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RYLin oikeudellinen asema 
Hyvän rakennustavan kirjallinen kuvaus 

Edustaa koko rakennusalan käsitystä hyvästä 
rakennustavasta 

Määrittää työn lopputuloksen rakennusteknisen laadun 

Jos sopimusasiakirjoissa ei ole vaatimuksia 
rakennussuoritukselle, noudatetaan ammattialalla 
vallitsevaa menettelyä hyvän ja kunnollisen 
työntuloksen aikaansaamiseksi (YSE 98 15§) 

Rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten RYL asema 
yleisenä teknisenä asiakirjana on samanlainen kuin 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE asema 
yleisenä kaupallisena asiakirjana.  

TalotekniikkaRYLin päivitys 



Hyvä rakennustapa 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 

149 § Rakennustyön suoritus ja 
valvonta 
Rakennustyö on suoritettava siten,  
että se täyttää tämän lain ja sen  
nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten sekä hyvän rakennus-
tavan vaatimukset. 

Jos sopimusasiakirjoissa ei  
ole vaatimuksia rakennus-
suoritukselle, noudatetaan 
ammattialalla vallitsevaa 
menettelyä hyvän ja kunnol-
lisen työntuloksen aikaan-
saamiseksi (YSE 98 15§) 
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RYL suunnitelma-asiakirjana 

Hankekohtaiset laatuvaatimukset 

Tarjouslaskenta 

Rakennustyön suoritusohje 

Valvonta 

Luovutus 

Osana laatujärjestelmiä 

Riitaisuuksien ratkaiseminen 

TalotekniikkaRYLin päivitys 



RYLin käyttö 
Käsikirja  
rakennuttajille välineeksi hyvän rakennustavan 
määrittelyyn ja valvontaan,  
suunnittelijoille järjestelmien ominaisuuksien 
määrittämiseen ja työselostusten laadintaan ja  
urakoitsijoille hyvän asennustavan ohjeeksi ja 
hinnoittelun viitetasoksi sekä  
teollisuudelle tuotevaatimusten hakemistoksi ja 
tuotekehityksen apuvälineeksi 
rakennusvalvonnan tukena varmistamassa 
rakentamisen laatua 
kiistatapauksien ratkaisuissa.  
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MaaRYL 2010 
RunkoRYL 2010 
SisäRYL 2013 
 
 

MaalausRYL 2012 

TalotekniikkaRYL 2002 
2 kirjaa 

Väylät ja alueet 2010 
Järjestelmät ja täydentävät osat 2006 
Sillat ja rakennustekniset osat 2006 
Liikunta- ja virkistyspaikkojen 
rakenteet 2006 
4 kirjaa + rakenteinen nettipalvelu 

KiinteistöRYL 2009 
1 kirja + rakenteinen 
nettipalvelu 

KorjausRYL 2015  

TalotekniikkaRYL 2016 
uudis- ja korjausrakentaminen 

? 

? 

Koko RYL-tietopalvelu 
rakenteisena netissä 
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https://www.rakennustietokauppa.fi/infraryl-2010.-infrarakentamisen-yleiset-laatuvaatimukset-osa-1-vaylat-ja-alueet/105205/dp
https://www.rakennustietokauppa.fi/kiinteistoryl-2009.-kiinteistopalveluiden-yleiset-laatuvaatimukset/104142/dp
https://www.rakennustietokauppa.fi/maalausryl-2012-maalaustoiden-yleiset-laatuvaatimukset-ja-kasittely-yhdistelmat-maalaustuotteet-2012-kirja/107926/dp
https://www.rakennustietokauppa.fi/maaryl-2010.-rakennustoiden-yleiset-laatuvaatimukset.-talonrakennuksen-maatyot/105241/dp
https://www.rakennustietokauppa.fi/talotekniikkaryl-2002-talotekniikan-rakentamisen-yleiset-laatuvaatimukset-osa-1/JUL4581/dp
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TalotekniikkaRYL 2016 
 

suunnitelma: 
päivitetty ja täydennetty 

talotekniikan korjausrakentamisen 
laatuvaatimuksilla 

 

TalotekniikkaRYLin päivitys 



Lähtökohta 
TalotekniikkaRYL 2002:lla selkeä päivitys- ja 
täydennystarve 

KorjausRYL/TalotekniikkaRYL-esiselvitys, 2013 
TalotekniikkaRYL 2002 -päivitystarvekysely (käyttäjät, tekijät), 2010 
korjausrakentaminen puuttuu 
runsas palaute 

Talotekniikka-alalla muutoksia niin kotimaisella kuin 
kansainvälisellä tasolla  

tekniikka ja järjestelmät kehittyvät 
muuttuneet/muuttuvat määräykset, standardit ja EU-vaatimukset 

Talotekniikan korjausrakentamisen laatuvaatimukset 
lisätään 

Yhtenäiset käytännöt parantavat rakentamisen laatua 
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Alan sitouttaminen tärkeää 
Työ perustuu alan laajaan vuorovaikutukseen ja samalla se sitouttaa 
toimijoita hankkeeseen ja kouluttaa sen käyttäjiksi sekä edistää ja 
syventää alan yhteistyötä.  

Konsensus hankitaan Rakennustietosäätiö RTS:n toimikuntalaitoksen 
avulla.  

Aikataulu ja toteutusmalli sovitetaan toteutuvan 
rahoituksen mukaan, julkaiseminen osissa 
RYL-työn ohessa tarve laatia/päivittää RYL:n 
viitekortteja (LVI-ohjeita, joihin RYL:ssä viitataan) ja LVI-
selostusmalli 
Laatuvaatimusten selkeyttäminen ja yhtenäistäminen 
auttaa kiinteistöomaisuuden arvon ylläpitämisessä ja 
kehittämisessä sekä turvallisten ja toimivien tilojen 
luomisessa 
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Korjaustarvetta synnyttävät 

Rakennusten ja niiden laitejärjestelmien tekninen 
vanheneminen ja kuluminen 

Laadullinen ja palvelukyvyllinen vanheneminen 

Tilatarpeiden ja rakennusten käyttötarkoituksen 
muutokset 

Virheelliset korjaukset 

Energiatehokkuuden parantaminen 

Esteettömyyden kehittäminen 
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Korjausrakentaminen poikkeaa 
uudisrakentamisesta 

Inventoinnit 
Kuntoarvioiden ja -tutkimusten laatuvaatimukset, joilla 
saadaan vakioitua esitutkimusten sisältöä ja 
tarkkuustasoa 
Suunnittelun lähtötietojen oikeellisuuden 
varmistaminen 
Purkaminen ja työmaan logistiikka sekä materiaalikierto 
Liittymät uuden ja vanhan välillä 
Yllätyksellisyys 
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Tavoitteet 
Tavoitteena on kehittynyt, BIM-yhteensopiva, kattava ja 
ajantasainen talotekniikka-alan laatuvaatimusjärjestelmä. 
Järjestelmä on xml-koodattu tietokanta, joka voi toimia 
tietomallipohjaisten sovellusten perustana. 

TalotekniikkaRYL 201x tulee olemaan asiakaslähtöisesti 
kehitettävä, päivitettävä verkkopalvelu, joka tehdään 
RYL-alustalle xml-muodossa, joka mahdollistaa 
nettiRYLin, mobiiliRYLin, ekirjan ja painetun kirjan.  

Järjestelmä voi avata uusia vientimahdollisuuksia ja 
parantaa toimijoiden kansainvälistä kilpailukykyä 

Julkaistaan viroksi ja sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin 
(ET-Info AS) 
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Hyödyt 
Suunnitelmien, LVI-selostusten, RYL-vaatimusten ja tuotetiedon 
yhdistäminen  TalotekniikkaRYL osana sähköistä tietopalvelua ja 
suunnittelua 

TalotekniikkaRYL määrittää talotekniikan rakentamisen hyvän 
rakennustavan ja laatutason 
integroituu LVI-selostusten laadintaan 
tuote- ja palvelutieto integroituna selostukseen ja ohjetietoon 
viitekortit/ohjeet tietopalveluissa: LVI Net, RT Net, KH Net,  
Ratu Net, Infra Net 
versionhallinnan avulla kulloinkin voimassaoleva RYL 

Sähköinen, päivittyvä TalotekniikkaRYL-laatuvaatimus-järjestelmä 
on käytettävissä verkossa, mobiilisti tai e-kirjana ajasta ja paikasta 
riippumatta 

Uusia työkaluja työmaan laadunvalvontaan (net + mobiili) 
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Hyödyt 
Alan prosessit tehostuvat, niiden ohjattavuus paranee ja 
virheiden määrä vähenee 

rakentamisen laadun parantamisella suuri kansantaloudellinen 
vaikutus  

jo 0,5 %:n parannus laadussa tuo alalle noin 15 M  säästöt 

Energiamääräysten mukaan päivitetyt RYL-
laatuvaatimukset osaksi yritysten laatujärjestelmiä  

ajantasaisuus edistää käyttöä 

energiatehokkuus- ja tietomallintamisasiat nykytasolle 

aika- ja kustannussäästöt 

parempaa laatua 
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Käyttäjät 
Käyttäjiä ovat rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat, 
palveluiden tuottajat ja laitevalmistajat. TalotekniikkaRYL 
palvelee myös laajemmin rakentamisen osapuolia. 

Ensisijaisesti suunnittelijat 
kohteen tekninen laatutaso, selostusten tekemisen nopeuttaminen ja 
yhdenmukaistaminen 

Urakoitsijat 
vakioidut laatuvaatimukset helpottavat sopimusten arvioinnissa ja 
laadunvarmistustoimenpiteiden laadinnassa 

Muita hyötyjiä 
rakennusten omistajat, rakennuttajat, ympäristöministeriö, 
rakennusvalvonta, rakennustuoteteollisuus 
työntekijät 
valvojat 
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Rahoittajat hyötyvät RYListä 
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Tekes Alan tuottavuuden paraneminen, tietotaidon vienti 
lähialueille 

ARA Hyvä korjaustapa, projektien läpimenoaika lyhenee, 
lopputuloksen laatu paranee 

Kuntaliitto, kunnat Omaisuuden hallinnan apuna, rakennus- ja 
korjausprojektien läpimenoaika lyhenee, lopputuloksen 
laatu paranee 

Viranomaiset, YM Energiatehokkuus, korjausvelan pieneneminen, 
määräysten mukaisuuden valvonta helpottuu 

LVI-talotekniikkateollisuus, 
Rakennusteollisuus 

Tuotekehitys, tiedon jakaminen 

LVI-TU Vakioidut laatuvaatimukset helpottavat sopimusten 
arvioinnissa ja laadunvarmistustoimenpiteiden laadinnassa 

SKOL Yhdenmukainen suunnittelukäytäntö, malliselostukset 

Kiinteistöliitto, VVO, 
Senaatti, HUS, 
seurakunnat, S-ryhmä  

Hyvä rakennus- ja korjaustapa, projektien läpimenoaika 
lyhenee, lopputuloksen laatu paranee 
 

Liikennevirasto Omaisuuden hallinnan apuna, projektien läpimenoaika 
lyhenee, lopputuloksen laatu paranee 
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TalotekniikkaRYL - esiselvityksen tiivistelmä 
Juha Matti Junnonen FSR Consulting Oy 

työselostusmalleja ja muistilistoja 

konkreettisia työohjeita ja mittauskohteita, vrt. LVI-RYL 92 

korjaaminen sisältyy; lähtötiedot, kuntoarviot ym., vanhojen ja 
uusien järjestelmien yhteensovittaminen, työmaan logistiikka, 

 

keskityttävä tavanomaisiin järjestelmiin 

talotekniikka-alan palvelullistuminen, diagnostiikka 

CE-merkintä, tuotestandardit, tyyppihyväksynnät, ohjeistus 

ehdotus muutettavista ja uusista osista; jäähdytysjärjestelmät 
puutteellisia, uudet energiantuottotavat, puhallinpatterit ja 
paneelilämmitys/jäähdytys, palo- ja äänitekniikka (mm. läpiviennit), 
huoneistokohtainen vedenmittaus, vuotohavaittavuus ym. 
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nykyinen rakenne ok 

linkittyminen sähköön ja automaatioon 

korkean rakentamisen aiheuttamat vaatimukset 

teknisten järjestelmien vastaanottamisen vaatimukset 

palveluliiketoiminta: suojaukset ja asiakaskohtaaminen, viestintä 

järjestelmien diagnostiikan vaatimukset 

home- ja sisäilmaongelmien välttämiseen liittyvät ohjeet 

 

TalotekniikkaRYL - esiselvityksen tiivistelmä 
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Kustannukset ja aikataulu 
Kustannukset noin 488 000  

 

 

 

Julkaiseminen 2016 tai vaiheittain osina 
internet, mobiili, e-kirja, kirja 
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RYL-työn 
rinnalla 
viitekorttien 
laadinta/ 
päivitys 
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Tervetuloa mukaan nostamaan 
talotekniikan rakentamisen laatua ja 
päivittämään TalotekniikkaRYLiä! 

Lisätietoa tiina.strand@rakennustieto.fi 

Rahoitus heimo.salo@rakennustieto.fi 
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