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Lyhenteet ja määritelmät 

Bitumi Bitumi on raskaista hiilivedyistä koostuva seos. 

EPS Eng. expanded polystyrene eli laajennetusta polystyreenistä valmistettu ra-

kennuseriste. 

IV Ilmanvaihto 

Kermi Kermi on yleensä bitumista, tukikerroksesta ja täyteaineista muodostettu 

tuote, jota käytetään vesieristeenä. 

LTO  Lämmöntalteenotto 

LVIS Lämpö, vesi, viemäri, ilmanvaihto ja sähkö 

POA Potentiaalisten ongelmien analyysi 

SBS-kumi Styreeni-butadieeni-styreeni-elastomeeri joka antaa bitumille paremman 

lämmön- ja ennen kaikkea kylmän keston sekä tekee bitumista elastisen.

TATE Talotekniikka. Yleisnimitys rakennusta ja sen tiloja palvelevista järjestel-

mistä kuten lämpö-, vesi-, viemäri-. ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiojär-

jestelmistä. 
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1 Johdanto 

Rakennuksen terveellisen toiminnan kannalta olennaista on vesikaton toiminta. Vesi-

katto ja yläpohja muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka tehtävänä on suojata ra-

kennuksen sisäpuolisia osia ja tiloja kastumiselta ja muilta sään aiheuttamilta vaikutuk-

silta. Vesikatto ja yläpohja toimivat myös usein taloteknisten järjestelmien asennusalus-

tana. Näistä järjestelmistä merkittävimpinä vesikaton kannalta voidaan pitää ilmanvaih-

tojärjestelmää ja viemärijärjestelmää. Vesikatto on tyypiltään yleisimmin harja-, pulpetti, 

auma- tai tasakatto. Vesikaton pintamateriaalina käytetään useimmiten tiiltä, peltiä tai 

kumibitumikermiä.  

Tässä insinöörityössä tutkitaan vesikaton taloteknisten järjestelmien (jäljempänä TATE) 

ehjänä säilymisen varmistamista rakennusaikana. Tutkittava vesikaton tyyppi on loiviin 

kattotyyppeihin kuuluva kevytsorakatto, jonka pintamateriaalina toimii kumibitumikermi. 

Kevytsorakatto on yksi asuinkerrostaloissa yleisimmin käytetyistä kattotyypeistä. Raken-

teena se on ollut käytössä 1960-luvulta asti [1, s. 3]. 

Nykyaikaiset vaatimukset TATE-järjestelmille ovat tuoneet tullessaan ongelman, että jär-

jestelmät, etenkin ilmanvaihtojärjestelmä (jäljempänä IV), tarvitsevat yhä enemmän tilaa 

rakennuksen yläpohjassa. Etenkin ilmanvaihtokanavien suuren määrän ja tilan tarpeen 

vuoksi järjestelmien asennukset aiheuttavat haasteita. Jotta rakennus toimisi suunnitel-

lulla tavalla, rakenteita voidaan joutua avaamaan jo rakennusaikana niin, että mahdolli-

sesti vaurioituneet TATE-järjestelmien osat voidaan korjata tai vaihtaa. Järjestelmien 

korjaamisesta seuraa rakennustyömaalle kustannuksia ja usein myös aikataulullisia 

haasteita. Korjaustyön suorittamisessa on myös riskinsä. Tästä syystä tässä insinööri-

työssä käsitellään myös korjaustyön oikeaoppista tekotapaa. 

Työn tilaajana toimii NCC Suomi Oy:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen yksikkö. 

Yksikön toimialana on asuntourakointi.  
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2 Tutkimuksen tavoite 

2.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksessa selvitetään loiviin kattotyyppeihin kuuluvan kevytsorakaton rakenteelle 

tyypillisiä ominaispiirteitä ja sitä, minkälaisia taloteknisiä järjestelmiä rakenteeseen kuu-

luu. TATE-järjestelmiin käytettävät rakennusmateriaalit ja -tuotteet tuodaan esille ja poh-

ditaan vaihtoehtoisia rakennusmateriaaleja ja -tuotteita tai tapoja toteuttaa TATE-järjes-

telmä.  

Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia haasteita rakennuskohteiden vesikaton TATE-

järjestelmissä on havaittu ja mistä ne johtuvat.  Tavoitteena on koota yhteen tietoa on-

gelmista, jotta ne voitaisiin välttää tulevaisuudessa. Tutkimuksessa esitellään myös hy-

väksi havaittuja toimintamenetelmiä ja tapoja ehkäistä ongelmat. Työmailta löytyy paljon 

ns. ”hiljaista tietoa” joka perustuu työnjohdon ja työryhmien ammattitaitoon ja työkoke-

mukseen. Tällaisen tiedon esiin tuominen on tärkeää etenkin uransa alkuvaiheessa ole-

ville työnjohtajille, joilla ei ole vielä paljon kokemusta vesikaton rakentamisen työvai-

heesta.  

Tutkimuksessa kuvataan, minkälaisiin asioihin suunnittelun ohjauksessa tulisi kiinnittää 

huomiota. Suunnittelutyöhön vaikuttaa paljon se, minkälaisella urakkamuodolla raken-

nuskohde toteutetaan, mutta urakkamuodosta riippumatta suunnitelmien on oltava to-

teuttamiskelpoiset. Suunnitelmat kannattaakin tarkastaa riittävän ajoissa. Mahdollisiksi 

ongelmiksi muodostuvat rakenneratkaisut on syytä miettiä uudelleen ja tarvittavat muu-

tokset on tehtävä ennen työn toteutusta. 

Ennalta ehkäisystä huolimatta ongelmia ei voida aina välttää. Siksi tutkimuksessa esitel-

lään korjaussuunnitelma, jota voidaan käyttää apuna, jos korjaustöitä joudutaan teke-

mään. Korjaussuunnitelma on tärkeä, vaikka sitä ei pystyttäisikään hyödyntämään au-

kottomasti kaikissa tapauksissa. Tällöin se toimisi pohjana työn tarkemmalle suunnitte-

lulle. Korjaustyötä tehtäessä rakennuskohde on usein jo edennyt niin pitkälle, että on 

suuri riski siitä, että korjaustyön epäonnistuminen voi aiheuttaa lisävahinkoja rakennuk-

selle. Korjaustyön onnistuminen on myös ensiarvoisen tärkeää rakennuksen ja sen 

TATE-järjestelmien suunnitelmien mukaisen toiminnan kannalta. 
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Virheiden korjaaminen vaatii useimmiten rakennustyömaalta rahallista ja ajallista lisäpa-

nostusta. Työssä tuodaan esille, minkälaisia kustannusvaikutuksia virheiden korjauk-

sesta syntyy työmaille, sekä miten korjaustyöt ovat vaikuttaneet työmaan aikatauluun. 

Työssä esitetään myös esimerkkejä vaihtoehtoisten työmenetelmien, rakennusmateri-

aalien ja -tuotteiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista. 

2.2 Rajaukset 

Työssä käsitellään asuinrakentamisen uudiskohteita, joissa on kevytsorakatto kumibitu-

misella vesikatteella. Muun tyyppisiä vesikattoja työssä ei käsitellä. Toimitilarakenta-

mista työssä ei käsitellä suoraan, mutta joiltain osilta tutkimustyö voi olla hyödyllinen 

myös toimitilarakentamisen näkökulmasta. Korjausrakentamista työssä käsitellään vain 

uudiskohteissa havaittujen virheiden korjaustyön osalta, eikä työtä ole tarkoitettu hyö-

dynnettäväksi koko veskikaton korjaamiseen esim. saneerauskohteissa. Työ käsittelee 

vesikattoa kokonaisuutena, mutta painoarvo on TATE-järjestelmissä, joista ilmanvaihto-

järjestelmässä esiintyvillä vaurioilla ja ongelmilla on suurin painoarvo.   

2.3 Tutkimus kysymykset 

Tutkimuskysymys nousi ajankohtaiseksi kesällä 2019, kun erään työmaan vesikaton IV-

kanavista osa oli päässyt vaurioitumaan. Vauriot huomattiin laadunvarmistustoimenpi-

teenä tehdyn kanavien kuvauksen yhteydessä.  

Työmaan vastaavan mestarin mukaan haasteita vesikatot TATE-järjestelmien kanssa on 

ollut aiemminkin. Usein korjaustoimenpiteet vaativat vesikaton pintarakenteiden avaa-

mista, kuten tässäkin tapauksessa. Korjaustyö tehtiin alkusyksystä 2019. 

Ongelma on todellinen, ja työssä pyritään vastaamaan kysymyksiin: Miksi TATE-järjes-

telmät vaurioituvat rakennusaikana? Kuinka laajasta ongelmasta on kyse? Miten tulisi 

toimia, jotta ongelmilta vältyttäisiin? Työssä vastataan myös kysymykseen: Miten tulisi 

toimia, kun TATE-järjestelmissä on havaittu ongelmia ja ne pitäisi korjata? 
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3 Tutkimusmenetelmät 

3.1 Kirjallisuus 

Työ tehdään osittain kirjallisuustutkimuksena. Tutkittavana kirjallisuutena käytetään eri 

tahojen julkaisemaa materiaalia, joka on tarkoitettu käytettäväksi rakennusten suunnit-

teluun, tuotetyyppien valintaan tai oikeaoppiseen työn toteutukseen. Kirjallisuudesta py-

ritään nostamaan esiin se tieto, joka on olennaista vesikaton ja sen TATE-järjestelmien 

toiminnan kannalta.  

3.2 NCC:n dokumentaatio 

Työssä tutustutaan NCC:n tekemään dokumentaatioon TATE-järjestelmissä havaituista 

ongelmista. Dokumentaatiosta saatavien esimerkkien avulla pyrin muodostamaan kuva 

siitä, millä tavalla NCC:n toteuttaa virheraportointia yrityksen sisällä, ja pohdin myös, mi-

ten dokumentaatiota voisi kehittää ja tuoda enemmän esiin yrityksen toiminnassa. Do-

kumentaatio on tärkeää, kun halutaan varautua ja ennaltaehkäistä ongelmia. Sen tulee 

olla selkeää ja helposti kaikkien saatavissa, jotta sen hyödyntäminen on tehokasta. 

3.3 Esimerkkikohde 

Esimerkkikohteeksi valikoitui NCC:n työmaa As Oy Helsingin Fregatti. Kohteen raken-

nuttaja/tilaaja on Helsingin asuntotuotanto ATT. Kohde sisältää kaksi kerrostaloa, piste-

talo ja lamellitalo. Kohteessa on 67 asuntoa. Tutkimuksen aikaan Fregatissa oli meneil-

lään vesikattotyövaihe. Työt vesikatolla olivat jo niin pitkällä, ettei esimerkkikohdetta pys-

tytä tässä työssä käyttämään koko vesikattotyövaiheen kuvaamiseen. Kerätyt esimerkit 

koskevat työn toteutusta sekä kohteessa esiintyviä haasteita. Esimerkkikohdetta käyte-

tään työssä esim. valokuvien muodossa ja työmaalta tehtyjen havaintojen pohjalta. 

Työssä käytettävät esimerkit ovat lamellitalon vesikatolta. 



5 

 

3.4 Asiantuntijalausunnot 

Työssä käytettyä materiaalia on kerätty haastattelemalla NCC:n työmaiden vastaavia 

mestareita sekä takuu- ja vastuuajan korjauksista vastaavan jälkimarkkinoinnin edusta-

jia. Vastaavien mestarien haastattelu toteutettiin sähköpostin välityksellä ja työmaakäyn-

tien aikana. Jälkimarkkinoinnin haastattelu pidettiin NCC:n pääkonttorilla 28.2.2020 ja 

haastatteluihin osallistui jälkimarkkinoinnista vastaavan osaston henkilöstöä. Haastatte-

luissa kysytyt kysymykset on esitetty liitteessä 2 (vastaavat mestarit) ja liitteessä 3 (jäl-

kimarkkinointi). 

4 Vesikatto 

Työssä käsitellään rakentamisessa yleisesti käytössä olevaa kattotyyppiä, kevytsorakat-

toa eli ns. ”papukattoa”. Kyseessä on tyypiltään loiva katto, josta usein arkikielessä käy-

tetään nimitystä tasakatto. Loiviksi katoiksi lasketaan kattotyypit, joiden kaltevuus on 

1:10 - 1:80. Kattotyypin kallistukset on toteutettu rakennuksen runkoon nähden sisälle 

päin. Katon vedenpoisto on toteutettu kattokaivojen sekä rakennuksen sisäpuolisen sa-

devesijärjestelmän avulla. Työssä käsiteltävän kattotyypin vesikatteena eli vesieristeenä 

toimii kumibitumikermi.  

Kevytsorakattoja voidaan toteuttaa useilla eri rakennetyyppien mukaisilla tavoilla, mutta 

perusperiaate pysyy samana, eli kantava rakenne  höyrynsulku  lämmöneristekerros 

 katealusta  vesikate/vedeneristys. Kuvassa 1 on esitetty yksi yleisimmistä tavoista 

toteuttaa kevytsorakatto. Kevytsorakaton eristekerros on nimensä mukaan kevytsoraa. 

Joidenkin rakennetyyppien mukaisiin kevytsorakattoihin kuuluu myös lisälämmöneristys. 

Lisälämmöneristys toteutetaan useimmiten EPS-levyillä tai mineraalivillalla. Lisäläm-

möneristyksellä pyritään pitämään katon rakenne ohuempana, johtuen lämmöneristele-

vyjen paremmasta lämmönläpäisykertoimesta verrattuna kevytsoraan. Kevytsorakaton 

lämmöneristekerrokseen sijoitetaan myös rakennuksen vesikatolla olevat TATE-järjes-

telmät, jotka osaltaan vaikuttavat katon rakenteen suunnitteluun ja mahdollisiin toteutus-

tapoihin. 
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Kuva 1. Weber F410104 YP4 rakennetyyppi ja rakennetyypin mukaisen kevytsorakaton raken-
nekerrokset. [2.] 

4.1 Vesikate 

Vesikatteen tehtävä on pitää sade- ja sulamisvedet rakennuksen ulkopuolella ja ohjata 

ne hallitusti vesikaton sadevesijärjestelmään. Loivilla katoilla vesikatteen tulee kestää 

hetkellistä vedenpainetta. Siksi vesikatteen on oltava jatkuva ja saumoiltaan tiivis, joten 

voidaan puhua vedeneristeestä. Erilaiset bitumikermit soveltuvat ominaisuuksiltaan hy-

vin loivien kattojen katemateriaaliksi. Suomessa käytettävät bitumikermit ovat 
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modifioituja. Modifiointi tarkoittaa, että bitumin valmistuksessa siihen lisätään lisäaineita, 

jotka parantavat kermin ominaisuuksia kestävyyden ja toimivuuden kannalta. Tavallisesti 

modifiointiaineena käytetään SBS-kumia, joka parantaa erityisesti kermin kylmäominai-

suuksia ja tekee kermistä elastisen. SBS-modifioituja bitumikermejä kutsutaan kumibitu-

mikermeiksi. [3, s. 29.] 

Kumibitumista valmistettu vedeneriste voi olla tyypiltään joko kaksi- tai yksikermikate. 

Kaksikermikatteessa kaksi kermikerrosta liimataan tai hitsataan kiinni toisiinsa. Kermi-

kerrokset asetetaan niin, ettei päällekkäisiä saumoja pääse muodostumaan. Yksikermi-

katteessa on vain yksi kermikerros. Yksikermikate soveltuu kattoihin, joiden kaltevuus 

on vähintään 1:40, mutta suositeltavaa on käyttää jyrkempää 1:20 kaltevuutta. Yksiker-

mikatetta ei yleensä käytetä kevytsoralla eristetyissä loivissa katoissa. Kaksikermikatetta 

pidetään varmempana vaihtoehtona, mutta kermikerroksien määrää tärkeämpää on rat-

kaisun toimivuus ja huolellisesti tehty työ. [3, s. 29.] 

Katetyyppi valitaan käyttö- ja tuoteluokan mukaan huomioiden paloluokitukset. Katera-

kenteet jaotellaan kolmeen käyttöluokkaan: VE40, VE80 ja VE80R (kuva 2). Luokituk-

sessa käyttöluokan numeroarvo kertoo katon minimikaltevuuden. Käyttöluokasta riippu-

matta suositellaan kuitenkin käyttämään minimikaltevuutta suurempaa katon kaltevuutta. 

Katteessa käytettäville bitumikermeille on määritetty kolme tuoteluokkaa: TL1, TL2 ja 

TL3. Tuoteluokka kertoo bitumikermiltä vaadittavat minimivaatimukset. TL1 tuoteluokitus 

on vaativin, kun taas TL3 on vähiten vaativa. [3, s. 29-31.] 

 

Kuva 2. Kattoliitto ry:n Toimivat katot 2019 julkaisun taulukon 7. mukaiset vesikatteen käyttöluo-
kat. [3, s. 30] 
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4.1.1 Bitumikermin asennus ja kiinnitys 

Bitumikermin asennustapa määritellään työselostuksissa tai muissa asiakirjoissa. Asen-

nustavan on oltava sellainen, että vedeneristyksestä tulee yhtenäinen ja täysin tiivis kaik-

kine liittymineen eri rakenteisiin ja läpivienteihin. Bitumikermi kiinnitetään katealustaan 

suunnitelmien mukaan kuumabitumiilla liimaten tai hitsaten. Lisäksi tarvittaessa käyte-

tään suunnitelmissa määritettyjä kiinnikeitä. [3, s. 33.] 

Bitumikermien asennus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että päällekkäisiä saumoja ei 

pääse syntymään. Alus- ja pintakermit asennetaan samansuuntaisesti, jotta vältetään 

pinnan poimuuntuminen. Päätysauman leveyden tulee olla 150 mm. Sauman alapuolelle 

jäävän kermin kulma on suositeltavaa leikata limityksen kohdalta. Sivusauman levey-

deksi riittää 100 mm. Yksikermikatteissa sauman tulee kuitenkin olla 120 mm. [3, s. 34.] 

Kuumabitumilla tehtävä bitumikermin liimaus katealustaan voidaan toteuttaa kauttaal-

taan liimaten tai piste- ja saumaliimauksella. Kun bitumikermi liimataan kauttaltaan, su-

latettua bitumia levitetään n. 1,5 kg/m² kermin ja katealustan väliin. Kermin ja katealustan 

väliin ei saa jäädä ns. ”kuivia kohtia” eikä ilmarakkuloita. Kun kermi kiinnitetään piste- ja 

saumaliimauksella, liimauspisteiden tulee peittää n. 20 – 30 % bitumikermin pinta-alasta 

ja pisteiden halkaisijan tulee olla n. 300 mm. Saumat liimataan aina kauttaaltaan, jotta 

vedeneristeestä tulee tiivis. Liimattava pintakermi kiinnitetään aina kauttaaltaan. [3, s. 

33.] 

Liimausbitumin laadun (kuva 3) määrittää suunnittelija. Kattotyötä tekevän urakoitsijan 

on varmistettava bitumin laatu ja pyydettävä tuotteen toimittajalta sertifikaatti tuotteen 

laadusta. Usein liimausbitumina käytetään puhallettua bitumia. Kumibitumin käyttö ra-

joittuu pääsääntöisesti vaativiin kohteisiin. [3, s. 32-33.] 
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Kuva 3. Kattoliitto ry:n Toimivat katot 2019 julkaisun taulukon 9. mukaiset liimausbitumien tyy-
pillisimmät ominaisuusprofiilit. [3, s. 32.] 

Hitsaamalla kiinnitettävien bitumikermien tulee olla hitsaukseen soveltuvia ja sitä varten 

valmistettuja. Kauttaaltaan hitsattavien bitumikermien alapinnoissa tulee olla kiinnitysbi-

tumia n. 1 kg/m². Hitsattavissa paineentasauskermeissä kiinnitysbitumia tulee olla n. 25 

% kermin pinta-alasta joko pisteinä tai raitoina sekä kauttaaltaan hitsattavissa oleva kiin-

nityssauma. Pistehitsaamalla voidaan paineentasauskerminä käyttää myös kauttaaltaan 

hitsattavaa bitumikermiä. [3, s. 33.] 

Hitsattava bitumikermi kiinnitetään alustaan lämmittämällä kermin kiinnitysbitumia sa-

malla kun kermirullaa rullataan auki. Kauttaaltaan hitsattaessa kermiä tulee lämmittää 

niin, että sulaa bitumia kulkee rullan edessä tasaisesti koko sen leveydeltä, eikä ilmarak-

kuloita jää kermin ja alustan väliin. Saumat hitsataan siten, että saumasta pursuaa ulos 

kiinnitysbitumia tasaisesti. Kermin hitsauksessa on varottava, ettei kermiä lämmitetä lii-

kaa eikä kermin pinta vaurioidu.  Pintakermi kiinnitetään pääsääntöisesti alustaan hit-

saamalla kauttaaltaan. [3, s. 33.] 

Valetulla betonisella katealustalla bitumikermi kiinnitetään katealustaan vain osittain. 

Pohjustusta bitumiliuoksella ei tarvita. Kun katealustana käytetään betonilaattoja, bitu-

mikermi kiinnitetään kauttaaltaan. Kermin kiinnitys varmistetaan mekaanisilla kiinnik-

keillä tai kermin suojakiveyksellä. Kiinnikkeiden määrä on katon keskialueella yleensä n. 

2 kiinnikettä/m². Katon reuna-alueilla, joissa tuulen vaikutus on suurempi, kiinnikkeiden 

määrä on n. 4 kiinnikettä/m². Kiinnikkeiden asennustapa on yleensä piilokiinnitys, jossa 

kiinnike tulee kermin saumasta alimman kermin läpi katealustaan. Kiinnikkeet jaetaan 
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kolmeen käyttöluokkaan niiden korroosionkesto-ominaisuuksien mukaan. Käyttöluokat 

ovat K, KL ja KLA. Käytännössä Suomessa käytetään vain KLA luokan mukaisia kiinnik-

keitä. Kiinnitystapa ja kiinnikkeiden tyyppi sekä niiden määrä tulee varmistaa suunnitel-

mista tapauskohtaisesti. [3, s. 34-35.] 

4.1.2 Läpiviennit 

Vesikatteessa on aina jonkinlaisia läpivientejä. Läpivientejä joudutaan tekemään esim. 

TATE-järjestelmiin kuuluvien kattokaivojen tai viemärilinjan tuuletusputkien takia. Lisäksi 

niitä tarvitaan kattopollarien ja eristetilan alipainetuuletuksen toteutusta varten. Läpivien-

tien toteutuksella on tärkeä merkitys loivilla katoilla, koska katteen on kestettävä hetkel-

listä veden painetta. Läpivienneissä käytettävien materiaalien ja rakenteiden tulee kes-

tää vesikatteen tavoin sään ja olosuhteiden aiheuttamaa rasitusta, lämpöliikkeen aiheut-

tama mekaanista rasitusta sekä rakennuksen ikääntymistä. Läpivientien käyttöikätavoite 

on sama kuin vesikatteellakin, jos läpiviennin vaihto edellyttää vesikatteen uusimista. [3, 

s. 36.] 

Läpiviennit toteutetaan käyttämällä läpivientiosan omaa läpivientilaippaa. Jos läpivienti-

osassa ei ole sellaista valmiina, voidaan käyttää erillistä laipallista läpivientitiivistettä. Lä-

piviennit suositellaan tehtäväksi pyöreinä, jolloin voidaan käyttää tehdasvalmisteisia lä-

pivientitiivisteitä. Tiivisteet valmistetaan useimmiten EPDM-kumista ja ne kiristetään 

ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistetuilla kiristyspannoilla läpi-

vietävään osaan. [3, s. 36-37.] 

Laippa asennetaan kahden kermin väliin. Tarvittaessa laipan ja vedeneristyksen liitok-

sessa käytetään ylimääräistä n. 0,9 m x 0,9 m kermipalaa, joka kiinnitetään bitumilla 

liimaamalla. Laipan minimileveyden tulee olla 150 mm limityksen osalta. Katon läpi tule-

vat teräsrakenteet tulee lämmöneristää veden kondensoitumisen estämiseksi. [3, s. 36.] 

Kattokaivoja ei saa sijoittaa 500 mm lähemmäksi pystyrakenteita tai muita läpivientejä. 

Tätä etäisyyttä pystyrakenteista tai läpivienneistä suositellaan noudattamaan muidenkin 

läpivientien kohdalla. Katon jiirin eli sisätaitteen pohjalle ei saa sijoittaa kattokaivoa lu-

kuun ottamatta minkään muun tyyppistä läpivientiä. [3, s. 36.]  
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4.1.3 Bitumikermin ylösnostot 

Ylösnostoilla varmistetaan, ettei vesikatolle mahdollisesti patoutunut vesi pääse katteen 

alle, missä se pääsisi aiheuttamaan vauriota rakenteille. Ylösnoston korkeus on normaa-

litilanteessa 300 mm valmiin rakenteen pinnasta ja vesikatolla vähintään 100 mm pado-

tuskorkeuden yläpuolella. Oviaukkojen kohdalla on mahdollista käyttää matalampaa 

ylösnostoa, mutta tällöin on varmistettava ylösnoston ja karmin liitoksen vedenpitävyys. 

[3, s. 37.] 

Kattopinnan kermi nostetaan holkassa n. 5 cm kattopinnan yläpuolelle ja kiinnitetään 

mekaanisesti käyttäen n. 3 kiinnikettä/m. Siten vältetään kermin kutistumisen aiheuttama 

irtoaminen holkasta ja saumojen aukeaminen. Ylösnostot tehdään aina käyttämällä eril-

listä ylösnostokaistaa. Kermin ylösnostot kiinnitetään kauttaaltaan bitumilla. Kermin ylä-

reuna kiinnitetään mekaanisesti vähintään 300 mm välein. [3, s. 37-38.] 

Jos seinäverhous ei anna riittävää suojaa seinäpinnalta valuvalta vedeltä, ylösnoston 

yläreuna suojataan pellillä. Pellityksen tulee limittyä seinän verhouksen taakse tai kiin-

nittyä tiiviisti sitä varten seinärakenteeseen tehtyyn uraan. Pellityksen tulee peittää vä-

hintään ylösnoston yläreunan mekaaninen kiinnitys. [3, s. 38.] 

4.2 Katealusta 

Katealustan tehtävänä on muodostaa kiinnitysalusta vesikatteelle. Katealustan on oltava 

riittävän tasainen. Siinä ei saa olla katteen asennusta haittaavaa jyrkkäreunaista ham-

mastusta eikä rakoja. Katealustan tulee olla niin jäykkärakenteinen, ettei vesikatolle 

pääse muodostumaan painumia, jotka vahingoittaisivat vedeneristystä, aiheuttaisivat ve-

sikatolla olevan veden lammikoitumista tai muuten haittaisivat vesikaton suunniteltua toi-

mintaa. Katealustan kaltevuudet tehdään niin, että saavutetaan suunnitelmissa määri-

tetty kevytsorakaton kaltevuus. [3, s. 25.] 

Kevytsorakaton katealusta toteutetaan useimmiten käyttämällä paikalla valettua pinta-

betonilaattaa tai kevytsorabetonista valmistettuja erillisiä katelaattoja. [1, s 9.] 
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Katealusta jaetaan tarvittaessa osiin kutistumis-/liikuntasaumojen avulla. Saumojen tar-

koituksena on mahdollistaa betonin kuivuessa syntyvien halkeamien hallinta ja mahdol-

listaa katealustan liikkeet siten, että siitä ei aiheudu haittaa vedeneristeelle. Kutistu-

misaumat ovat tavallisesti pintabetonilaatalla toteutetuissa katoissa n. 10 – 20 m välein, 

riippuen valettavan alueen suuruudesta ja muodosta. Kevytsorabetonisia katelaattoja 

käytettäessä liikuntasaumat syntyvät luonnostaan laattojen väliin. Sellaiset liikunta-

saumat, joiden liike on kymmeniä millimetrejä, tulee ne suunnitella aina erikseen. [3, s 

26.] [1, s. 9.] 

4.2.1 Pintabetonilaatta 

Pintabetonilaatta pyritään valamaan mahdollisimman ohueksi, yleensä n. 30 – 40 mm:n 

paksuiseksi (kuva 1). Valussa käytetään sellaista betonilaatua, jonka sementtimäärä on 

alle 250 kg/m³. Alhaisen sementtimäärän vaikutuksesta laatan halkeilu on vähäisempää. 

Mahdolliset halkeamat ovat paremmin hallittavissa ja ne sijoittuvat kutistumisaumojen 

kohdalle. [1, s. 9.] 

Erillisiä liikuntasaumoja tehdään aina alapuolisten rakenteiden liikuntasaumojen koh-

dalle. Pintabetonilaatta tulee jättää irti muista rakenteista, kuten läpivienneistä ja räys-

täistä n. 10 – 20 mm:n vahvuisella irrotuskaistalla. [1, s. 9.] 

Laatan pinnan tulee vastata puuhierrettyä betonipintaa, jotta kermin kiinnityksestä voi-

daan varmistua. Kermin kiinnitys voidaan yleensä aloittaa n. vuorokauden mittaisen kui-

vumisajan jälkeen. Kermin valmistajan ja rakennesuunnittelijan ohjeita tulee kuitenkin 

noudattaa. [1, s. 9.] 

4.2.2 Katelaatat 

Katelaatat valmistetaan kevytsorabetonista ja ne ovat tavallisesti kooltaan 500 mm x 250 

mm x 60 mm (kuva 4). Katelaattojen tiheys on 600 – 1000 kg/m³. Laatat ladotaan val-

miiksi kallistetun lämmöneristekerroksena toimivan kevytsorakerroksen päälle. Ladon-

nassa on huomioitava, ettei kermin asennusta haittaavaa porrastusta pääse syntymään. 

Katelaattojen lämmönläpäisykertoimen ansiosta ne voidaan huomioida mukaan läm-

möneristekerrokseen, jolloin lämmöneristekerrosta voidaan madaltaa n. 20 – 30 mm. 
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Katelaatan etuna on myös helppo työskentely etenkin talvella ja pienempi rakennekos-

teuden määrä verrattuna pintabetonilaattaan. Katelaattoja käytettäessä vedeneristystyöt 

voidaan aloittaa usein jo saman päivän aikana kuin laattojen asennus. [1, s. 9.] 

4.3 Lämmöneristekerros 

Kevytsorakaton lämmöneristeenä voidaan käyttää kevytsoran lisäksi myös erityyppisiä 

lisälämmöneristeitä esim. EPS-lämmöneristettä tai mineraalivillaa. Lisälämmöneristämi-

sellä pyritään parantamaan yläpohjan lämmöneristyskykyä tai madaltamaan vesikaton 

rakenteen korkeutta niin, että kuitenkin päästään rakennusosille asetettuun lämmönlä-

päisykertoimen vertailuarvon (U-arvon) alapuolelle. Suurin sallittu U-arvo yläpohjaraken-

teille on 0,09 W /(m²K). [4, luku 3. § 24.] 

Lämmöneristekerros toimii rakennuksen lämmöneristeen lisäksi myös vesikatolla sijait-

sevien TATE-järjestelmien sijoituspaikkana. TATE-järjestelmien vaatima tila voi vaikut-

taa lämmöneristyskerroksen paksuuteen. Lämmöneristyskerroksen paksuus ja mahdol-

lisesti käytettävä lisälämmöneristys vaikuttavat yläpohjan tuuletuksen suunnitteluun ja 

toteutukseen.  

4.3.1 Kevytsora lämmöneristeenä 

Kevytsorana käytetään useimmiten KS420K lajitetta, jonka raekoko on 4 – 20 mm, irto-

tiheys 290 kg /m³ ja lämmönjohtavuus 0,097 W/mK. Tällä lajitteella saavutetaan hyvät 

tuuletusominaisuudet ja lämmöneristyskyky, jos eristepaksuus on suurempi kuin 500 

mm. Alle 500 mm:n eristepaksuudella on suositeltavaa käyttää KS820 lajitetta, jonka 

raekoko on suurempi ja jolla on suurempi ilmanläpäisykyky, jolloin yläpohjan tuulettumi-

nen on tehokkaampaa. Suuri raekoko aiheuttaa kuitenkin paksuissa eristekerroksissa 

sisäistä konvektiota, joka heikentää rakenteen lämmöneristyskykyä. Pienempää 

KS420K raekokoa tulee käyttää aina katoissa, joiden tuuletusmatka on alle 15 m, ja ma-

talissakin katoissa, kun tuuletusmatka on alle 7 m. [1, s. 6.] [6.] 
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Kevytsorakerroksen paksuus määritellään keskipaksuutena määrätyn U-arvon mukaan. 

Keskipaksuus voidaan alittaa 20 % esim. kattokaivojen kohdalla, mutta siitä ei voida poi-

keta kauttaaltaan. Kevytsora tasataan siten, että sora muodostaa katealustaa varten ve-

sikaton suunnitelmien mukaiset kaadot. [1, s. 7.] 

4.3.2 Lisälämmöneristys 

Lisälämmöneristys toteutetaan käyttämällä joko EPS-eristelevyjä tai mineraalivillaa. Li-

sälämmöneristetyllä yläpohjarakenteella saavutetaan parempi lämmöneristyskyky suh-

teessa rakenteen paksuuteen, verrattuna pelkällä kevytsoralla eristettyyn yläpohjaan 

(vert. kuva 1 ja kuva 4). Lisälämmöneristys kuitenkin haittaa eristekerroksessa olevan 

kosteuden kuivattamista tuuletuksen avulla. Lisälämmöneristys alentaa kevytsoraker-

roksen keskilämpötilaa n. 3 – 5 °C. Tämä ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi konvektion 

kykyyn siirtää kosteutta, vaan merkittävämpää on katon tuuletuspituus. Kosteuden siir-

tyminen ja vesikaton tuuletus on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.3.3. [1, s. 7.] 

Kevytsorakaton lisälämmöneristeenä tulee käyttää mineraalivillaa, jos eristemäärän pak-

suus ylittää 200 mm. Yli 150 mm paksuista EPS-lisälämmöneristystä ei pidä käyttää, 

ellei eristekerroksen tuuletusta paranneta. 200 mm paksu EPS-eristys on mahdollista 

toteuttaa, jos pystytään luotettavasti todentamaan, että katon kuivumiskyky on riittävä. 

[1, s. 7.] 

Lisälämmöneristys asennetaan suoraan höyrynsulun päälle. Lisälämmöneristyskerrok-

sen tuulettuvuutta voidaan parantaa käyttämällä tuuletusurallisia lämmöneristelevyjä ja 

asentamalla levyn tuuletusurallinen puoli höyrynsulkua vasten. Eristelevyn saumoja ei 

tiivistetä, vaan ne täytetään kevytsoralla, jotta eristekerroksen kosteuden siirtyminen te-

hostuu. Lisälämmöneristyksen yhteydessä käytetään yleensä paremmin tuulettuvaa 

KS820 kevytsoralajitetta. [1, s. 7.] 

Lisälämmöneristetyt kevytsorakatot ovat aina herkempiä kosteuden aiheuttamille ongel-

mille. Rakennuskosteuden lisäksi ongelmia aiheuttavat ulkoiset kosteuden lähteet, kuten 

vesikatteen vuodot.  Koska lisälämmöneristetyn katon kuivumiskyky on heikompi, raken-

nuksen käytön aikaisten huoltotöiden ja tarkastusten tekeminen korostuu. [1, s. 7.] 
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Kuva 4. Weber F410102 YP2 rakennetyyppi ja rakennetyypin mukaisen lisälämmöneristetyn ke-
vytsorakaton rakennekerrokset. [5.] 

4.3.3 Yläpohjan tuuletus 

Lämmöneristekerroksessa on aina jonkin verran kosteutta. Painovoiman vaikutuksesta 

kosteus sijaitsee pääosin höyrynsulun päällä. Kosteus kuitenkin siirtyy eristekerrok-

sessa, ja se tulee tuulettaa sieltä pois, ettei kosteus pääse aiheuttamaan rakenteille mik-

robivaurioita. [1, s. 7.] 
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Kosteus siirtyy eristekerroksessa konvektion ja diffuusion vaikutuksesta. Konvektiolla 

tarkoitetaan kosteuden siirtymistä ilmavirran mukana. Diffuusiolla tarkoitetaan kosteuden 

siirtymistä rakenteen läpi sen pintojen välisen lämpötila- ja osapaine-eron vaikutuksesta. 

Diffuusionopeus rajoittaa katon kuivumiskykyä konvektion avulla. [1, s. 7, 11.] 

Konvektiota tapahtuu kevytsorakerroksen ja mineraalivillan läpi liikkuvan ilman mukana. 

Diffuusiota tapahtuu pääosin tiiviimmän EPS-levyn läpi kevytsorakerrokseen. Diffuusiota 

tapahtuu myös mineraalivillan läpi, mutta diffuusionopeus mineraalivillaeristettä käytet-

täessä on huomattavasti nopeampi kuin EPS-eristettä käytettäessä, ja sen vaikutus kon-

vektioon on vähäinen.  EPS-eristettä käytettäessä sen diffuusionopeus määrittää katon 

kuivumisnopeuden silloin, kun kosteus sijaitsee höyrynsulun päällä. [1, s. 7.] 

Kevytsorakaton tuuletus toteutetaan yleensä tuulenpaineen avulla. Toisena vaihtoeh-

tona on koneellinen tuuletus sellaisissa katoissa, joissa tuulenpaineen avulla ei saavu-

teta riittävän tehokasta tuuletusta, mikä voi johtua esim. katon monimuotoisuudesta, eris-

tekerroksessa esiintyvistä virtauksista tai katon tuulensuojaisuudesta. [1, s. 13.] 

Katon tuuletussuunnaksi valitaan tuuliesteet huomioiden lyhin tuuletusmatka, yleensä 

rakennuksen leveyssuunta. Katon lyhyet sivut tai pistetalon nurkat suljetaan usein koko-

naan, jotta vältytään katon kulmien ylituulettumiselta. Ylituulettuminen heikentäisi läm-

möneristeen toimintaa. Kuvassa 5. on esitetty esimerkkejä erityyppisten rakennusten 

tyypillisistä tuuletussuunnista. [1, s. 11.] 
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Kuva 5. Weber Oy:n kevytsorakaton suunnitteluohjeen kuva 3.8 Rakennusten tuuletussuuntia 
[1, s. 11.] 

Tuulen paineen avulla toteutettu tuuletus tapahtuu räystäiden kautta. Räystääseen jäte-

tään n. 10 – 20 mm korkuinen rako tuuletusta varten. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 

tuuletusaukkoja, joiden pinta-alan tulee olla 100 – 200 cm² räystäsmetriä kohden. Käy-

tettäessä tuuletusaukkoja ilma jaetaan kevytsoratilaan räystään suuntaisen jakokanavan 

avulla. Jakokanavan kevytsoran vastaisen pinta-alan tulee olla viisinkertainen tuuletus-

aukkojen pinta-alaan nähden. [1, s. 15.] 

Yläpohjan rakenteeseen voi jäädä tuuletuksen kannalta katvealueita. Tällöin tuuletuksen 

apuna käytetään alipainetuulettimia. Alipainetuulettimia voidaan käyttää myös korvaa-

maan jatkuva räystäs- tai seinänvierusrako. Alipainetuulettimia käytetään usein yhdessä 

100 mm paksun, tuuletusputkena käytettävän salaojaputken kanssa. Kun alipainetuulet-

timet yhdistetään toisiinsa salaojaputken avulla, tuuletusysteemi tasapainottuu, ja yksit-

täiseen alipainetuulettimeen imukykyyn vaikuttavien tuuliolosuhteiden vaikutus vähenee. 

[1, s. 15.] 
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Koneellisesti toteutettu kevytsorakaton tuuletus voi olla joko yli- tai alipaineinen. Kun ka-

ton eristekerros ylipaineistetaan, ilma poistuu kerroksesta joko alipainetuulettimien tai 

erillisten poistoilma-aukkojen kautta. Ali- tai ylipaineistus toteutetaan kevytsorakerrok-

seen asennettavan jakoputken avulla, johon puhallin on yhdistetty. Putken on kyettävä 

jakamaan ilmaa tasaisesti sen suunnitellulla toiminta-alueella. Ali- tai ylipaineistetun ja-

koputken sisäpinnan ja eristekerroksen välillä tulisi olla vähintään 10 Pa paine-ero koko 

putken matkalla. [1, s. 16.] 

4.4 Höyrynsulku 

Höyrynsulun tehtävänä on estää rakennuksen sisäilmassa olevan kosteuden siirtyminen 

rakenteen läpi diffuusion ja konvektion välityksellä. Höyrynsulkuun käytetyn materiaalin 

vesihöyrynläpäisevyyden tulee olla niin pieni, ettei haitallista diffuusiota pääse tapahtu-

maan. Diffuusiotiiveyttä tärkeämpää on kuitenkin, että höyrynsulku on ehjä sekä sau-

moiltaan ja läpivienneiltään niin tiivis, ettei haitallista konvektiota pääse syntymään. Kon-

vektion välityksellä siirtyvän kosteuden määrä on moninkertainen diffuusioon verrattuna. 

[3, s. 22.] 

Kevytsorakatoissa käytetään bitumista valmistettua höyrynsulkua, joka usein vastaa ve-

deneristeen aluskerminä käytettävää tuotetta. Bitumisille höyrynsulkutuotteille asetetut 

vaatimukset ja luokitus poikkeavat vesieristeenä käytetyille bitumikermeille asetetuista 

vaatimuksista ja luokituksista. Oleellisin ero on tapa ilmoittaa tuotteen vesihöyryn lä-

päisykyky. Tuotteen vesihöyryn läpäisykyky vaikuttaa höyrynsulun suunnitteluun. Bitu-

miset höyrynsulut luokitellaan kolmeen luokkaan: BH1, BHA2 ja BH3. [3, s. 22-24.] 

Höyrynsulun tarpeeseen vaikuttaa se, kuinka tiivis kantava rakenne on jo itsessään. Höy-

rynsulku voidaan levittää kevytsorakaton kantavan rakenteen päälle joko kauttaaltaan 

tai pelkästään saumojen päälle. Paikalla valettu laatta on usein jo riittävän tiivis, ettei 

haitallista kosteuden siirtymistä pääse tapahtumaan. Elementtirakenteessa saumat saat-

tavat olla epätiiviit, jolloin niihin tarvitaan höyrynsulku. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää 

aina höyrynsulkua. Höyrynsulun tyypin ja tarpeen määrittää rakennesuunnittelija. [1, s. 

6.] 
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Höyrynsulkua voidaan käyttää rakennuksen väliaikaisena vedeneristeenä. Käytettävän 

tuotteen on tällöin vastattava luokkien TL2 ja BH1 vaatimuksia. Väliaikaisen vedeneris-

teen päällä olevan veden poisto on suunniteltava etukäteen esim. valamalla kantavan 

rakenteen päälle kaadot. Tarvittaessa voidaan asentaa höyrynsulkukaivot, jotka toimivat 

kattokaivojen tavoin. Väliaikaisella vedeneristyksellä toteutettu rakenne voi kylmissä olo-

suhteissa kastua sisäpuolelta kondensoitumisen vaikutuksesta. [3, s. 22.] [1, s. 6.] 

Bitumisen höyrynsulun asennus ja kiinnitys tapahtuu samoin kuin vedeneristeenäkin 

käytettävän kermin, eli hitsaamalla tai liimaamalla höyrynsulkukermi asennusalustaan. 

Asennuksessa tulee kiinnittää huomiota höyrynsulun saumaukseen ja liitoksiin muihin 

rakenteisiin ja läpivienteihin. Höyrynsulun ehjänä pitäminen tulee varmistaa ja esim. 

TATE-järjestelmien asennuksen aiheuttamat reiät tulee tiivistää välittömästi. Parhaiten 

höyrynsulun suojaaminen onnistuu asentamalla lämmöneristeet niin pian kuin mahdol-

lista. [3 s. 22.]  

4.5 Kantavarakenne 

Kevytsorakaton kantava rakenne on aina betonia. Betonirakenne voidaan toteuttaa joko 

paikalla valamalla tai elementtirakenteisena, esim. ontelolaattojen avulla. Rakenne 

suunnitellaan siten, että se kestää kevytsoran ja muiden sen päälle asennettavien ra-

kenteiden aiheuttamat kuormat. Kevytsoran laskennallisena mitoituspainona voidaan 

käyttää 300 kg/m³. [1, s. 5.] 

Kantavan rakenteen tulee olla tiivis etenkin, jos rakenteessa ei ole suunniteltu käytettä-

väksi höyrynsulkua. Paikalla valetussa rakenteessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että 

rakenne pysyy tiiviinä kutistumien ja halkeilunkin jälkeen. Elementtirakenteessa saumat 

ovat tiiviyden kannalta olennaisia. Läpimenot tulee esitiivistää betonivalulla. [1, s. 5.] 
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5 Talotekniset järjestelmät 

Nykyaikaiset asuinkerrostalot vaativat toimiakseen suuren määrän talotekniikkaa. Ne va-

rustetaankin tyypillisesti useilla TATE-järjestelmillä. Yleisiä TATE-järjestelmiä ovat 

lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät, lyhyesti LVIS. Osaa TATE-jär-

jestelmistä ohjataan rakennusautomaation avulla. Rakennusautomaatio on osa TATE-

järjestelmää ja sillä on järjestelmien toiminnan kannalta olennainen merkitys. Vesikatolla 

tilantarpeen osalta merkittävin TATE-järjestelmä on IV-järjestelmä. Lisäksi vesikatolla on 

tyypillisesti sade- ja tuuletusviemäreitä sekä sähköjohdotuksia. Vesikatoille asennetaan 

enenevässä määrin myös aurinkopaneeleita. Koska IV-järjestelmä on vesikaton toimin-

nan kannalta merkittävin järjestelmä, 5 luku painottuu IV-järjestelmän osien ja toiminta-

periaatteiden kuvaamiseen.  

IV-järjestelmien määrä ja niiden vaatima tila vesikatolla on kasvanut näille järjestelmille 

asetettujen vaatimusten myötä. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto on uudisrakenta-

misessa yleensä ainoa varteenotettava vaihtoehto. Ympäristöministeriön asetus uuden 

rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) mahdollistaa myös painovoi-

maisen ilmanvaihdon käyttämisen. Käytännössä sitä on kuitenkin haastavaa toteuttaa 

niin, että järjestelmä vastaa nykyisiä vaatimuksia ja käyttötottumuksia sekä toimii luotet-

tavasti. Koneellinen ilmanvaihto mahdollistaa myös paremman ja tarkemman sisäilman 

olosuhteiden hallinnan sekä tehokkaamman tuloilman suodatuksen kuin painovoimainen 

järjestelmä, jonka toiminta on vahvasti riippuvainen vuodenajasta, lämpötilasta ja sää-

olosuhteista. [7, luku 5, s. 113-128.] 

5.1 Koneellinen ilmanvaihto 

Koneellisella ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleensä uudisrakentamisessa koneellisesti to-

teutettua tulo- ja poistoilmajärjestelmää yhdessä lämmöntalteenoton (jäljempänä LTO) 

kanssa. LTO mahdollistaa lämpimän poistoilman lämpöenergian hyödyntämisen tuloil-

man lämmittämisessä lämmönsiirtimen avulla. LTO on yksi IV-järjestelmään tehtävistä 

ilman siirtämisen, suodatuksen, esilämmityksen ja joissain tapauksissa myös viilennyk-

sen lisäksi. Järjestelmä toteutetaan IV-koneen sekä tulo- ja poistoilmakanaviston avulla. 

[7, luku 5, s. 113-128.] 
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Suunnitellut ilmavirrat säädetään IV-koneen puhaltimien pyörimisnopeuden, säätöpel-

tien ja venttiilien avulla. Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa ilmavirrat säädetään 

tasapainoisiksi tai hieman alipaineisiksi. Asuintiloissa poistoilmavirta on tyypillisesti n. 5 

% suurempi kuin tuloilmavirta, ettei sisäilman kosteus pääse tunkeutumaan rakennuksen 

vaippaan ja aiheuttamaan kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Ulkoilmavirta mitoitetaan 

ja säädetään ympäristöministeriön asetuksen (1009/2017) 9 §:ssä mainittujen arvojen 

mukaisesti. [7, luku 5, s. 113-128.] [7, luku 4, s. 97.]. Säännös kuuluu näin: 

”Erityissuunnittelijan on mitoitettava ilmanvaihtojärjestelmä siten, että oleskelutiloi-
hin voidaan johtaa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilman laadun edellyt-
tämä ulkoilmavirta. Oleskelutilojen ulkoilmavirraksi on mitoitettava vähintään 6 
dm³/s henkilöä kohti suunniteltuna käyttöaikana, jos tilan käyttötarkoituksesta ei 
aiheudu lisäilmavirran tarvetta. Koko rakennuksen ulkoilmavirraksi on mitoitettava 
kuitenkin vähintään 0,35 (dm³/s)/m² lattian pinta-alaa kohden suunniteltuna käyt-
töaikana, jos rakennuksen tilan käyttötarkoituksen erityisluonteesta ei aiheudu li-
säilmavirran tarvetta. Asuinhuoneiston ulkoilmavirraksi on mitoitettava kuitenkin 
vähintään 18 dm³/s.” [8, luku 3, § 9.] 

IV-järjestelmä voi olla hajautettu tai keskitetty tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Järjestel-

mien erona on IV-koneen/koneiden sijainti, koko ja määrä sekä kanaviston rakenne. Ha-

jautetussa järjestelmässä pienempi IV-kone palvelee vain tiettyä tilaa tai esim. huoneis-

toa, ja jokaista tilaa varten tarvitaan erillinen IV-kone. Keskitetyssä järjestelmässä IV-

kone palvelee koko rakennusta tai jotain sen osaa. Keskitetyssä järjestelmässä voi olla 

yksi tai useampi IV-kone, joka on asuinkerrostaloissa usein sijoitettu rakennuksen ylim-

pään kerrokseen tai vesikatolle. Järjestelmän vesikatolla sijaitsevan osan vaatima tila voi 

vaihdella merkittävästi järjestelmien välisen eroavaisuuden takia, ja se on yleensä suu-

rempi keskitetyssä järjestelmässä. [7, luku 5, s. 113-128.] 

Koneelliseksi ilmanvaihdoksi luetaan myös huippuimurilla tai keskusilmanvaihtokoneella 

toteutettava koneellinen poistoilmanvaihto, jossa rakennuksen tiloihin luodaan alipaine 

ja korvausilma otetaan suoraan ulkoilmasta erillisten venttiilien ja niiden yhteydessä ole-

vien suodattimien kautta. Tällainen järjestelmä ei kuitenkaan yleisesti ole käytössä 

asuinrakennusten pääasiallisena IV-järjestelmänä. Koneellisen poistoilmanvaihdon yh-

teydessä LTO-järjestelmänä käytetään poistoilmalämpöpumppua, joka ei ole yhtä teho-

kas kuin koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän yhteydessä oleva LTO-järjestelmä.  

Järjestelmää voidaan joissain tapauksissa hyödyntää tiloissa, joita ei esim. tilan käyttö-

tarkoituksesta johtuvien ilmanpuhtausvaatimusten takia haluta liittää rakennusta pääasi-

allisesti palvelevaan IV-järjestelmään. [7, luku 5, s. 113-128.] 
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5.1.1 Keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 

Keskitetty tulo- ja pistoilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan huoneisto- tai rakennuskohtai-

sella säädöllä. Huoneiston tulo- ja poistoilman virtausta voidaan säätää ilmavirtasääti-

millä, mutta niitä harvemmin käytetään asuntorakentamisessa, vaan kanavisto tasapai-

notetaan ja ilmavirrat säädetään yleensä säätöpelleillä ja päätelaitteiden lautasella tai 

levyllä. Huoneiston ilmavirran tehostaminen toteutetaan liesikuvussa olevan avattavan 

läpän avulla ja tuloilman saanti kompensoidaan moottoroidun tuloilmavirransäätimen 

avulla. Myös puhaltimien ilmavirtaa ohjataan kanavapaineen avulla. Huoneistokohtai-

sella säädöllä varustettu järjestelmä voidaan toteuttaa joko yhteiskanavin tai erilliska-

navin (kuva 6). Erilliskanavat mahdollistavat huoneiston ilmavirtojen säädön niin, ettei se 

vaikuta muihin huoneistoihin. Tämä on mahdollista myös käytettäessä yhteiskanavia, 

mutta etenkin nousukanavien tulee olla silloin virtausteknisesti riittävän väljät, etteivät 

säädöt vaikuta muihin huoneistoihin. [7, luku 5, s. 113-128.] 

 

Kuva 6. Periaatekuva keskitetyn tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän rakenteesta. Järjestelmä 
on toteutettu erillisillä tulokanavilla ja yhteisillä poistoilmakanavilla. Tuloilmakanavat on 
korostettu mustalla ja poistoilmakanavat on korostettu valkoisella.  [9.] 
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Keskitetyssä järjestelmässä IV-konehuone sijaitsee tyypillisesti vesikatolla tai rakennuk-

sen ylimmässä kerroksessa. Rakennuksen IV-järjestelmän vaatimat kanavat johdetaan 

konehuoneeseen vesikaton lämmöneristekerroksessa. IV-kone on tehdasvalmistettu ja 

koteloitu. Kone koostuu eri toimintaosien muodostamista moduuleista, joita yhdistele-

mällä koneeseen saadaan halutut ominaisuudet (kuva 7). Moduulit pyritään pitämään 

mahdollisimman suurina, riippuen asennuspaikan kuljetusreiteistä ja nostomahdollisuuk-

sista. IV-konehuoneessa on oltava riittävästi tilaa koneen asennusta ja huoltoa varten. 

[7, luku 7, s. 155-212.] 

 

Kuva 7. ETS Nord yrityksen esimerkki tulo- ja poistoilmakoneen rakenteesta levylämmönsiirti-
mellä, suodatusosilla, vesilämmityspatterilla, vesijäähdytyspatterilla ja kammiopuhalti-
mella. 1. ulkoilma 2. tuloilma 3. poistoilma 4. ulospuhallusilma [10.] 

Kun käytetään keskitettyä ilmanvaihtojärjestelmää, vesikatolle sijoittuvien kanavien 

määrä ja tilan tarve voi kasvaa suureksi. Kanavien määrään vaikuttaa se, miten lähelle 

palveltavia alueita IV-kone on sijoitettu ja miten IV-järjestelmän nousukanavat sijoittuvat 

koneeseen nähden. Kanavien määrää kasvattaa myös asuntojen lukumäärä etenkin sil-

loin, kun käytetään erilliskanavointia. [7, luku 7, s. 155-212.] 
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5.1.2 Hajautettu tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä 

Hajautettu tulo- ja poistoilmajärjestelmä toteutetaan pääsääntöisesti aina samaa periaa-

tetta noudattaen. Ulkoilma otetaan IV-koneelle huoneiston ulkoseinältä eristetyn kana-

van välityksellä. IV-kone on asuntokohtainen ja se sijoitetaan useimmiten pesuhuonee-

seen. Poistoilma johdetaan IV-koneen lämmönsiirtimen läpi ja puhalletaan erilliskanavin 

rakennuksen vesikatolle, kuten kuvassa 8 on esitetty. Yhteisten poistoilmakanavien 

käyttö on mahdollista, mutta ei suositeltavaa, sillä on huolehdittava, että kanava pysyy 

alipaineisena, ettei yhden huoneiston ilmavirtojen muutos vaikuta muiden huoneistojen 

ilmavirtoihin. [7, luku 5, s. 113-128.] 

 

Kuva 8. Periaatekuva hajautetun tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän rakenteesta erillisillä 
poistoilmakanavilla toteutettuna. Tuloilmakanavat on korostettu mustalla ja Poistoilma-
kanavat on korostettu valkoisella. [9.] 
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Hajautetussa järjestelmässä käytettävät IV-koneet ovat toiminnaltaan hyvin samankal-

taisia kuin keskitetyssä järjestelmässä, mutta kooltaan ne ovat luonnollisesti pienempiä. 

Koska IV-kone sijaitsee huoneistossa ja ulkoilma otetaan huoneiston seinästä, järjestel-

män vesikatolle tuleva osa jää hyvin vähäiseksi ja rajoittuu poistoilmakanaviin.  

5.1.3 Ilmanvaihtokanavat 

IV-kanavat toimivat reitteinä, joita pitkin tuloilma ohjataan IV-koneelta huoneistoon tai 

johonkin muuhun tilaan. Tällainen kanava on nimeltään tuloilmakanava. Poistoilmakana-

valla taas tarkoitetaan IV-kanavaa, jota pitkin huoneiston tai muun tilan epäpuhdas ilma 

poistetaan rakennuksesta IV-koneen avulla. Kanaviston rakenne riippuu siitä, millaista 

IV-järjestelmää rakennuksessa käytetään. Eri huoneistojen kanavat voivat olla yhteisiä 

tai erillisiä niin tulo- kuin poistoilmapuolellakin. Tyypillisiä koneellisen tulo- ja poistoilma-

järjestelmien kanssa käytettäviä kanaviston tyyppejä on esitetty tämän insinöörityön koh-

dissa 5.1.1 ja 5.1.2. 

Asuntorakentamisessa käytetään pääsääntöisesti sinkkipinnoitetusta teräslevystä val-

mistettuja pyöreitä kierresaumakanavia tai suorakaidekanavia eli ns. kanttikanavia. Vaa-

tivissa olosuhteissa voidaan käyttää myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja 

kanavia, mutta tämä ei ole yleistä etenkään asuinrakentamisessa. On olemassa myös 

muovista valmistettuja IV-kanavia, mutta niiden käyttö rajoittuu lähinnä erikoistapauksiin 

rajallisen kanavien kokovalikoiman ja rakennuksen paloturvallisuudelle määriteltyjen 

vaatimusten vuoksi. [7, luku 9, s. 213-239.] 

Suomessa käytettävät IV-kanavat ovat eurooppalaisten standardien mukaisia. Standar-

deissa SFS-EN 1505 (suorakaide) ja SFS-EN 1506 (pyöreät) määritetään metallilevystä 

valmistettujen kanavien ja niiden liitososien mitat. Kanaville asetetut lujuusvaatimukset 

määritellään standardeissa SFS-EN 1507 (suorakaide) ja SFS-EN 12237 (pyöreät). [7, 

luku 9, s. 213-239.] 

Standardin mukaisten pyöreiden kierresaumakanavien koot ovat 63, 80, 100, 125, 160, 

200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, ja 1250 mm. Tavanomaisessa käyttötarkoituk-

sessa olevien kanavien seinämäpaksuudeksi riittää 0,5 mm kun kanavakoko on ≤ 315 

mm, 0,7 mm kun kanavakoko on ≤ 800 mm ja 0,9 mm kun kanavakoko on ≤ 1250 mm. 



26 

 

Siltä varalta, että kanaviin kohdistuu tavallista suurempi rasitus tai paloturvallisuus niin 

vaatii, on olemassa myös 1,2 mm:n seinämävahvuudella olevia kanavia. Vesikatolla käy-

tettävät IV-kanavat ovat tyypillisesti pyöreitä ja seinämäpaksuudeltaan 0,7 mm. [7, luku 

9, s. 213-239.] 

Kierresaumakanavat kestävät yleensä hyvin ylipainetta, mutta alipaineen kestävyys on 

heikompi etenkin suurikokoisimmilla kanavilla. Suurimpiin kanavakokoihin, yleensä > 

200-315 mm (riippuu valmistajasta), tehdään kanavaa vahvistava profilointi (kuva 9), jol-

loin alipaineen kestävyys paranee. [7, luku 9, s. 213-239.] 

 

Kuva 9. Kuvassa tavanomaisia kierresaumakanavia ja kanavien seinämäprofiilit. Suurempi ka-
nava on vahvistettu profiloimalla teräslevy, josta kanava on valmistettu. [11] 

Suorakaidekanavien standardin mukaiset sivujen mitat ovat pienimmillään 200 mm x 100 

mm ja suurimmillaan 2000 mm x 1200 mm. Suorakaidekanavien tiiveys ja lujuus eivät 

ole yhtä hyvä kuin kierresaumakanavilla. Myös suorakaidekanavia voidaan vahvistaa 

profiloinneilla. Suorakaidekanavien tyypillinen käyttökohde on sellainen, jossa pyöreälle 

kanavalle ei ole tarpeeksi tilaa, esim. IV-konehuone. [7, luku 9, s. 213-239.] 
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Pyöreiden kanavien liitokset tehdään standardin mukaisilla liitososilla, joissa on valmiina 

kumitiiviste. Liitososia ovat mm. erityyppiset käyrät, lähtökaulukset, haaroittimet, jatko-

liittimet sekä muutosyhteet, jotka voivat olla tyyppiä kanava-kanava, osa-osa ja kanava-

osa. Suorakaidekanavien liitokset tehdään yleensä tiilisteellisin työntölistaliitoksin tai 

laippaliitoksin. Suorakaidekanavia varten on olemassa myös useita erilaisia käyriä, haa-

roittajia jne. Suorakaidekanavien ja pyöreiden kanavien välisiä liitoksia varten on myös 

erityyppisiä osia, jotka pyritään tekemään virtausteknisesti jouheviksi. Kanavistoon tar-

vitaan usein myös säätö-, sulku-, ja palopeltejä, mittausosia, tarkastusluukkuja, äänen-

vaimentimia jne. [7, luku 9, s. 213-239.] 

IV-kanavia eristetään neljällä eri tavalla, jotka ovat: paloeristys, lämmöneristys, kondens-

sieristys ja äänieristys. Eristys voi olla tarpeen yhtä tai useampaa tarkoitusta varten. Use-

ampaa tarkoitusta varten tehdyn eristyksen on oltava materiaaleiltaan ja paksuudeltaan 

sellainen, että se toimii suunnitellulla tavalla. Tuloilmakanavat eristetään vesikatolla ja 

hormeissa yleensä aina. Eristyksen tarkoitus on ehkäistä tuloilman lämpeneminen ja sitä 

tarvitaan myös paloteknisistä syistä. Poistoilmakanavia ei välttämättä eristetä. Kevytso-

rakaton lämmöneristekerroksessa kulkevat tulo- ja poistoilmakanavat tulisi eristää aina, 

sillä eristekerroksen lämpötila voi vaihdella. Kanavien eristäminen estää kondensoitumi-

sen ja huurteen syntymisen kanavien sisä- tai ulkopintaan. Lisäksi eristäminen suojaa 

kanavaa kevytsoran aiheuttamalta korroosiolta, jolloin kanavia ei välttämättä tarvitse 

erikseen suojata rakennusmuovilla. IV-kanavat tulee asentaa niin väljästi, että eristeiden 

asennuksen jälkeen kanavien väliin jää n. 100 mm rako, jolloin kevytsoraa saadaan 

myös kanavien alle ja väliin. [7, luku 9, s. 213-239.] [1, s. 19.] 

Vesikatolle asennettavien IV-kanavien kannakoinnin tulee kestää: [7, luku 9, s. 213-239.] 

 Kanavan, eristysmateriaalin ja päällysteen kuormat 

 Yhden tai useamman henkilön paino 

 Puhdistus ja kunnossapidon aiheuttama rasitus 

 Mahdollinen tärinä 

 Korroosio 
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Kevytsora voi kosteissa olosuhteissa aiheuttaa korroosiota, mikä tulee huomioida myös 

kannakoinnissa. Kannakkeiden tulee olla korroosiokestäviä tai ne on käsiteltävä esim. 

bitumisivelyllä. Kannakkeita tulee olla riittävästi. Joissakin tapauksissa lisäkannakointi 

voi olla tarpeellista, sillä kanavien yli joudutaan kulkemaan ja niiden päällä myös työs-

kennellään.  

5.1.4 Huippuimurit ja kokoojalaatikot 

Joissakin tapauksissa rakennuksen jonkin tilan poistoilmanvaihto halutaan pitää erillään 

pääasiallisesta IV-järjestelmästä esim. ilman sisältämien epäpuhtauksien takia, jolloin 

tarvitaan huippuimuri (kuva 10). Huippuimuri on erillinen IV-järjestelmään kuuluva pois-

toilmapuhallin, jolla epäpuhtauksia sisältävä ilma poistetaan tilasta niin, ettei likainen 

ilma kulje keskusilmanvaihtokoneen läpi. Huippuimurit sijoitetaan vesikatolle pystyasen-

toon, jottei lämmin ulospuhallusilma sulata katolle talvisin kertyvää lunta. Huippuimurit 

varustetaan ulospuhallushajottajilla, joilla estetään veden pääsy puhaltimeen ja IV-kana-

vistoon. Huoltoa varten huippuimuri on voitava irrottaa tai kääntää sivuun. [7, luku 7, s. 

155-212.] 

Huippuimurille johtava IV-kanava lävistää vesikatteen ja usein myös höyrynsulun. Läpi-

viennin tiiveys on varmistettava riittävillä ylösnostoilla (4.1.3). IV-kanavan suojana on 

nelikulmainen metalli- tai puurakenteinen kotelo läpimenojen kohdalla. Kotelo toimii huip-

puimurin asennusalustana, ja sitä vasten tehdään myös vesikatteen ylösnostot. Ylösnos-

tot tehdään niin, että kermi kiinnitetään myös kotelosta ulos tulevaan kanavaan. Näin 

varmistutaan, ettei kotelon sisään pääse missään tilanteessa vettä. Rakennusvaiheessa 

on tärkeää, ettei IV-kanavan sisään pääse satamaan vettä tai lunta. Kanava tuleekin olla 

tulpattuna huippuimurin asentamiseen saakka. Ennen kuin huippuimuri asennetaan, ko-

teloon asennettu kermi suojataan pellityksellä.  

IV-järjestelmän on oltava tarkastettavissa, huollettavissa ja puhdistettavissa. Tarkastus-

luukut toimivat reitteinä, joiden kautta päästään käsiksi IV-kanavistoon. Luukut on sijoi-

tettu kokoojalaatikoihin (kuva 10), joita vesikatolla on yleensä useita, riippuen katon 

koosta ja IV-järjestelmän rakenteesta. Kokoojalaatikoiden tulisi olla vähintään 500 mm:n 

etäisyydellä toisistaan ja muista rakenteista, jotta vesikatteen ylösnostot pystytään 
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tekemään oikein. Kokoojalaatikot on sijoitettu yleensä niin, että yksi laatikko palvelee 

useita IV-kanavia.  

 

Kuva 10. As Oy Helsingin fregatti 17.1.2020. Metallirakenteinen kokoojalaatikko ja huippuimuri 
vesikaton kevytsorakerroksen levityksen aikaan kuvattuna.  

IV-kanaviin asennetaan kokoojalaatikoiden kohdalle puhdistusluukut, joiden kautta ka-

navien tarkistus ja puhdistus voidaan tehdä. Kokoojalaatikot voivat olla rakennustyö-

maalla tehtäviä puurakenteisia laatikoita tai metallirakenteisia valmisosia. Kokoojalaa-

tikko lämmöneristetään täyttämällä sen sisäpuoli mineraalivillalla. Kokoojalaatikko lävis-

tää vesikatteen, joten laatikon kohdalle tehdään riittävät ylösnostot (4.1.3). Laatikon si-

vuille tehtävät ylösnostot suojataan pellityksellä.  

Kokoojalaatikon kansi eli tarkastusluukku kiinnitetään laatikkoon joko soljilla tai ruuvaa-

malla. Solkikiinnitys on parempi ratkaisu, koska kannen irrotus on silloin helppoa eikä 

kannen pintamateriaalia tarvitse lävistää ruuvilla. Ruuvikiinnityksessä on varmistettava, 

että käytettävä ruuvi on tarkoitettu katemateriaalien kiinnitykseen ja ruuvissa on ehjä tii-

viste. Kokoojalaatikon kannessa on oltava myös kaadot, ettei vesi pääse lammikoitu-

maan kannen päälle. 
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5.2 Viemärijärjestelmä 

Kevytsorakatolle satava vesi ohjataan vesikaton kaatojen avulla kattokaivoihin. Kattokai-

vot ja niitä varten rakennettu sadevesiviemärijärjestelmä muodostavat vesikaton sade-

vesien poistoon käytettävän järjestelmän. Vesikatolle tuodaan myös rakennuksen tiloja 

palvelevan viemärijärjestelmän tuuletusputket.  

Perinteisen painovoiman avulla virtaavan sadevesiviemärijärjestelmän lisäksi sadeve-

siviemärit voidaan toteuttaa umpivirtausjärjestelmänä.  Järjestelmän voi olla varteenotet-

tava, jos viemärit pitää saada matalaan tilaan. Umpivirtausjärjestelmää ei tosin ole käy-

tetty Suomessa kovin yleisesti viime vuosina, sillä järjestelmä on herkempi tukkeutumi-

sille perinteistä järjestelmää pienemmän putkikoon takia. Tässä insinöörityössä käsitel-

lään vain perinteistä sadevesiviemärijärjestelmää. 

Kattokaivojen lukumäärään vaikuttavat katon muoto ja koko sekä kattokaivojen suunni-

teltu toiminta tukkeutumisen yhteydessä. Kaivojen on toimittava niin, että jonkin kaivon 

tukkeutuessa vesi ohjataan hallitusti toiseen kaivoon tai rakennuksen räystäslinjan ulko-

puolelle ulosheittäjän avulla (kuva 11). Pisin valumamatka kaivoon on enintään 10 - 15 

m poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että katolle riittää 

1 kaivo/150-200 m² kun kaivolta lähtevä poistoputki on halkaisijaltaan vähintään 100 mm. 

[1, s. 18.] [3, s. 36.] 

Kattokaivo on kiinnitettävä alustaan ja vesikatteeseen luotettavasti. Esim. eristekerrok-

sen painuminen ei saa vaikuttaa kaivon korkoon suhteessa muuhun kattoon. Kattokai-

von tulee olla muuta kattopintaa alempana, yleensä vähintään 20 mm. Yleensä on suo-

siteltavaa tehdä kaivolle n. 1000 mm x 1000 mm pudotus, jonka reunat tehdään loiviksi. 

Pudotus voidaan toteuttaa niin, että se toimii samalla myös kaivon asennusalustana. 

Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pudotettavan alueen kokoista vanerilevyä, joka 

kiinnitetään kantavaan rakenteeseen joko suoraan tai tarvittaessa joustavin kiinnikkein. 

[1, s. 18.] [3, s. 36.] 

Kattokaivot valmistetaan pääsääntöisesti haponkestävästä teräksestä ja kaivo sisältää 

valmiin laippaosan, jolla se kiinnittyy vesikatteeseen. Kattokaivon ja kaivolta lähtevän 

poistoputken vähimmäishalkaisijaksi suositellaan 100 mm. Poistoputki usein 
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lämmöneristetään, jotta vesi ei kondensoidu putken pinnalle. Poistoputki on kiinnitettävä 

kattokaivoon huolellisesti ja riittävästä putken kannakoinnista on varmistuttava. Kattokai-

vojen poistoputkien asennuksessa on huomioitava viemäreiden lämpölaajeneminen sillä 

lämpötilaerot ovat merkittäviä kermin alla. Kaivot varustetaan riittävillä lehtisihdeillä, joilla 

pyritään välttämään kaivon tukkeutuminen. Kaivojen jäätyminen estetään lämpövastuk-

sella, jos kattokaivoja ei pystytä luotettavasti pitämään sulana muilla keinoin. [1, s. 18.] 

[3, s. 36.] 

 

Kuva 11. Weber Oy:n kevytsorakaton suunnitteluohjeen kuva 5.1 Kattokaivojen sijoitusperiaate 
[1, s. 18.] 

Kokoojaviemärin tuuletusta varten vesikatolla on viemärin tuuletusputkia eli tuuletus-

viemäreitä. Tuuletusviemäri on yleensä pystyviemärilinjan päässä oleva vesikatteen lä-

vistävä osa, jolla viemärilinjan tuuletus toteutetaan. Tuuletusviemäri lämmöneristetään 

kevytsorakerroksessa kulkevalta osalta, ettei talvisin putkea pitkin nouseva vesihöyry 

tiivisty jäähileiksi putken pinnalle. Tuuletusviemärin kannakointi etenkin sivusuunnassa 

on erityisen tärkeää, sillä viemärin ylöspäin nouseva pää on usein rakentamisvaiheessa 

ja lumitöiden aikana alttiina osumille, jotka voivat irrottaa viemäriputken liitoksistaan. 

Tuuletusviemäri päättyy tyypillisesti t-haaraan, jonka vähimmäisetäisyys katon pinnasta 
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on 0.5 m. Tuuletusviemärin suun sijoituksessa on huomioitava etäisyys IV-järjestelmän 

ulospuhallusaukkoihin (1 m) ja sisäänottoaukkoihin (8 m) sekä yläpuolella oleviin avat-

taviin ikkunoihin (5 m). [12.] 

6 Taloteknisten järjestelmien virheet 

Lähtökohtaisesti rakentaminen tulisi toteuttaa niin hyvin, ettei piiloon jääviä virheitä 

pääse syntymään. Ikävä tosiasia kuitenkin on, ettei kaikkeen pystytä varautumaan etu-

käteen ja joskus virheet jäävät huomaamatta. Talotekniikka on haastava osa-alue raken-

tamisessa, koska työvaiheesta vastuussa olevalla työnjohtajalla (usein ns. runkomestari) 

ei ole parasta asiantuntemusta TATE-järjestelmien toiminnasta ja järjestelmille asete-

tuista vaatimuksista. Työn valvonnassa ja virheiden ennalta ehkäisyssä tarvitaan yhteis-

työtä eri osapuolien välillä, kuten LVI-työnjohtajan, TATE-asiantuntijan, suunnittelijoiden 

ja valvojan. Myös eri osapuolien työkokemus vaikuttaa siihen, miten hyvin virheet havai-

taan ja miten niiden syntyminen pystytään ennaltaehkäisemään. Tässä luvussa käydään 

läpi yleisimpiä TATE-järjestelmien virheitä ja niiden vaikutuksia sekä ennaltaehkäisyä. 

Luvussa käsiteltävät asiat perustuvat NCC:n jälkimarkkinoinnille ja vastaaville mesta-

reille tehtyihin kyselyihin sekä omiin kokemuksiin työurani ajalta. 

6.1 Ongelmien havaitseminen 

Mitä aikaisemmin virhe havaitaan ja korjataan sitä vähemmän kustannuksia se aiheut-

taa. Parhaassa tapauksessa virhe huomataan heti sen synnyttyä ja korjataan välittö-

mästi. Tällöin ei usein ole tarvetta virheen dokumentoinnille, eikä sen korjaamisesta ai-

heudu merkittäviä kustannuksia. Suurempi riski on silloin, kun virhettä ei pystytä havait-

semaan riittävän aikaisin tai sitä ei korjata ajallaan.  

Jos virhettä ei ole havaittu jo työn aikana, se tulee tyypillisesti esiin erilaisissa tarkastuk-

sissa ja toimintakokeissa. Tarkastus voi olla esimerkiksi IV-kanavien ja sadevesiviemä-

reiden sisäpuolinen kuvaaminen endoskooppikameralla. Toimintakokeita voi olla vesi-

katteen vedenpainekoe tai vaikkapa IV-järjestelmän tiiveyskoe. Aina virheet eivät tule 

esiin tarkastuksissa tai toimintakokeissa. Ne voivat ilmetä myös virheistä johtuvien 
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seurausten muodossa. Esim. vuotava sadevesiviemäri kastelee ennen pitkää vuodon 

alapuoliset rakenteet ja kosteutta esiintyy jossain vuodon alapuolisessa tilassa.  

Joskus virheiden havaitsemiseen voi mennä pitkäänkin. On mahdollista, että tilaaja on 

jo vastaanottanut rakennuksen ja se on otettu käyttöön. Urakoitsija on vastuussa virhei-

den korjaamisesta 2 vuotta (takuuaika) tai 10 vuotta (vastuuaika) rakennuksen vastaan-

otosta lähtien, jos urakkasopimuksessa on käytetty YSE 1998 mukaisia sopimusehtoja. 

Yleensä vesikaton TATE-järjestelmien osalta vastuuaika on 10 vuotta, koska virheet ovat 

useimmiten piilossa, eikä tilaajalla ole ollut mahdollisuutta huomata niitä. [13, § 29-30.] 

Virheiden havaitseminen ja korjaaminen takuu- ja vastuuaikana on usein huomattavasti 

vaikeampaan ja kalliimpaa kuin rakentamisaikana. Yhteistyö jälkimarkkinoinnin ja raken-

nusvaiheesta vastanneen henkilöstön välillä on hyvin tärkeää. Työmaalta otetuista valo-

kuvista ja muusta työmaa-aikaisesta dokumentaatiosta on paljon hyötyä, kun selvitetään 

mahdollisia takuu- tai vastuuaikana ilmeneviä ongelmia.   

6.2 Yleisimmät virheet 

Seuraavaksi kuvataan tyypillisimpiä vesikaton TATE-järjestelmiin liittyviä virheitä, joita 

on havaittu työmailla tai kohteissa takuu- ja vastuuaikana. Esimerkit eivät viittaa yksittäi-

siin tapauksiin. Ne eivät liioin ole virheiden yleisyyden mukaisessa järjestyksessä eikä 

tässä oteta kantaa virheiden esiintymistaajuuteen. 

IV-kanava painunut kasaan: Vesikatolle asennettavien kanavien suuren määrän takia 

kanavien ylittäminen asennus- ja kevytsoran levityksen aikaan on usein haastavaa. Var-

sinkin jo levitetyssä kevytsorassa ”kahlatessa” on vaarana, että työntekijä astuu kanavan 

päälle ja se painuu kasaan. Kanava voi painua kasaan myös ennen kevytsoran levittä-

mistä. Silloin on tärkeää, että vioittuneesta kanavasta ilmoitetaan työnjohtajalle, jotta ka-

nava voidaan vaihtaa ennen kevytsoran levitystä. Koska kanavat ovat eristettyjä, silmä-

määräisessä tarkastuksessa painumat voivat jäädä huomaamatta. Hyväksi havaittu toi-

mintatapa on kuvata kanavat sisäpuolisesti ennen kevytsoran levitystä, kevytsoran levi-

tyksen jälkeen ja kolmannen kerran silloin, kun IV-kone on kytketty päälle. Joissakin ta-

pauksissa alipaineiset kanavat voivat painua kasaan esim. pienen kolhun aiheuttaman 

heikon kohdan takia, tämä ei kuitenkaan ole yleisesti syynä painumiin. Painuma 
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kanavassa aiheuttaa virtausvastusta ja heikentää siten kanavan kykyä siirtää suunniteltu 

määrä ilmaa. Painumat voivat aiheuttaa myös vuotoja kanavistoon. Painuman korjaami-

nen on usein sitä helpompaa mitä aiemmin se huomataan. Jos vesikaton pintarakenteet 

on jo ehditty tekemään, niitä joudutaan usein avaamaan kasaan painuneen kanavan 

vaihtamiseksi.  

IV-kanavassa vuoto: Kanavassa voi olla vuoto yleensä joko asennusvirheen tai irron-

neen kanavaliitoksen takia. Kanavan kasaan painuminen voi aiheuttaa vuotoja kanavis-

toon silloin kun painuma kohdistuu esim. kanavaliitoksen kohdalle. Liitosten pettäminen 

voi johtua puutteellisesta kiinnityksestä, kannakoinnista, tai liiallisesta työnaikaisesta ra-

situksesta. Kanavien vuodot aiheuttavat kanavistoon painehäviötä, joka heikentää ilman-

vaihdon toimivuutta. Kanaviston on täytettävä sille asetetut tiiviysvaatimukset. Ylensä 

vuodot huomataan joko kanaviston kuvauksen yhteydessä tai IV-järjestelmän toiminta-

kokeiden yhteydessä. Vuotava kanava voidaan joutua vaihtamaan, mutta joissain ta-

pauksissa voidaan harkita kanavan tiivistämistä sukittamalla. 

IV-kanavat liian lähekkäin: Vesikatolle tulevien kanavien suuren määrän takia ne on 

usein sijoitettu hyvin lähelle toisiaan. Suunnitelmissa ei ole aina varattu riittävästi tilaa 

kanavien eristämiselle, jolloin eristeen asennus kanavan ympärille on haastavaa. Kana-

vien suojaaminen muovilla on tällöin lähes mahdotonta ja kanavia joudutaan suojaa-

maan nippuina. Tällöin kanavien väliin jää tyhjiä kohtia, joihin ei pystytä levittämään ke-

vytsoraa. Jos muovin pettää, katealustana oleva betonilaatta voi päästä painumaan. Sil-

loin vesikaton kaadot eivät välttämättä enää toimi suunnitellulla tavalla. Painuma rasittaa 

myös vesikatteena toimivaa bitumikermiä ja voi aiheuttaa siihen vuotoja. Liian lähekkäin 

asennetut kanavat aiheuttavat myös sen, ettei kanavien alle ja väliin välttämättä saada 

riittävästi kevytsoraa, mikä heikentää vesikaton lämmöneristyskykyä. Kanavien väliin ja 

alle jäävä tyhjä tila aiheuttaa myös lisärasitusta kanavistoon, sillä silloin kaikki kanavaan 

kohdistuva kuormitus on kanaviston kannakoinnin varassa. Liian lähekkäin suunniteltu-

jen kanavien reitit tulisi muuttaa jo suunnitteluvaiheessa, sillä työmaalla kanaviston reit-

teihin on vaikeampaa enää vaikuttaa. Kanaviston reittejä ei pitäisi muuttaa ilman LVI-

suunnittelijan laatimia uusia suunnitelmia, mutta suunnitelmissa ei aina ole huomioitu 

esim. vinorakenteita, jolloin kanavia ei voida sijoittaa haluttuun paikkaan, tällöin suunni-

telmat päivitetään jälkikäteen. 
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IV-kanavan eristys kastunut: Eristeiden kastuminen on etenkin rakentamisaikana 

esiintyvä ongelma. Kanaviin asennettavien eristeiden tulee aina olla kuivia, ja eristetyt 

kanavat on suojattava sateelta sitä mukaa kuin eristystyö etenee. Toisinaan suojaus on 

epäonnistunut, ja eristeitä on päässyt kastumaan. Kastuneet eristeet on vaihdettava, 

sillä ne heikentävät eristeen lämmöneristyskykyä sekä aiheuttavat mikrobivaurioita ja 

korroosiota kanavaan. Muoviin käärityn eristeen kuivuminen on lähes mahdotonta, jolloin 

virhe jää piiloon. Työnjohtajan onkin huolehdittava eristystyön valvonnasta ja siitä, että 

eristeiden kuivuus tarkastetaan aika-ajoin. 

IV-kanavassa tulppa: Kanavisto tulee olla tulpattuna, ettei kanavistoon pääse vettä tai 

epäpuhtauksia. Joskus väliaikainen tulppa jää kuitenkin poistamatta. Tulpan sijainti vai-

kuttaa siihen, miten haastavaa on saada se pois kanavistosta. Jos tulppaa ei muuten 

saada pois, kanava voidaan joutua avaamaan, mikä taas voi edellyttää vesikaton tai 

muiden rakenteiden avaamista.  

Kokoojalaatikossa kosteutta: Kokoojalaatikko lävistää vesikatteen, joten sen tiiviys on 

tärkeää. Puutteet, jotka aiheuttavat veden pääsyä laatikon sisäpuolelle, liittyvät yleensä 

bitumikermin ylösnostoihin tai laatikon kannen toimintaan. Ylösnostojen on täytettävä 

vähintään niille määritellyt minimivaatimukset, jotka on esitetty edellä kohdassa 4.1.3. 

Voi olla kuitenkin tarpeen, että kokoojalaatikon ylösnostot tehdään kauttaaltaan ja kermi 

vielä taitetaan laatikon ja kannen väliin. Kannen puutteelliset kaadot voivat aiheuttaa 

vuotoja laatikon sisään etenkin, jos kansi on kiinnitetty sen läpäisevillä ruuveilla. Kannen 

kiinnityksessä tuleekin suosia salpakiinnitystä, sillä ruuvaaminen kannen läpi on riskial-

tista. Ruuvien tiivisteet voivat pettää etenkin silloin, kun kantta joudutaan irrottamaan 

useasti. Veden pääsy kokoojalaatikon sisään aiheuttaa eristekerroksen kastumista, mikä 

voi johtaa mikrobivaurioihin tai veden pääsyyn alapuolisiin tiloihin ja rakenteisiin.  

Kokoojalaatikon kannen puutteelliset kaadot: Kokoojalaatikon kannen puutteelliset 

kaadot voivat aiheuttaa veden lammikoitumista kannen päälle, mikä taas voi johtaa ve-

den kertymiseen laatikon sisään. Kannen suuri koko ja riittämätön jäykkyys voi olla syynä 

siihen, etteivät kaadot toimi suunnitellusti. Kaadot voivat myös puuttua kokonaan. Työn-

johtajan tuleekin varmistaa, että kaikissa kansissa on kaadot ja että kansi on asennettu 

niin, että kaato toimii suunnitellusti.  
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Kokoojalaatikot sijoitettu liian lähekkäin: Kokoojalaatikoiden sijoitteluun vaikuttaa IV-

kanaviston rakenne ja reitit. Laatikoiden sijoittelu voi joissain tapauksissa olla liian tiukka, 

jolloin vesikatteen asennus on hankalaa ja vesikaton kaatojen toiminta voi häiriintyä.  

Siitä voi seurata veden lammikoitumista ja mahdollisia vesikatteen vuotoja. Ongelma tu-

lee ennaltaehkäistä ensisijaisesti suunnittelemalla laatikot riittävän etäälle toisistaan. Ra-

kentamisvaiheessa laatikoiden sijoitteluun on enää hankala vaikuttaa. Jos laatikoiden 

sijoittelua ei pystytä muuttamaan, vesikatteen asennus täytyy tehdä erittäin huolellisesti 

ja katealustan kaadot miettiä tarkkaan.  

Huippuimurin tai ulospuhallushajottajan liitos vedeneristykseen vuotaa: Ennen 

kuin IV-putken suojana oleva kotelo pellitetään, kermin ylösnosto tulee yhdistää IV-ka-

navan päähän, johon huippuimuri tai ulospuhallushajottaja asennetaan. Liitoksissa on 

esiintynyt vuotoja, kun kanavan pää on tiivistetty pellitykseen saumamassalla. Kermin 

liittäminen kanavaan on ainoa varma tapa toteuttaa liitos tiiviisti. Vuotava liitos aiheuttaa 

veden kerääntymistä alapuolisiin rakenteisiin. Veden kerääntyminen voi aiheuttaa mik-

robivaurioita rakenteille.  

Sadevesiviemärin kaadot puutteelliset: Jos sadevesiviemärissä on vaakavetoja kai-

volta esim. hormielementissä sijaitsevalle sadevesiviemärin pystylinjalle, viemärin tulee 

olla kalteva koko matkalla kohti hormia. Vaakavetojen kannakoinnin tulee olla niin tiheä, 

ettei viemäriputkeen pääse muodostumaan painumia. Putken päällä ei saa myöskään 

olla mitään, mikä voisi painaa putkea alaspäin ja aiheuttaa painuman. Puutteelliset kaa-

dot haittaavat veden kulkua viemärissä ja voivat pahimmillaan aiheuttaa viemärin tulvi-

misen. Kaadot ja kannakointi onkin hyvä tarkistaa ennen kevytsoran levitystä. Viemärit 

on hyvä kuvata samalla kun kuvataan IV-kanavat. 

Sadevesiviemärissä vuoto: Vuodot sadevesiviemäreissä johtuvat usein irronneesta tai 

huonosti tehdystä putkiliitoksesta. Kaivon ja poistoputken liitos on tyypillinen paikka, 

jossa liitos on pettänyt. Liitos voi pettää työvirheen takia tai esim. siksi, että kevytsoraa 

levitettäessä työntekijä astuu putken päälle. Liitoksien irtoamista voidaan ennaltaeh-

käistä riittävän tiheällä kannakoinnilla sekä lämpölaajenemisen huomioinnilla kannakoin-

nissa. Vuotava viemäri voi olla hankala huomata, ellei liitos ole pettänyt kokonaan. Jos 

vettä vuotaa kevytsorakerrokseen ja höyrynsulku toimii suunnitellusti, vesi ei välttämättä 

valu alapuolella oleviin tiloihin kovinkaan nopeasti. Alapuolelta havaittu vuotokohta voi 
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esiintyä kaukanakin itse vuotavasta viemäristä, sillä vesi pääsee liikkumaan eristeker-

roksessa ja ontelolaattojen onteloita pitkin. Vuotava viemäri voidaan korjata sukittamalla, 

jos liitos ei ole kokonaan irti ja jos voidaan luottaa, että se pysyy kiinni jatkossakin. Jos 

sukitus ei ole mahdollista, vuotavan viemärin korjaus edellyttää vesikaton tai muiden ra-

kenteiden avaamista. Viemäristä vuotanut vesi joudutaan myös kuivattamaan pois ra-

kenteista. Rakenteiden kuivuminen varmistetaan kosteusmittauksin.  

Tuuletusviemärin liitos irti: Vaikka tuuletusviemäreissä ei kulje vesi, irronnut viemärin-

liitos aiheuttaa sielläkin ongelmia. Putkessa kulkee yleensä lämmintä vesihöyryä, joka 

kulkeutuu irronneen liitoksen kautta putken eristeisiin ja kevytsorakerrokseen. Vesihöyry 

luo otolliset olosuhteet mikrobikasvustolle. Irronnut tai vuotava liitos on hankala havaita. 

Irronneen liitoksen löytämiseksi kannattaa myös tuuletusviemärit kuvata samalla ker-

ralla, kun IV-kanavat ja sadevesiviemäritkin kuvataan. Tuuletusviemärien ylöspäin nou-

seva pää on alttiina osumille, jotka voivat johtaa putken liitoksen irtoamiseen. Siksi eten-

kin tuuletusviemärin sivuttaiskannakointi tulee tarkistaa ennen kevytsoran levitystä.  

Tuuletusviemäri liian lähellä IV-koneen ilman sisäänottoaukkoa: Suunnittelussa on 

joskus tehty sellainen virhe, että tuuletusviemärin suu oli sijoitettu liian lähelle IV-koneen 

sisäänottoaukkoa. Etäisyyden tulee olla vaakasuunnassa vähintään 8 m. Liian lähelle 

sijoitettu tuuletusviemäri voi aiheuttaa hajuhaittoja koko kyseisen IV-koneen palvelualu-

eelle. Ongelma voidaan ennaltaehkäistä tarkistamalla suunnitelmista tuuletusviemärien 

paikat ja tarvittaessa suunnittelemalla viemärit uuteen paikkaan. Jos ongelmaa ei huo-

mata ajoissa, vesikattoa tai muita rakenteita voidaan joutua avaamaan. Ennen rakentei-

den avaamista olisi hyvä selvittää, pystytäänkö viemäriä siirtämään esim. pinta-asen-

nuksen avulla riittävän kauas IV-koneen ilman sisäänottoaukosta. 

Kattokaivon sulanapito ei toimi: Kattokaivoissa olisi hyvä käyttää aina sähkövastusta, 

jonka avulla kaivo pysyy sulana. Jos sulanapito ei toimi, vika voi olla itse vastuksessa, 

vastukselle tulevassa kaapelissa tai lämmityksen ohjausjärjestelmässä. Vastus on usein 

vaihdettavissa, mutta kaapeli voi olla vaikeampi vaihtaa, sillä se kulkee vesikaton kevyt-

sorakerroksessa. Kaapelin vaihtaminen voi olla mahdollista, jos se on putkitettu niin, että 

uusi kaapeli saadaan vanhan tilalle. Ongelma voi olla myös kaapelin kytkennässä. Kyt-

kennät tulisikin tarkistaa heti alussa. Kaapelien kytkentärasiat tulee kiinnittää kaivopukin 

pohjaan, jolloin kaapeliin kohdistuvat rasitukset jäävät pienemmiksi.  Jos kaapelia ei 



38 

 

pystytä vaihtamaan, voidaan harkita uuden kaapelin pinta-asennusta vesikatteen päälle. 

Kattokaivon sulanapidon vioittuminen huomataan usein vasta rakennusvaiheen lopussa 

tehtävien toimintakokeiden yhteydessä. Vioittunut kattokaivon sulana pito voi aiheuttaa 

kaivon jäätymisen ja veden kertymisen katolle. Vesikatolle kertyvä vesi voi myös jäätyä 

ja näin rasittaa vesikatetta. Pitkään jatkuessaan tämä voi aiheuttaa vuotoja vesikattee-

seen. Vuotoja voi syntyä myös silloin, kun jäätä poistetaan mekaanisesti ja samalla vau-

rioitetaan vesikatetta. 

Huippuimurin sähköjohto vääränlainen: Vääränlainen sähköjohto voi estää puhalti-

men kytkennän, jolloin puhallinta ei voida käyttää. Jos puhallinta ei voida kytkeä ole-

massa olevaan kaapeliin, on vaihdettava joko kaapeli tai sitten puhallin sellaiseen, joka 

on yhteensopiva olemassa olevan kaapelin kanssa. Vian etsintään ja korjaamiseen pä-

tevät muuten samat asiat kuin edellisessäkin kohdassa. 

6.3 Virheiden vaikutukset 

Virheiden vaikutukset jäävät yleensä sitä vähäisemmäksi mitä aikaisemmin virheet ha-

vaitaan ja saadaan korjatuksi. Jos virheen korjaamiseksi joudutaan purkamaan vesika-

ton rakenteita tai muita rakenteita, vaikutukset kasvavat. Samoin käy, jos virheestä on 

aiheutunut lisävahinkoa rakennuksen rakenteille. Huolimaton virheen korjaus voi myös 

aiheuttaa lisävahinkoja. 

Yleensä virheistä aiheutuu aikatauluviivästymistä, lisätyötä, sekä ylimääräisiä materiaali- 

ja kalustohankintoja. Niistä seuraa lisäkustannuksia, joiden määrä vaihtelee ongelman 

laajuuden mukaan. Kustannukset voivat pahimmillaan olla hyvinkin merkittäviä.  

Jos rakennus on jo otettu käyttöön ja asukkaat ovat muuttaneet sinne, virheen korjaami-

nen on hankalaa varsinkin, jos rakenteille on aiheutunut esim. kosteusvaurioita. Korjaus-

työstä aiheutuu harmia myös asukkaille. Joskus heidät joudutaan majoittamaan väliai-

kaisesti muualle korjaustyön ajaksi. Väliaikaismajoitus lisää luonnollisesti virheen korjaa-

misesta aiheutuvia kustannuksia.  
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Virheestä aiheutuvia kustannuksia on vaikea arvioida etukäteen, sillä ongelman laajuus 

usein selviää vasta rakenteita purkamalla. NCC:n jälkimarkkinoinnille tehdyn kyselyn pe-

rusteella tyypilliset kustannukset, jotka syntyvät vesikaton avaamiseen johtaneista on-

gelmista, ovat n. 5 000 - 25 000 €. Jos ongelma on erittäin laaja ja rakenteita joudutaan 

purkamaan paljon, kustannukset voivat kohota yli 100 000 euroon. 

Rakennusvirheet joutuvat ajoittain huomion kohteeksi myös mediassa. Mitä useammin 

rakennusyrityksen nimi esiintyy näissä yhteyksissä sitä enemmän imagohaittaa virheet 

voivat aiheuttaa yritykselle. Vaarana on, että kielteinen julkisuuskuva vaikeuttaa yrityk-

sen menestymistä vastaisissa urakkatarjouskilpailuissa. 

7 Virheiden ennaltaehkäisy 

Vesikaton TATE-järjestelmien virheiden ennalta ehkäisemiseksi on tärkeää jo suunnitte-

luvaiheessa miettiä järjestelmien toteutukseen vaikuttavia asioita. Suunnitteluvaiheessa 

ei kuitenkaan aina pystytä välttämään kaikkien ongelmien syntyä. Myös rakentamisvai-

heen aikaisen työn huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella on merkitystä ongelmien 

ennaltaehkäisyn kannalta.   

7.1 Virheiden ennaltaehkäisy suunnitteluvaiheessa 

TATE-järjestelmien suunnitteluratkaisuihin voidaan vaikuttaa projektin urakkamuodosta 

riippuen hieman eri tavoin. Jos kyseessä on kokonaisvastuu-urakka, vaikutusmahdolli-

suus on huomattavasti parempi kuin jos urakkamuoto on sellainen, johon ei sisälly suun-

nitteluvastuuta.  

Kokonaisvastuu-urakkaan sisältyvä suunnitteluvastuu mahdollistaa sen, että suunnitte-

lun ohjauksessa voidaan vaikuttaa siihen, miten TATE-järjestelmät toteutetaan ja min-

kälaisia suunnitelmia rakennuskohteesta laaditaan. Suunnittelukatselmuksissa on hyvä 

huomioida myös TATE-järjestelmien toteutuskelpoisuus. Suunnittelun ohjausta johtavan 

henkilön on hyvä tietää, minkälaiset järjestelmät ovat yleensä alttiita ongelmille ja min-

kälaisia virheitä niissä yleensä esiintyy. Tarvittaessa suunnitelmia on syytä muuttaa niin, 

että virheiden todennäköisyys saadaan mahdollisimman pieneksi.  
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Jos urakkaan ei sisälly suunnitteluvastuuta, tilaaja vastaa suunnitelmista. Urakoitsija on 

kuitenkin vastuussa työn toteutuksesta suunnitelmien mukaisesti. Siksi urakoitsijan on 

tärkeää todeta suunnitelmien toteutuskelpoisuus ja ilmaista huoli, jos suunnitelmissa on 

riski TATE-järjestelmien ongelmille. Huolen ilmaisu ja mahdolliset suunnitelmien muutos- 

ja tarkennustarpeet tuodaan esiin suunnitelmakatselmuksissa, urakkasopimusta solmit-

taessa tai viimeistään hyvissä ajoin ennen työn toteutusta. Tärkeää on tuoda mahdolliset 

ongelmat esiin heti kun ne havaitaan. 

Esimerkkejä virheiden ennaltaehkäisystä suunnitteluvaiheessa: 

 Määriteltävä eri suunnittelijoille selkeästi, minkälaiset rakenteet ovat alttiita 
ongelmille ja vältettävä tällaisten rakenteiden käyttöä suunnitelmissa. 

 Määritettävä käytettävät rakennusmateriaalit riittävän tarkasti.  

 Tarvittaessa määritettävä käytettäväksi parempia materiaaleja riskialtteim-
pien järjestelmien osien valmistamiseen. 

 Sijoitettava TATE-järjestelmät riittävän etäälle toisistaan. 

 Pyrittävä minimoimaan vesikatolle tulevien TATE-järjestelmien määrä. 

 Laadittava TATE-järjestelmistä riittävät suunnitelmat, jotka sisältävät tar-
peelliset detaljit ja työselostukset. 

 Varmistettava suunnitelmien ristiriidattomuus. 

7.2 Virheiden ennaltaehkäisy rakentamisvaiheessa 

On tärkeää tunnistaa mahdolliset ongelmat jo ennen niiden syntymistä. Tämä vaatii työn-

johtajalta hyvää työn ennakkosuunnittelua ja perehtymistä eri suunnittelijoiden laatimiin 

suunnitelmiin. Mitä aikaisemmin mahdolliset ongelmakohdat havaitaan sitä paremmin 

niihin voidaan varautua. Joissakin tapauksissa suunnitelmia voidaan vielä rakentamis-

vaiheessakin korjata tai tarkentaa, jos siihen on tarvetta. Työt on kuitenkin tehtävä aina 

suunnitelmien mukaan ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmista on hyväksytettävä ti-

laajalla etukäteen. 

Kun vesikattotyövaihe on käynnissä, on rakennustyömaalla usein kiire, ja vesikatto ha-

lutaan mahdollisimman pian vedenpitäväksi. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että 

ennaltaehkäisevät toimenpiteet jätetään toteuttamatta. Viime kädessä 
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ennaltaehkäisevät toimenpiteet kuuluvat pääurakoitsijan vastuulle riippuen toimenpi-

teestä ja aliurakoitsijoiden kanssa tehdyistä sopimuksista.  

Esimerkkejä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä rakentamisvaiheessa: 

 Mahdolliset ongelmia aiheuttavat rakenteet ja työvaiheet tuotava ilmi työ-
hön osallistuvien työnjohtajien, työntekijöiden ja muiden osapuolien kes-
ken. Tarvittaessa pidettävä erillinen kokous, jossa käydään asiat läpi.  

 Riittävä työnjohdon läsnäolo työmaalla ja työn valvonta. 

 Työjärjestyksen oltava sellainen, ettei aiheuteta vahinkoa jo valmiille raken-
teille. 

 Kulku rajattava vesikatolla niin ettei aiheuteta vahinkoa valmiille rakenteille. 
Tähän voidaan käyttää esim. lippusiimoja, aitoja tai voidaan rakentaa kul-
kusiltoja rakenteiden yli kuten kuvassa 12. 

 

Kuva 12. As Oy Helsingin fregatti 9.1.2020. Työmaalta otettu kuva (muokattu), jossa esitetty IV-
kanavien ylikulkua varten rakennettu kulkusilta. 

 Valmiit rakenteet ja vesikatolla varastoitavat rakennusmateriaalit suojat-
tava kastumiselta. Etenkin IV-kanavien eristeet tulee suojata sitä mukaa 
kun eristeitä asennetaan. 

 Työn aikaista säätilaa on seurattava. Tarvittaessa työt on keskeytettävä, 
jos on esim. vaarana, että rakenteet kastuvat tai tuuli yltyy niin kovaksi, että 
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työskentely vesikatolla muuttuu vaaralliseksi. Valmiit rakenteet suojattava, 
jos työhön tulee keskeytys. 

 Huolehdittava että IV-kanavat ja viemärit on tulpattu siten, ettei niihin pääse 
vettä tai roskia. 

 IV-kanavien suojamuovit ja eristeet asennettava niin, että kanavien väliin 
ja alle ei pääse syntymään tyhjiä kohtia, mihin kevytsoraa ei pystytä levit-
tämään. Jos kanavat ovat lähellä toisiaan, kevytsoraa levittäessä on oltava 
erittäin huolellinen. 

 Jos vesikatolle asennettavia IV-kanavia on paljon, kevytsora kannattaa le-
vittää puhaltamalla, koska se vähentää tarvetta työskennellä IV-kanavien 
päällä. 

 Varmistettava että IV-kanavat, kattokaivot ja tuuletusviemärit on kanna-
koitu riittävän tiheästi. Etenkin tuuletusviemärit tulee kannakoida myös si-
vuttaissuunnassa. Tarvittaessa on tehtävä lisäkannakointi.  

 IV-kanavat, kattokaivot ja tuuletusviemärit kuvattava sisäpuolisesti endo-
skooppikameralla ennen kevytsoran levitystä ja kevytsoran levityksen jäl-
keen. 

 Dokumentoidaan kaikki asennukset valokuvaamalla ja tallennetaan kuvat 
ennalta määritettyyn paikkaan. 

 Huolehdittava että kaikki sähköjohdot on putkitettu. 

 Varmistetaan että kaikki työt on tehty ja TATE-järjestelmät on asennettu 
ennen kevytsoran levittämistä. 

7.3 Kehitysehdotukset 

Vesikattotyötyöt ja vesikaton TATE-asennukset ovat hyvin laaja ja monimuotoinen työ-

vaihe. Sen toteutuksessa tulee noudattaa rakennuskohteelle laadittuja suunnitelmia 

sekä rakentamista koskevia asetuksia, ohjeita ja hyvää rakentamistapaa. Tässä luvussa 

esitetään muutamia kehitysehdotuksia, jotta vastaisuudessa voitaisiin välttyä vesikaton 

TATE-järjestelmien ongelmilta. 

 

Suunnitelmien toteutuskelpoisuuden tarkastaminen: Suunnitelmat tulisi tarkistaa riit-

tävän aikaisessa vaiheessa ja varmistaa niiden toteutuskelpoisuus. Tarkastuksen suo-

rittajalla tulisi olla sellainen ammattitaito, että hän pystyy luotettavasti toteamaan suun-

nitelmissa esiintyvät ongelmat. Lisäksi vesikattotöistä vastuussa olevan työnjohtajan tu-

lisi viimeistään tehtävän suunnitteluvaiheessa käydä läpi suunnitelmat niin tarkasti, että 
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mahdolliset riskikohdat olisi tiedossa etukäteen. Jos työn toteutus vaatii muutoksia tai 

tarkennuksia suunnitelmiin, ne tulisi tehdä yhteistyössä eri osapuolien ja suunnittelijoi-

den kanssa. 

Vesikattotöiden aloituskokous: Ennen vesikatotyövaihetta ja sen TATE-asennuksia 

tulisi pitää erillinen kokous, jossa työvaihe käydään läpi. Kokouksen osallistujina tulisi 

olla ainakin vastaava työnjohtaja, valvoja, suunnittelija, TATE-asiantuntija, työvaiheesta 

vastuussa oleva työnjohtaja, LVI-työnjohtaja ja mahdolliset muut työvaiheeseen liittyvät 

työnjohtajat, sekä vähintään työn toteutuksesta vastaavien työryhmien ns. ”nokkamie-

het”. Työvaiheesta vastuussa oleva työnjohtaja laatii tehtäväsuunnitelman ennen ko-

kousta. Hänen tulisi myös kirjata ylös mahdolliset ongelmat, riskit sekä erityistä huomiota 

vaativat rakenteet ja työvaiheet. Kokouksessa käydään läpi tehtäväsuunnitelma, muut 

suunnitelmat, työn toteutus ja laatuvaatimukset. Tarvittaessa tarkennetaan suunnitelmia 

ja pohditaan vaihtoehtoisia tapoja suorittaa työ niin, että riskien toteutuminen olisi epä-

todennäköisempää. Kokous olisi hyvä pitää niin aikaisessa vaiheessa, että mahdolliset 

muutokset ja tarkennukset suunnitelmiin ehditään toteuttaa. Riippuen rakennuskoh-

teesta näitä kokouksia tulisi pitää aina, kun vesikattotöitä ollaan aloittamassa tai kun sa-

man rakennuskohteen vesikatot poikkeavat rakenteeltaan toisistaan.  

Dokumentaation selkeyttäminen: Dokumentaation hyödyntämisen kannalta on tär-

keää, että kaikki osapuolet pääsevät siihen käsiksi. Jos esim. valokuvat ovat tallennet-

tuna vain työnjohtajien tietokoneilla tai puhelimilla, niiden hyödyntäminen myöhemmin 

voi olla vaikeaa. Jos TATE-järjestelmissä havaitaan ongelmia esim. takuu- tai vastuu-

ajalla, rakentamisvaiheessa tehdystä dokumentaatiosta on mahdollista päätellä, mistä 

havaitut ongelmat voivat johtua. Näin voidaan keskittyä ennemmin ongelman ratkaise-

miseen kuin virheen etsimiseen. Virallinen dokumentaatio, esim. tarkastusraportit, tulisi 

tallentaa järjestelmiin ennalta sovittuihin paikkoihin. Esim. työnjohtajan ottamien valoku-

vien ja muun epävirallisen dokumentaation tallentamista varten tulisi hyödyntää tietojär-

jestelmien valokuvakansiota. 

IV-kanavien seinämävahvuuden kasvattaminen: IV-kanavien seinämävahvuuden 

kasvattaminen ennaltaehkäisisi niiden painumista kasaan. Yleisesti kasaan painuminen 

johtuu huolimattomuudesta kanavien yli kuljettaessa, jolloin työryhmän jäsen astuu ka-

navan päälle. Erityisen riskialtis työvaihe on kevytsoran levitys, jolloin kanavat jäävät 
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soran alle piiloon. IV-kanavan seinämävahvuus on tavallisesti 0,7 mm, jolloin kanavien 

työstö onnistuu tavallisella nakertajalla. Kasvatettaessa seinämävahvuus 1,2 mm tulee 

kuitenkin ongelmaksi kanavien katkaisu. Tavallisella nakertajalla pystytään kyllä työstä-

mään 1,2 mm teräslevyä, mutta ongelman muodostavat kierresaumakanavan saumat, 

jossa teräslevyä on useampi kerros. Vahvemmalla seinämävahvuudella olevat kanavat 

vaativatkin yleensä työstämiseen kulmahiomakonetta, joka tarkoittaa, että työ on tuli-

työtä. Kanavien työstö ja materiaali kustannukset kasvavat yli 2 kertaisiksi metriä koh-

den, joka tarkoittaa huomattavaa kustannusten nousua vesikaton TATE-asennuksien 

osalta. Voisikin olla järkevää miettiä mitkä kanaviston osat ovat riskialttiita vaurioitu-

maan. Vaurioalttiit osat voitaisiin silloin valmistaa 1,2 mm seinämävahvuisesta IV-kana-

vasta, eikä kaikkia vesikaton kanavia silloin tarvitse valmistaa vahvemmasta kanavasta. 

IV-kanavien ja viemäreiden kannakoinnin parantaminen: Kannakointia tulisi paran-

taa tunnistamalla riskialttiit paikat vesikaton IV-kanavien ja viemäreiden asennusvai-

heessa. Riskialttiita paikkoja voivat olla mm. muita TATE-asennuksia ylemmäs tulevat 

kanavat tai viemärit, paikat, joissa on paljon TATE-asennuksia pienellä alueella ja työ-

vaiheen aikaisilla kulkuteillä olevat kanavat tai viemärit. Hyvä kannakointi ennaltaehkäi-

see tehokkaasti kanavien ja etenkin viemäreiden taipumista tai irtoamista liitoksistaan. 

Myös sivuttaissuuntainen kannakointi on huomioitava etenkin tuuletusviemäreiden ylös-

päin nousevissa osissa. Kannakkeiden kiinnityksessä kantavaan rakenteeseen höyryn-

sulun läpi tulee kiinnittää huomiota, sillä höyrynsulun on oltava yhtenäinen ja tiivis. Tii-

vistämiseen voidaan käyttää työhön sopivaa tiivistysmassa. Jos kanavia tulee paljon pie-

nelle alueelle, voi olla järkevää valmistaa esim. 50 x 100 mm puutavarasta kannakkeille 

kiinnitysalusta, joka on kiinnitetty kantavaan rakenteeseen asianmukaisesti. IV-kanavien 

ja viemäreiden kannakkeet kiinnitetään kiinnitysalustaan, jolloin vältytään höyrynsulun 

lävistämiseltä. 

8 Vesikaton TATE-järjestelmien korjaustöiden suunnittelu 

8.1 Korjaussuunnitelmapohja 

Tutkimuksessa oli yhtenä tavoitteena luoda vesikaton TATE-järjestelmien korjaamista 

varten valmis korjaussuunnitelma, jota työmaat pystyisivät hyödyntämään korjaustöiden 
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suunnittelussa poimimalla sieltä asioita kyseisen työmaan tarpeisiin. Työn aikana huo-

mattiin kuitenkin, että TATE-järjestelmien mahdolliset ongelmat ovat niin monimuotoisia, 

ettei yksiselitteistä ratkaisua pystytty luomaan.  

Korjaussuunnitelma päätettiinkin toteuttaa niin, että räätälöitiin Ratu-kortiston tehtä-

väsuunnittelun pohja (Ratu 7009) palvelemaan TATE-järjestelmien korjaustyön suunnit-

telua. Suunnitelmapohjaan lisättiin valmiita esimerkkejä suunnitelman täyttämisen hel-

pottamiseksi. Suunnitelmapohja toteutettiin käyttämällä Metropolia Ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyöpohjaa. Sisältö luotiin alusta asti uudelleen hyödyntäen alkuperäistä 

Ratu 7009 korttia. Sisällön asettelua parannettiin käyttämällä Word -taulukoita suunni-

telman rakennetta tukemaan. Taulukkomuodossa sisältöä on helppo lisätä suunnitel-

maan ja suunnitelman ulkoasu pysyy selkeänä. Vesikaton TATE-järjestelmien korjaus-

suunnitelmapohja on esitetty liitteessä 1. [14.] 

8.2 Korjaustyön suunnittelussa huomioitavaa 

Vesikaton TATE-järjestelmiin kohdistuvat korjaustyöt tulee suunnitella kuten mikä ta-

hansa muukin työvaihe. Suunnittelutyöhön on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta ehditään 

pohtia erilaisia ratkaisumalleja riittävän kattavasti. Suunnittelussa on hyvä olla mukana 

useampi henkilö, sillä näin saadaan hyödynnettyä erilaisia näkemyksiä ja eri ihmisten 

keräämää työkokemusta.  

Ongelma voi olla myös akuutti ja vaatia nopeaa toimintaa, jotta vauriot saadaan rajatuksi 

mahdollisimman vähäisiksi. Tällaisia ongelmia voivat olla esim. eri syistä johtuvat vesi-

vuodot. Vaurioiden rajaaminen on ensisijainen tehtävä ongelman syyn selvittämisen 

ohella. Tilanteen rauhoituttua ja ongelman syyn selvittyä voidaan aloittaa korjaustyön 

suunnittelu. 

Korjaukset, jotka vaativat vesikaton pintamateriaalien avaamista, on suunniteltava erityi-

sen huolellisesti. Työt tulee suunnitella siten, että vesikatto on avattuna mahdollisimman 

lyhyen ajan.  Silloin on pienin riski, että korjaustyöt aiheuttaisivat lisävahinkoa rakenteille. 

Työtä suunniteltaessa on tärkeää arvioida korjaustyöstä aiheutuvia riskejä. Riskien arvi-

oimiseen hyvä työkalu on ns. potentiaalisten ongelmien analyysi eli POA. Analyysissä 

mietitään mahdollisia ongelmia, ongelmien hälytysmerkkejä, ongelmien ennaltaehkäisyä 



46 

 

ja ongelmien korjaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Huolellisesti tehty analyysi auttaa kor-

jaustyössä ilmeneviin ongelmiin varautumisessa. 

Korjaustyö on hyvä ajoittaa kuivaan vuodenaikaan, jos mahdollista. Vaikka välitöntä sa-

teen uhkaa ei olisikaan, korjaustyön aikana on huolehdittava riittävästä sääsuojauksesta. 

Vesikaton avattavan osan ympärille on tehtävä riittävät ylösnostot, ettei vesikatteen 

päälle kertyvä vesi pääse valumaan yläpohjan eristekerrokseen. Ylösnosto tulisi tehdä 

jo ennen vesikaton avaamista esim. liimaamalla bitumikermisoiro kolmiorimasta valmis-

tettuun ylösnostoon, joka asennetaan vesikaton avattavan osan ympärille. Jos vesikat-

toa joudutaan avaamaan vain pieneltä alueelta, voidaan avattavan osan päälle asentaa 

esim. vanerilevystä valmistettu kansi. Kansi vesieristetään liimaamalla sen päälle bitu-

mikermi. Tällöin kansi on helposti siirrettävissä työn aikana. Kuvassa 13 on esitetty sää-

suojaus, joka on toteutettu edellä kuvatulla tavalla. Jos vesikattoa joudutaan avaamaan 

suuremmalta alueelta, konevuokraamosta vuokrataan sääsuoja, jonka suojassa korjaus-

työt tehdään. 
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Kuva 13. Kuvassa esimerkki vesikaton avaamista varten tehtävästä sääsuojauksesta ja ylösnos-
toista. Muokattu lähteen [2] kuva. 

Työhön liittyvien urakoitsijoiden kanssa on sovittava kyseisen korjaustyön vaatimista li-

sätöistä siten, että urakoitsijat ovat käytettävissä oikea-aikaisesti. Materiaali- ja kalusto-

hankintojen on oltava tehtynä ennen työn aloitusta. Materiaalit ja kalusto tulee myös olla 

toimitettuna työmaalla ja niiden on oltava siirrettynä työpisteen läheisyyteen. Työstä ai-

heutuvia kustannuksia on hyvä arvioida etukäteen, mutta lopulliset kustannukset selviä-

vät usein vasta korjaustyön päätyttyä. 

Korjaussuunnitelmaan tulee kerätä korjaustyötä koskevat laatuvaatimukset. Laatuvaati-

mukset on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa, materiaalitoimittajien asennusohjeissa ja 

esim. RYL asiakirjoissa. Laatuvaatimusten täyttymistä tulee valvoa ja mitata. Korjaustyö 

ja sen lopputulos dokumentoidaan asianmukaisesti. Dokumentit tallennetaan siten, että 

niitä on mahdollista käyttää hyödyksi tulevaisuudessa. 
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9 Yhteenveto ja tutkimustulos 

Vesikaton TATE-järjestelmät valikoituivat insinöörityön aiheeksi, koska haluttiin selvittää, 

miten yleisesti niissä ilmeneviä haasteita esiintyy ja minkälaisia ne tyypillisesti ovat. Työ-

hön päätettiin ottaa mukaan myös virheiden korjausta käsittelevä osio, koska korjaustöi-

den tekemisessä on esiintynyt haasteita. Tutkimuskohde Tutkimuskohde rajattiin koske-

maan ainoastaan kevytsorakattoja TATE-järjestelmineen.  

Haasteet vesikaton TATE-järjestelmien onnistumisessa voivat aiheuttaa kustannuksia ja 

imagohaittaa yritykselle. Ensisijainen tavoite onkin ennaltaehkäistä virheiden synty. Jos 

virheitä pääsee kuitenkin syntymään, ne on tärkeää havaita ja korjata mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että tilaajalle luovutettu rakennus olisi virheettö-

mässä kunnossa luovutushetkellä. Joissakin tapauksissa mahdolliset ongelmat kuiten-

kin havaitaan vasta luovutuksen jälkeen ja ne korjataan rakennuksen takuu- tai vastuu-

ajalla, mikä kasvattaa yritykselle aiheutuvan haitan määrää.  

Kevytsorakaton rakenteen tyypillisiä ominaisuuksia on koottu yhteen tutkimuksen 4 lu-

vussa niin, että lukija saa yleiskuvan kevytsorakatosta ja sen toteutustavoista. Koonti 

palvelee vesikaton TATE-järjestelmien ongelmien esittelyä siten, ettei rakenteita tarvitse 

enää tutkimuksen myöhemmissä luvuissa kovin tarkasti esitellä, vaan rakenteille tyypil-

liset ominaisuudet voidaan tarkistaa tarvittaessa luvusta 4.  

Vesikatolle sijoittuvien TATE-järjestelmien osalta tehtiin vastaavanlainen koonti luvussa 

5. Etenkin TATE-järjestelmiä koskeva koonti on hyödyllinen, sillä yleisesti rakennustöistä 

vastaavilla työnjohtajilla ei välttämättä ole erityisosaamista TATE-järjestelmistä. TATE-

asennuksia johtaa yleensä joko LVI-työnjohtajan tai -insinöörin koulutuksen saanut hen-

kilö, joka toimii TATE-asennuksia tekevän urakoitsijan palveluksessa. TATE-asennukset 

ja vesikaton rakennustekniset työt kuitenkin limittyvät ajallisesti ja sijainniltaan toisiinsa 

muodostaen rakenteen, jossa nämä yhdistyvät toisiinsa. On tärkeää, että myös raken-

nustöistä vastaava työnjohtaja tietää TATE-järjestelmistä vähintään perusasiat, jotta voi-

daan välttyä TATE-järjestelmiin liittyviltä ongelmilta. 
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Tutkimusta varten kerättiin tietoa TATE-järjestelmissä esiintyvistä ongelmista ja niiden 

vakavuudesta. Tiedot kerättiin haastattelemalla NCC:n vastaavia työnjohtajia ja jälki-

markkinointiyksikön edustajia. 

Kysymykset haastatteluita varten lähetettiin sähköpostitse NCC:n vastaaville työnjohta-

jille. Jälkimarkkinointiosaton haastattelu pidettiin NCC:n pääkonttorilla ja siihen osallistui 

jälkimarkkinoinnin henkilöstöä. Sähköpostilla saadut vastaukset kyselyyn olivat linjassa 

jo aiemmin havainnoitujen asioiden ja jälkimarkkinointiyksikölle pidetyn haastattelun 

kanssa. Tietoa haastattelujen avulla saatiin riittävästi ja molempien haastattelujen tiedot 

koottiin yhteen. Koonnin yhteydessä luvussa 6 on myös pohdintaa mistä ongelmat voivat 

johtua ja minkälainen vaikutus niillä on rakennukselle ja rakennusprojektille.  

Luvussa 7 on pohdintaa, miten TATE-järjestelmiin liittyviä ongelmia voitaisiin ennaltaeh-

käistä. Tieto on kerätty osittain edellisessä kappaleessa mainituista haastatteluista saa-

tujen tietojen pohjalta ja lisäksi se sisältää insinöörityön laatijan omaa pohdintaa ai-

heesta.  

Haastattelujen perusteella todettiin, että TATE-järjestelmien haasteet ovat melko yleisiä, 

joskin vakavat ongelmat ovat harvinaisempia.  Suurin osa niistä on ennaltaehkäistävissä 

hyvällä työnsuunnittelulla, mikä korostuu etenkin silloin, kun rakennuskohteeseen suun-

nitellut ratkaisumallit ovat haastavia. TATE-järjestelmien suunnittelutyöhön vaikuttamalla 

voidaan vaikuttaa myös suunnitteluratkaisujen toteutuskelpoisuuteen. 

Luvussa 8 esitellään korjaussuunnitelman pohja, jota voidaan jatkossa hyödyntää silloin, 

kun TATE-järjestelmissä havaitaan poikkeamia. Luvussa esitetään myös korjaustyön 

suunnittelussa huomioitavia asioita esimerkkeineen. Korjausten huolellinen suunnittelu 

on tärkeää etenkin silloin, kun vesikaton pintarakenteita joudutaan avaamaan. Tällöin 

korjaustyön tulisi mahdollisuuksien mukaan ajoittua kuivaan vuodenaikaan. Mitä kos-

teampi vuodenaika on, sitä enemmän huomiota on kiinnitettävä sääsuojaukseen. 

Tutkimuksen tekemisen aikana osoittautui, että haasteita tosiaan esiintyy vesikaton 

TATE-järjestelmissä.  Tutkimuksen aikana käytiin paljon hyvää keskustelua aiheesta, 

etenkin työmaavierailuiden ja jälkimarkkinointiyksikön haastattelun yhteydessä. Tärkeää 

onkin, että ongelmista ollaan tietoisia, jolloin niihin voidaan varautua ja ennen kaikkea 
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ne voidaan ennaltaehkäistä. Työtä varten tehty ongelmatyyppien listaus voi olla hyödyl-

linen silloin, kun vesikattotyövaihetta suunnitellaan ja toteutetaan. Ongelmien listausta 

voisi olla järkevää jatkaa myös tulevaisuudessa. 
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