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The objective of this thesis was to investigate the most common faults in waterproofing 
concrete structures, find out causes for the faults and research means to prevent said 
faults. The thesis is based on my personal findings as a foreman in Maarakennus T. Haa-
visto Oy. 
 
This thesis explains main principles of waterproofing concrete structures and reasons 
when and why a structure needs waterproofing. This thesis considers primarily water-
proofing with elastomer bitumen felts but other waterproofing materials were also intro-
duced. The most usual structures requiring waterproofing are explained briefly and the 
quality requirements and quality control of the installation work and materials are looked 
into.  
 
Rakennustieto, Kattoliitto and Liikennevirasto have provided comprehensive instructions 
and quality requirements for waterproofing concrete structures and the possible causes of 
the found faults were projected into those instructions. 
 
Waterproofing is an important phase of many different construction projects and faults in 
waterproofing are always either complicated to repair or vastly shorten the structures de-
signed life expectancy. The objective of this thesis was to create instructions with exam-
ple cases on how to implement quality waterproofing. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan yleisimpiä betonirakenteiden vedeneristyksissä ilme-

neviä rakennus- tai materiaalivirheitä. Virheet betonirakenteiden vedeneristyksissä koi-

tuvat usein kalliiksi, sillä korjaustyöt ovat lähes aina mittavia. Tästä huolimatta moni Suo-

men suurista rakennusyrityksistä toteaa betonirakenteiden vedeneristysten olevan kärki-

päässä yhtiöiden rakennusvirheistä. Työssä etsitään yleisimpiä virheiden aiheuttajia sekä 

pohditaan keinoja virheiden ennaltaehkäisyyn. Osana ennaltaehkäisyä käsitellään myös 

työmaavalvonnan vaikutuksia vedeneristyksen onnistumiseen. Työssä ei käsitellä veden-

alaisten rakenteiden vesieristystöitä. Työ käsittelee ensisijaisesti kumibitumikermillä to-

teutettavia vedeneristysratkaisuita. 

 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

 

Toimin kolme kesää työnjohtoharjoittelijana Maarakennus T. Haavisto Oy:llä ja erikois-

tuin näinä kesinä vuotavien pysäköintihallien korjaustöihin. Korjaustyöt suoritettiin usein 

tuntitöinä suurien rakennusliikkeiden tilaamina. Pysäköintihallien kansien vedeneristys-

metodit ovat hyvin samankaltaiset monen infrakohteen vedeneristyksen kanssa, joten aihe 

syntyi lähestulkoon itsestään. Vaikkei rakenteen läpi vuotavasta vedestä välttämättä suo-

raa haittaa olisikaan, ovat vuodot silti aina merkittäviä, sillä rakenteisiin pääsevä vesi yh-

dessä talvipakkasten kanssa hapertavat betonirakenteita huomattavasti lyhentäen siten ra-

kenteen käyttöikää. Ongelmat vesieristeissä ilmenevät vesivuotoina, jotka tulevat usein 

jo takuuaikana urakoitsijan korjattaviksi. Infrarakentamisessa vesivuodoista harvoin koi-

tuu suoria haittoja, mutta hapertuva rakenne voi muodostaa suuriakin ongelmia. Esimer-

kiksi tukimuurin puutteellisen vedeneristyksen korjaustyöt voivat vaatia suuriakin kaivu-

töitä ja mahdollisesti muiden rakenteiden työnaikaista tukemista, ennen kuin itse vesieris-

teeseen päästään edes käsiksi. Siltojen vedeneristeet sijaitsevat pintarakenteen alla, jol-

loin korjaustöitä varten joudutaan liikennöintiä sillalla rajoittamaan, jotta pintarakenne 

saadaan purettua korjaustöiden ajaksi. Vesi voi rakenteisiin päästessään kulkeutua pitkiä-

kin matkoja ennen kuin se tulee näkyviin vesivuotona. Vuotojen paikantaminen voi siis 

osoittautua haastavaksi ja monesti itse vuotokohdan paikantaminenkin kustantaa jo sie-

voisen summan. 
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1.2 Maarakennus T. Haavisto Oy. 

 

Maarakennus T. Haavisto Oy on Topi Haaviston vuonna 1979 perustama maarakentami-

seen ja saneerauspurkualan töihin erikoistunut rakennusyritys. Topi Haaviston siirryttyä 

eläkkeelle nousi yrityksen toimitusjohtajaksi hänen nuorempi poikansa Jussi Haavisto. 

Topin vanhempi poika Jari Haavisto toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Maara-

kennus T. Haavisto Oy:n liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa, vaihdellen hieman 

vuosittain. Maarakennus T. Haavisto Oy työllistää kausittain n. 30-50 henkilöä, joista 

ympärivuotisia työntekijöitä on n. 30 henkilöä. Maarakennus T. Haavisto Oy:n toimitilat 

muutettiin Tampereelta Kangasalan Aseman teollisuusalueelle vuonna 2009. Kangasalan 

Asemalla yhtiöllä on lähes 6000 neliön tontti, joka sisältää 1350 neliön katetun varasto-

tilan sekä 700 neliön huoltokorjaamo- ja toimistorakennuksen. Huoltokorjaamossa Maa-

rakennus T. Haavisto Oy huoltaa ja korjaa itse raskaat työkoneensa, joita maarakennus-

töissä tarvitaan. Kalustoa yhtiöltä löytyy pienimmästä 1,5tn kaivinkoneesta aina suuriin 

25tn kaivinkoneisiin. Yhtiöllä on myös kaksi kolmeakselista kuorma-autoa, joilla kulje-

tetaan maa-aineksia, putkistojen osia, purkujätettä sekä pienempiä työkoneita. Maaraken-

nus T. Haavisto Oy ylsi Vuoden työnantaja –kilpailussa finaaliin vuonna 2017 yhdessä 

muun muassa Pirkanmaan Osuuskaupat Oy:n ja Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. 
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2 BETONIRAKENTEIDEN VEDENERISTÄMINEN 

 

Betoni ei ole täysin vedenpitävää, vaikka betoni olisikin lujuusluokaltaan hyvin lujaa. 

Hiushalkeamat betonissa voivat päästää vettä betonirakenteeseen, jossa vesi kulkeutuu 

eteenpäin. Talvipakkaset voivat nopeuttaa veden etenemistä rakenteessa, sillä veden jää-

tyessä vesimassa laajenee. Laajenevalla vedellä on erittäin suuri voima ja jäätyvä vesi voi 

jopa halkaista betonirakenteita heikentäen siten rakenteen rakennusteknisiä ominaisuuk-

sia. Jäätyvä vesi laajetessaan suurentaa halkeamaa luoden samalla vesimassalle reittiä 

eteenpäin. Lauhalla kelillä jään sulaessa, valuu vesi jään avaamalle uudelle reitille. Uu-

sien pakkasten koittaessa jäätyy vesimassa uudelleen murtaen jälleen halkeamaa isom-

maksi, jolloin vesi pääsee sulaessaan taas etenemään rakenteessa. Vedellä on rakenteita 

ja ympäristöä kuluttavia vaikutuksia myös ilman jäätymistekijöitä, mutta etenkin Suo-

messa vaihtelevien talvien takia betonirakenteiden vedeneristys on erittäin tärkeää toimi-

van rakenteen aikaansaamiseksi. Betonirakenteeseen päästessään vesi aiheuttaa betonira-

kenteen teräksissä korroosiota, betoni menettää lujuuttaan ja rakenteen kantavuus heik-

kenee. Teoriassa on mahdollista, että pitkäaikainen altistuminen jopa romahduttaa koko 

rakenteen.  

 

 

2.1 Yleistä vedeneristämisestä 

 

Jotta betonirakenne saadaan kestämään sille suunnitellun käyttöiän, tarvitsee rakenne ve-

deneristää, ettei vesi pääse vaurioittamaan rakennetta. Vedeneristetöitä ei saa koskaan 

suorittaa vesi- tai lumisateessa, ellei asennustyötä suoriteta sääsuojan alla. Sääsuojan alla 

toimiessa tulee varmistua sääsuojan tiiveydestä, jotta vesi ei pääse vuotamaan sääsuojan 

läpi eristettävälle alustalle. Sääsuojasta huolimatta on huomioitava myös vallitseva ilman 

lämpötila, sillä usealla vedeneristysmateriaalilla ilman lämpötilan on asennettaessa oltava 

vähintään +5°C. Ennen vesieristystyön aloitusta tulee aina varmistaa, että sääolosuhteet 

ovat suotuisat ja eristystyö pystytään suorittamaan yhtäjaksoisesti valmiiksi suojakerrok-

sineen (RT 85 – 10729, 6). Mikäli työ joudutaan kuitenkin keskeyttämään, tulee eristys 

keskeytyksen ajaksi suojata. Eristystyö tulee suunnitella siten, että rakenteissa oleva ja 

niihin työn aikana kulkeutuva kosteus pääsee poistumaan. Ennen asennustyön aloitusta 

tulee varmistaa myös, että asennusalusta on riittävän kuiva. Mikäli alusta todetaan liian 

kosteaksi, tulee alusta kuivata ennen vesieristystyöhön ryhtymistä. Vedeneristys suositel-
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laan kiinnitettäväksi kauttaaltaan alustaansa. Vedeneriste tulee kiinnittää alustaan niin lu-

jasti, ettei alustasta mahdollisesti haihtuva kosteus ja sen aiheuttama höyrynpaine pysty 

irrottamaan vedeneristystä. Nestemäisiä vedeneristeitä käytettäessä tulee varmistua eri-

tyisesti siitä, ettei eristyksen ja alustan väliin jää vedeneristysaineen pintajännityksen ai-

heuttamia ilmahuokoisia.  

 

 

2.2 Käytettävät materiaalit 

 

Infrarakentamisessa käytetään vedeneristeenä yleisimmin bitumikermiä. Bitumikermi on 

bitumista, tukikerroksesta ja täyteaineista muodostettu tuote, jota kuulee usein kutsutta-

van myös kattohuovaksi. Bitumikermin pääainesosa bitumi, jota muodostuu esimerkiksi 

maaöljyn tislauksessa, on raskaista hiilivedyistä koostuva seos. Nykyään käytettävä bitu-

mikermi on lähes aina modifioitua ja kaikki pohjoismaissa valmistettavat bitumikermit 

modifioidaankin lisäämällä kermiin SBS-kumia (Toimivat katot 2013, 11). SBS-kumi on 

styreenin ja butadieenin seoksesta valmistettava elastomeeri. Elastomeeri sen sijaan on 

amorfinen polymeeri, joka voidaan venyttää yli kaksinkertaiseksi, ja joka silti palautuu 

nopeasti alkuperäiseen muotoonsa, kun venyttävä voima poistetaan. Modifioinnilla pa-

rannetaan bitumikermin kestävyyttä ja SBS-kumia käyttäen saadaan parannettua erityi-

sesti bitumikermin kylmäominaisuuksia. Tällöin bitumikermistä modifioinnin tuloksena 

syntyvä kumibitumikermi pysyy elastisena vielä pakkasellakin, mikä parantaa vedeneris-

tyksen kestävyyttä ympäröivän lämpötilan vaihdellessa. Kumibitumikermi on muihin inf-

rarakentamisessa käytettyihin vedeneristeisiin verraten hintaansa, luotettavuuteensa ja 

asennettavuuteensa nähden hyvin edullinen tuote. 

 

Infrakohteita voidaan vedeneristää käyttäen myös muita vedeneristeitä. Rakenteen eri-

tyiskohdat, kuten nostot, vedeneristetään nykyään usein elastomeereillä. Vedeneristämi-

seen käytettäviä elastomeerejä löytyy markkinoilta monia ja pääsyy elastomeerien käyt-

töön on niiden huomattavasti parempi elastisuus. Elastomeeri on myös helpompi asentaa 

haastaviin tai ahtaisiin kohteisiin, sillä toisin kuin bitumikermi, elastomeeri voidaan le-

vittää ruiskuttamalla tai käsin. Yleisin käytettävä elastomeeri, polyuretaanielastomeeri, 

on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa kuin bitumikermi, joten koko kannen vedeneristä-

minen PU-elastomeerillä ei välttämättä ole kannattavaa. Polyuretaanielastomeeri tarttuu 

kuitenkin hyvin myös bitumikermiin ja siksi vedeneristyksissä suositaankin monesti näi-

den yhdistelmää: vaakapinnat kumibitumikermillä – reunanostot ja muut erityiskohdat 
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PU-elastomeerillä. Polyuretaani on hiiliatomeja sisältävä polymeeri, joka sisältää uretaa-

niryhmän –NH-CO-O-. Yleisimmin polyuretaaneja käytetään solumuoveissa ja läm-

möneristeissä, mutta yhdistämällä polyuretaania ja muita polymeerejä saadaan aikaan 

erittäin elastinen elastomeeri. Polyuretaanielastomeeri on siis eri polymeerejä yhdistele-

mällä aikaansaatu tuote, jonka ominaisuuksiin käytetyt polymeerit vaikuttavat. Polyure-

taanielastomeerit kestävät erittäin hyvin kemikaaleja, kuormitusta, iskuja, repimistä ja 

kulutusta. Materiaali on värjäämättömänä kirkasta, mutta voidaan myös värjätä. Polyure-

taanit tarttuvat erittäin hyvin metallipintoihin. (www.ravelast.com, luettu 23.4.2018) 

 

Joissain tapauksissa vedeneristemateriaalina voidaan käyttää myös kumibitumimastiksia. 

Kumibitumimastiksi on hiekasta, täytejauheesta ja kumibitumista koostuva seos, jossa 

kumibitumi toimii sideaineena ja kalkkikivijauhe täytejauheena. Kumibitumimastik-

sieristyksen kanssa tulee aina käyttää tarkoituksenmukaista paineentasausverkkoa, jotta 

alustasta haihtuva kosteus pääsee tasaantumaan rikkomatta mastiksikerrosta (RT 14-

10920, 197). Mastiksieristystä voidaan käyttää siltojen vedeneristyksissä vain sillan pi-

tuuskaltevuuden ollessa alle 5%. Sillalla tai sen läheisyydessä ei myöskään saa sijaita 

liikennevaloja tai liittymää, mikä voi aiheuttaa liikenteen pysähtymisen (SILKO 3.814, 

1). Mastiksi on Suomessa melko harvinainen eristemateriaali ja sertifioituja urakoitsijoita 

toimii Suomessa vain muutama. 

 

 

2.3 Vesieristettävät rakenteet 

 

Vesieristettävät rakenteet voidaan jakaa rakenteen mukaan ryhmiin. Yksinkertaisin jako 

saadaan jakamalla rakenteet kylmiin ja lämpimiin rakenteisiin. Lämmin rakenne sisältää 

aina lämmöneristeen, kun taas kylmissä rakenteissa lämmöneristettä ei käytetä, tai sitä 

käytetään vain rakenteen laakerointiin. Yleisiä lämpiminä rakenteina toteutettavia beto-

nirakenteita on rakennusten vesikatot ja seinät sekä lämmitetyt pysäköintihallit. Kylmiä 

rakenteita tavataan silloilla, kylmillä pysäköintihalleilla sekä esimerkiksi tukimuureissa. 
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2.3.1 Käännetty rakenne  

 

Käännetyllä rakenteella (kuva 1) tarkoitetaan rakennetta, jossa vedeneristys sijaitsee läm-

möneristeen lämpimällä puolella (RT 85-10729, 3). Käännetty rakenne on Suomessa ylei-

sin ja suositelluin rakenneratkaisu. Käännetyssä rakenteessa vedeneriste jää lämmöneris-

tyksen alle suojaan mekaaniselta rasitukselta, lumelta ja jäältä. Lämmöneristeenä käyte-

tään lähes poikkeuksetta tarkoituksen mukaista XPS-levyä. Käytettävä XPS-levy on usein 

vesieristeen puoleiselta pinnalta uritettu, jolloin urat toimivat reittinä hulevesille vede-

neristyksen päällä. Urat yhdessä kallistuskerroksen kanssa ohjaavat hulevedet tarkoite-

tuille vedenpoistopaikoille, eli yleisesti ottaen kaivoille. Uritettua levyä ei välttämättä tar-

vitse käyttää, mikäli eristeen alle asennetaan salaojamatto. Salaojamatto toimii salaojitus-

kerroksena lämmöneristeen alla johtaen hulevedet kallistusvalun mukaisesti kaivoille. 

Varmin lopputulos saadaan kuitenkin aikaan käyttäen salaojamattoa ja uritettua XPS-le-

vyä. Salaojamatto toimii samalla laakerointikerroksena betonirakenteen ja muiden raken-

nekerrosten välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämmöneristettyjen pihakansien ja terassien rakenteena käytetään lähes yksinomaan 

käännettyä ratkaisua (Toimivat katot 2013, 37). Käännettyä rakennetta tavataan myös lii-

kennöidyillä tasoilla. 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Käännetty rakenne (RT 85-10729, 2) 
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2.3.2 Pihakannet 

 

Pihakansien vedeneristyksen vaatimukset määräytyvät kannen käyttöluokan mukaan 

(taulukko 1). Käyttöluokka on yleensä VE80R, mikä tarkoittaa kannen vähimmäiskalte-

vuuden olevan 1:80, jolloin 80 cm vaakamatkalla korkeuseroa on 1 cm. Käännetyn ra-

kenteen käyttöluokaksi määräytyy VE80R, mikäli rakenteen yläpinnalla on liikennöity 

taso, piha-alue tai terassi. Edellä mainitut ominaisuudet tekevät pihakannesta vaikeasti 

korjattavan tason, joka voi vaurioituessaan aiheuttaa suuria välillisiä vaurioita. VE80R 

eroaa käyttöluokasta VE80 siten, että käyttöluokkaan VE80 kuuluvan rakenteen ei koeta 

vaurioituessaan aiheuttavan suuria välillisiä vaurioita. 

 

 

Käyttöluokka Minimikaltevuus Huomioitavaa 

VE20 1:20  

VE40 1:40  

VE80 1:80  

VE80R 1:80 Raskaasti liikennöidyt tai 

muuten vaikeasti korjatta-

vat kohteet 

 

Käyttöluokan VE80R kannet vedeneristetään usein bitumikermillä. Bitumikermi asenne-

taan kolminkertaisena ja voidaan kiinnittää liimaamalla tai hitsaamalla (taulukko 2). Käy-

tettävän bitumikermin kaikkien kolmen eri kerroksen suositellaan täyttävän toisen asteen 

tuoteluokkavaatimukset (TL2). Päällimmäinen kerros voidaan toteuttaa myös ensimmäi-

sen tuoteluokan bitumikermillä, joka on pääasiassa tarkoitettu yksikermikatteeksi ja on 

siksi lujempaa kuin tuoteluokan kaksi bitumikermi. Modifioitujen bitumikermien tuote-

luokkavaatimukset löytyvät liitteestä 1. 

 

Katerakenne	 VE40	(1:40)	 VE80	(1:80)	 VE80R	(1:80)	

TL1	 X   

TL3+TL2	 X   

TL2+TL2	 X X  

TL2+TL1	 X X  

TL2+TL2+TL2	 X X X 

TAULUKKO 1: Katerakenteiden käyttöluokat 

TAULUKKO 2: Bitumikermien käyttöluokat 
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TL2+TL2+TL1	 X X X 

 

 

 

2.3.3 Kylmät rakenteet 

 

Kylmällä rakenteella (kuva 2) tarkoitetaan lämmöneristämätöntä rakennetta, jossa vede-

neristeet asennetaan suoraan kantavan rakenteen ja siihen tehdyn kallistus- tai tasausker-

roksen päälle (Toimivat katot 2013, 38). Kylmiä rakenteita tavataan paljon pihakansilla 

ja pysäköintitasoilla, mutta myös sillat ovat kylmiä rakenteita, sillä siltarakenteen alla on 

usein kylmää tilaa, eikä tarvetta lämmöneristeelle siksi synny. Kylmässä rakenteessa saat-

taa silti esiintyä lämmöneristeitä, mutta eristekerroksen päätarkoitus ei ole eristää lämpöä, 

vaan esimerkiksi usein käytettyä XPS-eristelevyä käytetään rakenteen laakerointiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylmää rakennetta vedeneristettäessä asennuspinnan tulee vastata vähintään puuhierret-

tyä pintaa, josta tartuntaa heikentävä sementtiliimakerros on poistettu. Sementtiliimalla 

tarkoitetaan valetun betonin pintaan jäävää ohutta heikompaa kerrosta, joka sisältää vain 

hienoaineita. Yleinen menetelmä sementtiliiman poistoon on hionta. Hionnalla betonin 

pinta saadaan tasaiseksi, mikä helpottaa vesieristeen asennusta. Sementtiliiman poisto no-

peuttaa betonirakenteen kuivumista, mikä ehkäisee haihtuvan kosteuden aiheuttamia on-

gelmia vedeneristeessä. Sementtiliimaa ei kuitenkaan saa poistaa kuin aikaisintaan kolme 

viikkoa valun jälkeen, jotta valetulle betonille jää riittävästi aikaa kerätä lujuutta kutistu-

matta. Suurissa betonirakenteissa hiontaa kannattavammaksi menetelmäksi osoittautuu 

KUVA 2. Kylmä rakenne (Kuva: KerabitPro Oy, 2014) 
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usein sinko- tai hiekkapuhallus. Sinkopuhaltimet ovat alun perin tarkoitettu vain vaaka-

pinnoille, mutta sinkopuhaltimesta on kehitetty myös ripustettava malli, joilla pystypin-

tojen puhdistus onnistuu. (Sillan peruskorjauksen nopeuttaminen, 2008, 31)  

 

Kylmien rakenteiden vedeneristämisessä käytetään yleisimmin kumibitumikermiä, mutta 

myös mastiksieristystä ja nestemäisenä levitettäviä eristeitä voidaan käyttää. Kumibitu-

mikermi voidaan hitsata tai liimata kauttaaltaan kiinni alustaansa, mutta laajojen eristet-

tävien rakenteiden kohdalla on syytä harkita myös paineentasauskermin käyttöä. Paineen-

tasauskermillä ehkäistään mahdollisten höyrypussien muodostuminen, mutta ratkaisu 

vaikeuttaa mahdollisten vuotojen paikantamista. Paineentasauskermi hitsataan raidoittain 

kiinni alustaan, jolloin raitojen väliin jäävä kiinnittämätön kermi mahdollistaa vedeneris-

teen alapuolisista rakenteista tulevan kosteuden tasautumisen kermin ja alustan välissä. 

Näin ollen höyrynpaine ei pääse luomaan kohoumia vedeneristeeseen, mutta kermin ja 

alustan väliin päässyt vuotovesi pääsee kulkeutumaan pitkiäkin matkoja kermin alla. 

 

 

2.3.4 Sillat 

 

Siltojen vedeneristämistöissä on suositeltavaa lähteä liikkeelle suojaamalla eristettävä 

pinta sääsuojalla. Sääsuojat rakennetaan päistään tuulettuviksi, jotta kansirakenne pysyy 

varmasti kuivana. Sääsuojaus suositellaan toteutettavaksi koko sillan pituisena, mutta yli 

40 metriä pitkillä silloilla voidaan käyttää myös siirrettäviä sääsuojia (Infra RYL 2006, 

196.) Sääsuojan asentamisen jälkeen eristettävät pinnat puhdistetaan liasta, pölystä, hie-

noaineksesta, öljyistä ja tahroista. Irtonaisen lian siivoamiseen suositellaan käytettäväksi 

imuria, sillä esimerkiksi paineilma saattaa puhaltaa irtolikaa paikkoihin, minne sen ei ha-

luta enää pääsevän. Joissain tapauksissa saatetaan sillan kansi joutua myös pesemään, 

mikä luonnollisesti betonin kuivumisajasta johtuen saattaa pitkittää aikataulua. Aikatau-

lupaineiden johdosta pesemistä pyritään välttämään. 

 

Betonirakenteisen sillan vedeneristystöissä kansi tiivistetään ensin epoksilla. Epoksi le-

vitetään pinnalle kahtena kerroksena, jotta varmistutaan epoksikerroksen tiiveydestä. 

Epoksitiivistys toimii samalla tartunta-alustana kumibitumikermille, joka levitetään tii-

viiksi testatun epoksikerroksen päälle. Ensimmäisen epoksikerroksen levittämisen jäl-

keen pinta telataan. Telaaja työstää n. 10-15 minuuttia kovettunutta epoksia, joten epoksin 

pinnalla kävelemistä pitää yrittää välttää, jotta tasalaatuinen ja tiivis pinta saavutetaan. 
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Myös telaajaa seuraavan kvartsihiekan levittäjän tulee välttää telatulle epoksille astu-

mista. Tästä syystä epoksia on syytä levittää ja telata kaistoittain varoen levittämästä liian 

leveitä epoksikaistoja. Telaamalla epoksin pinta saadaan sopivan epätasaiseksi rypyläpin-

naksi, joka yhdessä kvartsihiekan kanssa luo bitumikermille sopivan tartuntapinnan. Yli-

määräinen kvartsihiekka imuroidaan tai puhalletaan pois epoksin jähmetyttyä ennen toi-

sen epoksikerroksen levittämistä. Ensimmäisen epoksikerroksen annetaan kovettua vuo-

rokauden ajan ennen toisen epoksikerroksen levittämistä. Toinen epoksikerros tehdään 

ensimmäisen epoksikerroksen tapaan, mutta ilman kvartsihiekkaa. Tarkempaa tietoa 

epoksin levittämisestä löytyy esimerkiksi Liikenneviraston Siltojen korjausohjeet 

(SILKO) –kokoelmasta sekä eri valmistajien asennusohjeista. 

 

Valmiin epoksitiivistyksen jälkeen sillan kannelle levitetään kumibitumikermi. Epoksi-

tiivistetyillä pinnoilla kumibitumikermi ei vaadi tartuntaa parantavaa kumibitumiliuosta, 

mutta esimerkiksi sillan reunapalkin pystypinnoille kumibitumiliuos levitetään, sillä reu-

napalkkia ei epoksitiivistetä. Kumibitumiliuos, eli kylmä tartuntasivelyliuos levitetään te-

lalla varoen valumia. Kumibitumikermi kiinnitetään liimaten käyttäen sulaa kumibitu-

mia. Kumibitumikermit limitetään pitkittäissuunnassa vähintään 100mm ja poikittais-

suunnassa 150mm. Saumat on suositeltavaa sivellä hitsauksen jälkeen sulalla kumibitu-

milla, jotta saumoista saadaan varmasti vesitiiviit.  Kumibitumikermin kiinnittämisessä 

tulee kiinnittää erityistä huomiota kermin asennuslämpötilaan, sillä epoksi ei kestä yhtä 

korkeita lämpötiloja kuin kumibitumikermi. Kumibitumikermi asennetaan kaksinkertai-

sena. Pintakermi voidaan kiinnittää pohjakermiin hitsaamalla. Hitsaaminen toteutetaan 

sulattamalla kermin pohjassa oleva kiinnitysbitumi kaasuliekillä. Myös pintakermi limi-

tetään ja pintakermin limittämisessä tulee erityisesti huomioida, ettei pintakermin saumat 

osu pohjakermin saumojen päälle. Sulatetulla kumibitumilla liimaamalla tartunta on pa-

rempi kuin hitsaamalla, mutta myös hitsatun kermin tartunta aluskermiin on riittävä. 

Kummankin kermikerroksen liimaaminen saattaa johtaa liian paksuun vedeneristekerrok-

seen, minkä vuoksi hitsattava vaihtoehto on monesti ainoa käypä ratkaisu. 

 



16 

 

3 YLEISIMMÄT VIRHEET 

 

 

3.1 Erityiskohdat 

 

Yleisimmin virheitä vedeneristeissä esiintyy rakenteen erityiskohdissa. Erityiskohtia ovat 

muun muassa läpiviennit, ylösnostot, kaivot, liikuntasaumat ja erilaiset tartunnat. Erityis-

kohdissa vedeneristeeseen aiheutuu epäjatkuvuuksia, mitkä altistavat helposti virheille. 

Laajalle tasaiselle pinnalle esimerkiksi bitumikermi on huomattavasti helpompaa levittää 

kuin vaikkapa kaivon ympärille. Betonirakenteen erityiskohtiin on syytä kiinnittää huo-

miota jo suunnitteluvaiheessa. Harmillisen usein betonirakenteiden vedeneristeet suunni-

tellaan kuitenkin vain pääpiirteittäin ja erityiskohtien detaljikuvat jäävät uupumaan. Moni 

urakoitsija osaa erityiskohdan tavatessaan huomauttaa työmaan johdolle detaljien puut-

tumisesta, mikä osaltaan hidastaa työn etenemistä, sillä puuttumattoman detaljiikan suun-

nittelu vie aina aikaa. Vedeneristysurakoitsijalla voi olla omia ehdotuksia erityiskohdan 

vedeneristämiseen, mutta ilman suunnittelijan ja tilaajan lupaa siirtyy vastuu tällöin ura-

koitsijalle, vaikka ratkaisu olisikin alkuperäistä suunnitelmaa parempi.  Puutteellisten 

suunnitelmien seurauksista sanktiot harvoin kohdistuvat suunnittelijoille, joten vede-

neristysurakoitsijan kannattaa olla äärimmäisen tarkkana erityiskohtien vedeneristämi-

sessä. 

 

 

3.1.1 Läpiviennit 

 

Betonirakenteiden, etenkin kansien, läpi tarvitsee usein tuoda vesiputkia ja sähkökaape-

leita. Sähköjohdot tuodaan rakenteen läpi suojaputkissa, jotta rakenteen liikkeet eivät 

pääse rasittamaan itse sähkökaapelia. Rakenteen läpi tuotavat putket tulevat siis myös 

vedeneristeen läpi aiheuttaen vedeneristeeseen epäjatkuvuuskohtia, mitkä altistavat ve-

deneristeen virheille. Läpiviennit tulisi ensisijaisesti toteuttaa käyttäen HST-läpivienti-

kappaleita (RT 85-11205, 6). HST-läpivientikappaleet ovat haponkestävästä teräksestä 

valmistettuja läpivientikappaleita, joissa rakenteen läpi kulkevan putken ympärille on hit-

sattu riittävän leveä laippa. Laippa limitetään kahden kermikerroksen väliin hitsaten tai 

kuumabitumilla liimaten. Päälle on suositeltavaa kiinnittää vielä kolmas kerros kumibi-

tumikermiä. Ratkaisu on varmin tapa saada läpivienti tiiviiksi, sillä kumibitumikermi, 
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kuten muutkin vedeneristeet, tarttuvat erittäin hyvin HST-pinnoille. HST-läpivientikap-

paleet ovat kuitenkin edelleen suosituksista huolimatta vaikeasti saatavilla ja ovat Suo-

messa aina mittatilaustöitä. 

 

Eri putkikokoja varten on saatavilla kuitenkin myös kumisia läpivientitiivisteitä (kuva 3), 

jotka ovat huomattavasti edullisempia ja paremmin saatavilla kuin HST-kappaleet. Uu-

disrakenteissa läpiviennit tulisi aina suunnitella käyttäen HST-läpivientikappaleita, mutta 

saatavuudesta ja kustannuksista johtuen kumiset läpivientikappaleet ovat uudisrakennus-

kohteissakin yleisiä. Ratkaisu on kuitenkin myös kohtalaisen varma tapa tiivistää läpi-

vienti.	

	

 
 

 

Ilman suositusten mukaista läpivientitiivistettä putkiläpivienti on vaikea saada täysin ve-

sitiiviiksi. Läpiviennit voidaan tiivistää myös nestemäisillä vedeneristeillä, mutta missään 

tapauksessa muut rakenteessa käytettävät materiaalit, kuten salaojalevyt, eivät saa aiheut-

taa läpivientitiivisteelle mekaanista rasitusta (RT 85-11205, 6). Yleinen havaittu virhe 

putkiläpivientien vedeneristeissä onkin ollut nimenomaan tarkoituksenmukaisen läpi-

vientitiivisteen puuttuminen. On ilmennyt myös tapauksia, joissa kumisen läpivientitii-

visteen yläreunaan kiinnitettävää kiristysrengasta ei ole ollut lainkaan. Kiristysrenkaan 

tarkoituksena on puristaa kuminen tiiviste niin tiukasti rakenteen läpi kulkevan putken 

ympärille, ettei vesi pääse kulkeutumaan tiivisteen ja putken väliin (kuva 4). Eräässä ta-

pauksessa tiivisteen yläreuna oli hieman maanpinnan tasoa alempana ja vesi pääsi tihku-

maan tiivisteen ja putken väliin ja sitä kautta läpi betonirakenteen. 

 

 

KUVA 3. Kuminen läpivientitiiviste (Kuva: SK Tuote Oy, 2018) 
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3.1.2 Ylösnostot 

 

Ylösnostot ovat tärkeä osa toimivaa vedeneristettä. Ylösnostoilla varmistetaan, ettei pa-

toutunut vesi pääse tunkeutumaan vedeneristeen alle ja sitä kautta rakenteisiin (Toimivat 

katot 2013, 35).  Ylösnostoissa vaakapintainen kermitys tuodaan vaaka- ja pystypinnan 

reunaan. Reunaan valetaan betoninen holkka helpottamaan kermin kiinnitystä, sillä 90° 

taitteita on kumibitumikermillä mahdotonta toteuttaa siten, että kermi kiinnittyy varmasti 

joka kohdasta. Reunaan tuotu kermi nostetaan pystypinnalle aina erillistä ylösnostokais-

taa käyttäen. Ylösnosto suositellaan kiinnitettäväksi pystypintaan liimaten kuumabitu-

milla, mutta myös hitsaamalla kiinnittäminen on sallittua. Ylösnoston yläreuna tulee aina 

kiinnittää tämän lisäksi myös mekaanisesti, eli ankkuroiden, käyttäen esimerkiksi naula-

ankkureita. Kiinnikkeiden etäisyys toisistaan saa olla maksimissaan 500mm (Toimivat 

katot 2013, 36). Ylösnosto suositellaan suojattavaksi tämän lisäksi vielä peltilistoin.  

 

Yleisin virhe ylösnostoissa on puutteellinen pystypinnan kermin mekaaninen kiinnitys. 

Osassa kohteista kiinnitystä ei ole lainkaan ja muutamassa mekaanisen kiinnityksen ank-

kurointiväli on ollut liian suuri. Kermi pääsee lämpöliikkeen takia irtoamaan pystypin-

nasta, jolloin vesi pääsee kulkeutumaan kermin ja pystypinnan väliin, josta vesi kulkeutuu 

aikanaan myös vaakapinnan kermin alle ja rakenteisiin (kuva 5). 

 

KUVA 4. Kuminen läpivientitiiviste asennettuna (Kuva: A. Hakanpää 2017) 
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Ylösnostojen kohdalla harmillisen usein kohtaa myös paikkoja, joissa kermi ei ole tarttu-

nut taitteen kohdalta holkkaan riittävästi. Tällöin rakenteen lämpöliikkeet saattavat repiä 

kermin irti alustastaan laajemminkin, mikä altistaa yhä isomman alan kermiä halkeilulle 

ja repeämiselle. 

 

 

3.1.3 Kaivot 

 

Taso- ja kansirakenteilla, kuten silloilla ja pihakansilla, järjestetään vedenpoisto pääsään-

töisesti kaivoin. Liikennöidyillä tasoilla käytetään hiekanerotusaltaalla varustettua ha-

ponkestävästä teräksestä valmistettua sadevesikaivoa (kuva 6) (RT 85-10729, 8). Kaivon 

laipparakenne on hyvin samankaltainen läpivienneissä käytettävien laipparakenteiden 

kanssa. Kaivon limitys vedeneristeeseen toteutetaan myös samoin, kuin HST-läpivienti-

kappaleen limitys. Kaivot sijoitetaan kriittisiin paikkoihin tasoilla lammikoiden muotou-

tumisen ehkäisemiseksi. Vedeneristyskerroksen alle valetaan kallistusvalu, jonka avulla 

pintarakenteen alle imeytyvät vedet johdetaan salaojamatoin tai –kerroksin kaivoille. 

KUVA 5. Bitumikermin irronnut ylösnosto (Kuva: A. Hakanpää 2017) 
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Laipparakenteiset HST-kaivot ovat vielä melko uusia rakenneosia rakennustyömailla. 

Nykyään laipparakenteinen HST-kaivo on jo standardi, mutta vanhemmilla rakennuskoh-

teilla on käytetty usein muita ratkaisuita (kuva 7). Yleisimmin havaitsemani vesivuodot 

kaivoilla ovat johtuneet vanhanaikaisista kaivoratkaisuista tai väärästä kaivotyypistä. 

Valmistusvirheet kaivoissa ovat harvinaisia, mutta ajoittain törmää asennusvirheisiin. Ta-

soilla ja kansirakenteilla kaivot kannattaa usein varustaa sulanapitokaapelilla, jotta tal-

vella vesi ei jäätyessään tuki kaivoa. Kaivot tulisi toteuttaa helposti huollettaviksi, sillä 

veden ja tuulen mukana kaivoon kulkeutuu ajan saatossa lehtiä ja roskia, jotka saattavat 

myös tukkia kaivon ja siten padottaa vettä. Erilaisin lehtisuojin ja sihtiratkaisuin pyritään 

estämään ylimääräisten kappaleiden kulkeutuminen kaivoon, mutta esimerkiksi kaivon 

juureen sijoitettava sihti, jonka läpi salaojituksen kuljettama vesi kulkeutuu kaivolle, ym-

päröidään suodatinkankaalla, jonka tarkoituksena on estää hienoainesten kulkeutuminen 

kaivoon. Tämä suodatinkangas voi kuitenkin tukkeutua ajan saatossa sitoessaan veden 

kuljettaman hienoaineen itseensä ja siten padottaa vettä. Omien kokemuksieni mukaan 

rakenteiden suunnittelussa ei ole vielä huomioitu suodatinkankaan tukkeutumista, mutta 

riski on jo laajalti tiedossa. 

 

KUVA 6. Käännetyn rakenteen HST-kaivo (Kuva: UVJ Systems Oy, 2017) 
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3.1.4 Liikuntasaumat 

 

Suuria betonisia tasoja rakennettaessa on huomioitava betonin lämpöliikkeet. Lämpölii-

kehdinnän aiheuttamat vauriot betonirakenteissa ehkäistään liikuntasaumoilla. Liikunta-

saumat ovat oleellisia myös betonirakennetta valaessa, sillä betoni kutistuu kuivuessaan. 

Ilman liikuntasaumoja kuivuva betoni kutistuessaan saattaa aiheuttaa halkeamia ja mur-

tumia. Liikuntasaumoilla annetaan siis suurille betonilaatoille tilaa elää vaurioittamatta 

itse rakennetta. Ontelolaattarakenteisilla kohteilla saumat muodostuvat käytännössä itses-

sään ontelolaattojen koon sanelemana. Rakenteen lämpöliike luo vedeneristykseen on-

gelman. Miten eristää sauma siten, ettei lämpöliike pääse vaurioittamaan vedeneristettä 

tai irrottamaan sitä alustastaan? Yleinen ratkaisu onkin, että liikuntasauman kohdalla ve-

deneristettä ei kiinnitetä alustaan lainkaan, vaan sauman kohdalla käytetään irroituskais-

taa. Liikuntasauman päälle voidaan asentaa myös vähintään 500mm leveä kermikaista 

sirotepinta alaspäin, jonka päälle vedeneristeen loput kermikerrokset asennetaan normaa-

listi (Toimivat katot 2013, 36). 

KUVA 7. Vuotava salaojakaivosta modifioitu käännetyn rakenteen kaivo 
(Kuva: A. Hakanpää, 2017) 
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Siltakohteissa liikuntasaumat toteutetaan käyttäen liikuntasaumalaitteita. Liikuntasauma-

laitteita on saatavilla vesitiiviinä, jolloin vedeneristys liitetään liikuntasaumalaitteeseen 

ja laite huolehtii lämpöliikkeestä aiheutuvan rasituksen pitäen rakenteen samalla vesitii-

viinä. Pysäköintikansilla ja muilla tasorakenteilla ei liikuntasaumalaitteita kuitenkaan 

käytetä. Yhtenä keinona eristää liikuntasauma tiiviisti on haponkestävästä teräksestä val-

mistettu v-profiilinen pelti laipoin. Kumibitumikermi hitsataan tai liimataan kiinni pellin 

laippoihin ja pellin v-profiili ottaa vastaan lämpöliikkeen. Pelti kuitenkin väsyy jatkuvan 

liikkeen johdosta ja siihen saattaa muodostua reikiä, josta vesi pääsee saumaan ja saumaa 

pitkin läpi rakenteen.  

 

Useimmiten vuodot liikuntasaumoilla ovat muodostuneet vedeneristeen repeämistä. Lii-

kuntasaumalla sijaitsevan vuodon paikantaminen on vielä muita vuotokohteita vaikeampi 

paikantaa, sillä itse liikuntasauma on usein osittain vesitiivis. Liikuntasauma kaataa be-

tonirakenteen mukaisesti, esimerkiksi ontelolaatoituksen määrittelemänä, jolloin vesi ete-

nee liikuntasaumassa kohti sauman matalinta kohtaa. Vesi saattaa saumassa edetä useita 

metrejä, ennen kuin saumasta löytyy epätiivis kohta. Myös vedenpaineella on tässä ta-

pauksessa merkitystä, sillä saumat yleensä pitävät vettä vain vedenpaineen ollessa pieni. 

Suuret vesimäärät pääsevät sauman läpi käytännössä mistä vain. 

 

 

3.1.5 Tartunnat 

 

Teräsbetonirakenteeseen liittyviä rakenteita varten tarvitsee betoniin paikoin jättää harja-

teräksiä pystyyn, jotta liittyvä rakenne saadaan kiinteästi kiinnitettyä päärakenteeseen. 

Tällaisia tartuntaa vaativia rakenteita on esimerkiksi pihakansilla esiintyvät betonimuuri-

kivestä rakennettavat tukimuurit. Harjaterästen juuret ovat hyvin vaikeita vedeneristää 

täydellisesti ja usein juuri harjaterästen juurista vesi pääsee vedeneristeen alle aiheutta-

maan ongelmia. Tartuntateräkset ovat erityiskohtia, sillä ne yhtä lailla luovat vedeneris-

teeseen epäjatkuvuuskohdan. Teräksiin kiinnitettävä rakenne voidaan joissain tapauk-

sissa vedeneristää, mutta aina rakenteen eristäminen kauttaaltaan kumibitumikermillä ei 

ole vaihtoehto. Mikäli vesi pääsee tunkeutumaan harjateräksen juureen, pääsee vesi usein 

tunkeutumaan sitä kautta myös vedeneristeen alle, sillä vaikka teräksen juuri olisikin tii-

viisti vesieristetty, saattaa teräs ruostuessaan muodostaa vedeneristeeseen epätiiveyksiä. 
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Käsitellään kahta esimerkkitapausta, joissa tartuntateräksiä ei ole huomioitu vedeneris-

tyksessä riittävästi. Ensimmäisessä betonikivimuurin tartuntateräkset olivat muurikivien 

alla kierretty kumibitumikermillä, mutta kuumapikiviimeistely oli puutteellinen. Vesi 

pääsi kulkeutumaan harjateräksien juurista vedeneristeen alle ja holkkavalua pitkin beto-

nisen ontelolaatan saumaan ja ilmeni vesivuotona pihakannen alla sijaitsevassa pysäköin-

tihallissa. Vuotavasta harjateräksestä oli matkaa itse vuotokohdalle useita metrejä ja pi-

hakansi oli vain muutaman vuoden vanha, joten todennäköisesti bitumikermin kiinnitys 

holkkavaluunkaan ei ollut täydellinen. Ilman holkkavalua vuoto olisi todennäköisesti ha-

vaittu jo aiemmin, mutta vuoto olisi saattanut olla runsaampi, sillä 90° taitokset kumibi-

tumikermillä ovat käytännössä mahdottomia toteuttaa siten, että kermi kiinnittyy alus-

taansa kauttaaltaan.  

 

Toisessa tapauksessa terästen vedeneristys oli toteutettu vielä puutteellisemmin. Betoni-

muurikivistä kootun istutusaltaan pohjakerrokseksi oli valettu betoninen allas, johon tar-

tuntateräkset jätettiin pystyyn. Noin 20 cm korkean altaan harjaa ei oltu vedeneristetty 

lainkaan, vaan altaan pohjalta muuria pitkin ylöspäin nouseva kumibitumikermi oli nos-

tettu aina kansikiven alapinnan tasoon asti. Allas oli samaan tasoon asti täytetty fillerillä, 

mullalla ja kuorikkeella. Kovien sateiden aikaan allas padotti vettä ja vesi pääsi kerminos-

ton yläreunasta kulkeutumaan kermin ja muurin väliin. Ylösnoston mekaaninen kiinnitys 

oli puutteellinen ja kermi erittäin huonosti kiinnittynyt itse muuriin, minkä seurauksena 

vesivuodot olivat mittavia. Tähän vuotoon harjateräkset eivät vaikuttaneet, mutta vaikka 

kerminoston mekaaninen kiinnitys olisikin ollut tiivis, olisi vesi voinut kulkeutua kansi-

kiven alle ja muurin sisässä täyttövalun rakoja pitkin muurin pohjalle ja sieltä altaan poh-

jan vedeneristeen alle. Uskoakseni pääsyy kyseiseen vedeneristysratkaisuun on kuitenkin 

ollut se, että harjaterästen ei oltu haluttu läpäisevän vedeneristettä. Sama muuri jatkui 

koko 35 metrisen pihakannen läpi, myös kannelle rakennetun pergolan alla. Pergolan 

kohdalla betonikivimuuria oli madallettu kahden kiven verran, jotta päälle oli voitu levit-

tää asennushiekkaa ja betonikivilaattaa. Muuria tarkastellessani huomasin, että pergolan 

kohdalla vedeneristeessä oli huomattava epäjatkuvuuskohta, sillä kumibitumikermi oli 

vain nostettu muurin kummallekin pystypinnalle, mutta muurin päältä vesi pääsi esteettä 

muurin täyttövaluun ja sitä kautta kermieristyksen alle ja läpi betonirakenteen (kuva 8). 
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3.2 Alusta 

 

 

3.2.1 Yleistä 

 

Vedeneristeitä asennettaessa alustalla on erittäin suuri merkitys. Alustan tulee olla täysin 

puhdas liasta, pölystä, hienoaineksesta, öljyistä ja tahroista. Alustassa ei saa olla yli 

3mm:n rakoja tai jyrkkäreunaisia hammastuksia. Epäpuhtaudet alustalla heikentävät ku-

mibitumikermin kiinnitystä, oli asennustapana sitten sulatetulla bitumilla liimaaminen tai 

hitsaaminen. Kiinnittäessä kumibitumikermiä kosteaan alustaan, saattaa kosteus haihtu-

essaan aiheuttaa kermiin kaasutaskuja. Kermin tulisi laatuvaatimusten mukaan olla aina 

kauttaaltaan kiinnitetty alustaansa, mikäli kohteeseen ei ole erikseen suunniteltu muuta 

ratkaisua, kuten paineentasauskermitystä. Kumibitumikermin tartunnan varmistamiseksi 

KUVA 8. Betonikivimuurin puutteellinen vedeneristys (Kuva: A. Hakanpää, 2017) 
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alusta käsitellään kauttaaltaan tartuntasivelyllä. Tartuntasivelynä käytetään yleisesti ku-

mibitumiliuosta, joka on kemiallisesti nestemäiseksi modifioitua bitumia. Tartuntasive-

lyn kuivumisaika +20°C lämpötilassa on n. 3 tuntia, mutta tartuntasivelyn annetaan usein 

kuivua jopa vuorokausi. Tartuntasivelyä levitettäessä on huomioitava, että myöskään tar-

tuntasivelyä ei saa altistaa vesisateelle. Epoksitiivistetyillä pinnoilla tartuntasivelyä ei 

käytetä. 

 

 

3.2.2 Alustan puhtaus 

 

Monessa tutkimassani vuodossa kumibitumikermin kiinnitys alustaan on ollut puutteelli-

nen. Alusta ei välttämättä ole ollut riittävän puhdas asennusaikana, jolloin kermin tarttu-

vuus on huonoa ja kermin alle jää ilmataskuja. Irtonainen kermi on alttiimpi halkeamille, 

mutta tästä huolimatta alustan kiinnitys ei välttämättä ole itse vuodon kannalta niinkään 

merkittävä tekijä, sillä huonosti kiinnitetyn kermin alla vesi voi päästä leviämään laajem-

malle alalle ja kermin alle saattaa jäädä vettä vielä korjaustöiden jälkeenkin. Huonosti 

alustaansa kiinnittynyt kermi voi myös vaikeuttaa vuodon paikallistamista. Hyvin kiinni-

tetty kermi siis rajaa vuotokohdan ja vuodon aiheuttajan mahdollisesti hyvinkin lähelle 

toisiaan. Veden päästessä vedeneristeen alle saattaa hyvin alustaansa kiinnitetty kermi 

myös ehkäistä vuodon kokonaan, mikäli kermin kiinnitys kestää jäätyvän veden aiheut-

tamat voimat. Vedeneristeen alla laajalle alalle leviävä vesivuoto on huomattavasti haas-

tavampi ja kalliimpi korjata kuin pienet paikalliset vuodot.  

 

 

3.3 Huolimattomuus ja valvonta 

 

Huolimattomuus vedeneristystä asennettaessa saattaa äkkiä koitua kalliiksi. Monen vuo-

don on todettu johtuvan inhimillisistä virheistä. Näistä osa sattuu jo suunnitteluvaiheessa, 

mutta suurin osa huolimattomuusvirheistä tapahtuu käytännön toteuttamisen aikana. Mo-

net aiemmin luettelemistani virheistä ovatkin osaltaan huolimattomuuden aikaansaannok-

sia. Kermieristyksen alustaa on esimerkiksi lähdetty oikeaoppisesti puhdistamaan, mutta 

alustaan on jäänyt kuitenkin epäpuhtauksia. Läpivienti on toteutettu käyttäen kumista lä-

pivientitiivistettä, mutta tiivisteen kiristysrengas on jäänyt puuttumaan. Betonikivimuurin 

pystypinnat on tasoitusvalettu kumibitumikermin tartunnan varmistamiseksi, mutta itse 

valun kiinnitystä ei ole huomioitu ja valu lohkeilee muurista. Kukaan ei tieten tahtoen tee 
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rakennusvirheitä, joten huolimattomuus ja tietämättömyys ovat loppujen lopuksi osasyitä 

kaikkiin vedeneristysvirheisiin. 

 

Huolimattomuus kulkee pitkälti käsi kädessä aikataulutuksen kanssa, sillä kiire ajaa ih-

misen helposti huolimattomuuteen. Työnaikainen valvonta on erittäin merkittävä tekijä 

huolimattomuusvirheiden kannalta. Ei voida toki olettaa, että valvonnallakaan kaikkia 

huolimattomuusvirheitä saataisiin ehkäistyä, mutta yksikin ajoissa huomattu huolimatto-

muusvirhe voi lopulta säästää rakennusprojektilta koko valvojan veloittaman hinnan. 
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4 YLEISIMMÄT VIRHETEKIJÄT 

 

 

4.1 Aikataulutus 

 

Omien kokemuksieni mukaan aikataulutuksella on erittäin suuri merkitys onnistuneen 

vedeneristeen aikaansaamiseksi. Vedeneristämistöissä ei saisi koskaan kiirehtiä, sillä 

kiire altistaa virheille ja virheet vedeneristeissä koituvat usein kalliiksi. Liian kireä aika-

taulu saattaa ajaa urakoitsijan suorittamaan vedeneristystöitä kosteille tai epäpuhtaille 

pinnoille. Vedeneristeen asentaja saattaa kiireessä kiinnittää vedeneristeen huonosti tai 

esimerkiksi erityiskohtien vedeneristämiseen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Kireä ai-

kataulutus vähentää aina merkittävästi työn suorittajan huolellisuutta. Liian kireä aika-

taulu saattaa ajaa vesieristeurakoitsijan myös aloittamaan vedeneristystyöt ennen kuin va-

lettu betonirakenne on kuivunut tarpeeksi. Tällöin rakenteessa vielä oleva kosteus ajan 

kanssa höyrystyy rakenteen ja kumibitumikermin väliin luoden kaasupusseja. 

 

Sakolliset väli- ja lopputavoitteet ovat yleisesti käytetty metodi, joilla urakka pyritään 

pitämään aikataulussa. Urakoitsija saattaa aikataulupaineessa siirtyä työskentelemään 

esimerkiksi kahdessa vuorossa, jotta urakka saadaan aikataulun mukaisesti valmiiksi, 

sillä kahden vuoron teettäminen saattaa olla urakoitsijalle edullisempaa kuin myöhästy-

missakkojen maksaminen. Sakolliset väli- ja lopputavoitteet saattavat ajaa vedeneristys-

urakoitsijan asentamaan vedeneristeitä epäsuotuisissa sääolosuhteissa, vaikka yleisiin so-

pimusehtoihin on kirjattu pykälä, jossa määritetään suoritusta olennaisesti haittaavien 

sääolosuhteiden oikeuttamaan kohtuulliseen urakka-ajan pidennykseen (YSE 1998, §20). 

Sopimusehdot eivät kuitenkaan auta urakoitsijaa tilanteessa, missä viivästys johtuu ura-

koitsijan omista toimista. Tällöin myös pelko sopimussakoista saattaa ajaa urakoitsijan 

toimimaan huolettomasti, jolloin asennustyö kärsii. 

 

 

4.2 Sääolosuhteet ja sääsuojaus 

 

Sääolosuhteet muodostavat yhdessä aikataulutuksen kanssa erittäin merkittävän yhtälön. 

Sateisen kesän sattuessa vedeneristysurakoitsijat joutuvat jaksottamaan työnsä siten, että 

ulkotiloissa suoritettavia vedeneristystöitä suoritetaan vain kuivan sään aikaan. Pitkien 
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sadejaksojen aikaan ei ulkotöihin päästä välttämättä ollenkaan, mitä ei työmaan aikatau-

lutuksessa välttämättä pystytä riittävästi huomioimaan. Vedeneristystöitä saatetaankin 

tehdä tästä syystä hieman liian kosteissa oloissa, sillä vaikka asennuspäivänä ei sataisi-

kaan, tulee sateen kastelemalle betonirakenteelle antaa jälleen riittävästi aikaa kuivua 

kaasupussien ehkäisemiseksi. Kumibitumikermitys voidaan asentaa myös kylmällä 

säällä, kunhan pinnat ovat varmasti puhtaita ja kuivia. Kaikki vedeneristeet eivät kuiten-

kaan ole näin asennusystävällisiä, vaan esimerkiksi PU-elastomeerin ja mastiksieristyk-

sen vähimmäisasennuslämpötila on +5⁰C.  

 

Epäsuotuisten säiden vaikutusta voidaan vähentää käyttäen sääsuojia, joita suositellaan 

käytettäväksi aina vedeneristystöitä tehtäessä. Siltatyömailla vedeneristystyöt voidaan 

suorittaa myös ilman sääsuojaa, mikäli työt suoritetaan 15.5.-31.8. välisenä aikana. Mas-

tiksieristys ilman tiivistysepoksia voidaan asentaa ilman sääsuojaa vielä syyskuussakin. 

Suurien kohteiden sääsuojaus on kallista, mutta riskeihin nähden sääsuojaa on viisasta 

käyttää. Pieniä paikallisia korjauksia voidaan suorittaa myös ilman sääsuojaa, mutta täl-

löin on ehdottomasti huolehdittava, ettei korjattava kohde pääse missään vaiheessa kas-

tumaan. Sääsuojatta toimiminen ei siis välttämättä suoranaisesti ole virhetekijä, mutta 

epäsuotuisien sääolosuhteiden sattuessa sääsuojauksen puute saattaa aiheuttaa aikataulu-

paineita ja ajaa siten inhimillisiin virheisiin. 

 

 

4.3 Asennusvirheet 

 

Asennusvirheet eivät ole tavattomia vedeneristystöissä. Toisin kuin märkätilojen vede-

neristystöissä, ei vesikatoilla, pihakansilla tai silloilla vaadita eristeen asentajalta vedene-

ristäjän sertifikaattia. Esimerkiksi bitumikermin asennustöihin riittää käytännössä tulityö-

kortti, joka myönnetään kahdeksan tunnin koulutuksen jälkeen. Itse tulityöturvakurssilla 

ei vedeneristystöitä luonnollisesti käsitellä lainkaan. Monet urakoitsijat rekrytoivat nuoria 

innokkaita rakennusmiehiä vanhempien bitumiasentajien oppipojiksi, jolloin vastuu am-

mattitaitoisen vedeneristäjän koulutuksesta on käytännössä vanhemmalla bitumiasenta-

jalla. Muutama ammattikoulu tarjoaa bitumiasentajakursseja osana talonrakentajan pe-

rustutkintoa, mutta yksikään oppilaitos ei tarjoa suoraa bitumiasentajan koulutusta. Käy-

tännössä siis iso osa bitumiasentajista on oppipoikina koulutettu tehtäviinsä, jolloin esi-

merkiksi kouluttajan väärät toimintatavat saattavat periytyä nuorelle asentajanalulle. 
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Bitumieristäjien työtavat poikkeavat suuresti keskenään. Osa eristäjistä saattaa käyttää 

asennustyössä apunaan esimerkiksi pientä lastaa, jolla asentaja käy jokaisen asentamansa 

kermin saumat läpi varmistaen kermin tartunnan. Osa sen sijaan luottaa sulan bitumin 

kiinnittävän kermin tiiviisti alustaansa ilman mekaanista varmistusta. Laajoja vaakapin-

toja kermitettäessä kermin asennuksessa käytetään apuna tarkoituksenmukaista kermirul-

lan vetolaitetta (kuva 9). Hitsattava kermin tartuntabitumi tulee sulattaa rivipolttimella, 

jolla tartuntabitumi sulaa varmasti tasaisesti kauttaaltaan ja tartunta alustaan on siten tiivis 

ja yhtenäinen (SILKO 2.811, 7). Jostain syystä rivipolttimia ei Suomessa siltikään juuri-

kaan käytetä, vaikka rivipolttimet ovatkin muualla Euroopassa yleisiä asennustöissä (Sil-

lan peruskorjauksen nopeuttaminen, 37).   

 

 

 

 

4.4 Suunnitteluvirheet 

 

Merkittävänä virhetekijänä toimivat myös suunnitteluvirheet. Suunnittelija ei ehkä tiedä, 

miten erityinen kohta tulisi toteuttaa, jotta rakenteesta saadaan laadukas, tai suunnitteli-

jalla käy inhimillinen erehdys. Suunnitteluprosessit ovat usein erittäin laajoja ja suunnit-

telutyö vaatii erityistä tarkkaavaisuutta. Suunnitteluprosessien avuksi on saatavilla mit-

tava määrä ohjeita, määräyksiä ja suosituksia, mutta kenenkään ei todellisuudessa voida 

KUVA 9. Bitumikermin asennus vetolaitetta käyttäen (Kuva: Liikennevirasto, 2018) 
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olettaa tuntevan näitä kaikkia. Tämän lisäksi osa määräyksistä on hieman tulkinnanvarai-

sia, eikä missään kohteessa ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toimia, vaan on vain erilaisia 

ratkaisuja toteuttaa toimiva rakenne. Osa ratkaisuista saattaa kuitenkin toimia vain teori-

assa ja käytännön toteutuksessa kohdataan ongelmia. 

 

Myös suunnittelupuolella yhtenä virhetekijänä voi olla aikataulutus. Tilaajat usein vaati-

vat suunnittelijoilta suunnitelmia hyvin lyhyillä suunnitteluajoilla, mikä voi johtaa suun-

nittelijan inhimillisiin virheisiin.  Käytännössä suunnitelmien toimittajien tulisi varautua 

riittävin resurssein työtä vastaanotettaessa, sillä aikataulu on kuitenkin jo silloin tiedossa.  
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5 VIRHEIDEN ENNALTAEHKÄISY 

 

Laadukas rakenne syntyy monen eri tekijän summasta. Kun kohde on huolellisesti suun-

niteltu, urakoitsijat ammattitaitoisia, aikataulu riittävä, työmaavalvonta asiantuntevaa ja 

laadunvalvonta kattavaa koko työmaan ajan, on kasassa suotuisat puitteet, joilla raken-

teesta voidaan saada laadukas. Uusia laadunvalvontajärjestelmiä, kuten esimerkiksi Kui-

vaketju10, kehitetään jatkuvasti, jotta rakenteista saataisiin jatkossa entistä vähävirhei-

sempiä. Ongelmana näissä järjestelmissä on usein kuitenkin raha – kuka tämän laadun-

valvonnan maksaisi? Käytettäessä esimerkiksi työmaan kosteudenhallinnan laadunval-

vonnassa Kuivaketju10 –toimintamallia, tulee aloite lähteä tilaajalta, jolloin myös kulut 

kuuluvat tilaajalle. Kaikki tilaajat eivät kuitenkaan välttämättä ole edes tietoisia kaikista 

laadunvalvonnan metodeista, puhumattakaan siitä, että he tahtoisivat niistä maksaa. Ti-

laaja saattaa herkästi luottaa vain takuuasiakirjoihin, jotka turvaavat tilaajan tilanteessa, 

jossa tapahtunut virhe on tilaajasta riippumaton ja takuuaikana ilmenevä. Rakennusalalla 

kiinnitetään kuitenkin entistä enemmän huomiota laatuasioihin myös urakoitsijoiden puo-

lesta, mikä on erittäin positiivinen trendi ja edesauttaa varmasti hyvää rakennustapaa. 

 

 

5.1 Työnaikainen laadunvarmistus ja valvonta 

 

Asennusvirheiden ennaltaehkäisyyn on kehitetty lukuisia eri metodeja. Etenkin suuria 

aloja eristettäessä ennen vedeneristystöiden aloittamista suoritetaan alustan vastaanotto-

tarkastus. Vastaanottotarkastuksessa mitataan alustan absoluuttinen kosteus, tasaisuus ja 

karheus. Mikäli alusta todetaan kunnolliseksi, vastaanottaa vedeneristysurakoitsija alus-

tan eristystöitään varten. Näillä tarkastuksilla vastuu vedeneristyksen onnistumisesta siir-

tyy vedeneristysurakoitsijalle. Vedeneristysurakoitsija on velvoitettu noudattamaan tuo-

tekohtaisia asennusohjeita ottaen huomioon olosuhdevaatimukset ja muut käytettävän ve-

deneristeen luomat erityisvaatimukset. Asennustyönaikaisia sääolosuhteita tulee tark-

kailla ja olosuhteista pitää kirjaa koko asennustyön ajan. 

 

Työnaikaisella laadunvalvonnalla voitaisiin teoriassa ehkäistä monia rakennusvirheitä, 

mutta käytännössä suuren vedeneristeen tarkastaminen kauttaaltaan on haastavaa. Laa-

dunvalvonta suoritetaan pistemäisinä laatumittauksina, joten rakennusvirheitä voi tapah-

tua mittauksista huolimatta. 
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Huolellisella työnaikaisella laadunvarmistuksella varmistetaan asennetun vedeneristeen 

toimivuus jo rakennusvaiheessa, ennen kuin vedeneriste peitetään muilla rakenteilla. Täl-

löin asennusvirheet käyvät ilmi heti ja virheet voidaan korjata ennen muiden rakenneker-

rosten asentamista. Kumibitumikermin kiinnitys tulee aina varmistaa tartuntavetomit-

tauksilla kermin asennustyön päätteeksi (SILKO 2.811, 9). Ennen vedeneristeen peittä-

mistä, pihakansilla, terasseilla ja muilla allasmaisilla kohteilla vedeneristeelle suositel-

laan suoritettavaksi vedenpainekoe, jolla varmistetaan vedeneristeen saumojen ja koko 

vedeneristeen vesitiiveys (Toimivat katot 2013, 37).  Laajat ja huolelliset laadunvarmis-

tuskokeet takaavat tasalaatuisen ja asianmukaisesti asennetun vedeneristeen, jolla on sil-

loin edes teoriassa mahdollisuus kestää sille suunniteltu käyttöikä vaurioitumatta. 

 

Asennusvirheitä voidaan ehkäistä myös itse asennustyön aikaan. Työmaavalvoja ei ole 

velvoitettu valvomaan jokaista työmaalla suoritettavaa työvaihetta, mutta valvojalla on 

oikeus käydä rakennustyömaalla koska vain. Valvojalla on myös oikeus suorittaa val-

vonta- ja tarkastuskäyntejä urakoitsijan käyttämissä rakennustarvikkeiden ja rakennus-

osien valmistuskohteissa. Mikäli valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen, on hä-

nen huomautettava tästä urakoitsijalle, jonka on korjattava virhe viipymättä. Tilaajan ta-

holta tapahtuva valvonta ei kuitenkaan rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksen mu-

kaista vastuuta. Kuitenkin, mikäli tilaaja tai tilaajan edustajana valvoja ei ole huomautta-

nut vakavasta urakkasuorituksen virheestä, joka on niin ilmeinen, että tilaajan olisi se 

tullut kohtuuden mukaan havaita ja ilmoittaa, on tilaaja itse vastuussa aiheutuneista lisä-

kustannuksista ja vahingoista. (YSE 1998, 13). Valvojallakin on siis sopimusehtojen puit-

teissa osittainen vastuu varmistaa, että urakkasuoritukset suoritetaan virheettä. 

 

Erilaiset luovutukset ja tarkastukset ovat myös merkittävä osa työnaikaista laadunvarmis-

tusta ja valvontaa. Tarkastuksista laaditaan aina dokumentti, jonne kirjataan merkittävät 

työsuoritukset. Nämä dokumentit ovat avainasemassa riitatilanteiden ratkaisuissa. Aiem-

min mainitsemani vedeneristysalustan luovuttaminen vedeneristysurakoitsijalle sisältää 

katselmuksen, joka dokumentoidaan myös. Näin ollen myös jälkikäteen voidaan doku-

menteista todeta alustan olleen tarkoituksenmukainen. Tarkastuksissa ja luovutuksissa 

kootaan usein virhe- ja puutelista, mistä käyvät ilmi kohdat, jotka urakoitsijan tulee vii-

pymättä korjata. 
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5.2 Perehdytys ja ammattipätevyys 

 

Työntekijän perehdytys työtehtäväänsä on ensisijaisen tärkeää jo työturvallisuudenkin 

kannalta, jotta työ saadaan suoritettua sekä työntekijän, että muiden työmaalla liikkuvien 

turvallisuus huomioiden. Työsuoritteen kannalta tulee työnantajan varmistaa, että työnte-

kijä on varmasti pätevä kyseiseen työsuoritteeseen, sillä vastuu työsuoritteesta on työn-

johtajalla. Puuttuvat taidot voidaan joissain tapauksissa kouluttaa työmaan edetessä, 

mutta käytännössä ammattipätevyyksiä voivat myöntää vain oppilaitokset ja erilaisten 

kurssien järjestäjät. Huolellisella perehdytyksellä varmistetaan, että työntekijä tietää var-

masti mitä tekee ja suorittaa oikeaa työtehtävää oikeaan aikaan.  

 

Ammattitaitoisen työntekijän oletetaan suoriutuvan annetuista työtehtävistä itsenäisesti. 

Tämä voidaan todeta myös maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen ohjeista työnte-

kijöiden palkkaluokista (Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus, 31). Yleisesti ottaen 

kokeneen työntekijän työsuoritteen voidaan olettaa olevan laadukkaampi kuin kokemat-

toman. Pätevä vesieristäjä tietää, kuinka eri tilanteissa tulee toimia, jotta vedeneristeestä 

saadaan laadukas. Ammattitaitoisen vedeneristäjän voidaan myös olettaa tekevän vähem-

män asennusvirheitä. On siis äärimmäisen tärkeää, että vedeneristeen asentajat ovat am-

mattitaitoisia, tai aloittelevilla vedeneristäjillä on apunaan kokeneempi eristäjä. Vastuu 

työntekijöiden koulutuksesta esimerkiksi bitumiasentajilla on kuitenkin pääasiassa työn-

antajalla, sillä bitumiasentajalle ei ole Suomessa tarjolla erillistä koulutusta. Moni työn-

antaja hakeekin palvelukseensa pääsääntöisesti kokeneita bitumiasentajia. Kokemattomia 

asentajia haetaan usein vain työvoimapulan vallitessa, sillä työntekijän kouluttaminen on 

kallista. 

 

 

5.3 Aikataulutus ja huolellisuus 

 

Merkittävä tekijä virheiden ennaltaehkäisyssä on huolellisuus ja tähän suoraan korreloiva 

aikataulutus. Toimivan ja laadukkaan vedeneristeen saa aikaan vain huolellisella asen-

nustyöllä ja kiirehtimättä. Rakennusalalla huolellisuus on aina tärkeää, mutta harvassa 

huolimattomuusvirheessä korjauskustannukset nousevat yhtä korkeiksi kuin virheissä ve-

deneristyksen asentamisessa. Huolellisuus lähtee työntekijän omasta asenteesta, joskin 

sitä voidaan myös rakentavalla työnjohdolla parantaa.  

 



34 

 

Työntekijän huolellisuuteen vaikuttaa myös erilaiset päihteet. Rakennusalalla on kautta 

aikain ollut lievää päihdeongelmaa, mikä on onneksi nykyään jo pääasiassa historiaa, 

mutta vieläkin kaikista keski-ikäisistä maa- ja vesirakennusalan avustat työntekijät jäävät 

kaikkein yleisimmin päihteiden takia työkyvyttömiksi (Oksanen, 2014). Työnantajat voi-

vat tarkkailla työntekijöiden päihteidenkäyttöä satunnaisin puhallutuskokein, mutta työn-

tekijän ei ole pakko puhallutukseen suostua. Työntekijän kieltäytyessä puhaltamasta, py-

ritään päihtymys toteamaan muin keinoin. Kieltäytymistä ei kuitenkaan saa suoraan tul-

kita päihtymyksen myöntämiseksi (Näin työntekijän saa puhalluttaa, 2014). Päihteiden-

käytön valvonta ja erilaiset säädökset ovat vähentäneet päihteiden käyttöä huomattavasti 

ja työaikaan päihtyneitä työntekijöitä tapaa nykyään erittäin harvoin. 

 

Aikataulupaineiden alla saatetaan asennustyössä ruveta hätäilemään. Yksittäisen työnte-

kijän suorituspaineet johtuvat usein työnjohdon asenteista ja vaatimuksista, mutta osa 

työntekijöistä saattaa itse arvottaa aikataulun työn laadun edelle. Tilanteissa, joissa ura-

koitsijaa uhkaa myöhästymissakko, kannattaa urakoitsijan kuitenkin ottaa huomioon, että 

urakan myöhästyminen myöhästymissakkoineen saattaa kuitenkin olla halvempaa kuin 

puutteellisten vedeneristysten korjaaminen jälkeenpäin.  
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6 POHDINTA 

 

Toimivan vedeneristyksen merkitys betonirakenteen käyttöikään on erittäin suuri, mutta 

suurilla työmailla vedeneristys on usein vain yksi urakka muiden joukossa tarkastuksi-

neen ja luovutuksineen. Vedeneristeen asennustyöllä on kuitenkin merkittävä vaikutus 

myös työmaan aikatauluun, mikäli ongelmia kohdataan. Merkittävimpiä riskitekijöitä ve-

deneristyksien toteutuksissa ovat mielestäni erityiskohdat ja inhimilliset virheet, sillä esi-

merkiksi sääolosuhteisiin voidaan varautua sääsuojin. Erityiskohdat luovat vedeneristee-

seen epäjatkuvuuskohtia, jotka altistavat eristeen aina vuodoille. Erityiskohdissa on siis 

äärimmäisen tärkeää huolehtia asianmukaisten erityislaitteiden käytöstä sekä asiantunte-

vasta asennustyöstä. Tämän lisäksi on muistettava, että ei ole vain yhtä oikeaa tapaa to-

teuttaa toimiva vedeneristys. Inhimillisiin virheisiin on sen sijaan varauduttava muilla 

keinoilla, sillä niitä ei voida mitenkään ehkäistä täysin. Valvonta ja tarkastukset ovat kui-

tenkin näitä huomioitaessa avainasemassa.  

 

Vedeneristeiden toimivuuden takaamiseksi on jo olemassa erilaisia tarkastuslistoja ja laa-

dunvalvontajärjestelmiä, mutta niiden käyttö on vieläkin melko vähäistä, vaikka monet 

suuret rakennusliikkeet tiedostavatkin laadukkaan vedeneristeen tärkeyden. Määräysten 

mukaista laaduntarkkailua noudatetaan hyvin, mutta uusimpien metodien käyttöönotto on 

hidasta. Osa näistä laaduntarkkailujärjestelmistä kattaa koko rakennushankkeen elinkaa-

ren suunnittelusta jälkihoitoon, mikä on mielestäni hyvinkin suotuisaa, sillä vaikka itse 

vedeneriste ei välttämättä jälkihoitoa tarvitsisi, saattaa esimerkiksi kaivot huoltamatto-

mina padottaa vettä ja luoda siten kosteusongelmia. 

 

Itse vedeneristysmetodeissa on ollut lähivuosina havaittavissa poikkeuksellisen suurta lii-

kehdintää eri kemikaalien käytön yleistyessä. Enää ei oletuksena välttämättä ole, että ve-

deneriste toteutetaan ehdottomasti käyttäen kumibitumikermiä, vaan vaihtoehtoisia ma-

teriaaleja harkitaan entistä laajemmin jo suunnitteluvaiheessa. Uusien materiaalien käyttö 

luo sen sijaan uusia riskejä, sillä vielä ei voida mitenkään tietää, miten esimerkiksi viisi 

vuotta vanha innovaatio toimii vedeneristeenä 30 vuoden jälkeen. 

 

Toimiessani työnjohtajana huomasin, ettei korjaustöissä välttämättä aina huomioida kaik-

kia, tai edes merkittävimpiä, vedeneristyksen asennustyön ohjeita ja määräyksiä. Käytän-

nössä vedeneristettä korjattaessa kastunut rakenne tulisi kuivattaa ennen uuden vedene-

risteen asennusta. Rakenne toki kuivuu myös vedeneristeen alla, kunhan sinne ei vain 
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enää pääse vettä, mutta kuivuva rakenne saattaa vaurioittaa korjaustöissä asennettua ve-

deneristettä. Moni korjaus pyritään suorittamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, 

eikä rakennetta siksi pureta välttämättä tarpeeksi. 

 

Huomioni vedeneristyksen virheistä ovat vielä pintaraapaisu kaikista mahdollisista vir-

heistä, kun otetaan huomioon, että vedeneristeitä asennetaan useita tuhansia neliöitä ym-

päri Suomea vuosittain. Opinnäytetyöni kattaa kuitenkin yleisimmät riskitekijät, jotka 

huomioimalla ollaan jälleen lähempänä toimivaa vedeneristettä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Modifioitujen bitumikermien tuoteluokkavaatimukset 

 

29KATERATKAISUT

Taulukko 8. Modifioitujen bitumikermien tuoteluokkavaatimukset.

 Tutkimus
menetelmä Vaatimus Yksikkö

Tuoteluokka

TL1 1) TL 2 TL 3 9)

Vetolujuus, 23 °C; pit.s./poikkis. EN 12311-1 min N/50 mm 800/600 600/400 400/300

Venymä, 23 °C; pit.s./poikkis. EN 12311-1 min % 15 25 20

Naulanvarren repäisylujuus; 
pit.s./poikkis. EN 12310-1 min N 300 150 130

Puhkaisulujuus 6)

 dynaaminen (isku), +23 °C EN 12691 B min mm 1000  
 

 
 

Sauman vetolujuus 6) EN 12317-1 min N/50 mm 600   

Vesitiiveys 7) EN 1928 B min kPa 500 300 200

Sirotteen kiinnipysyvyys 8) EN 12039 max % 30 30  

Dimensiostabiliteetti (pit.s.) EN 1107 max/min % ± 0,3 ± 0,6 ± 0,6

Lämmönkestävyys EN 1110 min °C 80 80 80

Taivutettavuus
 liimattava kermi, pinta ja pohja
 hitsattava kermi, pinta
 hitsattava kermi, pohja

EN 1109
 
 
 

max/max
 
 
 

 
°C/Ø mm
°C/Ø mm
°C/Ø mm

 -25/30
 -20/30
 -10/30

 
 -25/30
 -20/30
 -10/30

 
 -20/30
 -20/30
 -10/30

Pitkäaikaiskestävyys 4) 8)

 lämmönkestävyys (vanhennuksen jälk.)
 taivutettavuus (vanhennuksen jälk.)
 liimattava kermi, pinta ja pohja
 hitsattava kermi, pinta
 hitsattava kermi, pohja

EN 1296
 (EN 1110)
 (EN 1109)

 
 
 

 –
min

max/max
 
 
 

°C
°C/mm

 
 
 

80

-15/30
 -10/30
 -0/30

80  

 -15/30
 -10/30
 -0/30

80

 -10/30
 -10/30
 +0/30

Nimellispaino 2)  5)

 liimattava pintakermi
 hitsattava pintakermi
 liimattava aluskermi
 hitsattava aluskermi

EN 1849-1
 
 
 
 

nimell.
 
 
 
 

 
g/m²
g/m²
g/m²
g/m²

4500
5500
3500
4500

4000
5000
3000
4000

---- 9)

---- 9)

2200
3200

Mitat
 pituus ja leveys 3)

 suoruus

EN 1848-1

 
ilm.
max

mm
mm/10m

ilm.
20

ilm.
20

ilm.
20

1)  TL 1 -luokan kermejä käytetään yleensä yksikermikatteena, jonka vuoksi niillä on muita tuoteluokkia suurempi lujuus- ja 
stabiliteettivaatimus. TL 1 -luokan tuotteita voidaan käyttää myös osana kaksi- tai kolmikermikatetta (VE80 tai VE80R).

2)  Nimellispainon minimivaatimuksella varmistetaan kermien työstettävyys ja vesitiiveys. Arvoista voidaan poiketa, mikäli 
ennakkokokein, työnäyttein tai muilla hyväksyttävillä menettelytavoilla osoitetaan tuotteen työstettävyys ja vesitiiveys. Muut 
luokkavaatimukset ovat tällöinkin voimassa.

3)  Tuotteen valmistaja/toimittaja ilmoittaa tuotteen mitat.
4)  Tuote vanhennetaan +70 °C uunissa 12 viikkoa, jonka jälkeen tuotteen ominaisuudet määritetään.
5)  Tuotteen valmistaja/toimittaja ilmoittaa tuotteen nimellispainon (MDV). Sallitaan enintään -5 %:n poikkeama (toleranssi) ilmoitetusta 

arvosta.
6)  Koskee ainoastaan yksikermikatteita.
7)  Määritys tehdään yhden tunnin kokeena menetelmästä poiketen.
8)  Koskee ainoastaan pintakermejä.
9)  Käytetään vain aluskermeinä.


