
naksen kohdalle. Yläpunoslaattojen kohdalla on selvi-
tettävä punosten sijainti niin, ettei niitä vahingoiteta.

Kiinnitykset laataston alapintaan:
• Onteloiden välisen kannaksen kohdalle ei yleensä teh-

dä kiinnityksiä, koska kannaksessa sijaitsevia jännete-
räksiä ei saa vahingoittaa. Mikäli jänneterästen paikat 
sekä kiinnitysmenetelmät selvitetään erikseen, voi-
daan kiinnityksiä tehdä erikoista varovaisuutta nou-
dattaen.

• Onteloiden kohdalla pohjalaatan suurin sallittu kuor-
mitus valitaan kiinniketoimittajan ohjeiden mukaan.

• Raskaammat kiinnitykset tehdään joko laattojen väli-
seen saumaan tai ontelon kohdalle tehtävään vahvis-
tusvaluun.

• Tartuntoja voidaan kiinnittää myös ampumalla onte-
loiden kohdalle nauloja valmistajan ohjeiden mukaan.

Lyöntiankkuri M 16 / Pultti 16 ø

I

III II
(Edellyttää  
pintabetonointia)
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Rakennesuunnitelmista on varmistettava, että ontelo-
laattojen suunnittelussa on huomioitu tulisijan aiheutta-
ma kuorma ja tarvittavat hormivaraukset. Ontelolaatto-

jen tasopiirustuksesta ilmenee tulisijan mitoituskuorma 
ja kantavat rakenteet.

11. TULISIJA
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SÄHKÖ- JA PUTKIASENNUKSET TEHDÄÄN LVIS-suunnitte-
lijoiden ohjeiden mukaan. Asennuksista on kerrottu myös 
PARMAperustukset: ontelosokkeli ja PARMAontelolaatat 
suunnitteluohjeessa.

Putket asennetaan kuvan mukaan sauman puolivälin ylä-
puolelle, jolloin saumaraudoitukset sopivat saumaan ja 
saumabetoni voidaan kunnolla tiivistää.

Sähköputkien määrä ontelolaattasaumassa ilman eri oh-
jeita on ääniteknisistä syistä:
• Ontelolaatan pituussuuntaiseen saumaan saa asentaa 

korkeintaan kaksi 20 mm:n sähköputkea.
• Ontelolaatan päätysaumaan saa asentaa korkeintaan 

kolme 20 mm:n sähköputkea.

Pituussuuntaisten saumojen putkituksia voidaan välttää 
tekemällä asennukset laatan onteloihin.

Putkivetoja voidaan asentaa ryömintätilaan, missä ne 
ovat helposti huollettavissa. Putkien lämmöneristystar-
peen määrittelee LV-suunnittelija. Ryömintätilassa ole-
vat viemärit pitää kannattaa haponkestävin kannakkein ja 
pultein, kannakeväli n. 0,5 m. Viemärin sokkeliläpivienti 
pitää tehdä siihen tarkoitettua osaa käyttäen niin väljäs-
ti, ettei maan painuminen riko putkea. Putkiläpivientien 
jälkivalut tulee tehdä huolella mm. hyvän äänieristyksen 
varmistamiseksi.

Sähköputket

Saumabetoni

Saumateräs

Alue, jolle sähköputket 
voidaan asentaa

13
0

150

12. SÄHKÖ- JA PUTKIASENNUKSET
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13. TASOITE- JA PINTABETONITYÖT

TASOITE- JA PINTABETONITYÖT VOIDAAN suorittaa, kun 
saumavalut ovat kovettuneet ja runkorakenteet riittävästi 
kuivuneet. Jos halutaan välttää rakenteiden kuivumisesta  
johtuva tasoitteiden halkeilu, tulee kuivatus- ja lämmitys-
jakson ennen tasoitustöitä olla riittävän pitkä, yleensä vä-
hintään 5–7 viikkoa laattojen kosteudesta riippuen. Mikä-
li ontelolaataston ja pintalaatan välissä on eristekerros, 
voidaan pintabetonointi suorittaa heti, kun saumavalu on 
saavuttanut riittävän lujuuden.

Alustana oleva ontelolaatasto puhdistetaan ja imuroi-
daan. Laattojen saumat ja alhaalla olevat alueet oikais-
taan tarvittaessa. Etuoikaisutarve voidaan tutkia 2 m:n 
linjurilaudalla. Laataston mahdolliset reiät tiivistetään ja 
aukot rajataan topparilla tasoitteen valumisen estämi- 
seksi. Itse tasoitustyö käy nopeimmin pumpattavilla tasoit- 
teilla.

Huolellinen laattojen asennustyö vähentää huomattavasti  
tasoitemenekkiä. Rungon riittävän pitkä lämmitys- ja kui-
vatusjakso sekä kunnolliset betonointiolosuhteet ovat 
edellytys myös onnistuneelle pintabetonointityölle.

13.1 Pumpputasoite

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna ja oviau-
kot suljettuina. Tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jäl-
keen huoneen ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään 
+10 °C. Ihanteellisin pumppauslämpötila on +15...+20 
°C. Betonilattian sallittu maksimikosteus on työn suori-
tushetkellä 95 % RH. Alusta puhdistetaan tartuntaa hei-
kentävistä aineista, kuten pöly, öljy, sementti sekä vesiliu-
koiset tasoitteet. Alustassa olevat reiät ja vuotokohdat tii-
vistetään sekä suuret epätasaisuudet (> 30 mm) oikais-
taan ennen tasoitusta. Tarkemmat ohjeet on esitetty ta-
soitetoimittajien ohjeissa.

13.2 Pintabetonointi

Pintalattiaan voidaan käyttää useita eri massatyyppejä, jot-
ka valitaan kohteen käyttötarkoituksen, haluttujen ominai-
suuksien ja työtekniikan mukaan. Pintabetonoinnin kuiva-
tusjaksoon tulee varata riittävästi aikaa. Materiaalin toimit-
tajat antavat myös neuvoja sekä ohjeita pintabetonoinnin 
valintaan ja työtekniikkaan liittyvissä asioissa.
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PARMA OY:N ONTELO- JA KUORILAATTOJEN tuotannossa ovat käytössä seuraavat valmistustoleranssit:

VALMISTUSTOLERANSSIT
1. Pituus (L) +/- 15 mm tai L/1000 Pituus mitataan laa-

tan yläpinnasta laatan keskeltä
2. Leveys (b) kokonainen laatta + 0..- 5 mm kavennettu 

laatta +/- 20 mm
3. Korkeus (h) 

P18M, P20, KL100, KL120, KL150 +/- 5 mm
P27, P32, P37 +/- 7 mm
P40, P40R +/- 10 mm
P50, P50R +/- 10 mm

Laatan poikkileikkauksen korkeus mitataan keskimmäisen 
ja reunimmaisen uuman kohdalta sekä reunimmaisen on-
telon keskeltä.

4. Yläpinnan aaltoilu (y) 
P18M...P40R 8 mm 
P50, P50R 10 mm

5. Pään kulmapoikkeama (p) 
1200 mm:ä kohti +/- 10 mm

6. Sivukäyryys (a) +/- L/1000, 
enint. +/- 10 mm

7. Taipuma 
Ontelolaatoilla ennen asennusta (d) +/- 6 mm 
tai L/1000 
Kuorilaatoilla +/- 10 mm tai L/1000 
 
 

Poikkeama ennakkoon suunnitellusta taipumasta,  
johon sisältyy mahdollinen ennakkokorotus ja las-
kennallinen taipuma. Laskennalliset taipumat koske-
vat laattoja, joissa ei ole reikiä tai varauksia. 

8. Reiät, varaukset (t) 
teko tuoreeseen betoniin 
koko + 50 mm 
- 0 mm 
sijainti +/- 15 mm 
teko jälkikäteen 
koko - 0 mm 
+30 mm 
sijainti +/- 15 mm

9. Tartunnat (t) 
tehtaalla asennetut +/- 20 mm

10. Eristeen sijainti (t) 
sivusijainti (t1) +/- 10 mm 
poisto tukipinnalta (t2) +/- 15 mm

b

h

y

b
t1

t2
t2

LL

d

b t2 t1a

t 3

14. LAATTOJEN VALMISTUSTOLERANSSIT
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ONTELO- JA KUORILAATTOJA KÄYTETTÄESSÄ tulee ottaa 
huomioon laatan riittävä tukipituus (ls), sauman mahdolli-
nen hammastus (a) ja laatan alkukaarevuus (d) pintabetonin 
nimellispaksuutta (t) määrättäessä. 

Ontelolaattojen kantavuuden kannalta laattojen sallittu mi-
nimitukipituus asennuksen jälkeen on 40 mm ja laatoille 
P40, P40R, P50, P50R 80 mm. Laattojen mahdolliset kaare-
vuuserot voidaan osittain tasata asennusvaiheessa.

RAKENTAMISTOLERANSSIT
1. Sivusijainti +/- 20 mm
2. Sauman leveys + 12 mm 

- 4 mm
3. Sauman hammastus alapinnassa tuella (a) 

– yläpinnassa tasoite 5 mm 
– yläpinnassa pintabetoni 5 mm

4. Sauman hammastus alapinnassa keskellä 
– yläpinnassa tasoite 5 mm 
– yläpinnassa pintabetoni 8 mm tai L/1000

5. Korkeusasema tuella 
– yläpinnassa tasoite +/- 5 mm 
– yläpinnassa pintabetoni +/- 15 mm

6. Tukipinnan pituus 
– KL100, KL120, KL150 -15 mm (Minimitukipituus 
asennettaessa (ls) = 35 mm 
– P18M, P20, 
P27, P32, P37 - 20 mm 
– P40, P40R, P50, P50R - 20 mm

7. Yläpinnan poikkeama ontelolaatoilla +/- 15 mm 
vaakasuorasta tai nimelliskaltevuudesta 
2 m mittauspituudella 
Yläpinnan poikkeama kuorilaatoilla: 
–Työnaikaisesti tuettu elementti: +/- 10 mm 
–Työnaikasesti tukematon elementti +/- 50 mm 
vaakasuorasta tai nimelliskaltevuudesta 
2 m mittauspituudella

15. LAATASTOJEN RAKENTAMISTOLERANSSIT

a

t1
t2

dls
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KH-syvennys

P37-

P37-

P37-

P37K-

P37K-

P37K-

1

1
1

1

1

11

1

1

11
1

1

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

1

1

1

NL

NL

NL+OU

NL+OU

NL+OU
NL+OU

CL- 

1 TYÖMAALLA TEHTÄVÄT  
 VESIREIÄT

• Hormit, läpiviennit, S-pistekolot 
parvekekannatuskolot jne.

• KH-syvennysten edustat
• Nostoelimillä varustetut laatat
• Terästen onteloon ankkurointi

2 TYÖMAALLA AVATTAVAT  
 VESIREIÄT

• Kaikkien onteloiden päiden 
vesireiät

Varastointi ja kuljetus

Ontelolaatat varastoidaan suojaamattomana kattamatto-
milla varastokentillä aluspuiden päällä tai valmiskuormi-
na kuormajalkojen päällä. Ontelolaattoja ei suojata kulje-
tuksen aikana.

Ontelolaatan kosteusvaurioalttiit osat ja 
vedenpoistoreiät

Tilaajan on huolehdittava rakennusaikana onteloihin ker-
tyvän veden poistosta ja estää jäätymisvaurioiden synty-
minen. 

Onteloiden vedenpoistoreiät tulee tarkistaa ja tarvittaes-
sa avata mahdollisimman nopeasti laattojen saumaami-
sen jälkeen välipohjarakenteen kuivumisen jouduttami-
seksi ja jäätymisvaurioiden välttämiseksi.

Ontelolaatoissa on useita paikkoja, joissa reiät, vara-
ukset, tartunnat, valut tms. tukkivat ontelon ja estävät 
näin veden pääsyn onteloiden päiden vesireikien kaut-
ta pois. Vesireikien tekemisestä näihin onteloihin huo-
lehtii työmaa.

Vinoon asennettujen laattojen vesirei’itys on suunnitelta-
va erikseen.

Asennettujen ontelolaattojen suojaaminen 
rakennusaikana

Onteloihin päässyt vesi poistuu vedenpoistoreikien kaut-
ta. Työmaan on huolehdittava myös ontelovesien poisjoh-

taminen alapuolisten rakenteiden kastumisen estämisek-
si. Lumi ja jää poistetaan mekaanisesti, ei sulattamalla. 

Laataston saumauksen jälkeen on huolehdittava kylpyhuo-
nesyvennyksiin mahdollisesti kertyvän veden poistosta.

16. ONTELOLAATTOJEN KOSTEUDENHALLINTAOHJE
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KH-syvennys

P37-

P37-

P37-

P37K-

P37K-

P37K-

3

4

4

5

5

5

6

NOK

76

4 NL

NL

NL+OU

NL+OU

NL+OU
NL+OU

CL- 

3 ULOKELAATTOJEN NOSTO
• Ulokkeessa on vanneteräkset tai vahvistusvalu
• Ulokkeen pituus 1...2,5 m
• Nosto normaalina saksinostona

4 ILMANPOISTO REIÄT
• Nostoelimien umpeenvalun ja kantavan rakenteen väliin
• Hormien, tartuntojen, kylpyhuonesyvennysten yms.  

lyhyihin väleihin

5 TAIPUMAEROJEN TASAUS TARVITTAESSA
• Lyhyt ja pitkä laatta vierekkäin
• KH-laatta ja tavallinen laatta vierekkäin
• Kavennetut laatat
• Erityyppisten laattojen sauma

6 ASENNUSAIKAISET TUET
• Suuret reiät
• Paikallavalukannakkeet
• AINA PIIKATTAESSA LAATAN YLÄPINTAA!

7 NOSTOKANNAKSET
• Poistetaan saumavalujen kovettumisen jälkeen

17. ASENNUKSEN PIKAOHJE
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