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1 SOVELTAMISALUE JA OHJEEN LIITTYMINEN MUIHIN
OHJEISIIN

1.1 Ohjeen käyttöalue

Tämä suunnitteluohje käsittää kuivien sisätilojen betonilattian luonnonkivipäällystyksen
suunnittelun ja mitoituksen, kun laattojen kiinnitys tehdään kiinnityslaastilla tai
laakerointikerroksen ja kiinnityslaastin yhdistelmällä, joka täyttää kohdassa 3.2 esitetyn
ominaisuusprofiilin. Lisäksi annetaan maakostealla betonilla kiinnitettyä päällystystä
koskevia suunnittelu- ja laadunvarmistusohjeita.

Ohje koskee luonnonkivilaatoituksia, kun laatoitusalusta on TT-laatta, ontelolaatta,
paikallavalulaatta tai maavarainen laatta.

Ohje perustuu Kurun harmaalla, Korpilahden mustalla, Ylämaan ruskealla, Nunnan-
lahden vuolukivellä ja Carraran valkoisella marmorilla tehtyihin tutkimuksiin.

1.2 Suunnitteluohjeet

Luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohjeita annetaan julkaisuissa:
• RT 30-10342 Luonnonkiviset lattiat, portaat ja seinät sisätiloissa. Rakennustieto-

säätiö, 1987, 17 s.
• RT 14-10668 SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talon-

rakennuksen sisätyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 416 s.
• RT 14-10652 RunkoRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talon-

rakennuksen runkotyöt. Rakennustietosäätiö, 1998, 434 s.
• Mesimäki Pekka, Luonnonkivirakenteiden suunnitteluohje. Kiviteollisuusliitto ry.

Helsinki 1997. 197 s. + liitt. 7s.
• Laatoitusopas 02-03. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet. Tulikivi. 2002. 58 s.

Julkaisua BLY 7/by 45. Betonilattiat 2002 /6/ voidaan soveltaa luonnonkivilaatoituksen
suunnitteluun.

Suunnittelussa noudatetaan edellä mainittujen julkaisujen ohjeita elleivät ne ole ristirii-
dassa tämän ohjeen tai eurooppalaisen standardoinnin kanssa. Mikäli edellä mainituista
julkaisuista on ilmestynyt uudempi painos noudatetaan uusimman painoksen ohjeita.

1.3 Tuotestandardit

Luonnonkiviseen lattianpäällystykseen käytettävien tuotteiden eurooppalainen standar-
dointi on kesken. Valmisteilla ovat standardit:
• prEN 12057 Natural stone - Finished products, modular tiles - Specifications.

(Koskee laattoja, joiden paksuus on ≤ 12 mm)
• prEN 12058 Natural stone - Finished products, slabs for floors and stairs - Specifi-

cations. (Koskee laattoja, joiden paksuus on > 12 mm)
Valmiina on standardi:
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• EN 12004 Adhesives for tiles - Definitions and specifications. (Standardia sovelle-
taan luonnonkivilaatoitukseen)

2 LAATTOJEN KIINNITYSTAVAT

Laatoitus voidaan tehdä ohutlaastikiinnityksellä tai paksulaastikiinnityksellä.

Ohutlaastikiinnityksessä päällysteen kerrospaksuus (mahdollinen laakerointikerros +
kiinnityslaastikerros + kivi) on 10…20 mm ja luonnonkivilaattojen enimmäis-
paksuudeksi suositellaan 12 mm. Paksulaastikiinnityksessä päällysteen kerrospaksuus
on 50…70 mm ja luonnonkivilaattojen vähimmäispaksuudeksi suositellaan 20 mm.

3 OHUTLAASTIKIINNITYS

3.1 Suunnittelu

3.1.1 Laatoitusalusta

Luonnonkivipäällystys tehdään alustalle, joka on rakennusosakohtaisten vaatimusten
mukainen /3, 5/.

Laatoitusalustan tulee olla puhdas eikä siinä saa olla muottiöljyn jäämiä.

Betonialustan runkoaineen maksimiraekooksi suositellaan vähintään 16 mm. Mikäli
pintavalun maksimiraekoko on 8 mm, betonin kutistuma on n. 15 - 20 % suurempi kuin
16 mm:n maksimiraekoolla.

Laatoitusalustaa koskevia vaatimuksia esitetään kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa.
Tässä esitetään suhteellista kosteutta, pinnan vetolujuutta ja pinnan tasaisuutta koskevat
vaatimukset sekä suhteellisen kosteuden arviointimenetelmiä.

Suhteellinen kosteus

Laatoitusalustan laatoituksen jälkeen tapahtuvan kuivumiskutistuman suuruus riippuu
laatoitusalustan laatoitusajankohdan suhteellisesta kosteudesta. Kutistuman kannalta
suositellaan, että laatoitusalustan suhteellinen kosteus on korkeintaan 80 %. Mikäli
esimerkiksi rakentamisaikataulu ei mahdollista alustan kuivumista 80 %:n suhteelliseen
kosteuteen laatoitus voidaan tehdä kosteammalle alustalle, mutta tällöin liikuntasauma-
väliä on tihennettävä.

Mikäli kiinnityslaastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa,
alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista
kosteutta.
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Kohdassa 3.1.4.3 annetaan suurin suositeltava liikuntasaumaväli, kun alustan kosteus
laatoitusajankohtana on 80, 85 tai 90 %.

Rakenteen kuivumisaika riippuu mm. betonin laadusta, rakenneratkaisusta, ja
ympäristöolosuhteista. Rakenteiden kuivumista voidaan arvioida Betonirakenteiden
kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /7/.

Edellä mainitussa julkaisussa annetaan erilaisten sisätiloihin rajoittuvien betonilattia- ja
seinärakenteiden kuivumisajan arvioimisohjeet. Esimerkiksi massiivisen teräsbetoni-
laatan (välipohja/ väliseinä) kuivumisaika tavoitekosteuteen  lasketaan kaavasta /7/:

Peruskuivumisaika nähdään kuvan 1 käyrästä, kertoimet kuvan 2 taulukoista ja kuivu-
misen arviointisyvyydet kuvasta 3.

Paikallavalettu massiivinen tb-rakenne.
Peruskuivumiskäyrä

Aika viikkoina

B
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Kuva 1. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen peruskuivumiskäyrä /7/.
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Kuva 2. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen kuivumisaika-arvion-
laskennassa käytettävät kertoimet /7/.

Kuva 3. Paikallavaletun massiivisen teräsbetonirakenteen kuivumisen arviointi-
syvyydet, d /7/.
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Esimerkki /7/:
200 mm paksu välipohja, betoni K30 (v/s=0,7), kastunut yli 2 viikkoa,
kuivatuksen alettua olosuhteet 25 ºC/50 %RH. Tavoitekosteus 85 %.
• (perusaika 37 viikkoa) · (v/s-kerroin 1,0) · (paksuuskerroin 0,7) ·

(kuivumissuuntakerroin 1,0) · (olosuhdekerroin 0,7) · (kastumiskerroin
1,5) = 37 · 1,0 · 0,7 · 1,0 · 0,7 · 1,5 = 27,2 ≈ 27 viikkoa

Erilaisten rakenneratkaisujen edellyttämä lattiabetonin kuivatusaika 90 %:n suhteelli-
seen kosteuteen voidaan arvioida by 45:n kohdassa 4.4 annetun arviointimenetelmän
mukaisesti /6/.

Työmaalla suhteellinen kosteus on aina mitattava ennen päällystystä.

Pinnan vetolujuus

Päällystettävän pinnan vetolujuusvaatimus riippuu lattiaan kohdistuvasta rasituksesta by
45:n luvun 4.3.2 mukaisesti. Kun rasitus on keskisuuri pinnan vetolujuuden on oltava
vähintään 1,2 MPa. Lattiaan kohdistuu yleensä keskisuuri rasitus liiketiloissa, sairaa-
loissa, toimistoissa ja kouluissa.

Mikäli päällystettävä pinta on tasoitettu tasoitteella, vetolujuusvaatimus koskee tasoi-
tettua pintaa.

Pinnan tasaisuus

Tasoitetun alustan tasaisuuden on vastattava by 45:n luokituksen mukaista luokkaa A0
/6/.

Luokassa A0 sallitut suurimmat tasaisuuspoikkeamat esitetään by 45:n mukaisessa
taulukossa 1. Mikäli by 45:stä on ilmestynyt uudempi painos, jossa
tasaisuuspoikkeamien arvot poikkeavat taulukon 1 arvoista noudatetaan by 45:n
uusimman version poikkeama-arvoja.

Taulukko 1. Suurimmat sallitut tasaisuuspoikkeamat laatuluokan A0 lattiassa /6/.
Tasaisuuspoikkeama Mittausluokka L, mm Suurin sallittu poikkeama, mm
Hammastus 0
Poikkeama vaakasuorasta Enintään 200 1
tai nimelliskaltevuudesta Enintään 700 2

Enintään 2000 4
Enintään 7000 7
Yli 7000 10
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3.1.2 Kiinnitys- ja saumauslaasti

Kiinnityssysteemin muodonmuutoskyvyn parantamiseksi kiinnityslaastin alla voidaan
käyttää laakerointikerrosta. Laakerointikerros voi olla esimerkiksi märkätiloihin tarkoi-
tettu vedeneristysmassa.

Kiinnityslaastin tai laakeroinnin ja kiinnityslaastin yhdistelmän tulee täyttää eurooppa-
laisen standardin SFS-EN 12004 ominaisuusvaatimusten lisäksi muodonmuutoskyky-
vaatimus. SFS-EN 12004:n mukaiset vaatimukset ja todentamismenetelmät esitetään
taulukoissa 2a ja 2b. Taulukko 2a koskee tapauksia, joissa kiinnityslaastin alla ei
käytetä laakerointikerrosta. Taulukko 2b koskee tapauksia, joissa kiinnityslaastin alla
käytetään muodonmuutoskykyä parantavaa laakerointikerrosta.
Muodonmuutoskykyvaatimus ja sen todentamismenetelmä esitetään taulukossa 3.
Taulukossa 3 annetaan kaksi muodonmuutoskyvyn vaatimustasoa. Kumpaakin
vaatimustasoa vastaavat suurimmat sallitut liikuntasaumavälit esitetään kohdassa
3.1.4.3.

Taulukko 2a. Kiinnityslaastilta hyväksymiskokeissa vaadittavat SFS-EN 12004
mukaiset ominaisuudet ja vaatimustenmukaisuuden todentamis-
menetelmät.

Ominaisuus Vaatimus Testausmenetelmä
Vetotartuntalujuus
28 vrk kovettumisen jälkeen

≥ 1,0 N/mm2 SFS-EN 1348 kohta 8.2

Vetotartuntalujuus märkänä
7 vrk kovettumisen ja
21 vrk vesisäilytyksen jälkeen

≥ 1,0 N/mm2 SFS-EN 1348 kohta 8.3

Vetotartuntalujuus 14 vrk kovettumisen,
14 vrk lämpösäilytyksen +70 ºC ja
1 vrk jäähtymisen jälkeen

≥ 1,0 N/mm2 SFS-EN 1348 kohta 8.4

Avoaika:
vetotartuntalujuus avoajalla ≥ 20 min

≥ 1,0 N/mm2 SFS-EN 1346

Kun kiinnityslaastin alla käytetään kiinnityssysteemin muodonmuutoskykyä parantavaa
laakerointikerrosta, joka voi olla esimerkiksi märkätiloihin tarkoitettu vedeneriste,
voidaan kiinnityssysteemin vaatimuksiksi asettaa taulukossa 2b esitetyt arvot.
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Taulukko 2b. Kiinnityslaastin  tai laakerointi- ja kiinnityslaastikerroksen yhdistel-
mältä hyväksymiskokeissa vaadittavat SFS-EN 12004 mukaiset ominai-
suudet ja vaatimustenmukaisuuden todentamismenetelmät.

Ominaisuus Vaatimus Testausmenetelmä
Vetotartuntalujuus
28 vrk kovettumisen jälkeen

≥ 0,5 N/mm2 SFS-EN 1348 kohta 8.2

Vetotartuntalujuus märkänä
7 vrk kovettumisen ja
21 vrk vesisäilytyksen jälkeen

≥ 0,5 N/mm2 SFS-EN 1348 kohta 8.3

Vetotartuntalujuus 14 vrk kovettumisen,
14 vrk lämpösäilytyksen +70 ºC ja
1 vrk jäähtymisen jälkeen

≥ 0,5 N/mm2 SFS-EN 1348 kohta 8.4

Avoaika:
vetotartuntalujuus avoajalla ≥ 20 min

≥ 0,5 N/ mm2 SFS-EN 1346

Taulukko 3. Kiinnityssysteemiltä vaadittava muodonmuutoskyky.
Muodonmuutoskykyluokka Muodonmuutoskyky Testausmenetelmä

1 ≥ 1,0 mm Liitteen 1 mukainen
leikkauslujuuskoe 1)

2 ≥ 0,3 mm Liitteen 1 mukainen
leikkauslujuuskoe 1)

1) Liitteen 1 mukaisesti todennettu muodonmuutoskyky koskee testatun paksuista
vedeneristys-/laakerointi- ja kiinnityslaastikerrosta.

Liitteessä 2 esitetään tämän ohjeen laadinnan yhteydessä testatut eri muodonmuutos-
kykyluokkiin kuuluvat kiinnityssysteemit.

Saumauslaastin ominaisuusvaatimukset ovat eurooppalaisen standardin SFS-EN 13888
mukaiset.

3.1.3 Kiven taustapinta

Tartuntapinnalla ei saa olla pölyä tai muita tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia.

3.1.4 Mitoitus

Ohutlaastikiinnitykseen soveltuvat kaikki kalibroidut kivilaatat.

3.1.4.1 Luonnonkivilaatat

Yleisimmät kivilaattakoot ovat /5/.
150 ⋅ 300 mm2

300 ⋅ 300 mm2

300 ⋅ 600 mm2

300 ⋅ vapaa pituus mm2

400 ⋅ 400 mm2



9

Kun kivilaatan paksuus on yli 12 mm, laattojen on oltava standardin prEN 12058
mukaiset. Laatan kokonaispinta-ala on ≤ 0,4 m2 /5/. Pitemmän sivun suhde lyhyempään
on korkeintaan 3:1 /4/.

Ohutlaatat

Ohutlaatan paksuus on korkeintaan 12 mm. Yleisin laattapaksuus on 10 mm. Ohut-
laattojen on oltava standardin prEN 12057 mukaiset. Laatan kokonaispinta-ala on ≤ 0,3
m2. Pitemmän sivun suhde lyhyempään on korkeintaan 3:1 /5/.

3.1.4.2 Laattasaumat

Kivien välisen sauman leveys on yleensä 2 - 3 mm /4/.

3.1.4.3 Liikuntasaumat

Liikuntasauma sijoitetaan:
• Normaalisti toisiaan vastaan kohtisuoriin suuntiin /1,5/.
• Aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle /1, 5/
• Aina elementtien välisen sauman kohdalle, kun elementtien liike-erojen oletetaan

olevan huomattavan suuret /1, 5/
• Aina pystyrakenteen ja lattian liitoskohtaan /1, 5/
• Aina kohtiin, joissa on odotettavissa rakenteiden liikkeitä /1, 5/

Liikuntasauma ulottuu kiinnityslaastikerroksen, mahdollisen laakerointikerroksen ja
tasoitekerroksen läpi. Liikuntasauman rakenne esitetään kuvassa 4.

Elastinen saumamassa
Saumanauha

Kiinnityslaasti
Laakerointikerros

Kuva 4. Liikuntasauma välipohjan tuen kohdalla.

Saumausaineista ei saa vapautua liuottimia tai rasva-aineita, jotka tunkeutuvat kiveen ja
värjäävät kiven märän näköiseksi. Silikonituotteita liikuntasaumoihin käytettäessä on
varmistettava, että ne soveltuvat luonnonkivien kiinnitykseen tai saumaukseen.
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Liikuntasaumaväli mitoitetaan jäljempänä esitetyn menetelmän mukaisesti. Liikunta-
saumaväliä voidaan kasvattaa leventämällä kivien välistä saumaa ja liikuntasaumaa. Jos
kivien välisiä saumoja tai liikuntasaumoja kavennetaan, liikuntasaumaväli pienenee.

Laatoitusalustan suhteellisen kosteuden osalta on muistettava, että mikäli kiinnitys-
laastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa, alustan suhteellinen
kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista kosteutta.

Liikuntasaumaväli kentän molempiin suuntiin määräytyy luonnonkivilaatan pitemmän
sivumitan mukaan.

Kun kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky on ≥ 1,0 mm, liikuntasauman suositeltava
minimileveys on 5 mm. Näin minimoidaan riskiä, että liikuntasauma käytännön olosuh-
teissa jäisi liian pieneksi (≤ 2 mm).

Liikuntasaumavälin mitoitusmenetelmä

Laatoituksen suurimman mahdollisen liikuntasaumavälin laskennassa otetaan huomioon
laatoitukseen kohdistuva kokonaismuodonmuutos

ε = εcs +  εcc + εc (1)

missä εcs = Kiinnitysalustan kutistuma
εcc = Kiinnitysalustan viruma ja
εc = Kiinnitysalustan venymä laatoituksen jälkeen.

Laatan taipumasta aiheutuvan kivilaatoitukseen kohdistuvan puristuman laskemiseksi
lasketaan laatan käyristymä kaavalla

25
48

L
a

=κ (2)

missä a = taipuma,
L = jänneväli ja
κ  = käyristymä.

Käyristymää κ vastaava laatan yläpinnan puristuma lasketaan kaavalla

)( thc += κε (3)

missä h = neutraaliakselin etäisyys laatan yläpinnasta ja
t = päällystekerroksen paksuus.

Käyttörajatilatarkastelussa lasketaan pitkä- ja lyhytaikaisen kuormituksen aiheuttama
muodonmuutos, εc + εcc.
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Betonin kuivumiskutistumalle, εcs ,voidaan käyttää taulukon 5 arvoja. Taulukon 5 kutis-
tuma-arvot koskevat betonia, jonka maksimiraekoko on vähintään 16 mm. Mikäli
maksimiraekoko on pienempi betonin kuivumiskutistuma on suurempi. Maksimirae-
koon pienentäminen 16 mm:stä 8 mm:iin kasvattaa betonin kuivumiskutistumaa n. 15 -
20 %

Taulukko 5. Betonin jäljellä oleva kuivumiskutistuma.
Betonin RH, % εcs, ‰

80 0,3
85 0,4
90 0,55

Liikuntasaumavälin yksinkertaistettu mitoitusmenetelmä

Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan laatan taipuma ei saa ylittää arvoa
L/250. Suurin mahdollinen käyristymä lasketaan käyttämällä suurinta mahdollista
taipumaa, jolloin päädytään kaavaan

250

2

48
5

250
κLL

= (4)

missä κ250 = taipumaa L/250 vastaava käyristymä.

Kun κ250 ratkaistaan kaavasta 5 saadaan

L1250
48

250 =κ (5)

Ontelolaatan ja massiivilaatan tapauksessa neutraaliakselin korkeutena voidaan käyttää
painopisteakselin korkeutta. Painopisteakselin korkeudeksi voidaan olettaa puolet laatan
korkeudesta. Tällöin päällysteen kokoonpuristumaksi saadaan

)5,0(250 tHc += κε (6)

missä H = laatan paksuus.

Neutraaliakseli sijaitsee yleensä painopisteakselin yläpuolella, joten kaavalla 6 saadaan
varmalla puolella olevia εc -arvoja. Mitä paksumpi ja lyhyempi laatoitettava betonilaatta
on kyseessä sitä varmemmalla puolella oleva εc -arvo kaavalla 6 saadaan. Kaava 6
soveltuu liikuntasaumavälin karkeaan mitoittamiseen. Tarkemmassa liikuntasaumavälin
mitoituksessa käytetään neutraaliakselin korkeutta ja todellisia laatoitukseen
kohdistuvia muodonmutoksia.

Kuvien 6 - 14 käyrästöissä esitetään eräiden kivilaattakokojen, kivien välisen sauma-
leveyden ja liikuntasaumaleveyden yhdistelmien suurin suositeltava liikuntasaumaväli,
kun kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky on 1 tai 0,3 mm. Kun kivien välisen
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sauman leveys on 2-3 mm, käytetään käyrästöä, jossa kivien välinen saumaleveys on 3
mm.

Taulukoissa 6 ja 7 on esimerkiksi laskettu kaavan 6 avulla suurimpia suositeltavia
liikuntasaumavälien arvoja, kun kyseessä on ontelolaatta, jolla on suurin mahdollinen
annettua hyötykuormaa vastaava jänneväli. Jännevälitiedot perustuvat ParmaBetonilan
ontelotaattojen suunitteluohjeeseen /17/. Päällysteen paksuudeksi on oletettu 15 mm.

Taulukko 6. Ontelolaatan 4 kN/m2:n hyötykuormaa  vastaavaa maksimijänneväliä
vastaava kaavalla 6 laskettu suurin suositeltava liikuntasaumaväli.
Kivilaatan paksuus n. 10 mm ja laatoituskerroksen paksuus n. 15 mm.

Kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky liitteen
1 mukaisesti testattuna

≥ 1 mm ≥ 0,3 mm
Kiven pitempi sivumitta 150 tai 300 600 600 150, 300 tai 600 600
Kivien välisen sauman leveys, mm 2-3 5 2-3 5
Liikuntasauman leveys, mm 5 10 5 10
Ontelolaatan
korkeus, mm

Jänne-
väli, m

Alustan
RH, % *)

Liikuntasaumaväli, m

265 12 80 5 4 6 1 2
12 85 5 4 6 1 2
12 90 5 3 5 1 1

320 14 80 5 4 6 1 2
14 85 4 5 1 2
14 90 3 5 1 1

370 13 80 4 6 1 2
13 85 4 6 1 2
13 90 3 5 1 1

*) Mikäli kiinnityslaastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa,
alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista
kosteutta



13

Taulukko 7. Ontelolaatan 6 kN/m2 hyötykuormaa  vastaavaa maksimijänneväliä
vastaava kaavalla 6 laskettu suurin suositeltava liikuntasaumaväli.
Kivilaatan paksuus n. 10 mm ja laatoituskerroksen paksuus n. 15 mm.

Kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky liitteen
1 mukaisesti testattuna

≥ 1 mm ≥ 0,3 mm
Kiven pitempi sivumitta 150, 300 tai 600 600 150, 300 tai 600 600
Kivien välisen sauman leveys, mm 2-3 5 2-3 5
Liikuntasauman leveys, mm 5 10 5 10
Ontelolaatan
korkeus, mm

Jänne-
väli, m

Alustan
RH, % *)

Liikuntasaumaväli, m

265 10 80 4 6 1 2
10 85 4 5 1 1
10 90 3 5 1 1

320 13 80 4 6 1 2
13 85 4 6 1 2
13 90 3 5 1 1

370 13 80 4 6 1 2
13 85 4 6 1 1
13 90 3 5 1 1

*) Mikäli kiinnityslaastin alla käytetään laakerointikerrosta, esim. vedeneristysmassaa,
alustan suhteellinen kosteus ei saa ylittää tuotekohtaista suurinta sallittua suhteellista
kosteutta

Taulukossa 8 esitetään maavaraisen laatan päälle tehdyn luonnonkivilaatoituksen suurin
suositeltava liikuntasaumaväli.

Taulukko 8. Maavaraisen betonilaatan päälle tehdyn luonnonkivilaatoituksen suurin
suositeltava liikuntasaumaväli. Kivilaatan paksuus n. 10 mm.

Kiinnityssysteemin muodonmuutoskyky liitteen
1 mukaisesti testattuna

≥ 1 mm ≥ 0,3 mm
Kiven pitempi sivumitta 150, 300 tai 600 600 150, 300 tai 600 600
Kivien välisen sauman leveys, mm 2-3 5 2-3 5
Liikuntasauman leveys, mm 5 10 5 10
Betonin RH laatoitusajankohtana, % Liikuntasaumaväli, m

80 9 4 5
85 8 3 4
90 6 2 3
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Kiven pitempi sivumitta 150 mm, Paksuus 10 mm
Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 3 mm
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Kuva 6.
Kiven pitempi sivumitta 300 mm, Paksuus 10 mm
Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 3 mm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4
Laatoitukseen kohdistuva muodonmuutos, promilleja

Li
ik

un
ta

sa
um

av
äl

i, 
m

Kiinnityssysteemin
muodonmuutoskyky > 1 mm

Kiinnityssysteemin
muodonmuutoskyky > 0,3 mm

Kuva 7.
Kiven pitempi sivumitta 300 mm, Paksuus 10 mm
Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 6 mm
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Kuva 8.
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Kiven pitempi sivumitta 300 mm, Paksuus 10 mm
Kivien välinen sauma 8 mm, Liikuntasauma 8 mm
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Kuva 9.
Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 10 mm
Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 3 mm
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Kuva 10.
Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 10 mm
Kivien välinen sauma 3 mm, Liikuntasauma 6 mm
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Kuva 11.
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Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 10 mm
Kivien välinen sauma 6 mm, Liikuntasauma 10 mm
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Kuva 12.
Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 10 mm
Kivien välinen sauma 8 mm, Liikuntasauma 8 mm
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Kuva 13.
Kiven pitempi sivumitta 600 mm, Paksuus 30 mm
Kivien välinen sauma 8 mm, Liikuntasauma 8 mm
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3.2 Laadunvarmistus työmaalla

3.2.1 Alusta ennen päällystystä

Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen laatoitusalustan vaatimusten täytty-
minen todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin.

Pinnan vetolujuus määritetään standardin ISO 4324-1978 mukaisesti. Määrityksiä
tehdään kolme jokaista alkavaa 1000 m2 kohti /6/.

Alustan suhteellinen kosteus mitataan betoniin tehdyistä porarei´istä Betonirakenteiden
kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /7/.

Alustan tasaisuus mitataan tasoituksen jälkeen by 45:n luvun 1.4.1.3 mukaisesti /6/.

3.2.2 Työn aikainen laadunvarmistus

Työssä noudatetaan tuotekohtaisia ohjeita sekä kohdassa 1.2 lueteltujen julkaisujen
ohjeita. Vaativissa kohteissa ja suuria laattoja käytettäessä on suositeltavaa käyttää
menetelmää, jossa kiinnityslaasti levitetään myös laatan takapintaan ennen kiinnittä-
mistä. Työn tekijällä tulee olla käytössään tuotteen käyttöohjeet sekä käyttöturvallisuus-
tiedote työn tekijälle ymmärrettävällä kielellä.

Etenkin suurissa ja merkittävissä kohteissa mallilaatoituksen teko on suositeltavaa.
Laattatartunta voidaan tarvittaessa mitata mallilaatoituksesta. Kun kiinnitys tehdään
pelkällä kiinnityslaastilla, laattojen tartuntalujuuden on oltava vähintään 1,0 N/mm2.
Kun kiinnitys tehdään kiinnityslaastin ja laakerointikerroksen yhdistelmällä, laattojen
tartuntalujuuden on oltava vähintään 0,5 N/mm2. Tartuntalujuus määritetään SFS
5446:n mukaisesti.

Tuotteen avoaika ei saa ylittyä. Avoajan ylittyminen johtaa puutteelliseen tartuntaan.

Kiinnityslaastin tulee täyttää laatan pinta. Kiinnityslaastin tartuntapinta-ala ja se, ettei
avoaika ole ylittynyt tarkastetaan asennuksen aikana nostamalla valmiiksi asennettu
laatta irti ja tarkastamalla laatan taustapinta sekä kiinnityslaastikerroksen pinta.
Esimerkki onnistuneesta ja epäonnistuneesta laatan asennuksesta esitetään kuvassa 5.
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Kuva 5. Asennetut, irti nostetut laatat. Kiinnityslaastin levitys vasemman puoleisen
laatan taustapinnalle on epäonnistunut. Kiinnityslaastin levitys oikean-
puoleisen laatan taustapinnalle on onnistunut ja laasti täyttää laatan pinnan
(Optiroc Oy Ab).

3.2.3 Valmis päällystys

Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen valmiin laattapäällystyksen vaati-
musten täyttymien todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin.

4 PAKSULAASTIKIINNITYS

4.1 Suunnittelu

4.1.1 Laatoitusalusta

Luonnonkivipäällystys tehdään alustalle, joka on rakennusosakohtaisten vaatimusten
mukainen /3, 5/.

Betonialustan runkoaineen maksimiraekoon tulee olla vähintään 16 mm. . Mikäli pinta-
valun maksimiraekoko on 8 mm, betonin kutistuma on n. 15 - 20 % suurempi kuin 16
mm:n maksimiraekoolla.
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Laatoitusalustaa koskevia vaatimuksia esitetään kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa.
Tässä esitetään suhteellista kosteutta koskevat vaatimukset sekä suhteellisen kosteuden
arviointimenetelmiä.

Suhteellinen kosteus

Laatoituksen jälkeisen kuivumiskutistuman suuruus riippuu laatoitusalustan suhteelli-
sesta kosteudesta. Laatoitusalustan suhteelliseksi kosteudeksi suositellaan enintään 80
%.

Rakenteen kuivumisaika riippuu mm. betonin laadusta, rakenneratkaisusta, ja
ympäristöolosuhteista. Rakenteiden kuivumista voidaan arvioida julkaisussa Betoni-
rakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän
mukaisesti /7/.

Erilaisten rakenneratkaisujen edellyttämä lattiabetonin kuivatusaika 90 %:n suhteelli-
seen kosteuteen voidaan arvioida by 45:n kohdassa 4.4 annetun arviointimenetelmän
mukaisesti /6/.

Työmaalla suhteellinen kosteus on aina mitattava ennen päällystystä.

4.1.2 Kiinnityskerros ja saumauslaasti

Paksulaastikiinnityksen rakenneosat ovat maakostea betoni ja sen päälle levitettävä
tartuntalaasti. Maakostean betonikerroksen suositeltava  paksuus sisätilojen lattian-
päällysteessä on 30 – 50 mm. Kun laatoitusalustassa on odotettavissa kutistumasta tai
kuormituksesta aiheutuvia muodonmuutoksia, on oleellista, että kiinnityskerroksella on
hyvä muodonmuutoskyky. Kiinnityssysteemin muodonmuutoskyvyn parantamiseksi
kiinnityskerroksen alla käytetään laakerointikerrosta. Laakerointikerros tehdään muovi-
kalvon tai muun tartunnan estävän kerroksen avulla tai jättämällä alusta kuivaksi.

Mikäli laatoitusalustassa ei tapahdu laatoituksen jälkeen merkittäviä muodonmuutoksia,
laatoituksen tartunnan parantamiseksi laatoitusalusta voidaan kastella ennen kivi-
päällysteen asentamista. Alustan kastelussa käytetään vettä tai vesi-/liimaseosta, joka
harjataan alustaan ennen maakostean betonin levittämistä.

Maakostean betonin koostumukselle ei ole standardoituja vaatimuksia. Runkoaineen
maksimiraekooksi suositellaan paksulaastikiinnityksessä enintään 8 mm. Sementtimäärä
on tyypillisesti noin 300 kg/m3. Vettä lisätään vain sen verran, että massasta voidaan
käsin muotoilla koossa pysyvä pallo.

Kivilaattojen tartunnan parantamiseksi maakostean betonin päälle levitetään notkea
sementistä ja vedestä sekoitettu sementtiliimakerros. Maakostean betonikerros tiiviste-
tään kiven asentamisen jälkeen kumivasaralla. Tiivistys on tehtävä siten, että saavute-
taan riittävä lujuus. Suositeltava tiivistysvara on 5 – 10 mm.

Saumauslaastin ominaisuusvaatimukset ovat eurooppalaisen standardin SFS-EN 13888
mukaiset.
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4.1.3 Kiven taustapinta

Tartuntapinnalla ei saa olla pölyä tai muita tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia.

4.1.4 Mitoitus

4.1.4.1 Luonnonkivilaatat

Suositeltava kivilaatan paksuus on ≥ 20 mm.

Kun laatan sivumitat ovat 150 - 900 mm ja sivumitta-paksuus-suhde ≥ 3, laatan
suunnittelukuorma lasketaan kaavasta 1.

(1) sbtkRd f
l

hbN
⋅⋅

⋅
=

15006,1

2

jossa h on laatan paksuus (mm),
b laatan leveys (mm),
l laatan pituus (mm),
fsbtk laatan taivutusvetolujuuden ominaisarvo (MPa) ja
NRd laatan suunnittelukuorma (kN).

4.1.4.2 Laattasaumat

Kivien välisen sauman leveys on yleensä 2 - 3 mm /4/.

4.1.4.3 Liikuntasaumat

Liikuntasauma sijoitetaan:
• Normaalisti toisiaan vastaan kohtisuoriin suuntiin /1,5/.
• Aina rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle /1, 5/
• Aina elementtien välisen sauman kohdalle, kun elementtien liike-erojen oletetaan

olevan huomattavan suuret /1, 5/
• Aina pystyrakenteen ja lattian liitoskohtaan /1, 5/
• Aina kohtiin, joissa on odotettavissa rakenteiden liikkeitä /1, 5/

Liikuntasauma ulottuu maakostean kiinnityskerroksen läpi. Liikuntasauman rakenne
esitetään kuvassa 15. Suositeltavaa on sijoittaa lattianpäällysteeseen liikuntasauma
vähintään 10 – 15  m välein.

Saumausaineista ei saa vapautua liuottimia tai rasva-aineita, jotka tunkeutuvat kiveen ja
värjäävät kiven märän näköiseksi. Silikonituotteita liikuntasaumoihin käytettäessä on
varmistettava, että ne soveltuvat luonnonkivien kiinnitykseen tai saumaukseen.
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Kuva 15. Paksulaastikiinnityksen liikuntasauman rakenne /4/.

4.2 Laadunvarmistus työmaalla

4.2.1 Alusta ennen päällystystä

Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen laatoitusalustan vaatimusten
täyttymien todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin.

Alustan suhteellinen kosteus mitataan betoniin tehdyistä porarei´istä Betonirakenteiden
kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi -julkaisussa esitetyn menetelmän mukaisesti /7/.

4.2.2 Työnaikainen laadunvarmistus

Etenkin suurissa ja merkittävissä kohteissa suositellaan mallilaatoituksen tekemistä.
Laattatartunta voidaan tarvittaessa mitata mallilaatoituksesta. Tartuntalujuus
määritetään SFS 5446:n mukaisesti.

Tuotteiden avoaika ei saa ylittyä. Avoajan ylittyminen johtaa puutteelliseen tartuntaan.

Kiinnityslaastin tulee täyttää laatan pinta. Kiven ja kiinnityslaastin välinen
tartuntapinta-ala ja kiinnitystarvikkeiden vaatimustenmukaisuus voidaan tarkastaa
irrottamalla valmiiksi asennettu laatta.

4.2.3 Valmis päällystys

Kohdassa 1.2 luetelluissa julkaisuissa esitettyjen valmiin laattapäällystyksen vaati-
musten täyttyminen todetaan kyseisissä julkaisuissa esitetyin todentamismenetelmin.
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LIITE 1 1(2)

LUONNONKIVILAATOITUKSEN KIINNITYSSYSTEEMIN
MUODONMUUTOSKYKY

1 Soveltamisala

Menetelmän tarkoituksena on mitata luonnonkivilaatoituksen kiinnityssysteemin
muodonmuutoskyky.

Kiinnityssysteemillä tarkoitetaan vesieristeen tai muun laakerointikerroksen ja
kiinnityslaastin yhdistelmää tai pelkkää kiinnityslaastia. Koetulos koskee kokeessa
käytettyjä vesieristyksen/laakerointikerroksen ja kiinnityslaastin kerrospaksuuksia.

2 Koekappaleet ja niiden valmistus

Koekappaleet ovat kuvan 1 mukaisia kolmesta kivilaatasta ja kahdesta kiinnityslaastin
ja vesieristyksen/laakerointikerroksen yhdistelmästä koostuvia kappaleita. Kivilaatat
ovat Kurun harmaata ja niiden testauspinta on raamisahattu pesty. Laattojen koko on
100 ⋅ 100 mm2.

Kivilaatat kiinnitetään toisiinsa kuvan 1 mukaisesti 80 ⋅ 100 mm2:n alalta. Koe-
kappaleita säilytetään vakio-olosuhteissa 28 ± 2 °C, RH 50 ± 5 %, ilmavirtaus ≤ 0,2
m/s.

Koekappaleiden lukumäärä on 3.

Kuva 1. Koekappale.

3 Kokeen suoritus

Koekappaleet kuormitetaan aikaisintaan 28 vrk:n ikäisinä.

Koekappaleita kuormitetaan kuvan 1 mukaisesti nopeudella 0,08 mm/min.
Muodonmuutos mitataan 0,01 mm:n tarkkuudella maksimikuormalla sekä 0,5 MPa:n
kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen..
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4 Koetulokset

Koetuloksista lasketaan muodonmuutoksen keskiarvo maksimikuormalla sekä 0,5
MPa:n kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen.

Muodonmuutoskyky on maksimikuorman jälkeisellä 0,5 MPa:n kuormalla saavutettu
muodonmuutos.

5 Testausselostus

Testausselostuksessa ilmoitetaan:
- testattujen tuotteiden tunnisteet
- kokeessa käytetyt testattujen tuotteiden kerrospaksuudet
- viittaus tähän menetelmäkuvaukseen
- muodonmuutoksen keskiarvo 0,1 mm:n tarkkuudella maksimikuormalla sekä 0,5

MPa:n kuormalla maksimikuorman saavuttamisen jälkeen.
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Ohjeen laadinnan yhteydessä liitteen 1 mukaisesti testattujen luonnon-
kivilaattojen kiinnityssysteemien muodonmuutoskyky.

Maksimimuodonmuutos ≥ 1,0 mm

SoveltuuKiinnityssysteemi
sisäkäyttöön ulkokäyttöön

Vetonit lattiadispersio MD 16 + Vedeneristys +
Saneerauslaasti
(5 mm)

X

Rep 990 (3 mm) + Saneerauslaasti (3 mm) X X

Maksimimuodonmuutos ≥ 0,3 mm

SoveltuuKiinnityssysteemi
sisäkäyttöön ulkokäyttöön

Vetonit klinkkerilaasti (3 mm) X X
Vetonit saneerauslaasti
(3 mm)

X X




