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1 JOHDANTO 

1.1 Taustat ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia märkätilaelementtien käytön kannatta-

vuutta ja kustannustehokkuutta, erityisesti hotelli- ja asuinrakentamisessa, 

sekä yhdistää jo menneistä projekteista saatua tietoa ja pohtia tulevaisuutta 

varten yhdenmukaista toteutustapaa yrityksen sisälle. Sivuan työssäni myös 

paikallarakennettuja märkätiloja ja tutkin kustannusten sekä aikataulujen muo-

dossa eroavaisuuksia verraten tilaelementteihin. Työssä käsitellään kumman-

kin työtavan kustannuksia, jotka sisältävät työn, materiaalit, alihankinnat sekä 

omat palvelut. Tutkimuksen tietoja on saatu haastattelemalla yrityksen sisällä 

henkilöitä, jotka ovat olleet tekemisissä tilaelementtien kanssa. Tällä hetkellä 

Jatke Oy:n tuotannon puolella on henkilöitä, joilla on tietoa ja taitoa tilaele-

menttiratkaisuista, mutta tieto on hyvin hajallaan, eikä sitä ole kyetty yhdistä-

mään. Tämän takia tavoitteena on saada tieto yhtenäiseksi ja kaikkien saata-

ville. Olennainen osa tutkimusta on myös perehtyä tarkemmin itse tuottee-

seen, minkä johdosta Parmarine ystävällisesti otti minut vierailulle tehtaalleen. 

Jatke Oy:n tällä hetkellä käynnissä olevassa kohteessa on heidän toimittamat 

tilaelementit, joten pääsin perehtymään yhtiömme omaan käyttöön tuleviin yk-

siköihin. 

 

Aikatauluvaikutukset sekä logistiikka ovat myös yksi tutkimuksen osa, sillä ne 

nousevat määräävään asemaan, varsinkin Uudellamaalla työmaalogistisesti 

haastavissa projekteissa. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ovat yleensä 

suuri kuluerä projekteissa, joten työn tilaaja, Jatke Oy haluaa, tarkempaa ana-

lyysia myös niiden vaikutuksesta toteutustavan valintaan. Projekti- ja laskenta-

tiedot on saatu Jatke Oy:n käynnissä olevista tai menneistä projekteista.  

 

Elementtituotanto on nouseva trendi rakentamisessa, etenkin suurissa toteu-

tuksissa. Jatke Oy:llä on tulevaisuudensuunnitelmia tilaelementtien käytön li-

säämisestä, ja sen myötä he ovat pyytäneet minua tekemään tutkimuksen asi-

asta. Uskon vahvasti, että märkätilaelementtien osuus lisääntyy rakentami-

sessa tulevaisuudessa, etenkin suurissa ja logistisesti haastavissa projek-

teissa. Suomessa on kuitenkin nyt jo joitakin toimijoita, joilla on käytössään 

oman tuotantonsa tekemiä märkätilaelementtejä. Näitä ovat rakennusliikkeistä 

esimerkiksi Lehto, joka tekee omat elementtinsä puurunkoisina. Toinen 
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esimerkkitoimija on Fira, joka pyysi myös Jatke Oy:tä mukaan toimintaansa. 

Jatke ei halunnut lähteä tähän, koska Fira olisi halunnut vain rahoitusta tuo-

tantoonsa, mutta eivät tarjonneet prosentuaalista osuutta vastineeksi. Paikal-

larakentaminen ei tule kuitenkaan koskaan täysin loppumaan, mutta todennä-

köisesti sen osuus tulee kuitenkin tulevaisuudessa pienenemään nykyiseen 

verrattuna.  

 

Märkätilaelementti voi käsitteenä tarkoittaa erillistä valmista tilaelementtiä, jo-

ka pitää sisällään pelkän WC:n, tai vaihtoehtoisesti pesuhuoneen, saunan ja 

WC: n. Kylpyhuone-elementtejä on käytetty rakennustuotannossa jo pitkin his-

toriaa. Naapurimaassa Ruotsissa kylpyhuone-elementit tulivat markkinoille jo 

1950-luvun loppupuolella. Suomessa ensimmäiset kylpyhuone-elementit val-

mistettiin tiettävästi 1963. Alkuvaiheessa tilaelementtejä rakennettiin beto-

nista, joka teki niistä melko raskaita, ja nykyisen kaltaiseen puurunkoiseen tai 

peltikasettiseen tyyppiin siirryttiin vasta 1970-luvulla. Märkätilaelementtejä 

käytettiin ja käytetään vieläkin erityisesti laivoissa, hotelleissa, sairaaloissa ja 

kerrostaloissa niiden samankaltaisuuden takia. Viime aikoina, märkätilaele-

menttien käyttö on alkanut lisääntymään entistä enemmän asuin -ja hotellira-

kentamisen puolella, vaikka jossain kohtaa asian tiimoilta olikin hiljaisempaa. 

Suurin syy tähän on aikataulujen tiukentuminen tilaajan suunnalta. Myös ra-

kentajat ovat löytäneet tavan saada mahdollisia säästöjä projektin aikataulun 

kautta. Urakkamuodosta riippuen tilaelementtien käytön mahdollisuus on ny-

kyään lähes aina varteenotettava vaihtoehto, jos kohteen yhdenmukaisuus on 

vain riittävän järkeen käyvä. Tilaaja tai käyttäjä pyrkivät maksimoimaan oman 

toimintansa kannattavuuden, joten hekin haluavat aina mahdollisimman ly-

hyen ja tehokkaan läpimenon projektin kokonaisaikatauluun. (Rakennuslehti 

2018.) 

 

Jatke Oy:llä on ollut kohteita, joissa on käytetty tilaelementtejä, mutta suurin 

osa heidän johtamistaan projekteista on toteutettu vielä toistaiseksi paikallara-

kennettuina. Tällä hetkellä heillä on yksi suuri asuntokohde, johon on tulossa 

märkätilat elementteinä, sekä kaksi muuta suurta hanketta on suunnitteilla, 

joissa pyritään käyttämään tilaelementtejä. Aina kuitenkin on mahdollista, että 

toteutuksessa päädytään paikallarakentamiseen. 
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Opinnäytetyön aihe muokkautui minulle sekä yritykselle sopivaksi yhteisen pa-

laverin jälkeen, jonka pidimme yhdessä hallituksen puheenjohtajan Esa Elo-

rannan kanssa tammikuussa 2019. Hänen mielestään aihe on loistava sekä 

omaani että yrityksen tulevaisuutta ajatellen. 

  

1.2 Jatke Oy 

Toimeksiantajani Jatke Oy rakentaa ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on 

hyvä olla ja elää. Jotta rakennusyrityksen menestys voidaan taata, on perus-

asioiden oltava kunnossa. Jatkeella tämä tarkoittaa, ettei aikatauluissa ja kus-

tannuksissa tule yllätyksiä ja teemme sen, mitä asiakkaan kanssa on yhdessä 

sovittu. Saumaton yhteistyö sekä sisäisesti että ulkoisesti on tae parhaan lop-

putuloksen saavuttamiseksi. Jatkeella tämä on kaiken tekemisen lähtökohta. 

 

Jatke Oy on perustettu vuonna 2009 ja se toimii Jatke-konsernin emoyhtiönä. 

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja kotipaikka on Kouvola. 

Vuonna 2012 perustettiin Jatke Uusimaa Oy vastaamaan konsernin asuntora-

kentamisesta pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2016 Turun seudun liiketoiminta 

yhtiöitettiin ja perustettiin Jatke Länsi-Suomi Oy. Vuoden 2019 alusta yhtiöitet-

tiin Tampereen seudun asunto-, toimitila- sekä korjausrakentamisen liiketoi-

minta Jatke Pirkanmaa Oy:ksi ja konsernin julkisivurakentaminen Jatke Julki-

sivut Oy:ksi. 

 

Emoyhtiö Jatke Oy:n toiminta pääkaupunkiseudulla kattaa toimitila- ja korjaus-

rakentamisen. Jatke Oy vastaa myös konsernin yhteisestä taloushallinnosta ja 

henkilöstö- ja lakiasioista sekä viestinnästä. 

 

Henkilöstöä Jatkeella on töissä tällä hetkellä noin 350 ja vuoden 2018 liike-

vaihto oli 290 miljoonaa euroa, josta liikevoittoa tuli 21 miljoonaa euroa. (Jatke 

Oy 2019.) 

 

1.3 Käsitteet 

AU  Lyhenne sanasta aliurakka 

Bruttoala  Rakennuksen pinta-ala, johon lasketaan koko talon 

Kaikkien kerrostasojen pinta-alat summana yhteen  

Elementti  Teollisesti valmistettu rakenneosa 
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Gryndikohde Vapaarahoitteinen tuottajamuotoinen asuntoraken-

nuskohde 

Hormi  Talon rungossa oleva runkolija, jossa putket ja talo-

tekniikka kulkevat kerroksiin 

Kaato  Kylpyhuoneen lattiassa oleva kallistus, joka johtaa ve-

den lattiakaivoon 

Littera  Nimikkeistön tunnus, jonka avulla työmaan kustan-

nukset ryhmitellään 

8-9 Littera  Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 

LVIS  Lyhenne sanoista: lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, ja säh-

kötöistä 

Muhvi  Viemäriputkien liitoskappale 

Nostosilmukkaruuvi Elementissä kiinni oleva piste, jonka avulla elementti 

nostetaan 

Työmenekki Työntekijän, ryhmän tai koneen tarvitsema aika suori-

teyksikön toteuttamiseen 

Laadunvarmistus Tehtaalla tai työmaalla suoritettava valvonta materi-

aalien ja tuotteiden kohdalla 

Välipohja Kerrosten välinen laatta 

 

KVV-työnjohtaja Työnjohtaja, joka vastaa kunkin projektin vesi- ja vie-

märilaitteiden asennuksen valvonnasta 

KVR-urakka Kokonaisvaltainen rakennusurakka ns. ”avaimet kä-

teen” rakentamista, jossa pääurakoitsija vastaa myös 

suunnittelun ohjauksesta sekä suunnitelmien tekni-

sestä toimivuudesta. 

 

2 TEOLLINEN VALMISOSARAKENTAMINEN 

Teollisella valmisosarakentamisella pyritään kustannustehokkuuteen ja käytet-

tävissä olevien resurssien maksimaaliseen hyödyntämiseen. Tällä hetkellä 

märkätilaelementtien osalta kustannustehokkuus jakaa mielipiteitä. Suorat ra-

kentamiskustannukset saattavat olla valmiita tilaelementtejä käytettäessä suu-

remmat kuin paikalla rakennetuissa märkätiloissa, mutta aikataulusäästön 

kautta etenkin tilaaja saavuttaa suuremman hyötysuhteen valmiita tilaelement-

tejä käyttäen. Suurin syy tähän on varsinkin Uudellamaalla kohteiden 
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vuokratuotot. Tilaelementtejä käyttäen on mahdollista saavuttaa jopa 16 %:n 

aikataulusäästö. Tämä tarkoittaa rakennusvaiheessa arviolta yksi tai jopa 

kaksi kuukautta nopeampaa kohteen valmistumista. Kuten aikataulusäästön 

arviosta voi todeta, kylpyhuoneet ovat paljon aikaa vievä työvaihe rakentami-

sessa. Varsinkin, jos kyseessä on suuri, esimerkiksi yli 100 huoneiston kohde. 

Märkätilaelementtien käyttö lisää myös olosuhteiden vaikutuksen hallitse-

mista. Esimerkiksi kuivumisajat sekä työnaikainen kosteudenhallinta parane-

vat huomattavasti, koska valmiit tilaelementit rakennetaan ja pakataan sää-

suojaan tehtailla sisätiloissa. Myös työmäärä ja työvaiheiden määrä itse työ-

maalla pienenevät märkätilojen osalta oleellisesti. Kylpyhuone-elementit asen-

netaan työmaalla pääsääntöisesti rungon nousun mukaisesti välipohja kerral-

laan. Kun kerroksen välipohja on valmis, nostetaan valmiit tilaelementit niille 

suunniteltuihin varauksiin paikoilleen. Asennustyön tilaelementtien osalta suo-

rittaa yleensä sama työryhmä, joka on asentanut muutkin rungon osat. Kun 

kerroksen kaikki tilaelementit ovat paikallaan, edetään rakennusvaiheessa 

seuraavan välipohjan asentamiseen. Asennustapoja tilaelementeille voivat 

olla myös rakennuksen sivusta-asennus, jolloin elementtejä voidaan joutua 

siirtämään kerroksissa pumppukärryjä apuna käyttäen. Kyseinen asennustapa 

ei ole yleinen uudiskohteissa, mutta saneerauskohteissa sitä voidaan joutua 

käyttämään. Vaihtoehtoisesti rakennuksen runkoon on voitu suunnitella oma 

varaus kaikille tilaelementeille, jolloin ne asennetaan samaan linjaan vasta 

rungon ollessa muuten täysin valmis. Tämä vaihtoehtoinen asennustapa lisää 

aukkojen tuennan tarvetta ja sitä myöten lisäkustannuksia. Näistä syistä joh-

tuen yleisin asennustapa onkin kerros kerrallaan asentaminen. (Betoniteolli-

suus Ry 2019a.) 

 

2.1 Tilaelementtirakentamisen kehittyminen Suomessa 

Suomessa valmistetaan nykyisin pääasiassa märkätilaelementtejä, joissa huo-

neistokohtainen talotekniikka on kokonaisuudessaan kytkentöjä vaille valmiina 

(kuva 1). On kuitenkin olemassa myös erillisiä elementtejä, joihin osa teknii-

kasta on asennettu. Esimerkiksi valmis laattaelementti voi sisältää tekniikan 

osalta viemärit, vesijohdot, lattiakaivon tai lattiakaivot sekä lattian lämmitys-

kaapelit. Tällaiseen laattaelementtiin voidaan lattian kaatovalut tehdä val-

miiksi, tai ne voidaan vaihtoehtoisesti valaa työmaalla pintavaluna. Tällöin lat-

tian kaivo tai kaivot vaativat korotusrenkaan.  
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Kuva 1. Elementin tekniikka tehtaalla asennettuna (Eloranta 2019) 

 

Pääasiassa elementtiteollisuus on nykyään siirtymässä täysin valmiiden tila-

elementtien valmistukseen. Valmis tilaelementti terminä tarkoittaa sitä, että 

koko kylpyhuone toimitetaan täysin sisätiloiltaan valmiina työmaalle. Työmaan 

ainoaksi työvaiheeksi jää ulkopuolisten seinien levytys, joka sisältää kahden 

13 mm:n kipsilevyn asennuksen. Tämän lisäksi tietenkin tasoitus- ja maalaus-

työt. Ulkopuolisten seinien tekemisen lisäksi talotekniikkakytkennät ovat työ-

maalla tapahtuva työvaihe. Elementit sisältävät pääasiassa koko kylpyhuo-

neen talotekniikan, valmiit sisäpinnat sekä kalusteet. Tämä tarkoittaa, että sei-

nät ja lattiat ovat valmiiksi laatoitetut ja allas, WC-istuin ja muut varusteet ovat 

valmiiksi asennetut. Elementtien pohjalaatta on pääsääntöisesti betonia, johon 

on valmiiksi valettu viemärit suojavalun kanssa. Seinien ja kattojen osalta on 

eroavaisuuksia toimittajakohtaisesti. Pääasiassa ne ovat nykyään peltikaset-

teja (kuva 2), jotka ovat itsessään jo vesitiiviitä. Näin ollen seiniin ei erillistä ve-

deneristystä tule, jalkalistanosta lukuun ottamatta. Kasettien välissä on erilli-

nen tiiviste, jolloin seinän vedenpitävyys on teknisesti varmistettu. Betoninen 

lattialaatta kuitenkin luonnollisesti vaatii perinteisen vedeneristyksen. (Betoni-

teollisuus Ry 2019b.) 
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Kuva 2. Kylpyhuone-elementin seinärakenne ja viemärin liitoskohta (Eloranta 2019) 

 

Suunnittelua aloitettaessa kannattaa kiinnittää huomiota kylpyhuoneiden sijoit-

teluun ja yhdenmukaisuuteen. Paras tilanne olisi, jos kylpyhuonetyyppejä olisi 

esimerkiksi vain kaksi erilaista. Myös vierekkäisiä kylpyhuoneita ilman välisei-

nää on suositeltavaa välttää, koska se tuo haasteita kosteudenhallintaan, ää-

niteknisiin liitoksiin ja asennukseen. Koko elementin suojaus täytyy tällöin 

avata. Tämän lisäksi väliseinärakenteiden liittymistä tulee haastavampia. Ei 

pidä kuitenkaan ymmärtää äskeistä väärin, koska vierekkäin asennettuna 
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tuotannosta saadaan tehokasta, mutta joissakin kohteissa suunnittelija on 

suunnitellut kylpyhuone-elementit asennettavaksi elementtien seinät vastak-

kain, ja tätä kyseistä asennustapaa on pyrittävä välttämään. Jos kylpyhuone-

elementit asennetaan yksittäin, suojauksesta tarvitsee purkaa vain osa ja väli-

seinäliitosten tekeminen jää pois kokonaan. Kuvassa 3 näkyy kylpyhuoneiden 

sijoittelu Colosseumissa. Märkätilojen ei tarvitse olla aina vastakkain, ja kysei-

sessä kohteessa talotekniikkaa tulee alakaton yläpuolelle ja pystysuuntaiset 

vedot tapahtuvat kahden hormin kautta kerroksesta toiseen, joista kuvassa 

näkyy toinen. Sähköpääkeskuksia on kerroksittain yksi.  

 

Kuva 3. Colosseumin pohjakuva 7. krs (Jatke Oy 2019) 

 

Kylpyhuoneiden elementtisuunnittelun tekee valmistajan suunnittelija rakenne-

suunnittelijan alustavien lähtötietojen pohjalta, joita ovat: 

 

• Tasopiirustukset mitoitettuna, sisältäen kuormitustiedot 

• Rakenneleikkaukset 

• Rakennedetaljit märkätilojen osalta 

• Reikäpiirustukset. (Betoniteollisuus Ry 2019a) 

 

On tärkeää päättää selkeä linja ennen kohteen suunnittelun aloittamista, eli 

lähdetäänkö hankkeen märkätiloja toteuttamaan tilaelementeillä vai paikallara-

kennettuina. Tämä vaikuttaa myös arkkitehdin ratkaisuihin, ja rakentajan puo-

lelta on tällöin vielä mahdollista ohjata myös arkkitehtisuunnittelua. Jos toteu-

tustapaa mietitään liian pitkään, LVIS-suunnittelu kulkee liikaa edellä, jolloin 
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liitoksista ja niiden suunnittelusta tulee haastavia. Myös hormien suunnittelu 

sekä mittamaailman toteuttaminen helpottuu huomattavasti, jos päätös toteu-

tustavasta on ollut selkeä alusta alkaen (kuva 4). Yksi tärkeä syy nopean to-

teutustavan valintaan on myös tilaelementtitoimittajien vähyys Suomessa. 

Tämä herättää ihmetystä, mutta todennäköisesti toimijoita on tulossa markki-

noille lähivuosina. Parmarine on johtava, ja heillä on tuotanto usein täyteen 

myyty, jolloin pitkä pohtiminen saattaa aiheuttaa sen, että tilaelementtejä ei 

ole mahdollista saada haluttuun aikatauluun. Tämän johdosta on pohdittu, oli-

siko Jatke Oy:llä mahdollista kehittää täysin oma elementtityyppi, jota se voisi 

käyttää kohteissaan. 

 

Kuva 4. Ohjeellinen leikkaus rungon eri kerroksissa olevista kylpyhuoneista ja viemäriliitoksen 

perusperiaate. (Parmarine 2018) 
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Parmarinen tuottamat kylpyhuoneet ovat vesi -sekä viemärilaitteiltaan tyyppi-

hyväksyttyjä, täysin asennusvalmiita tilaelementtejä. Pääasialliset käyttökoh-

teet ovat asunnot, palvelutalot, sairaaloiden potilashuoneet sekä hotellit. Tila-

elementit valmistetaan tilaajan toiveiden mukaiseksi kohdekohtaisen suunnit-

telun ansiosta. Parmarine Oy:n tehdasvalmisteinen märkätila on saanut tyyp-

pihyväksynnän 28.11.1989. Tyyppihyväksynnällä todettiin, että vesi -ja viemä-

rilaitteisto täyttä Suomen rakentamismääräyskokoelman asettamat vaatimuk-

set mitoitukselle, käytetyille materiaaleille sekä asennustavoille. Tuotekokonai-

suudella on myös VTT:n sertifikaatti numero 160/1. (RT 38784.)  

 

Rakennustuotedirektiivit ovat myös tilaelementtirakentamisessa olennainen 

osa koko prosessia. Direktiivit kuitenkin saavutetaan paikallarakennettujen kyl-

pyhuoneiden tavoin. Olennaisia vaatimuksia ovat: 

• Rakenteen palonkestävyys 

• Äänitekniset vaatimukset 

• Käyttömukavuus 

• Energiatehokkuus 

• Mekaaninen vakavuus sekä kantokyky 

• Terveellisyys, ympäristöystävällisyys sekä käyttäjän turvallisuus. (Beto-
niteollisuus Ry 2019c.) 
 

3 TUOTANTO 

Toimittajan täytyy määritellä ennen toimitusten ja tuotannon aloittamista vas-

taava KVV-työnjohtajan tehtaalle. Tämä on rakennusvalvonnan määräys var-

sinkin Uudellamaalla. KVV-vastaava työnjohtaja vastaa vesi -ja viemärilaittei-

den asennuksesta, ja joskus hänen valvontansa alle kuuluu myös ilmanvaihto-

työt. Märkätilaelementit tuotetaan pääasiallisesti tehtaissa kuivissa ja optimaa-

lisissa olosuhteissa ilman ulkoisia rasitteita. Märkätilaelementin tuotanto läh-

tee oikeaoppisesta suunnittelusta, josta vastaa tilaelementtitoimittaja. Suo-

messa on tällä hetkellä rajallisesti tilaelementtitoimittajia, joten kilpailu ei ole 

kauhean kovaa, ainakaan toistaiseksi. Hallitseva toimittaja tällä hetkellä on 

Parmarine, joka on vuodesta toiseen ollut kykeneväinen toimittamaan asai-

sesti hyvälaatuista tuotetta markkinoille. 1970-luvulla markkinoille tulleet pelti-

set kylpyhuone-elementit eivät laadullisesti vastanneet nykypäivänä markki-

noilla olevia märkätilaelementtejä. Peltikasettien liitokset olivat vajavaisia, ja 

kosteus kylpyhuoneen puolelta pääsi seinän sisällä olleisiin eristeisiin, aiheut-

taen kosteusvaurioita, joita korjataan vielä tänäkin päivänä. Nämä ovat 
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todennäköisesti syitä, minkä vuoksi peltisten kylpyhuoneiden käytöstä luovut-

tiin aikanaan, ja nyt niiden käyttö on lisääntymässä jälleen laadun parannut-

tua. Kävin itse tehdasvierailulla Parmarinen Forssan tehtaallaan, jolloin pys-

tyin silmämääräisesti toteamaan heidän laatunsa hyväksi. Heillä on todella 

selkeä tuotantoprosessi sekä tarkka oma laadunvarmistus. Heillä on käytös-

sään rakennusyrityksiltä tuttu ”itselle luovutus”. Tämä takaa hyvän laadun val-

miille tilaelementille tehtaalta lähtiessä. Kuvassa 5 näkyy kylpyhuoneen laatoi-

tuksen tasainen laatu. Kylpyhuone on sisäpuolelta täysin valmiiksi käyttökun-

toon kalustettu elementti ja se sisältää helposti vahingoittuvia teknisiä kom-

ponentteja ja kalusteita. Tilaelementtiä tulee käsitellä varovaisemmin kuin nor-

maalia betonielementtiä. (Parmarine 2019.) 
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Kuva 5. Colosseumin tilaelementti sisältä viimeistelyvaiheessa ilman kalusteita (Eloranta 

2019) 

 

Parmarine käyttää tilaelementeissään teräsbetonista pohjalaattaa, jonka 

päälle rakennetaan seinät sekä katto peltikaseteista. Laatta on tavallisesti 

100-110 mm ja se on päällystetty lattialaatalla. Lattia tulee valmiiksi saumat-

tuna ja lattiakaivot ovat myös valmiiksi asennettuina. Parmarine suosii kylpy-

huoneiden valmistamista kahdella lattiakaivolla, jolloin laatta siis kaataa mo-

lempiin suuntiin. Tämä vähentää veden lammikoitumista kylpyhuoneen 
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käyttövaiheessa. Betonilaatat valetaan aina hyvin aikaisessa vaiheessa tuo-

tantoprosessia odottamaan muita rakenteen osia. Tämä takaa oikeaoppisen 

kuivumisajan, ja tämän johdosta vedeneristystyöt ovat tehtävissä varmasti kui-

valle betonille. (Parmarine 2019) 

 

Seinien peltikasetit tulevat linjastosta läpi mekaanisesti taiteltuina oikeaan 

muotoon, ja niissä on valmiina sähkövaraukset pistorasioille, valokatkaisimille 

sekä mahdollisille lattialämmityksen termostaateille. Tämän jälkeen seinät ruu-

vataan kasaan käsityönä, jolloin kasettien väliin asennetaan pehmeä soluku-

minen tiivistenauha takamaan saumojen tiiveys sekä vedenpitävyys. Kun sei-

nät ovat yksitellen kasattuna, ne kulkeutuvat linjaston seuraavalle työpisteelle, 

jossa niitä odottaa laatoitus. Tilaelementtitoimittaja suosii usein yksinkertaisia 

laatoituksia, koska heille sekä rakentajallekin kustannustehokkainta on päästä 

tekemään laatoitukset roboteilla. Jos laatoituskuvio tai laattatyyppi menevät 

erikoiseksi, se nostaa kustannuksia tuotannon päässä, jolloin kustannus nou-

see huomattavasti myös tilaajan päässä. Parmarinella normaalit ja selkeät 

laatoitukset hoitavat robotit. Raakapintainen kasettiseinä asetetaan linjastolle, 

jossa yksi robotti hoitaa liiman levityksen, ja toinen robotti asettaa laatat millin-

tarkasti oikeille kohdille tasalaatuisin saumapaksuuksin. Laatat liimataan Kiil-

lon Kestopur PL 3-10 liimalla, jossa käytetään kovettimena Kestopur 200/S: 

ää. Laattojen saumaus tapahtuu kuitenkin käsin, laadunvarmistuksellisista 

syistä. Parmarine on tutkinut ja kokeillut paljon eri valmistajien saumalaasteja, 

ja päätynyt käyttämään nykyään Mapein Ultracolor 100 saumalaastia. (Parma-

rine 2017.) 

 

Katto on myös perusmallissa peltikasettia, joka on polyesteripinnoitettu, nor-

maalisti valkoinen RR-125 sävyinen. Katossa on kohdekohtaisesti mahdolli-

sesti eroavaisuuksia tilaajasta riippuen. Esimerkiksi Jatke Oy:n kohteeseen, 

jossa tilaajana on Avara, tuli katon peltikasetin päälle 25 mm:n koolaus, jonka 

päälle asennettiin vielä valkolakattu paneeli tilaajan toivomuksesta. Tämän 

kaltaiset lisätyöt tehdään käsityönä loppuvaiheessa ja se tietenkin nostaa ko-

konaiskustannuksia tilaelementtien osalta. Tilaajalla on kuitenkin täysi oikeus 

ohjata suunnittelua haluttuun suuntaan. Avara on vuokra-asuntojen omistuksia 

johtava ja hallinnoiva palveluyritys, jolle Jatke Oy rakentaa Vantaan Kivistöön 

tuleva Colosseum-nimistä asuinkerrostaloa. Se toteutetaan märkätilojen 

osalta osittain valmiina tilaelementteinä. Kohteeseen tulee 177 kappaletta 
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valmiita märkätilaelementtejä neljännestä kerroksesta ylöspäin. Näiden mär-

kätilaelementtien kokonaiskauppasumma on noin 1,373 miljoonaa euroa, jol-

loin kappalehinnaksi tulee noin 7757 euroa. Keskimääräinen kylpyhuoneen 

pinta-ala on noin neljä neliömetriä, jolloin neliöhinta on noin 1840 euroa. Neliö-

hintaa valkolakattu paneelikatto (kuva 6) nostaa noin 20 euroa. Kuluraken-

netta avataan tarkemmin erillisessä osiossa. (Parmarine 2017; Jatke Oy 

2019.) 

 

Kuva 6. Lisätyönä Colosseumin elementin valkolakattu paneelikatto sekä tarkastusluukku ja-

kotukeille ja vesimittareille. (Eloranta 2019) 

 

Tilaelementtiin sisältyy myös seinän ja lattian rajan silikonisauma sekä nurk-

kien silikonisaumat. Ovi sekä karmi tyypitetään projektikohtaisesti, ja ovi on 
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asennettu sekä sinetöity tehtaalla ennen elementin toimittamista. Ovien sine-

töinti tapahtuu sen vuoksi, että tehtaalla on jokin keino todistaa se, että tilauk-

sen heiltä lähtiessä tilaelementti on ollut sisätiloiltaan luovutuskunnossa. 

Ovien sinetit avaa paikan päällä elementtitoimittajan edustaja, kun rungon ve-

sitiiveys on saavutettu ja lämmitys saatu päälle. 

 

Lattialämmitys tulee myös osaksi elementtiä tapauskohtaisesti, mutta säätimet 

sekä lattialämmityksen tuntoelin eivät usein sisälly toimitukseen. Parmarine 

antaa ohjeistukseksi säätää tuntoelimen 27 asteeseen. Lämpöpatterit sisälty-

vät toimitukseen elementeissä, jotka sijaitsevat ulkoseinillä. 

 

Elementtitoimituksessa on varusteiden kohdalla toisinaan poikkeavaisuuksia, 

mutta pääasiassa toimitus sisältää seuraavat osat: 

• Suihkusekoitin 

• Pesuallas sekä allaskaappi 

• Vesilukko 

• Suihkuseinä 

• Pesuallassekoitin 

• WC-istuin 

• Pesukonehana 

• Pesukoneen poisto 

• Pyyhenaulakko 

• WC-paperiteline 

• Poistoilmaventtiili sekä kehys 

• Ilmastoinnin vaakakanavat 

• Äänenvaimentimet 

• Puhdistusluukku 

• Säätöpelti 

• Vaakaviemärit 

• Viemärinousun sekä keittiövarauksen 

• Kytkentäjohdot suojaputkitettuna 

• Jakotukit kylmälle sekä lämpimälle vedelle 

• Vesimittarit 

• Lattiakaivot 2kpl 

• Vesijohtokalusteet 

• Peilikaapin sekä pelikaappivalaisimen 

• Kattovalaisimen 

• Sisäpuolen sähkökalusteet eli pistorasiat sekä sisäpuolen kruunukytki-
men 

• Maadoitusjohto, koska kyseessä on pääasiassa metallinen tilaele-
mentti. (Parmarine 2017.) 

 

Ryhmäkeskus ja nousuputket eivät siis sisälly tilaelementtitoimitukseen, minkä 

johdosta ei voida puhua tekniikaltaan täysin kaikkea kattavasta elementistä. 
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Asian suhteen on käyty keskusteluja tulevaisuutta ajatellen, ja ryhmäkeskuk-

sia on suunnitteilla tuleviin kohteisiin ainakin Jatke Oy:llä, koska heidän tuo-

tantonsa mielestä valmiiksi asennetun tekniikan määrän pitäisi olla maksimaa-

linen. Jos ryhmäkeskukset haluttaisiin liittää tilaelementteihin, tulisi kaikille 

sähkölaitteille ja pistorasioille tehdä valmiit varaukset ja suojaputkitukset val-

miiksi huoneistokohtaisesti esimerkiksi lattian pintavaluun tai väliseinien si-

sään. Tämä vaatisi tarkkaa suunnittelun ohjausta koko projektin ajan. 

 

3.1 Hankintaan liittyvä toimenpideaikataulu 

Märkätilaelementtitilaus tulee tavallisesti tehdä vähintään kahdeksan – kym-

menen viikkoa ennen toimitusten aloittamista, mutta nykyään suositeltavaa on 

tehdä tilaus aikaisemmin. Ennen varsinaista tilausta pidetään yhteinen neuvot-

telu tilaajan sekä toimittajan välillä [liite 1], jonka jälkeen tilaaja tekee toimitta-

jalle virallisen tilauksen [liite 2]. Tilaaja toimittaa valmistajalle kirjallisen aika-

taulutiedon toimitusten aloitus -ja kestoajasta sekä asennukseen liittyviä oleel-

lisia tietoja. Neljä viikkoa ennen ensimmäistä toimitusta, tulee toimittajalle an-

taa kylpyhuonekohtainen asennusjärjestys sekä kerroksittainen asennus-

vauhti. Tämän yhteydessä tilaaja ja toimittaja sopivat kuormat sekä asen-

nusopastuksen ja -kaluston. Kaksi viikkoa ennen toimitusta tulee vielä varmis-

taa aikataulujen toteutuminen. Kolme työpäivää ennen toimitusta työmaa vah-

vistaa toimitusajankohdan tilaelementtitoimittajalle. Kuljetukset tulevat työ-

maalle täysinä kuormina, ja ensimmäinen kuorma sisältää mahdollisen asen-

nuskaluston sekä joustavat asennusvälikkeet. (Parmarine 2018.) 

 

Aikataulupoikkeamista ja sen myötä mahdollisista sanktioista tulee sopia erik-

seen todella tarkasti. Tavallisesti noudatetaan RYHT 2000:n sopimusehtoja. 

 

 

3.2 Laadun varmistus ja riskien hallinta 

Tilaelementtitoimittajan valinnassa kannattaa olla huolellinen. Jatke Oy:llä on 

ollut yksi kohde, jossa tilaaja päätti toteuttaa märkätilaelementtien hankinnan 

itse, koska kyseessä ei ollut KVR-urakka, vaan jaettu urakka. Tilaaja päätyi 

toimittajaan, jolla ei laadulliset ja taloudelliset resurssit riittäneet. Kyseinen tila-

elementtitoimittaja meni kesken toimitusten konkurssiin, eikä työmaalle saatu 

yhtään valmista kylpyhuone-elementtiä, jolloin tavoiteltu hyöty toimintatavan 
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toteutuksen valinnasta menetti merkityksensä. Lopputuloksena kokonaistyö-

määrä kasvoi ja rakentaminen vaikeutui sekä aikataulu viivästyi.  

 

Toimittajaa valitessa kannattaa ottaa tarkoin huomioon mahdollisen tilaele-

menttitoimittajan talous muutamilta viime vuosilta sekä tarkastella referens-

sejä. Laaja talousarvio ja analyysi antaa usein hyvän kuvan siitä, miten yritys 

toimii. Yhden epäonnistuneen tapauksen takia, Jatke Oy on linjannut tulevai-

suutta varten selkeät toimintatavat sekä kriteerit, joiden tulee täyttyä toimitta-

jaa valitessa. Uudet kotimaiset sekä ulkomaiset toimijat tilaelementtialalle tu-

lee ottaa vastaan harkiten, mutta silti avoimin mielin. Kaikki yritykset lähtevät 

pienestä liikkeelle, joten liikaan skeptisyyteen ei ole kellään varaa. 

 

Toimittajaa valitessa, tarjousten kysyminen useasta paikasta hintoineen ja si-

sältöineen ja referensseineen antaa jo jonkinlaista selkeää kuvaa toimittajasta. 

Tarjousten saamisen jälkeen tehdasvierailut ovat usein silmiä avaavia koke-

muksia, ja paikan päällä saa alustavaa visiota siitä, miten tilaelementtitoimit-

taja toimii ja onko tuotantoprosessi sujuva ja oikeanlainen vai ei. Ennen tar-

jouksen hyväksymistä on hankinnoista vastaavan otettava huomioon muiden-

kin projektin päättäjien mielipiteet. 

 

Suurimpia riskejä elementtejä käyttäessä ovat toimitusten viivästyminen, kuor-

man purkamisen epäonnistuminen, nostotyön tapaturmariskit, apuvälineiden 

rikkoutuminen, mahdollisen välivarastoinnin järjestäminen, asennushetken 

olosuhteet, mittamaailman virheet, asennuksen aikaiset kolhimiset sekä talvi-

rakentamisen mukana tuomat haasteet.  

 

Suomen yleistyvän elementtituotannon yhteydessä yleisten rakennustuottei-

den ja -välineiden CE-merkinnät ovat yleistyneet, ja ne tulivat pakollisiksi Suo-

messa suurilta osin heinäkuussa 2013. CE-merkintä helpottaa rakennustuot-

teiden ominaisuuksien vertailua kuluttajan sekä suunnittelijan näkökulmasta. 

Tällä on haettu myös yhdenmukaisuutta eurooppalaisella tasolla. Asetus kos-

kee tuotteen ominaisuuksia ja valmistusta, jolloin tuotteen käytettävyys suun-

niteltuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen suunnittelun yhtey-

dessä. Siihen vaikuttavat vallitsevat olosuhteet sekä rakennusmääräysten 

vaatimukset. (Ympäristöministeriö 2013.)  

 



22 

Laadunvarmistuksen osalta tilaajaan on oltava itse myös aktiivinen. Juridisesti 

märkätilaelementtien tilaaja kuitenkin vastaa urakoitsijana asiakkaalle tule-

vasta lopputuotteesta. Säännölliset tehdasvierailut ja sitä kautta tilaajan oma 

laadunvarmistus vähentää riskien, vikojen ja puutteiden mahdollisuutta toimi-

tuksen yhteydessä sekä työmaalla havaittavien korjausta vaativien tapausten 

määrää. Kaiken tämän dokumentointi ei jättäisi mitään arvailuiden varaan, ja 

epäkohtiin pystyttäisiin puuttumaan heti niiden ilmetessä. Elementtitoimittaja 

vastaa normaaleista vuositakuutöistä myös kylpyhuone-elementeissä. Takuu-

aika on tavallisesti kaksi vuotta + kolme kuukautta. Takuiden yhdistämisestä 

urakoitsijan 10 vuoden takuuseen pyritään uudistamaan, koska kohteen pää-

urakoitsija vastaa loppupeleissä kylpyhuoneiden vedeneristyksestä edellä 

mainitun 10 vuotta. On tärkeää, että tilaelementtitoimittajat olisivat valmiita li-

säämään takuuaikaa tiettyjen rakenneosien kohdalla, jotta ne vastaisivat pää-

urakoitsijan takuuaikoja tilaajaa kohden. 

 

4 ASENNUS 

Tilaelementtiasennuksessa on paljon huomioitavaa. Tärkein asia on perehtyä 

asennustyöhön ja tehdä asianmukainen tehtäväsuunnitelma. Yleisimmät 

asennustavat ovat päältäasennus rakennuksen runkovaiheen edetessä kerros 

kerrallaan, tai viemällä rakennuksen rungon sisään sivusuunnasta ennen julki-

sivun asentamista. Asennustavan valinnan jälkeen pidetään aloituspalaveri, 

josta laaditaan muistio, johon kirjataan tärkeimmät faktat liittyen itse asennuk-

seen. Asennusta valmistellessa on tärkeää ottaa huomioon elementin kor-

keusasema, mahdolliset upotukset sekä elementtivalmistajan kynnystiedot. 

Normaali kynnyskorkeus huoneiston puolella on 15-20mm (kuva 7). Elementin 

paikka tulee merkitä huolellisesti. Mittauksia tehdessä pätevän mittamiehen 

merkitys kasvaa huomattavasti. Elementtiasennuksesta vastaa Jatke Oy:n 

kohteissa Uudellamaalla pääsääntöisesti siihen erikoistunut työryhmä (kuva 

8). 
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Kuva 7. Esimerkkileikkaus tilaelementin liittymisestä rakennuksen runkoon. (Parmarine 2018) 
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Kuva 8. Tilaelementin nosto paikalleen. (Eloranta 2019) 

 

4.1 Asennuksen valmistelu 

Välipohjassa on tavallisesti 170-200 mm:n varaus tilaelementtiä varten, johon 

asetetaan asennusvälikkeet niille merkittyihin paikkoihin (kuva 9). Asennusvä-

likkeiden paikka tulee varmistaa tehtaan toimittamasta elementtipiirrustuk-

sesta. Asennusvälikkeiden ohjeelliset sijoituspaikat ovat merkitty elementtipiir-

rustukseen. Asennusvälikkeinä voi käyttää betonista valettua koroketta tai 
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vaihtoehtoisesti esimerkiksi betonista pihakiveä. Tärkeintä on, että alin osa vä-

likkeestä on kovaa materiaalia. Korkeusaseman viimeinen hienosäätö tapah-

tuu tavallisesti elementtivälikkeillä, joita on esimerkiksi 1-10 mm:n paksuisina. 

Asennusvälikkeet ovat tärkeä asentaa optimaalisesti vaakasuoraan ja oikeaan 

korkoon. Kovien välikkeiden päälle tehdas toimittaa erikseen joustavan asen-

nusvälikkeen, joka on 8 mm:n paksuinen. Joustava välike estää kylpyhuo-

neesta mahdollisesti tulevien äänien kantautumisen runkoa pitkin muihin huo-

neistoihin. (Parmarine 2018.) 

 

Kuva 9. Elementin varaus ontelolaatassa, johon on mitattu nurkkapisteet valmiiksi. (Eloranta 

2019) 

 

4.2 Kuorman purkaminen 

Elementit toimitetaan täysinä kuormina. Kuorman purkamisen suorittamisesta 

vastaa tilaelementtien vastaanottaja. Tilaelementin nostaminen valmiiksi teh-

dyille varauksille rungossa tapahtuu suoraan rekka-auton lavalta. Välivaras-

tointia ei suositella, mutta jos sen joutuu tekemään, on otettava huomioon 

alustan tasaisuus, viemärin pää ja kaivo. Korkeus maasta välivarastoinnissa 

tulisi olla vähintään 200 mm. Kuorman purun alkaessa kuljettaja irrottaa kuor-

maliinat, joita on käytetty kuljetuksen sitomiseen. Työmaalla nostoista vas-

taava henkilö kiinnittää elementin nostoliinat nosturiin vastaten elementin 
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nostovaiheesta. Elementin suojamuovin päällä on valmiiksi noin 2,5 metriä pit-

kät nostoliinat (kuva 10), jotka ovat valmiiksi kiinnitettyinä nostotankoihin. Tä-

män ansiosta nostopuomi tai nosturin ketjut voidaan kiinnittää maasta käsin. 

Neljästä pisteestä nostaessa elementin maksimimitat ovat 2,5m x 2,5m. Suu-

rempia elementtejä nostaessa on käytettävä säädettävää neljän pisteen vaa-

kapuomia. Nostoissa on huomioitava katon lommahtamisen vaara. Parmari-

nen toimituksiin kuuluu purkamisaikaa 1,5 tuntia, jonka jälkeen yli menevä 

aika veloitetaan erikseen. Tavallinen tuntiveloitus pyörii 60 euron tietämillä il-

man arvonlisäveroa.   

 

Kuva 10. Elementin nostoliinat ovat valmiina kiinnitettyinä nostotankoihin.  (Eloranta 2019) 

 

Vastaanottajalla on velvollisuus tarkistaa elementit ulkopuolelta kuorman pur-

kamisen yhteydessä ja kuitata kuormakirja vastaanottamisen yhteydessä. 

Mahdollisista kuljetusvaurioista tulee kirjata kuormakirjaan merkintä sekä lä-

hettää erillinen huomautus tehtaalle. Erityisesti on syytä tutkia tyyppi- ja ker-

rosmerkinnät, katto, ovi, LVIS-liitoskappaleet, viemärikaivo ja putket. 

 

4.3 Elementin paikalleen nostaminen 

Elementtien sijoittamin tulee tehdä huolellisesti huoneistonumeroiden perus-

teella. Jokaiseen elementtiin tulisi olla merkattuna huoneiston numero 
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suojamuoviin ja pohjakuvasta varmistettu märkätilaelementille oikea huo-

neisto. Märkätilaelementtien päällekkäisessä asennuksessa mittatarkkuus on 

sivusuunnassa noin 10 mm. Elementtien mittapiirrustuksia tehdessä, työ-

maalla tehtävää elementin ulkopuoleisen seinän kipsilevytystä ei ole huomi-

oitu. Paikalleen nostettavan elementin tulee olla 20 mm irti kantavasta seinä-

rakenteesta sekä kantavan seinän osuudelta tulee suojamuovi poistaa. Oleel-

lisen tärkeää asennusvaiheen edetessä on varmistaa talotekniikkakytkentöjen 

onnistuminen ja mahdollisista epäkohdista tulee informoida toimittajaa heti. 

Aukkojen ja läpivientien kohdistaminen on tehtävä tarkasti. Pohjakehän ylä-

reunan vaakasuoruus tulee tarkistaa kahdelta eri suuntaiselta sivulta ja tarvit-

taessa säätää kovia välikkeitä käyttäen. (Parmarine 2018.) 

 

Kun elementti on paikallaan ja korkeus- sekä vaaka-asema on tarkistettu, voi-

daan suorittaa kerroskohtaiset LVIS-liitostyöt. On tärkeää huomioida mahdolli-

set hormitilassa olevat varaukset. Liitostöiden valmistuttua tehdään hormiti-

laan määräykset täyttävä sulkuvalu (kuva 11). Edellisten työvaiheiden suoritta-

misen jälkeen jäljelle jää vain kylpyhuoneen reunavalu. Siinä on huomioitava 

valuun jäävä irroituskaista, joka estää esimerkiksi pesukoneen äänten kantau-

tumisen rakennuksen runkoon. Vesijohtojen painekokeet täytyy tehdä liitosten 

valmistuttua ennen niiden eristämistä. Viimeisenä työvaiheena on huoneiston 

puoleisen seinän eristäminen ja levyttäminen. (Parmarine 2018.) 

 

Kuva 11. Hormitilan palokatko ja reunavalu. (Parmarine 2018) 

 



28 

4.4 Työturvallisuus 

Työmaalla on yleisesti käytettävä aina henkilökohtaisia suojamia. Nämä ovat 

suojakypärä, huomiovärillä varustettu vaatetus, silmäsuojaimet ja turvajalki-

neet (kuva 12). Elementtiasennuksessa on mahdollisesti käytettävä vielä val-

jaita, jos työssä on putoamisvaara (kuva 12). Huomioitavana putoamisvaaralli-

sessa työskentelyssä on vielä se, että sitä ei saa tehdä yksin. Jos henkilö jää 

roikkumaan valjaistaan, hänet on saatava alas noin 15-20 minuutin sisällä.  

 

Kuva 12. Henkilökohtaisia suojaimia (Ratu 0395) 

 

Elementtinostojen asennustyössä on käytettävien torni- tai mobiilinostureiden 

suoritusarvoltaan riittäviä ja sopivia käyttötarkoitukseen. Valmiin tilaelementin 

paino on noin 450 kg/m2. Colosseumin elementtien paino vaihteli 1900 kg:n ja 

2100 kg:n välillä. Kyseisen kohteen työmaalla on käytössä kiinteä torninosturi, 

jonka maksimaalinen nostokapasiteetti puomin päästä on noin 6000kg. Lä-

hemmäs puomin perää tultaessa nostokapasiteetti kasvaa. Nostureissa olevat 

turvakytkimet, jarrut ja apulaitteet tulee olla tarkastettu ennen nostoja. Oheis-

tein turvalaiteiden tarkastuksia tulee tehdä viikoittain. Nostoapuvälineiden, ku-

ten ketjujen ja liinojen tulee olla myös tarkastettu sekä leimattu käyttöön sopi-

viksi. Pakattuun tilaelementtiin on oltava likimääräinen paino merkattuna, jotta 

nostoista vastaava henkilö osaa ohjeistaa nostoa oikein kapasiteettien salli-

missa määrin. Nostotöissä on käytettävä vain tietylle elemenettityypille 
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suunniteltuja nostoapuvälineitä. Varsinaisen noston on sen tapahduttava va-

paan alueen kautta. Sen yhteydessä on myös varmistettava, että noston ai-

kana elementin alla liikuta. Nosturinkuljettajalla ja asentajilla tulee olla koko 

ajan näkö- sekä radioyhteys toisiinsa. (Ratu 0395) 

 

 

 

5 KUSTANNUSVERTAILU 

Kustannukset ovat ratkaiseva tekijä kaikissa rakennusprojekteissa. Suurimmat 

yksittäiset kustannukset tulevat yleensä työmaan käyttö- ja yhteiskustannuk-

sista, jotka sijoittuvat litteroille kahdeksan ja yhdeksän. Esimerkiksi yhdessä 

Jatke Oy:n projektissa jonka kokonaisurakkasumma oli 4,958 miljoonaa eu-

roa, olivat käyttö -ja yhteiskustannukset yhteensä 823 575 euroa. Nämä kaksi 

litteraa kattoivat siis lähes 17 % koko urakkasummasta.  

 

Märkätilaelementeistä ei voida yksinomaan puhua kustannustehokkaana ta-

pana rakentaa, koska itse tilaelementti ei ole edullisempi verraten paikallara-

kennettuun. Tilaelementtien käytöstä syntyvät aikataulusäästöt ja sen myötä 

kustannussäästöt ovat ne seikat, joiden takia tilaelementtejä on järkevää käyt-

tää suurissa ja yhdenmukaisissa toteutuksissa. Aikataulusäästö on myös 

usein tilaajan sekä urakoitsijan yhteinen tavoite, koska se tietenkin pienentää 

urakoitsijan kustannuksia, mutta myös mahdollistaa valmiin kohteen nopeam-

man käyttöönoton, joka on tilaajan kannalta aina parempi. Sen myötä molem-

mat saavat hyödyn irti ja tilaajan valmis kohde pääsee tuottamaan nopeam-

min. 

 

Taulukoon 1 on tehty vertailu kustannuksista paikallarakennetussa kylpyhuo-

neessa sekä märkätilaelementtiä käyttäen. Vertailussa on otettu huomioon 

elementin kokonaishinnan muutos LVIS-urakkaa silmällä pitäen. Elementin 

kokonaissumma kappaleelta oheistöineen kasvaa ajatellen yksittäistä pelkkää 

elementtiä, joten täytyy osata nähdä kokonaisuus hinnan muodostumisesta. 

Virhearvioita syntyy jos tuijotetaan vain tarjouksen sisältämää hintaa pelkästä 

tuotteesta.  



30 

 

Taulukko 1. Vertailu märkätilaelementti / paikallarakennettu kylpyhuone (Eloranta 2019) 

 

Märkätilaelementti / paikalla rakennettu kylpyhuone vertailu 11.3.2019

Esimerkkikohde "Nuorisosunnot Lappeenranta"  2017

Märkätilaelementti (helmikuu 2017) 1 kpl 7 500 7 500

Märkätilaelementin asennus, työ 1 kpl 300 250

Märkätilaelementin asennustarvikkeet 1 erä 60 60

Märkätilaelementin asennus nosturi 1 h 95 95

2x13mmkipsilevy (elementin huoneen puol seinät) 11 m2 15,13 166

8 071

Kustannusmuutos 02/2017 / 02/2019 3,6 % 291

Märkätilaelementti hintataso helmikuu 2019 8 362

KH-elementin sisältämä lvias-urakka (helmikuu 2019) 1 erä -3 157

5 205

Paikalla rakennettu kylpyhuone, hintataso helmikuu 2019

Pintalattia 4,0 m2 28 110

Hormi, levyrakenteinen 1,6 m2 65 104

Märkätilan seinä levyrakenne 10,7 m2 30 321

Lattian vesieristys 4,0 m2 18 72

Seinän tasoitus 21,7 m2 8 174

Seinän vesieristys 21,7 m2 17 369

Lattian laatoitus 4,0 m2 41 164

Lattiakaivon kansi 2 kpl 40 80

Rst-kynnys 1 kpl 60 60

Seinän laatoitus 20,5 m2 36 738

Silikon sauma 23,6 jm 3 78

Kulmalista, muovi 1 kpl 25 25

Smyygi ja helmalaatoitus jm 7 0

Alakatto, runko+sileä kipsilevy 4,0 m2 49 196

Alakaton tasoitus ja maalaus 4,0 m2 12 48

Alakatto varjolista/kittaus 8 jm 6 48

Ovi, kantit maalattu 1 kpl 120 120

Oven listoitus sisäpuoli 5 jm 6 30

Suihkuseinä, koukustot 1 erä 261 261

2 998 € alv 0%

Märkätilaelementti 5 205

Paikalla rakennettavan kustannukset 2 998

Laskennallinen erotus,mahdollista  rakennusajan 2 207

lyhentymistä/ nopeampaa käyttöönottoa

ei huomioitu

Tässä kohteessa asuntoja 66 kpl

Paikalla rakennetun kustannukset pienemmät 145 677 € alv 0%
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Kuten taulukosta näkee, kokonaiskustannukset märkätilaelementtejä käyttä-

essä kasvavat 145 677 euroa. Aikataulusäästö, joka on arviolta 16 %, pienen-

tää puolestaan käyttö- ja yhteiskustannuksia, jonka myötä hyvitystä nouse-

vista kustannuksista saadaan 131 722 euroa. Erotuksen tasoittumisen myötä 

kustannustehokkuus paranee ja aikataulu lyhenee merkittävästi. Tilaajat joi-

den kanssa Jatke Oy toimii arvostavat tätä suuresti. Suurissa kohteissa kuten 

Jatke Oy:n käynnissä olevassa Colosseumissa kokonaissäästö tulee olemaan 

suuremmassa suhteessa, kun taulukon esimerkkikohteessa, vaikka kustan-

nusmuutos on pyritty huomioimaan märkätilaelementtien osalta. 

 

6 POHDINTA JA TULOSTEN ARVIOINTI 

Ainakin vielä tällä hetkellä märkätilaelementtien puhdas tekninen hinta on kor-

keampi kuin paikalla rakennetuissa kylpyhuoneissa. Suurin syy tähän tällä 

hetkellä Suomessa on olematon kilpailu toimijoiden kesken, koska heitä on 

hyvin vähän. Tämän seurauksena hintataso on pysynyt suhteellisen korkeana 

ja tulee pysymään vielä hetken aikaa. Tilaajat toistaiseksi vielä vierastavat ul-

komaisia toimijoita, koska heistä on hyvin vähän kokemusta Suomessa. Tä-

män myötä ulkomaisista toimijoista ei löydy juurikaan tietoa suomenkielisiltä 

sivustoilta. Ruotsissa märkätilaelementtien käyttö on ollut vilkkaampaa, joten 

sieltä voisi mahdollisesti löytyä toimijoita myös Suomen markkinoille. Joptek-

niminen yritys meni konkurssiin vuoden 2018 puolella, mutta jokin Virolainen 

taho on hiljattain ostanut liiketoiminnan ja tehnyt 10 000 märkätilaelementin 

sopimuksen Bonavan kanssa. Tästä saattaa hyvinkin tulla kilpailija Parma-

rinelle Suomen markkinoille lähiaikoina. Märkätilaelementtien kaikkia etuja ei 

osata vielä täysin hyödyntää kaikkien yritysten osalta. Suurimpia kehityksen 

kohteita ovat asentajien ammattitaito, kustannusten optimointi ja laajempi kil-

pailutus. Asennussuunnitelmien pätevyys, asennus- ja mittamiesten ammatti-

taito on erittäin merkittävä osa koko projektin tilaelementtiasennuksen suju-

vuutta.  

 

Tekniikaltaan märkätilaelementit ovat lähes valmiita. Silti talotekniikan valmiu-

dessa olisi vielä kehittämispotentiaalia. Jatke Oy:llä olisi haluna saada huo-

neistokohtaiset sähköteknisettyöt liitäntöjä vaille valmiina elementteihin mu-

kaan. Toinen hyvä lisäys olisi keittiön liittäminen suoraan elementtiin. Lehdolla 

keittiöiden liittämistä jo toteutetaan heidän omassa tuotannossa.  
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Suunnitteluprosessin ohjauksen ammattitaidon kehittämistä toimittajan kanssa 

olisi myös hyvä lisätä. Suunnittelun kehittyminen saisi aikaan myös yhdenmu-

kaisen toimituksen sisällön ja tämän kautta projektikohtainen hankintatoiminta 

olisi helpompaa työkohtaisesti. 

 

Toimitusten aikainen tilaajan oma laadunvalvonta nousi tärkeäksi asiaksi työn 

tilaajan puolelta. Heillä on halu käyttää resursseja virheiden minimointiin, ja 

kehittää laadunvalvontaa omalta osaltaan. Tämä saattaisi myös helpottaa ta-

kuuaikojen yhtenäistämistä tilaelementtitoimittajan, tilaajan ja urakoitsijan vä-

lillä.  

 

Tulevaisuudessa märkätilaelementtien käyttö tulee Jatke Oy:llä varmasti li-

sääntymään. Tavoitteena on laatia hankintatoimelle sekä tuotannolle märkäti-

lojen osalta yhtenäiset ohjeet vuoden 2019 aikana. Tällä hetkellä Jatke Oy 

tuottaa arviolta 3000 asuntoa vuodessa ja suunnitteilla on oma hotellihanke. 

Oman märkätilaelementtituotannon mahdollisuutta on harkittu vakavasti muu-

taman muun yhtiön kanssa. Pyrkimys olisi nostaa volyymi 8000 asuntoon vuo-

dessa.  

 

7 KEHITYS- JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

Työssä käytiin laajalti läpi paljon asiaa itse tuotteesta sekä märkätilaelementin 

käytöstä tulevaisuudessa Jatke Oy:llä. Elementin valmistusprosessin ja käytön 

kannattavuuden ongelmakohtiin kiinnitettiin huomiota, jotta suuret virheet pys-

tyttäisiin välttämään tulevissa projekteissa. Tuotantotapojen välisiä eroja ei 

käyty läpi kuin kustannusten osalta, joka on vuokrakohteita tehdessä yksi suu-

rimmista ja ratkaisevimmista tekijöistä. Haasteita tilaelementtejä käyttäessä 

tulevat valmiin kohteen tulevaisuudessa olemaan mahdolliset saneeraukset, 

jos vuokrakohteen asuntoja aletaan myöhemmin myymään yksityishenkilöille. 

Pääasiassa Jatke Oy tekee asuntosijoitusyhtiöille vuokrataloja, joten sen takia 

asiaan ei perehdytty syvemmin itse työssä. Jos kohteet olisivat omistuskäyt-

töön tulevia, niitä tuskin tehtäisiin elementein, koska asukaskohtaisia muutok-

sia olisi liian paljon teolliselle tuotantotavalle.  
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