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1

Yleistä tietoa märkätilaremonteista

Märkätilan peruskorjaus on tavanomainen asuinhuoneistossa tehtävä osakasmuutostyö.
Tässä ohjeessa märkätilalla viitataan useissa kohdissa sanalla ”kylpyhuone”. Näitä
ohjeistuksia sovelletaan kuitenkaan kaikkiin huoneiston märkätiloihin.
Toisin, kuin omakotitaloissa, asunto-osakeyhtiössä huoneiston märkätilan monen rakenteen
kunnossapidon vastuu on huoneiston osakkeenomistajan sijaan taloyhtiöllä. Tämän vastuun vuoksi asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa asunto-osakeyhtiötä valvomaan osakkaiden
tekemät märkätilakorjaukset.
Kylpyhuoneen peruskorjaus on tyypillisesti asuinhuoneiston kalleimpia korjaushankkeita.
Noudattamalla tämän ohjeistuksen mukaisia ohjeita varmistat kylpyhuoneen onnistumisen
taloyhtiön ohjeiden ja yleisien sääntöjen mukaisesti.
Taloyhtiöissä tehtävät märkätilaremontit tulee tehdä hyvää rakennustapaa noudattaen.
Hyvällä rakennustavalla tarkoitetaan yleisesti rakennusalalla hyväksyttyjä ja noudatettavia
ohjeita, kuten RT-kortisto, asbestilainsäädäntö ja Suomen rakentamismääräyskokoelman
osia:
– D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet 1987
– C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998
– C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998
RT-kortistosta noudatetaan esimerkiksi seuraavia kortistoja:
– RT 84-11166
– RT 91-11258 (saunaan liittyvissä korjauksissa)
– RT 60-10816 (KH 93-00340, LVI 20-10347)
Tässä ohjeistuksessa on pyritty kuvaamaan mahdollisimman laajasti tavanomaisia huomioitavia asioita märkätilaremonttiin liittyen. Tämän ohjeistuksen lisäksi tulee lukea myös
asbestiin liittyvä ohjeistus sekä ”Yleiset ohjeet muutostöiden tekemiseen”-asiakirja. Em.
asiakirjat löytyvät tämän ohjeistuksen kanssa samasta ohjekirjastosta.
Osakkaan tulee aina perehdyttää muutostyön tekemisestä vastaavat urakoitsijat taloyhtiön
muutostöihin liittyviin ohjeistuksiin.
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Muutostyöilmoituksen tekeminen

Osakkaan tulee tehdä aina märkätilaremontista muutostyöilmoitus.
Luvanvaraiseksi työksi luetaan myös esimerkiksi suihkukaapin asennukset, vesikalusteiden
uusiminen, ilmanvaihdon muutostyöt, pintamateriaalien muutostyöt.
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Muutostyöilmoituksen käsittelyn yhteydessä osakas ja tekninen isännöitsijä käyvät yhdessä
läpi muutostyön sisällön ja mahdolliset vastuunjakoon vaikuttavat asiat tarpeellisin osin.
Muutostyön aloittaminen ennen, kuin muutostyöilmoitus on käsitelty ja muutostyölle on
annettu lupa, ei ole milloinkaan sallittua.
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Suunnittelu

Muutostyöhön ryhtyvä on vastuussa tarvittavasta suunnittelusta.
Mikäli märkätilan korjauksessa aiotaan muuttaa alkuperäiseen tilanteeseen nähden
viemäreiden, lattiakaivojen, vesikalusteiden tai ilmanvaihdon sijaintia / reittiä, on suositeltavaa varmistaa toteutettavuus pätevällä suunnittelijalla tai muulla asiantuntijalla ennen
muutostyöhön ryhtymistä.
Mikäli märkätilan muutostyössä aiotaan muuttaa märkätilan kokoa tai sijaintia, tulee hankkeeseen aina nimetä suunnittelija ja hyväksyttää muutostyö taloyhtiön hallituksessa. Tässä
tapauksessa huoneiston pohjapiirustuksesta tulee tehdä päivitetty piirustus, josta ilmenee
selvästi märkätilaan tehtävä muutos. Piirustus tulee teettää pätevällä suunnittelijalla /
piirtäjällä. Piirustuksen tulee olla mittatarkka.
Muutoksissa tulee olla nimettynä alakohtainen suunnittelija sen perusteella, mitä muutoksia
tehdään. Eri suunnittelijoita ovat esimerkiksi:
– LVI-suunnittelija
– Rakennesuunnittelija
– Sähkösuunnittelija
Muutostyöilmoituksen käsittelyn yhteydessä tarkastetaan suunnittelijoiden pätevyys.
Hyvällä suunnittelulla vältytään urakan aikaisilta yllätyksiltä ja märkätilan korjaus on
sujuvampaa.
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Asbestikartoitus

Ennen märkätilan purkutöihin ryhtymistä tulee remonttiin ryhtyvän tehdä asbestikartoitus
/ varmistua purettavien rakenteiden asbestipitoisuudesta, mikäli rakennus on valmistettu
ennen vuotta 1994.
Asbestikartoitukseen liittyvä ohjeistus on erillisenä ohjeena muutostöiden ohjekirjastossa.
Em. ohjeistus on luettava tämän ohjeistuksen yhteydessä.
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Urakoitsijan valinta

5.1

Rakennusurakoitsija

Ammattimaista teknistä isännöintiä – www-uti.fi
Tämän ohjeen kopioiminen tai levittäminen kolmannelle osapuolelle ilman
Uudenmaan Tekninen Isännöinti Oy:n lupaa on ehdottomasti kielletty.

Märkätilan korjauksesta vastaavan urakoitsijan valinta on osakkaan vastuulla. Osakkaan
tulee varmistua urakoitsijan pätevyydestä tehdä märkätilakorjaus.
Usein märkätilan peruskorjauksesta vastaava urakoitsija (pääurakoitsija) käyttää LVI- ja
sähköurakoitsijana aliurakoitsijoita, jolloin osakas on sopimussuhteessa vain pääurakoitsijaan. Muutostyöhön ryhtyvän tulee kuitenkin ilmoittaa LVI- ja sähköurakoitsijan yhteystiedot muutostyöilmoituksessa. LVI- ja sähköurakoitsijan tulee täyttää tässä ohjeistuksessa
esitetyt vaatimukset.
Muutostyöhön ryhtyvät tulee varmistaa korjauksesta vastaavan urakoitsijan vastuuvakuutuksen voimassaolo. Vastuuvakuutuksen tulee olla riittävä kattamaan myös mahdollisesti
ympäröiville huoneistoille aiheutuneiden vahinkojen korjaukset.
5.2

Sähköurakoitsija

Sähkötöiden tekijän vaatimukset on esitetty ohjeessa ”Yleiset ohjeet muutostöiden
tekemiseen”.
5.3

LVI-urakoitsija

LVI-töiden tekijän vaatimukset on esitetty ohjeessa ”Yleiset ohjeet muutostöiden
tekemiseen”.
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Vaadittavat tarkastukset

Vaadittavat tarkastukset määräytyvät remontin laajuuden ja sisällön perusteella.
Kun tekninen isännöitsijä käsittelee muutostyöilmoituksen, hän määrittää muutostyöilmoituksen perusteella vaadittavan valvonnan määrän.
Märkätilaremonttiin liittyviä tarkastuksia ovat mm. seuraavat tarkastukset:
1.
2.
3.
4.

aloituskatselmus
purkukatselmus
vesieristystarkastus
loppukatselmus

Tavanomaisessa märkätilan peruskorjauksessa, jossa märkätila uusitaan alkuperäiselle
paikalleen muuttamatta pohjaratkaisua, ilmanvaihtoa, vesi- ja viemäröintireittejä jne.
riittää seuraavat tarkastukset:
1. purkukatselmus
2. vesieristystarkastus
3. loppukatselmus
Mikäli muutostyö on laajempi, sovitaan tarvittavien välitarkastuksien tekeminen
muutostyöilmoituksien käsittelyn yhteydessä.
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Aloituskatselmuksen sisältö:
– lähtötilanteen tarkastus ja dokumentointi
– muutostyön sisällön läpikäyminen
– huomioitavien asioiden ja suunnitelmien läpikäyminen
		
o mahdolliset vesi- ja viemärilinjojen muutokset
		
o mahdolliset sähkömuutokset
		
o mahdolliset IV-muutokset
		
o mahdolliset pohjaratkaisun muutokset
– muutostyön ohjeistuksen läpikäyminen
Purkukatselmuksen sisältö:
– purkutyön laajuuden kartoitus ja dokumentointi
– alusrakenteiden kosteuskartoitus pintakosteudentunnistimella
– mahdollisien alusrakenteiden korjaustöiden läpikäyminen
– mahdollisien suunnitelmamuutoksien läpikäyminen
Vesieristystarkastuksen sisältö:
– dokumentoidaan vesieristys
		
o dokumentoidaan vesieristystyyppi ja valmistaja
		
o dokumentoidaan vesieristeen kerrospaksuus
		
o dokumentoidaan vesieristys valokuvin
– tarkastetaan vedeneristäjän pätevyys
– tarkastetaan vesieristyksen yleinen toimivuus ja riittävyys
Mikäli lattian ja seinien vesieristys tehdään eri aikaan, tarkastetaan lattian ja seinien
vesieristys eri käynneillä. Mikäli tarkastuksessa todetaan puutteita, suoritetaan uusintatarkastus.
Loppukatselmuksen sisältö:
– LVI-kytkentöjen tarkastus
– sähköasennuspöytäkirjan tarkastus
– vesikalusteiden tyypin tarkastus ja dokumentointi
– ilmanvaihdon toimivuuden tarkastus
		
o tarvittaessa ilmanvaihdon mittaus
– lattian kallistuksen ja veden ohjautuvuuden tarkastus
– oviraon tarkastus (korvausilman saatavuus)
– lopputarkastusmuistion laatiminen
– muutostyöhön liittyvien kirjauksien laatiminen isännöitsijäntodistukseen
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Märkätilan peruskorjaus

7.1

Purkutyöt

Purkutyöt saa aloittaa vasta, kun asbestikartoitus on tehty (ennen vuotta 1994 rakennettu
kiinteistö), muutostyöilmoitus on hyväksytty ja lupa märkätilan korjaukselle on annettu.
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Purkutyöt tulee tehdä hyvää rakennustapaa noudattaen. Rakenteiden purussa tulee
välttää ylimääräisen voiman käyttöä ja ympäröivien rakenteiden vaurioittamista.
7.2

Alustan kunnostus

Purkutyön jälkeen alustan kunnostustyöt tulee tehdä todettujen alusrakenteiden korjaukseen soveltuvin menetelmin. Alusrakenteiden korjaus katselmoidaan tarvittavin osin purkukatselmuksessa valvojan kanssa.
7.3

Vesieristystyöt

Vesieristys tulee tehdä RT 84-11166 – ohjekortin ohjeita noudattaen. Lisäksi tulee
noudattaa yleisiä hyviä rakennustapoja sekä materiaalitoimittajan ohjeita.
Vesieristyksen tekijällä tulee olla märkätila-asentajan henkilösertifikaatti tai todistus
käytettävän vesieristysmateriaalitoimittajan vedeneritystuotteet käyttökoulutuksesta.
Todistus tulee esittää valvojalle viimeistään vedeneristystarkastuksessa.
7.4

Pintarakenteet

Pintarakenteet ovat aina osakkaan kunnossapidon vastuulla. Märkätilan peruskorjauksen
yhteydessä tulee huomioida taloyhtiön perustaso. Mikäli muutostyössä valitaan taloyhtiön perustasosta poikkeavia pintamateriaaleja, on myöhemmin mahdollisesti taloyhtiön
teettämissä korjauksissa taloyhtiö kustannusvelvollinen vain taloyhtiön perustasoon saakka.
Pintarakenteiden valinnassa tulee huomioida materiaalien soveltuvuus ja käytännöllisyys
märkätilan pintarakenteiksi.
Tässä kappaleessa on käsitelty yleisimpiä pintarakennevaihtoehtoja.
7.4.1

Laatoitus

Märkätilan yleisin pintamateriaali on kaakeli. Märkätilaan tarkoitetut kaakelit ovat ajan
saatossa todettu toimivaksi märkätilan pintamateriaaliksi ja siksi kaakelointi onkin suositeltavin pintamateriaali märkätilojen pintamateriaaleiksi.
7.4.2 Mikrosementti
Mikrosementointi on kasvattanut suosiotaan märkätilojen pintamateriaalina.
Mikrosementoinnissa on kuitenkin huomioitava, että pintakäsittelyssä käytetään hyvin
vettä eristävää lakkaa. Tämän kosteutta eristävän lakan vuoksi mikrosementointia ei
suositella tehtäväksi vanhan vedeneristekerroksen päälle – rakenteessa ei saa
kosteusteknisen toiminnan vuoksi olla päällekkäin kahta kosteutta eristävää kerrosta.
Koska mikrosementoinnin pintalakka ei ole hyväksytty vedeneriste, ei mikrosementointia
voida pitää myöskään varsinaisena vedeneristeenä. Koska taloyhtiöiden vastuunjakotaulukon mukaisesti taloyhtiö vastaa märkätilojen vedeneristyksen toimivuudesta, mikrosementointia ei yleensä voida hyväksyä märkätilan pintamateriaaliksi taloyhtiöissä.
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7.4.3 Märkätilapaneelit
Osalla markkinoilla myynnissä olevilla märkätilapaneeleista on VTT Expert Servicesin
myöntämää tuotesertifikaattia.
Huolimatta märkätilapaneelin soveltuvuudesta märkätilan vedeneristykseen, ei taloyhtiöissä voida välttämättä antaa lupaa märkätilan vedeneristyksen toteutukselle valmiita
märkätilapaneeleita käyttäen. Käytännössä lupa märkätilapaneeleiden asennukselle taloyhtiöissä voidaan antaa vain, mikäli taloyhtiön hallitus on erikseen linjannut ko. vaihtoehdon soveltuvaksi ratkaisuksi.
7.5

Sähköasennukset

Märkätilojen sähköasennuksien vaatimukset on esitetty esimerkiksi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston internetsivuilla osoitteessa https://tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-urakointi/sahkoasennusten-tekniset-vaatimukset/kylpy-ja-suihkutilojen-sahkoasennukset
Sähkötyöt tulee aina teettää sähköalan ammattilaisella, jolla on sähköasentajan pätevyys.
Muutostyön tekijän tulee varmistaa sähköasennuksista vastaavalta yritykseltä, omaako yritys Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vaatimukset. Vaatimukset on luettavissa Tukes:n
kotisivuilta osoitteesta https://tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-urakointi .
Sähkötöissä tulee käyttää CE-hyväksyttyjä tuotteita.

Kuva 1. Havainnekuva märkätilan sähköasennuksien turvaetäisyyksistä.
Lähde: Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES.
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7.6

Vesi- ja viemäriasennukset

LVI-asennuksia tekevän urakoitsijan vaatimukset on esitetty tämän ohjeistuksen kappaleessa 5.3.
LVI-työt tulee tehdä D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot - Määräykset ja ohjeet
2007-asiakirjan mukaisesti.
LVI-töissä tulee huomioida, että myös LVI-asennuksien purkutyöt ovat LVI-töitä, eikä
purkutöitä saa tehdä, kuin muutostyöhön hyväksytty LVI-urakoitsija.
7.7

Ilmanvaihtoasennukset

Märkätilan korjauksessa ei saa heikentää tai muutoin huonontaa ilmanvaihtoa taloyhtiön
perustasoon nähden.
Ilmanvaihdon toimintaperiaate tulee selvittää jo suunnittelun yhteydessä. Lähtökohtaisesti
perustason ilmanvaihdon toimintaperiaatetta ei saa muuttaa taloyhtiön lähtötasoon nähden.
Mikäli huoneistossa on aikaisemmin tehty ilman taloyhtiön hyväksyntää muutostöitä märkätilan ilmanvaihtoon liittyen, tulee ilmanvaihto palauttaa aina taloyhtiön perustasoon.
Mikäli muutostyössä uusitaan ilmanvaihtoventtiili tai muusta syystä ilmanvaihtoon tehdään
sellaisia muutoksia, joilla on vaikutusta ilmanvaihdon määrään, tulee ilmanvaihto mitata muutostyön jälkeen. Ilmanvaihdon mittauksen voi tehdä IV-asentaja, jolloin asentaja
luovuttaa muutostyön tekijälle ilmanvaihdon mittauspöytäkirjan ja muutostyön tekijä edelleen luovuttaa mittauspöytäkirjan muutostyön valvojalle lopputarkastuksen yhteydessä.
Vaihtoehtoisesti ilmanvaihdon mittauksen voi tehdä tekninen isännöitsijä lopputarkastuksen
yhteydessä. Muutostyön tekijän tulee tässä tapauksessa ennakkoon ilmoittaa tekniselle
isännöitsijälle ilmanvaihdon mittauksen tarve.
7.8

Kiintokalusteet

Märkätilan kalusteet ovat osakkaan kunnossapidon vastuulla. Kalusteasennukset tulee
tehdä vedeneristeen läpäisevissä asennuksissa henkilö, jolla on asennustyöhön riittävä
pätevyys. Suosittelemme, että vedeneristyksen läpäisevissä kalusteasennuksissa asennustyön tekee sama henkilö, joka on hyväksytty vedeneristäjäksi.
7.9

Suihkukaappi

Suihkukaapin asennus tulee tehdä RT 60-10816 (KH 93-00340, LVI 20-10347) – ohjekortin ohjeita noudattaen.
Asennustyö tulee teettää aina ammattilaisella. Asennukseen liittyvät LVI-työt tulee teettää
hyväksytyllä LVI-asentajalla (kts. tämän ohjeen kohta 5.3).
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7.10

Vesikalusteet

7.10.1 Tyyppihyväksyntä ja määräykset
Mikäli märkätilan korjauksessa uusitaan vesikalusteita, tulee vesikalusteissa huomioida
asentajan ammattitaidon lisäksi vesikalusteiden hyväksyttävyys ja soveltuvuus taloyhtiöön.
Vesikalusteita koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet:
Suomen rakentamismääräyskokoelman osat:
– D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet 2007
– C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998
– C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998
Käytännössä vesikalusteiden tulee olla seuraavien luokituksien ja hyväksynnän mukainen:
Ääniluokka: 		
Sertifikaatti:		

I (ISO 3822)
STF sertifikaatti

Kun hanaa valitaan, tulee ostajan varmistaa myyjältä em. hyväksynnät. Muutostyön tekijän tulee lopputarkastuksessa esittää uusimiensa vesikalusteiden tyyppihyväksyntätodistus.
Suuri osa Suomessa myytävistä vesikalusteiden valtamerkeistä, joita myydään rautakaupoissa, omaavat tarvittavat hyväksynnät.
Erityisen tarkka vesikalusteiden hyväksyttävyydessä tulee olla, mikäli tilaa vesikalusteita
ulkomaisista verkkokaupoista tai ostaa tuotteita ulkomailta. Suomessakin myytävät laadukkaat vesikalusteiden valtamerkit saattavat valmistaa edullisempia, ei Suomessa hyväksyntää saavia vesikalusteita ulkomaan markkinoille, tai omakotitaloon tarkoitetuiksi jonka
vuoksi tyyppihyväksyntätodistuksen olemassaolo tulee aina varmistaa.
7.10.2 Vesikalusteiden perustaso
Taloyhtiön perustaso on aina taloyhtiökohtainen. Usein perustaso määräytyy joko alkuperäisen tason mukaan tai myöhemmin esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä uudelleen määritetyn perustason mukaan.
Vesikalusteiden perustaso on käytännössä usein nk. keskihintainen tyyppihyväksytty vesikaluste, jolle on Suomessa yleinen saatavuus, takuu ja huolto.
Mikäli taloyhtiö ei ole erikseen määrittänyt tiettyjä vesikalusteita perustasoksi, tarkastelee
muutostyön valvoja vesikalusteiden yleistä hintaa, saatavuutta, tyyppihyväksyntää sekä
merkin huollon saatavuutta ja arvioi, voiko vesikalusteen siirtää taloyhtiön kunnossapidon
vastuulle vai siirtyykö vesikalusteen kunnossapito osakkaan vastuulle.
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7.11

Viemärien ja hajulukon tuenta

Kaikki vesikalusteet tulee asentaa ja tukea ohjeiden ja määräyksien mukaisesti.
Allaskaapissa sijaitsevien viemärin osien ja hajulukon tuennassa tulee kiinnittää erityistä
huomiota – em. osat ovat viemäriin kuuluvia osia ja tulee tukea, kuten kaikki vesi- ja
viemäriasennukset. Samoin kaikki vesijohtoasennukset pesukoneen vesijohtoja myöten
tulee asentaa määräyksien mukaisesti.
Allaskaapin LVI-asennukset tulee asentaa niin tukevasti, että mahdollinen asennuksiin
kohdistuva rasitus ei aiheuta riskiä LVI-asennuksien liitoksien irtoamiselle tai LVI-osien
vaurioitumiselle.
Allaskaapissa tyypillinen ulkopuolinen rasitustekijä on esimerkiksi kaappiin sijoitettavien
hyllyjen ja vetolaatikoiden käytöstä aiheutuneet rasitukset. LVI-asennukset tulee olla niin
tukevia, että esimerkiksi vedettävän vetolaatikon tai kaapinoven ja LVI-asennuksen väliin
pääsevä esine ei aiheuta LVI-asennuksen irtoamista, vaikka käyttäjä yrittäisi kohtuullisella
voimassa saada allaskaapin ovea kiinni välissä olevasta esineestä huolimatta.

Ammattimaista teknistä isännöintiä – www-uti.fi
Tämän ohjeen kopioiminen tai levittäminen kolmannelle osapuolelle ilman
Uudenmaan Tekninen Isännöinti Oy:n lupaa on ehdottomasti kielletty.

