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Märkätilat
Pekka Laamanen, diplomi-insinööri
Teknologiapäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy
pekka.laamanen@mikkovahanen.fi

1 Märkätilojen rakenteiden
suunnittelu

1.1 Uudet määräykset ja ohjeet

Yleistä
1998 valmistunut C2 Kosteus, määräykset ja oh-
jeet 1998 [2] määrittelee märkätilan seuraavasti:
”Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lat-
tiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi
vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi rois-
kua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suih-
kuhuone, sauna).”

Asuinhuoneistojen kylpyhuoneita on aiem-
min yleisesti nimitetty kosteiksi tiloiksi. Uudis-
tuneet määräykset eivät tunne nimitystä kostea
tila, vaan kyseiset tilat ovat pääsääntöisesti mär-
kätiloja.

Märkätilojen suunnitteluohjeet ovat jääneet
suomalaisissa normeissa ja ohjeistuksessa vä-
hälle huomiolle. Suunnitteluasiakirjoista mär-
kätilojen veden- ja kosteudeneristys on usein
unohdettu tai kuitattu kevyellä maininnalla.
1990-luvulla runsaslukuisena ilmenneet ja tie-
dostetut kosteus- ja homevauriot ovat käynnis-
täneet määräysten ja ohjeistuksen laajan uudis-
tustyön. Paljon huomiota on saanut myös mär-
kätilojen suunnittelun ohjeistus. Uudistettavana
tai jo valmiina ovat mm. seuraavat:
– RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet,

1998
– Kosteus rakentamisessa, RakMK C2 -opas,

1999
– RIL 107-2000 Veden- ja kosteudeneristysoh-

jeet
– Sisä RYL 2000, julkaistu 1998
– RT-korttien päivitys märkätilojen osalta, val-

misteilla
– Ratu-kortteja märkätilojen rakentamisesta,

1998.
C2:n määräystekstit ovat sitovia. Muilta osin
ohjeistus edustaa ratkaisuja, joita pidetään tällä
hetkellä ns. hyvänä rakennustapana. Uudet mää-
räykset ja ohjeet koskevat uudisrakentamista,
mutta niitä voidaan soveltaa joustavasti myös
korjausrakentamiseen [3]. Joustavuus tarkoittaa
toimimista korjattavan kohteen ehdoilla niin, et-

tei korjaustyössä jouduta kohtuuttomalta tuntu-
viin ratkaisuihin pelkästään siksi, että määräyk-
sissä esitetään toisenlainen ratkaisumalli.

Rakenteet
Molemmissa julkaisuissa C2 ja RIL 107-2000
mainitaan märkätilojen vedenpoistosta ja raken-
teista seuraavaa: ”Märkätilojen vedenpoisto ja
rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten,
ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapil-
laarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin ja
huonetiloihin.” [2,5]

C2:ssa tämä on nimenomaan määräysteksti-
nä. Vanhemmassa C2-versiossa vuodelta 1976
asia on muotoiltu seuraavasti: ”Kylpyhuoneen,
pesutuvan ja vastaavan tilan vedenpoisto ja ra-
kenteet on suunniteltava ja rakennettava siten,
ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapil-
laarivirtauksena ympäröiviin huonetiloihin tai
rakenteisiin haitallisessa määrin.” [1]

RIL 107 esittää myös edellä kuvatun periaat-
teen hieman toisin sanoin jo monessa nykyistä
edeltävässä versiossa. Uudistuksen myötä teks-
tin lopusta on poistettu sanat haitallisessa mää-
rin eli vaatimuksen sanamuoto on jyrkentynyt.

Vedeneristys
Märkätilojen lattiassa ja seinissä tulee nyt käyt-
tää aina vedeneristystä. Märkätilan vedeneris-
tyksessä lähdetään siitä, että vedeneristyksenä
toimii joko pintarakenne itsessään, tai pintara-
kenteen takana on erillinen vedeneristys. Sekä
C2 että RIL 107 esittävät asian seuraavasti:
”Märkätilan lattiapäällysteen ja seinäpinnoit-
teen on toimittava vedeneristyksenä tai lattian
päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on
tehtävä erillinen vedeneristys.” [2,5]

C2:n selitysosassa [3] otetaan kantaa myös
löylyhuoneen seiniin. Löylyhuoneessa sisäver-
houspaneeli ja sen takana tuulettuva ilmaväli
sekä alumiinipintainen paperi katsotaan toimi-
vaksi ratkaisuksi, vaikka ratkaisua ei perintei-
sesti ole vedeneristykseksi ymmärrettykään.
Tässä ratkaisussa seinän sisäpintaan roiskuvan
veden tunkeutuminen syvemmälle rakenteeseen
valumalla tai kapillaarivirtauksena pysähtyy il-
maväliin verhouksen takana. Roiskevesi ei pää- 595R
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se kohdistumaan alumiinipaperiin, jonka tehtä-
vänä on toimia ilman- ja höyrynsulkuna. Panee-
liverhouksen taustan tuulettuminen nopeuttaa
rakenteen kuivumista, mikä on paneelin käytön
ja kestävyyden edellytys.

C2:n selitysosa mainitsee myös mahdollisiksi
rakenteet, jotka sellaisenaan estävät veden hai-
tallisen tunkeutumisen ja kestävät kastumista,
mikäli pääsevät välillä kuivumaan (esim. hir-
sisauna).

Asuinhuoneistoissa on ratkaisuja, joissa sa-
massa huoneessa on kylpytila ja kodinhoitotila.
Näissä huoneissa tulee vedeneristysratkaisua
suunniteltaessa tarkastella uusia määräyksiä en-
nen muuta toiminnallisesta näkökulmasta.
Yhdistetyssä tilaratkaisussa kylpytilan suih-
kunurkkaus joutuu päivittäin kosteuskuormi-
tuksen alaiseksi, mutta kodinhoitotilan osuudel-
la kosteuskuormitus on huomattavasti satunnai-
sempaa ja vähäisempää. Kylpytilassa on perus-
teltua käyttää tehokkaita vedeneristeitä, kun
taas kodinhoitotilassa, joka ei ole suihkun rois-
kevesien alueella, voidaan varsinkin seinissä
erikseen harkita, tarvitaanko erillistä vedeneris-
tettä ollenkaan.

Tulkittaessa C2:n määräystekstiä, joka edel-
lyttää märkätilojen lattioissa ja seinissä käytet-
tävän vedeneristystä, on siis erotettava käsitteet
tila jahuone. Huone on seinin rajoitettu tila. Tila
on tiettyä käyttötarkoitusta varten varattu huone
tai huoneen osa. Määräystekstiä ei siksi tule tul-
kita esimerkiksi siten, että huoneen lattia ja
kaikki seinät on automaattisesti vedeneristettä-
vä, jos huoneessa on suihku. Tavanomaisissa

suomalaisten asuntojen kylpyhuoneissa koko
huone on yleensä kuitenkin märkätilaa, joten
lattiaan ja kaikille seinille tulee vedeneristys.

SisäRYL 2000 ohjeistaa tekemään märkätilo-
jen vedeneristyksen seuraavasti: ”Asunnon
märkätiloihin tehdään erillinen vedeneristys
seiniin ja lattiaan ellei päällyste toimi vedeneris-
teenä Suomen rakentamismääräyskokoelman
määräysten ja ohjeiden mukaisesti.” [6]

Lisäksi SisäRYL 2000 korostaa erityisesti
huolellisuutta suihkunurkkauksen vedeneris-
tyksessä. Rasitetuimmaksi alueeksi on rajattu
alue, joka ulottuu vaakasuunnassa 1,5 m:n etäi-
syyteen suihkupisteestä.

Vedeneristys tehdään nyt aina myös maanva-
raisiin betonilattioihin. Aiemmin RIL 107-1989
on ottanut kantaa maanvaraisten lattioiden osal-
ta seuraavasti: ”Märkien huonetilojen maanvas-
taisissa rakenteissa on oltava vedeneristys, jos
vesi saattaa aiheuttaa vaurioita rakenteissa tai
mikäli veden pääsy maapohjaan on estettävä.”
[4]

Varsin yleiseksi käytännöksi pääsi aiemmin
suunnitteluun ja työmaille leviämään ajatus, että
maanvaraisissa lattioissa ei tarvita vedeneristys-
tä. Vähäinen veden valuminen maanvaraisen
laatan alustäyttöihin ei yleensä pääse muodostu-
maan ongelmaksi. Suunnittelussa ja rakentami-
sessa unohtui kuitenkin veden vaakasuuntainen
kapillaariliike. Märkätilojen maanvastaisissa
betonilattioissa on vesi usein siirtynyt vaa-
kasuunnassa tärvellen viereisen huoneen lattian
pintarakenteita tai märkätilan ja viereisen huo-
neen välisen seinän runko- ja pintarakenteita.
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Kuva 1. Toimivan märkätilan suunnitteluun liittyy läpivientien harkittu sijoittaminen, riittävät ylös-
nostot ja lattian kallistukset. Ohjeelliset mitat ovat RIL 107-2000 [5] mukaisia.R
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RIL 107-2000 määrittelee vedeneristyksen
seuraavasti: ”Märkätilojen vedeneristys on jär-
jestelmä, joka on vesitiivis kaikilta kohdiltaan
(pinnat, saumat, läpiviennit ja liittymät)”. [5]
Erityistä huomiota on nyt haluttu kiinnittää ve-
deneristeen ongelmakohtiin, joita ovat saumat,
läpiviennit ja liittymät.

Märkätiloista pois johtavan kynnyksen koh-
dalla vedeneristys suositellaan nostettavaksi 15
mm valmista lattiapintaa ylemmäksi [5].
Ohjeenmukaista kynnystä ei voida kuitenkaan
käyttää esim. sairaaloissa, joissa liikutaan pyö-
rätuolilla. Ohjeesta voidaankin poiketa, mikäli
veden valuminen märkätilasta kynnyksen yli es-
tetään. Tämä voidaan toteuttaa suurissa märkä-
tiloissa kallistuksin ja joskus myös kynnys-
kaivoa käyttäen.

Lattian vedeneristys on suositeltavaa nostaa
vähintään 100 mm seinälle [5,2]. Lattian ja sei-
nän vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti
yhteen. Suosituksena esitetään, että märkätilan
seinissä käytetään samaa vedeneristettä kuin lat-
tioissa, jolloin vedeneriste muodostaa yhtenäi-
sen saumattoman kaukalon ja voidaan välttää
kahden erilaisen vedeneristystuotteen ongel-
mallinen saumakohta [5].

Keraaminen laatoitus ei ole vedeneriste. Laa-
toituksen saumoista pääsee vettä kiinnityslaas-
tiin ja siksi keraaminen laatoitus vaatii taakseen
erillisen vedeneristyksen. Käyttämällä tiiviitä
sauma-aineita, esimerkiksi epoksipohjaisia sau-
mauslaasteja, tai impregnoimalla vanhoja sau-
moja, voidaan veden kapillaarista imua sauman
kautta vähentää. Tämä ei kuitenkaan korvaa var-
sinaista laatan takana olevaa vedeneristystä.

Keraamisin laatoin laatoitetuissa märkätilois-
sa käytetään nurkissa elastisia saumoja. Suuris-
sa märkätiloissa käytetään myös laatoituksen
keskialueilla elastisia saumauksia erikseen
suunniteltavissa kohdissa. Elastisten saumaus-
ten tehtävänä on ottaa vastaan rakenteissa tapah-
tuvia liikkeitä. Ensisijaisesti nämä liikkeet liit-
tyvät betonialustojen kuivumiskutistumiseen.

Suunnittelu
Märkätilojen rakenteiden ja vedeneristysten rat-
kaisuihin on suunnitteluasiakirjoissa otettu
aiemmin niukasti kantaa. Suunnittelun on
yleensä rakentaja joutunut tekemään työmaalla.
Uudistuva RIL 107-2000 painottaa suunnittelun
merkitystä. RIL 107:n mukaan märkätilan pin-
ta- ja alusrakenteista on laadittava riittävät suun-
nitelmat materiaalimäärityksineen ja yksityis-
kohtineen. Suunnitelmissa pitää antaa tekniset
laatuvaatimukset materiaaleille, kiinnitysalus-
tan kosteudelle, työnsuoritukselle, kirjalliset
työ-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä esitttää laa-
dunvarmistusmenettely. Suunnitelmissa määri-
tetään rakenteiden käyttöikä, joka koskee myös
yksityiskohtia ja varsinkin vedeneristettä.

1.2 Lattiarakenteet
Märkätilojen lattiarakenteiden suunnittelussa ja
toteutuksessa on kiinnitettävä erityishuomio ra-
kenteen jäykkyyteen, jotta vedeneristeelle saa-
daan vakaa alusta. Betonivälipohjissa jäykkyy-
den suhteen ei ole ollut ongelmia. Puuvälipoh-
jissa sen sijaan tulee märkätilan kohdalla raken-
teen jäykkyyteen kiinnittää muita huonetiloja
suurempaa huomiota. RIL 107-2000 suositte-
lee, että puuvälipohjalle levyrakenteen päälle
valetaan raudoitettu betonilaatta vedeneristeen
alustaksi.

Maanvaraisissa betonialustoissa ongelmia on
joskus esiintynyt laatan alustäyttöjen painuessa.
Maanvarainen betonilaatta on painunut ja repi-
nyt vedeneristeen lattian ja seinän liittymässä.
Toinen maanvaraisiin laattoihin liittyvä ongel-
ma on maanvaraisten laattojen kuivumisen aika-
na tapahtuvat muodonmuutokset. Betonilaatan
pinnan kuivuessa nurkat pyrkivät nousemaan
muutamia millimetrejä ylöspäin. Laatan ikään-
tyessä myös alapinta kuivuu, jolloin laatan ylös
käyristyneet nurkat painuvat alas. Alapinnan
kuivuessa on vaarana, että vedeneristys repey-
tyy seinän ja lattian rajassa. Ilmiön hallitsemi-
seksi tulee huomio kohdistaa mahdollisimman
vähän kutistuvan betonin valintaan ja riittävän
pitkiin kuivumisaikoihin. Kuivumiskutistumis-
liikkeiden hallitsemiseksi maanvaraisen laatan
reunat voidaan joissakin tapauksissa sitoa valun
aikana terästapituksella perustuksien yläpintaan
tai kivirakenteisiin seiniin. Menetelmän käytös-
sä on kuitenkin oltava varovainen. Tapitus voi
joissakin tapauksissa johtaa betonilaatan haital-
liseen halkeiluun tai ääneneristysominaisuuksi-
en tärveltymiseen.

Merkittävin lattioihin liittyvä vaikea yksityis-
kohta on ollut ja on vielä edelleen lattiakaivo.
Lattiakaivon vuodot ovat yleinen märkätilojen
kosteusvaurion aiheuttaja. Lattiakaivojen koro-
kerenkaiden ja kaivojen saumat sekä kaivojen
putkiläpiviennit eivät ole olleet vesitiiviitä. Kai-
voratkaisut ovat viime aikoina kehittyneet, mut-
ta kaivon ja lattian vedeneristeen läpiviennin ve-
sitiiviys on edelleen ongelma. Markkinoilla on
kaivoja ja vedeneristystuotteita, jotka eivät sovi
yhteen. Toisiinsa sopivia tuotepareja on etsitty
VTT:llä tehdyssä ”Kosteusvarma kylpyhuone”
-tutkimuksessa [11].

Vedeneristeen kaivoliittymästä voidaan erot-
taa kaksi päätyyppiä. Aiemmin vedeneriste on
viety lattiakaivoon asti. Kaivossa vedeneriste
kiristetään kiristysrenkaalla kaivoon. Uudem-
missa kaivoissa kiristysrenkaat ovat ruuvikiin-
nitteisiä tai jousikiristeisiä. Aiemmin kiristys-
renkaiden muovin kutistuminen on löystyttänyt
kiristysrenkaat, jolloin kiristysrenkaat eivät ole
voineet toimia suunnitellulla tavalla. Toinen
vaihtoehto on käyttää ns. vedeneristyslaippoja.
Näissä ratkaisuissa vedeneriste ei mene kaivoon
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asti, vaan vedeneriste kiinnittyy kaivokokonai-
suuteen kuuluvaan vedeneristyslaippaan. Jäl-
kimmäinen ratkaisumalli on viime aikoina
yleistynyt.

C2:n ohjeteksti ja RIL 107-2000 mainitsevat,
että lattian kaltevuuden tulee olla vähintään
1:100, ja RIL 107:n mukaan lattiakaivon lähei-
syydessä kaltevuuden tulee olla 1:50. Käytän-
nön suunnittelu- ja rakennustyössä tavoitekalte-
vuus kannattaa usein asettaa esitettyä vähim-
mäiskaltevuutta jyrkemmäksi. Tavoitekalte-
vuus 1:80 on osoittautunut tavanomaisissa mär-
kätiloissa käytännölliseksi. Rakennustyössä ta-
pahtuva vähäinen tavoitekaltevuuden epätark-
kuus ei tällöin johda vielä ongelmiin.

1.3 Seinärakenteet

Yleistä
Märkätilojen seinärakenteet voidaan tehdä kivi-
rakenteisina tai ranka- ja levyrakenteisina.
Mikäli on mahdollista, on perusteltua rakentaa
seinät mieluummin kivirakenteisina kuin ranka-
rakenteisina. Kokemus on osoittanut, että kivi-
rakenteiset seinät ovat olleet märkätilojen seini-
nä rankarakenteisia levyseiniä kosteusteknisesti
riskittömämpiä ja samalla säilyvämpiä. Kivira-
kenteisten seinien kosteusvauriot eivät yleensä
ole yhtä vakavia kuin levyrakenteisten seinien
kosteusvauriot. Kivirakenteisten märkätilasei-
nien merkittävin ongelma liittyy nykyisin be-
toniseiniin, joissa on ilmennyt runsaasti laatoi-
tusten irtoamisia.

Laatoituksen tartunnan pettämiseen
johtaneet syyt
Merkittävin syy laatoitusten irtoamisongelmaan
betonialustoilla on ollut aiempaa lyhyemmät ra-
kentamisajat. Betonirakenteet eivät ole ehtineet
kuivua ja samalla kutistua riittävästi ennen laa-
toitusta. Betonialustan kutistuessa betonin ja
laatoituksen välille on kehittynyt jännitys ja laa-
toitusten tartunta on pettänyt. Laatat ovat voi-
neet irtoilla vielä useiden vuosien kuluttua laa-
toittamisesta.

Betonialustalla laatoituksen tartunnan onnis-
tumiseen ja tartunnan säilymiseen vaikuttavat
mm. seuraavat tekijät:
• alustan ominaisuudet

– betonin ikä
– betonin kuivumisolosuhteet
– betonin kutistumisominaisuudet
– betonipinnan puhdistus; pöly ja sementtilii-

ma on poistettava
• vedeneristeen ominaisuudet

– tartunta alustaan, toiminta tartunta-aineena
– vedeneristeen paksuus

• kiinnityslaastin ominaisuudet
– lujuus ja tartuntaominaisuudet
– joustavuus

• laatan ominaisuudet
– lattialaatoissa käytettävä paperiverkko hei-

kentää laatan tartuntaa
– kookas laatta on hierottava voimalla kiinni-

tyslaastiin
• laatoitustyö

– kiinnityslaastin peittävyys laatan taustapin-
nassa

– kiinnityslaastin oikea sekoitusaika
– laastikerroksen paksuus
– kiinnityslaastin avoaika
– laatoitusolosuhteet

• elastiset pehmikesaumat
– elastiset nurkkasaumat
– elastiset pehmikesaumat jakamassa laajoja

pintoja.
Betonialustan kuivumisasteen huomioon ottavi-
en materiaaliyhdistelmien (vedeneriste, kiinni-
tyslaasti) valintaan ei ole Suomessa kiinnitetty
riittävää huomiota. Saksalaisessa DIN-normissa
[9] sekä Ruotsissa Laatoitusurakoitsijayhdis-
tyksen ohjeistuksessa [10] on annettu ohjeita
kiinnityslaastin muodonmuutoskyvyn huomi-
oon ottamisesta valittaessa laastia kutistuville
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Kuva 2. Vedeneristetyn levyseinän taakse ei jä-
tetä höyrynsulkumuovia. Esimerkkipiirroksessa
[13] esitetty lattian vedeneristeen nosto on esi-
tetty suuremmaksi kuin C2:n ja RIL 107:n oh-
jeissa, joissa se on vähintään 100 mm.R
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alustoille. Vastaavankaltaista ohjeistusta kaiva-
taan myös Suomeen.

Vedeneristeiden vesihöyrynläpäisevyys
on otettava huomioon suunnittelussa
Ulkoseinissä ei käytetä yleensä erillistä höyryn-
sulkua vedeneristeen takana. Levyverhotussa
seinässä, jossa levyn sisäpinnassa on vedeneris-
tys, ei pidä käyttää höyrynsulkumuovia levyn
takana. Poikkeuksena on ns. kaksoisseinäraken-
ne, jossa märkätilan ulkoseinässä on levy- tai ki-
virakenteinen sisäkuori, jonka takana on kuiviin
sisätiloihin tuulettuva tuuletusväli (kuva 3).
Ratkaisussa tuuletusvälin ulkopintaan kanta-
vaan runkoon kiinnitetään höyrynsulku. Niissä
märkätilan osissa, joissa vedeneristettä ei ole,
esimerkiksi katossa, kiinnitetään erityistä huo-
miota höyryn- tai ilmansulun tiiviyteen.

Erityisesti levyrakenteisten seinien kohdalla
uusimmat tutkimustulokset siveltävien massa-
maisten vedeneristeiden vesihöyrynläpäisevyy-
destä ovat herättäneet huomiota. Tutkimusten
mukaan siveltävien vedeneristeiden vesihöy-
rynläpäisevyys kipsilevyalustoilla on 5 x 10-12 ...
300 x 10-12 kg/m2sPa [11]. Käsittelemättömän
kipsilevyn vesihöyrynläpäisevyys on 1600 x
10-12 kg/ m2sPa. Tavanomaisen höyrynsulkuna
käytettävän 0,2 mm paksun muovikalvon vesi-
höyrynläpäisevyys on 3 x 10-12 kg/m2sPa.Veden-

eristeiden vesihöyrynläpäisevyys on siis ta-
vanomaiseen rakennusmuoviin verrattuna huo-
mattavasti suurempi. Lisäksi aiemmin kosteus-
sulkuina tunnetuista tuotteista muutamat sijoit-
tuvat vesihöyrynläpäisevyydessä höyrynsulku-
jen tasolle.

Vedeneristeiden vesihöyrynläpäisevyys on
otettava huomioon seinärakenteiden suunnitte-
lussa. Suuri vesihöyrynläpäisevyys edellyttää,
että ulkoseinärakenteen rakennekerrosten vesi-
höyrynläpäisevyys kasvaa vaipparakenteen ul-
ko-osia kohti.

Vedeneristeiden hyvä vesihöyrynläpäisevyys
on usein ollut myynnin markkinavalttina. Tuot-
teita, jotka läpäisevät hyvin vesihöyryä, on voitu
levittää kohtuullisen märillekin betonialustoille.
Suuresta vesihöyrynläpäisevyydestä voi olla
myös haittaa. Kun kiinnityslaasti on jatkuvasti
märkänä, voi laastista kulkeutua haitallisen pal-
jon kosteutta diffuusion seurauksena vedeneris-
teen läpi. Tosin eristevalikoimasta löytyy myös
tuotteita, joilla vesihöyrynläpäisevyys on alhai-
nen ja tartunta märkään alustabetoniin on hyvä.

Väärin sijoitettu höyrynsulku voi olla kohta-
lokas erityisesti suihkuveden rasittamalla alu-
eella. Seinäalueet suihkusekoittajan alla sekä
suihkun viereisellä seinällä suihkun kastelemal-
la alueella ovat alttiita vaurioille. Kiinnityslaasti
kastuu kaakelisaumojen kautta rakenteeseen
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Kuva 3. Esimerkki kaksoisseinärakenteesta, jossa vedeneristeen ja höyrynsulun välisestä tilasta on
alakattotilaan avoin ilmarako. [13]
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imeytyvästä vedestä. Vesihöyryä pääsee hyvin
läpäisevän vedeneristeen läpi diffuusion vaiku-
tuksesta vedeneristeen taakse. Mikäli levyra-
kenteen takana on höyrynsulku, levyrakenne
vettyy täällä alueella. Pesutilojen korjaushank-
keista saadun kokemuksen mukaan muilla alu-
eilla märkätiloissa levyrakenteen sulkeminen
kahden höyrynsulun väliin ei ole osoittautunut
mainittavaksi ongelmaksi. Oman erikoistapauk-
sen muodostaa sementtisideaineinen Kaakelilu-
ja-tuotenimellä tunnettu märkien tilojen seinä-
levy. Tässä tuotteessa kosteussulkukäsittely on
levyn molemmilla puolilla. Tuote on huolelli-
sesti toteutettuna käytännössä todettu kosteus-
teknisesti toimivaksi ratkaisuksi.

Rakennekerrosten kostuminen vedeneristeen
takana ei ole yksinomaan ulkoseinien ongelma.
Myös väliseinissä rakennekerrosten vesihöy-
rynläpäisevyyden tulee kasvaa kohti ulkopintaa
vedeneristeen takana olevissa rakennekerrok-
sissa.

Erityisen ongelmallinen on saunan ja pesu-
huoneen välinen seinärakenne, jossa rakenteet
sulkeutuvat kahden höyrynsulun väliin. Pesu-
huoneen puolella on vedeneriste ja saunan puo-
lella on alumiinipaperi. Rankarakenteisissa vä-
liseinissä, joissa on kosteuden vaikutuksesta
turmeltuvia materiaaleja, tulisi seinärakenteella
olla tuulettumismahdollisuus rakenteen ylä-
osasta esimerkiksi märkätilan yläpuoliseen ala-
kattotilaan, joka tuulettuu edelleen kuiviin sisä-
tiloihin.

Kivirakenteisiin seiniin on joitakin toimivia
ratkaisuja, vaikka edellä esitetty vesihöyrynlä-
päisevyyksien harvenemisen periaate ei toteu-
dukaan. Kivirakenteinen, yleensä betoninen
asuinhuoneistoja erottava väliseinä voi kastua
vedeneristeiden välissä suihkuveden roiskealu-
eella, kun seinän molemmilla puolilla on suih-
kupisteet. Betonirakenteelle tästä ei ole yleensä
haittaa. Kosteuspitoisuuden kasvu tässä raken-
neyksityiskohdassa on hyväksytty myös RIL
107-2000 Rakennusten veden ja kosteudeneris-
tysohjeiden luonnostekstissä. Vastaavasti maan-
vastainen kivirakenteinen seinä toimii suihku-
veden vaikutusalueellakin yleensä hyvin, vaik-
ka kiviseinä on ulkopuolisen kellarin seinän ve-
deneristeen ja sisäpuolisen märkätilavedeneris-
teen välissä.

Tutkimusten [12] mukaan Kahi-harkoista
muuratun väliseinän on todettu toimivan varsin
hyvin ilman vedeneristys- tai kosteussulkukä-
sittelyäkin silloin, kun taustapinta on käsittele-
mätön ja vapaassa kuivumisyhteydessä kuivaan
huoneilmaan. Tilanne on seinän kuivumisen
kannalta harvoin näin edullinen. Siksi tulee pi-
täytyä uuden C2:n vedeneristyksistä antamissa
määräyksissä.

1.4 Märkätilojen
vedeneristystarvikkeet

Vedeneristystarvikkeilla tulee olla riittävät
muodonmuutosominaisuudet alustaan mahdol-
lisesti syntyvien halkeamien varalta. Erityisesti
liitoskohtien on oltava sitkeitä: seinien nurkat,
levysaumat sekä lattian ja seinän liittymät. Tar-
vittaessa käytetään erillisiä vedeneristeen vah-
vistuskaistoja.

Märkätilojen vedeneristykseen on saatavissa
mm. seuraavia tuotteita:
– bitumikermit
– muovikermit (muovimatot ja -tapetit)
– levitettävät vedeneristeet
– polyuretaanielastomeerit
– akryylibetoni
– epoksimassat.
Huoneistokylpyhuoneissa käytetään nykyisin
lähinnä muovikermejä ja siveltäviä vedeneris-
teitä. Bitumikermituotteet ovat jäämässä taka-
alalle.

Märkätilat
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Kuva 4. Esimerkki saunan ja pesuhuoneen väli-
sestä seinäratkaisusta.
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Muovimattojen ja -tapettien asentamisesta
saa varsin seikkaperäisiä työohjeita RIL
107-2000:stä, SisäRYL 2000:sta sekä Lattia-
päällystysyhdistyksen julkaisusta Toimivat lat-
tiat [14]. Muita vedeneristystuotteita käytettäes-
sä joudutaan tukeutumaan usein materiaalival-
mistajien ja maahantuojien antamiin ohjeisiin.

Levitettävät vedeneristeet valtaavat mark-
kinoita. Tukihuopien ja -nauhojen käyttö poik-
keaa eri tuotteilla. Levitettävistä vedeneristys-
massoista löytyy mm. seuraavia vaihtoehtoja:
– Levitettävä tuote, joka vahvistetaan kauttaal-

taan tukihuovalla. Ensimmäiseen märkään ve-
deneristysmassaan levitetään tukihuopa, jon-
ka päälle levitetään toinen massakerros. Kol-
mas massakerros levitetään edellisten kuivut-
tua.

– Levitettävä tuote, jossa ainoastaan kriittiset
alueet vahvistetaan tukihuovin tai nauhoin.
Tukihuovat ja nauhat liimataan ensimmäi-
seen märkään massaan. Toinen massa levite-
tään ensimmäisen massakerroksen kuivuttua.

– Pelkkä levitettävä massa kahtena kerroksena.
Nurkat ja muut vaativat kohdat käsitellään
kolmena kerroksena.

Useimpien vedeneristeiden tuotejärjestelmään
kuuluu vielä alustaan ennen vedeneristysmas-
san levitystä siveltävä tartunta-aine, joista
useimmat ovat kosteussulkuina käytettyjä tuot-
teita.

Massamaisten levitettävien vedeneristystuot-
teiden etu on niiden soveltuvuus vaikeisiin yksi-
tyiskohtiin. Suunnittelijan kannalta ongelmal-
lista on levitettävien vedeneristystuotteiden
määrä. Suomessa on saatavilla nykyisin noin 15
tuotetta. Pääosa tuotteista on ollut VTT:llä tes-
tattavana. Tutkimushankkeen perusteella neste-
mäisenä levitettäville vedeneristystuotteille esi-
tetään tärkeimmät ominaisuudet kattava vaati-
musprofiilitaulukko. Taulukko on julkaistu
myös Rakennusten veden- ja kosteudeneristys-
ohjeessa RIL 107-2000. Jotta vedeneristystuote
saa uskottavuutta markkinoilla, on tuotteen val-
mistajan esitettävä tuotteestaan tutkimustulok-
set taulukossa esitetyille vaatimuksille. Taulu-
kon avulla suunnittelija ja rakentaja voivat arvi-
oida vedeneristystuotteen soveltuvuutta kohde-
kohtaisesti.

Aiemmin käytössä olleet bitumikermituotteet
ovat lattiapinnoilla tehokkaita. Ongelmakoh-
diksi ovat kuitenkin muodostuneet läpiviennit ja
seinälle nostossa seinän vedeneristeen ja bitu-
mituotteen liitos. Lisäksi bitumikermit vaativat
yleensä ohuen betonilaatan kermin päälle ennen
laatoitusta.

Polyuretaanielastomeeria, akryylibetonia ja
epoksimassoja käytetään lähinnä erikoistiloissa.
Näitä erikoistiloja ovat mm. märkätiloiksi ym-
märrettävät suurtalouskeittiöt. Näiden keittiöi-
den lattioissa on usein paljon kermituotteilla
vaikeasti hallittavia läpivientejä, jolloin poly-

uretaanielastomeerilla toteutettava yhtenäinen
vedeneriste on osoittautunut käytännölliseksi
vaihtoehdoksi. Vedeneriste suojataan tällöin
yleensä keraamisin laatoin.

1.5 LVI-tekniikka
Märkätiloissa on oltava toimiva ja riittävän te-
hokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet
pinnat nopeasti ja kattavasti. Yleisin ilmanvaih-
toon liittyvä märkätilojen virheellisyys on kor-
vausilmareitin puuttuminen. Korvausilma on
yleensä suunniteltu otettavaksi viereisestä kui-
vasta huoneesta kylpyhuoneen oven ja kynnyk-
sen välistä. Raon merkitystä ei ole usein työ-
maalla tiedostettu. Siksi ovilevyn ja kynnyksen
välissä on liian ahdas tai kokonaan puuttuva
korvausilmarako. Raon tulisi olla vähintään 20
mm.

Rakenteiden kuivumista auttaa myös tehokas
lämmitys. Märkätilat suositellaan varustetta-
vaksi lämmitysjärjestelmään liitettävällä ja
erikseen käytettävissä olevalla lattialämmitys-
järjestelmällä [2,5]. Lattialämmitys ei korvaa
lattian vedeneristystä. On muistettava, että te-
hokkaallakaan lämmityksellä ja ilmanvaihdolla
ei korjata märkätilan rakennusteknisiä virheitä.

Vesijohdot ja lämmitysjärjestelmän putket
suositellaan sijoitettavaksi siten, että mahdolli-
nen vuototilanne havaitaan mahdollisimman
pian [2,5]. Käytännössä tämä merkitsee suosi-
tusta putkien pinta- sekä koteloasennuksiin.
Rakenteiden sisällä kuljetettavat putket tulisi si-
joittaa suojaputkiin, joista vesi voi tarvittaessa
purkautua lattiakaivolliseen tilaan. Suihkutilas-
sa suihkusekoittajalle tulevat pinta-asennetut
putket tuodaan yläkautta, jolloin voidaan välttää
putkikiinnikkeiden läpiviennit vedeneristeessä
suihkusekoittajan alla. Mikäli märkätilassa on
sekä kiviseiniä että levyseiniä, on kosteustekni-
sesti turvallisinta asentaa suihku kiviseinään.

2 Märkätilarakentamisen
laadunvarmistus-
menetelmiä

2.1 Betonialustan kosteus
Vedeneristysalustan kosteus saa olla korkein-
taan käytetyn materiaalin valmistajan antaman
ohjearvon suuruinen. Alustan kosteus varmiste-
taan mittaamalla ennen vedeneristystyön aloit-
tamista. Luotettavin työmaalle soveltuva tapa
kosteuden mittaamiseen betonialustasta on po-
rareikämittaus, jonka periaatteet on esitetty RT
14-10675 -ohjekortissa [7].

Useimmille tuotteille RH 90 % on nykyisin
vedeneristeiden valmistajien mukaan riittävän
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alhainen arvo. Joillakin tuotteilla suositus on
tätä alhaisempi ja muutamilla sallitaan tätä kos-
teampi alusta. Liian suuri alustan kosteus voi
johtaa seuraaviin ongelmiin:
– vedeneristeen tartunnan pettäminen
– alustan kuivumiskutistumisen aiheuttamista

pakkojännityksistä seuraava pintarakenteen
tartunnan pettäminen

– mikrobikasvu pintarakenteen alla (mm. muo-
vipäällysteiden liimakerrokset)

– rakennusmateriaalipäästöt.
Uudisrakentamisessa RH 90 % on yleensä ollut
realistisesti saavutettavissa oleva betonialustan
suhteellisen kosteuden arvo. Muutamien mate-
riaalitoimittajien esittämä RH 85 % on osoittau-
tunut usein liian tiukaksi vaatimukseksi lyhen-
tyneiden rakennusaikojen takia. Märkätilalaa-
toitukset ovat ensimmäisiä rakennuksen sisällä
tehtäviä pinnoitustöitä, joten betonialustojen
kuivumisaika jää lyhyeksi ja samalla alustan
kosteus on korkea laatoitustyön aikana.

2.2 Vedeneristeiden ja keraamisten
laatoitusten tartunta-
vetolujuuden testaaminen

Vedeneristeiden ja valmiiden laatoitusten tar-
tuntalujuuden varmistaminen on tärkeää ennen
kaikkea kutistuvilla betonialustoilla. Saksalai-
sen DIN-normin mukaan tartunnan tulisi olla
vähintään 0,5 MPa [8].

Tartuntavetolujuuskokeiden suoritukseen on
olemassa tällä hetkellä lähinnä ulkobetonira-
kenteiden korjausmassojen tartunnan testaami-
sesta tutut tartuntavetolaitteet. Tartuntavetolu-
juuskoe tehdään 100 mm x 100 mm tai tätä pie-
nempiä laattoja käytettäessä vetämällä kokonai-
nen laatta irti. Kun laatat ovat suurempia, pora-
taan vetosylinterin kokoinen reikä kiinnitys-
laastiin asti. Käytettäessä vedeneristeitä leika-
taan vedettävä alue alustaan asti vetosylinterin
rajapintoja pitkin. Vetosylintereinä käytetään
halkaisijaltaan 50 mm:n ja 80 mm:n sylinterejä.
Sylinterit liimataan alustapintaan erikoislii-
moilla. Liiman kuivuttua laitteella vedetään
koestettava alue irti.

Tutkimusten [11] mukaan saneerauslaasti-
tyyppisillä laasteilla voidaan saavuttaa yleensä
tartuntavetolujuuden arvoja 1,0 N/mm2, kun
kiinnityslaastin avoaika on 10 minuuttia. Avo-
ajan tästä kasvaessa tartuntavetolujuuden ar-
voissa tapahtuu merkittävää tuotekohtaista ha-
jontaa. Useiden tuotteiden tartuntavetolujuuden
tavoitearvo 0,5 N/mm2 alitetaan, kun laastin
avoaika on 20–30 minuuttia. Käytännön työ-
mailla tehdyissä tartuntavetolujuuskokeissa ta-
voitearvoja on yleisesti alitettu. Tämä on johtu-
nut laatoitustyössä tapahtuneista työvirheistä.

2.3 Vedeneristysmassojen
kerrosvahvuus

Siveltävien ja telattavien vedeneristysmassojen
toiminnan edellytyksenä on riittävä kerrosvah-
vuus. Tutkimusten [11] mukaan vedeneristeen
vesihöyrynläpäisevyys kasvaa merkittävästi,
mikäli valmistajan ilmoittama ainemenekki ali-
tetaan.

Kerrosvahvuutta pitäisi seurata ainakin aine-
menekin perusteella, mutta tämä menetelmä on
lähinnä vain vedeneristäjän käytettävissä. Toi-
saalta yksinomaan ainemenekin seurantaan pe-
rustuvien kokemusten mukaan vedeneristys-
massojen ohjeellinen kerrosvahvuus on tarkis-
tusmittausten perusteella alitettavissa joillakin
tuotteilla hyvin helposti. Vedeneristyksen työ-
ja laadunvarmistusohjeita on syytä seurata tinki-
mättä – turvallisuusmarginaalia tarvitaan. Yksi
ylimääräinen massakerros olisi suositeltavaa
tärkeisiin kohtiin.

Valmiista vedeneristeestä kerrosvahvuuden
luotettava mittaus onnistuu parhaiten näytepa-
lan avulla. Levypinnoilta ja tasaisilta kiviaines-
pinnoilta voidaan helposti leikata ja irrottaa
mattoveitsellä näytepaloja, joista vedeneristeen
kerrosvahvuus voidaan mitata työntömitalla tai
mikrometriruuvilla. Yleensä vedeneristysmas-
sojen ohjeellinen kerrospaksuus on 0,5–1,5 mm.
Menetelmän heikkoutena on valmiin vedeneris-
tekerroksen paikkaustarve. Tosin massamaisilla
tuotteilla paikkaus on varsin helppoa.

Maalikalvojen kerrosvahvuuden mittaukseen
kehitetyt laitteet soveltuvat yleensä huonosti
märkätilavedeneristeille. Ongelmana on alustan
huokoisuus ja pehmeys (esim. kipsilevyalusta)
sekä vedeneristepinnan epätasaisuus. Joillekin
vedeneristystuotteille sopiville alustoille levi-
tettynä maalikalvon paksuuden mittausmenetel-
mistä löytyy kuitenkin kelvollisia laitteita.

3 Märkätilojen kuntoarviot,
määräaikaistarkastukset
ja kuntotutkimukset

3.1 Kuntoarvio
Kuntoarvion tekeminen asuinrakennusten kyl-
pyhuoneissa on nykyisin yleistä. Tämä tarkoit-
taa kosteusvauriokorjauksiin erikoistuneiden
asiantuntijoiden tekemää kuntoarviota asuinra-
kennuksen kaikissa kylpyhuoneissa. Kuntoarvi-
on tavoitteena voi olla huoltokorjaustarpeiden
kartoitus tai laajempien korjausten suunnittelu-
lähtötietojen kerääminen. Kuntoarvion tarkas-
tusmenetelmät ovat ensisijaisesti aistinvaraisia.

Kuntoarvio tehdään järjestelmällisesti täyttä-
mällä asunnoittain pesutilojen kuntoarviolo-
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makkeet. Havainnot ja mittaustulokset kirjoite-
taan arvion aikana huoneistoittain lomakkeisiin
ja niitä täydennetään valokuvin. Kuntoarviosta
laaditaan kirjallinen raportti tilaajalle. Siinä esi-
tetään havainnot ja johtopäätökset sekä mahdol-
liset jatkotutkimusehdotukset.

Asunto-osakeyhtiöissä pesutilojen rakentei-
den kunnon arviointia vaikeuttavat usein asuk-
kaiden tekemät pintaremontit. Alkuperäiset
muovitapetein pinnoitetut seinät ja muovima-
tolla päällystetty lattia on päällystetty keraami-
silla laatoilla. Remontista ei ole suunnitelmia ja
kuntoarvioija ei saa luotettavaa tietoa korjaus-
työn suorituksesta. Miten on menetelty vanho-
jen päällysteiden kanssa? Mikä on veden- ja
kosteuseristeiden tila? Onko seinien runkora-
kenteiden tai seinälevyjen kunto tarkastettu kor-
jaustöiden yhteydessä?

Taloyhtiöt teettävät pesuhuoneiden kosteus-
kartoituksia, joiden tuloksista ei voida tehdä
luotettavia johtopäätöksiä jatkotoimenpiteistä
tai korjauksista. Raporteista puuttuvat arviot pe-
suhuoneen rakenteiden ja vedeneristeiden to-
dellisesta kunnosta sekä rakenne- ja lvi-tekniset
arviot tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet osal-
taan kosteusongelman syntyyn. Kokonaisnäke-
mys puuttuu.

Tavallisin tapa on tarkastella pintakosteus-
tunnistimella rakenteiden kosteutta. Mikäli kyl-
pyhuonetta käytetään normaalisti, on keraamis-
ten laattojen ja vedeneristeen välissä pääsään-
töisesti aina kosteutta lattiakaivon ympäristössä
sekä suihkunurkkauksen lattiassa ja seinän
alimmissa laattariveissä. Pintakosteustunnisti-
mella saaduista mittaustuloksista ei voida yk-
siselitteisesti tehdä tällöin johtopäätöksiä pesu-
tilojen kunnosta. Keraamisen laatoituksen kiin-
nityslaastista ja laatan taustapinnasta havaittu
kosteus ei vielä edellytä rakenteellisia korjaus-
töitä, jos vedeneristeen takana olevat rakenteet
ovat toimivia. Viime vuosina on purettu paljon
märkätilojen rakenteita pintakosteustunnisti-
men perusteella tehtyjen virheellisten tulkinto-
jen perusteella.

Kylpyhuoneissa, joiden lattioissa on muovi-
matot ja seinissä muovitapetit, on pintakosteus-
tunnistin yleensä tyydyttävä tutkimusväline.
Mikäli pintakosteustunnistimella todetaan muo-
vitapettien ja -mattojen alla kosteutta, on usein
kysymyksessä korjausta edellyttävä kosteus-
vaurio. Poikkeuksena ovat kuitenkin pinnoit-
teet, joissa itsessään tai näiden liimoissa on säh-
köä johtavaa materiaalia, joka häiritsee pinta-
kosteustunnistinta.

Levyseinien kuntoa voidaan arvioida seinära-
kenteiden jäykkyyden perusteella. Mikäli puu-
runkoinen levyseinän alaosa antaa merkittävästi
periksi seinää kaksin käsin painettaessa, on
mahdollista, että seinän alareunan runkoraken-
teissa on pitkälle edenneitä lahovaurioita.

3.2 Kuntotutkimus
Puutteellisten lähtötietojen ja kuntoarviossa esi-
tettyjen riskien selvittämiseksi tarvitaan usein
täydentäviä kuntotutkimuksia. Kuntotutkimus-
suunnitelma tehdään kuntoarvion pohjalta.
Kuntotutkimus käsittää yleensä rakenteiden
avauksia ja kosteusmittauksia seinärakenteiden
sisältä. Kuntotutkimuksen tavoitteena on selvit-
tää vaurion laajuus sekä perusteet korjaus-
menetelmille ja korjauskustannuksille.

Kuntotutkimusten yhteydessä kosteutta voi-
daan mitata pintarakenteiden takaa porareikä-
mittauksin, mikä on pintakosteustunnistinta
luotettavampi menetelmä. Rakenteeseen pora-
taan reikä, josta mitataan suhteellinen kosteus
porareiän olosuhteiden tasaannuttua. Levyra-
kenteissa kosteusmittaus voidaan tehdä heti po-
rauksen jälkeen, mutta kivirakenteissa tarkka
mittaustulos saadaan vasta usean vuorokauden
tasaantumisajan kuluttua. Käytettäessä pieniä
mittausantureita (saatavilla läpimitaltaan 4 mm:n
antureita), jotka vaativat pienen porareiän, voi-
daan myös kivialustoilla tyytyä lyhyisiin reiän
olosuhteiden tasaantumisaikoihin.

Märkätiloissa suoritettavissa porareikämit-
tauksissa on otettava huomioon kiinnityslaastis-
sa olevan kosteuden vaikutus mittausanturiin.
Suihkuveden pahiten rasittamalla alueella kiin-
nityslaastin kampaurissa voi olla vapaata vettä.
Heti porauksen jälkeen tehtävässä mittauksessa
on varottava, että anturi ei kastu kiinnityslaastin
sisältämästä vedestä. Tämän takia porareiän
putkitus ja kivialustoilla reiän olosuhteiden ta-
saantumisaika on yleensä perusteltua.

Ensisijaisesti tulee harkita porareikien ja ra-
kenneavausten tekemistä viereisen huoneen
puolelta. Tällöin voidaan välttää mahdollisesti
kunnossa olevan vedeneristeen tärveltyminen.
Poraamalla puhkaistun, valmiissa rakenteessa
olevan vedeneristeen luotettava paikkaaminen
on vaikeaa. Märkätilan viereisessä huoneessa
seinälle on mahdollisesti asennettu kiintokalus-
teita. Avausjäljet jäävät tutkimuksen jälkeen ta-
kaisin paikalleen asennettujen kalusteiden taak-
se. Eräissä tapauksissa suihkutilan seinän takaa
irrotettu jalkalista paljastaa jo kosteusvaurion
olemassaolon. Jalkalistan taustat homehtuvat
usein kosteuden rasittaessa seinärakennetta,
vaikka näkyvät seinäpinnat ovat vaurioitumat-
tomia.

Märkätilan puolelta tehtävissä rakenteiden
avauksissa pyritään irrottamaan laattoja mah-
dollisuuksien mukaan ehjinä, jonka jälkeen
alustan kuntoa voidaan tarkastella. Menetelmän
ongelmaksi muodostuu yleensä se, että jos laatta
on kiinnitetty asianmukaisesti alustaansa, se ei
irtoa alustasta ehjänä. Jos kosteusvaurio on
edennyt laatoitusten taustalevytyksessä pitkälle,
laattoja voidaan usein irrottaa helposti.
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3.3 Määräaikaistarkastukset
Märkätilojen määräaikaistarkastusten tavoittee-
na on kartoittaa muutaman vuoden välein mah-
dolliset viitteet alkavista vaurioista. Kun vauri-
oiden korjaamiseen voidaan puuttua mahdolli-
simman nopeasti, saavutetaan säästöjä korjaus-
kustannuksissa. Määräaikaistarkastukset teh-
dään samalla tavalla kuin kuntoarviot on totuttu
tekemään. Määräaikaistarkastukset ovat aiem-
min olleet vieraita suomalaisessa kiinteistön-
hoitokulttuurissa.
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TULOSSA Ratu-sarjaan

Märkätilat
Tehtävien suunnittelu – aliurakat,
työkaupat
(Lokakuu 2000)

Tehtäväsuunnitteluun, työkauppojen ja ali-
urakoiden sopimiseen tarkoitettu opas, jo-
hon on koottu selkeä tehtäväkokonaisuus.
Opasvihkonen sisältää työ- ja materiaali-
menekkien lisäksi laadukkaan lopputulok-
sen aikaansaamiseen tarvittavat tiedot eli
laatuvaatimukset ja laadunvarmistuskeinot.

Lisätietoja
Rakennustieto Oy, Raija Lahtinen,
puh. (09) 5495 5393 tai tilaajapalvelu puh. (09) 5495 5400.

Rakennushankkeen ajallisen suunnittelun
perustietoteos, täysin uudistettu Aikataulu-
kirja 2001 ilmestyy marraskuussa 2000!
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