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Vesireikäohje 
 
Ontelolaatoissa tulee olla vesireikä jokaisessa erillisessä ontelossa veden poistamiseksi. Tehtaalla 
ontelolaatan molempiin päihin porataan onteloiden kohdille alapintaan vesireiät (ø10–12 mm) noin 
500–1400 mm etäisyydelle laatan päistä (kuvassa tunnuksella A). Mikäli reikä, varaus, jälkivalu on-
teloon tai jokin muu estää reiän tekemisen normaaliin kohtaan, tilaaja tekee puuttuvat vesireiät (B). 
Tilaaja tekee myös normaalia suuremmat vesireiät. Lyhyiden tai kavennettujen laattojen vesireiät 
saattavat jäädä tilaajan tehtäväksi esim. nostolenkkien sijaintien vuoksi. 
 
Mikäli joitain vakioreikiä puuttuu, poraamme ne työmaan ilmoituksen jälkeen työmaalla. 
 
Työmaan tehtävänä on seuraavien vesireikien tekeminen (B): 

 jos laatat asennetaan vinoon ja normaalit vesireiät eivät rakenteessa toimi, 

 jokin estää veden kulkeutumisen tavallisista vesirei’istä (mm. s-pistevalut, parveketartunnat), 

 hormien ja varausten molemmin puolin, 

 kylpyhuonesyvennysten tai muiden valuosien molemmin puolin, 

 laattoihin valettuja nostolenkkien molemmin puolin, 

 kaikki vesireiät nostolenkeistä käsiteltävälle täysleveälle laatalle ja 

 kaikki vesireiät laatoissa, jotka on nurkassa olevan reiän tms. vuoksi varustettu nostolen-

keillä. 

 

 
Kuva 1. Vesireiät. 
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Työmaan tehtävänä on tarkistaa kaikki vesireiät ja tarvittaessa avata tukkeutuneet reiät kustannuk-
sellaan. Vesireiät tulee tehdä mahdollisimman nopeasti laattojen asennuksen jälkeen jäätymisvau-
rioiden estämiseksi ja rakennuksen kuivumisen nopeuttamiseksi. Reiät on pidettävä auki, kunnes 
vesi on poistunut, ja yleensä ne täytetään vasta viimeistelytöiden yhteydessä. Ulkotiloihin jäävissä 
ontelolaatoissa vesireikiä ei saa tukkia. 
 
Laattoihin on saatettu joutua tehtaalla jättämään nostokannaksia kuljetus- ja asennusaikaisen kes-
tävyyden varmistamiseksi. Nostokannakset esitetään punostetuissa lappukuvissa. Tilaaja poistaa 
mahdolliset nostokannakset omalla kustannuksellaan saumavalujen saavutettua riittävän lujuuden. 


