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1. YLEISTÄ

TÄMÄ ON PARMA OY:N VALMISTAMIEN ontelo- ja kuorilaattojen vastaanotto-, käsittely-, asennus-, ja työmaaohje. Tätä
ohjetta täydentää Parma Oy:n ontelolaattojen ja kuorilaattojen suunnitteluohjeet. Työmaalla tapahtuvassa laattojen käsittelyssä ja asentamisessa on noudatettava tämän ohjeen
lisäksi työmaakohtaista asennussuunnitelmaa.
Parman tehdaskohtaiset todistukset tehtaan laadunvalvonnasta ja Parman valmistamien kaikkien CE-merkittyjen elementtien kulloinkin revisioidut varmennuspäätökset löytyvät osoitteista:
www.inspecta.com
www.parma.fi
Parma Oy:n elementtien vaatimustenmukaisuusvakuutus
löytyy osoitteesta:
www.parma.fi
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2. TUOTTEET JA MERKINNÄT

2.1 Tyyppimerkinnät

valuja ja välipohjarakenteeseen tulevaa talotekniikkaa
varten kylpyhuonesyvennys.

Paino, kg/m²

Paino saumattuna
kg/m²

Saumabetonimenekki, l/m 1)

Normaalisti käytetty tukipinnan
suunnittelupituus betonirakenteen
päällä. 2)

Normaalisti käytetty tukipinnan
suunnittelupituus kevytbetoniharkkorakenteen päällä

Tukipinnan minimipituus laatan
kantavuuden kannalta

Tukipinnan minimipituus kevytbetoniharkkorakenteen päällä

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

P32

320

4

380

400

13

60

40

P37

370

5

485

510

15

60

40

P40

400

4

435

465

15

100

80

P40R

400

5

475

505

15

100

80

P50

500

4

560

600

19

100

80

P50R

500

5

600

640

19

100

80

P27K

265/175*

5

360/430*

380/445*

11

60

40

P32K

320/200*

4

380/485*

400/505*

13

60

40

P37K

370/200*

5

485/485*

510/890*

15

60

40

KL100

100

-

245

250

4

60

80

40

60

KL120

120

-

290

300

4

60

80

40

60

KL150

150

-

365

375

5

60

80

40

60

Tunnus

Onteloiden lukumäärä

Kuorilaatojen tunnus on KL ja laatan korkeutta millimetreinä kuvaava luku. Kuorilaattojen perustyyppejä ovat
KL100, KL120 sekä KL150. Kuorilaatat voivat olla joko ansaallisia tai ansaattomia. Parman punossuunnittelu määrittää ansaiden tarpeellisuuden.

Korkeus, mm

Parma Oy:n valmistamilla ontelolaatoilla on yhtenäinen
tyyppimerkintä, joka on lyhenne P ja laatan korkeutta
senttimetreinä kuvaava luku. Laattojen perustyypit muodostuvat tasakorkeista ontelolaatoista P18M...P50. Ontelolaattojen perustyyppeihin kuuluvat myös kylpyhuonelaatat (P27K, P32K ja P37K), joissa on märkätilojen kaato

Taulukon saumabetonimenekki tarkoittaa laattojen välisiä ehjiä pituussaumoja.
Suunniteltu tukipinnan pituus on aina tarkistettava suunnitelmista.
)
* Laatan korkeus ja paino täyskorkean laatan/kylpyhuonesyvennyksen kohdalla.
1)
2)
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2.2 Tyyppimerkinnän lisämääreet

2.4 Punossuunnittelun merkinnät

Tyyppimerkinnän eteen tulevat lisämääreet kuvaavat laatan käyttötarkoitusta ja ominaisuuksia:
E = eristetty laatta
Y = yläpunostettu laatta
2 = palolaatta, palonkesto REI120

Parman tekemässä punossuunnittelussa ontelolaatan raudoitus ( jännepunosten määrä) merkitään laatan tunnuksen perään viivalla erotettuna. Jos laatta on yläpunostettu, ilmoitetaan ensin yläpunosten määrä. 9,3 mm jännepunokset erotetaan 12,5 mm:n punoksista merkitsemällä punosten määrän kertovan luvun perään X.

Jos samassa laatassa on useampia lisämääreitä, liitetään
ne tunnuksen alkuun peräkkäin:
YEP27 = eristetty yläpunoslaatta P27
Y2P32 = yläpunospalolaatta P32, palonkesto REI120
EP37K = eristetty kylpyhuonelaatta P37
EKL120 = eristetty kuorilaatta KL120

2.3. Laattojen geometriatunnus
Jokaiselle erinäköiselle ontelo- ja kuorilaatalle annetaan
laattatyypeittäin oma geometriatunnus:
P20- -01
EP37K- -101
KL120- -202

Kun laatta on valmistettu C60/75 (K80)-korkealujuusbetonista, merkitään punossuunnittelussa lisämääre 8 laatan
tunnuksen eteen.
P27-6-101 = 6 kpl 12,5 mm punoksia
P32-7X–100 = 7 kpl 9,3 mm:n punoksia
8YP40-4X/11–100 = 4 kpl 9,3 mm:n yläpunoksia ja 11
kpl 12,5 mm punoksia alapinnassa, betoni C60/75 (K80).
Ontelo- ja kuorilaattoja asennettaessa tulee varmistua
siitä, että asennettavan laatan tunnus (ks. tunnuslappu laatassa) vastaa Parma Oy:n punossuunnittelun täydentämän tasopiirustuksen (asennuspiirustus) tunnusta
kaikilta edellä mainituilta (2.1–2.4) osiltaan sekä vielä
lisäksi mahdollisten ns. syvien valutulppien osalta.
elementin ID-koodi = “henkilötunnus”
tehtaan laadunvalvontatodistuksen numero
harmonisoitu tuotestandardi, jonka
mukaan tuote on CE-merkitty
kohteen tilausvahvistusnumero
geometriatunnus
punostus
tuotetyyppi
kuorman numero, joka vastaa plaanikuvan merkintöjä
sijaintimerkintä kuormassa, joka vastaa
projektikeskukseen tallennettua kuormasuunnitelmaa

Tunnuslapusta selviävät kohteen nimi, tilausvahvistusnumero ja laatan tunnus (tyyppimerkintä, sen lisämääreet,
punossuunnittelun merkinnät ja geometriatunnus), jonka on kokonaisuudessaan vastattava laattojen
asennuspiirustuksen tunnusta. Tunnuslapusta löytyvät myös laatan mitat (suunniteltu pituus ja leveys sekä
pinta-ala), valupäivä sekä laatan paino. Tehtaan toimintaa varten lapussa ovat merkittyinä myös varastopaikka-,
valuohjelma- ja valujärjestysnumero sekä kuormanumero.
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3. ASENNUSTYÖN SUUNNITTELU

3.1 Laattatoimitusta koskevat
toimenpiteet
Laattatoimituksen onnistuminen edellyttää sekä myyjältä että ostajalta riittävää ennakointia ja toimen
pidesuunnittelua. Oheisessa kaaviossa on esitetty ne oh-
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jeelliset määräajat ja toimenpiteet, joilla saavutetaan
toiminnan kannalta hyvä lopputulos. Asioitaessa Parman nimetyn projektinhoitajan /-päällikön kanssa on
aina käytettävä tilausvahvistusnumeroa. Yhteyshenkilöt
yhteystietoineen löytyvät tilausvahvistuksesta tai sen liitteenä olevasta toimintaohjeesta.

Tilaajan toimenpide

Toimenpiteen kuvaus

Yhteys

Aikataulu

Yleisaikataulu

Kohteen runkotöiden aloitus- ja lopetusajat Parmalle.

1

Ostettaessa ja
viimeistään 6 vkoa
ennen toimituksen alkua.

Laattojen
punossuunnittelun
lähtötiedot

Suunnitteluohjeen mukaisten lähtötietojen tallentaminen
1 ja 3
Parman projektikeskukseen yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa.

Laatastosuunnittelukohteissa 8/tekniikkalaattakohteissa 12
vkoa ennen toimitusta.
Pelkkään punossuunnitteluun 5 vkoa ennen
toimitusta.

Asennussuunnitelma

Työmaan on laadittava elementtiasennustöistä asennussuunnitelma (katso kohta 3.2).

Työmaa

N. 4 viikkoa ennen
asennuksen alkua

Valmistuspiirustustilanne Parmalla

Varmista, että kohteen laattatasojen taso- ja mittapiirustukset (ks. suunnitteluohje) on toimitettu Parmalle.

1

Asennusaikataulu
ja -järjestys

Projektinhoitajalle/-päällikölle aikataulu, josta selviävät
viikon tarkkuudella laattatasojen asennusajat asennuslohkoittain (esim. porras/kerros/päivä). Samoin asennusjärjestys (katso esimerkki sivulla 8) tuotannon ja kuormien
suunnittelua varten.

1

Viimeistään 4 vkoa ennen
toimitusta JA AINA KUN
AIKATAULU MUUTTUU.

Aikatauluvarmennus

Varmista toimitus- ja kuljetusvalmius.

2

N. 2 vkoa ennen
toimitusta.

Kuljetusteiden
varmistus

Kuljetusreittien sekä purku- ja nostopaikkojen kantavuus ja
tilat raskaalle kuljetuskalustolle (katso kohta 3.2.2).

1

Valmistautuminen
laatta-asennukseen

Varmistetaan aikataulu, suunnitelmista asennusjärjestys,
erikoislaatat, työnaikaiset tuennat sekä nostokannakset ja
muut mahdolliset piikkaukset. VARMISTA ETTÄ ON KÄYTÖSSÄ
PUNOSTETTU TASOPIIRUSTUS. Huomioi työturvallisuus!

Työmaa

Kuormien tilaus

Sovitaan kuormien järjestys, tarkat purkuajat, erikoiskuljetuska- 2
lusto ja nostovälineet. Kuormat on numeroitu asennuspiirustukseen ja kuormia tilattaessa käytetään näitä kuormanumeroita.

Viimeistään 5 työpv
ennen toimitusta.

Kuormien peruutus

Mikäli asennustyö pakottavasta syystä siirtyy.

2

Heti kun tietää!

Asennusvälineiden
käyttöönottotarkastus työmaalla

Katso kohta 4.2.

Työmaa

Aina ennen noston
aloittamista.

Reklamaatiot

Huomautukset tuotevirheistä tehdään kuormakirjaan ja
reklamaatiot projektinhoitajalle/-päällikölle (puhelin/sähköposti). Huomautukset kohteessa mahdollisesti toistuvista virheistä (mittavirhe tms.)

1

Heti havaittaessa

Laattojen päihin
tehtaalla tehtyjen
vesireikien aukaisu

Jos tehtaan vastuulle kuuluvissa vesirei’issä on puutteita,
pyydetään Parman edustaja paikalle (katso kohta 15).
Tilaaja tekee muut tarvittavat vesireiät (katso
kohdat 15 ja 27).

1

Toimittajalle
kuuluvat jälkityöt

Reklamoitujen virheiden korjaus sovitusti.
Tarvittaessa pidetään katselmus.

1

Muutokset

1

Työmaa

1 = Projektille nimetty projektinhoitaja tai -päällikkö (katso tilausvahvistus tai toimintaohje)
2 = Projektille nimetty projektinhoitaja (katso tilausvahvistus tai toimintaohje)
3 = Ovat Parman punossuunnittelijan käytettävissä (katso tilausvahvistus tai toimintaohje)
7

ASENNUSAIKATAULU JA -JÄRJESTYS (4 vkoa ennen toimitusta)
Punossuunnittelun
lähtötiedot

Toimitusviikko

Toimituspäivä

Asennuslohko/kerros

Asennusjärjestys

5

10

4.3.

A/1

A→C

1→4

6

11

10.3.

A/2

A→C

1→4

6

11

14.3.

A/3

A→C

1→4

7

12

20.3.

B/1

A→C

1→4

8

13

26.3.

B/2

A→C

1→4

9

14

1.4.

B/3

A→C

1→4

Toimitetaan projektin nimetylle projektinhoitajalle/-päällikölle.
KARKEA APUPIIRUSTUS LAATTATASOSTA SEKÄ ASENNUSSUUNNAT
1
A
B

2
1
4
7

3
2
5
8

4
3
6
9

5
10
13
16

6
11
14
17

7
12
15
18

C
ASENNUSLOHKO A

ASENNUSLOHKO B
NOSTURI

Apupiirustus toimitetaan tarvittaessa asennusaikataulun ja järjestyksen yhteydessä selventämään taulukkoa.
Kuormanumerot on näytetty malliksi myös tässä apupiirustuksessa (kaikkien kerrosten osalta)

KUORMIEN TILAUS (5 tpv ennen toimitusta)
Kuormanumero punossuunnittelun
täydentämästä tasopiirustuksesta

Kuormien ajoitus
Päivä

1. kuorma

2. kuorma

3. kuorma

1, 2, 3

4.3.

07:30

09:00

10:30

4, 5, 6

10.3.

07:30

08:30

09:30

7, 8, 9

14.3.

07:30

08:30

09:30

12, 11, 10

20.3.

12:00

13:00

14:30

15, 14, 13

26.3.

12:00

13:00

14:30

18, 17, 16

1.4.

12:00

13:00

14:30

Esimerkki asennusaikataulusta ja -järjestyksestä sekä aputaulukosta kuormien tilaukseen. Tehtaiden vapaat
lastausajat täytetään tilausjärjestyksessä.
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Tilattaessa kuormia sovitaan Parman projektinhoitajan
kanssa kuormien järjestys, tarkat purkuajat, mahdollinen
erikoiskuljetuskalusto ja nostovälineet. Parma Oy:n kuormasuunnittelija merkitsee punossuunnittelun täydentämään tasopiirustukseen kuormat ja kuormanumerot helpottamaan työmaan kuormien tilauksia työmaalle. Kuormia tilattaessa on käytettävä näitä kuormanumeroita.

3.2 Asennussuunnitelma
Asennustyöstä on aina laadittava asennussuunnitelma.
Sen laadinnassa voidaan käyttää apuna esimerkiksi
• Asetuksia elementtirakentamisen- sekä rakennus
työnturvallisuudesta liitteineen.
• www.betoni.com
• www.elementtisuunnittelu.fi
Asennettavien kuormien laattojen suunnitellun lastausjärjestyksen saa selvitettyä ennakolta projektikeskukseen tallennetuista kuormausohjeista.
3.2.1 NOSTOKALUSTON VALINTA
Nostokaluston kapasiteetin riittävyyttä määritettäessä
otetaan huomioon, että kapasiteetin on oltava vähintään
15 % enemmän, kuin taakan paino epäedullisimmassa
nostosuunnassa. Tämän varmistumiseksi selvitetään:
• laatoista tyyppikohtaisesti suurimmat päämitat
(pituus, leveys, korkeus)
• eri laattatyyppien suurimmat nostopainot sekä laatta,
jolla on asennettaessa pisin nostoetäisyys (huom.
• asennuspuomin paino 100 kg/m ja asennussaksien
paino, noin 100 kg/kpl, on laskettava mukaan).

•
•
•
•
•

Asennuskaluston tarkat painot selviävät tyyppi
kilvistä.
nostotapa
nostoetäisyydet ja -korkeudet
mahdolliset esteet (sähkölinjat, muut rakenteet kuten
parveke pihakannen asennuksessa yms.)
maapohjan kantavuus
ajoteiden kunto

3.2.2 LAATTOJEN KULJETTAMISESSA
HUOMIOITAVIA ASIOITA
• Kuljetusreitit ja siltojen kantavuus
• Kuljetustapa ja -kalusto
• Ajoreittien riittävä kantavuus, leveys, kaltevuus, tasaisuus, talvihiekoitus ja kääntöalueet (Ks. kuva)
• Purkutilan riittävyys. Autonosturia käytettäessä tarvitaan nosturia varten vähintään 8 metrin levyinen ja
autoa varten 3,5 metrin levyinen purkutila, yhteensä 11 m. Nosturi ja auto voivat olla myös peräkkäin.
Kuorman purkamisen putoamissuojaus tulee suunnitella jo työmaan suunnitteluvaiheessa ja ottaa huomioon elementtien asennussuunnitelmassa.
Työmaan vastuulle kuuluu purkupaikan
jalankulkijoiden- ja liikenteenohjaus!
Nuppi-, kasetti- ja pakko-ohjattavat autot ovat erikoiskalustoa. Niiden käytöstä ja kustannuksista on sovittava erikseen kohteen projektinhoitajan kanssa. Nuppikuormassa laatan suurin pituus voi olla 7,5 m.

Tien/portin leveys (m)

Ajoneuvon
tyyppi

Kok.paino
tonnia

a

b

c

d

max.
nousu %

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

Työmaan sisäänajon minimitat erilaisille kuljetuskalustoille.

a

b
d

c
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3.2.3 LAATTOJEN ASENTAMISESSA
HUOMIOITAVIA ASIOITA
• tarvittavat nostosakset ja tasauslevylliset yhdistelmäketjut, kuula-ankkureiden nostolukot sekä nostopuomin
pituudet. Kuula-ankkureiden nostolukot ovat autokohtaisia, ja tulevat työmaalle aina kuorman mukana.

•
•
•
•
•

tarvittavat korkopalat
erikoislaattojen nostot, katso kohta 8
asennustyön niveltäminen työmaan muuhun aikatauluun
asennusryhmän koko
työnaikaiset tuennat punostetun tasopiirustuksen
osoittamiin paikkoihin

Asennuskaluston merkkikilvestä selviävät määräaikaistarkastukset (kuukausi/vuosi), kapasiteetit ja painot.
Asennuspuomin kapasiteetti riippuu nostotavasta (Katso kohta 8.1.)
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4. ASENNUSKALUSTO

4.1 Asennuskaluston vuokraaminen
Asennussaksien ja -puomin vuokraamisesta tulee sopia
aina erikseen kuormien tilauksen yhteydessä. Asennussakset ja -puomi toimitetaan ensimmäisen kuorman mukana ja työmaa palauttaa ne viimeisen ko. tehtaalle menevän ajoneuvon mukana. Myös työmaan käytössä olleet
välipuut, kuormapukit ja -pankot palautetaan viimeistään
viimeisen kuorman mukana. Tehtaiden vakioautoilijoiden
mukana on kuula-ankkurilukot kavennettujen kuula-ankkurilla varustettujen laattojen asentamista varten.

4.2 Asennuskaluston käyttöönottotarkastus
Asennuskalustolle tehdään tehtaan vastuulla olevien
määräaikaistarkastusten lisäksi työmaalla käyttöönottotarkastus aina ennen nostojen aloittamista:
• Laattojen asentamiseen saa käyttää turvallisuussyistä
vain Parman toimittamia asennussaksia.

• Asennusvälineiden tarkastuspäivämäärät tarkistetaan merkkikilvistä; tarkastuksesta on oltava alle
1 vuosi.
• Tehtaan määräaikaistarkastuksen päivämäärä on
stanssattu kaluston merkkikilpeen. 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 tarvittaessa saatavana tarkastuskortisto toimittavalta tehtaalta.
• Tarkastuskortti ei poista työmaalla suoritettavan käyttöönottotarkastuksen vaatimusta!

Asennuskalustoon on konekilven lisäksi maalattu tarkastusvuosi ja -kuukausi. Asennuskalusto tulee tarkastaa aina
silmämääräisesti ennen käyttöönottoa.
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5. KULJETUS

LAATTOJEN KULJETUS TAPAHTUU raskaalla kuljetuskalustolla tieliikennelain sallimien maksimikuormien ja akselipainojen rajoissa, mikä on otettava huomioon kuljetusreittien mitoissa ja kantavuuksissa (katso kohta 3.2.2).
Laatat toimitetaan yleensä vain täysinä autokuormina puoliperävaunukalustolla, jolloin kuormakoko on 25–32 tonnia.
Kuljetuksia suoritetaan myös klo 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin. Viikonloppukuljetuksista peritään lisäveloitus.
Kuorma on purettava yhtäjaksoisesti. Yleensä laattojen
kuljetushinta sisältää yhden tunnin purkuajan alkaen kohteen projektinhoitajan kanssa sovitusta kuorman saapumisajasta.
Kuormien suunnittelu tehdään tuotannonsuunnittelun
yhteydessä. Kuormasuunnittelu perustuu työmaan projektinhoitajalle toimittamaan asennusaikatauluun ja - jär-
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jestykseen. Tällöin kuormajako ja kuormien numerot merkitään punossuunnittelun täydentämään ontelolaataston
tasopiirustukseen (asennuspiirustus). Kun kuormanumerot on merkitty tähän asennuspiirustukseen, kuormia tilattaessa käytetään näitä kuormanumeroita.
Suunniteltujen kuormien lastausjärjestys selviää projektikeskukseen tallennetusta kuormausohjeesta. Kuormat
lastataan pääsääntöisesti asennusjärjestykseen, mutta
esim. kavennettuja laattoja laitetaan kuorman päälle turvallisuussyistä, jolloin joudutaan tekemään ”välinosto”.
Mikäli käytetään ns. valmiskuormia, voidaan laattakuorma toimittaa työmaalle etukäteen. Valmiskuormia käytettäessä on työmaan kiinnitettävä erityistä huomiota
kuormapukkien alustan tasaisuuteen ja kantavuuteen. Lisätietoja valmiskuormien käytöstä antaa Parma Oy:n kohteeseen nimetty projektinhoitaja tai -päällikkö.

6. KUORMAN VASTAANOTTO

LAATTOJEN JÄRJESTYS KUORMASSA, mitat ja painot selviävät kuormakirjasta. Laattojen saavuttua työmaalle suoritetaan vastaanottotarkastus, jossa todetaan, että:
• laatat täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset
mittapoikkeamien osalta
• nostoura ei ole vaurioitunut tai harvavalua
• kuljetuksessa ei ole syntynyt vaurioita
• valutulpat ovat paikoillaan onteloiden päissä
• punosliukumat eivät ylitä seuraavia hylkäysraja-arvoja
(liukumat tarkistetaan ensin silmämääräisesti ja tarvittaessa liukuman voi mitata esim. työntötulkin avulla):
punoskoko
Ø 9,3
Ø 12,5

sallittu liukuma
2,0 mm
3,0 mm

Tehtaalla liukuneeksi (ei toimivaksi) havaitut punokset
on merkitty laatan päähän rengastamalla kuvan osoittamalla tavalla. Tällöin laatan kantavuus suunnitelmien mukaiselle paikalle ja kuormille on tarkastettu Parman punossuunnittelussa ja todettu riittäväksi. Muista

havaituista punosliukumista tulee ottaa yhteys kohteen
projektinhoitajaan tai -päällikköön ennen laatan asentamista ja selvittää laatan soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Laattojen vastaanottotarkastuksessa havaitut puutteet tulee kirjata kuormakirjaan, jolloin tieto niistä välittyy
toimittavalle tehtaalle.
Jos kuorilaatassa havaitaan poikkisuuntaista alle
0,2 mm:n halkeamia, voidaan elementti asentaa paikoilleen, mikäli elementissä ei ole jänneterästen liukumia
tai muita syitä hylkäämiseen. Tällainen elementti on
tuettava valun ajaksi normaalien työnaikaisten tukien lisäksi myös halkeamien kohdalta.
Ontelolaatoissa niiden keskikolmanneksen alueella mitatut täysin pystysuorat kutistumishalkeamat, joiden leveys
on alle 0,2 mm voidaan asentaa paikalleen normaalisti.
Mikäli halkeama ei ole pystysuora (kääntyy laatan suuntaisesti), tai se on laatan päätykolmanneksessa on laatan
käyttökelpoisuus varmistettava punossuunnittelusta ennen laatan asennusta paikoilleen!

Alennettu punosmäärä
24

Ei-toimiva punos
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EI-toimiva punos

Alennetun punosmäärän merkintä
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7. 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
• lastausjärjestyksestä johtuva poikkeava asennusjärjestys
HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET
Laattojen asennustyössä on ehdottomasti käytettävä huomiovaatetusta, leukahihnalla varustettua suojakypärää,
suojalaseja ja turvakenkiä. Myös kuorman purkuun osallistuvien henkilöiden on käytettävä näitä henkilökohtaisia
suojaimia sekä huomiovärivaatetusta ja suojalaseja.

PUTOAMISSUOJAUS
Merkittävä osa työturvallisuutta on putoamisten ennalta
estäminen. Suojaus tehdään asennussuunnitelman mukaan. Suojaus on tehtävä valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön päätösten mukaisena suojakaiteita, -kansia, -verkkoja, kulkuesteitä tai henkilönsuojaimia käyttäen.
TYÖSKENTELY KUOMAN PURUSSA
Kuormaa purettaessa on huomioitava, että asennussaksi
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 kiristysvaiheessa mahdollisesti nostourasta irtoava saksi ja puomi heilahtavat usein laatan päätä kohti. Kuorman
purkuun osallistuvien suositeltava paikka noston kiristysvaiheessa on viereisen laattapinon päällä, ei nostosaksen
kohdalla. Taakan alla työskentely on kielletty.

Esimerkki asianmukaisesta putoamissuojauksesta kuormaa purettaessa.
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8. ONTELOLAATTOJEN NOSTO

8.1 Nostopuomin käyttö

NOSTOTAPA 1

Ontelolaattoja nostettaessa tulee käyttää nostopuomia.
Nostopuomin kapasiteetti on merkitty puomin merkkikilpeen ja se ei saa ylittyä.
JATKETTAVA NOSTOPUOMI
Kun laattoja nostetaan jatkettavalla nostopuomilla (nostotapa 1), puomia on nostettava aina puomin pääty
korvakkeista. Välikorvakkeet on tarkoitettu tyhjän puomin käsittelyyn. Kun laatan nostossa käytetään puomin
siirrettäviä nostolenkkejä (nostotapa 2), puomin on oltava minimipituudessaan. Suurin sallittu nostoketjujen haarakulma on 90°. Jatkettavan puomin pituusmuutoksissa
puomin tulee olla maassa tai pukkien päällä.
KIINTEÄ NOSTOPUOMI
Kiinteällä nostopuomilla nostoketjujen haarakulma saa
olla enintään 90°. Kiinteässä nostopuomissa voi olla
useat nostokannakkeet ja puomin nostokapasiteetti riippuu nostokohdasta.
NOSTOT ILMAN NOSTOPUOMIA
Alle 3 m pitkät laatat voidaan nostaa ilman nostopuomia,
jos haarakulma on alle 10°. Nostoketjujen pituuden on oltava tällöin vähintään 10 m.

MAX 90°

NOSTOTAPA 2
Puomin on oltava
minimipituudessa

Nosto jatkettavalla nostopuomilla.

NOSTOTAPA 1
4300 kg

90°
MAKSIMI
HAARAKULMA

2,15 t + 2,15 t
siirrettävällä renkaalla

NOSTOTAPA 2
12000 kg
<10°

0
m
00
<3 00 m
3
.
.
.
0
20

Nosto ilman puomia.

90°
MAKSIMI
HAARAKULMA

6,0 t + 6,0t
kiinteillä päätyrenkailla + tuplasaksilla

Nosto kiinteällä I -palkkipuomilla.
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8.2 Asennussakset + yhdistelmäketjun käyttö

8.3 Turvaketjun käyttö

Asennussaksien tulee nostossa olla mahdollisimman lähellä laatan päätä kuitenkin niin, että laatan pään ja nostosaksien väliin (a) jää vähintään 200 mm:n vapaa väli.

Nostotilanteen varmentamiseksi tulee aina käyttää nostosaksien turvaketjua. Turvaketju kiinnitetään ennen laatan noston aloittamista tai viimeistään laatan ollessa 100
mm korkeudessa. Kuormassa turvaketjun voi kiinnittää
ennen noston aloittamista, kun kuorman rinnakkaisissa
laattapinoissa laatat ensin siirretään irti toisistaan.

Nostosaksien puristavan pinnan pituus on 500…600 mm
saksityypistä riippuen. Saksien kiinnityksen on oltava laattaan nähden kohtisuora ja puristuksen on tultava tiiviisti
laatan reunaan. Saksien vaarna on asetettava huolellisesti nostouraan ja nostouran on oltava nostokohdasta ehjä.
Saksien tulee sijaita keskeisesti laattaan nähden.
Elementin painopisteen epäkeskeisyys tulee ottaa huomioon siirtämällä saksia tai muita nostolaitteita siten,
että laatta on noston aikana vaakasuorassa, mikäli laattaa ei ole suunniteltu asennettavaksi vinoon.

Turvaketju on aina kiristettävä lyhennyskoukkuja apuna
käyttäen siten, että laatan ja turvaketjun väliin jää max.
200 mm tyhjä väli. Turvaketjun lukitus on varmistettava.
Turvaketju avataan, kun mahdollista, vasta laatan ollessa
alle 100 mm:n korkeudella tukipinnasta.

a

�60°
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Varmuusketjun voi kiinnittää ennen nostoa,
kun vierekkäiset laatat kangetaan kuormassa
irti toisistaan. Varmuusketju on kuitenkin
kiinnitettävä kun laatta on korkeintaan
100 mm korkeudessa.
Varmuusketju on kiristettävä tiukalle.
Varmuusketju irroitetaan kun mahdollista vasta
laatan olessa 100 mm korkeudella tuelta.
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8.4 Raskaiden laattojen nostot usealla
nostosaksella
Raskaimmissa laattatyypeissä on käytettävä useampaa
kuin kahta nostosaksea laatan painosta riippuen oheisen
periaatekuvan mukaisesti. Käytettävien saksien kapasiteetti on varmistettava aina laitteen kilvestä.

Asennuskalustoa valittaessa on huomioitava aina myös
puomin kapasiteetti, kun käytössä on 4tn sakset
P37 < 12,0 m
P40 < 15,0 m
P50 < 13,0 m

8.5 Erikoislaattojen nostot
Jos laattaa ei voida nostaa nostosaksilla, on käytettävä
pelkkiä tasauslevyllisiä yhdistelmäketjuja nostolukoin ja
puomin kanssa, jolloin kuula-ankkuriin kohdistuu suorakulmanosto.
Jos laatassa on nostolenkit tai kuula-ankkurit, nostetaan
laatta niistä tasauslevyllisillä yhdistelmäketjuilla. Nostolenkit katkaistaan laatta-asennuksen jälkeen. Jos laatan
kavennetussa päässä on käytetty vannerautoja tai vahvistusvalua, voidaan laatta nostaa nostosaksilla kuvan osoittamalla tavalla. Vanneraudat saa poistaa vasta laattojen
asentamisen jälkeen.
Nostosaksien turvaketjujen käyttö laatan nostoon on
ehdottomasti kielletty!

P37 12,0 m...
P40 15,0 m...
P50 13,0...22,0 m

P50 22,0 m...

Raskaimmissa laattatyypeissä on käytettävä useampaa kuin
kahta nostosaksea laatan painosta/pituudesta riippuen.
Saatavilla on myös kapasiteetiltaan 8 tn yhdistelmäsaksia.

20

0..

.30

0m

m

Vannerauta tai
vahvistusvalu
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NOK

	
  

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

	
  

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

	
  

Jos laatan 1200…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.

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.

8.6 Vinoon asennettavat laatat
Jos laatat joudutaan asentamaan vinompaan (vinot yläpohjat, ajoluiskat) kuin 1:5, tulee käyttää nostoelimiä.
Tämä tulee ottaa huomioon jo laattojen suunnittelussa.

Vinon tason laattojen liukuminen estetään tarvittaessa
hitsattavilla asennustoppareilla tai muulla vastaavalla
tavalla. Nosto nostoelimistä on suoritettava erillisillä tasauslevyllisillä yhdistelmäketjuilla.
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9. KUORILAATTOJEN NOSTOT

ANSAALLISET KUORILAATAT ON nostettava aina ketjuilla
ansaista ja ansaattomat asennussaksilla. Muita nostotapoja ei saa käyttää!

taan läheltä laatan päätä niin, että laatan pään ja nostosaksien väliin jää vähintään 200 mm:n vapaa väli. Puristuksen on tultava tiiviisti laatan reunaan.

Nostokohta on laatan päästä noin 750 mm siten, että rasitus jakautuu kaikille nostosaksille tai lenkeille mahdollisimman tasaisesti. Nostoketjun kaltevuuden täytyy olla
vähintään 45°.

Saksien tulee sijaita keskeisesti laattaan nähden. Elementin
painopisteen epäkeskeisyys tulee ottaa huomioon siirtämällä saksia tai muita nostolaitteita siten, että laatta on noston
aikana vaakasuorassa. Nostokohta ei saa sijaita laattaelementissä olevan reiän kohdalla saksilla nostettaessa.

Nostosaksien kapasiteetti ei saa ylittyä. Nostettaessa tulee aina käyttää nostolaitteen varmuusketjua ja se on
aina kiristettävä sekä lukitusvarmistettava. Nosto suorite-

Kavennetut elementit (leveys < 1200 mm) nostetaan
aina ansaista.

Kuorilaatan 8-pistenosto

Kuorilaatan 4-pistenosto

20

Ansaattoman kuorilaatan saksinosto

10. LAATTOJEN VÄLIVARASTOINTI

300

LAATAT ASENNETAAN NORMAALISTI suoraan kuormasta. Jos laattoja joudutaan varastoimaan työmaalle, ne on
asennettava vaakasuoralle kantavalle alustalle aluspuiden ja välipuiden varaan. Yleensä ei tulisi pinota enempää kuin neljä laattaa päällekkäin. Aluspuiden ja välipuiden tulee olla tarkalleen kohdakkain ja enintään 300 mm
etäisyydellä laatan päästä. Alimman laatan ja alustan välissä pitää olla vähintään 200 mm vapaata tilaa.
Pitkää elementtiä ei saa varastoida lyhyemmän päälle.
Kavennettujen laattojen päälle ei voi pinota täysilevyisiä laattoja. Kuorilaattaelementeillä, jotka on tarkoitettu asennettavaksi asennuksenaikaisten tukien varaan,
on käytettävä välipuita.

min. 45 x 75

	
  

Ontelo- ja kuorilaatat
voidaan toimittaa ja
varastoida työmaalla
valmiskuormana.
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11. LAATTOJEN ASENNUS

11.1 Asennustyöjärjestys ja laattatunnukset
Laatat valmistetaan ja lastataan autoon etukäteen toimitetun asennusjärjestyksen mukaisesti. Järjestyksessä syntyy
poikkeamia lyhyiden ja kavennettujen laattojen kohdalla,
koska ne joudutaan toimittamaan ontelolaattakuormassa
päällimmäisinä ja siten usein myös välivarastoimaan työmaalla. Laattojen järjestys kuormassa selviää kuormausohjeesta sekä Parman projektikeskuksesta.
Laattoja asennettaessa on varmistettava, että käytettävissä on tasopiirustus, josta selviävät laattatunnukset ja punosmäärät. Samasta tasopiirustuksesta selviävät myös tarvittavat asennusaikaiset tuennat, laattojen nostokannakset
ja mahdollisten syvien valutulppien sijainti ontelolaattatasossa.
Asennettavan laatan tunnuksen tulee vastata tasopiirustuksessa esitettyä laatan tunnusta myös punosmäärän ja laattatunnuksen lisämääreiden (2, Y, EP, 8) osalta.
Samassa ontelolaattatasossa voi olla punosmäärältään
tai lisäominaisuuksiltaan poikkeavia, mutta mittatiedoiltaan samanlaisia laattoja.

11.2 Asennuskorokkeiden paikalleen 		
		 mittaus ja asentaminen
Laattojen paikat merkitään alusrakenteeseen ennen asennusta. Asennuskorokkeet mitataan oikeaan korkeuteen. Korokkeen koko on 50 mm x 75 mm ja paksuudet 3…20 mm.
Asennuskoroke tai asennuskorokepino asennetaan laatan
toisen uuman kohdalle (ks. oheinen kuva ja taulukko).
Korokepinon ja siten myös laatan alle jäävän valusauman
kokonaiskorkeuden tulisi olla vähintään 15 mm, jolloin saumavalubetoni saadaan huolellisesti täryttämällä täyttämään sauma luotettavasti. Asennuskorokkeet ovat joko vaneria, muovia tai terästä.
Laatta-asennuksen huolellisella suunnittelulla ja tarkalla
mittauksella voidaan oleellisesti vaikuttaa lattiatasoitemenekkiin ja siten myös kustannuksiin. Korokkeiden mittauksessa on hyvän mittatarkkuuden saavuttamiseksi suositeltavaa käyttää tasolaseria asennettuna sellaiseen korkoon,
että korkopalojen määrä voidaan määrittää suoraan laserin
vastaanottopään avulla.
Laattakentässä, jossa on eripituisia laattoja, on lyhyempien
laattojen tukien korkeus tarvittaessa sovitettava pitempien
laattojen kaarevuuden mukaan. Tämä kannattaa tehdä jo
lyhyiden laattojen asennuskorokkeiden korkeusasemaa
määritettäessä. Laatat voidaan asentaa myös neopreeninauhan varaan rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.
Matalilla leukapalkeilla neopreeninauhan koko on yleensä 10 x 20 mm ja se sijoitetaan oheisen kuvan mukaisesti.
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c

Laattatyyppi

c (mm)

d (mm)

P18M

200

800

P20

220

760

P27, P27K, P37, P37K, P40R, P50R

260

680

P32, P32K, P40, P50

320

560

d

c

Asennuspalat
pystyuumien kohdalle

Neopreeninauha
Tukipinnan pituus
ks. kohta 2

Lyhemmän laatan pään korko määräytyy pidemmän laatan kaarevuuden mukaan.

23

11.3 Ontelolaattojen työnaikaiset tuennat

11.4 Kuorilaattojen työnaikaiset tuennat

Ennen laattojen asennusta on tulevan laataston alle tehtävä asennuksenaikaiset tuennat tehtaan punossuunnittelun täydentämien tasopiirustusten mukaan. Tasopiirustuksesta kannattaa selvittää myös ontelolaattoihin jätetyt, mahdollisesti asennukseen vaikuttavat nostokannakset. Saumaamatonta kenttää ei saa kuormittaa yli 0,5kN/
m2; (50kg/m2) tasaisella kuormalla.

Yleensä kuorilaattaelementtien alla on käytettävä työn
aikaista tuentaa paikallavalun kovettumiseen asti (ks.
oheinen kuva). Työnaikaisen tuennan on estettävä laattojen taipuminen ja kiertyminen. Tuentalinjojen määrä ja sijainti sekä työnaikaisten tukien etukorotus (5...20 mm) ja
kuormitus esitetään kuorilaattaelementtien sijoituskaaviossa.

Asennettaessa ontelolaattoja matalien teräs- ja jännebetonipalkkien varaan, tulee palkki joissain tapauksissa tukea kiepsahtamista vastaan. Tarvittavat tuennat selviävät
palkkivalmistajan laatimista suunnitelmista ja elementtien sijaintikaavioista.

Jos työnaikaiset tuet saa asentaa vasta laattaelementtien
asennuksen jälkeen, on tästä mahdollisuudesta (laattakohtainen) maininta sijoituskaaviossa –> VALUTUKI!

Työnaikainen tuki

	
  

Asennuksenaikaiset tuet on asennettava oikeaan
korkoonsa ennen laattojen asennusta.
Maan varaan tuettaessa täytyy varmistaa, että tuet eivät
painu valun aikana. Holvin varaan tuettaessa on varmistettava, että holvin alla on riittävä taipumia estävä tuenta
tai varmistetaan suunnittelijoilta, ettei holvin kantokyky
ylity eivätkä taipumat aiheuta tukien liiallista painumista.
Tukipinnan suositusarvo on 60 mm. Kuorilaattaelementtiä
asennettaessa tukipinnan pituuden on oltava vähintään 40
mm. Jos se on alle 40 mm, on laatan alle asennettava lisätuki tuen viereen valun ajaksi. Paikallavalun alapintaan on
lisäksi asennettava kutakin 4 punosta kohden ankkurointiraudoitus 1T12. Lisäraudoitus ankkuroidaan tuelle ja raudoitus ulottuu elementin päälle 600 mm.
Asennettaessa kuorilaattaelementtejä palkkien päälle ilman työnaikaisia välitukia suositellaan 80 mm:n tukipituutta. Ripustettaessa kuorilaattarakenne yläpuolisista

Paikallavalun yläpinta valetaan suoraksi

e

Liittolaatta esikorotetaan (e) työnaikaisen tuen avulla
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   Kuorilaattaelementin työnaikainen tuenta

rakenteista tai seinässä on yli 600 mm pitkä aukko, on
laattaelementissä lisäansaat, jotka paikallavaluun asennettavien ripustusterästen välityksellä siirtävät kuormat
kantavaan rakenteeseen. Kuorilaattaholvin kantavana primäärirakenteena voidaan käyttää myös liittopalkkeja, jotka vaativat myös työnaikaisen tuennan. Kuorilaattojen
tuenta poistetaan aina ennen palkkitukia.
Kuorilaattaelementit suunnitellaan yleensä kestämään
työnaikaista hyötykuormaa 0,5 kN/m2 paikallavalun painon lisäksi kuorilaattaelementtien ollessa tuettuina työnaikaisilla tuilla sijoituskaavion mukaisesti.
Työmaan on pidettävä huoli siitä, että yksittäisen laattaelementtien työnaikainen kuormitus ei missään vaiheessa ennen paikallavalun kovettumista ylitä paikallavalun painon lisäksi tasaista kuormaa 0,5 kN/m2 vastaavaa rasitusta.
Laattaelementtien päälle ei saa varastoida esim. raudoiteverkkoja, tiililetkoja tai muuta tavaraa siten, että edellä
mainittu rasitus ylitetään.
Erikoistapauksissa kuorilaattaelementti voidaan asentaa
tukemattomana. Valunaikana tukemattomia kuorilaattaelementtejä ei suositella, koska elementtien välisiin saumoihin jää yleensä hammastuksia. Käytettäessä kuorilaattaelementtejä yhdessä ontelolaattojen kanssa, asennetaan kuorilaattaelementit aina asennuksenaikaisten tukien varaan ja esikorotetaan ontelolaatan alapinnan kanssa samaan tasoon.

1. Jos tukilinjan kohdalla on poikkisuunnassa yli
400 mm leveä reikä yhden laatan osalla, lisätuet on
asennettava noin 200 mm:n päähän reiän reunasta
ja vähintään 700 mm:n päähän tukilinjasta.
2. Jos tukilinjojen välissä on poikkisuunnassa yli
400 mm leveä reikä yhden laatan osalla, lisätuet on
asennettava noin 200 mm:n päähän reiästä. - Jos
reiän päästä tukilinjaan on vähemmän kuin 400 mm,
ei lisätukea tarvitse siihen asentaa.
3. Jos ulokkeen pituus on suurempi kuin 1/5 työnaikaisen tuennan jännevälistä tai suurempi kuin 400 mm,
on ulokkeen pään alla käytettävä lisätukea. Lisätuet
asennetaan laatan poikkisuuntaan vähintään reiän
leveyden matkalle. Lisätukea ei saa kiristää niin tiukalle, että se nostaa kuormittamatonta kuorilaattaelementtiä, vaan mieluummin niin, että taipuma on
valun jälkeen tuen kohdalla sama kuin viereisillä ilman heikennyksiä olevilla laatoilla. Muut lisätuennat, kuin varsinaiset työnaikaiset tuet ja ulokkeiden
alla olevat tuet, voidaan poistaa, kun paikallavalu on
saavuttanut riittävän lujuuden.
Lisätuennat ja elementin rikkoutuminen käsittelyn, reiän
tekemisen tai paikallavalun aikana sekä heikennyksistä
johtuvat hammastukset voidaan välttää tekemällä reikä ensin ehjän laatan päälle asennetun varauksen avulla
jälkivaluun ja valun kovettumisen ja varauksen poistamisen jälkeen poraamalla tai sahaamalla kuorilaattaelementtiin.

Reikien ja heikennysten kohdalta kuorilaattaelementti voi
valumassan painosta katketa, kiertyä, lohjeta reiän kulmasta tai taipua viereisiä laattoja enemmän. Näistä syistä heikennysten kohdalla on käytettävä asennuksenaikaista lisätuentaa ainakin seuraavissa tapauksissa. Nämä
tuennat on asennettava oikeaan korkoon jo ennen kuorilaattojen asennusta. (Kuva viereisellä sivulla):
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~ 200

≥400
≥400

≤ 400

≥400

~ 200

≥ 700
~ 200

≥ 200

~ 700

~ 700

Reikä tuen kohdalla
Syvennys tuen kohdalla
Reikä tai syvennys tukien välillä

~ 200

~ 200

≥ 400 tai
≥ 1/5

Uloke

Halkeama W ≤ 0,2 mm
≤ 300

Aukko tuella

Reikien ja muiden heikennysten vaatima lisätuenta.

11.5 Työnaikaiset kiinnitykset
Kaikkien kiinnityksien aiheuttamat kuormitukset laatastolle tulee ottaa huomioon laattojen punostusta määritettäessä. Kiinnityksien osalta noudatetaan kiinnikkeen
valmistajan ohjeita. Rakenteelliset kiinnitykset laatastoon
tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.
Kiinnitykset laataston yläpintaan:
• Ontelolaataston ja myös seinäelementtien asennus
aikaisten tukien alapäiden ja muiden vastaavien tuentojen kiinnittämiseen suositellaan lyöntiankkureita.
• Lyöntiankkurin reikä porataan laatan yläpintaan uuman kohdalle. Yläpunoslaattojen kohdalla on selvitettävä punosten sijainti niin, ettei niitä vahingoiteta.
Kiinnitykset laataston alapintaan:
• Onteloiden välisen uuman kohdalle ei yleensä tehdä
kiinnityksiä, koska uumassa sijaitsevia jänneteräksiä
ei saa vahingoittaa. Mikäli jänneterästen paikat sekä
kiinnitysmenetelmät selvitetään erikseen, voidaan
kiinnityksiä tehdä erikoista varovaisuutta noudattaen.
• Onteloiden kohdalla alakannaksen suurin sallittu kuormitus valitaan kiinniketoimittajan ohjeiden mukaan.
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• Raskaammat kiinnitykset tehdään joko laattojen väliseen saumaan tai ontelon kohdalle tehtävään vahvistusvaluun.
• Tartuntoja voidaan kiinnittää myös ampumalla onteloiden kohdalle nauloja kiinnikevalmistajan ohjeiden
mukaan.

11.6 ISC-ankkurivaraus
Ontelolaatoissa on mahdollista käyttää putoamissuojausankkuritappia (ISC GG301). Ankkuritapin kiinnittämistä
varten tehtaalla on mahdollista erikseen sovittaessa tehdä
reiät, halkaisijaltaan 20 mm ontelolaattaan. Ankkuritapin
paikat on esitettävä tilaajan lähtötiedoissa. Ankkuritappivarauksia ei voi tehdä alle 265 mm:ä korkeisiin ontelolaattoihin, eikä kuorilaattoihin. Kylpyhuonesyvennyksellisiin laattoihin tampattuun päähän ei voida tehdä varausta. Muunlaisia valjaskiinnitysratkaisuja ei Parma Oy tee tehtaalla ontelolaattoihin.
Lisätietoja ankkuritapista löytyy osoitteesta:
http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/elementtienasennus/tyoturvallisuus

11.7 Laattojen tukipinnat
Laatat asennetaan tasopiirustusten mukaiselle paikalleen
suunnitelmien mukaisen tukipinnan pituuden ja sallittujen asennustoleranssien mukaan. Tukipinta on P37- ja
sitä matalammilla laatoilla betoniseinän tai teräsrakenteen päällä yleensä 60 mm. Harkkorakenteisiin tukeutuvien laattojen tukipinta on yleensä harkkoseinän lohkeamisvaaran takia suurempi, usein 80 mm. P40- ja P50-laatoilla tukipinta on yleensä 100 mm.
Asennettaessa on aina varmistettava, että laatan kantokyvyn mukainen pienin sallittu tukipinnan pituus ei alitu.
Se on laattatyypin mukaan joko 40 mm (P18M, P20, P27,
P32, P37) tai 80 mm (P40, P40R, P50 ja P50R).

11.8 Kaarevuuserojen tasaus
Laattojen alapinnat asennetaan samaan tasoon. Laattojen kaarevuudet voivat kuitenkin vaihdella laattojen pituudesta, punosmääristä ja rei’ityksestä johtuen. Lisäksi

kylpyhuonelaatoissa laatan osien jäykkyyksien erot lisäävät kaarevuuseroja.
Kaarevuuseroista johtuen laattojen välisiin saumoihin
syntyy hammastuksia, jotka tulee tasata ennen laataston
saumavalua, kun laataston alapinta jää näkyviin. Tasauksessa on kuitenkin otettava huomioon, että sallittuja rakentamistoleransseja ei ylitetä.
Vierekkäisten laattojen kaarevuuserot tasataan
tarvittaessa:
• Alta päin säädettävän pystytuen ja poikittaisen tuen
avulla jännevälin keskeltä.
• Pelkällä säädettävällä pystytuella laatan toisen pystyuuman kohdalta.
• Kiristyspultilla sauman läpi.
• Käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja: Esimerkiksi
märkätilojen alas laskettujen tilojen kohdilla on usein
mahdollista laskea kaarevan kylpyhuonelaatan pää
muuta ontelolaatastoa alemmaksi.

Kaarevuuserojen tasaus pystytuen ja poikittaistuen avulla.
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Kaarevuuserojen tasauksessa on otettava huomioon
seuraavat seikat:
• Laattojen tasaus kuormittamalla tai asennusnosturia
käyttäen on kielletty.
• Laattojen pituussuuntainen siirtyminen on aina estettävä ennen tasaamista esimerkiksi kiilaamalla tasattavan laatan päätysaumat.
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• Laattaa ei saa nostaa tasaustuennalla poikki. Tasaus
voi olla korkeintaan 0,1 % jännevälistä eli 1 mm/laatan pituusmetri, paitsi P37-, P40- ja P50- laatoilla
0,05 % eli 0,5 mm/laatan pituusmetri.
• Tasaustuet voi poistaa kun saumabetoni on kovettunut. Lisäksi on valvottava, että esimerkiksi jälki- ja reunavalujen muotteja tuettaessa ei käyristetä laattaa
tarpeettomasti ylöspäin.

12. NOSTOKANNAKSET

ONTELOLAATTOIHIN VOIDAAN JÄTTÄÄ niiden kuljetus- ja
asennusaikaisen kestävyyden takia nostokannaksia. Ne
merkitään sekä ontelolaattoihin, ontelolaataston asennuspiirustukseen että ontelolaattojen mittalappuihin
NOK-merkinnällä. Nostokannakset saa poistaa laataston
saumavalujen kovettumisen jälkeen.

Mikäli seinänkiinnityskolo on jouduttu jättämään elementin turvallisen noston takia tehtaalla tekemättä, voidaan
se poikkeuksellisesti poistaa ontelolaatasta ennen saumavalujen suorittamista.

Nostokannakset on merkitty laattaan NOK-merkinnöillä. Ne voi poistaa saumavalujen kovettumisen jälkeen.
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13. ONTELOLAATTOJEN REI’ITYS TYÖMAALLA

SAUMATTUUN LAATASTOON VOIDAAN onteloiden kohdalle tehdä reikiä mihin kohtaan tahansa alla olevien ehtojen mukaisesti. Reikien suurin koko on esitetty oheisessa kuvassa.
Reikiä voi olla enintään 3 kpl (P32, P40 ja P50 laatoissa
2 kpl) samassa ehjässä poikkileikkauksessa.

P18M

P20

P37

P40

P27

P40R

P32

P50
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Samaksi poikkileikkaukseksi määritellään poikkileikkaus, jossa reikien sisimmäisten reunojen välinen etäisyys on alle 2500 mm. Pienet, alle 150 mm halkaisijaltaan, onteloiden kohdalle tulevat reiät suositellaan
tehtäväksi työmaalla. Yli 500mm pitkien reikien tekeminen on varmistettava suunnittelijalta.

P50R

	
  

13.1 Laataston reunalle tehtävät
		kiinnitysvaraukset
Mikäli laataston reunaan tulevien kiinnityselinten tarvitsemat kolot tehdään työmaalla, on otettava huomioon,
että kolon teko ei saa vaurioittaa laattaa eivätkä jänneteräkset 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:
1. Puhkaistaan reunimmainen uuma.
2. Puhkaistaan ontelo ylhäältä päin.
3. Työstetään varaus suorakaiteen muotoiseksi.

13.2 Kylpyhuonevarausten lisävaraukset
Ontelolaattojen kylpyhuonevarauksiin voi työmaalla saumavalujen kovettumisen jälkeen tehdä suunnitelmissa
huomioidut, mutta asennuspiirustuksen ja mittalapun
mukaan nostokannaksina toteutetut lisävaraukset.
Ennen muiden lisävarausten tekemistä on ontelolaataston kantavuus tarkistettava rakennesuunnittelijalta. Sovitut lisävaraukset tehdään saumavalujen kovettumisen
jälkeen. Poikittaisia lisävarauksia tehtäessä laatasto on
syytä tukea alapuolelta.

13.3 Reikien putoamissuojaukset
Erikseen sovittaessa voidaan toimittaa tehtaalla valmiiksi
asennetut putoamissuojaukset reikien päälle.
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14. KUORILAATTOJEN REIÄT JA PUTKITUKSET

KUORILAATASTOON VOIDAAN TEHDÄ reikiä seuraavilla
tavoilla:
• kuorilaattaelementtien valmistuksen yhteydessä
tehtaalla
• asentamisen jälkeen ennen paikallavalua
• muotittamalla varaus paikallavaluun ja tekemällä
kuorilaattaelementtiin reikä paikallavalun valamisen
jälkeen.
Valmiin kuorilaattarakenteen kannalta reikien sijoittelu laatastoon on varsin vapaata, kun vain valitaan sopiva rei’ittämistapa. Noudattamalla suositusta reikien sijoittelussa voidaan reikien aiheuttama heikennys ja katkaistavien jänneterästen määrä minimoida, jolloin päästään laataston rakenteellisen toiminnan kannalta parhaaseen mahdolliseen
lopputulokseen. Myös laattojen käyristymäerot jäävät pienemmiksi. Kuorilaatastoon tehtävien reikien ja varausten
suhteen tulee noudattaa kuorilaatan rei’itysohjeita.

Lävistyksen
kokoinen reikä
työsaumaverkossa

Kuorilaatta
Työsaumaverkko
kuorilaatan
reikävarauksen
kohdalla

Työsaumaverkon käyttö reikävarauksen päällä
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14.1 Tehtaalla tehtävät reiät kuorilaattaan
Kaikkien reikien, jotka on tehtävä ennen elementtien paikoilleen asentamista, tulee olla muodoltaan, kooltaan ja
sijainniltaan sellaisia, että elementti kestää jännittämisen, nostojen, kuljetuksen ja asennuksen aiheuttamat rasitukset.
Valmiiksi tehdyt reiät vaativat usein ylimääräisen työnaikaisen tuennan. Tarvittavat lisätuennat on merkitty asennuspiirustuksiin. Reikien mitoituksessa on otettava huomioon sijainti- ja kokotoleranssit. Ylisuuret reiät voivat aiheuttaa ylimääräistä laudoitus- ja paikkaustyötä.
Reikävarauksen päälle kannattaa sijoittaa työsaumaverkko, johon tehdään mittatarkka reikä putkien asennusvaiheessa. Tällöin ei erillistä tukkolaudoitusta välttämättä
tarvita (ks. kuva alla).

14.2 Tehtaalla asennettavat sähkörasiat
		kuorilaattaan
Käytettäessä tehtaalla asennettavia sähkö- tai sprinkler-rasioita, tulee rasioiden keskikohtien sijaita 180 mm:n,
410 mm:n tai 600 mm:n etäisyydellä laattaelementin reunasta jänneterästen sijainnin takia (ks. allaoleva kuva).

600
410
180

600
410
180

Pituussuunnassa ei ole sijoitusrajoituksia. Rasia ei kuitenkaan voi olla KL-laattaelementin päässä ansaan kohdalla.

= Jakorasia AU8 + korotusrengas AK14 (Ensto)
= Kojerasia AU5.2 + korotusrengas PMR399 (Ensto)

Sähkörasioiden sijoitus kuorilaattaelementtiin.

14.3 Asentamisen jälkeen ennen
		 pintavalua tehtävät reiät ja
		 varaukset kuorilaattaan
Asennettuihin, työnaikaisesti tuettuihin kuorilaattaelementteihin saa tehdä ennen paikallavalua työmaalla reikiä ja loveuksia seuraavin edellytyksin:
• Pieniä sähköreikiä (d=n. 20 mm) saa samaan KL-laattapoikkileikkaukseen (b=1200 mm) tehdä enintään 5 kpl
• Halkaisijaltaan korkeintaan 150 mm tai korkeintaan 150 x 150 mm2 reikiä saa tehdä yhden yhteen
KL-laattapoikkileikkaukseen (b=1200 mm), jossa ei
ennestään ole reikää, lovea tai ohennusta
• Mikäli suunnitelmiin on tehty muutoksia laattojen valmistuksen jälkeen, on reiät pyrittävä tekemään niihin laatan osiin, joissa ei ole jänneteräksiä (kuva alla).
Näiden sijainti näkyy valmistuspiirustuksissa. Mittapiirustuksista poikkeavien reikien kohdalta jänneteräksiä
saa katkaista vain suunnittelijan luvalla.
• KL-laattaelementtiin saa tehdä suurempia kuin
150 mm:n reikiä edellyttäen, että rakenteen kapasiteetti tarkistetaan suunnittelijalta ja todetaan riittäväksi.
Reikien lisätuenta on tehtävä kuten kohdassa 11 on esitetty. Suuret reiät on suositeltavinta tehdä liittolaattaelementtiin paikallavalubetonin kovetuttua käyttäen paikallavalussa varausmuotteja. Työmaalla tehtävien reikien pielet on tuettava työohjeen mukaan ennen reikien
tekoa. Kun reikä tai varaus tehdään työmaalla, saadaan
se tarkasti oikeaan kohtaan, joten se voidaan tehdä vähimmäismitoilla. Reikien poraus suositellaan tehtäväksi
liittolaattaelementin alapuolelta, jolloin vältetään reiän
reunojen lohkeilu.
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14.4 Asentamisen jälkeen tehtävät,
		 paikallavaluun tulevat putkitukset
		kuorilaattaan
Paikallavaluun saa asentaa sähköputkia (dmax=30 mm)
seuraavat enimmäismäärät, ellei niiden vaikutusta kapasiteettiin erikseen tutkita:
KL-laattaelementti:
• pituussuunnassa enintään 10 kpl/m
• poikkisuunnassa suurin sallittu putkitiheys on 10 kpl/m
• yhdessä ryhmässä saa olla enintään 5 putkea
• ryhmien vapaa väli > 150 mm

	
  

Yli 30 mm:n putkia saa asentaa mittapiirustukseen merkittyjen putkien lisäksi seuraavin edellytyksin:
• Laatan poikkisuuntaan tulevien putkien yläpuolelle on
jäätävä betonikerros, jonka vähimmäispaksuus ilmenee rakennepiirustuksista tai kuvasta 18. Poikkisuuntaiseksi katsotaan putki, jonka suunta eroaa laatan pituussuunnasta enemmän kuin 30°.
• Putkien vapaan välin on oltava > 150 mm.
• Putkia ei saa asentaa KL-liittolaattojen ansaslenkkien sisään.

Putkien yms. yläpuolella tarvittavan betonikerroksen minimipaksuus.
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14.5 Reikien tekeminen paikallavalun
		 jälkeen kuorilaattaan
Muotittamalla asennusvaraukset paikallavaluun ja tekemällä reikä kuorilaattaelementtiin valun jälkeen voidaan
reiät tehdä ilman lisätuentoja. Jos laatasto tehdään käyttämättä työnaikaisia tukia, on suuremmat reiät tehtävä

aina paikallavalun jälkeen. Reiät voidaan tällöin tehdä
tarkasti oikean kokoisiksi ja oikeaan paikkaan. Reikien tekoa ja jälkityötä työmaalla voidaan helpottaa mm. käyttämällä paikallavalussa ennalta suunnitelluissa paikoissa täytekappaleina Siporex-, kevytsorabetoni- tai polystyreenikappaleita, joiden kohdalta yksittäiset mittatarkat reiät porataan.

KL 100, KL 120, KL 150
1200

125

135 100 100 85 110 85 100 100 135

125
Reiät sallittuja
valkoisella vyöhykkeellä

900

Sähkörasioiden sijoitus
valkoiselle vyöhykkeelle

Pienien reikien sijoittelu kuorilaattaelementissä.
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15. ONTELOLAATTOJEN VESIREIÄT

ONTELOLAATOISSA TULEE OLLA vesireikä jokaisessa erillisessä (myös työmaavalulla erotetussa) ontelossa työmaalla onteloon pääsevän veden poistamiseksi.

veden pääsyn onteloiden päiden vesireikien kautta pois.
Vesireikien tekemisestä näihin onteloihin huolehtii työmaa. Katso kohta 27.

15.1 Tehtaalla tehtävät vesireiät

Onteloiden vedenpoistoreiät tulee tehdä mahdollisimman
nopeasti laattojen saumaamisen jälkeen välipohjarakenteen kuivumisen jouduttamiseksi ja jäätymisvaurioiden
välttämiseksi. Normaalia suuremmat vesireiät (esimerkiksi
pysäköintitaloissa suosituskoko on Ø 20 mm) tehdään työmaalla. Myös vinoon asennettujen laattojen vesirei’itys on
suunniteltava erikseen. Ostaja täyttää vesireiät juuri ennen
välipohjan alapinnan pintatöitä. Ulkotiloissa olevien laattojen vesireikiä ei saa täyttää, ja on mietittävä tarve vesirei’istä tulevan veden ohjaukselle.

Ontelolaatan molempiin päihin porataan tehtaalla vesireiät
Ø 12–14 mm. Ne tehdään alapintaan noin 500–1500 mm
laatan päästä. Kylpyhuonelaatoissa, joissa varaus on laatan
päässä, reiät porataan vain laatan toiseen päähän. Mikäli
näitä vesireikiä puuttuu, tulee työmaan ottaa yhteyttä Parman projektinhoitajaan tai -päällikköön.

15.2 Ontelolaattojen vesireikien avaus
		työmaalla
Työmaalla tarkastetaan ontelolaattojen päiden vesireiät
ja rakennustöiden aikana tukkeutuneet vesireiät avataan.
Laatastossa on myös useita paikkoja, joissa reiät, varaukset, tartunnat, valut tms. tukkivat ontelon ja estävät näin
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16. ONTELOLAATTOJEN SÄHKÖ- JA PUTKIASENNUKSET

Kun sähköputkien em. suurempi määrä on otettu jo suunnitteluvaiheessa huomioon, laatan päähän on tehtaalla
tehty oheisen kuvan mukainen sähköputkitusvaraus. Pituussuuntaisten saumojen putkituksia voidaan välttää tekemällä asennukset laatan onteloihin.

Sähköputket

Saumabetoni
Alue, jolle sähköputket
voidaan asentaa
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SÄHKÖ- JA PUTKIASENNUKSET TEHDÄÄN erikois-suunnittelijoiden ohjeiden mukaan. Asennuksista on kerrottu myös
Parma-ontelolaattojen suunnitteluohjeessa. Putket asennetaan kuvan mukaan sauman puolivälin yläpuolelle, jolloin saumaraudoitukset sopivat saumaan ja saumabetoni
voidaan kunnolla tiivistää. Sähköputkien määrä ontelolaattasaumassa ilman eri ohjeita on ääniteknisistä syistä:
• Ontelolaatan pituussuuntaiseen saumaan saa asentaa
korkeintaan kaksi 20 mm:n sähköputkea.
• Ontelolaatan päätysaumaan saa asentaa korkeintaan
kolme 20 mm:n sähköputkea.

150

Sähköputkivarauksia tukialueelle ei saa tehdä työmaalla
ilman erillistä suunnitelmaa.

Saumateräs

Saumabetoni

50

Alue, jolle sähköputket
voidaan asentaa
kolo 50x150 laatassa

150

Saumateräs
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17. LAATTOJEN VALMISTUSTOLERANSSIT

PARMA OY:N ONTELO- JA KUORILAATTOJEN tuotannossa ovat käytössä seuraavat valmistustoleranssit:

Laatan poikkileikkauksen korkeus mitataan keskimmäisen
ja reunimmaisen uuman kohdalta sekä reunimmaisen ontelon 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

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

t3

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

hon sisältyy mahdollinen ennakkokorotus ja laskennallinen taipuma. Laskennalliset taipumat koskevat
laattoja, joissa ei ole reikiä tai varauksia.

b

a

VALMISTUSTOLERANSSIT
1. Pituus (L) +/- 15 mm tai L/1000 Pituus mitataan laatan yläpinnasta laatan keskeltä
2. Leveys (b) kokonainen laatta + 0..- 5 mm kavennettu
laatta +/- 20 mm
3. Korkeus (h)

t2

t1

h

y

Poikkeama ennakkoon suunnitellusta taipumasta, jo-

t1

b

d

b

L
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18. LAATASTOJEN RAKENTAMISTOLERANSSIT

ONTELO- JA KUORILAATTOJA KÄYTETTÄESSÄ tulee ottaa
huomioon laatan riittävä tukipituus (ls), sauman mahdollinen hammastus (a) ja laatan alkukaarevuus (d) pintabetonin
nimellispaksuutta (t) määrättäessä.
Ontelolaattojen kantavuuden kannalta laattojen sallittu minimitukipituus asennuksen jälkeen on 40 mm ja laatoille
P40, P40R, P50, P50R 80 mm. Laattojen mahdolliset kaarevuuserot 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
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19. ONTELOLAATASTON SAUMATERÄKSET

ONTELOLAATASTO SIDOTAAN SAUMATERÄSTEN ja -valujen avulla yhtenäiseksi jäykäksi levyksi, joten saumavalujen onnistuminen on sekä rakenteellisesti että ääniteknisesti toimivan välipohjan perusedellytys. Kaikki
laatastoon tulevat sauma- ja rengasteräkset sekä teräsosat asennetaan rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen tarvittaessa asennusvälikkeitä. Raudoitteiden on
mahduttava niille varattuun tilaan huomioiden riittä-
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vä tila betonointia varten ja raudoitusta suojaava betonikerros. Saumaterästen tulee sijaita laatan korkeuden puolivälin alapuolella. Ne eivät saa kuitenkaan sijaita sauman pohjalla, ettei teräksen tartunta betoniin
jää huonoksi. Laatastoa kiertävät rengasteräkset tulee
ankkuroida huolellisesti rakennesuunnitelmien mukaan, jotta laatasto toimii levyrakenteena ja vältytään
esimerkiksi laattasaumojen halkeilulta.

20. ONTELOLAATASTON SAUMAUS JA JÄLKIVALUT

20.1. Saumabetonin vaatimukset

20.3 Saumabetonointi ja jälkivalut

Saumojen lujuusvaatimukset eri työvaiheissa on tarkistettava rakennesuunnitelmista. Erityisesti on muistettava selvittää vaadittu saumojen lujuus ennen työnaikaisen
tuennan poistamista.

Saumojen betonointi tehdään pumppaamalla tai valusuppilon avulla. Betoni tiivistetään aina sauvatäryttimellä. Tarvittaessa betonointi tehdään kahdessa vaiheessa.

Saumoille asetetaan lujuusvaatimusten lisäksi myös muita vaatimuksia mm. ääneneristyksen, kosteuden ja paloominaisuuksien osalta. Vain tiivis sauma suojaa teräksiä
korroosiolta ja toimii äänieristeenä. Saumabetonin kiviaineksen maksimi raekoko on yleensä 8 mm. Betonissa
tulee käyttää notkistinta työstettävyyden parantamiseksi
ja veden vähentämiseksi. Saumabetonimenekit selviävät
taulukosta kohdassa 2.

20.2. Valmistelevat työt
Saumat puhdistetaan ennen laattojen saumausta lumesta, jäästä ja roskista. Ennen saumausta laattojen päiden
valutulppien tulee olla paikoillaan ja onteloiden tulee olla
huolellisesti tukittuina myös reikien ja varausten kohdilta
kartiovalutulpilla, styrox-tulpilla tai muuten.
Kun ehjän ontelolaattareunan viereen tulee jälkivalu tai
leveä saumavalu, on suositeltavaa tehdä laataston alapintaan laatan ja valun rajakohtaan listalla v-ura. Muotteja 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.

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 sauma 20 mm
vajaaksi paremman tartunnan saavuttamiseksi. Saumaustyön jälkeen laataston pinta puhdistetaan huolellisesti tasoitteen ja pintabetonin tartunnan varmistamiseksi. Myös laataston alapinnasta ja viemäröintiurien pohjista kannattaa betoni- ja sementtiliimavalumat poistaa ennen saumabetonin sitoutumista esimerkiksi harjaamalla.
Saumaustyön vaatimukset kasvavat talvella, sillä betonointiolosuhteet vaikeutuvat. Saumausmassan lujuudenkehitys on riippuvainen lämpötilasta. Kylmänä vuodenaikana käytetään pakkasbetonia tai lämmitystä,
kunnes saumabetoni on saavuttanut jäätymis- tai muuten riittävän lujuuden. Laataston lämmitys on aloitettava riittävän aikaisin, jotta ontelolaatat ehtivät lämmetä
ennen valua.
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20.4 Onteloiden umpeenvalut
Laatastoon jää usein onteloon tulevista tartunnoista, lähekkäin olevista hormirei’istä tai laatan käsittelyä varten
laattaan valetuista nostolenkeistä johtuen lyhyitä umpinaisia ontelopätkiä. Usein on järkevää valaa tämäntyyppinen ontelo kokonaan umpeen esimerkiksi nostolenkin ja
kantavan seinän välissä. Asuinrakennuksen ulkoseinälinjan reunimmainen ontelo on usein perusteltua valaa umpeen varsinkin, kun siihen tulee parvekekiinnityksiä. Onteloiden umpeenvaluja voidaan tarvita myös ääniteknisistä

tai rakenteellisista syistä 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
onteloita ei valeta umpeen, veden poistuminen onteloista on varmistettava.
Mikäli tasopiirustukseen merkitsemättömiä onteloiden
umpeenvaluja on tarpeen tehdä työmaalla, on
laattojen kapasiteetti aina varmistettava kohteen
punossuunnittelijalta!

Kun valusuppilon kanssa käytetään valusukkaa ja annostelulaitetta,
varmistuu sauman täyttyminen ja jälkityöt	
   vähenevät.

Saumavalubetoni tiivistetään aina sauvatäryttimellä sauman lujuuden
ja äänieristävyyden varmistamiseksi.
Valuroiskeiden poistaminen ja sauman viimeistely on helpointa tehdä
ennen betonin kovettumista.
Myös alapuolen valumat on helpointa siistiä heti valun jälkeen.
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21. KUORILAATAN PAIKALLAVALU

KUORILAATTOJEN ALAS TAIPUNEET ansaslenkit on oikaistava pystyyn ennen valua. Pitkien laattojen keskimmäiset nostolenkit on syytä taivuttaa alaspäin, jotta ne eivät jää liian lähelle valmista betonipintaa. Laattojen pinta on puhdistettava ennen valua paineilmalla, harjalla tai
vesisuihkulla. Vesisuihkulla puhdistaminen on tehtävä
riittävän ajoissa, että ylimääräinen vesi ehtii kuivua. Vesisuihkulla puhdistamista ei suositella kohteissa, joissa rakenne tullaan pinnoittamaan ja rakenteen riittävästä kuivumisesta ei aikataulusyistä ole varmuutta.
Pintojen puhdistamisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä hienojakoisen ainesosan (pölyn) poistamiseen. Pintaan imeytynyt lika (öljy yms.) ja kiinteä aines kuten (betoniroiskeet) on poistettava mekaanisesti.
Kuorilaattaelementin pinta saa valettaessa olla kuiva tai
kostea, irtovettä ei laatan pinnalla saa kuitenkaan olla.
Paikallavalua ei saa suorittaa laatalle, jonka pinnalla on
irtovettä. Paikallavalubetoniksi kannattaa valita maksimiraekooltaan mahdollisimman suuri ja jäykkä massa (esim.
C25/30, maksimiraekoko 32 mm, notkeus 2...3 sVB) kutistumisen ja halkeiluriskin pienentämiseksi.
Paikallavalu kannattaa yleensä tehdä yhtenä kerroksena
(kerralla valmiiksi tehty pinta) mm. kuivumisen nopeuttamiseksi. Betonin lähtö- notkeutena voidaan käyttää notkeutta 3...5 sVB, jolloin valunotkeus aikaansaadaan notkistamalla betonia 1 tai 2 notkeusluokkaa (valunotkeus
2...3 tai 1...2 sVB).
Pinnoitettavia kuorilaattarakenteita suunniteltaessa ja
toteutettaessa rakenteen kuivuminen pinnoituskosteuteen on aina huomioitava aikataulusuunnittelussa ja betonin valinnassa. Mikäli pinnoitettavan kuorilaattarakenteen (asunnot, toimistot jne.) kuivumisaikaa halutaan aikataulusyistä lyhentää, paikallavalubetonina kannattaa
käyttää nopeammin kuivuvaa betonia, jonka kuivumisaika

on oleellisesti normaalibetonia nopeampaa. Suurimmasta sallitusta päällystettävyyskosteudesta ja kuivumisajasta riippuen valmisbetonitoimittajilla on tarjolla useita eri
olosuhteissa eriasteisesti kuivuvia betonilaatuja. Nopeasti kuivuvia betonilaatuja käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota jälkihoidon aloittamiseen jo valun yhteydessä (esim. ruiskutettavat jälkihoitoaineet, ks. kohta 22).
Betoni voidaan siirtää holville pumppaamalla tai nostoastialla.
Betoni tulee levittää mahdollisimman tasaisena kerroksena, sillä epätasaiset betonikerrokset aiheuttavat laattoihin epätasaisia taipumia, laattojen hammastuksia
sekä pahimmassa tapauksessa laatan katkeamisen kantokyvyn ylittymisen seurauksena.
Paikallavalu on tiivistettävä järjestelmällisesti ja huolellisesti kuorilaatan ja tuoreen betonin välisen tartunnan varmistamiseksi. Tiivistäminen on tehtävä hyvin etenkin reuna-alueilla, reikien ja aukkojen ympäristössä, tiheästi sijoitettujen raudoitusten ja talotekniikka-asennusten ympärillä sekä työ- ja valusaumojen kohdalla. Käytettäessä
sauvatärytystä tiivistys suoritetaan ruuduittain sauvapistojen välin ollessa noin 400 mm (tärysauvan halkaisija
50–60 mm). Tärysauvaa ei saa uittaa (vetää vaakasuunnassa) betonissa erottumisriskin takia, vaan sauvan annetaan painua betoniin pystyasennossa.
Paikallavalun yläpinta valetaan vaakasuoraksi (kuva sivulla 24) ellei suunnitelmissa ole toisin esitetty. Betonoinnin
jälkeen on valumat syytä poistaa heti tuoreeltaan. Laattaelementin saumojen alareunat ja valumat harjataan tai
pestään puhtaiksi. Yleensä laataston saumaus tapahtuu
paikallavalun yhteydessä. Käytettäessä kuorilaattaelementtejä yhdessä ontelolaattojen kanssa (esim. KH-kohdat, ulokeparvekkeet), ei kuorilaattaelementtejä saa saumata ennen paikallavalua.
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22. BETONIN JÄLKIHOITO

JÄLKIHOIDON TARKOITUKSENA ON VARMISTAA betonin
lujuudenkehitys ja estää betonin pinnan liian nopea kuivuminen. Jälkihoitotoimenpiteet sekä niiden aloitusajankohta ja kesto ovat rakenteesta, sen koosta ja muodosta, siinä käytetystä betonista sekä sitä ympäröivistä olosuhteista riippuvia. Näin ollen kulloinkin soveliaimman
jälkihoitomenetelmän valinnan tulee perustua kaikkien
vaikuttavien tekijöiden tuntemiseen.
Betonin kutistuminen on vastoin yleistä luuloa lähes riippumaton jälkihoitoajan pituudesta. Kun jälkihoito lopetetaan, betoni kutistuu veden haihtumisen seurauksena
(kuivumiskutistuminen). Kuitenkin mitä pitempään esimerkiksi laattarakennetta jälkihoidetaan sitä paremmat
edellytykset sillä on kestää kutistuman aiheuttamat jännitykset. Jälkihoidolla turvataan siten etenkin betonin vetolujuuden kehittyminen.

22.2 Peittäminen muovikalvolla
Betonipinnan peittäminen on huolellisesti suoritettuna
hyvä jälkihoitomenetelmä. Pintaa ei tarvitse lisäkastella betonista haihtuvan kosteuden tiivistyessä muovin ja
pinnan väliin, kunhan peittäminen vain on tehty mahdollisimman nopeasti valun jälkeen ja muovipeiton saumakohdat on teipattu tai muulla keinoin estetty tuulen puhaltaminen muovin alle. Menetelmä estää plastisten kutistumishalkeamien muodostumisen, mikäli peittäminen
tehdään heti valun jälkeen tai jo sen edistyessä.

Hyvin jälkihoidetulla rakenteella on huonosti jälkihoidettua paremmat kovettuneen betonin ominaisuudet kuten
esimerkiksi kulutuksenkestävyys ja tiiveys. Jälkihoito tulee
aloittaa välittömästi betonoinnin jälkeen, jotta halkeilu
saataisiin minimoitua. Lyhin jälkihoitoaika on yleensä kolme vuorokautta, mutta pakkas-, kulutus- tai kemiallisen
rasituksen alaiseksi joutuvilla rakenteilla sen tulee olla
vähintään seitsemän vuorokautta. Eri ohjeissa annettuja jälkihoitovaatimuksia voidaan joutua soveltamaan esimerkiksi rakenteen valmistustekniikasta johtuvista syistä.
Valettu betonipinta jälkihoidetaan kastelemalla, muovilla tai jälkihoitoaineella. Seuraavassa on tarkasteltu jälkihoitomenetelmiä lähinnä betoniteknologiselta kannalta.
Yleensä riittävä jälkihoitoaika on 5...7 vuorokautta.

Usein kuitenkin betonipinnalle asetetut työstövaatimukset mahdollistavat peittämisen vasta niin myöhään, että
halkeamat ovat jo ehtineet muodostua. Tällöin jälkihoito
tulee aloittaa ns. esijälkihoitoainetta käyttäen.

22.1 Kastelu

Nestemäisten ruiskutettavien jälkihoitoaineiden tarkoituksena on muodostaa betonin pinnalle lähes täysin kosteutta läpäisemätön kalvo. Niiden käyttö on tehokas jälkihoitomenetelmä, joka mahdollistaa jälkihoidon myös
plastisen kutistumishalkeilun kannalta riittävän aikaisen
aloituksen. Ns. esijälkihoitoaineita (esim. Confilm, Master
Builders Oy) käyttäen jälkihoito voidaan vaikeissa olosuhteissa aloittaa jo betonin tiivistyksen ja linjaroinnin yhteydessä ja jatkaa sitä varsinaisilla jälkihoitoaineilla heti pinnan hierron jälkeen.

Betonipinnan jatkuva kastelu takaa betonin varmimmin
kovettumisen vaatiman kosteuden. Plastisten kutistumishalkeamien estämiseen sitä ei voida käyttää, koska kastelu (sumuttaminen) voidaan aloittaa vasta, kun vesi ei
enää huuhdo sementtiä ja hienoainesta pinnasta.
Menetelmän haittapuolina on lisäksi sen vaatima suuri
työmäärä ja soveltumattomuus talviolosuhteissa. Viileä
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vesi jäähdyttää betonipintaa ja voi näin synnyttää halkeilua aiheuttavia lämpötilaeroja. Jos laatan betonoinnissa
on käytetty normaalibetonia nopeammin kuivuvaa betonia ja tavoitteena on pinnan aikainen pinnoittaminen, jälkihoitona ei käytetä vesikastelua.

Muovikalvolla peittämisen etuna on menetelmän soveltuvuus talvibetonointiin sekä mahdollisuus suojata tuore pinta sateelta. Kun betonipinnalle ei lisäksi kerry vesikerrosta, kuivuminen pinnoituskosteuteen tapahtuu nopeammin. Tuuliset olosuhteet holvivalujen yhteydessä
hankaloittavat tyypillisesti menetelmän käyttöä, samoin
runsas jatkosterästen ja läpivientien määrä.

22.3 Jälkihoitoaineet

Koska aineiden tehokkuudessa on havaittu olevan melkoisiakin eroja, on syytä varmistaa valmistajalta tai myyjältä ko. tuotteen ominaisuudet. Heti valun jälkeisen kosteuden haihtumisen estävän ruiskutettavan jälkihoitoaineen
yhteydessä voidaan jälkihoidon onnistuminen varmistaa
muovipeitolla tai käyttämällä tehokkaita betonin pintaan
telattavia jälkihoitoaineita. Jälkihoitoaineiden käytössä on
tärkeää varmistaa myös se onko aine itsestään haihtuvaa

vai joudutaanko se poistamaan mekaanisesti tartunnan
varmistamiseksi, jos betonipinta käsitellään myöhemmin
esimerkiksi maalauksella tai pinnoitteella. Parhaat jälkihoitoaineet haihtuvat 4...6 viikossa ja tätä ennen ne voidaan harjata pinnalta pois. Yleensä jälkihoitoaineet ovat
värittömiä, jolloin jälkikäsittelemättömissä pinnoissa voidaan käyttää myös haihtumattomia aineita.
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23. TYÖSAUMAT

TYÖSAUMA ON TEHTÄVÄ, kun betonointi keskeytetään
ja on odotettavissa, että betoni sitoutuu ennen kuin betonointia jatketaan. Jos työsauma tehdään piirustuksissa
osoittamattomaan kohtaan, on työsauman paikka ja rakenne sovittava suunnittelijan kanssa tai tehtävä työsauma seuraavien periaatteiden mukaan:
• Työsauma tehdään pystysuoraan joko laatan pituustai poikkisuuntaan.
• Kuorilaattaan ei saa tehdä pituussuuntaista työsaumaa 50 mm lähemmäksi ansaslinjaa.

Poikkisuuntaisen
työsauman
sijoittaminen
kentässä.

	
  

Väliaikaisen
valuaukon
sijoitus.

	
  

Työsauman
sijoitus lähelle
väliaikaista
tukea.
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• Jos työsauma tehdään laattaelementtiin nähden poikkisuuntaan, on betonointi vietävä työnaikaisen tukilinjan yli 1/4 verran tukilinjojen etäisyydestä toisistaan
tai tehtävä työsauma seinän tai palkin kohdalle tai
sen välittömään läheisyyteen. Työsauman saa tehdä
siis kuvan osoittamiin kohtiin.
• Jos paikallavaluun jätetään aukko (esim. putkiasennuksia varten), joka myöhemmin betonoidaan umpeen, on
työsauma sijoitettava niin, että aukon ja työnaikaisen
tuen väliin jää ennen työsaumaa betonoitavaa aluetta
1/4 tukilinjojen etäisyys toisistaan (kuva).

24. PAIKALLAVALUN KOVETTAMINEN

24.1 Vaatimukset
Varsinaiset työnaikaiset tuet saa poistaa, kun paikallavalubetonin lujuus on saavuttanut 50 % suunnittelulujuudesta, mutta kuorilaattarakenteen betonin viruman pienentämiseksi on suositeltavaa käyttää kevennettyä tuentaa, kunnes paikallavalun lujuus on saavuttanut 70 %
suunnittelulujuudesta. Jos laattaa kuormittaa seuraavan
kerroksen työnaikaiset tuet, ei kaikkia tukia saa alemmista kerroksista poistaa, vaan siellä on käytettävä riittävän
tiheää pistemäistä tuentaa. Paikallavalubetonin kovettamisessa on otettava aina huomioon korkeiden lämpötilojen aiheuttama betonin lujuuskato.

24.2 Lämpösuojauksen järjestäminen
24.2.1 PAIKALLAVALUBETONIN LÄMPÖSUOJAUS
Kuorilaattarakenteeseen hyvin soveltuva betonin lämmitystapa ei vielä takaa hyvää lopputulosta. Hyvin järjestetty
lämpösuojaus on ehdoton edellytys hyvän lopputuloksen
kannalta. Suojaus on välttämätön myös lämpimänä vuodenaikana kosteuden haihtumisen estämiseksi betonista.
Hyvin lämpösuojatun ja elementin rajoittaman paikallavalubetonin lämpötila alenee suhteellisen hitaasti lämmityksen lopettamisenkin jälkeen ja lujuuden kehittyminen jatkuu (kts. myös kohta xx.3.32.). Yksinkertaiset suojapeitteet
ja kapeat lämpösuojamatot ovat huonoja suojausratkaisuja. Lämpösuojalevyt ja -laatikot ovat hyviä silloin, kun niillä kyetään lämpösuojaamaan laatta siten, että muilla suojausratkaisuilla peitettävää vapaata pintaa jää mahdollisimman vähän. Asentamalla lämpösuojamatot ja -levyt välittömästi betonoinnin jälkeen betonivaluun kiinni aikaansaadaan betonoituun rakenteeseen tasainen lämpötila ja
estetään liiallinen kosteuden haihtuminen betonista. Lämpösuojauksessa tulee noudattaa seuraavia periaatteita:
• lämpösuojauksen järjestäminen on suunniteltava ja
valmisteltava
• lämpösuojaus järjestettävä suurina yhtenäisinä pintoina ja työn edistymisen mukaan
• lämpösuojaus on asennettava betonivaluun kiinni
• lämpösuojaus on asennettava välittömästi betonoinnin jälkeen

• terästartunnat on taivutettava ja asennettava niin,
että hyvän lämpösuojauksen järjestäminen on mahdollista
• rakenteen reuna-alueiden lämpösuojaukseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota
• lämpösuojauksen pysyvyyttä on tarkkailtava ja ryhdyttävä aina tarvittaessa parantamaan sitä
• lämpösuojauksen tulee olla paikoillaan mahdollisimman kauan.
Teräksiset muotin etäisyysvaraukset tulee varustaa myös
lämmöneristeellä, esimerkiksi tekemällä ne koteloiksi ja
täyttämällä polyuretaanilla tai kiinnittämällä niihin puuta. Betonilaatan ja seinän päätyjen lujuudella on suuri
merkitys erityisesti julkisivuelementtejä kiinnitettäessä.
24.2.2 LÄMMITYSTILAN LÄMPÖSUOJAUS
Betonoidun rakenteen rajoittaman lämmitystilan lämpösuojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tuulen
ja ilmavirtausten lämmityksen säteilyn tehoa heikentävä
vaikutus tulee estää. Betonoidun rakenteen rajoittaman
tilan lämpösuojaustarvikkeiden valinnassa tulee kiinnittää huomiota:
• lämpösuojauksen kiinnittämiseen
• lämpösuojauksen tiiviyteen asennettuna
• kulkuyhteyden säilymiseen lämmitystilaan
• lämpösuojauksen palonkestävyyteen
• lämpösuojauksen kestävyyteen työmaakäytössä
Lämmitystilan lämpösuojausta parantavia toimenpiteitä ovat:
• kaksinkertaisen suojapeitteen käyttö
• suojapeitettä pidennetään ja se kiinnitetään esimerkiksi alapuolisen tilan suojakaiteeseen
• suojapeite on riittävän ”löysä” ja sitä voidaan siirtää
ulospäin haluttaessa säteilijä mahdollisimman lähellä seinän päätyä
• suojapeitteen kiinnikkeitä tihennetään ja vahvennetaan.
Elementin alapinnan kautta tapahtuvan jäähtymisen hidastamiseksi lämmityksen lopettamisen jälkeen tulee tilan
hyvään lämpösuojaukseen kiinnittää erityistä huomiota.
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25. LAADUNVARMISTAMINEN

KUORILAATTARAKENTEEN LAADUN VARMISTAMISEKSI on tärkeää, että suoritettavat toimenpiteet ennen ja
jälkeen betonoinnin suoritetaan oikea-aikaisesti. Talvibetonointiolosuhteissa on betonin lujuudenkasvua aina
seurattava joko rakenteen kanssa samoissa olosuhteissa säilytettyjen koekappaleiden avulla tai arvioimalla lujuus lämpötilanmittausten avulla. Työmaalla lämpötilanmittauksiin perustuvan lujuudenkehityksen seuraamisen avulla ollaan jatkuvasti selvillä lämmityksen jatkamisen tai tehostamisen tarpeesta. Arvioitaessa rakentei-
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den betonin lujuudenkasvua lämpötilan mittausten avulla on mittauspisteet sijoitettava siten, että saadaan käsitys betonin lämpötilasta myös rakenteen kylmissä rajakohdissa. Lämpötilan mittauksia on suoritettava riittävän
usein. Kuorilaattarakennetta kannattavia tukirakenteita
purettaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen,
että purkamiseen ryhdyttäessä betoni on saavuttanut toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa tavoitteeksi asetetun
muottien purkamislujuuden. Lähes poikkeuksetta tulee
suorittaa rakenteen varatuenta.

26. ASENNUSTUKIEN POISTO

REUNAMUOTIT (KUVA 35) VOIDAAN poistaa tai ainakin
aukaista tavallisissa olosuhteissa jo seuraavana päivänä.
Varsinaiset työnaikaiset tuet saa poistaa, kun paikallavalun betoni on saavuttanut 50 % suunnittelulujuudesta,
mikäli yläpuolisten valujen tuenta ei sitä estä. Välipohjien
valussa yleisesti käytettävä normaalisti kovettuva betoni C25/30 saavuttaa +20 °C lämpötilassa 50 % suunnittelulujuudesta noin 4 vuorokaudessa ja +5 °C lämpötilas-

sa noin 10 vuorokaudessa. Betoni viruma on alussa melko nopeata, joten on suositeltavaa käyttää kevennettyä
tuentaa, kunnes paikallavalun lujuus on saavuttanut 70
% suunnittelulujuudesta. Jos laattaa kuormittaa seuraavan kerroksen työnaikaiset tuet, ei kaikkia tukia saa alemmista kerroksista poistaa, vaan siellä on käytettävä riittävän tiheätä pistemäistä tuentaa.

Valutoppari
Valuun jäävä suojaputki, jonka sisällä terästuki

Kiristin

	
  

Kuva 35. Esimerkki reunatopparin ja kaiteen kiinnityksestä.
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27. ONTELOLAATTOJEN KOSTEUDENHALLINTAOHJE

Varastointi ja kuljetus
Ontelolaatat varastoidaan suojaamattomana kattamattomilla varastokentillä aluspuiden päällä tai valmiskuormina kuormajalkojen päällä. Ontelolaattoja ei suojata kuljetuksen aikana.

Ontelolaatan kosteusvaurioalttiit osat ja
vedenpoistoreiät
Tilaajan on huolehdittava rakennusaikana onteloihin kertyvän veden poistosta ja estää jäätymisvaurioiden syntyminen.

Onteloiden vedenpoistoreiät tulee tarkistaa ja tarvittaessa avata mahdollisimman nopeasti laattojen saumaamisen jälkeen välipohjarakenteen kuivumisen jouduttamiseksi ja jäätymisvaurioiden välttämiseksi.
Ontelolaatoissa on useita paikkoja, joissa reiät, varaukset, tartunnat, valut tms. tukkivat ontelon ja estävät
näin veden pääsyn onteloiden päiden vesireikien kautta
pois. Vesireikien tekemisestä näihin onteloihin huolehtii
työmaa. Lisätyö on tilattavissa toimittajalta.
Vinoon asennettujen laattojen vesirei’itys on suunniteltava erikseen.

1 TYÖMAALLA TEHTÄVÄT
VESIREIÄT
• Hormit, läpiviennit, S-pistekolot
parvekekannatuskolot jne.
• KH-syvennysten edustat
• Nostoelimillä varustetut laatat
• Terästen onteloon ankkurointi
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2 TYÖMAALLA AVATTAVAT
VESIREIÄT
• Kaikkien onteloiden päiden
vesireiät
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1

P37K-

1

NL
NL

Asennettujen ontelolaattojen suojaaminen
rakennusaikana

taminen alapuolisten rakenteiden kastumisen estämiseksi. Lumi ja jää poistetaan mekaanisesti, ei sulattamalla.

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

Laataston saumauksen jälkeen on huolehdittava kylpyhuonesyvennyksiin mahdollisesti kertyvän veden poistosta.

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

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

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

7 NOSTOKANNAKSET
• Poistetaan saumavalujen kovettumisen jälkeen

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