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Sertifioitu märkätila-asennus
Lina Markelin-Rantala, diplomi-insinööri
Tutkija, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
lina.markelin-rantala@vtt.fi

Märkätilojen käyttö on muuttunut huomattavas-
ti viimeisten 10–20 vuoden aikana. Kylpyam-
meista on luovuttu ja asuntokohtaiset saunat
ovat yleistyneet. Lisäksi pyykinpesu ja pyykin
kuivatus ovat nykyään osa märkätilan jokapäi-
väistä käyttöä. Vesi ja kosteus rasittavat märkä-
tilan pintoja ja rakenteita aiempaa rankemmin.
Lisääntyneet rasitukset ovat aiheuttaneet tar-
peen kehittää märkätilojen suunnittelua, materi-
aalivalintoja sekä työn toteutusta. Vuonna 1998
voimaan astunut rakentamismääräyskokoelman
osa C 2 Kosteus edellyttää, että märkätilojen sei-
nät ja lattiat ovat vedeneristettyjä.

Vuonna 1998 käynnistyi rakennusurakoitsi-
joiden (Skanska Etelä Suomi Oy, Polar Raken-
nus Oy, NCC Finland Oy ja YIT-Yhtymä Oy) ja
Rakennusteollisuuden keskusliitto RTKn aloit-
teesta tutkimusKosteusvarma kylpyhuone. Tut-
kimuksessa VTT Rakennus- ja yhdyskuntatek-
niikka selvitti markkinoilla olevien märkätilo-
jen pintarakenteiden materiaalien, kuten laatto-
jen, kiinnityslaastien, liimojen ja vedeneristei-
den, sekä pintarakennejärjestelmien ja niiden
liitosten toimivuutta ja kestävyyttä. Tutkimuk-
seen osallistui rakennusliikkeiden ja Tekesin li-
säksi lähes 30 tuotetoimittajaa. RTK julkaisi tut-
kimustulokset sekä tuotteille ja pintarakennejär-
jestelmille hankkeessa laaditut vaatimukset ke-
väällä 1999.

Tutkimuksen toinen osa toteutettiin kent-
täseurantana 1999–2001. Se sisälsi 35 mallikyl-
pyhuonetta kymmenessä eri kohteessa. Raken-
teiden seuranta aloitettiin märkätilan asennus-
vaiheessa. Tuloksena saatiin tietoja mm. ve-
deneristeiden toimivuudesta sekä asumisen vai-
kutuksesta.

Tutkimushankkeen laboratorio-osuuden jat-
kotoimenpiteinä päätettiin käynnistää märkäti-
lojen vedeneristeiden ja pintarakennejärjestel-
mien tuotesertifiointi. Näin urakoitsijat ja asen-
tajat saavat tietoa tuotteiden toimivuudesta ja
yhteensopivuudesta. Lisäksi päätettiin rakentaa
märkätilojen vedeneristäjien henkilösertifioin-
tijärjestelmä ja käynnistää asentajien sertifioin-
ti.

1 Vedeneristys on
ammattimiesten työtä

Märkätilan vedeneristys edellyttää osaamista.
Asentajalla on oltava hyvä ammattitaito ja tieto
siitä, miksi asennustyö tehdään tietyllä tavalla.
Hänen on osattava arvioida pohjarakenteiden
vedeneristyskelpoisuus ja hallittava oman työn
laadun arviointi sekä tarkastusmenetelmät.
Asentajalla on oltava ajan tasalla olevat tiedot
tuotteista ja tuotejärjestelmien asennusmenetel-
mistä, hänen on tunnettava tuotteiden erot ja eri-
tyisominaisuudet, ymmärrettävä läpivientien
tiivistysten tärkeys.

Osaaminen on yhtä tärkeää sekä uudis- että
korjausrakentamisessa. Kuka tahansa ei pysty
tekemään vesitiivistä vedeneristystä. Lisäksi
omaksuttu tieto vanhenee sitä mukaa, kun tuot-
teet kehittyvät ja uusia tulee markkinoille. Siksi
kokeneenkin vedeneristäjän tiedot on päivitettä-
vä. Ammattitaidon säilymisen ja kehittymisen
takia on tärkeää, että asentaja myös asentaa riit-
tävästi vedeneristeitä vuodessa.

2 Tuotesertifikaatti kertoo
tuotteen ominaisuuksista

Tuotesertifiointi
Tuotesertifiointi on menettelytapa, jota käyte-
tään varmentamaan tuotteen tai tuotejärjestel-
män ominaisuudet. Tyyppikokeiden avulla var-
mistetaan, täyttääkö tuote tai järjestelmä asete-
tut vaatimukset. Vaatimukset täyttävä tuote tai
järjestelmä voidaan sertifioida. Sertifioinnin
edellytyksenä on lisäksi, että sekä valmistaja
että ulkopuolinen taho valvoo tuotteen ominai-
suuksia ja laatua.

Märkätilojen tuotesertifikaatit
Tuotesertifioinnin piiriin kuuluvia märkätilan
vedeneristeitä ovat bitumikermit, märkätila-
muovimatot ja nestemuodossa levitettävät ve-
deneristeet. Sertifioinnin piiriin kuuluvia muita
pintarakennetarvikkeita ovat kiinnityslaastit ja471R
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-liimat, keraamiset laatat, lattiakaivot ja läpi-
vientien tiivistystarvikkeet.

Kaikkien näiden vedeneristystuotteiden ja
myös pintarakenteiden (alustarakenne, veden-
eriste, kiinnityslaastit ja -liimat, laatoitus ja sau-
mausaineet) ominaisuuksille VTT:n tuoteserti-
fioinnissa asetetuissa vaatimuksissa kiinnite-
tään erityistä huomiota saumojen liitosten tii-
viyteen, tuotteiden yhteensopivuuteen ja kestä-
vyyteen sekä myös alustarakenteelle asetetta-
viin vaatimuksiin.

Märkätilojen vedeneristeiden, muiden tuot-
teiden ja pintarakennejärjestelmien sertifikaat-
teja on laadittu jo yli 50 kappaletta.

3

Henkilösertifikaatti kertoo
henkilön pätevyydestä

Henkilösertifiointi
Henkilösertifiointi on vastaavanlainen menette-
lytapa kuin tuotesertifiointi. Henkilösertifioin-
tia käytetään varmentamaan työn laatu henkilön
pätevyyden kautta. Koulutuksen, tentin ja näyt-
tökokeen avulla varmistetaan, että henkilöllä on
työn suorittamiseen vaadittava osaaminen.
Koulutuksen läpikäynyt ja tentin ja näyttöko-
keen hyväksytysti suorittanut henkilö voidaan
sertifioida. Sertifioinnin edellytyksenä on lisäk-
si, että sertifioitu henkilö seuraa oman työn laa-
tua omavalvontamenetelmin sekä huolehtii am-
mattitaidon ylläpysymisestä. Osaamisen yllä-
pysymistä valvoo myös ulkopuolinen taho.

Märkätila-asentajan
henkilösertifiointi
Märkätilan asentajan henkilösertifikaattiin oi-
keuttavaa koulutusta antavat pätevyyden osoit-
taneet aikuiskoulutuskeskukset. Opettajien tie-
dot tarkistetaan ja päivitetään VTT:n järjestä-

mällä koulutuksella ja näyttökokeella asennuk-
sen osaamisesta.

Koulutuksen, tentin ja näyttökokeen läpäis-
seet opettajat voivat omissa oppilaitoksissaan
vastata märkätilojen vedeneristäjien koulutuk-
sesta, järjestää tenttejä ja ottaa vastaan näyttöko-
keita oppilaitoksen puolesta. Tentin ja näyttöko-
keen hyväksytysti suorittaneet asentajat voivat
hakea henkilösertifikaattia VTT:stä.

Henkilösertifioitu asentaja pitää asentamis-
taan kohteista työpäiväkirjaa, jonka hän toimit-
taa säännöllisesti VTT:lle. Lisäksi hän raportoi
muun mahdollisen hankkimansa lisäkoulutuk-
sen. VTT tekee vuosittain pistokokeita työmail-
le, joissa henkilösertifioituja asentajia työsken-
telee. Opettajien tiedot päivitetään VTT:n jär-
jestämällä vuosittaisella tapaamisella.

Toiminnan odotetaan olevan koko maan kat-
tava vuonna 2002. Syksyyn 2001 mennessä jo
25 koulutusorganisaatiota oli aloittanut henki-
lösertifioinnin mahdollistavan asentajien koulu-
tuksen. Henkilösertifikaatteja oli myönnetty
syksyyn 2001 mennessä yli kolmellesadalle mär-
kätila-asentajalle.

4 Sertifioinnin hyödyt

Suunnittelija
Tuotesertifikaatit toimivat suunnittelijan apuna
ja työkaluna. Sertifikaatista selviää vedeneris-
teen riittävä menekki ja kerrospaksuus tuotteen
toimivuuden varmistamiseksi, tuotteen kuvaus,
mille alustalle kyseinen vedeneriste soveltuu,
miten liitoskohdat tehdään sekä mahdollinen
maininta eristeen kanssa toimivasta laattojen
kiinnitysaineesta. Sertifikaatissa on myös esitet-
ty vedeneristeen kanssa yhteensopiviksi todetut
lattiakaivot ja liitoksessa mahdollisesti käytettä-
vä laippa tai tiivistystapa.

Vedeneristeiden vesihöyrynläpäisyarvoissa
on eroja, joten arvo kannattaa tarkistaa, samoin
alkalinkestävyysominaisuus. Pintarakenteen jär-
jestelmäsertifikaatista käy lisäksi ilmi järjestel-
mään kuuluvien laattojen kiinnitysaineen ja sau-
mauslaastin ominaisuudet sekä järjestelmän tär-
keimmät asennusohjeet ja tuotteiden ominai-
suustiedot.

Asunto-osakeyhtiöt ja isännöitsijä
Asunto-osakeyhtiön ja asukkaan välinen vastuu
jakautuu vedeneristeen osalta siten, että taloyh-
tiö vastaa märkätilan vedeneristeistä ja siten
myös siihen liittyvistä vesivahingoista. Tämän
vuoksi kylpyhuoneiden vedeneristys- ja kor-
jaustyöt kannattaa suorittaa huolella, jotta välty-
tään taloyhtiön korvattaviksi tulevilta vesivuo-
doilta ja -vahingoilta. Käyttämällä sertifioituja
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Kuva 1. Pienoiskylpyhuonekoekappale.
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tuotteita ja henkilösertifioituja asentajia voi-
daan varmistaa lopputuloksen laatua.

Rakennuttaja
Käyttämällä kohteessa sertifioituja tuotteita ja
sertifioituja asentajia, rakennuttaja voi varmis-
tua siitä, mitä saa. Sertifioidut tuotteet ovat tes-
tattuja ja niiden toimivuus märkätilan veden-
eristeinä on todettu. Samoin sertifioitujen asen-
tajien ammattitaito on todettu tentin ja näyttöko-
keen kautta. Tuotteiden tasalaatuisuus varmiste-
taan valmistajan suorittamalla omalla jatkuvalla
laadunvalvonnalla sekä ulkoisella laadunvalvon-
nalla. Myös asentajat pitävät ammattitaitoaan
yllä säännöllisellä koulutuksella ja tekemällä
märkätilan vedeneristystöitä.

Urakoitsija
Urakoitsijan kannattaa palkata sertifioitu asen-
taja suorittamaan märkätilan vedeneristystyöt.
Silloin työn suorittaa alansa ammattilainen am-
mattitaidolla ja ylpeydellä. Asentaja tietää mitä
tekee, suorittaa työn vastuullisesti ja varmasti
huolellisesti ja onnistuneesti. Hän osaa myös
kiinnittää huomiota kriittisiin kohtiin, kuten
alustan kuntoon, lattiakaivon ja vedeneristeen
yhteensopivuuteen ja toimivan liitoksen onnis-
tumiseen, putkien läpivienteihin sekä asennuk-
sen aikaisten olosuhteiden vaikutukseen työn
lopputuloksen onnistumisen kannalta. Mm. näi-
den seikkojen huomioimisella ja hyvällä tuottei-
den tuntemuksella syntyy onnistunut märkätilan
vedeneristys.

Asentaja
Asentaja on ammattitaitoinen ja hänellä on tuo-
rein tieto märkätilan vedeneristämisestä ja siinä
käytettävistä materiaaleista. Sertifioitu asentaja

tunnistaa toimivat rakenteet ja hyvät ja huonot
asennusolosuhteet. Hänellä on oikeus reklamoi-
da, mikäli alustan kunto tai asennusolosuhteet
haittaavat toimivan vedeneristystyön tekemistä.
Hän voi ja saa olla ylpeä tekemästään työstä.

Lisätietoja
Tiedot henkilösertifioitavien asentajien koulut-
tajista, jo henkilösertifioiduista asentajista sekä
voimassaolevista tuotesertifikaateista löytyvät
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan www-
sivuilta seuraamalla polkua: www.vtt.fi – Ra-
kennus- ja yhdyskuntatekniikka – Sertifiointi-
palvelut, tai puhelimitse VTT Rakennus- ja yh-
dyskuntatekniikan Palvelukeskuksesta puhelin-
numerosta (09) 456 4911.

Tiedot henkilösertifioiduista asentajista myös
tämän kirjan osassa 4 Henkilöt/Pätevyydet.
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Kuva 2. Leikkaus lattiakaivosta, johon on liitetty
vedeneriste.

R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

02
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



470

Nuku hyvin – hikoilematta!

Eltete Oy
PL 94, 07901 Loviisa
Puh. 019-51031
Fax 019-510 3200
Sähköposti: info@eltete.com
Internet: www.eltete.com

Tukkumyynti:

Tyvek®-kuitukankaat
- aluskatteeksi ja tuulensuojaksi
- hengittävä
- vesihöyrynvastus 0,18 … 0,23 x 109 m2sPa/kg
- ainutlaatuinen HDPE-mikrokuiturakenne
- vanhentamistestin perusteella tuotteen

kestoikä yli 50 vuotta

Elt-Kraft VCL ilmansulkupaperi
- ilman- ja höyrynsulkupaperi
- hengittävä
- vesihöyrynvastus 4 x 109 m2sPa/kg
- sopii käytettäväksi yleisimpien

tuulensuojalevyjen yhteydessä
- rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
- puukuitupohjainen tuote, kestoiäksi

voidaan olettaa yli 100 v
- liitos- ja läpivientitiivistykset

voidaan liimata
- sitkeä ja luja, hyvä käsiteltävyys
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