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PUTKISTOJEN JA KANAVIEN KANNATUS 

Tässä ohjekortissa esitetään lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkien 
sekä ilmanvaihtokanavien kannatustapoja, kiinnityksiä rakenteisiin 
sekä kannatusvälejä. Kortissa otetaan kantaa myös 
kannatussuunnitelman tekoon. Tämä ohjekortti on tarkoitettu 
kannatusten suunnittelijoille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa 
myös urakoitsijoille, LVI-suunnittelijoille ja tilaajille. 

Erikoisputkistot, kuten sprinkleri- ja kaasuputkistot, on kannatettava 
kyseiselle putkistolle laadittujen erityisohjeiden mukaan. 
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1 JOHDANTO 

Kannatuksen avulla LVI-tekniikka kiinnitetään asennuspaikan rakenteisiin. 
Putkistossa liikkuvan nesteen virtauksesta syntyvät voimat tai muut 
asennuspaikassa esiintyvät voimat eivät saa aiheuttaa vaaraa 
henkilöturvallisuudelle eivätkä aiheuttaa vaurioita LVI-järjestelmille tai 
muulle tekniikalle. 

Kannatuksia voidaan tehdä erillisinä järjestelminä tai yhteiskannatuksena, 
niin työmaalla asennettuna, kuin valmiiksi esiasennettuinakin.  

Kannatusten suunnittelussa ja asennuksessa äänitekniset ominaisuudet 
ja lämpöliikkeen hallinta on otettava huomioon varsinkin vaativissa 
kohteissa, esim. korkean rakentamisen kohteissa.  

Kannatusten suunnittelu olisi hyvä ottaa mahdollisimman aikaisin 
hankkeeseen mukaan. Kannatussuunnitelman teko on aina tapauksittain 
harkittava, mutta sitä suositellaan vaativiin tai poikkeuksellisen vaativiin, 
taloteknisesti haastaviin kohteisiin. Tällaisia kohteita voivat olla esim. 
suuren henkilömäärän kohteet tai korkean rakentamisen kohteet, joissa 
on esim. suuria henkilömääriä. 

2 VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET 

2.1 Lait ja asetukset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 (myöhemmin MRL) mukaan 
rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana 
rakennuskohteessa, tulee olla turvallinen ja terveellinen sekä 
ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti 
suunniteltuna ja rakennettuna täyttää tässä laissa säädetyt olennaiset 
tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti 
perustellun käyttöiän ajan. 

MRL 132/1999:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä 
tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen käyttö sekä huolto on 
turvallista. Rakennuksesta, sen ulkotiloista tai kulkuväylistä ei saa 
aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei 
voida pitää hyväksyttävänä. 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta 
1007/2017 mukaan pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja 
erityissuunnittelijan on tehtävänsä mukaisesti huolehdittava rakennuksen 
suunnittelusta siten, että rakennus täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset 
käyttöturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. 

Ympäristöministeriön asetusta kantavista rakenteista 477/2014 
sovelletaan rakennelmien ja käyttöturvallisuuden kannalta merkittävien 
rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä niiden korjaus- ja 
muutostyöhön, kun niiden mahdollisesta vauriosta voi aiheutua vaaraa 
henkilöturvallisuudelle. Näin ollen asetusta voidaan soveltaa kannatuksiin 
silloin, kun niiden pettäminen voi aiheuttaa vaaraa henkilöturvallisuudelle. 
Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet 
suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien 
ympäristöministeriön asetuksien mukaisesti. 
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Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten vesi- ja 
viemärilaitteistoista 1047/2017 on esitetty vaatimuksia vesijohtojen ja 
viemärien kannatuksille ja kiinnityksille. 

Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja 
ilmanvaihdosta 1009/2017 on esitetty vaatimuksia 
ilmanvaihtojärjestelmien ilmakanavien kannatuksista ja kiinnityksestä. 

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta 
848/2017 on esitetty vaatimuksia läpivietävien tekniikoiden palokatkoista. 
Turvallisen palokatkon toimimisen edellytyksenä on 
hyväksyntädokumenttien reunaehtojen mukainen kannatus. 

2.2 Ohjeet 

Eurokoodit ovat kokoelma eurooppalaisia suunnittelustandardeja, jotka 
koskevat kantavien rakenteiden suunnittelua. Eurokoodit kattavat 
varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja 
tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Eurokoodeissa ei ole 
kannatuksille omaa kohtaa, vaan suunnittelussa on huomioitava eri 
eurokoodien osien huomionarvoiset kohdat kannatuksiin liittyen. 

Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) 
laatimista ja Suomessa näiden kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa 
Ympäristöministeriö talonrakentamisen osalta. Eurokoodit muodostavat 
yhdessä toteutus- ja tuotestandardien kanssa yhtenäisen kokonaisuuden 
rakenteiden suunnittelua ja toteutusta varten. 

Kannatuksessa käytettävien tuotteiden tuotekelpoisuuden toteamista 
rakennushankkeissa voidaan todeta esim. hEN Helpdesk-tietopankista 
löytyvällä työkalulla. Työkalussa kuvataan, mitä teknisiä vaatimuksia 
kannatuksiin liittyy, mitkä ovat kelpoisuuden vaihtoehtoiset 
toteamismenetelmät ja vaihtoehtoja kenen pitäisi toteaminen suorittaa. 

Rakentamisen Topten-käytännöt ovat eri kuntien rakennusvalvontojen ja 
merkittävimpien toimialajärjestöjen yhdessä laatimia. Käytäntöjen 
tavoitteena on mm. tukea säännösten soveltamista, jakaa tietoa, edistää 
hyvää rakentamistapaa ja ennaltaehkäistä virheitä sekä edistää yhteisiä 
käytäntöjä ja rakentamisen sujuvuutta. Topten-käytäntöjen mukaan 
kannatuksiin tulisi ottaa kantaa rakennusluvan liitteenä toimitettavissa 
asiakirjoissa. Kannatusta ja kiinnitystä käsitellään ainakin Topten-
tulkintakorteissa: 

 117-01 Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet  
-asiakirja 

 117a-06 Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset ankkuroinnit 
 117-03 Lvi-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton 

perusteet. 

3 KANNATUSSUUNNITELMA 

Etukäteen laadittu kannatussuunnitelma 

 helpottaa tekniikan yhteensovittamista, töiden vaiheistusta ja 
työmaan sujuvaa etenemistä 

 parantaa rakennusten turvallisuutta, kun kuormitukset on 
mitoitettu ja kannatusten kestävyys on varmistettu sekä 
dokumentoitu 

 parantaa työturvallisuutta ja luo aikataulusäästöjä. 

LAUSUNTOVERSIO
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Kannatussuunnitelman teko on aina tapauksittain harkittava. 
Kannatussuunnitelman tekoa suositellaan vaativiin tai poikkeuksellisen 
vaativiin, taloteknisesti haastaviin kohteisiin, joissa etukäteissuunnittelulla 
uskotaan saavutettavan hyötyä. Tällaisia kohteita voivat olla esim. suuren 
henkilömäärän kohteet (urheilu- ja teollisuushallit, kauppakeskukset, liike- 
ja toimintatilat yms.) tai korkean rakentamisen kohteet. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa määritellä 
suunnittelusopimuksin suunnitteluvaiheen aloitusvaiheessa 
kannatussuunnittelun vastuut ja vaiheet pätevälle taholle, joka konsultoi 
vähintään rakenne- ja TATE-suunnittelijoita sekä kannaketoimittajaa 
kannatussuunnittelussa. Kannatussuunnittelijana voi toimia myös 
rakennesuunnittelija, TATE-suunnittelija, kannaketoimittaja tai 
ulkopuolinen kannatuksiin erikoistunut yritys. 

3.1 Sisältö 

Kannatussuunnitelman pohjakuva on esitettävä mittakaavassa 1:50 tai 
1:100. Pohjakuvassa esitetään kiintopisteet ja leikkauskohdat. 

Käytävän leikkauskuva esitetään mittakaavassa 1:20 tai 1:10. 
Leikkauskuvasta tulisi näkyä välipohjarakenteen kuva, josta ilmenee 
kannakkeiden kiinnityspaikat. Leikkauskuvissa on oltava kaikki käytetyt 
tuotteet, kuten ankkurit, ruuvit sekä kaikki käytävällä oleva talotekniikka. 

Kannatussuunnitelma voi sisältää esim. seuraavat asiat hankkeen 
vaatimustason mukaan: 

 käytetty suunnittelunormi (henkilöturvallisuuteen perustuvissa 
kohteissa Eurokoodit) 

 kannatusjärjestelmälle sallittu enimmäiskuorma (sis. kannatettavat 
putket, kanavat, johdot sekä putkien sisältämät nesteet) 

 kiinnitysalustan mukainen kiinnitystapa (ankkurointi) 
 käytettävä kannatusjärjestelmä (kannakkeet, kannakemateriaalit) 
 syövyttävien olosuhteiden aiheuttamat vaatimukset 

(korroosionkestävyys) 
 yhteiskannatuksen jatkuvan sortuman estäminen (osiin jako) 
 putkistojen virtausten aiheuttamien paineiskujen hallinta (voimien 

huomiointi ja värähtelyn estäminen) 
 putkistojen lämpölaajenemisen hallinta (kiinto- ja ohjauspisteet) 
 tarve ääntä eristäville kannakkeille 
 tarve eri materiaalien väliselle galvaaniselle eristykselle 
 tarve yhteiskannatuksen palomitoitukseen (mm. poistumisreitit, 

sammutusreitit) 
 tarve kannatettavan palokuorman osastoihin (mm. uloskäytävät) 
 toteutuksen suunnitelmanmukaisuuden ja/tai poikkeamien 

osoittaminen 
 esivalmisteiden käyttö, esim. käytävämoduulit ja hormielementit. 

Paikalliset rakennuslupakäytännöt ja -vaatimukset kannattaa selvittää 
hankekohtaisesti paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. 

3.2 Putkisto- ja kanavamattojen painon laskenta 

Putkisto- ja kanavamattojen painon laskentaa varten käytetään 
ensisijaisesti projektissa käytettävien tuotteiden painotietoja. Jos 
tuotteiden painotiedot eivät ole tiedossa, on taulukossa 1 annettu suuntaa 
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antavia painotietoja teräs-, kupari-, komposiitti-, muoviviemäri- ja 
valurautaviemäriputkille sekä ilmanvaihtokanaville. 

Taulukko 1. Suuntaa antavat painot erilaisille putkistoille ja kanaville. Annetut painot sisältävät myös putkistoissa virtaavan 
nesteen painon. Ilmanvaihtokanavan paino on ainoastaan itse kanavan paino. 

Teräs/RST  Kupari  Komposiitti  Muoviviemäri  Valurautaviemäri  Ilmanvaihtokanava 

Koko 
DN 

Paino  
Koko 
du 

Paino  
Koko 
du 

Paino  
Koko 
du 

Paino  
Koko 
du 

Paino   Koko   Paino  

  kg/m  mm  kg/m  mm  kg/m  mm  kg/m  mm  kg/m  mm  kg/m 

10  0,97  12  0,39  16  0,23  32  0,80  50  6,40  80  0,91 

15  1,42  15  0,52  20  0,35  50  2,00  70  9,90  100  1,14 

20  1,94  18  0,68  25  0,55  75  4,40  100  17,70  125  1,41 

25  3,01  22  0,90  32  0,85  110  9,50  125  24,50  160  2,02 

32  4,13  28  1,41  40  1,31  160  20,1  150  32,30  200  2,56 

40  4,96  35  2,20  50  2,07  200  31,5  200  54,60  250  3,18 

50  7,28  42  2,89  63  3,27  250  49,2  250  87,80  315  4,41 

65  10,17  54  4,22  75  4,62  300  83,3         400  6,01 

80  13,52  64  6,27  90  6,73              500  9,54 

100  20,68  76  8,19  110  9,96              630  12,00 

120  29,30  88  40,46                    800  17,40 

150  37,92  108  14,32                 1000  25,00 

200  66,12                          1250  31 

250  94,10                          

300  129,77                               

4 YLEISTÄ 

Kannatukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että kannakkeet kestävät 
putkien ja putkistovarusteiden, kanaviston, nesteen, eristeen ja 
mahdollisten ulkoisten kuormitusten painon sekä lämpöliikkeen ja nesteen 
virtauksen aiheuttamat rasitukset. Kannakkeiden on sovelluttava 
kyseiselle putkityypille ja -materiaalille. Kannakkeet eivät saa vahingoittaa 
putkistoa tai aiheuttaa ääntä. 

Kannatuksen on estettävä putkien sivuttaisliike ja säilytettävä putkien 
keskinäinen etäisyys. Korkeissa kannatusroikutuksissa esim. 
painevaihtelusta aiheutuva tai muu haitallinen putkien liike on estettävä. 
Kannakkeisiin ja niiden kiinnitykseen liittyy oleellisesti myös äänitekniikka. 

Kannakkeet kiinnitetään aina riittävän massiiviseen rakenteeseen ja 
kiinnitys rakenteisiin tehdään kiinnitysalustan asettamien vaatimusten 
sekä kannakevalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Eristetyt putket ja kanavat kannatetaan yleensä suoraan putkesta tai 
kanavasta ja eristeen päällysteen läpiviennit tiivistetään päällystettä 
vastaavaksi. Sekä itse eristeelle että sen asentamistyölle on varattava 
riittävästi tilaa kuvan 1 ja taulukon 2…4 mukaisesti. 

Taulukoissa 2…4 esitetyt arvot koskevat kuvan 1 mukaisesti kahta 
vierekkäistä ja samankokoista putkea tai kanavaa. Eri ulkohalkaisijalla 
olevien vierekkäisten putkien tai kanavien asennusetäisyys määritellään 
taulukoista a-mittojen keskiarvona. 
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Taulukko 2. Putkien asennusvälit a ja b putkikoon ja villaeristepaksuuden mukaan. Mitat s, a ja on esitetty kuvassa 1. 

Putken 
halkaisija 

                 

Sarja 21  Sarja 22  Sarja 23  Sarja 24  Sarja 25  Sarja 26 

du  s  a  b  s  a  b  s  a  b  s  a  b  s  a  b  s  a  b 

mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm 

10…49  20  140  95  30  160  105  40  180  115  50  200  125  60  220  135  80  260  155 

50…89  30  200  125  40  220  135  50  240  145  60  260  155  80  300  175  100  350  195 

90…169  40  300  175  50  310  180  60  330  190  80  370  210  100  420  230  120  460  260 

170…219  50  370  210  60  390  220  80  430  240  100  480  260  120  520  290  140  560  310 

220…273  50  425  240  60  445  250  80  485  270  100  535  290  120  575  320  140  615  340 

274…325  50  465  265  60  485  275  80  535  295  100  585  315  120  625  345  140  665  365 

325…356  60  530  290  80  570  310  100  620  330  120  660  360  140  700  380  160  740  400 

s = eristyspaksuus, a = eristettävien putkien väli, b = eristettävän putken ja rakenteen väli      

 

Taulukko 3. Pyöreiden kanavien asennusvälit a ja b kanavakoon ja eristepaksuuden mukaan. Mitat s, a ja b on esitetty kuvassa 1. 

Kanava‐ 
koko 

Eristepaksuus, s 

20  30  40  50  60  70  80  90  100  110  120 

Ø  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b  a  b 

mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm 

63  165  115  185  125  205  135  225  145  245  155  265  165  285  175  305  185  325  195  345  205  365  215 

80  180  120  200  130  220  140  240  150  260  160  280  170  300  180  320  190  340  200  360  210  380  220 

100  200  130  220  140  240  150  260  160  280  170  300  180  320  190  340  200  360  210  380  220  400  230 

125  225  145  245  155  265  165  285  175  305  185  325  195  345  205  365  215  385  225  405  235  425  245 

160  260  160  280  170  300  180  320  190  340  200  360  210  380  220  400  230  420  240  440  250  460  260 

200  300  180  320  190  340  200  360  210  380  220  400  230  420  240  440  250  460  260  480  270  500  280 

250  350  205  370  215  390  225  410  235  430  245  450  255  470  265  490  275  510  285  530  295  550  305 

315  415  240  435  250  455  260  475  270  495  280  515  290  535  300  555  310  575  320  595  330  615  340 

400  500  280  520  290  540  300  560  310  580  320  600  330  620  340  640  350  660  360  680  370  700  380 

500  600  330  620  340  640  350  660  360  680  370  700  380  720  390  740  400  760  410  780  420  800  430 

630  730  395  750  405  770  415  790  425  810  435  830  445  850  455  870  465  890  475  910  485  930  495 

800  900  480  920  490  940  500  960  510  980  520  1000  530  1020  540  1040  550  1060  560  1080  570  1100  580 

1000  1100  580  1120  590  1140  600  1160  610  1180  620  1200  630  1220  640  1240  650  1260  660  1280  670  1300  680 

1250  1350  705  1370  715  1390  725  1410  735  1430  745  1450  755  1470  765  1490  775  1510  785  1530  795  1550  805 

s = eristyspaksuus, a = eristettävien kanavien väli, b = eristettävän kanavan ja rakenteen väli 
         

Kuva 1. Putkien asennus- ja eristysvälit. Mitat a, b ja 
s taulukoiden 2…4 mukaan. 
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Taulukko 4. Putkien asennusvälit a ja b putkikoon ja solukumieristeen paksuuden mukaan. Mitat s, a ja b on esitetty 
kuvassa 1. 

Putken 
halkaisija 

Solukumi  Solukumi  Solukumi 

9 mm  13 mm  19 mm 

du  s  a  b  s  a  b  s  a  b 

mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm 

10  9  80  65  13  90  70  19  100  75 

12  9  80  65  13  90  70  19  100  75 

14  9  85  70  13  90  70  19  105  80 

15  9  85  70  13  95  75  19  105  80 

22  9  90  70  13  100  75  19  110  80 

25  9  95  75  13  105  80  19  115  85 

28  9  100  75  13  105  80  19  120  85 

30  9  100  75  13  110  80  19  120  85 

35  9  105  80  13  115  85  19  125  90 

38  9  110  80  13  115  85  19  130  90 

42  9  110  80  13  120  85  19  130  90 

54  9  125  90  13  130  90  19  145  100 

57  9  125  90  13  135  95  19  145  100 

64  9  135  95  13  140  95  19  155  105 

70  9  140  95  13  150  100  19  160  105 

76  9  145  100  13  155  105  19  165  110 

80  9  150  100  13  160  105  19  170  110 

89  9  160  105  13  165  110  19  180  115 

108  9  180  115  13  185  120  19  200  125 

114  9  185  120  13  190  120  19  205  130 

133  9  205  130  13  210  130  19  225  140 

159  9  230  140  13  235  145  19  250  150 

s = eristyspaksuus, a = eristettävien putkien väli, b = eristettävän putken ja rakenteen 
väli 

Merkittävissä hankkeissa on aina suositeltavaa selvittää mahdolliset 
yhteiskannatusten hyödyt. Yhteiskannatuksessa lämmitys- ja 
käyttövesiputkilla, viemäreillä sekä ilmakanavilla on yhteinen 
kannatuskisko. Jos yhteiskannatus sisältää myös erikoisputkistoja, kuten 
sprinkleri- tai kaasuputkistoja, on otettava huomioon kyseiselle putkistolle 
laadittujen erityisohjeiden vaatimukset. Yhteiskannatusta on käsitelty 
laajemmin kohdassa 5.1. 

4.1 Kannatusmateriaalit 

Kannakemateriaali valitaan vallitsevien olosuhteiden, kuten kosteuden, 
syövyttävyyden, palosuojauksen yms., perusteella. Kannakkeet ovat 
yleensä sinkittyä terästä tai muovia. Ulkoisten olosuhteiden vaatiessa 
käytetään kuparista, alumiinista, ruostumattomasta teräksestä tai 
haponkestävästä teräksestä valmistettuja kannakkeita. 

Jos kannakkeen ja putken välissä on sähkögalvaanisen korroosion riski 
materiaalien potentiaalieron takia, asennetaan niiden väliin kumi- tai 
muovieriste, jolloin estetään epäjalomman metallin syöpyminen sekä 
mekaaninen kuluminen. Samoin menetellään myös ääniteknisesti 
vaativissa kohteissa. 

LAUSUNTOVERSIO
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Putken lämpölaajenemisesta aiheutuva liike saattaa työntää eristeen pois 
paikaltaan. Se estetään joko liimaamalla eriste kannakkeeseen tai 
käyttämällä olakkeellista eristenauhaa.  

Pinta-asennuksissa käytetään muovisia tai teräksisiä pinta-asennukseen 
tarkoitettuja kannakkeita. Eristämättömälle muoviviemärille, de ≤ 50 mm, 
voidaan käyttää myös tehdasvalmisteisia, tarkoitukseen soveltuvia 
muovisia kannakkeita, ks. kuva 2. 

Alapohjan alapuolelle asennettavat kannakkeet ovat aina haponkestävää 
terästä. 

4.2 Putkiston ja kannakkeiden äänitekniset ominaisuudet 

Painevaihtelut etenkin käyttövesiputkistossa sekä viemäreiden värähtely 
ja pohjakulman aiheuttamat äänet asettavat putkiston kannatukselle 
ääniteknisiä vaatimuksia. 

Ääniteknisesti hyvä lopputulos edellyttää, että äänitekniset asiat on otettu 
huomioon myös kannatuksessa. Ääniteknisesti vaativissa asennuksissa 
putket ja kanavat eristetään rakenteista ja kannakkeista esim. 
asentamalla putken tai kanavan ja kannakkeen väliin kumi taikka muovi, 
ks. kuva 3. 

Desibeliviemäreiden kannatuksessa käytetään lähtökohtaisesti kyseisen 
järjestelmän omia kannakkeita, jotta saavutetaan vaaditut 
äänitasovaatimukset. 

Ääniteknistä suunnittelua ja äänenvaimennusta on käsitelty myös 
ohjekorteissa LVI 12-10327 Vesikeskuslämmityksen äänitekninen 
suunnittelu ja äänenvaimennus, LVI 20-10328 Vesi- ja viemärilaitteiden 
äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus sekä LVI 30-10333 
Ilmanvaihtolaitteiden äänitekninen suunnittelu ja 
äänenvaimennus asuinrakennuksissa. 

4.3 Putkistojen lämpöliikkeen hallinta 

Putkille ominaista on, että ne laajenevat tai supistuvat lämpötilan 
noustessa taikka laskiessa. Kiinteissä järjestelmissä muutokset 
pituudessa voivat kuormittaa järjestelmää huomattavasti. 
Lämpöliikettä pystytään kompensoimaan käyttämällä 
paljetasaimia tai paisuntalenkkejä. Paljetasaimia käsitellään 
tarkemmin kohdassa 9.1. Putkistojen lämpölaajenemiseen ja sen 
hallintaan on annettu ohjeita ohjekortissa LVI 12-10330 
Putkistojen lämpölaajeneminen. 

Kiintopisteillä (kuvat 4, ja 5), liukuelementeillä (kuva 7) ja 
liukukannakkeilla (kuva 6) ohjataan lämpölaajenemisesta 
aiheutuva liike sopivaan paikkaan. 
Kiintopisteet kiinnitetään tukevaan 
rakenteeseen, joka kestää 
lämpöliikkeen vaikutukset. 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Eristetyn putken kannatus. 

Kuva 4. Kattoon kiinnitettävä 
kiintopistekannake. 

Kuva 5. Putkiston kiintopisteet kuiluissa 
käyttäen kiintopistekannakkeita, jotka 
estävät myös putken sivuttaisliikkeen. 

Kuva 2. Muovinen kannake eristämättömälle 
muoviviemärille. Kuva: Meriser Oy. 
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Kiintopisteinä käytettävät kannakkeet ovat materiaaliltaan ja malliltaan 
sellaisia, että ne kestävät niihin kohdistuvat rasitukset niille määrätyissä 
olosuhteissa. 

4.4 Kuilukannatus 

Kuilukannatuksessa on lämpölaajenemisen lisäksi otettava huomioon 
pystyputken alaosaan kohdistuva painon aiheuttama kuorma. Kuvassa 8 
on esitetty esimerkkitilanne putken kannatuksesta kuilussa paljetasainta 
käyttäen sekä ilman paljetasainta. 

Kuvassa 9 on esimerkki kuilun alapään kannatuksesta, jolla otetaan 
vastaan putkinousun pystykuormaa. 

Kuilut tulisi sijoittaa niin, että tekniikan kannatus saadaan kiinni 
massiiviseen seinärakenteeseen. Toissijaisesti käytetään 
välipohjakiinnitystä. Kannakkeita ei saa kiinnittää välipohjan tilalla oleviin 
huoltotasoihin, ellei niitä ole nimenomaan mitoitettu tätä tarkoitusta varten. 

Kuva 8. Liukuelementti 
kupariputkessa. 

Kuva 6. Liukukannake. 

Kuva 7. Esimerkki putken kannatus kuilussa paljetasaimella ja ilman paljetasainta. Putken 
lämpölaajeneminen ∆l määräytyy mm. putkimateriaalin ja putkikoon mukaan. LAUSUNTOVERSIO
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LVI-suunnittelijan olisi hyvä konsultoida kannatussuunnittelijaa tarkkaan 
kuilusuunnittelun yhteydessä, jotta varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa 
tarvittavien kannatusratkaisujen toteutuskelpoisuus ja varmistetaan 
tarvittava tilavaraus. 

4.5 Kannatuksen paloturvallisuus 

Kannatuksessa on otettava huomioon kannatuksen palonkestävyys, 
mikäli asennusten on tarkoitus toimia palotilanteessa. Tällaisia 
asennuksia voivat olla esim. koneellisen savunpoiston kanavat, 
automaattisen sammutuslaitteiston putket sekä palokunnan 
sammutusvesiputket. Tämä on huomioitava erityisesti käytettäessä 
yhteiskannatusta. 

Asetus 848/2017 määrää, että osastoivan rakennusosan läpi johdetut 
putket, roilot, kanavat, johdot, savupiiput ja hormit eivät saa olennaisesti 
heikentää rakennusosan osastoivuutta. Palokatkojen yhteydessä oleva 
kannatus on toteutettava palokatkosuunnitelmien ja palokatkon 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Paloneristettyjen putkien ja kanavien kannakkeiden on vastattava 
ympäröivän tilan palonkestoaikaa. 

Dokumentoituna osoituksena kannatuksen palonkestävyydestä voidaan 
käyttää CE-merkinnän yhteydessä annettua suorituskykyilmoitusta tai 
esimerkiksi rakennesuunnittelijan antamaa muuta riittävän luotettavaa 
selvitystä. Käytännön suunnittelutyössä erityissuunnittelija määrittää 
käytettävät materiaalit, sekä niihin soveltuvat liittimet ja kannatustavat. 

5 KIERRETANKOKANNATUKSEN YLÄOSAN 
KANNATUSTAVAT 

Kattoon asennettaessa käytetään yleensä kierretankokannatusta. 

Kierretankokannatuksen yläosan yleisimpiä rakennevaihtoehtoja on 
esitetty kuvassa 10. 

Kuva 9. Kuilun alapään kannatus, jolla otetaan vastaan pystynousun kuormaa. 

LAUSUNTOVERSIO
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Kuvassa 10 esitettyjen rakennevaihtoehtojen lisäksi käytetään usein myös 
betoniruuvia yksittäiskannatustilanteissa, ks. kuva 11. 

Kannakkeen yläosan rakenne valitaan asennuspaikan, kattorakenteen ja 
tilantarpeen perusteella. Muttereita ei saa kiristää liian tiukkaan ja 
tarvittaessa käytetään lukkomutteria kiinnityksen varmistamiseksi. 

5.1 Yhteiskannatus 

Yhteiskannatuksella tarkoitetaan sellaista järjestelmää, johon voidaan 
kiinnittää usea putki, kanava, sähköhylly tai laitteita sekä alakatto. Jos 
yhteiskannatus sisältää myös erikoisputkistoja, kuten sprinkleri- tai 
kaasuputkistoja, on otettava huomioon kyseiselle putkistolle laadittujen 
erityisohjeiden vaatimukset. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa vastuuttaa yhteiskannatuksen 
suunnittelutehtävät suunnittelusopimuksissa selkeästi ja selvityttää 
yhteiskannatuksen käyttö hankesuunnitteluvaiheessa. Merkittävissä 
hankkeissa voi kannattaa kilpailuttaa kannatussuunnittelu omana 
suunnittelualana. Yhteiskannatusten vaatimat tilavaraukset esim. 
käytävillä ja kuiluissa kannattaa varmistaa samaan aikaan, kun tekniikoita 
sijoitellaan tietomalliin. Yhteiskannatusten mallinnuksella voidaan 
varmistaa tarvittavat tilavaraukset ja yhteensovituksen toimivuus. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee urakkarajat ja 
yhteiskannatusalueet pää- ja talotekniikkaurakoitsijoiden 
urakkatarjouspyynnöissä. Esimerkiksi kannatuskiskojen asennus voidaan 
määritellä kuuluvaksi rakennusurakkaan ja liitospalat 
tekniikkaurakoitsijoiden urakkaan. 

Yhteiskannatuksen etuja verrattuna yksittäiskannatukseen ovat mm.: 

 ajansäästö työmaalla aselajien välisessä koordinoinnissa 
etukäteissuunnittelun seurauksena 

 etukäteissuunnittelun myötä työmaalla kuluu vähemmän aikaa eri 
aselajien väliseen koordinointiin 

 aikataulusäästöt, kun pölyttömyyttä vaativat työt voidaan aloittaa 
aikaisemmin 

 kannatusten ja kiinnitysten keskitetysti varmistettu kantavuus  
 esivalmistuksen tuoma tehokkuus 
 vähentynyt poraaminen. 

 

5.1.1 Yhteiskannatuksen asennus työmaalla 

Yhteiskannatusjärjestelmän osia ovat kannatuskiskot, kierretangot, 
liitososat kiskoon, sankapitimet ym., ks. kuva 12. Yhteiskannatuksen 
toteutustapa valitaan asennuspaikan ja kannatettavan tekniikan mukaan. 
Suunnitelman mukainen asennus voidaan tarvittaessa varmistaa 

Kuva 10. Kierretankokannatuksen yläosan rakennevaihtoehtoja. 

Kuva 12. Esimerkki yhteiskannatuksesta. 

Kuva 11. Putkikannatus, jossa on käytetty 
betoniruuvia. 

LAUSUNTOVERSIO
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asennuspiirustuksen avulla. Järjestelmän osien materiaali on usein 
sinkitty tai alusinkitty teräs ja rakenne voi olla modulaarinen tai hitsattava. 

Jos yhteiskannatettavien putkien paineiskut, lämpölaajenemiset tai äänien 
siirtyminen putkesta toiseen ovat huomattavia, kannatetaan putket 
liukuelementtejä käyttäen tai erillisillä kannakkeilla. 

5.1.2 Esiasennetut moduulit 

Pystykannatuksessa yleisimpiä esiasennettuja moduuleita ovat 
betonielementtihormit. Betonielementtihormiin, ks. kuva 13, voidaan 
asentaa vesi- ja lämpöjohdot, viemärit, ilmanvaihtokanavat sekä 
putkitukset sähkö- ja tietoliikennekaapeleita varten. 

Esimerkiksi linjasaneerauksissa sekä uudiskohteissa käytetään myös 
esiasennettuja peltirunkoisia talotekniikkahormeja. 

Vaakakannatuksessa voidaan käyttää esiasennettuja käytävämoduuleja, 
joihin on integroitu koko käytävän talotekniikka sekä huoneiden 
otsarakenteet, ks. kuva 14. 

6 LÄMMITYS-, JÄÄHDYTYS- JA KÄYTTÖVESIPUTKET 

Asetuksen 1047/2017 mukaisesti vesijohtojen kannatusten ja 
kiinnityspisteiden on oltava sellaisia, että lämpölaajeneminen sekä veden 
virtauksesta syntyvät voimat eivät aiheuta putkien siirtymistä, irtoamista, 
rikkoontumista tai häiritsevää ääntä. Putkien kannatukseen ja 
kiinnitykseen käytettävien tuotteiden on oltava käyttöympäristössään 
korroosionkestäviä. 

6.1 Kannatusvälit 

Taulukossa 5 on esitetty suurimmat sallitut kannatusvälit teräs-, kupari- ja 
eräille muoviputkille. Lisäksi on huomioitava palokatkojen kohdalla 
mahdollisesti tarvittava palokatkotuotteen asennusohjeessa esitetty 
lähimmän kannakkeen maksimietäisyys palokatkosta. 

Kuva 14. Käytävämoduuli asennettuna. 

Kuva 13. Betonielementtihormi. 
Kuva: Rudus Oy.  
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PEX-putket asennetaan suojaputkiin ja/tai rakenteiden sisälle. Valuissa ja 
vastaavissa umpirakenteissa ei putkia yleensä kannateta. 

Taulukko 5. Vaakaputkien suurimmat sallitut kannatusvälit lämpötilassa +20 °C. 

Teräsputket  Kupariputket  Muoviputket 
Monikerrosputket 

2)     
DN     du     du  PCV, PEH, PEM  PEL,PEX, PB  du        
   mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm     

      8…15 
400…600 

1) 
              

   
< 20  2500  < 22,0  1250  < 20  700  300  < 20  1200     
20  2500  22,0  2500  20  700  300  20  1300     
25  2500  28,0  2500  25  900  400  25  1300     
32  2500  35,0  2500  32  1000  400  32  1400     
40  2500  42,0  2500  40  1100  500  40  1400     
50  3000  54,0  2500  50  1200  500  50  1500     
65  4000  63,0  2500  63  1400  600  63  1500     
80  4000  76,1  3000  75  1500  600  75  1500     
100  5000  88,9  3000  90  1600  700      

  
125  5000  108,0  3000  110  1700  700       

   
1) pinta‐asennuksessa lämmitysputket 400…500 mm, käyttövesiputket 600 mm, hehkutettu kupariputki enintään 300 mm 

2) pinta‐asennuksessa putket 500…800 mm        

Pystynousut kannatetaan niin, että oma paino ja nesteen, eristyksen yms. 
aiheuttamat voimat kohdistuvat kannatuspisteeseen eivätkä vaakaputken 
liitoskohtaan. Pystynousussa on välipohjan läpiviennin lisäksi oltava 
vähintään yksi kannake joka kerroksessa. 

Jokaisen haara- ja mutkakohdan läheisyyteen asennetaan kannake tai 
kiintopiste. Näiden paikka määritetään haara- tai mutkakohtaan 
kohdistuvan lämpölaajenemisen mukaisesti. Putkistojen 
lämpölaajenemiseen ja sen kompensointiin on annettu ohjeita 
ohjekortissa LVI 12-10330 Putkistojen lämpölaajeneminen. 

Yläjakoisen lämmitysputkiston patterin kytkentäjohdon pystyosuudelle 
asennetaan vähintään yksi kannake, ks. kuva 15. Kannakkeen 
vähimmäisetäisyys rungosta määräytyy haarakohtaan kohdistuvan 
lämpöliikkeen mukaan. 

Lattian alle sijoitettuun, muovi- tai muovipäällysteisestä kupariputkesta 
tehtyyn alajakoiseen lämmitysputkistoon asennetaan jakotukin ja 
patteriventtiilin välittömään läheisyyteen kiintopiste tai kiintopisteenä 
toimiva kytkentärasia, ks. kuva 16. Kiintopiste ohjaa lämpöliikkeen 
aaltomaisesti asennetun putken mutkiin. Ilman kiintopistettä lämpöliike 
vaikuttaa liittimeen, jolloin vuotoriski kasvaa tai patteri voi siirtyä 
kannakkeistaan. Kiintopistettä ei tarvita tilanteessa, jossa käytetään 
jakotukkia, joka itsessään poistaa jakotukista lähtevissä putkissa olevaa 
jännitettä. 

Kuva 16. Jakotukin kannatus ja 
kiintopisteet lämmitysjärjestelmän 
jakotukin yhteydessä. 

Kuva 15. Patterin kytkentäjohtojen kannatus. 
Kannake sijoitetaan yleensä kytkentäjohdon keskelle. 
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Muoviputkesta tehtyyn käyttövesiputkistoon 
sijoitetaan kiintopisteet jakotukin liitoksen 
kuvan 17 mukaisesti, jokaisen putkiliitoksen ja 
vesikalusteen välittömään läheisyyteen. 
Vesikalusteen yhteydessä kiintopiste voidaan 
korvata tyyppihyväksytyllä hanakulmarasialla 
tai kiintopiste voidaan toteuttaa kuvan 18 
mukaisesti. 

Kupariputkesta tehdyn käyttövesiputkiston 
kiintopisteiden paikat määräytyvät putkiston 
lämpölaajenemisen mukaan. Vesikalusteen 
yhteydessä käytetään joko kiintopistettä tai 
tyyppihyväksyttyä hanakulmaa, joka samalla 
toimii kiintopisteenä. 

6.2 Kannatustavat 

6.2.1 Seinäkannatus 

Kuvassa 19 on esitetty eri putkimateriaaleille sopivia 
seinäkannakkeita. 

Muoviputkille soveltuvat yleensä samat kannakkeet kuin 
teräs- ja kupariputkille. Kannakkeiden reunojen on 
oltava pyöristettyjä, tai putken ja kannakkeen väliin on 
asennettava eristekumi taikka -muovi. 

Suojaputkessa oleva muoviputki voidaan kiinnittää 
myös ylimenopidikkeellä, ks. kuva 20. Kannake 
kiinnitetään niin, ettei suojaputki puristu kokoon ja estä 
varsinaisen virtausputken vaihtamista. 

Muoviset käyttövesi- ja lämmitysputket asennetaan 
aaltomaisesti mutkille ja putken molempiin päihin 
asennetaan kiintopiste. Tällöin lämpöliike ohjautuu 
putken aaltomaisiin mutkiin eikä liitoksiin. 

Kuva 18. Pesuallas- ja keittiöhanojen muovisten 
kytkentäjohtojen kannatus. 

Kuva 19. Esimerkkituotteita erilaisista seinäkannatus-ratkaisuista. 

Kuva 20. Suojaputkessa olevan muoviputken kiinnitys 
ylimenopidikkeellä. 

Kuva 17. Jakotukin ja jakotukilta lähtevien putkien 
kannatus. 
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6.2.2 Kattokannatus 

Kannakkeen alaosan rakenne valitaan putkimateriaalin mukaan, 
esimerkkivaihtoehdot kuvassa 21. 

6.2.3 Tasokannatus 

Tasokannatuksessa putket kannakkeineen ovat yhteisen tason, 
esimerkiksi kannatuskiskon tai hyllyn, päällä. Hyllykannatus on 
tasokannatuksen erikoistapaus, jossa putki lepää koko pituudeltaan 
kannatushyllyn päällä. Tasokannatusta voidaan käyttää seinä-, katto- ja 
lattiakannatuksen yhteydessä. 

6.2.4 Kantavan alapohjan alapuolelle asennettavien putkien 
kannatus 

Kantavan alapohjan alapuolelle asennettavat käyttövesi- ja 
lämmitysputket kannatetaan samalla tavalla kuin vastaavaan paikkaan 
asennettavat viemärit, ks. kohta 7.2.4. 

6.3 Putkistojen kannatus kondensoivissa järjestelmissä 

Kondensoivat putket on eristettävä niin, että kannakkeen ja putken väliin 
tulee eristepala, eikä kannakesanka jää eristeen ja kondensoivan putken 
väliin. Tämä voidaan toteuttaa esim. kuvan 22 mukaisella valmiiksi 
eristetyllä kannakkeella. 

Vaihtoehtoisesti käytetään äänieristettyä, suoraan putkeen kiinnitettävää 
kannaketta, joka eristetään siten, ettei kondensoitumista pääse 
syntymään. Kannakekohdan tiiviys pitää aina varmistaa esim. liimaamalla. 

7 VIEMÄRIPUTKET 

Asetuksen 1047/2017 mukaan viemärien rakenteisiin asennettujen 
kannatuksien ja kiinnityksien on oltava sellaisia, että viemäreihin 
kohdistuvista mekaanisista voimista ja lämpölaajenemisesta ei aiheudu 
painaumia tai haitallisia muutoksia. Jos jäteveden virtauksesta aiheutuvat 
voimat ovat niin voimakkaita, ettei viemäri muuten pysy paikoillaan haittaa 
aiheuttamatta, on viemäri ankkuroitava. Myös viemäriputkien 
kannatukseen ja kiinnitykseen käytettävien tuotteiden on oltava 
käyttöympäristössään korroosionkestäviä. Mikäli viemäri on korjattu 
sukittamalla tai pinnoittamalla, on kannakkeiden oltava kunnoltaan 
sellaisia, että ne kestävät rasitukset, joita korjatulle viemärille aiheutuu. 

Hulevesiviemärin runkoputkia kuljetetaan usein isompien rakennusten, 
kuten kerrostalojen, sisäpuolella. Asetuksen 1047/2017 mukaan 

Kuva 21. Esimerkkejä kattokannatuksen alapään rakenneratkaisuista. 

Kuva 22. Esimerkki valmiiksi eristetystä 
kannakkeesta, jossa putken ja kannakkeen 
väliin jää eristepala (valkoinen osa 
kannakkeen sisäpuolella). 

LAUSUNTOVERSIO
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hulevesiviemäri on kiinnitettävä rakenteisiin siten, että putket eivät pääse 
liikkumaan huleveden virtauksen synnyttämän voiman seurauksena, ja 
eikä niihin pääse syntymään haitallista painaumaa. Myöskään 
lämpölaajeneminen ei saa aiheuttaa haittaa. 

Viemäreiden kannatuksen on täytettävä palo- ja äänitekniset määräykset. 

Pystyviemärit kannatetaan niin, että putken oma paino ja nesteen, 
eristyksen yms. aiheuttamat voimat kohdistuvat sopivaan 
kannatuspisteeseen eivätkä vaakaputken liitoskohtaan. 

Viemäriputkien kannatuksessa käytetään ainoastaan viemäriputkille 
tarkoitettuja kannakkeita, jotka ympäröivät putken kokonaan. 
Vaakaviemäreiden kannakkeiden on oltava portaattomasti säädettävissä 
kaltevuuden aikaansaamiseksi. 

Eristetyt viemärit kannatetaan putkesta, ei eristyksen päältä. Kannaketta 
varten pinnoitteeseen tehty läpivienti tiivistetään pinnoitetta vastaavaksi. 

Kannakkeet kiinnitetään riittävän massiiviseen rakenteeseen (kivirakenne) 
tai käytetään kerrosten välillä erillistä tukevaa teräspalkkia tai 
asennuskiskoa, joka kiinnitetään kivirakenteeseen. Jos viemäri 
kiinnitetään suoraan kevyisiin rakenteisiin, ovat riskinä runkoäänet. 

Viemärin pystylinjan alapää ja pohjakulma kannatetaan ala- tai 
välipohjasta siten, ettei pohjakulma irtoa liitoksestaan nesteen 
aiheuttaman voiman vaikutuksesta. Pystyviemäreitä ei saa kannattaa 
niihin liittyvistä vaakaviemäreistä. 

7.1 Kannatusvälit 

7.1.1 PP-muoviviemärit 

Muoviviemäreiden suurimmat sallitut kannatusvälit saadaan 
tuotevalmistajalta. Kuvassa 23 ja taulukossa 6 on esitetty suuntaa antavat 
enimmäiskannatusvälit muoviviemäreille rakennuksessa. Jos 
viemäröitävät vedet ovat erityisen kuumia (≥ 70 °C), kuten suurkeittiöissä 
ja pesuloissa, on käytettävä n. 30 % pienempiä kannatusvälejä. 

Taulukko 6. PP-muoviviemäreiden suurimmat sallitut  
kannatusvälit rakennuksessa (kumirengasliitos). 

Putkikoko  Suurin sallittu kannatusväli 

du  mm 

   Vaakaviemäri  Pystyviemäri 

   L1  L2  L1  L2 

32  500  2000  1200  2000 

50  1000  2000  1500  2000 

75  1000  3000  2600  3000 

110  1500  3000  2600  3000 

160  2000  3000  2600  3000 

 
Muoviviemäreiden muhviputket sekä haara- ja kulmayhteet kiinnitetään 
kiintokannakkeilla, jotka sijoitetaan välittömästi muhvin juureen. Jokainen 
viemärin haarakohta kannatetaan kiintopisteellä niin, ettei se liiku. Monien 
perättäisten putkiyhteiden ollessa kyseessä kannatetaan joka toisen 
yhteen kohdalta. 

Kuva 23. Taulukossa 6 käytettävät mitat L1 ja L2. LAUSUNTOVERSIO
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Haarakohdan kannatus on esitetty kuvassa 24. Viemärin 
lämpölaajenemiselle jätetään liikevaraa muhviin tai käytetään erillistä 
paisuntayhdettä. 

Pystyviemäri kannatetaan jokaisen kerroksen kohdalta. 
Kerroskorkeuden enemmän kuin 2600 mm, asennetaan kannake 
myös kerrosväliin estämään viemärin värähtely ja värähtelyn 
eteneminen rakenteisiin. 

Jokaisen pystyviemärin alapäähän asennetaan kiintokannake tai 
kannakkeena toimiva suojabetonointi. Tehdasvalmisteinen 
pohjakulma kannatetaan välipohjaan. 

Esimerkki eristetyn PP-muoviviemärin pystylinjan ja pohjakulman 
kannatuksesta sekä suojabetonoinnista on esitetty kuvassa 25. 

 

 

 
Valurautaviemärit, HST, RST 

Valurauta- sekä muiden teräsviemärien suurimmat sallitut kannatusvälit 
rakennuksessa on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. Valurautaviemärin suurimmat sallitut kannatusvälit rakennuksessa. 

Putkikoko  Sallittu kannatusväli 

DN  Vaaka‐
viemäri 

Pysty‐
viemäri   

mm  mm  mm 

≤ 100  1500  2500 

150  2000  2500 

≥ 200  2500  2500 

Kuva 25. Esimerkki muovisen pystyviemärin ja pohjakulman äänenvaimennetusta kannatuksesta ja suojabetonoinnista. 

Kuva 24. Esimerkki vaakaviemärin haaroituksen 
kannatuksesta. 

LAUSUNTOVERSIO
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Valurautaviemärin vaakasuoran putkiston yleinen ohje on, että putkea 
kohti on kaksi kantavaa kannaketta. Ne tulisi asentaa 0,75 m:n 
etäisyydelle jokaisesta muhvista niin, että kahden kannattimen välinen 
etäisyys on mieluiten 1,5 m. On myös suositeltavaa käyttää yhtä 
kannaketta pituutta tai liitäntää kohden. 

Vapaasti asennettavien valurautaviemärien kannatus on tehtävä siten, 
että jokainen viemäriputki on kannatettu molemmista päistään. 
Kannakkeiden etäisyys saa olla enintään 2,5 m. 

Jokaisen pystyviemärin alapäähän asennetaan kiintokannake tai 
kannakkeena toimiva suojabetonointi. 

Alapohjan alle asennettavien viemäreiden kannatusvälejä käsitellään 
tarkemmin kohdassa 7.2.4. 

Esimerkki valurautaviemärin haarakohdan kannatuksesta on esitetty 
kuvassa 26. 

7.1.2 Desibeliviemärit 

Desibeliviemärit koostuvat yleensä järjestelmästä, johon kuuluu putken 
lisäksi putkelle ominainen kannake. Jotta suunnitellut äänitasovaatimukset 
täyttyvät, on tärkeää noudattaa valmistajan asennusohjeita. 

Desibeliviemärin kannake välikkeellä asennetaan välittömästi muhvin 
alapuolelle. Lämpölaajeneminen kompensoidaan kannakkeen alapuolella 
sijaitsevassa seuraavassa muhviliitoksessa. 

Jos kannakkeen asennus välittömästi muhvin alle on mahdotonta, 
varustetaan putkisto ylimääräisellä muhviputkella. Jos ylimääräinen 
muhviputki on alle 50 cm pitkä, sitä ei tarvitse kannattaa erikseen. 

7.2 Kannatustavat 

7.2.1 Seinäkannatus 

Viemäreiden seinäkannakkeet valitaan putkimateriaalin 
ja asennuspaikan mukaan. Kuvassa 27 on esitetty 
viemäreille soveltuvia seinäkannakkeita. 

7.2.2 Kattokannatus 

Kannatettaessa viemäriputkia katosta käytetään yleensä 
kierretankokannatusta tai yhteiskannatusta. 

Kierretankokannatus 

Viemärien kierretankokannatuksen alapään rakenne valitaan 
putkimateriaalin mukaan. Kierretankokannatuksen alapään 
rakennevaihtoehtoja on esitetty kuvassa 28. 

Kuva 27. Muovi ja valurautaviemärin seinäkannakkeita. 

Kuva 26. Esimerkki valurautaviemärin 
haarakohdan kannatuksesta. 

Kuva 28. Muovi- ja valurautaviemärin kierretankokannatuksen alapään rakennevaihtoehtoja. 

LAUSUNTOVERSIO
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Muttereita ei saa kiristää liian tiukkaan. 

Tarvittaessa käytetään lukkomutteria tms. kiinnityksen varmistamiseksi. 

Valurautaviemärin kierretankokannatus on esitetty kuvassa 29. 
Pantaliitoksesta ei saa kannattaa itse putkea. 

 

 

 

 

 

7.2.3 Tasokannatus 

Tasokannatuksessa viemärit kannatetaan yhteiseen tasoon, esimerkiksi 
kannatuskiskon päälle, ks. kuva 30. Tasokannatusta voidaan käyttää 
seinä-, katto- ja lattiakannatuksen yhteydessä. 

Kuvassa 31 on esitetty modulaarisen kannatusjärjestelmän osista 
rakennettu kokonaisuus, joka on helposti säädettävissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 Kantava alapohja  

Maanvaraisen, ei-kantavan alapohjan alle tulevat viemärit asennetaan 
yleensä alapohjan tasaussorakerrokseen, ks. kuva 32. Tällöin viemäri ei 
tarvitse erillistä kannatusratkaisua, vaan viemäri asennetaan 
sorakerrokseen tehtyyn ”asennuspetiin”. Viemärien kannatus tässäkin 
tapauksessa parantaa laatua ja vähentää työvirheistä aiheutuvia 
pohjaviemäritukoksia. 

Kuva 29. Valurautaviemärin kierretankokannatus katosta. Kannatusväli (a) ja kannakkeiden 
lukumäärä määräytyvät putkikoon mukaan. 

Kuva 31. Korkeussäädettävä kannake. Kuva 30. Esimerkki viemäreiden asentamisesta kannakekiskon päälle. LAUSUNTOVERSIO
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Kantavan alapohjan alapuolelle asennettavat viemärit 
kannatetaan kierretankokannatusta käyttäen taulukon 8 
mukaan, jos niiden päälle tulee peitemaata. Jos putken 
peitesyvyys on yli 600 mm, on putken alle asennettava arina, 
joka kannatetaan yhdessä putken kanssa kuvan 33 mukaisella 
kannakkeella. Kannakkeiden ja kiinnitystarvikkeiden kaikki osat 
ovat haponkestävää terästä. 

Taulukko 8. Muovisten pohjaviemäreiden kannatus kantavan alapohjan 
alla ilman alla olevaa tukiarinaa. Peitemaa hiekkaa, painuva perusmaa. 

Putkikoko  Suurin 
peitesyvyys 

Kannakkeiden vähimmäismäärä 
kpl du 

      Putkiosan pituus 

mm  mm  1 m  2 m  5 m 

110  250  2  3  7 

  500  2  4  10 

   1000  4  7  10 

160 T  250  2  2  5 

   500  2  3  7 

  1000  3  5  10 

   1500  4  8  19 

200 T  250  2  2  4 

   500  2  3  5 

  1000  2  4  10 

   1500  3  6  13 

250 T  250  2  2  4 

   500  2  3  5 

  1000  2  3  8 

   1500  2  4  10 

Jokainen viemärinosa kannatetaan.     

Jos kantavan alapohjan alle tulevat viemärit ovat tuuletetussa alapohjassa 
ilman peitemaata tai maatäyttöä on alle 200 mm, on ne lämpö-
/paloeristettävä ja kannatettava taulukon 6 (kohdassa 7.1.1) mukaisilla 
kannakeväleillä. 

Mikäli viemärin alla ei ole arinaa (peitesyvyys alle 0,6 m) kannakkeet 
sijoitetaan jokaiseen muhviliitokseen. Suorilla osuuksilla kannatus 
tehdään taulukon 8 mukaisesti. 

7.2.5 Rakenteisiin asennettavien viemärien kannatus 

Rakenteisiin asennettavat viemärit kannatetaan enimmäkseen 
kuten lämmitys- ja käyttövesiputket vastaavissa paikoissa. 

Ala- ja välipohja 

Betonirakenteiseen ala- ja välipohjaan asennettavat viemärit 
kannatetaan niin, etteivät ne valun aikana pääse liikkumaan. 
Viemärit tuetaan oikeaan asentoon esim. korkopitimellä, kuva 
34, tai kiinnittämällä ne raudoitusverkkoon vannenauhalla. 
Kuvassa 35 on koottu valuun jäävät viemärit kannakkeineen 
kasaan ennen putkien ja kannakkeiden siirtämistä paikkaan, 
jossa ne valetaan betoniin. Kuva 34. Betonilaatan sisään jäävän viemärin 

kannatus korkopitimellä. 

Kuva 32. Kantavan alapohjan alle asennettava 
viemäri. 

Kuva 33. Viemärikannake, jolla voidaan 
kannattaa myös putken alle asennettava arina. 

LAUSUNTOVERSIO
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Kuva 35. Valuun jäävät viemärit ja niiden kannatus ennen siirtämistä paikkaan, jossa ne valetaan betonin sisään. 

Jos viemärit asennetaan betonirakenteisiin, on varmistettava yhteistyössä 
rakennesuunnittelijan kanssa, että palo- ja äänitekniset vaatimukset 
täyttyvät. Betonivaluun viemärit asennetaan niin, että ne ovat kokonaan 
betonin sisällä. 

8 ILMANVAIHTOKANAVAT 

Asetus 1009/2017 määrää ilmanvaihtojärjestelmien tiiviydestä ja 
lujuudesta, että painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän 
ilmakanavien jäykistys sekä kannatukset ja kiinnitykset on suunniteltava 
siten, että kanavat pysyvät tukevasti paikallaan. Kanaviston tulee myös 
kestää ilmavirtojen aiheuttamat paineenvaihtelut, ilmakanavien 
puhdistukset sekä muut mahdolliset rasitukset, joita esiintyy 
ilmanvaihtojärjestelmässä. 

Ilmanvaihtokanavien kannatuksen on täytettävä palo- ja äänitekniset 
määräykset. Kannatuksen on kestettävä oman painonsa lisäksi 
ilmanvaihtokanavien eristeiden ja pinnoitteiden painot, värähtelyn sekä 
nuohouksen aiheuttamat rasitukset standardin SFS-EN 12236 
Rakennusten ilmanvaihto. Kanaviston ripustimet ja kannattimet. 
Kestävyysvaatimukset mukaisesti. 

Kanavat kannatetaan massiivisiin rakenteisiin, jotta runkoääni ei etene 
kannatuksen kautta rakenteisiin ja sitä kautta huoneisiin. Kanavien 
liitoskohdat on kannatettava niin, että liitos ei pääse aukeamaan ja 
vuotamaan. 

Eristettyjen ilmanvaihtokanavien kannatus toteutetaan aina eristyksen 
sisällä olevasta ilmanvaihtokanavasta. Jos kanavassa on vaatimuksia 
sisäpuolista paloa tai muuta vastaan (EI 120 -luokka tai suurempi), niin 
kannatus toteutetaan myös eristeiden päältä. 

Paloluokiteltujen ilmanvaihtokanavien kannakkeiden on oltava vähintään 
samaa paloteknistä luokkaa kuin tilassa, jossa kanava kulkee ja täytettävä 
standardin SFS-EN 12236 mukaiset vaatimukset. Kannakkeiden, 
ankkureiden ja kannatustarvikkeiden on oltava metallirakenteisia.  

LAUSUNTOVERSIO
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Dokumentoituna osoituksena kannatuksen palonkestävyydestä voidaan 
käyttää CE-merkinnän yhteydessä annettua suorituskykyilmoitusta tai 
esimerkiksi rakennesuunnittelijan antamaa muuta riittävän luotettavaa 
selvitystä. Käytännön suunnittelutyössä erityissuunnittelija määrittää 
käytettävät materiaalit sekä niihin soveltuvat liittimet ja kannatustavat 
(lähde: Talotekniikkainfo. Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas). 

8.1 Kannatusvälit 

Ilmanvaihtokanavien suurimmat sallitut kannatusvälit saadaan 
tuotevalmistajalta. Taulukossa 9 on esitetty suuntaa antavat 
enimmäiskannatusvälit pyöreille kierresaumatuille kanaville, jotka ovat 
eristämättömiä. 

Eristetyn kanavan maksimikannatusväli määräytyy tyyppihyväksynnän 
mukaisesti. 

Jos joudutaan käyttämään erityistapauksissa taipuisia ilmanvaihtokanavia, 
niiden kannatusvälien on oltava 1…2 m. 

Soikiokanavien kannatusvälien on vastattava pyöreiden 
ilmanvaihtokanavien kannatusvälejä. 

Muovikanavien kannatuksessa käytetään valmistajien ohjeiden mukaisia 
kannatusvälejä. 

Kuvassa 36 on esitetty osien vaikutus kannatusväleihin. 

1)  ≤ 3000 mm:n eristämätön kanava 
    ≤ 2000 mm:n eristetty kanava 

8.2 Kannatustavat 

8.2.1 Seinäkannatus 

Ilmanvaihtokanavien seinäkannakkeet valitaan 
lähes aina asennuspaikan, kanavan muodon ja 
erityiskohteissa kanavamateriaalin mukaan. 

Kuvassa 37 on esitetty pyöreille 
ilmanvaihtokanaville soveltuva seinäkannatus. 
Kanttikanaville käytetään harvoin erillistä 
kannaketta, ne kiinnitetään yleensä kuvan 38 
mukaisten asennuskiskojen avulla. 

Kuva 36. Liitososien vaikutus kanavien kannatusväleihin. 

Taulukko 9. Ilmanvaihtokanavien 
enimmäiskannatusvälit ja aukkovaraukset. 

Kuva 37. Esimerkkikannatus pyöreälle ilmanvaihtokanavalle. 

mm m mm

63 3 80

80 3 100

100 3 125

125 3 160

160 3 200

200 3 250

250 3 315

315 3 400

400 3 500

500 3 630

630 3 800

800 3 1000

1000 3 1250

1250 3 1500

Enimmäis‐

kannatusväli

Aukko‐

varaus

Kanava‐

koko
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8.2.2 Kattokannatus 

Ilmanvaihtokanavien kattokannatuksessa käytetään yleensä 
kannatustapoina kierretankoja sekä ilmastointisankoja. 

Ilmanvaihtokanavien kierretankokannatuksessa ääneneristys toteutetaan 
käyttämällä yläpään kiinnityksen välissä eristekumia tai -muovia. 

Käytettäessä suorakaidekanavan yhteydessä asennuskiskoa sijoitetaan 
vaimennuskumit kiskoprofiilin ja suorakaidekanavan väliin. 

Kuvassa 39 on esitetty yksi yleisimmissä ilmanvaihtokanavien katto- sekä 
tasokannatukseen käytetty pantakannake. 

8.2.3 Tasokannatus 

Tasokannatuksessa ilmanvaihtokanavat kannatetaan yhteisen tason, 
esimerkiksi kannatuskiskon, päälle. Tasokannatusta voidaan käyttää 
seinä-, katto- ja lattiakannatuksen yhteydessä. 

Kuvassa 40 on esitetty ilmanvaihtokanavien tasokannatus. 

8.2.4 Vesikattokannatus 

Vesikatolle asennettavien ilmanvaihtokanavien kannatus tuetaan, jos 
mahdollista, vesikaton alla olevasta tukevasta rakenteesta (betoni-, 
ontelo- tai muu vastaava laatta) taikka asennetaan vesikaton päälle. 
Kannakkeiden rakenteet määritellään aina tapauskohtaisesti 
asennuspaikan ja käyttöolosuhteiden perusteella. Kuvassa 41 on 
esitetty ilmanvaihtokanavan tuenta yläpohjan ontelolaattaan. 

Vesikattokannatus vesikaton päältä on joissain tapauksissa ainoa 
vaihtoehto. Tällöin on otettava huomioon painon, lämpöliikkeiden, 
tuulen, veden ja lumen aiheuttamat vaikutukset tuentaan ja vesikaton 
pinnoitteeseen. 

Vesikattokannatusratkaisuista on aina sovittava yhdessä 
rakennesuunnittelijan kanssa. Vesikaton eristyspaksuudet ovat yleensä 
vähintään 100…150 mm. Pinnoitepelti tehdään vesitiiviiksi ja kiinnitetään 

Kuva 40. Ilmastointikanavien tasokannatus. 

Kuva 41. Vesikatolle asennettu ilmanvaihto-
kanava, tuenta yläpohjan ontelolaatasta. 

Kuva 38. Asennuskisko, jollaista voidaan käyttää sekä 
pyöreän että kanttikanavan asentamiseen. 

Kuva 39. Ilmanvaihtokanavan pantakannake. 

LAUSUNTOVERSIO



RTS 21:27 Putkistojen ja kanavien kannatus OHJE-EHDOTUS - 24 

HB/1/lokakuu 2021/Rakennustieto Oy © Rakennustietosäätiö RTS sr 2021 

alapinnastaan popniiteillä. Metallisangat ja tukimetallit on tehtävä tai 
materiaali valittava säänkestäväksi. 

Kannatusväli vesikatolla on yleensä 2…4 m, tarvittaessa käytetään 
haruksia. 

8.2.5 Rakenteisiin asennettavien ilmanvaihtokanavien kannatus 

Rakenteisiin asennettavat ilmanvaihtokanavat kannatetaan kuten katto-, 
seinä- ja tasokannatuksessa on määritelty. 

Erikoisrakenteisiin elementteihin, kuten kevytelementteihin, kiinnitettävät 
ilmanvaihtokanavat kannatetaan ensisijaisesti runkorakenteista. 
Erikoiselementtien yhteydessä käytettävässä kannatuksessa noudatetaan 
elementti- ja kannakevalmistajien ohjeita. 

8.3 Savunpoistokanavat 

Savunhallintakanavien asennus ja kannatus on tehtävä 
savunhallintakanavavalmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta tuotestandardin 
vaatimukset ja ilmoitetut suoristustasot täyttyvät. Kannatus perustuu 
tuotestandardin SFS-EN 12101-7 Savuhallintajärjestelmät. Osa 7, 
Savunhallintakanavat mukaisen yhtä palo-osastoa palvelevan 
savunhallintakanaviston polttokoetuloksiin. 

8.3.1 Vaakasuuntaisen kanavan tuenta 

Kannatuksen on kannettava kanavan sekä muun mahdollisen 
lisäkuorman paino, erityisesti asennuksen ja huollon aiheuttama 
lisäkuorma. Vaakakanavan kannatukseen ja kiinnitykseen käytetään 
teräskannakkeita, kierretankoa M8…M10, U-profiili-asennuskiskoa 30 × 
30 × 2 mm tai L-profiili-asennuskiskoa. 

Vaakakanaviston kannatusväli on maksimissaan 1500 mm pyöreillä 
kanavilla ja 1500 mm kantikkailla kanavilla.  Kierretangon pituus on 
korkeintaan 2 m. 

Kannakkeet asennetaan mahdollisuuksien mukaan aina liitoksen lähelle. 

8.3.2 Pystysuuntaisen kanavan tuenta 

Pystysuuntaisen kanaviston kiinnittämisessä seinärakenteeseen on 
käytettävä siihen sopivia kiinnikkeitä, kanaviston paino sekä korroosion- ja 
palonkestävyyden vaatimukset huomioon ottaen. 

Pystykanavan kannatusväli on maksimissaan 2500 mm pyöreillä kanavilla 
ja 1500 mm kantikkailla kanavilla. Kannakkeet tehdään galvanoidusta L- 
tai U-profiili-asennuskiskosta 30 × 30 × 2 mm molemmin puolin 
pystykanavaa, kulmaliitokset ja seinäkiinnitys lähtökohtaisesti vähintään 
M8.  

8.3.3 Kompensaattorit 

Savunhallintakanavan lämpölaajenemisesta/pitenemisestä aiheutuvien 
voimien ehkäisemiseksi on yli 5-metrisiin vaaka- ja pystykanaviin 
asennettava kompensaattorit.  

Kahden kompensaattorin välinen etäisyys saa olla enintään 10 m. 

9 KORKEA RAKENTAMINEN 

Helsingin kaupunki on laatinut Helsinkiä koskevan Korkean rakentamisen 
rakentamistapaohje 2018:n, mutta sitä voidaan soveltaa myös muualla 
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tilannekohtaisesti. Rakentamistapaohjeen ohjekortit LVI -01 Rakennusten 
vesi- ja viemärilaitteistot ja LVI-02 Rakennusten lämmitys ja jäähdytys 
edellyttävät erilliset selvitykset tehtäväksi jäte- ja hulevesiputkien sekä 
nestettä sisältävien putkistojen kannatuksessa. Myös savunpoistoa 
koskeva ohjekortti PAL-03 Savunpoiston suunnittelu edellyttää 
lisäselvitystä käytettävien savunpoistolaitteiden kannatuksesta. 

Erityisesti korkeissa rakennuksissa lämpöliikkeen merkitys korostuu 
pidemmissä nousujohdoissa, joissa ei ole haaroja. Niissä haasteet liittyvät 
putkistojen lämpöliikkeiden kompensointiin sekä putkistojen kannatukseen 
kuiluissa. 

Putkiston pystynousut kannatetaan niin, että putken oma paino ja nesteen 
aiheuttamat voimat kohdistuvat kannatuspisteeseen eivätkä vaakaputken 
liitokseen. Pystynousuissa on oltava vähintään yksi kannake jokaisessa 
kerroksessa välipohjan läpivientien lisäksi. Pitkissä pystynousuissa 
kannakkeiden on oltava sekä kiinteitä että lämpöliikkeen sallivia. 
Lämpöliikkeen sallivat kannatukset tehdään liukukannakkeilla tai 
liukuelementeillä. Lämpöliikkeen hallintaa on käsitelty tarkemmin 
kohdassa 4.3 ja kuilukannatusta kohdassa 4.4. 

9.1 Paljetasaimet 

Talotekniikassa paljetasaimia käytetään lämmityksen, jäähdytyksen ja 
käyttöveden nousuputkissa. Korkeiden rakennusten pystyputkistossa 
putkille ominaista lämpölaajenemista voidaan tasata käyttämällä 
paljetasaimia. Ne asennetaan niin, että poikittaisputkiin kohdistuu vain 
hyvin pieni pystyliike tai mieluiten ei pystyliikettä lainkaan. Paljetasaimien 
detaljisuunnittelun tekee yleensä valmistaja. 

10 KANNAKKEIDEN KIINNITYS RAKENTEISIIN 

Kannakkeet kiinnitetään riittävän massiiviseen rakenteeseen, esim. 
betoniseen välipohjaan tai -seinään. Kevyisiin rakenteisiin kiinnittäminen 
voidaan korvata betoni- tai vastaaviin raskaisiin rakenteisiin tukevasti 
kiinnitettävillä, kuormitusten mukaisesti mitoitetuilla, modulaarisilla 
järjestelmäkiskoilla tai teräspalkilla. Varsinaiset kannakkeet kiinnitetään 
em. modulaariseen ja säädettävään järjestelmäkiskoon tai teräspalkkiin. 

Jos kannakkeet kuitenkin kiinnitetään kevyisiin rakenteisiin, esim. 
kipsilevyväliseinään, täytyy huomioida valmistajan kiinnitysohjeet 
kiinnitysalustan mukaisesti. 

Tekniikkaa peittävää kotelointia ei saa kiinnittää putkien varaan, vaan sen 
kiinnitys on hoidettava erikseen. 

10.1 Valuun jätettävä kannatus 

Valuun jätettävän kannatuksen voi tehdä valukiskolla, ks. kuva 43, tai 
valuankkureilla, ks. kuva 44. 

Valukiskot ovat yleensä c-kiskoprofiililla, jolla voidaan tehdä voimaa 
siirtäviä kiinnityksiä betonivaluun ilman työmaahitsauksia. Kiinnityskisko 
takaa säätövaran kiskon pituussuunnassa. Kohtisuorassa suunnassa 
säätö tehdään käyttämällä pitkiä kiinnitysreikiä liittyvissä osissa.  

Valuankkurit ovat betonivaluun esiasennettavia sisäkierteisiä kiinnitysosia, 
joissa sisäkierre jää betonipintaan. Valuankkurin avulla 
betonirakenteeseen voidaan tehdä väliaikaisia tai pysyviä kiinnityksiä 
kuusioruuvia taikka kierretankoa apuna käyttäen. 

Kuva 42. Paljetasain. 

Kuva 44. Valuankkuri. 

Kuva 43. Valukisko. 
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10.2 Jälkikiinnitys 

Jos rakenteelle on erikseen määritelty jälkikiinnitysohjeet, täytyy niitä 
noudattaa. Esimerkiksi jälkijännitetyissä betonirakenteissa jälkikiinnityksiä 
saa tehdä vain rakennesuunnittelijan luvalla, minkä helpottamiseksi 
rakennesuunnittelija on luonut jälkikiinnitysohjeet, jotka toimitetaan muun 
dokumentaation mukana. 

10.2.1 Puu 

Puurunkoisessa rakenteessa kannakkeet kiinnitetään ensisijaisesti 
runkopuihin tai niiden väliin asennettuihin tukipuihin. Jos osa kannakkeista 
joudutaan esim. korjausrakentamiskohteessa asentamaan 
pintamateriaaliin, käytetään kyseiselle materiaalille sopivaa kiinnitystapaa 
ja lyhyempää kannatusväliä. 

Kannake voidaan kiinnittää ruuvilla suoraan levyseinään, jos 
kannakkeeseen ei kohdistu suurta kannatettavaa kuormitusta. Levyruuvin 
kierre on harva, ja se ulottuu ruuvin kantaan saakka. 

Jos kannakkeeseen kohdistuu niin suuri kuormitus, ettei pelkkä ruuvi riitä, 
käytetään kipsilevyseinälle tarkoitettuja kiinnitystapoja. Hanakulmien, 
hanakulmarasioiden, pattereiden yms. kohdalle asennetaan lauta tai 
tukeva puulevy tukemaan kiinnitystä. 

10.2.2 Betoni 

Betonirunko 

Kannakkeet kiinnitetään betoniseinään tai -kattoon betoniruuvilla (kuva 
45), kiila-ankkurilla (kuva 46), lyöntiankkurilla (kuva 47) tai muovitulpalla.  

Ankkuria asennettaessa tulee varmistaa riittävä poraussyvyys 
lujaan betoniin. Minimiporaussyvyydet ilmoitetaan kiinnikkeiden ETA-
hyväksynnöissä. 

Jälkikiinnikkeiden kapasiteetit ovat halkeilleelle betonille pienemmät kuin 
halkeilemattomalle betonille. Topten-tulkintakortin 117a-06 
Betonirakenteisiin tehtävät jälkikiinnitteiset ankkuroinnit mukaisesti 
kiinnitysten suunnittelussa betoni määritetään halkeilleeksi, ellei sitä 
erikseen osoiteta halkeilemattomaksi.  Käytettävän kiinnikkeen 
soveltuvuus ja kapasiteetti halkeilleelle betonille kannattaa varmistaa 
tuotteen ETA-hyväksynnästä. 

Ontelovälipohja 

Ontelolaattavälipohjissa kiinnityksiä ei voi tehdä täysin vapaasti, koska 
ontelot ja onteloiden välinen kannas ovat ominaisuuksilta toisistaan 
poikkeavia alueita poraamisen kannalta. Kannaksen kohdalla 
poraussyvyys ei voi olla suuri, koska laatassa punokset ovat lähellä 
alapintaa kannaksen kohdalla. Ontelon kohdalla taas kiinnikkeen takana 
on tyhjää (ontelo), jolloin sen kapasiteetti on heikompi. ETA-hyväksyntään 
johtava kiinnikkeiden testausmenettely on ontelolaatassa erilainen kuin 
massiivibetonissa. Käytettävän kiinnikkeen soveltuvuus ja kapasiteetti on 
varmistettava ontelolaatalle tuotteen ETA-hyväksynnästä. 

Kuva 47. Lyöntiankkuri. 

Kuva 45. Betoniruuvi. 
Kuva 46. Kiila-ankkuri. 
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10.2.3 Tiili 

Kannakkeet kiinnitetään tiiliseinään soveltuvilla kemiallisilla ankkureilla, 
joissa on ETA-hyväksyntä tiilimateriaaleille. Tiilille kehitettyjä ETA-
hyväksyttyjä tulppia voidaan myös käyttää. Kiinnityskohta valitaan 
seinärakenteen mukaan, varmin kiinnitys saadaan ehjän tiilen keskeltä. 
Kiila-ankkureita tai lyöntiankkureita ei tule käyttää, koska ne voivat 
halkaista tiilen. 

10.2.4 Kevytbetoni 

Kannakkeet asennetaan kevytbetoniseinään tai kevytsoraharkoista 
tehtyyn seinään rakenteelle sopivalla tulpalla tai kemiallisella ankkurilla. 
Kevyessä kiinnityksessä voidaan käyttää ns. ontelotulppaa. 
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LVI 12-10327 Vesikeskuslämmityksen 
äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus. 

LVI 12-10330 Putkistojen lämpölaajeneminen. 

LVI 20-10328 Vesi- ja viemärilaitteiden 
äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus. 

LVI 30-10333 Ilmanvaihtolaitteiden äänitekninen 
suunnittelu ja äänenvaimennus 
asuinrakennuksissa. 

 

Standardit 

SFS-EN 12236 Rakennusten ilmanvaihto. 
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Kestävyysvaatimukset. 
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Savunhallintakanavat. 
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