
Betoni – tietoa pienrakentajille
...ja ammattitaitoisella työllä
Oikean betonin lisäksi onnistunut valu edellyttää pereh-
tymistä työsuoritukseen. Ammattitaito ja huolellisuus 
ovat tässäkin työssä hyvän lopputuloksen edellytyksiä. 
Sekä muotti- että raudoitustöissä on useimpien meistä 
hyvä turvautua ammattimiehen palveluihin turhien ja 
vaikeasti korjattavien virheiden välttämiseksi. Betonoin-
tiin liittyviin kysymyksiin kannattaa hakea vastaukset 
ennen työhön ryhtymistä. Betonin levitykseen, tärytyk-
seen ja ”jälkihoitoon” kannattaa mieluiten varata koke-
nut työryhmä, jolta valutyö etenee oikeaoppisesti ja 
rivakasti. Lattiavaluissa on aina syytä käyttää erikois-
tunutta lattiantekijää sekä tarkoitukseen soveltuvia 
lattiabetoneita.

Kaikissa betonitöissä on tärkeää muistaa betonin 
järjestelmällinen ja huolellinen tiivistäminen
Perustuksien valuissa anturaosuus täytetään ensin valu-
korkeuteen saakka ja tiivistetään sitten parhaiten sau-
vatäryttimellä, joita saa rakennuskonevuokraamoista. 
Tärytin kannattaa varata ajoissa. Perusmuuria tehtäessä 
betoni valetaan ja tiivistetään noin 30 cm:n vahvuisina 
kerroksina koko muuri kerralla kiertäen.

Suurimmat rakentamisen kustannussäästöt saavutat jo 
suunnitteluvaiheessa. Arkkitehdin avulla tapahtuva kodin 
suunnittelu maksaa itsensä takaisin. Hyvä suunnittelija 
osaa niveltää toisiinsa perheen tarpeet sekä rakennuspai-
kan ja ympäristön antamat mahdollisuudet. Rinteeseen 
rakennettavaan omakotitaloon saadaan kellarikerrokseen 
paljon lisäneliöitä. Kellarin rakenteissa, kuten kaikissa 
muissakin kantavissa rakenteissa, betoni on voittamaton 
materiaali.

Paras lopputulos oikeilla tuotteilla...
Pienrakentajana sinun ei tarvitse olla betoniasiantun-
tija, mutta kunnon rakennesuunnittelija sinun kannat-
taa kyllä palkata. Ulkorakenteisiin ei ehkä käy sama 
betonilaatu kuin sisälle, mutta senkään ymmärtäminen 
ei ole välttämätöntä. Rakennesuunnittelijan tehtävä 
on määritellä betonilaatu rakennepiirustuksiin. Betonia 
tilattaessa ilmoitat vain piirustuksessa mainitun kysei-
sen rakenteen betonilaadun. Neuvonnastamme voit 
myös kysyä neuvoa mistä tahansa betonin valintaan ja 
valamiseen liittyvistä asioista.



Betonista perustus varman päälle
Pientalojen betonirakenteita ovat perustukset eli antu-
rat ja perusmuurit, kellarit, lattiat sekä täydentävät 
valut, kuten portaat, tukimuurit, piharakenteet, aidat 
jne. Betonia valmistetaan eri resepteillä käyttökoh-
teen vaativuuden mukaan. On normaalisti, nopeasti ja 
hitaasti kovettuvia laatuja, jokaisessa valittavana useita 
lujuusluokkia. Lisäksi on erikseen lattiabetoneita ja 
niissä mm. nopeammin päällystettäviä laatuja. Vaati-
viin erikoiskohteisiin on lukuisia erikoisbetoneita.

Nopeammin päällystettävä betoni lattiavaluihin 
kun aikataulu on kiireinen
Lattiapäällyste voidaan asentaa sitten kun alustabetoni 
on riittävästi kuivunut. Lattian riittävä kuivuminen to-
detaan mittaamalla lattiabetonin suhteellinen kosteus-
pitoisuus – RH-arvo. Erilaisilla pintakosteudenosoittimilla 
ei voida määrittää betonin päällystettävyyskosteutta.
    Useimmille lattianpäällysteille riittää, että lattia on 
kuivunut 85 %:n suhteelliseen kosteuspitoisuuteen. 
Kylpyhuoneissa ja saunatiloissa riittää yleensä, että 
betoni on kuivunut alle 90 % RH:n kosteuspitoisuu-
teen. Tällöin betoni on myös riittävästi kutistunut 
keraamisten laattojen kiinnipysyvyyttä ajatellen.
 Betonin kuivumiseen vaikuttavat oleellisesti betoni-
laatu ja ympäristöolosuhteet. Kuivumista voidaan 
tehokkaimmin  nopeuttaa lämmittämällä rakennetta 
(rakennetta ympäröivää ilmatilaa). Lämmitettävää tilaa 
on myös tuuletettava, jotta tilan ilman kosteus pysyisi 
riittävän alhaisena.
 Nopeammin päällystettävä betonilaatu, NP-betoni 
kuivuu 2–3 kertaa nopeammin kuin tavanomainen, 
samoissa olosuhteissa kovettuva lattiabetoni. Myös 
NP-betoni vaatii kuivuakseen hallitut ympäristöolosuh-
teet. Sen käyttökohteita ovat kaikki lattiat, joiden on 
kuivuttava nopeasti pinnoituskelpoiseksi. NP-betonia 
käytettäessä on betoni jälkihoidettava hyvin. Betonin 
pinta voidaan kostuttaa ja suojata muovikalvolla heti 
valutyön jälkeen tai käyttää jälkihoitoon tarkoitettuja 
betonin pintaan ruiskutettavia jälkihoitoaineita. Veden 
käyttöä betonin jälkihoitoon on vältettävä 2–3 vuoro-
kauden jälkeen betonin valusta.

Valun ja tiivistämisen jälkeen on tärkeää suojata 
betonipinta pikaisesti liian nopean kuivumisen 
ehkäisemiseksi

Perustuksien betonia voidaan ”jälkihoitaa” peittämällä 
se muovilla tai pressulla heti valun jälkeen. Seuraavana 
päivänä betoni kastellaan vedellä ja peitetään uudes-
taan. Laajat pinnat, kuten lattiavalut, suojataan muovilla 
heti valun jälkeen. Ennen muovin asettamista betoni-
pinta voidaan vielä kostuttaa kevyellä vesisumutuksella. 
Muovipeiton tulee pysyä tiiviinä betonipinnalla, joten 
sen paikallaanpysymiseen on kiinnitettävä erityistä
huomiota. Muovipeitto tulee pitää betonipinnalla vähin-
tään viikon ajan. Kovettuneen betonin kuivumiselle  on 
edullista, ettei betonipintaa enää kastella ensimmäisten 
kovettumisvuorokausien jälkeen. Vaativa lattiavalu kan-
nattaa aina teettää ammattilaisella.

Käytännön neuvoja betonin 
valamisesta sekä betonirakenteista, 
-laaduista ja tilaamisesta
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Ulkorakenteisiin säänkestävää betonia
Jos betonirakenne tulee olemaan ulkotiloissa sään vaihte-
luille alttiina, kannattaa käyttää huokoistettua betonia. 
Betonin suurissa huokosissa oleva vesi jäätyy ja laajenee 
pakkasessa, jolloin betoniin voi syntyä pakkasvaurioita. 
Huokoistetussa eli säänkestävässä betonissa on vedelle 
tilaa laajentua, ja siten se kestää paremmin lämpötilan-
vaihtelut. Tyypillisiä säänvaihteluille alttiita rakenteita ovat 
tukimuurit, korkeiden perusmuurien eli sokkeleiden maan-
päälliset osat, portaat sekä kylmien autotallien lattiat.

Betonin siirtomenetelmiä  on monia, 
mutta pumppaus kannattaa
Betonin pumppaus valukohteeseen voi olla kokonais-
kustannuksiltaan edullisin siirtomenetelmä, kun halu-
taan säästää työtä ja nopeuttaa valua. Samoin, jos 
valettava kohde on paikassa, jonne on hankala pääsy. 
Pumppuautojen ulottuvuus vaihtelee pumpputyypistä 
riippuen pystysuunnassa 20 metristä 44 metriin ja 
vaakasuunnassa 17 metristä 40 metriin. Hihna- eli siirto-
kuljetin sopii puolestaan valuihin, joissa auto pääsee 
noin 10 metrin päähän valukohteesta.
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Rudus-eristemuottiharkot helpottavat ja jouduttavat muotitus- ja eristys-
töitä. Ruduksen harkkobetoni soljuu vaivattomasti harkkojen onteloihin. 
Muottiharkkoihin valettu betonivaippa muodostaa ehjän, saumattoman 
vaipan kodin ympärille.

Muotit, betonin raudoitukset ja 
kulkuväylät  valmiiksi ennen tilausta
Tilaa betoniauto työmaalle vasta, kun muotit ovat val-
miiksi tuetut, raudoitteet sidottuina paikoilleen sekä teli-
neet ja kärräystiet kunnossa. Myös ajoreitin on oltava 
kantava ja ajokelpoinen, sillä betoniauto painaa kym-
meniä tonneja. Näin betoniauto ei joudu odottelemaan 
töiden alkamista ja säästyt odottelemisen aiheuttamilta 
kustannuksilta. Auton veloitukseton palveluaika on 15 
minuuttia sen saapumisesta työmaalle. Talvella beto-
nia valettaessa on muottien oltava puhtaat lumesta ja 
jäästä.

Tee pumppuvaraus ja betonin tilaus ajoissa
Pumppuvaraus kannattaa tehdä ajoissa, mieluimmin 
viikko ennen valua ja varmistaa se valua edeltävänä 
päivänä betonitilauksen yhteydessä. Tilausta tehtä-
essä palvelukeskuksessamme kysytään käytettävän 
betonin lujuusluokka, rasitusluokat, notkeusluokka ja 
maksimiraekoko sekä rakennuksen käyttöikä. Nämä 
kaikki asiat, notkeusluokkaa lukuunottamatta, on määri-
telty rakennepiirustuksissa. Perustuksiin kannattaa
käyttää notkeusluokan S2 (notkea) ja  16 tai 32 mm 
maksimiraekoon betonia. Myös lattiavaluissa tulisi käyttää 
mahdollisimman suurta maksimiraekokoa ja jäykkää mas-
saa betonin kutistumisen rajoittamiseksi.

Muottilaudoitus
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BETONIN KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEET:

1. Anturat
2. Perusmuurit/sokkelit
3. Sokkelin ulkokuori
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Rakenna kivestä. Rakennat kestävästi.
4. Maanvaraiset lattiat
5. Kantavat laatat 
6. Pystyrunkorakenteet

Rudukselta saat kaiken, mitä pienrakentajana tarvitset: kiviainekset, betonit, perustukset, rungon ja sitä täydentävät rakenteet, pihakivet ja -kalusteet. 
Sekä palvelun, joka kestää vertailun.

7. Säärasitetut laatat
8. Muut säärasitetut ulkorakenteet
9. Harkkobetoni

Sekoitussäiliöautot
 - tilavuus 5-9 m3

 - rännit 4-6 m
Kuljetinhihnalla varustettu 
siirtokuljetinauto,
 - siirtokuljettimen
  pituus 10-16,5 m
Kuljetuspumppuauto
PuMi,
 - puomin pituus 13-21 m
Betonipumppu
 - puomin pituus 20-40 m

BETONIAUTOTYYPIT:

VAARATEKIJÖITÄ:
R 36 Ärsyttää ihoa.
R 41 Vakavan silmävaurion vaara.
R 43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä
TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ:
S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S 22 Vältettävä pölyn hengittämistä 
(kovettunut  betoni).
S 24 Varottava tuoreen betonin joutumista iholle.
S 25 Varottava joutumasta sillmiin.
S 26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi 
runsaalla vedellä (15 min. ajan) ja mentävä lääkäriin.
S 37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien tai kasvojen suojainta.
Vaatetuksen kastuttua betonista vaihda välittömästi kostunut vaatetus kuivaan 
sekä pese kastunut iho puhtaalla vedellä. Jos tuore betoni aiheuttaa ihoärsytystä, 
esim. ihon kirvelyä tai punoitusta, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.


