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Uudet elementtirakentamisen juotosliitokset
ja -tekniikat
Ilkka Romo, diplomi-insinööri
Rakennusteollisuuden Keskusliitto ry
ilkka.romo@rtk.fi

Rakennustuoteteollisuus RTT ja Rakennusteol-
lisuuden Keskusliitto RTK ovat yhteistyössä jä-
senyritystensä kanssa uusineet ja vakioineet
keskeiset elementtirakentamisen juotosliitok-
set. Uusien liitosratkaisujen tavoite on nopeut-
taa elementtiasennusta, parantaa työn laatua
sekä vähentää virheitä ja jälkitöitä. Suomen Be-
tonitieto Oy on julkaissut laajasti rakennusalalla
käyttöönotettavaksi tarkoitetut liitokset CD-
ROM:lla ”Valmisosarakentamisen suunnittelu-
ohjeita ja detaljeja”.

1 Ontelolaattojen liitos
kantavan seinän päällä

Ontelolaattojen liittymä kantavan seinän sekä
kantavien ulkoseinien päälle on erittäin ahdas.
Kunnollinen sauman raudoittaminen ja beto-
nointi voi siksi olla vaikeaa. Seurauksena voi
olla puutteita tiiviydessä ja ääneneristävyyden
heikkeneminen.

Tilannetta vaikeuttavat saumoihin asennetta-
vat sähköputket, jotka suositellaankin siirrettä-
väksi pois saumoista esimerkiksi koteloihin,

alakattoihin tai asennuslattioihin. Jotta saumaan
saataisiin lisätilaa on kantavan seinän päälle tu-
levien ontelolaattojen aiemmin käytettyä suun-
nittelutukipituutta lyhennetty 5 mm, jolloin uu-
sissa liitosratkaisuissa käytetään suunnittelutu-
kipituutena 60 mm:ä. Asennuksen yhteydessä
tarkistettavaa minimitukipituutta ei ole muutet-
tu.

Ontelolaattojen ja niiden alla olevan kantavan
seinän välisen sauman suunnittelukorkeuden pi-
tää olla vähintään 25 mm, jotta jälkisaumattavil-
ta juotossaumoilta vaadittava minimi 20 mm to-
teutuisi myös käytännössä.

2 Seinäelementtien väliset
pystysaumat

Seinäelementtien välisissä teräsbetonivaarnois-
sa on aiemmin käytetty pyöröteräslenkkejä tai
-koukkuja. Nämä lenkkityypit vaikeuttavat ele-
menttien paikoilleen asentamista. Myös niiden
taivuttaminen ja oikaisu sauman raudoituksen
yhteydessä on hidasta. Uutena ratkaisuna on
pystysaumojen vaarnoissa käytetty sinkitystä
teräsvaijerista ja sinkitystä peltikotelosta muo-
dostuvaa vaarnalenkkiä.

Vaarnalenkit voidaan joustavuutensa vuoksi
sijoittaa samaan tasoon sauman molemmin puo-
lin niiden haittaamatta elementtiasennusta. Kä-
sintaivuteltava vaijeri helpottaa myös oleelli-
sesti sauman raudoitusta. Vaarnalenkkikotelot
ovat myös elementtien valmistustekniikan kan-
nalta helppoja käyttää. Vaarnalenkkejä on saa-
tavissa eri pituisilla vaijerilenkeillä, joiden ulos-
tulevat mitat ovat 80 mm, 100 mm ja 120 mm.
Vaarnalenkillä on Betoniyhdistyksen käyttöse-
loste. Vaijerilenkkejä voidaan käyttää kaikissa
saumatyypeissä niiden kapasiteettien sallimissa
rajoissa.

2.1 Juotossauman muotoilu ja
pystysaumabetonointi

Elementtien liitosten juottamisessa on yleisty-
nyt kuivatuotteista työmaalla sekoitettava ja
pumpattava pystysaumabetoni. Uusissa liitos- 547
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Kuva 1. Ontelolaattojen ja kantavan seinän vä-
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suosituksissa on pyritty huomioimaan tämä tek-
niikka siten, että sauman takaosa on supistettu
tukelaudoitustarpeen pienentämiseksi. Sauma-
malli soveltuu sekä pystysaumabetonointiin että
perinteiseen juotosvaluun. Kantavien seinien
päät on muotoiltu siten, että elementin pääty-
muoto sopii kaikkiin liitosvaihtoehtoihin. Ulko-
seinien eriste leikataan ulkokuoren pään tasoon
ja elementtien välissä käytettään tilke-eristettä.

2.2 Hitsausliitokset jäykistävissä
seinissä

Toimitilarakentamisessa ovat asentamisen kan-
nalta ongelmallisia seinäelementtien liitoksia
suurta kapasiteettia vaativien jäykistävien seini-
en liitokset, joiden tiheästi lenkitetyt teräsvaar-
nat hidastavat asennustyötä ja aiheuttavat run-
saasti jälkitöitä lenkkien taivuttelussa.
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Kuva 2. VS-Vaarnalenkki (lisätiedot ja käyttöohjeet: Semtu Oy).
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Kuva 3. Vaarnalenkin avulla toteutettuja pystysaumaliitoksia.R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

01
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



Myös näissä seinissä voidaan käyttää vaijeri-
vaarnalenkkejä, mikäli niiden kapasiteetti on
riittävä. Vaihtoehtoinen tapa on käyttää uuden-
tyyppistä hitsausliitosta jossa elementtien pää-
hän sijoitetaan vetoa ja leikkausta siirtävät te-
räsosat, jotka liitetään toisiinsa hitsaamalla te-
räsosien väliin sovitepala. Liitoskohtia on
yleensä kaksi tai kolme kappaletta elementtien
pystysaumaa kohti. Sauma voidaan betonoida
tai toteuttaa kuivasaumana villasullonnan ja kit-
tauksen avulla. Ratkaisun etuna on nopea raken-
nusaikainen stabiliteetti ja elementtitukien pois-
tamismahdollisuus. Ratkaisu soveltuu erityises-
ti hissi- ja porraskuiluihin, joissa työnaikaiset
elementtituet ovat vaikeasti asennettavia tai
haittaavat kulkua.

3 Varaukset elementeissä
Seinäelementtien sidontapisteiden varauskolot
tulee toteuttaa siten, että alhaalta tulevalle teräs-
tapille on riittävästi tilaa elementtien valmistus-
ja asennustoleranssit huomioiden. Tämä edel-
lyttää elementtien pieliterästen ja niiden jatkos-
terästen sijoittelua siten, että koloa ei tukita te-

räksillä. Varausta ei myöskään tule sijoittaa lä-
helle parvekeovea, jolloin aukon asennusaikai-
nen tukiteräs kulkee varauksen läpi. Liitossuosi-
tuksissa on suurennettu varausten kokoa, erityi-
sesti koskien ei kantavia sandwich-elementtejä.

4 Porrashuoneiden
ääneneristys

Porrashuoneen liitosratkaisuissa on esitetty lii-
tosvaihtoehdot, joiden avulla saavutetaan hyvä
askelääneneristävyys. Vähintäänkin lepotasot,
mieluiten myös kerrostasot kannatetaan neop-
reenin välityksellä ja eristetään ääniteknisesti
rungosta. Neopreenilla eristetyn tason pintama-
teriaali voidaan askeläänen puolesta valita va-
paasti, kiinteästi liitetyillä tasoilla on käytettävä
ääniteknisesti soveliasta pehmeämpää pintama-
teriaalia.

Kuvassa 6 esitetty liitosdetalji perustuu tasoa
kannattavan putkipalkin päähän asennettavaan
neopreeniholkkiin. Vaihtoehtoisesti on mahdol-
lista eristää porrassyöksyt neopreenilevyjen
avulla tasolaatoista ja käyttää tasolaattojen pin-
noitteena joustavaa rakennetta. Neopreenit tulee
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Kuva 4. Hitsausliitosvaihtoehtoja betonijuotossaumalla ja kuivasaumalla. (Lisätietoja hitsauslii-
toksen teräsosista: Teräspeikko Oy).
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suunnitella ääniteknisesti tapauskohtaisesti riip-
puen eristettävän tason massasta ja kuormaa
siirtävän lapun koosta.

5 Sähköputkien
asennusreittien
suunnittelu

Sähköputkia saa asentaa saumoihin korkeintaan
2–3 kpl sauman yläosaan. Käytännössä nämä-
kin putket haittaavat sauman raudoitusta, be-
tonointia ja teknistä toimintaa. Suositeltavam-
paa on käyttää kokonaan muita asennusreittejä,
joihin tulee varautua jo suunnitteluvaiheessa.

Alakaton käyttäminen esimerkiksi eteistilois-
sa helpottaa usein oleellisesti asennustilannetta.
Mikäli koko asuntoon tehdään alakatto, voidaan
putkitukset saumoissa poistaa kokonaan. Vaih-
toehtoisesti voidaan sähköputkitus tai johdotus
siirtää katon rajaan asennettavissa asennus-
kanavissa tai koteloissa. Esivalmisteisilla asen-
nuskanavilla saavutetaan siisti ulkonäkö sekä
joustava muunneltavuus. Asennuskanavista put-
ket voidaan siirtää suoraan ontelolaatan sisään
johdotusten valaisimelle viemistä varten.

Kerroslattia mahdollistaa vapaan johdotuk-
sen seiniin tuleville rasioille. Parhaiten soveltu-
va kerroslattia on kevytrakenteinen metalli- tai
puurungon varaan tuleva järjestelmä, johon jää
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mahd. lisäteräkset
pieliteräksen päälle

elem. pieliteräs* tappiliitoksen vaatima tila varmistettava!

Huom! Pieliteräs sijoitetaan mahdollisimman lähelle sisäpintaa suojaetäisyys huomioiden.
Myös muut raudoitteet (kuljetustuet) tulee ottaa huomioon.

C – C – C

päästö

Kuva 5. Sidontapisteteräksen varauskolo ei kantavassa sandwich-elementissä.
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Kuva 6. Lepotasolaatan kannatus putkipalkin päähän tuetun neopreeniholkin välityksellä.R
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selkeä asennusreitti sähköputkille. Liitoksissa
seinään käytetään esivalmisteisia pääteosia.
Asennuslattian avulla voidaan myös toteuttaa
hyvä askeläänieristys.

Osa elementtien sähköputkista on mahdollis-
ta siirtää myös vaakasuunnassa elementin sisäl-
lä, jolloin jatkamista ja siirtämistä saumassa ei
tarvita. Se sopii erityisesti rasioiden väliseen
putkeen, joka kiinnitetään valuvaihetta varten
kiinnikkeiden avulla muotin pohjalankun pääl-
le. Yksi vaihtoehto on myös ontelolaatan pään
loveaminen siten, että putket jäävät laatan ylä-
pintaan. Ratkaisua kannattaa soveltaa rajoite-
tuilla alueilla silloin, kun muut ratkaisut eivät
ole käytettävissä.

Pystynousuissa voidaan käyttää esivalmistei-
sia läpivientikappaleita, jotka helpottavat läpi-
vientien tiivistämistä ja mahdollistavat läpi-
viennin umpeenvalun laataston saumausvai-
heessa.

6 Märkätilarakentaminen
Asuntorakentamisessa aikataulun kannalta kes-
keisiä ovat märkätilat, joiden lattiavalujen kui-
vumisaika usein mitoittaa sisävaiheen aikatau-
lua ja kohteen valmistumista. Paikallatehty mär-
kätilarakenne suunnitellaan sinne tulevien vie-
märiasennusten vaatimien tilatarpeiden ehdoil-
la. Märkätilan kaadot ja lattiakaivojen sekä kyn-
nysten korot suunnitellaan tarkasti. Viemäri-
asennuksista tehdään mitoitettu asennuskuva,
jonka avulla varmistetaan asennusten mahtumi-

nen asennustilaan. Asennuskuva mahdollistaa
myös tarvittavien viemäriosien hankkimisen
etukäteen asennuskohteeseen sekä viemärihaa-
roitusten esivalmistuksen. Esivalmistelun an-
siosta viemäriasennus voidaan tehdä välittö-
mästi ontelolaattojen asennuksen jälkeen, jol-
loin märkätila voidaan valaa joko kaatoineen tai
raakavaluna umpeen ontelolaattojen saumauk-
sen yhteydessä. Järjestämällä samanaikaisesti
työnaikainen lämmitys saavutetaan merkittävä
aikatauluetu rungon kuivumisessa. Tässä no-
peassa rakentamisrytmissä pysyminen edellyt-
tää yleensä pystysuuntaisia hormielementtejä.

Vaihtoehtona on käyttää esivalmisteisia mär-
kätilaelementtejä, jotka ovat täysin valmiita si-
sustuksineen ja viemäröinteineen. Kylpyhuo-
ne-elementtien putkilinjat kohdistetaan asen-
nuksessa vastakkain jonka jälkeen ne liitetään
yhteen ja valetaan hormiläpiviennin palokatko.
Märkätilaelementtejä voidaan asentaa tavan-
omaisiin välipohjiin 100 mm:n asennustilaan tai
kerroslattioita hyödyntäen.

7 Elementtijuotokset
talvityönä

7.1 Talvityön vaikutukset
elementtien juotoksiin

Talvityöolosuhteiden katsotaan vallitsevan, kun
vuorokauden keskilämpötila laskee alle + 5°C.,
joka käytännössä ajoittuu usein loka-huhtikuun
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Kuva 7. Sähköasennusten vaihtoehtoiset toteutusreitit ja läpivientisarja.
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väliselle ajalle. Keskeiset talvityön vaikutukset
juotostyöhön ovat sauman pitäminen puhtaana
lumesta ja jäästä, saumabetonin jäätymisen es-
täminen, saumojen lämpötilojen seuranta ja
asennusaikaisen stabiliteetin varmistaminen.

Tavallisen saumabetonin jäätyminen on es-
tettävä kaikissa olosuhteissa vähintään niin kau-
an kunnes betoni on saavuttanut jäätymislujuu-
den 5 MN/m2. Jäätyminen voidaan estää riittä-
vällä lämmityksellä tai käyttämällä ns. pakkas-
betoneita ja -laasteja. Ne eivät vaurioidu pakka-
sella ja niiden lujuudenkehitys jatkuu myös alle
0°C lämpötilassa. Lämpimän betonimassan käyt-
täminen ei estä jäätymistä, sillä kylmä element-
tipinta jäähdyttää suhteellisen ohuen betoni-
massan nopeasti.

7.2 Saumojen lujuudenkehityksen
vaatimukset ja suunnittelu

Pystyrakenteet
Rakennesuunnittelijan tulee määrittää eri sau-
matyypeiltä rakentamisen aikana vaadittavat lu-
juudet. Pystyrakenteiden osalta saumojen tarvit-
tavat lujuudet riippuvat sauman yläpuolisten
kerrosten määrästä ja sauman käyttöasteesta
valmiissa rakennuksessa. Usein vain rakennuk-
sen alimpien saumojen kapasiteetit on käytetty
täysin hyväksi. Taulukossa 1 on esitetty esi-
merkki tavanomaisen kerrostalon kantavien sei-
nien vaakasaumoilta vaadittavasta lujuudesta
asennuksen edetessä siten, että rakennuksen sta-
biliteetti on turvattu. Minimilujuutena käytetään
5 MN/m2.

Vaakarakenteet
Leikkauskapasiteetin mitoituksessa tarkaste-
taan määräävien saumojen leikkauskapasiteetit.
Saumojen leikkauskestävyys lopullisessa ra-
kennuksessa on hyvin harvoin mitoittava tekijä.
Asuinkerrostaloissa saumojen käyttöaste on
usein alle 30 % ja toimistorungoissakin yleensä
alle 50 %. Asennusaikana tilanne on toinen, kos-
ka kuormat ovat suurempia (1,3-kertaiset, kun
runkoa nostetaan kerros kerrallaan) ja saumabe-
tonin lujuus on suunnittelulujuutta pienempi,
kun ylempää kerrosta jo asennetaan.

Taulukkoon 2 on koottu ontelolaattojen sau-
mabetonin vaadittu lujuus asennusaikana, kun
runkoa nostetaan yksi kerros kerrallaan. L/B
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Kuva 8. Märkätilan korko- ja viemärisuunnitelma.

Taulukko 1. Arvio saumoilta vaadittavasta lujuus-
luokasta, rakenneluokka 2.

Kuormittavien kerrosten
määrä

Saumalta vaadittava
lujuusluokka

1 kerros K5

2 kerrosta K 10

3–4 kerrosta K 15

5–6 kerrosta K 20R
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suhdetta voi käyttää luonnossuunnitteluvai-
heessa, kun halutaan saada karkea arvio tarvitta-
vista saumabetonin lujuuksista asennusaikana
(L on rakennuksen pituus ja B on rakennuksen
leveys). Lopullisessa suunnitteluvaiheessa ra-
kennesuunnittelija määrittää jäykistävien ra-
kenteiden ottamat kuormanosuudet kokonais-
vaakakuormasta ja samalla tarkistaa laataston
leikkausvoimakestävyyden lopputilanteessa.
Samassa yhteydessä hän voi määrittää saumojen
käyttöasteen (Td/Vu), minkä jälkeen taulukon 2
avulla saa selville tarvittavan asennusaikaisen
saumabetonin lujuuden. Taulukossa on esitetty
erikseen vaatimukset asuinkerrostalon ja toi-
mistorakennuksen vaakakuormille, kun molem-
missa ontelolaatan korkeus on 265 mm ja sau-
mabetonin lujuus K30-2.

7.3 Talvitöiden suunnittelu ja
toteutus

Kun tiedetään rungon eri rakentamisvaiheissa
tarvittava saumabetonin lujuus, voidaan sen saa-
vuttamista arvioida lämpötilaseurannan perus-
teella. Lämpötilamittauksia voidaan tehdä pe-
rinteisillä luettavilla mittareilla tai elektronisilla
mittareilla, joita varten betonivaluun asennetaan
termoelementtiparilankoja. Nämä voidaan käy-
dä lukemassa erikseen tai termoelementtiparit
voidaan kytkeä jatkuvatoimiseen dataloggeriin.
Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida
esimerkiksi rapid-betonin lujuusluokka tieto-
koneohjelmienavulla (esim.BetoPlus-ohjelma).

Pakkasbetonien lujuutta ei voida arvioida las-
kennallisesti, vaan se täytyy arvioida vertaamal-
la mitattuja lämpötiloja betonivalmistajien anta-
miin lujuudenkehityskäyriin eri lämpötiloissa.
Pelkkä pakkasbetonin käyttäminen ei läheskään

aina ole riittävä varmistus saumojen riittävästä
lujuudenkehityksestä, vaan yleensä tarvitaan li-
sälämmitystä.

Kun laatasto suojataan hyvin lämpöpeitteillä
ja pressuilla ja laataston alapuolelle asennetaan
riittävän tehokas lämmitys, voidaan pakkasbe-
tonin sijasta käyttää tavanomaista rapid-beto-
nia. Hyvä lämmitystapa on esimerkiksi alapuo-
lelle sijoitettu kaasutoiminen säteilijä, joka
suuntaa energian tehokkaasti laattakenttään.
Jotta lämmitys olisi tehokasta, on ikkuna- ja ovi-
aukot suojattava.

Myös saumojen sulana pitäminen onnistuu
parhaiten pressusuojauksella ja kevyellä lämmi-
tyksellä ennen saumausta. Höyryn käyttöä sau-
mojen sulattamisessa on vältettävä, sillä höyry-
tys tuo saumaan vettä, joka voi jäätyä ennen sau-
man betonointia, eikä betonitartuntaa synny.
Lumet poistetaan pressujen päältä kolalla, pie-
net määrät voidaan nostaa pressujen mukana
nosturilla. Ontelolaatasto suojataan välittömästi
saumavalujen jälkeen ja lämmitystä jatketaan
noin 3 vuorokautta lämpötilaseurannan antami-
en lujuustietojen perusteella.

Seinien alasaumoissa ja mahdollisesti pysty-
saumabetonointitekniikalla valetuissa pystysau-
moissa käytetään talvilaatuista juotosbetonia.
Pilarin ja palkin liitoksessa vaaditaan usein kor-
keita lujuuksia K50–K60, mihin riittäviä talvi-
juotosbetoneita ei ole saatavilla. Tällöin voi-
daan käyttää esimerkiksi itsesäätyvillä vastuk-
silla varustettuja lämmitysmuotteja tai element-
teihin asennettuja lämmityslankoja saumabeto-
nin lämmittämiseksi. Lisäksi sauma on suojatta-
va lämmöneristeellä ja juotosbetonin lämpötilo-
ja on seurattava huolellisesti.

Lisätiedot:
Suomen Betonitieto Oy/Arto Suikka.

Uudet elementtirakentamisen juotosliitokset ja -tekniikat

553

Taulukko 2. Ontelolaataston saumabetonin vaadittu lujuus asennusaikana, kun rakennusta noste-
taan kerros kerrallaan ja saumabetonin suunnittelulujuus on K30-2.

Asuinkerrostalo pd = 4 kN/m Toimistorakennus  pd = 7 kN/m

Td/Vu L/B K Td/Vu L/B K

0,04 0,5 0,4 0,08 0,5 1,0

0,09 1 1,2 0,15 1 2,7

0,18 2 3,3 0,31 2 7,7

0,27 3 6,1 0,46 3 14,1

0,31 3,5 7,7 0,54 3,5 17,7

0,35 4 9,3 0,62 4 21,6

0,44 5 13,1 0,77 5 30,2
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