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Opinnäytetyön aiheena käsiteltiin kumibitumikermien ja asennustapojen kehi-
tystä 50 vuodessa. Työssä tutkittiin rakentamisen kulttuuria ja suuntauksia 1970–
2020 luvuilla. Rakentamisessa käsiteltiin pääosassa kattoja ja valittuja katemate-
riaaleja. Varsinaisena pääkatemateriaalina tutkittiin kumibitumikermejä, joita 
myös kutsutaan kattohuovaksi. 
 
Työ tehtiin yhteystyössä BMI Icopal Oy:n kanssa. BMI Icopal Oy tuottaa ja myy 
maailmanlaajuisesti kumibitumikermejä sekä muita kattojen toimivuuteen liittyviä 
materiaaleja. Työtä on tarkoitus käyttää heidän tuotekehityksessään ja opetus-
toiminnassa.  
 
Työ tehtiin vertailemalla eri vuosikymmenien vaatimuksia, kuten rakennustiedon 
eli RT-kortiston ohjeita. Haastattelemalla kumibitumikermien asennukseen eri-
koistuneita pitkän työkokemuksen omaavia työntekijöitä ja niiden kautta saatujen 
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käytettävyyttä katemateriaalien valinnassa. Työssä tutkittiin materiaalien kierrät-
tämistä ja sen kehittymistä. 
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Käsitteitä 

Kumibitumikermi 

Kumibitumikermillä tarkoitetaan materiaalia, johon on yhdistetty elastomeereja, 

tukikerroksia ja bitumia. Se on vettä läpäisemätön ainekerros, joka yksinään tai 

yhdistettynä toimii vettä läpäisemättömänä ainekerroksena. 

Kumibitumi 

Kumibitumilla tarkoitetaan ainetta, kuten termoplastista elastomeeria, joka tuo 

kestävyyttä bitumiin. 

Puhallettu bitumi 

Puhallettua bitumia käytetään kumibitumikermien liimauksessa. Sen sulamisläm-

pötila on +220 astetta. Bitumi on tehty jalostamalla maaöljystä. 

SBS   

SBS on lyhenne styreenibutadieeniblokkikopolymeerista, jota käytetään kumibi-

tumin valmistuksessa. SBS:stä käytetään nimitystä kumibitumi. 

APP 

APP on lyhenne ataktinenpolypropeenista, jota käytettiin kumibitumikermien val-

misuksessa. APP:stä käytetään nimitystä muovibitumi. 

VE 

VE:llä tarkoitetaan vedeneristysluokkaa, jonka mukaan määräytyy materiaali vas-

taamaan tuoteluokkaa. Vedeneritysluokkia ovat VE 20, 40, 80 ja 80 R. 

TL 

TL:llä tarkoitetaan tuoteluokkaa, joka on määrätty vedeneritysluokissa. Tuote-

luokkia ovat TL 1, TL 2 ja TL 3. 
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1 Johdanto 

Rakennuksien katoilla pitää olla vettä läpäisemätön ainekerros, joka ohjaa veden 

sekä kosteuden pois katolta kattokaivoa, sadevesikourua tai -syöksyputkea pit-

kin. Rakennuksen käyttöikään vaikuttaa katon kunto ja siitä on pidettävä huolta 

sekä tarpeen mukaan vesikate täytyy saneerata. Saneeraaminen voidaan tehdä 

purkamalla vanha kate tai asentaa uusi kate vanhan katteen päälle. Vettä lä-

päisemättömänä ainekerroksena käytetään yleisesti kumibitumikermiä, tiiliä tai 

peltiä. Työssä tutkitaan yleisesti käytössä olevaa katemateriaalia kumibitumiker-

miä, jonka kulutuksen käyttöikä on noin 25–30 vuotta. (RT 85-10799 2003.) 

Kermien asennuksessa täytyy ottaa huomioon monia erilaisia määräyksiä sekä 

lakeja. Työssä tutkitaan näiden muutoksia usean vuoden ajalta. Katemateriaalia 

asentavan työntekijän tulee huomioida uudet määräykset kermien asennuk-

sessa, kierrättämisessä ja työturvallisuudessa.  

Työnantajan tulee huomioida ja noudattaa lakeja, jotta saadaan rakennuksille 

vettä läpäisemätön ainekerros asennettua turvallisesti. Työnantajan tulee huomi-

oida uudet kierrätykseen liittyvät lait ja määräykset. 

Kumibitumikermien kehitys ja kehityksen tutkiminen on tärkeää, jotta saadaan 

rakennuksille pitkä käyttöikä. Kermeistä on hyvä olla nykypäiväistä tietoa sen lu-

juudesta ja kestävyydestä. Kermejä on hyvä kehittää jatkuvasti ja kehityksen läh-

tökohtana on hyvä verrata uusia kermejä vanhoihin. 

2 Työn tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia materiaalien kehityksestä ja asennustapo-

jen muutoksista 1970–2020 luvuilta. Työn tarkoitus on kerätä tietoa kermien käy-

töstä, kehityksestä ja haastatteluja kokeneilta asentajilta BMI Icopal Oy:n tuote-

kehitykseen.  Työn tutkimuskysymys on, että miten materiaalit ja niiden käytettä-

vyys ovat kehittyneet sekä asennustavat muuttuneet 50 vuodessa. Työtä on tar-

koitus käyttää heidän tuotekehityksessään ja opetustoiminnassa. 
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3 Haastattelut 

Opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää haastattelujen avulla työntekijöiden huo-

maavia muutoksia asennustavoissa ja materiaalin kehityksessä. Haastattelut pi-

dettiin Lappeenrannassa 4.6.2020. Opinnäytetyössä haastateltiin bitumikermi-

kattoalalla työskenteleviä sekä työskennelleitä työntekijöitä. Työssä haastateltiin 

Markku Huittista, Petri Urosta ja Harri Silventoista, koska heillä on jokaisella noin 

20--30 vuoden kokemus bitumikermikattojen asennuksesta. 

Haastattelukysymyksiä olivat: Miten asennetaan? Miten materiaalin asennetta-

vuus on muuttunut? Miten asennustavat ovat muuttuneet? Onko asentaminen 

fyysisesti helpompaa kuin ennen? Onko työturvallisuudessa tullut parannuksia? 

Miten asentamisen kehittyminen on vaikuttanut ansioihin? Onko materiaalien 

kierrättämiseen tullut muutoksia? Mitkä ovat APP-kermin ja nykyaikaisen eli SBS-

kermin erot asennettavuudessa? Haastattelujen avulla saatiin paljon ja hyvää yk-

sityiskohtaista tietoa kehityksestä. 

4 Kattojen historia 

Ennen 1970-lukua jo 1800-luvulla alettiin käyttämään katon katemateriaalina 

huopakattoa. Silloin huopakattoa kutsuttiin niin sanotusti paperikatoksi eli lump-

puhuovaksi. Lumppuhuopa käsiteltiin tervalla ja sen päälle levitettiin hiekkaa 

useana kerroksena muodostaen kattohuovan. Tällä tavalla saatiin rakennuksen 

katolle vettä läpäisemätön kerros. Paperikatto ei saanut kovin laajaa suosiota, 

koska se oli tulenarkaa. (Museovirasto 2000.) 

Suomeen alettiin tuoda 1850-luvulta lähtien lumppuhuovan rinnalle asfaltti-

huopaa. Asfalttihuovan kyllästeenä käytettiin kivihiilitervaa. Sen ero verrattuna 

lumppuhuopaan oli, että sitä ei täytynyt asennusvaiheessa käsitellä tervalla ja 

hiekalla. (Museovirasto 2000.)  

Suomessa käynnistyi kattohuopateollisuus laajasti vuonna 1876. Kivihiilitervasta 

siirryttiin käyttämään vähitellen maaöljystä jalostettua bitumia. Semplatin oli ylei-

nen nimitys alkuaikoina bitumihuovalle. Bitumihuopa, joka oli entisaikainen nimi-

tys nykyaikaiselle kumibitumikermille, on ollut osana Suomen rakennusperintöä 
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noin sadan vuoden ajan. Bitumihuopa soveltui ja soveltuu edelleen kaiken tyyp-

pisille sekä kaltevuuksien omaaville rakennuksien katoille. (Museovirasto 2000.) 

Lumppuhuopakattoa korjattaessa 1970-luvun puolessa välissä räkäsaumateknii-

kalla, korjattavassa katteessa oli paljon kosteutta, joka hankaloitti katon sanee-

rausta. Yleensä lumppuhuopakattoja ei purettu vaan asennettiin uudet kumibitu-

mikermit vanhan vedeneristeen päälle. Räkäsaumatekniikka tarkoittaa bitumi-

huopien liittämistä toisiinsa sekä asennusalustaansa sulatettua bitumia apuna 

käyttäen. (Huittinen 2020.) 

Bitumi tehdään jalostamalla raakaöljyn lopputuotteesta. Kovia bitumeita saadaan 

puhallustekniikalla. Bitumin puhallusyksikössä käytetään syöttöä, jossa on oike-

assa suhteessa tislattua bitumia sekä puhallettua öljyä. Seos laitetaan reaktoriin 

ja siitä puhalletaan ilmaa läpi. Näin saadaan tapahtumaan erilaisia hapettumisre-

aktioita ja saadaan kovaa bitumia, joka soveltuu bitumihuopaan. (Aromaa 2016.) 

Kattohuopaa on vanhastaan käytetty kahdella tavalla. Tavat ovat tiivissauma- 

sekä kolmiorimakate. Nykyiset bitumihuopalaatat eli palahuopakatteet ovat olleet 

käytössä vasta pari vuosikymmentä, eli noin 1990–2020 luvuilla. Näitä ei käytetä 

bitumihuovan korjaukseen, koska ne eivät kuulu vanhaan rakennustapaan. (Mu-

seovirasto 2000.)  

Kattohuopien vedeneristysmateriaalina käytettiin vuoteen 1970 saakka puhallet-

tua bitumia. 1970-luvulla alettiin bitumiin lisäämään aineita, jotka paransivat kes-

tävyyttä. Samalla vuosiluvulla alettiin käyttämään joustavia ja kestäviä tukikerrok-

sia huovassa ja näin saatiin venymäominaisuudet paremmiksi. 1980-luvulla alet-

tiin tämän kehityksen takia käyttämään modifioituja kermejä bitumikermien si-

jaan. Kumibitumikermien pintakermin kiinnittäminen hitsaamalla, eli käyttämällä 

nestekaasupoltinta sulattamaan kermin alapinnassa olevaa kumibitumia, yleistyi 

1990-luvulla. Samalla vuosiluvulla alettiin pintakermien liimausta räkäsaumatek-

niikalla vähentää. (Ratilainen 2014.)  

4.1 Tasakatot 

1970-luvulla elementtirakentaminen kiihtyy asuinrakennusrakentamisessa. Ele-

menttirakentaminen on ollut ja on vieläkin nopeaa ja tehokasta rakentamista. 
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1970-luvun elementtitalojen rakenne oli kattojen osalta tasakattoinen ja katon 

katteena oli kumibitumikermi. Taloihin ei rakennettu käyttöullakkoa, ja tasakatolta 

nousivat hissikonehuoneet. Talotekniikan osalta taloihin rakennettiin koneelliset 

tulo- ja poistoilmakanavat. 1960-luvulta jatkunut konstruktiivisten pientalojen ra-

kentaminen jatkui 1970-luvulla, jossa talotyyppinä oli tasakatto. (Hannula & Sa-

lonen 2007.) 

1970-luvulla pientalorakentamisessa suosio oli matalan mallisissa taloissa, joissa 

pääsääntöisesti kattomallina oli tasakatto. Talot myös suunniteltiin jo rakennus-

vaiheessa sijoitettavaksi tontin etulaitaan ja näin saatiin asemakaava-alueelle yh-

tenäinen kaupunkikuva. Tasakattojen katemateriaalina käytettiin kumibitumiker-

mejä. Vuoden 1972 järjestetyissä asuntomessuissa messuraportti esitteli edel-

leen tasakattoisia omakoti- sekä rivitaloja. (Kammonen 2012.) 

Valtion teknologian tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan jopa 30 prosenttia 

ennen vuonna 1985 rakennetuista katoista on kärsinyt kosteusongelmista. Kos-

teusongelmien estämiseen alettiin 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa ke-

hittämään parempia tuotteita ja keskittymään katon kaltevuusvaatimuksiin. On-

gelmia ovat myös aiheuttaneet yli 200 asteisen kuuman bitumin levittämisen so-

lumuovieristeelle, jonka sulamislämpötila on matalampi ja näin eriste on sulanut 

sekä kermit ovat irronneet alustastaan. Alustastaan irtoamista sekä siitä johtuvaa 

katteen kuprulle muuttumista kutsutaan kryptaantumiseksi. Kryptaantuminen ai-

heuttaa katteeseen vaurioita ja estää veden liikkumisen esteettömästi. Toistuva 

mekaaninen kuormitus aiheuttaa myös katteen vetolujuuden heikentymistä sekä 

venymää. Suurimmat syyt katteen vedenpitämättömyydelle ennen vuotta 1985 

rakennetuissa katoissa olivat vedeneristyksen laatu, liian pehmeät vedeneristeen 

alustat, liikuntasaumojen puutteellisuus, puutteet ylösnostoissa sekä erilaisten 

detaljienratkaisujen puutteellinen toteutus. (Nieminen, Kouhia & Pulakka 2010.) 

Vuosiluvun 1980 postmodernismin eli jälkimodernismin aikakauden jälkeen 

1990–2010-luvuilla alettiin asemakaava-alueita kehittämään parempaan suun-

taan. Rakennukset alettiin suunnitella enemmän arkkitehtuurimaisesti. Ihmisten 

vapaa-ajan lisääntyminen sekä jatkuva elämisen parantaminen näkyy nykypäi-

vän arkkitehtuurissa. Uutena mahdollisuutena tuli suunnitella asunnot käyttäjä-
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profiilin mukaan esimerkiksi vanhuksille. Terassitalokäsitys yleistyi, koska raken-

nettiin porrastavia rakennuksia, jossa alemman kerroksen katto toimii ylemmän 

kerroksen terassina. Näissä kattomalleissa käytetään pääsääntöisesti kumibitu-

mikermiä. Uusi arkkitehtuurimalli mahdollistaa rakennuksen katon suunnittelun 

harjakatoksi, jonka vesikaton katteena voi olla kumibitumikermi, pelti- tai tiilikatto. 

(Hannula & Salonen 2007.) 

4.2 Harjakatot 

Siirryttäessä rakentamisessa tasakattoisista taloista harjakattoisiksi 1980-luvulla 

alkoi harjakatto mallisten talojen suosio. Vastapainona tällä rakentamiselle oli la-

pekattoiset talot, joita esimerkiksi tehtiin Varkauden asuntomessuilla rantaton-

teille sijoittuviin taloissa vuonna 1991. (Kammonen 2012.)  

Luvuilla 1975–1990 kerrostalojen runkona toimi BES-runko eli betonielement-

tistandardijärjestelmä. BES-rungon ansiosta rakennuksen arkkitehtuuria voitiin 

kehittää enemmän nykyaikaisempaan suuntaa. Rakennuksien kattorakenne 

muuttui harja- sekä pulpettikattoisiksi, ja katemateriaalina yleistyi pelti- ja tiilikate. 

(Neuvonen 2006.)  

Harja- ja pulpettikattoisia taloja on tullut vastaan uusissa kerrostaloissa. 2010–

2020 luvuilla on yleistymässä, että jyrkkiin kaltevuuksiin katoille asennetaan ku-

mibitumikermi. Ennen vuotta 2010 ei harjakattoisissa taloissa käytetty kuin pelti-

katetta. Suunnittelijat ovat ajatelleet kermin vähentävän ääntä, koska peltikate 

pitää sateella ääntä ja huopakatto on äänetön. Jyrkkiä kattoja tehtäessä pitää 

kiinnittää erityistä huomiota asennustapoihin sekä työturvallisuuteen. (Uronen 

2020.) 

4.3 Viherkatot 

Viherkattojen rakenteena ovat 2020-luvulla loivissa, kuten suhdeluvultaan 1:20-

1:50 viherkatoissa alhaalta ylöspäin katsoessa: Teräsbetonikallistusvalu, kylmä-

bitumisively, VE 80 R:n mukainen vedeneristyskerros eli kaksi kertaa kumibitu-

mikermi, juurisuojattukermi, salaojamatto, lämmöneristys, suodatinkangas, te-

räsbetonilaatta, kasvualustan salaojitus, suodatinkangas, viherkaton kasvualusta 

ja kasvillisuus (kuva 1). (RT 85-11205 2016.) 
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Viherkattoja on käytetty rakenneratkaisuina jo satoja vuosia esimerkiksi Rooman 

valtakunnan ajalta, koska kasvillisuus sekä kasvualusta ovat toimineet hyvänä 

lämmöneristeenä. Suomessa rakenteena käytössä olleen turvekaton vedeneris-

teenä käytettiin tuohta satoja vuosia sitten. 1800-luvulla Saksa oli nykyaikaisen 

viherkattojen syntymaa ja jo silloin vedeneristeenä käytettiin tervapaperikerrok-

sia. Tervapaperikerroksen päälle asennettiin sora tai hiekka suojaamaan vede-

neristystä ympäristön vaikutukselta. Vielä 1980-luvulla rakennettuja kattoja ovat 

pysyneet ehjinä sekä vedenpitävinä. 1966-luvulla julkaistussa RT-kortissa viher-

katon rakenne oli määrätty eri tavalla kuin nykyinen määräys. Alhaalta ylöspäin 

katsoessa: Lämmöneristys, tuuletusväli, kattokannattajat, ruodelaudoitus, tiivis-

tyspahvit sekä bitumimatto, salaojituskerros ja turvekate. (Lalli 2014.)  

Viherkattojen käytettävyys 1970-luvulta lähtien on vakinaistunut 1960-luvulla 

Saksassa aloitetun tutkimustyön lisääntyessä. 1980-luvulla viherkattojen raken-

teet ovat kehittyneet kevyemmiksi sekä halvemmiksi. Tuolloin viherkattojen 

käyttö kiihtyi 15–20 prosenttia vuodessa aina nykypäivään asti. Vedeneristeen, 

eli nykyaikaisen kumibitumikermien osalta kehitystä on tapahtunut sen käyttöiän 

kasvaessa. Viherkaton tulee RT-kortin huolto-ohjeiden perusteella poistaa sinne 

kuulumaton kasvillisuus, kuten rikkaruohot ja koivuntaimenet, koska ne voivat va-

hingoittaa vedeneristyskerrosta. Viherkatot rakennetaan yleensä loiviksi katoiksi 

ja vedeneristys toimii myös höyryn- sekä ilmansulkuna. Yläpuolinen rasitus sekä 

alustassa oleva höyrynpaine ei saa päästä irrottamaan vedeneristystä alustas-

taan RT-kortin ohjeiden mukaan. Juurisuojattua kumibitumikermiä tulee käyttää 

varsinaisen vedeneristekerroksen päällä viherkattorakenteessa. Juurisuojattu-

kermi estää kasvillisuuden juuria rikkomasta vedeneristettä sekä kermille on ole-

massa EN-standardi 13948, jonka mukaan tuotteen juurien tunkeutuman esto on 

riittävä. (Lalli 2014.)  

Rakentamismääräyskokoelmassa osassa C 2 annetaan vedeneristykselle kolme 

kosteusteknistä määräystä: 

”Vesikaton on estettävä sadeveden, lumen ja sulamisveden tunkeutuminen kat-

torakenteisiin, seiniin ja sisätiloihin.”  
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”Katto on suunniteltava ja rakennettava siten, että vesi poistuu katolta suunnitel-

lulla tavalla rakennusta vahingoittamatta.”  

”Vesikatolla on oltava katteelle sopiva riittävä kaltevuus ja tiiviys veden poisjoh-

tamiseksi. Katteen on kestettävä ilmastorasitukset, lumen ja jään aiheuttamat ra-

situkset sekä huoltotoimenpiteiden vaatima liikkuminen katolla.”. (RT RakMK-

21749 2018.) 

Viherkattojen kiinnostus ihmisten keskuudessa on kehittynyt esimerkiksi Google 

hakusanalla ’’Green roof’’ tuotti vuonna 2010 800 000 osumaa ja vuonna 

2013 121 000 000 osumaa. (Lehvävirta 2007—2013.) 

 

 

Kuva 1. Viherkattorakenne (BMI Icopal Oy) 

4.4  Liikennetasot  

Liikennetasoilla kuten pihakansilla on ollut käytössä 1900-luvun alusta lähtien ki-

vihiilitervakermejä. Liikennetasojen rakenteena toimivat eri rakennekerrokset. 

Nykyaikainen määräyksien mukainen rakenne 2020-luvulla on alhaalta ylöspäin 

katsoessa: teräsbetonikallistusvalu, kylmäbitumisively, VE 80R:n mukainen ve-

deneristyskerros, salaojakerros, lämmöneristekerros, suodatinkangas, tasaus-

hiekka ja asfaltti (kuva 2). (RT 103243 2020.) 
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Vuosiluvuilla 1970–1980 liikennetasoilla määrättiin rakenne tehtäväksi suljetuksi 

rakenteeksi, eli vedeneristyskerros tehtiin lämmöneristeen päälle sekä kermi 

asennettiin pisteittäin kiinni sulaa bitumia apua käyttäen lämmöneristeeseen. 

1990-luvulla liikennetasoilla määrättiin rakenne tehtäväksi käännettynä kattona, 

jota käytetään määräyksissä vielä 2020-luvullakin. Käännetyssä katossa vede-

neristys asennetaan lämmöneristeen alle. 1990-luvulla alkoi myös vakinaistu-

maan kumibitumikermien käyttö sekä asennustapa muuttui siten, että kumibitu-

mikermit asennetaan kauttaaltaan liimaten alustaansa. Samalla vuosikymme-

nellä aloitettiin käyttämään asennuksessa kolminkertaista kermikerrosta sekä 

kiinnitettiin huomio määräyksissä kermin tarttuvuuteen alustaansa. (RT 103243 

2020.) 

 

Kuva 2. Liikennetasonrakenne (BMI Icopal Oy) 
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4.5 Radonsuojaus 

Maaperässä oleva uraani ja radium kasvattavat maaperän huokosilmaa. Pitkäai-

kainen altistuminen radonille kasvattaa keuhkosyöpäriskiä. Ympäristöministeriön 

asetus 465/2014 pohjarakenteista tuli voimaan 1.9.2014. Asetuksessa määrät-

tiin, että rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon ra-

donriskit. Asetuksessa mainittiin myös, että torjunnalla on kosteusteknisesti 

myönteisiä vaikutuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta 

1044/2018 säteilystä tuli voimaan 15.12.2018. Asetuksessa määrättiin, että asun-

non ja oleskelutilan sisäilman radonpitoisuuden viiteavo on 300 Bq/m3 ja uuden 

rakennuksen viitearvo on 200 Bq/m3. Ympäristöministeriön asetus uuden raken-

nuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017 tuli voimaan 1.1.2018. Sisäil-

mastoluokituksessa määrätään sisäilman radonpitoisuuden enimmäisarvoksi S 1 

ja S 2, eli sisäilmaluokissa 100 Bq/m3. (RT 103123 2019.) 

Radonkaasun pääseminen huoneistoilmaan estetään asentamalla kumibitumi-

kermi esimerkiksi KM-S 170/4000, tuoteluokaltaan TL 2 perustusvaiheessa talon 

rungon sisäpuolella sekä laattojen saumoihin (kuva 3). Kermin pystysuora osa 

perustukseen tulee olla minimissään 150 millimetriä ja betonilaatan alle jäävä osa 

tulee olla vähintään 150 millimetriä. (RT 103123 2019.)  

Asetuksien mukaan kumibitumikermien käyttö radonsuojauksessa astui voimaan 

vuonna 2014, eli kermien käyttö radonsuojaus tarkoitukseen on aika uusi kek-

sintö. (RT 103123 2019.)  

 

Kuva 3. Radonsuojaus betonilaatassa (RT-103123) 
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5 Perustiedot 

5.1 Vaatimukset 

Rakennusmääräyskokoelman toisessa luvussa määrätään rakennuksen kos-

teusteknisestä toiminnasta. Sisäisistä tai ulkoisista kosteudenlähteistä peräisin 

olevia kosteuksia, kuten vesikatolle tulevaa vettä, ei saa päästä rakenteisiin. Ra-

kennuksen vaipan on oltava yhtenäinen. Rakennukseen kohdistuvan kosteuden 

täytyy poistua haittaa aiheuttamatta. Vesikatolta veden tulee poistua vahingoitta-

matta rakennusta ja vesikaton kaltevuus tulee olla katteelle sopiva. (RT RakMk-

21749 2017.) 

Laboratorion tuloksista pystytään näkemään, että SBS-modifioitujen bitumikermi-

katteiden käyttöikä säilyy. Yli 30 vuoden katteiden tulokset ylittivät lähes aina uu-

sien kermien vaatimukset. APP-kermien tuloksissa kylmäominaisuudet tulivat 

heikoimpina esille. (Ratilainen 2014.) 

SBS sekä APP ovat yleisimpiä modifioituja bitumeita. SBS on kumibitumi ja APP 

on muovibitumi. Lisäaineena käytettävät polymeerit parantavat venymää, kyl-

mänsietoa, taivutettavuutta. Merkittävien ero APP:n ja SBS:n välillä ovat, että 

SBS on elastista, joten sen muodonmuutos palautuu. APP on plastista, joten sen 

muodonmuutos on pysyvää. (Ratilainen 2014.) 

APP-kermit asennettiin yksikerroskatteena noin vuosina 1980–1990 alustan 

päälle. Kermien asentamiseen tarvittiin enemmän lämpöä kuin normaaleihin ker-

meihin, eli kumibitumikermeihin verrattuna. Uusia APP-kermikattoja täytyi käydä 

kermien saumoja korjaamassa tasaisin väliajoin. 2000-luvulla APP-kermikattoja 

on jouduttu purkamaan, koska ne ovat olleet kuprulla, eikä uutta katetta ole voitu 

asentaa vanhan päälle. (Uronen 2020.) 

Vesikaton kaltevuus merkitään suhdelukuna. Suhdeluku määrittää vedeneristys-

luokan, jonka mukaan valitaan katteelle tuoteluokka (kuva 4,5 ja 6). Suhdeluku 

määräytyy rakennuksen katon lappeen suhde lappeen vaakasuoraan projekto-

riin. Rakennuksen katon tulee olla riittävän kalteva, jotta vesi pääsee vapaasti 

poistumaan katolta. Katon kaltevuudelle on määrätty asemakaavassa kaltevuus 

sekä enimmäis- ja vähimmäiskaltevuudet. (RT 85-10799 2003.) 
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Kuva 4. Kattokaltevuudet (RT-85-11253) 

 

Kuva 5. Kattojen kaltevuuden suhdeluvut (Kattoliito 2007) 

 

Kuva 6. Suhdelukujen hahmotus (Kattoliitto 2007) 

Yleisimpiä käytössä olevia kumibitumikermejä ovat KP-S 170/5000. KP-S 

170/5000:lla tarkoitetaan hitsattavaa pintakermiä, tuotenimeltään pintapolaria. 

Nimekkeessä 170 tarkoittaa, että kermiä on vahvistettu kumibitumilla kyllästetyllä 
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polyesteritukikerroksella 170 grammaa neliömetrille. Nimikkeessä 5000 tarkoite-

taan nimellisarvopainoa neliömetrille. Tuoteluokka on TL 2. Rullan pituus kahdek-

san metriä ja leveys yksi metri. (Pintapolar tuoteseloste 2018.) 

KM-S 170/3000. KM-S 170/3000:lla tarkoitetaan liimattavaa aluskermiä, tuoteni-

meltään polaria. Nimekkeessä 170 tarkoittaa, että kermiä on vahvistettu kumibi-

tumilla kyllästetyllä polyesteri tukikerroksella 170 grammaa neliömetrille. Nimik-

keessä 3000 tarkoitetaan nimellisarvo painoa neliömetrille. Tuoteluokka on TL 2. 

Rullan pituus kymmenen metriä ja leveys yksi metriä. (Polar tuoteseloste 2013.) 

Erilaisia kermejä on lanseerattu BMI Icopalin toimesta 2000-luvulla. Laippapolar, 

jossa kumibitumi on kermin molemmin puolin, eikä hiekkaa tai sirotekiveä ole ker-

missä ja sitä pystytään työstämään tulta apuna käyttäen kummaltakin puolelta. 

Kermin käyttö soveltuu kaivojen- sekä läpivientikumien asennukseen varmistaan 

niiden tarttuvuus kermiin. (Laippapolar tuoteseloste N.D..) 

Harsopolar, jossa kumibitumi on molemmin puolin kermiä, eikä hiekkaa tai siro-

tekiveä ole kermissä ja sitä pystytään työstämään tulta apuna käyttäen kummal-

takin puolelta kermiä. Kermin käyttö soveltuu perusmuurin vedeneristeeksi, kun 

kermiin saadaan eristelevyt kiinnitettyä ilman mekaanista kiinnitystä. (Harsopolar 

tuoteseloste N.D..) 

5.2 Asentaminen 

Ennen katteen asentamista varmistetaan, että työskentelyolosuhteet ovat moit-

teettomat työnsuorittamiseen. Kattaminen pyritään tekemään yhtäjaksoisesti val-

miiksi. Poikkeusolosuhteissa kuten talvella voidaan kiinnittää aluskermi ainoas-

taan katteeksi ja pintakermi tehdä myöhemmin olosuhteiden parantuessa. Työ-

järjestys suunnitellaan siten, että ulkopuolelta tuleva ja sisäpuolinen kosteus pää-

sevät poistumaan vahingoittamatta rakenteita. Ennen katteen asentamista, asen-

tamisen aikana ja sen päätyttyä pidetään tarvittavat tarkastukset, että asentami-

nen on tapahtunut ohjeiden mukaan. Kermien suuntaukset tehdään katolle siten, 

että vesi pääsee poistumaan katolta esteettömästi ja eikä tule vastasaumoja ka-

tolle. Vastasaumalla tarkoitetaan, että sauma on vasten veden kulkusuuntaa ka-

ton kaltevuuden mukaan. (RT 85-10851 2005.) 
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Kermien asennustapoja ovat sauma- ja pisteliimaus, kauttaaltaan liimaus ja hit-

saus. Sauma- ja pisteliimaus tarkoittaa, että sulaa puhallettua- tai kumibitumia 

kaadetaan saumoihin ja pisteittäin kermin keskikohtaan noin 500 millimetrin vä-

lein. Tässä asennustavassa käytetään yleisesti KM-S 170/3000 tuotetta. Kaut-

taaltaan liimaus tarkoittaa, että sulaa puhallettua- tai kumibitumia kaadetaan koko 

kermin alueelle. Tässä asennustavassa käytetään yleisesti KP-S 170/4000 tuo-

tetta. Hitsaten tarkoittaa, että tulella kuumennetaan kermin alapintaan ja ker-

missä oleva kumibitumi sulaa kiinnittyen alustaansa. Tässä asennustavassa käy-

tetään yleisesti KP-S 170/5000 tuotetta. (RT 85-10851 2005.) 

Kermien mekaaninen kiinnitys, jossa kermit kiinnitettään alustaan, kuten pontti-

laudoitukseen, betoniin ja eritelevyyn kiinnikkeitä apuna käyttäen. Kiinnikkeet tu-

lee olla KLA-luokan, eli korroosionkestäviä kiinnikkeitä. (RT 85-10851 2005.) 

Ennen vuotta 2005 ei kiinnikkeitä käytetty kermien kiinnittämiseen alustaansa. 

Kermit vain liimattiin bitumilla tai hitsattiin tulta apuna käyttäen. (Uronen 2020.) 

Vanha asennustapa 

Vuonna 1974 asennettiin vanhan lumppuhuovan päälle uudenaikaista bitumi-

huopaa. Bitumihuopa asennettiin räkäsaumatekniikalla (kuva 7), eli nykypäiväi-

sellä kauttaaltaan liimaten tekniikalla. Räkäsaumatekniikalla asennettiin myös 

pintakermi, kun nykyisin tekniikkaa käytetään asennettaessa Polar tuotetta, kuten 

pohjakermiä. Räkäsauman vaatimuksia on kaksi: puhdas- sekä ei-puhdassau-

matyö. Puhdassaumatyössä saumat tasoitettiin lastalla ja vaatimus oli sauman 

pursuamiseen 90 millimetriä. Räkäsaumatekniikalla tehtäessä kermien asennus 

oli paljon nopeampaa kuin nykyaikaisella hitsaamistekniikalla tehtäessä. Asen-

nustavassa palkkiot olivat suurempia, toki siihen myös vaikuttaa urakan erilainen 

hinnoittelu. Icopalin tuotteisiin esimerkiksi, Pinta Polariin tuli hyviä muutoksia 

2000-luvun alussa, kun kumibitumin pintaan tuli urat, jotka helpottivat asennusta, 

kun työstettävyys on parempi. Icopal Oy:n tuotteissa on ollut myös hyvää, että 

tuotteet ovat olleet aina tasalaatuisia. (Huittinen 2020.) 

Ennen 2000-luvun alkua kermirullat olivat painavampia, johtuen siitä, että rullista, 

kuten Icopal Pinta Polarissa, oli kaksi metriä enemmän pituutta. Pituuden muut-

tuminen vähensi painoa noin 11 kilogrammaa. Pituuden muuttuminen johtuu siitä, 
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että työturvallisuudessa alettiin panostamaan nostettuihin kuormiin. Rullien ly-

hentyminen aiheutti myös työn tehokkuuden laskun noin 10 prosenttiyksiköllä. 

Tehokkuuden lasku johtuu siitä, että saman ajan käyttää rullan asentamiseen rul-

lan pituudesta riippumatta. (Uronen 2020.) 

 

Kuva 7. Vanha asennustapa (BMI Icopal Oy, svenska) 

Nykyaikainen asennustapa 

2000-luvulla ei enää räkäsaumatekniikkaa käytettyä asentamisessa. Pintapola-

rin, eli pintakermin asentaminen tehdään hitsaamalla kaasupoltinta (kuva 8 ja 9), 

apuna käyttäen. Polar eli pohjakermi tehdään vieläkin sulalla bitumilla liimaten. 

Pintakermiin on tullut hyviä muutoksia, kuten kermin pohjaan urat, jotka helpotta-

vat työstettävyyttä. (Silventoinen 2020.) 

Vuosiluvulla 2010–2020 asentaminen on hitaampaa kuin ennen.  Tehokkuuteen 

vaikuttaa rullan pituuden muuttuminen, toki se on vaikuttanut positiivisesti työn 

fyysisyyteen. Icopal Oy:n tuotteiden tasalaatuisuus on pysynyt samana vuosien 

ajan, joka vaikuttaa tehokkuuteen hyvällä tavalla. Rulla ei tee hitsausvaiheen lo-

pussa kääntymistä. Pintapolarin pohjaan tulleet urat ovat vaikuttaneet hyvin 

asennettavuuteen. (Uronen 2020.)   
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Kuva 8. Kaasupoltin (Peltitarvike Oy) 

 

Kuva 9. Kermin hitsaus (Työterveyslaitos) 

6 Kierrättäminen 

Kumibitumikermien kierrättämisestä ei keskusteltu uudisrakennustyömaalla tai 

saneeraustyömaalla ennen vuotta 2000. Jätehuopa laitettiin samalle työmaan 

roskalavalle kuin rakennusjäte. (Huittinen & Uronen 2020.)  

Kierrätysrenkaan kierrätys, josta pystytään tekemään asfaltointiin soveltuvaa bi-

tumia, alkoi 1990-luvulla. Euroopan Unionin alueella eli EU:ssa alkoi vuosina 

1999 ja 2000 tulemaan erilaisia direktiivejä renkaiden uusiokäyttöön. Erilaisia val-
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mistustekniikoita uusiokäytön varmistamiseksi ovat ambientte-, gryogeeni-, mär-

käjauhatus- sekä korkeapainevesitekniikka. Kierrätysrengasmodifioitu kumibi-

tumi sisältää bitumia ja kumijauhetta. Keskeisimpiä kierrätysrengasmodifioidun 

kumibitumin laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat kierrätysrenkaan suhde bitumiin, 

sekoituslämpötila ja -aika, viskositeetti, ominaispaino. (Aurinko 2016.) 

Bitumikermit 

Kumibitumikermien kierrättämiseen alettiin kiinnittämään enemmän huomiota 

2000-luvun alussa. Jätehuopa lajiteltiin erilliselle roskalavalle ja vietiin kaatopai-

kalle kierrätykseen. (Uronen 2020.) 

Vanhan määrätyn jätelain perusteella vuodelta 1997 määrätään, että rakentami-

nen on suunniteltava ja tehtävä sekä rakennusjätteet kerättävä ja kuljetettava si-

ten, että jätemateriaalit pidetään erilleen ja lajitellaan erikseen. Erikseen ei ole 

mainintaa bitumista. (Laki valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 295/1997.)  

Valtioneuvoston päätöksen mukaan säädetyn jätelain 646/2011 nojalla raken-

nushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteutta-

misesta siten, että jätemateriaalit otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Toimin-

nassa syntyy mahdollisimman vähän ja mahdollisimman haitatonta rakennus- ja 

purkujätettä. (Laki valtioneuvoston asetuksesta jätteistä 179/2012.) 

Asbestikermi 

Bitumikermeissä käytettiin asbestia lujittamaan kermiä ulkoisiltabtekijöiltä, kuten 

kuumuuden ja pakkasen kestävyydeltä. Asbestia käytettiin kermeissä lisäai-

neena biutumin lisäksi vahvistamaan kermiä. Asbestia käytettiin jo Yhdysval-

loissa vuodesta 1910 lähtien. Suomessa asbestia käytettiin lisäaineena ker-

meissä vuodesta 1930 lähtien. Joissakin kermeissä käytettiin vielä 1980-luvulla 

asbestia pitoisuuden ollessa noin yksi prosentti. (Työterveyslaitos 2016.) 

Asbestin purkamiseen tuli lain tasolle määräys 1.1.2016. Laissa määrätään, mi-

ten asbestipurkua suoritetaan työntekijälle vaaraa aiheuttamatta. Asbestin käyt-

tökielto astui Suomessa voimaan vuonna 1994. Asbestipurkaminen aloitetaan 

kartoittamalla purettava materiaali asbestinäyttein. Näyteanalyysin jälkeen selvi-

tetään asbestilaatu, joita voivat olla esimerkiksi krysotiili, krokitoliitti, antofylliitti tai 
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gruneriitti. Mikäli rakennusmateriaali näyteanalyysivastauksessa näkyy, että ma-

teriaalin sisältävän asbestia, niin materiaalin voi purkaa ainoastaan purkukoulu-

tuksen suorittanut henkilö ja purkamista suorittavalla yrityksellä täytyy olla alue-

hallintoviraston myöntämä pätevyys. Ennen asbestipurkua tulee Aluehallintovi-

rastolle toimittaa ennakkoilmoitus alkavasta purkamisesta, jossa mainitaan esi-

merkiksi työntekijät, purkumenetelmä ja työkohde. Kattohuovan purkumenetelmä 

on muu purkumenetelmä. Asbestijäte tulee lajitella katolla ja toimittaa jätease-

malle suljetuissa paketeissa, josta ne kierrätetään määräyksien mukaisesti. (Mä-

kelä 2019.) 

7 ISO- ja EN-standardit 

Sertifikaattilausuntoihin eli CE-merkintöihin, ranskan kielellä Conformite Euro-

peenne, BMI Icopal Oy on saanut standardisoinnin keskusjärjestön myöntämän 

ISO:n merkinnän. ISO sertifikaatteja on myönnetty kaksi. ISO 9001:2015, joka 

käsittää yrityksen laatua ja laadun varmistusta. ISO 14001:2015, joka käsittää 

yrityksen ympäristöajattelua. Sertifikaateissa mainitaan, että sertifikaatti on voi-

massa seuraavassa laajuudessa: Kateaineiden bitumipohjaisten tuotteiden 

suunnittelu, tuotekehitys, tuotanto, markkinointi ja myynti sekä konserni- ja osto-

tuotteiden myynti ja markkinointi. (Haarala 2018.) 

Bitumikermien määritelmät ja vaatimukset määritellään standarteissa SFS 5010 

sekä EN 13707:2013. EN-standarteissa tutkitaan repäisylujuutta, taivutetta-

vuutta, vetolujuutta sekä venymää +23 asteessa, sauman vetolujuutta, vetolu-

juutta sekä venymää -20 asteessa. Laboratorion mittauksien perusteella verrat-

tuna vuoden 1994, 2004 ja 2014 kermejä saatiin lukuarvoihin erilaisia muutoksia: 

 

SBS ABB 

repäisylujuus on parantunut repäisylujuus on parantunut 

taivutettavuus on parantunut taivutettavuus on pysynyt samana 
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vetolujuus on parantunut vetolujuus on parantunut 

venymä on parantunut venymä on parantunut 

sauman vetolujuus on parantunut sauman vetolujuus on pysynyt sa-

mana 

 

Kermejä ulkopuolisesti rasitustekijöitä ovat mekaaniset, sähkömagneettiset, ter-

miset, kemialliset, biologiset ja ilmastolliset tekijät. Kermien sisäpuolisia rasitus-

tekijöitä ovat rakenteista ja käytöstä johtuvat tekijät. (Ratilainen 2014.)  

8 Työturvallisuus 

Työterveyslaitoksen mukaan, katolla työskennellessä täytyy työntekijän käyttää 

kokovaljasta ja turvaköyttä vaimentimineen (kuva 10). Köysi tulee asentaa paik-

kaan, kuten kattopollareihin, jotka kestävät vähintään tuhannen kilogramman 

kuormituksen. Putoamissuojain on tarkastettava aina ennen sen asentamista ja 

käyttöönottoa. Työnantajan tulee määräyksien mukaan valita katolle oikeanlai-

nen ja turvallinen putoamissuojaus ja valvoa niiden käyttöä. Työntekijän tulee 

noudattaa työnantajan ohjeita ja ilmoittaa työnantajalle mahdollisista puutteista 

työturvallisuudessa. Putoamissuojaukset tulee tarkastaa ja huoltaa niihin päte-

vyyden saaneet henkilöt vuosittain. Turvavaljaissa tulee olla merkintä tarkastuk-

sesta.  Suojalasit ja kypärä ovat myös tarpeen katolla työskennellessä (Työter-

veyslaitos 2020.) 
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Kuva 10. Turvavaljaat (K-Rauta Oy) 

8.1 Putoamissuojaus 

Uuden työturvallisuuslain asetuksen 738/2002 nojalla pykälässä 27 määrätään, 

että suojakaiteiden on oltava mahdollisemman yhtenäisiä. Pykälässä 28 määrä-

tään, että korkealla tehtävässä työssä on käytettävä putoamisen estävällä suo-

jauksella varustettuja työtasoja tai henkilönostolaitteita taikka suojaverkkoja tai 

muita rakenteisiin kiinnitettäviä putoamisen estäviä suojarakenteita. Jos tällaisten 

laitteiden tai rakenteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on 

käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa putoamisen estävää valjastyyppistä henki-

lönsuojainta köysineen. Köydet on kiinnitettävä turvallisesti. (Laki valtioneuvoston 

asetuksesta rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 

Vanhassa vuonna 1987 säädetyssä määräyksessä putoamisvaaran osalta mää-

rättiin, että sellaisissa paikoissa, joissa työntekijät työtä suorittaessaan tai liikku-

essaan saattavat pudota taikka esineet pudotessaan tai kaatuessaan voivat heitä 

vahingoittaa, tulee työn laatuun katsoen olla tarkoituksenmukaisia kaiteita, ai-

tauksia, suojakatoksia tai muita turvallisuuslaitteita. (Laki työturvallisuuslain 

muuttumisesta 27/1987.) 

Vuosiluvuilla 1970–2000 katolla työskenneltäessä ei käytetty katolle soveltuvia 

vastapainokaiteita putoamissuojauksena, joskus oli käytössä turvavaljaat. Työ-

turvallisuuteen ei silloin kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin 2000-luvulla. 2000-
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luvulla aloitettiin käyttämään kuvan 11 mukaisia vastapinokaiteita. (Huittinen 

2020.) 

Työturvallisuus putoamissuojauksen osalta on parantunut uusien säädöksien 

mukaan. 2000-luvulla on aloitettu kiinnittämään enemmän huomiota työturvalli-

suussuunnitelmiin ja niiden ohjeisiin. (Uronen 2020.) 

Uusien sekä saneerattavien kattojen yläpohjat täytyy suunnitella siten, että olen-

naiset tekniset vaatimukset täyttyvät ja ne voidaan huoltaa kunnossapidolla käyt-

töiän ajan. Yläpohjiin käytettävien materiaalien tulee täyttää käyttö- ja huoltotur-

vallisuuden sekä työterveyden vaatimukset. (RIL 107 2012.) 

Vuonna 2018 internetkyselyn mukaan omakotitalojen katoilla asuntojen omistajat 

ovat pudonneet ollessaan katolla tekemässä tarkastusta tai korjaustoimenpiteitä 

kaksi prosenttia vastaajista. Vastaajia kyselyllä oli 2208 henkilöä. Kyselyssä ei 

kerrottu, että mikä oli katteen materiaali. (Keränen 2018.) 

 

Kuva 11. Vastapainokaiteet (Peltitarvike Oy) 

8.2 Henkilösuojaimet 

Määrätyssä työturvallisuuslaissa vuodelta 1958 pykälässä 20 käsitellään henki-

lökohtaisia suojavälineitä. Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaran torju-

miseksi ei voida ryhtyä tai sitä ei voida välttää niin työntekijälle tulee työnantajan 

varattava henkilökohtaiset suojavälineet. Mikäli työn laatu tai työolosuhteet vaa-

tivat työpuvun tai muun suojavälineen käytön niin on sellainen annettava työnte-

kijän käyttöön. Suojaimia tulee olla riittävästi käytössä. (Laki työturvallisuudesta 

299/1958.) 
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Laissa vuodelta 1993 määrätään henkilökohtaisiksi suojaimiksi käytettäväksi kat-

toalalla suojakypärä rakennustyömaalla ei mainita erikseen kattoalaa. Turvaken-

gät, silmäsuojaimet sulien aineiden kanssa työskennellessä, suojakäsineet kuu-

mien aineiden kanssa työskennellessä ja turvavaljaat määrätään henkilösuo-

jaimiksi katolla. (Laki valtioneuvoston päätöksestä henkilösuojainten valinnasta 

ja käytöstä 1407/1993.) 

Uudessa vuonna 2002 määrätyssä laissa luvussa 15 määrätään henkilökohtai-

sista suojaimista. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijälle vaatimuk-

sien täyttämät ja tarkoituksen mukaiset suojaimet, mikäli sairastumisen tai tapa-

turman vaaraa ei voida välttää työskentelyolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpi-

teillä. (Laki työturvallisuudesta 738/2002.) 

Henkilösuojaimia, kuten suojakypärää ja silmäsuojaimia ei käytetty 1970--2000 

luvuilla mutta turvakengät ja -käsineet olivat käytössä. Uudisrakennustyömaalla 

suojakypärä tuli pakolliseksi noin 1990-luvulla. Vuonna 2020 vieläkin työntekijät 

vieroksuvat suojakypärän käyttämistä saneerauskohdetyömaalla, mutta uudis-

kohdetyömaalla se on käytössä. Työturvallisuus on mennyt kehityksessä eteen-

päin. (Uronen 2020.) 

9 Yhteenveto 

Lakimääräyksissä sekä asennusohjeissa kermeille oli tapahtunut isoja muutok-

sia. Isoimmat muutokset olivat tapahtuneet kattojen rakenteissa sekä työturvalli-

suudessa. Kattojen rakenne oli muuttunut 1970-luvun tasakattoisista taloista 

2020-luvun arkkitehtuurimaiseen harja- tai pulpettikattoisiin taloihin. Kumibitumi-

kermien käytettävyyteen oli tullut muutoksia, kun pelti- ja tiilikate on vakinaistanut 

asemaansa kattojen katemateriaalina. Katemateriaalien valintaan on vaikuttanut 

olennaisena osana katon kaltevuus. Pitkään kattoalalla toimineiden työntekijöi-

den haastatteluiden perusteella asennustavat ja kermien asennettavuuteen on 

tullut hyviä ja työtä nopeuttavia muutoksia. 

Erilaisissa kattoratkaisuissa, eritoten viherkatossa on tullut selvää tuotekehitystä 

kermien ja vaatimuksien suhteen. Radonkaasun kulkeutumista on alettu säätä-
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mään määräyksissä ja sen kulkeutumisen estämiseksi käytetään kermiä. Kumi-

bitumikermien laatu ja kestävyys ovat parantuneet sekä APP-kermien käytettä-

vyys on vähentynyt sen huonojen ominaisuuksien takia. Työturvallisuuteen on 

tullut uusia muutoksia valtioneuvoston asetuksissa, ja ne ovat heijastuneet työ-

maan toimintakulttuuriin. Kumibitumikermijätteen kierrättämiseen on tullut iso 

muutos verrattuna 1970-luvun kierrättämiseen. Nykyisin kierrätetään kaikki pur-

kujätteet sekä asennuksesta tulleet hukkakappaleet ja asbestijätteeseen on aloi-

tettu kiinnittämään enemmän huomiota. Työn tutkimuskysymykseen saatiin vas-

taus, eli miten asennustavat ja kermit ovat kehittyneet 50 vuodessa, 1970-luvulta 

2020-luvulle. Kehitystä on tapahtunut 50 vuodessa. 
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