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Betonit ja laastit kovettuvat sementin ja ve-
den kemiallisen reaktion ns. hydrataatiore-
aktion ansiosta. Lämpötila vaikuttaa voi-
makkaasti tähän reaktioon. Kun lämpötila 
laskee alle +5°C:een, pysähtyy reaktio lä-
hes kokonaan. Pakkasella reaktio ei etene 
ja mikäli tuore laasti tai betoni pääsee jää-
tymään, se voi vaurioitua niin, että se ei 
koskaan kovetu. Jotta talvella pystytään 
valamaan ja muuraamaan, on sitä varten 
kehitetty erityiset talvituotteet: Pakkasbe-
toni, Talvijuotosbetoni ja Pakkaslaasti. Näi-
hin tuotteisiin on lisätty veden jäätymispis-
tettä alentavaa ja sementin reaktiota kiih-
dyttävää lisäainetta. Lisäksi näissä tuot-
teissa on käytetty enemmän ja nopeampaa 
sementtiä kuin vastaavissa kesätuotteissa 
lujuudenkehityksen varmistamiseksi. Talvi-
tuotteita käyttäenkin on talvella huolehdit-
tava erityisesti valun tai muurauksen suo-
jauksesta ja mahdollisesta lämmityksestä 
työn jälkeen.  
 
Pakkasbetoni: 
- Pakkasbetonin käyttökohteina ovat pää-
asiassa jälkivalut, pienemmät betonivalut 
sekä ankkurointijuotokset, joita voidaan 
suorittaa ilman lämmitystä aina -15 °C:een. 
- Pakkasbetonin työstettävyysaika veden 
lisäyksestä on noin 30 minuuttia.  
- Kovettumisaika riippuu valun paksuu-
desta, alustan ominaisuuksista, lämpöti-
lasta sekä ilmanvaihdosta.  
- Betonin lämpötilan on valuhetkellä oltava 
yli +10 °C. Lämpötilan saavuttamiseksi on 
käytettävä lämmintä vettä (+20°C tai kä-
denlämpöinen vesi riittää yleensä, sillä vesi 
ei saa olla yli +60°C eikä massan lämpö yli 
+40°C).  Työn onnistumisen kannalta on 
syytä huolehtia muurauksen suojauksesta 
ja mahdollisesta lämmityksestä työn jäl-
keen.  
 

Alustan käsittely ja valun suoritus 
- Alustan tulee olla kiinteä. Tartuntaa hei-
kentävät aineet kuten rasva ja pöly, tulee 
poistaa pinnalta ennen valun aloittamista.  
- Lumi ja jää on ehdottomasti sulatettava 
pois valutilasta sekä vanhoilta betonipin-
noilta. Sulattamiseen ei saa käyttää maan-
tiesuolan kaltaisia kloridiyhdisteitä teräk-
sen korroosiovaaran vuoksi. 
- Suositeltava maksimi valukerrospaksuus 
on 100 mm. Paksumpi kerros saattaa pai-
nua tai halkeilla kovettuessaan. Valun 
maksimipaksuus riippuu valun kokonais-
pinta-alasta sekä raudoituksesta. Valu voi-
daan suorittaa myös useassa kerroksessa, 
jolloin valujen väli tulisi olla noin 1 vrk.  
- Betoni kaadetaan muottiin ja tiivistetään 
kevyesti. Jos valu suoritetaan useassa ker-
roksessa tai vanhan betonipinnan päälle, 
voi tartunnan varmistaa harjaamalla ohut 
kerros laastia pohjalle ennen uutta beto-
nikerrosta. 
- Tarvittaessa suoritetaan pinnan viimeis-
tely puuhiertimellä tai teräsliipalla. Tuore 
valu suojataan lumi- tai vesisateelta; eikä 
se saa jäätyä!!! 
 
Valun suojaus ja lämmitys 
- Kun valu on suoritettu, tulee valun lämpö-
tilan säilyminen riittävän lämpiminä varmis-
taa joko suojaamalla valu tai käyttämällä 
erillistä lämmitystä. Parhaaseen lopputu-
lokseen päästään käyttämällä molempia 
keinoja yhdessä.  
- Suojapeitteeksi käy joko muovi tai eriste-
matto. Eristematto on lämmöneristyksel-
tään tehokkaampi keino. Suojapeite ehkäi-
see lämmön siirtymisen ympäristöön sekä 
suojaa mahdolliselta lumi- ja vesisateelta. 
Lisäksi suojapeite ehkäisee betonipinnan 
liian nopeaa kuivumista/jäätymistä ja antaa 
näin betonipinnan kovettumiselle hidastus-
vaikutusta sekä vähentää betonin plastisen 
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painuman aiheuttamaa halkeilua betonin 
jälkihiertoajankohtaa odotellessa. Raken-
netta on suojattava vähintään 3 vrk:n ajan. 
- Lämmitys järjestetään tavallisesti asetta-
malla lämmitin suojapeitteen alle. Tehokas 
halogeenilamppu riittää pienten valujen 
lämmitykseen. Erillisiä teollisuuslämmitti-
miä käytetään suurien valujen lämmityk-
seen. 
– Vaikka Pakkasbetonin lujuudenkehitys 
jatkuu aina -15 °C:een saakka, on myös 
Pakkasbetonilla valettaessa syytä huoleh-
tia riittävästä suojauksesta ja lämmityk-
sestä halutun lujuuden saavuttamiseksi ja 
ajan säästämiseksi.  
 
Talvijuotosbetoni: 
- Talvijuotosbetoni on kutistumaton betoni-
massa, joka on tarkoitettu lähinnä element-
tisaumojen jälkivaluihin sekä asennus- ja 
kiinnitysvaluihin talviolosuhteissa aina -15 
°C:een saakka. 
- Talvijuotosbetonin työstettävyysaika on 
noin 30 minuuttia veden lisäyksestä.  
- Kovettumisaika riippuu valun paksuu-
desta, alustan ominaisuuksista, lämpöti-
lasta sekä ilmanvaihdosta.  Betonin lämpö-
tilan on valuhetkellä oltava yli +10 °C.  
 
Alustan käsittely ja valun suoritus 
- Alustan tulee olla kiinteä. Tartuntaa hei-
kentävät aineet kuten rasva ja pöly, tulee 
poistaa pinnalta ennen valun aloittamista.  
- Lumi ja jää on ehdottomasti sulatettava 
pois valutilasta sekä vanhoilta betonipin-
noilta. Sulattamiseen ei saa käyttää maan-
tiesuolan kaltaisia kloridiyhdisteitä teräk-
sen korroosiovaaran vuoksi. 
- Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei 
saa kiiltää) hyvän tartunnan varmista-
miseksi. Betoni kaadetaan muottiinsa ja tii-
vistetään huolellisesti. Valu suoritetaan 
muotin yhdeltä sivulta. Mikäli käytetään 

sinkittyjä teräksiä, on niiden pintakäsittelyn 
oltava passivoitunut ennen betonivalua. 
Jälkikostutus suoritetaan ja/tai valu peite-
tään muovikelmulla n. 3 päivän ajaksi liian 
nopean pintakuivumisen estämiseksi. Yli 
50 mm:n paksuinen yhtenäinen valukerros 
on valettava mahdollisimman jäykällä mas-
salla painumavaaran välttämiseksi. Beto-
nin käyttöaika on noin 30 minuuttia, mutta 
valu on hyvä tehdä nopeasti betonin se-
koittamisen jälkeen, jolloin tuoreen betonin 
paisuminen saadaan kokonaisuudessaan 
käytettyä hyväksi. Tuore valu on suojattava 
lumisateelta. 
 
Valun suojaus ja lämmitys 
- Kun valu on suoritettu, tulee varmistaa va-
lun lämpötilan säilyminen riittävän lämpi-
minä joko suojaamalla valu tai käyttämällä 
erillistä lämmitystä. Parhaaseen lopputu-
lokseen päästään käyttämällä molempia 
keinoja yhdessä.  
- Suojapeitteeksi käy joko muovi tai eriste-
matto. Eristematto on lämmöneristyksel-
tään tehokkaampi keino. Suojapeite ehkäi-
see lämmön siirtymisen ympäristöön, sekä 
suojaa mahdolliselta lumi- ja vesisateelta. 
Lisäksi suojapeite ehkäisee betonipinnan 
liian nopeaa kuivumista/jäätymistä ja antaa 
näin betonipinnan kovettumiselle hidastus-
vaikutusta ja vähentää betonin plastisen 
painuman aiheuttamaa halkeilua betonin 
jälkihiertoajankohtaa odotellessa. Raken-
netta suojattava vähintään 7 vrk:n ajan. 
- Lämmitys järjestetään tavallisesti asetta-
malla lämmitin suojapeitteen alle. Pienten 
valujen lämmitykseen riittää tehokas halo-
geenilamppu. 
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Pakkaslaasti: 
- Pakkaslaastin käyttökohteina ovat muu-
raukset talviolosuhteissa +5 …-15 °C.  
- Pakkaslaastin työstettävyysaika veden li-
säyksestä on noin 30 minuuttia. 
 - Kovettumisaika riippuu sauman paksuu-
desta, alustan ominaisuuksista, lämpöti-
lasta sekä ilmanvaihdosta. 
 
Talvimuuraus 
Jäätymisajankohdan perusteella määritel-
lään RakMK B8 Tiilirakenteet – ohjeissa 
seuraavat talvimuuraustavat: 
1. Muuraussementtilaasti saa jäätyä, kun 
tiilen imu on pienentänyt laastin vesipitoi-
suuden riittävän alhaiseksi, eli maksimis-
saan 6 % kuivapainosta. Lämpimän laastin 
lisäksi lämpimien harkkojen ja tiilien käyttö 
on suositeltavaa. Rakenteen sulaessa 
muurin lujuudeksi saa olettaa enintään 40 
% suunnittelulujuudesta.  
2. Muuraussementtilaastien voidaan kat-
soa saavuttaneen jäätymisen kannalta riit-
tävän lujuuden vesimäärästä riippumatta 
kun ne ovat kovettuneet yli 0 °C:n lämpöti-
lassa vähintään 2 vuorokautta. Laastin 
lämpötilaa mitataan määräajoin 2cm:n sy-
vyydelle saumaan upotetulla lämpömitta-
rilla. Lämpimien tiilien, harkkojen, laastin ja 
lämpösuojusten käyttö on suositeltavaa. 
Rakenteen sulaessa muurin lujuudeksi saa 
olettaa enintään 60 % suunnittelulujuu-
desta.  
 
Suositeltavampaa on kuitenkin tehdä muu-
raus Pakkaslaastilla ja muurauksen jäl-
keen suorittaa suojaus ja lämmitys, jolloin 
muurin lujuus voidaan huomioida kokonai-
suudessaan: 
- Tiilien ja harkkojen tulee olla sulia ja puh-
taita lumesta ja jäästä. 

- Laastin lämpötilan tulee olla vähintään + 
10 °C. Käytä lämmintä vettä. Tarvittaessa 
voidaan myös tiilet ja harkot lämmittää. 
- Lämpimän laastin työaika on lyhyt, joten 
älä sekoita liian suuria eriä kerrallaan. 
- Laastiannosten tulisi olla suhteellisen pie-
niä myös siksi, että laasti ei jäähdy liian no-
peasti. Laastin jäähtymistä voidaan hidas-
taa lämpöeristetyllä laastipaljulla tai sätei-
lylämmittäjällä. 
- Laastin lämpötilaa tulee seurata ja mikäli 
laasti pääsee jäähtymään liikaa, se palau-
tetaan sekoittimelle, jossa se sekoitetaan 
uuteen lämpimään laastierään.  
 
Muurauksen suojaus ja lämmitys 
- Vastamuuratun rakenteen suojaus sa-
teen, lumen, sulamisveden tai betoniraken-
teiden valun aiheuttamalta kastumiselta on 
hyvin tärkeää. Työn keskeydyttyä muurin 
yläosa on peitettävä huolellisesti muovilla 
tai suojapeitteellä. Peite asennetaan irti ra-
kenteesta, jotta se ei jäädy kiinni muurauk-
sen pintaan. Muovin tai suojapeitteen ansi-
osta sauman lämpötila pysyy jäätymispis-
teen yläpuolella paljon kauemmin kuin suo-
jaamattomassa seinässä. Peitteen ansi-
osta tuulen jäähdyttävä vaikutus, samoin 
kuin lämmön johtuminen laastista säteile-
mällä pienenevät oleellisesti. 
  
Onnistuneita talvivaluja ja -muurauksia!! 


