
TalotekniikkaRYL 
käyntiin!

TalotekniikkaRYL-hankkeen tavoitteena on aikaansaada ajantasainen, uudis- ja 
korjausrakentamisen kattava talotekniikan yleiset laatuvaatimukset määrittävä 
työkalu, joka palvelee koko talotekniikka-alaa. Kutsumme Sinut tähän alan yhteiseen 
ponnistukseen.

Yhtenäiselle ja yhteisesti hyväksytylle laatuohjeistukselle on tarvetta. Määräykset 
ovat muuttuneet ja järjestelmät kehittyneet. Talotekniikka-alan palveluliiketoiminta 
lisääntyy. Tarvitaan laatuvaatimukset myös talotekniikan korjaamiselle, vanhojen 
ja uusien järjestelmien yhteensovittamiselle, purkamiselle ja suojauksille. Nykyinen 
TalotekniikkaRYL 2002 tarvitsee auttamattomasti päivitystä ja täydennystä.
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TalotekniikkaRYL – talotekniikan  
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset

Tule mukaan alan tärkeään 

yhteiseen ponnistukseen!



Tuleva TalotekniikkaRYL

Tavoitteena on aikaansaada kehittynyt, BIM-yhteensopiva, kattava ja ajantasai-
nen talotekniikka-alan laatuvaatimusjärjestelmä. Uusi TalotekniikkaRYL tulee 
olemaan asiakaslähtöisesti kehitettävä, päivitettävä verkko palvelu. Se tehdään 
RYL-alustalle xml-muodossa, joka mahdollistaa nettiRYLin, mobiiliRYLin, e-
kirjan ja painetun kirjan tuottamisen samoilla sisällöillä. 

Rakentamisen laadun parantamisella on suuri kansantaloudellinen vaikutus. 
Prosessit tehostuvat, niiden ohjattavuus paranee ja virheiden määrä vähenee. 
Järjestelmä voi avata uusia vientimahdollisuuksia ja parantaa toimijoiden kan-
sainvälistä kilpailukykyä. RYL julkaistaan myös viroksi ja sovelletaan paikallisiin 
olosuhteisiin (ET-Infokeskuse AS).

Työ perustuu alan laajaan vuorovaikutukseen. Se sitouttaa toimijoita hank-
keeseen ja kouluttaa heidät sen käyttäjiksi samalla edistäen ja syventäen alan 
yhteistyötä. RYL-työn ohessa on tarve laatia ja päivittää lukuisia RYLin viite-
kortteja (LVI-ohjeita, joihin RYLissä viitataan) sekä LVI-selostusmalli.

Tarpeista lähtevä tietokokonaisuus
TalotekniikkaRYL määrittää talotekniikan rakentamisen hyvän rakennusta-
van ja laatutason

LVI-selostusohjelma auttaa hyvien LVI-selostusten laadinnassa

Viitekortit/ohjeet LVI Net -palvelussa ja osin muissakin tietopalveluissam-
me (RT Net, KH Net, Ratu Net, Infra Net)

Tuote- ja palvelutieto integroituna tietopalveluihin

Talotekniikka-ala ansaitsee omat 
ajantasaiset laatuvaatimuksensa



Miksi TalotekniikkaRYL -hankkeeseen kannattaa osallistua
TalotekniikkaRYListä hyötyvät rakennushankkeen eri osapuolet sen eri vaiheissa

Tilaaja Hyvä talotekniikan rakentamistapa toimii apuna kohteen laatutason asettamises-
sa. RYL ohjeistaa energiatehokkuuskorjauksia.

Suunnittelija RYL helpottaa kohteen teknisen laatutason määrittämistä, nopeuttaa ja yhden-
mukaistaa LVI-selostusten ja muiden asiakirjojen laadintaa. RYLin käyttö säästää 
aikaa.

Tuoteteollisuus RYL helpottaa standardien seurantaa. Tieto yhdenmukaisista vaatimuksista ja 
menetelmistä auttaa tuotekehityksessä sekä antaa mahdollisuuden jakaa tietoa 
muille osapuolille selostuksissa ja hakemistoissa.

Rakennuttaja RYL auttaa asettamaan vaatimustason urakoitsijan työlle.

Urakoitsija RYL vähentää suunnittelemattomuutta, sujuvoittaa toteutusta, vähentää riitoja ja 
helpottaa niiden ratkaisemista sekä asettaa vaatimukset lähtötiedoille.

Vakioidut laatuvaatimukset helpottavat sopimusten arvioinnissa ja laadunvarmis-
tustoimenpiteiden laadinnassa.

Loppukäyttäjä RYL lyhentää projektien läpimenoaikaa ja parantaa lopputuloksen laatua.

Viranomaiset RYL helpottaa määräysten mukaisuuden valvontaa.

Lisätietoja
 Projektin johto       
Tiina Strand, tuotepäällikkö,  päätoimittaja, LVI Net  |  Rakennustieto
040!505 5445  |  tiina.strand@rakennustieto.fi

Projektipäällikkö 
Marko Pulliainen, projektipäällikkö, ohjetuotanto  |  Rakennustieto
050 560 9606  |  marko.pulliainen@rakennustieto.fi

 Rahoitus  
Heimo Salo, varatoimitusjohtaja,  
liiketoiminnan kehittäminen  |  Rakennustieto
0400 437 930  |  heimo.salo@rakennustieto.fi

Hankkeen yleisjohto 
Lea Vettenranta, tuote- ja palvelujohtaja  |  Rakennustieto
040 723 1203  |  lea.vettenranta@rakennustieto.fi

Tervetuloa mukaan nostamaan 
talotekniikan rakentamisen laatua ja 
päivittämään TalotekniikkaRYLiä!
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www.rakennustieto.fi
www.rakennustietokauppa.fi

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS:n omistama osakeyhtiö. RTS on rakennusalan puolueeton vaikuttaja, jonka toiminta-ajatuksena 
on hyvän rakentamis-, kaavoitus- ja kiinteistönpitotavan edistäminen. Rakennustieto tuottaa rakennus- ja kiinteistöalalle tietopalveluja, kustantaa 
kirjoja, oppimateriaalia sekä ammattilehteä. Puolueeton tiedon tuottaminen taataan toimikuntatyöskentelyllä. Toimikunnissa on mukana oman 
alansa asiantuntijat, jotka edustavat mm. järjestöjä, kuntia, eri viranomaistahoja. 

Talotekniikan rakennus- ja korjaushankkei-
den eri osapuolilla tulee olla yhtenäinen 
käsitys tavoiteltavasta tai saavutetusta 
laadusta. Isoissa hankkeissa osapuolia voi 
olla kymmeniä tai satoja ja hankkeiden arvo 
miljoonia euroja. RYLit, Rakennustöiden 
yleiset laatuvaatimukset auttava yhteisen 
näkemyksen aikaansaamisessa.

Yleisesti on hyväksytty, että Rakennustöiden 
yleiset laatuvaatimukset RYL on käytettävän 
rakennustavan kirjallinen kuvaus. Kuvaus 
perustuu olemassa oleviin, rakentamisen eri 
tahojen laatimiin laatuvaatimuksiin, työse-
lostuksiin, standardeihin ja niiden perusteel-
la koottuun alan yhteiseen käsitykseen hy-
västä rakennustavasta. RYL määrittää työn 
lopputuloksen rakennusteknisen laadun. 

RYLin oikeudellinen asema
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 149 § 
edellyttää, että rakennustyö on suoritettava 
siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojal-
la annettujen säännösten ja määräysten sekä 
hyvän rakennustavan vaatimukset. 

Jos sopimusasiakirjoissa ei ole vaatimuksia 
rakennussuoritukselle, noudatetaan am-
mattialalla vallitsevaa menettelyä hyvän ja 
kunnollisen työntuloksen aikaansaamiseksi 
(YSE 98 15§). Rakennustöiden yleisten laatu-
vaatimusten RYL asema yleisenä teknisenä 
asiakirjana on samanlainen kuin Rakennus-
urakan yleisten sopimusehtojen YSE asema 
yleisenä kaupallisena asiakirjana. 

Nimikkeistöt

Kaikkien asiakirjojen 
sisällön jäsentely

Hyvä rakennustapa,
laatuvaatimukset

Mitä tehdään, mitkä 
laatuvaatimukset

Miten tehdään yksittäiset työt esim. 
betonointi, maalaus, sähkö, LVI

Missä tehdään ja kuinka paljon
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Viranomais-
määräykset

Ohje- 
julkaisut

Ohjekortit

Standardit

Rakennus- 
selostus 

hankekohtainen

Työ- 
selostukset 
hankekohtaiset

RYL

Piirustukset ja  
mallinnukset

Mikä on RYL?


