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1. YLEISTÄ 
 
1.1. Kohteen yleistiedot 

 
Kohde Kumpukoti (Päiväkummun asuntola) 
Lähiosoite Laurintie 35 
Postinumero- ja toimipaikka 01420 VANTAA 
Rakennustyyppi Asuntola (vanha omakotitalorakennus) 

 
 
1.2. Tilaaja 

 
Vantaan kaupunki 
Tilakeskus, talonsuunnittelu  
Pekka Wallenius 
Kielotie 13 
01300 VANTAA 

 
 
1.3. Asiantuntijalausunnon tekijä 

 
Insinööritoimisto Raksystems Oy 
Vetotie 3 A 
01610 VANTAA 
 
RI Ari Pesonen     
ari.pesonen@raksystems.fi 
09 2530 6246, 040 5600 834 
 
 

2. SAADUT TIEDOT 
 
2.1. Lähtötiedot 

 
Lausunnon tekijälle on toimitettu tilaajan puolesta seuraavat lähtötiedot: 

 
- pääpiirustus, pohjapiirustus, leikkaukset, julkisivut (ARK), Arkkitehtuuritoimisto Leena 

ja Thomas Klaine, pvm. 3.1.1971 
- vesikattopiirustus ja vesikattoleikkaukset, piir. no. 2 (RAK), Insinööritoimisto Erkki Juva 

Ky, pvm. 21.12.1970 
- kattoristikot, piir. no. 3 (RAK), Insinööritoimisto Erkki Juva Ky, pvm. 27.4.1970 
- kattokerros, leikkaus (vesikaton korjaus), piir. no. 2 (ARK), Vantaan kaupungin raken-

nusvirasto, talonsuunnitteluosasto, pvm. 13.1.1987 
- uusitun katoksen + pergolan vesikaton rakenneleikkaus (vesikaton korjaus), piir. no. 3 

(ARK), Vantaan kaupungin rakennusvirasto, talonsuunnitteluosasto, pvm. 13.1.1987 
- asuntolanhoitajan tiedoksianto vesikaton kunnosta, asuntolanhoitaja Sirpa Saalamo, pvm. 

25.3.2004 
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Lähtötietoasiakirjoissa on ristiriitaisuuksia. Rakennepiirustusten mukaan ulkoseinissä kanta-
vana rakenteena on tiili, arkkitehtipiirustuksissa puusoirorunko. Rakennepiirustuksissa ulko-
seinän kuorimuuraus ulottuu kiinni vesikattoon, arkkitehtipiirustuksissa räystään otsapinnat 
on puolestaan verhoiltu paneelilaudoituksella. Myös kantava väliseinä (esim. keittiön ja OH/ 
ruokailutilan välinen seinä) on tehty puusoiroseinänä, ei tiiliseinänä, kuten rakennepiirustuk-
sissa on esitetty.  
 
 

2.2. Yleistä 
 

Tämä asiantuntijalausunto koskee Kumpukodin (Päiväkummun asuntolan) vesikaton korja-
usvaihtoehtoja vesikatossa havaittujen vuotojen johdosta. 
 
Asuntolarakennus on vuonna 1971 valmistunut 1. kerroksinen puurakennus ja kerrosalaa ra-
kennuksessa on yhteensä 163 m2. Rakennuksessa on bitumikermein vedeneristetty tasakatto, 
jonka toiminnassa on ollut puutteita jo 20 kymmenen vuoden ajan. Korjauksia ja kermikat-
teen uusinta on suoritettu, mutta vesikatteen vuotoja ei kuitenkaan ole saatu hallintaan.  
 
 

2.3. Tavoite 
 

Asiantuntijalausunnon tavoite oli selvittää: 
 

- vesikatteen ja yläpohjarakenteen korjausvaihtoehdot niin, että vuoto-ongelmista pääs-
täisiin lopullisesti eroon tai että vuoto-ongelmat saadaan vähintään hallintaan 

 
 

2.4. Laajuus 
 

Asiantuntijalausunto käsittää: 
 
- vaihtoehdot vesikatteen ja yläpohjarakenteiden korjauksille huomioiden korjattavien ra-

kenneosien elinkaari, investointikustannukset, haitta rakennuksen käyttäjille rakennusai-
kana sekä vaihtoehtojen toimivuus 

 
Tämä asiantuntijalausunto perustuu 31.3.2004 suoritettuun kohdekäyntiin ja saatuihin lähtö-
tietoihin (ks. kohta 2.2.). Kohdekäynnin yhteydessä ei suoritettu rakenneavauksia eikä vesi-
kattoon/yläpohjarakenteeseen ole suorittu erillistä kuntotutkimusta.  
 
Tässä lausunnossa ei ole käsitelty vesikattovuotojen synnyttämiä kosteusvaurioita keittiön ja 
OH/ruokailutilan välisessä kantavassa väliseinässä, jotka korjataan joka tapauksessa kaikissa 
korjausvaihtoehdoissa (vaurioituneiden levytysten, puuosien ja mahdollisten mineraalivilla-
eristeiden uusinta, vähintään rakenteen kuivatus). 
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2.5. Kohdekäynnin ajankohta 
 

Kohdekäynti suoritettiin 31.3.2004.  

 
 

3. KORJAUSVAIHTOEHDOT 
 

3.1. Yleistä 
 

Tässä kappaleessa on esitetty kolme eritasoista korjausvaihtoehtoa, joihin sisällytetyt korja-
ustoimenpiteet on valittu investointikustannusten, korjaustoimenpiteen varmuuden (mikä on 
todennäköisyys, että korjaustoimenpiteellä saadaan vuodot loppumaan) ja korjaustoimenpi-
teen laajuuden perusteella. Edelleen vaihtoehdoissa on huomioitu haitta rakennuksen käytölle 
(ovatko huonetilat pääsääntöisesti käytössä korjausten ajan).  
 
 

3.2. VE 1, vesikatteen uusinta 
 
Vaihtoehdossa 1 (VE 1) vesikate uusitaan ja kattomuoto muutetaan pulpetti- tai harjakatoksi. 
 
Vaihtoehdossa vesikatteen uudet kantavat rakenteet rakennetaan liitteessä 1 esitetysti. Uusin-
nassa on huomioitu se, että rakennuksella on pääsääntöisesti rakennustöiden ajan vanha vesi-
kate toimivana vedeneristeenä ja vanhojen rakenteiden purut voidaan suoritta uuden vesikat-
teen ollessa lähes valmis (edellyttää riittävää kattokaltevuutta, että yläpohjan ontelossa voi-
daan työskennellä). Uusi vesikate tehdään ensisijaisesti joko pelti- tai bitumikermikatteena, 
myös betonikattotiili käy (ei kuitenkaan suositella katteen painon vuoksi). Kattokaltevuus va-
litaan käytetyn katemateriaalin, ulkonäkösyiden ja kaavamääräysten perusteella. 
 
Ensisijaisesti vanhoja kantavia rakenteita (lähinnä aukkopalkit) ei vahvisteta uuden katon li-
säpainon vuoksi, vaan vanhaa vesikattorakennetta (kermieristeet, aluslaudoitus jne.) puretaan 
tarvittavassa laajuudessa niin, etteivät vanhojen rakenteiden kantokyky ylity. 
 
Vanhan yläpohjarakenteen lämmöneristyskykyä voidaan parantaa lisälämmöneristyksellä 
(tuulensuojavillan asennus, paksuus 50…70 mm). 
 
Uutena rakennetyyppinä YP1 (U) VE 1 käytetään esim.: 
 
- konesaumattu peltikate (teräslaji Ragal 52F), kaksinkertainen tiivistetty sauma (U) 
- ruodelaudoitus rakennepiirustusten ja RT 85-10562:n mukaan, 25x100 k150,  25 mm 

(U) 
- korokepuut 75x50 k~600 kiinnitettynä uusiin kattokannattajiin, 75 mm (U) 
- aluskate (HDPE-verkko, päällä polyeteeni, alla kuitukangas) (U) 
- kattokannattajat 200x75 k600…900 tuettuna vanhojen kantavien väli- ja ulkoseinien 

kohdalta + tuuletettu yläpohjan ontelo (U) 
- vanha yläpohjanrakenne (vanha kermieriste ja aluslaudoitus ja niiden välissä olevat 

kallistuskorjausrakenteet puretaan kokonaan tai vähintään osittain kosteusvauriokohti-
en korjaamiseksi ja vanhan yläpohjaontelon tuuletuksen varmistamiseksi) (V) 
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tai: 
 
- vedeneristys, käyttöluokka 40 (VE 40, BTL2 + BTL 2), bitumikermit, ylin kermi K-

PS 170/5000 pintasirotteellinen ja alin kermi K-MS 170/4000 tai K-TMS 170/3250 
pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus (U) 

- raakaponttilaudoitus 21/23 mm tai Wisa-kate 19 mm (U) 
- kattokannattajat 200x70 k600…900 tuettuna vanhojen kantavien väli- ja ulkoseinien 

kohdalta + tuuletettu yläpohjan ontelo (U) 
- vanha yläpohjanrakenne (vanha kermieriste ja aluslaudoitus ja niiden välissä olevat 

kallistuskorjausrakenteet puretaan kokonaan tai vähintään osittain kosteusvauriokohti-
en korjaamiseksi ja vanhan yläpohjaontelon tuuletuksen varmistamiseksi) (V) 

 
Vanhaa vesikattorakenne (kermieriste + aluslaudoitus) puretaan joko osittain tai kokonaan. 
Purku tehdään pääosin uuden vesikatteen valmistuttua ja se tehdään erityisesti rakenteen tuu-
letuksen ja kosteusteknisen toiminnan varmistamiksi (kosteusvaurioituneet rakennusmateri-
aalit poistetaan, kostuneet mineraalivillat uusitaan, höyrynsulun kunto ja yhtenäisyys tarkas-
tetaan, tehdään tarkastuksen edellyttämät korjaustoimenpiteet). Mikäli vanha kermieristys 
aluslaudoituksineen puretaan kokonaisuudessaan, on vanhojen kattotuolien vakavuus (ylä-
paarre) varmistettava sidelaudoin. 
 
Ulkoseiniin liittyen tiilikuorimuurauksen yläpuoliset laudoitusosat koolauslaudoituksineen ja 
kuorimuurauksen yläreunaan liittyvät liitospellitykset uusitaan kokonaisuudessaan. Käytettä-
vän julkissivulaudoituksen (paneelilaudoituksen) paksuuden on oltava vähintään 28 mm. 
 
Vesikaton savupiippua jatketaan ja piippu pellitetään, myös piipun hattu uusitaan. Myös ve-
sikaton poistopuhaltimien pedit (2 kpl) uusitaan (eristettävän kanaviston pidennys uuden kat-
teen päälle). Viemärin tuuletusputkea (1 kpl) pidennetään ja putki eristetään. Vesikatto va-
rustetaan räystäskouruin ja syöksytorvin (yht. 4 kpl) ja sadevedet johdetaan betonikouruja 
pitkin tien viereiseen avo-ojaan. Käytettäessä peltikatetta, varustetaan lappeet lumiesteellä. 
Käynti yläpohjan onteloon järjestetään kattoluukkujen kautta (1-2 kpl lopullisesta kattomuo-
dosta riippuen) tai päätyräystäisiin liittyvistä huoltoluukuista, vanha talotikas uusitaan. 
 
Rakennukseen liittyvän katos- ja pergolaosan vesikatto uusitaan bitumikermikatteena (raken-
netyyppi YP 2(U) VE 1), laajuus ks. liite 1), katteen kaltevuutta parannetaan vanhojen katto-
kannatteiden päälle asennettavilla koolaussoiroilla, kermikatteen alustana käytetään raaka-
ponttilaudoitusta (21 tai 23 mm) tai Wisa-katetta (19 mm),. Kattoon liittyvät julkisivulaudoi-
tukset uusitaan, samoin räystäskouru ja syksytorvi (2 kpl) 
 
Vaihtoehto 1:ssä kattorakennetta ei avata huonetiloista käsin. 
 
 

3.3. VE 2, vesikatteen osittainen uusinta 
 
Vaihtoehdossa 2 (VE 2) vesikate uusitaan osittain vain siltä katto-osuudelta jossa nyt on to-
dettu vuotoja. 
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Uusittavan vesikaton laajuus on esitetty liitteessä 2. Rakenteesta puretaan vanha kermieriste 
ja aluslaudoitus sekä laudoituksen ja kermieristeen välissä olevat kallistuskorjausrakenteet 
(kovakattolevy 20 mm + kaatojen tasauskerros, Leca-sora, sora tms.). Katon kaltevuuksia 
korjataan vanhoihin kattotuoleihin tukeutuvin soiroin, vanha kattokaivo uusitaan ja katto-
osuudelle lisätään yksi uusi kattokaivo, jonka putkitus kuljetetaan pystyviemäriin huonetilas-
sa, ei yläpohjan ontelossa. Uudet kaivot varustetaan sähkösulatuksella. Katto-osuudella, jossa 
ei suoriteta korjaustoimenpiteitä, kattokaivon rengassiivilä ja roskasihti uusitaan. Lisäksi uu-
delle katto-osuudelle asennetaan tarpeellinen määrä alipaineventtiilejä (vähintään 2 kpl). 
 
Yläpohjarakenteessa uusitaan kostuneet ja kosteusvaurioituneet mineraalivillaeristeet ja puu-
osat, Yläpohjarakenteen vanhan höyrynsulun kunto tarkistetaan ja tehdään tarvittavat korja-
ustoimenpiteet (uusinta/paikkaus). 
 
Myös vesikaton poistopuhaltimien pedit (2 kpl) uusitaan ja kanaviston eristys tarkastetaan 
(uusitaan tarvittaessa). Viemärin tuuletusputki uusitaan ja putki eristetään (esim. Vilpe Oy:n 
tuuletusputki). Tarkastusluukku yläpohjan onteloon tehdään, savupiippu pellitetään ja sen 
hattu uusitaan, myös vanha talotikas uusitaan. 
 
Uutena vesikatteena YP1 (U) VE 2  käytetään: 
 
- vedeneristys, käyttöluokka 80 (VE 20, BTL2 + BTL 2 + BTL 2), kumibitumikermit, 

ylin kermi K-PS 170/5000 pintasirotteellinen ja alemmat kermit K-MS 170/4000 tai 
K-TMS 170/3250 pisteliimattuna alustaan bitumilla B95/35 tai raitahitsaus, alin kermi 
hitsataan kauttaaltaan (U) 

- raakkaponttilaudoitus 21 mm tai Wisa-kate 19 mm (U) 
- kallistuskoolaus (U) 
- vanhat kattotuolit (V) 
 
Korjuksessa ei ulkoseiniin liittyviä tiilikuorimuurauksen yläpuolisia laudoitusosia ole välttä-
mätöntä uusia. Laudoituksen kunto on erittäin heikko etenkin rakennuksen eteläsivulla ja se 
olisi uusittava pikimmiten. 
 
Rakennukseen liittyvän katos- ja pergolaosan vesikattoon ei kohdisteta korjaustoimenpiteitä. 
 
Harkinnan mukaan voidaan koko vesikatto uusia vastaavasti (tällöin räystäslinjaa voidaan 
korottaa, jolloin kattokaltevuuksien korvaukset voidaan suorittaa vapaammin). 
 
Vaihtoehdossa kattorakenne on avattava huonetiloista käsin uuden kattokaivon ja viemäri-
putken asennuksen vuoksi. Lisäksi uusittava yläpohjarakenne on suojattava väliaikaisin suo-
jin rakennustöiden ajan. 
 
 

3.4. VE 3, vesikatteen korjaukset 
 
Vaihtoehdossa 3 (VE 2) vesikatetta korjataan vain siltä katto-osuudelta, jossa nyt on todettu 
vuotoja (keittiön ja OH/ruokailutilan välisen kantavan väliseinän kohta). 
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Todennäköisin vuotoalue on esitetty liitteessä 3. Yläpohjan kostuneet ja kosteusvaurioituneet 
mineraalivillaeristeet ja puuosat uusitaan avaamalla yläpohjarakenne huonetilasta käsin. Ra-
kenteen ollessa auki, havainnoidaan vesikatteen vuotokohdat valuttamalla vettä paineella ka-
tepinnalle ja/tai padottamalla vettä kermipinnalla sulkemalla kattokaivo väliaikaisesti. Vuo-
kohdat merkitään ja vanha kermikate paikataan kumibitumikermein tarvittavassa laajuudes-
sa. Kermipaikkauksissa uusi kermi asennetaan kauttaaltaan hitsaten, vanhat paikkaukset 
poistetaan tarvittavassa laajuudessa.  
 
Korjuksessa ei ulkoseiniin liittyviä tiilikuorimuurauksen yläpuolisia laudoitusosia ole välttä-
mätöntä uusia. Laudoituksen kunto on erittäin heikko etenkin rakennuksen eteläsivulla ja se 
olisi uusittava pikimmiten. 
 
Kattokaivoja ei uusita, vanhat kattokaivot varustetaan rengassiivilällä ja roskasihdillä. Van-
hoihin poistopuhallinpeteihin (2 kpl), viemärin tuuletusputkeen (1 kpl) ja vanhan kermieris-
teen päällä olevan kovakattolevyn alipaineventtiileihin (5 kpl) ei kohdista korjaustoimenpi-
teitä, myös vanha talotikas säilytetään. 
 
Rakennukseen liittyvän katos- ja pergolaosan vesikattoon ei kohdisteta korjaustoimenpiteitä. 
 
Savupiipun pellityksiä ei uusita, hattu kylläkin. 
 
Vaihtoehdossa kattorakenne avataan huonetiloista käsin yläpohjan kosteusvauriokorjausten 
(kosteusvaurioituneiden rakennusmateriaalien poisto ja uusinta, höyrynsulun kunnon tarkas-
tus) ja kermieristeen vuotokohtien tutkimisen vuoksi.  
 
 

4. KORJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU 
 

Korjausvaihtoehtojen vertailussa voidaan kirjata seuraavaa:  
 
- Vaihtoehto 1 saadaan vesikatto varmuudella vuotamattomaksi, vaihtoehdoissa 2 ja 3 

jää vesikattoon edelleenkin riskitekijöitä (vaihtoehto 2:ssa uusimaton katto-osuus, 
vaihtoehto 3:ssa riippuu korjaustoimenpiteen onnistuminen ensisijaisesti korjaustyön 
laadusta sekä siitä, kuinka hyvin vuotokohdat voidaan paikallistaa). 

 
- Vaihtoehto 1:n käyttöikätavoite on vähintään 25/40-50 vuotta (kermieriste/peltikate), 

vaihtoehto 2:lle käyttöikätavoite uusituilta osin on 20-25 vuotta, uusimattomilta osin 
1-4 vuotta, vaihtoehto 3:lle arvioitu käyttöikätavoite on 1-4 vuotta. 

 
- Korvausvaihtoehto 3 edellyttää rakennuslupaa ja on toteutettavissa vasta suunnittelun 

jälkeen (suunnittelu ja rakennusluvan hankinta vie noin 1,5-3 kk). 
 

- Korjausvaihtoehto 1 mahdollistaa huonetilojen käytön rakenneaikana, vaihtoehto 2:ssa 
on käyttö (lähinnä keittiö ja OH/ruokailutila) mahdollista vain, mikäli vesikatolle ei li-
sätä uusia kattokaivoja ja sääsuojaus tehdään asianmukaisesti. Vaihtoehto 3:ssa keittiö 
ja OH/ruokailutila on oltava pois käytöstä rakennustöiden ajan. On myös muistettava, 
että keittiön ja olohuoneen välisen seinän korjaustyöt rajoittavat tilojen käyttöä var-
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sinkin, mikäli kosteusvauriot ovat niin pahoja, että ne edellyttävät rakenteiden uusin-
taa eikä kuivatus korjaustoimenpiteenä ole yksistään riittävä. 

 
 
 
Vantaalla 2.4.2004 
 
INSINÖÖRITOIMISTO RAKSYSTEMS OY 
 
 
 
 
 
RI Ari Pesonen 
Puh: (09) 2530 6246, 040 5600 834 
Fax: (09) 2530 6120 
Email: ari.pesonen@raksystems.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liitteet 
 
Liite 1 Korjausvaihtoehto 1 (1:100), (1 sivu) 
Liite 2 Korjausvaihtoehto 2 (1:100), (1 sivu) 
Liite 3 Korjausvaihtoehto 3 (1:100), (1 sivu) 
Liite 4 Vanha pohjapiirustus, julkisivut ja leikkaus (1:100) (3 sivua) 
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I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O    R A K S Y S T E M S    O Y  
HELSINKI    TURKU    TAMPERE    LAHTI    KUOPIO    VAASA    OULU    JYVÄSKYLÄ    PORI    PORVOO 

 
Valokuvat 
 

 
Kuva 1. 
Todennäköinen vuotokohta vesikatteella on poistopuhaltimen takaisella alueella, johon sade-
vettä lammikoituu. Viemärin tuuletusputki on lähellä kattokaivoa. 
 

 
Kuva 2. 
Kuvassa näkyvän harjalinjan takaisella alueella ei vesikatekorjausten jälkeen toistaiseksi ole 
todettu vuotoja. Kaivoista puuttuvat toimivat sihdit eikä niissä ole sulatusta. 
















