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Uutta kortistoissa
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Rakennustieto Oy
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

Muistilista muuttuvista
määräyksistä RT-kortistossa
vuonna 2004
Rakentamismääräysten muistilistat pääsuunnit-
telijan, rakennesuunnittelijan ja lvi-suunnitteli-
jan käyttöön julkaistaan osana RT-säännöstie-
dostoa. Niissä on kerrottu voimassaolevista
määräyksistä tarkistuslistan muodossa ja tule-
vista määräysten muutoksista. Muutokset on
erotettu muistilistoissa punaisella tekstillä. Ra-
kennusmääräysten muistilistat ovat saatavilla
RT -kortiston painettuina paperiversioina ja
CD:llä. CD on paperimuotoa käyttökelpoisem-
pi, sillä sieltä voidaan hakea hiirtä klikkaamalla
määräyskokoelman tekstit sanatarkasti. CD:n
hakutoiminnot ovat myös hyvin käyttäjäystä-
vällisiä.

Muuttuneiden määräysten ja uudistetun ra-
kennuslain vaikutuksista rakennusten suunnit-
teluun tiedotetaan Runeberginkatu 5:ssä, Hel-
singissä tapahtuvassa RT-täydennyskoulutuk-
sessa. Koulutusta vetää Rakennustieto Oy:ssä
koulutuskoordinaattori Tarja Teittinen, jolta saa
lisätietoja koulutusohjelmasta joko sähköpostit-
se tarja.teittinen@rakennustieto.fi tai puheli-
mitse (09) 549 5570 (GSM 040 7242920).

Lämmöneristys ja
lämmöntalteenotto
Kun muuttuneet energiamääräykset C3 ja D2 tu-
livat voimaan 1.10.2003, ne toivat mukanaan
eristyspaksuuksien kasvamisen. Suuri muutos
koko rakennusalalle on myös lämmöntalteen-
oton muuttuminen lähes pakolliseksi kaikissa
rakennuksissa.

Uuden C3:n mukaan seinien U-arvon on täy-
tettävä vaatimus 0,25 W/m2K. Se edellyttää
noin 175 mm:n eristepaksuutta nykyisen noin
150 mm:n sijasta. Yläpohjan ja lämmittämätön-
tä ilmatilaa vastaan olevan alapohjan lämmönlä-
päisykerroin ei saa ylittää 0,16 W/m2K, joka
edellyttää noin 300 mm:n villaeristystä. Ikku-
noiden lämmöneristysvaatimus on 1,4 W/m2K,
johon päästään esimerkiksi 3-lasisilla selektii-

vilasi-ikkunoilla. Tätäkin parempaan eristyk-
seen päästään, jos umpiolasien ikkunaväliin li-
sätään argon- tai kryptontäyte. Näyteikkunoita
ei mainita enää erikseen, joten niitä koskee sama
vaatimus kuin ikkunoita yleensäkin. Ulkoil-
maan rajoittuvan alapohjan eristysvaatimus on
ehdotuksen mukaan sama kuin yläpohjan eli
0,16 W/m2K. Jos kyseessä on kuitenkin ryömin-
tätilainen alapohja, jossa tuuletusaukkoja on
enintään 8 ‰ alapohjan pinta-alasta, on eristys-
vaatimus 0,20 W/m2K.

Merkittävä muutos uudessa D2:ssa on se, että
lämmöntalteenotto poistoilmasta tulee pakolli-
seksi kaikissa rakennuksissa. Lämmöntalteen-
otto voidaan korvata ehdotuksen mukaan esi-
merkiksi rakenteita paksuntamalla, mutta käy-
tännössä poistoilman lämmön suuren energia-
määrän kompensointi rakenteilla on lähes mah-
dotonta. Tämä johtaakin kaikissa rakennuksissa
(myös pientaloissa ja talvikäyttöisissä kesämö-
keissä) koneellisen ilmanvaihdon sisäänpuhal-
lus- ja poistojärjestelmään, jossa lämmöntal-
teenotto poistoilmasta ja siirto tuloilman lämmi-
tykseen on tehokasta. Lämmöntalteenotosta
voidaan luopua vain, jos sen rakentaminen voi-
daan osoittaa epätarkoituksenmukaiseksi.

Paloturvallisuus
Vuonna 1997 uusittiin rakennusten paloturvalli-
suutta koskevat määräykset ja ohjeet, E1. Se
muuttui 1.7.2002 lähinnä rakennustarvikkeiden
luokitusjärjestelmän osalta. Rakennustarvik-
keet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne
vaikuttavat palon syttymiseen, sen leviämiseen
sekä savun tuottoon. Aiemmat pintakerrosten
syttymisherkkyysluokka ja palonlevittämis-
luokka poistuvat. Vanhoja määräyksiä voidaan
tosin suurelta osin soveltaa vielä vuoden 2006
loppuun asti.

Henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin
kohteisiin, joissa poistumisturvallisuuden riskit
johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden ra-
joitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä, voi-
daan edellyttää tehtäväksi kohdekohtainen pois-
tumisaikalaskelma sekä lisäksi tulee suunnitte-
lun alkuvaiheessa laatia erityinen turvallisuus-384R
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selvitys. Sen pohjalta määritetään rakenteelliset
ja muut toimenpiteet riittävän turvallisuustason
saavuttamiseksi. Turvallisuusselvitys laaditaan
yhteistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyt-
täjien, turvallisuudesta vastaavien viranomais-
ten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa.

Turvallisuusselvityksen laadinta koskee mm.
hoitolaitoksia sekä sellaisia majoitustiloja ja
asuntoja, jotka on tarkoitettu henkilöille, joiden
poistumismahdollisuudet alentuneen toiminta-
kyvyn seurauksena ovat tavanomaista huonom-
mat. Kriittisiä toimintakykyyn vaikuttavia teki-
jöitä ovat havainto-, ymmärrys ja liikkumisky-
ky. Turvallisuusselvityksen laadintaa helpottaa
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön laatima
Turvallisuusselvitysopas (www.spek.fi).

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuutta
koskevat ohjeet E7 on uusittu, ja niitä sovelle-
taan 1.1.2004 lähtien. Ohjeissa on otettu huomi-
oon uuden E1:n luokitusjärjestelmä, jonka mu-
kaisesti on määritetty mm. ilmakanavien mate-
riaalia ja palonkestävyyttä koskevia vaatimuk-
sia.

Liikkumisesteetön rakentaminen
F1 Liikkumisesteetön rakentaminen astui voi-
maan 1.12.1997. F1:n seuraava uudistus on kui-
tenkin jo valmisteilla. 25.11.2002 päivätyssä
uudistusehdotuksessa on useita tilojen ja kulku-
väylien mitoitukseen vaikuttavia määräyksiä ja
ohjeita, mm. hissin oven suositeltava vapaa vä-
himmäisleveys on uuden ohjeen mukaan 900
mm aiemman 800 mm:n sijaan. Pyörätuolin
käyttäjien lisäksi on ehdotetuissa määräyksissä
otettu huomioon myös rollaattorin käyttäjät.

Asuntosuunnittelu
Myös asuntosuunnittelua koskevan G1:n 25.11.
2002 päivätty uudistusehdotus sisältää runsaasti
nimenomaan liikuntaesteisten huomioon otta-
miseen tähtääviä muutoksia. Ehdotuksen mu-
kaan tulee enintään kolmikerroksisessa kerros-
talossa vähintään puoleen asuinhuoneistoista
olla pääsy pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjille
soveltuvalla hissillä tai liikkumisesteiselle muu-
toin soveltuvan kulkuväylän kautta. Aiemmissa
määräyksissähän hissi vaadittiin, jos 3-kerroksi-
sessa kerrostalossa sisääntulokerroksen yläpuo-
lisissa kerroksissa on yhteensä yli 6 asuntoa/
porrashuone. Ulkotilojen osalta määräyksiin ja
ohjeisiin on myös tulossa täsmennyksiä. Esi-
merkiksi kerrostalokiinteistön rajalta sekä liik-
kumisesteiselle tarkoitetulta autopaikalta raken-
nukseen johtavan kuin myös leikkipaikoille ja
oleskeluun tarkoitetuille alueille johtavien ja
muiden asumista palvelevien välttämättömien
kulkuyhteyksien on sovelluttava liikkumisestei-
selle. Myös pientalokiinteistön rajalta sekä au-
topaikalta asuntoon maantasokerroksessa johta-

va kulkuyhteys ja sisäänkäynti tulee rakentaa
liikkumisesteiselle soveltuvaksi, jos se maaston
muodon ja korkeuserot huomioon ottaen on
mahdollista.

Rakennusalan määräysten ja standardien
muuttumista seurataan Rakennustieto Oy:ssä
RT-täydennyskoulutusten ja muuttuvien mää-
räysten muistilistojen avulla jatkuvasti.

RT-täydennyskoulutusta pystytään järjestä-
mään nopeallakin aikataululla. Koulutusohjel-
ma päivittyy koko ajan osoitteessa www. raken-
nustieto.fi.

Uutta Ratu-kortistossa
Ratu eli rakennustuotantotiedosto sisältää hy-
vän rakennustavan mukaiset työmenetelmäoh-
jeet, työ- ja materiaalimenekit sekä työnsuunnit-
telun ja laadunvarmistuksen tietouden. Tiedos-
toa on laadittu, päivitetty ja laajennettu yli 30
vuoden ajan.

Vuonna 2004 Ratu-tiedoston sisällöstä päivi-
tetään uudisrakentamisen betonirakennetöiden
työmenetelmä- ja työmenekkitiedot, työmaa-
tekniikan ohjeet sekä laaditaan tulitöiden ja pu-
toamissuojausten suunnitteluohjeet.

Betonirakennetyöt sisältää seuraavat työlajit:
– Muottityö
– Raudoitus
– Betonointi
– Pintabetonityö
– Betonielementtityö
– Betonipintojen etuoikaisu
– Piikkaus ja paikkaus.

Aiemmat betonirakennetöiden Ratu-kortit on
laadittu vuosina 1993–1995, elementtityöt vuo-
sina 1998–1999.

Työmaatekniikka sisältää mm. seuraavia tehtä-
viä:
– Työnaikaiset rakennukset ja asennukset
– Työmaatekniset aputyöt ja huolto
– Nostot ja siirrot
– Laadunvalvonta ja mittaus

Työkoneet, työkalut ja -tarvikkeet kuuluvat
myös työmaatekniikkaan. Aiheesta valmistui
Ratu-käsikirja Rakennuskoneiden käyttöturval-
lisuus vuonna 2002, eikä sen päivitys ole vielä
ajankohtaista.

Ratu-tiedoston tietomäärä kasvaa vuonna
2004 merkittävästi, kun Rakennusalan työtur-
vallisuus -kansion sisältö CD-muodossa yhdis-
tetään Ratu-tiedostoon. Tämä noin 800 sivua kä-
sittävä tietopaketti vahvistaa Ratun jo ennes-
täänkin laajaa työturvallisuustietouden osa-
aluetta.

Vuonna 2004 Euroopan turvallisuusviikon ja
koko vuoden teemana on rakentaminen. Ratu-
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tiedosto tarjoaa entistä enemmän tietoa ja työvä-
lineitä rakennustyömaan turvallisuuden varmis-
tamiseen esittämällä hyviä käytäntöjä ja vaaran
arvioinnin menettelyjä.

Vuonna 2003 Ratu CD:lle liitettiin uusi osio:
Ratu-aikataulutiedostot. Tämä osa sisältää tällä
hetkellä kaksi tiedostoa, DYNAProject -aika-
tauluohjelmiston viitetiedoston ja Excel-muo-
toisen Ratu-menekkitiedoston. Nämä tiedosto
päivittyvät ja laajenevat vuonna 2004.

Tarviketieto CD on uusi palvelu Ratu-kortis-
ton käyttäjille: tarviketeollisuuden laaditutta-
mat RT-, LVI-, KH- ja Ratu- tarvikekortit jae-
taan sähköisessä muodossa CD:lle pakattuna
Ratu-kortiston päivityksissä vuonna 2004. Ra-
kennustarvikkeet-hakemiston Talo 90-luoki-
tuksen avulla CD:ltä on helppo hakea tarvikkei-
ta ja tuotteita, yrityksiä tai kauppanimiä sekä nii-
den alle linkitettyjä tarvikekortteja.

Uutta KH-kortistossa

Asuntoyhtiön perusparannukset
-sarja
KH-kortistossa julkaistaan uutuutena asuntoyh-
tiöille suunnattu sarja perusparannusten teettä-
misestä. Sarjan pääkortti Asuntoyhtiön korjaus-
hankkeen kulku on päivitetty aikaisemmin sa-
mannimisenä ilmestyneestä kortista. Sen ympä-
rille kootaan sarja asuntoyhtiön perusparannuk-
sia käsitteleviä kortteja.

Ohjekorteissa esitetään hankkeen kulku uusi-
mistarpeen selvittämisestä suunnitelmien teet-
tämiseen sekä urakoitsijan ja valvojan valin-
taan. Lisäksi esitetään urakkasuorituksen kulku
aloituskokouksesta käyttöönottoon ja takuutar-

kastukseen. Korteissa esitetään myös hankkeen
vaiheisiin liittyvä päätöksenteko- ja tiedotta-
mismenettely.

Ohjekorteissa esitetään suositeltavat menet-
telytavat ja seikat, jotka on tarpeen ottaa huomi-
oon onnistuneen lopputuloksen saavuttamisek-
si. Kortit ohjaavat varautumaan huoneistokoh-
taisten ja kiinteistön rakentamisen aikaisten tai
käytönaikaisten muutostöiden aiheuttamiin yl-
lätyksiin sekä kunkin kiinteistön erityispiirtei-
siin. Ohjekorttisarja on tarkoitettu hallinnollisil-
le ja teknisille isännöitsijöille sekä asuntoyhtiöi-
den hallitusten jäsenille. Se on hyödyllinen
myös muille hankkeeseen osallistuville kuten
suunnittelijoille, urakoitsijoille ja valvojille.

Sarjassa ovat ilmestyneet tai ilmestyvät mm.
• Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku
• Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uu-

siminen
• Asuntoyhtiön sähkö- antenni- ja puhelinsisä-

johtojen uusiminen
• Asuntoyhtiön ikkunoiden uusiminen
• Asuntoyhtiön kaukolämpölaitteiden uusimi-

nen
• Asuntoyhtiön porrashuoneiden perusparan-

nus
• Asuntoyhtiön ilmanvaihtolaitteiden peruspa-

rantaminen

Oikeustapauksia KH-kortistossa
KH-kortistossa julkaistaan nyt myös kiinteistö-
alaa koskevia korkeimman oikeuden ennakko-
päätöksiä ja korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksiä KH-kortiston tiedonjyväkortteina.

Korteissa kuvataan tapahtumien kulku eri oi-
keusasteissa ja tulkitaan päätösten merkitystä
käytännön kiinteistönpidossa.

Uutta LVI-kortistossa

TalotekniikkaRYL 2002
LVI-kortisto on laajentunut TalotekniikkaRYL
2002:lla. Kaikkien talotekniikan järjestelmien
rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ovat nyt
yhtenäisessä muodossa, kaksiosaisena käsikir-
jana. TalotekniikkaRYL 2002 sisältää LVI-, säh-
kö- ja sähköiset informaatiojärjestelmät, keitti-
ön tuotanto- ja jakelujärjestelmät sekä kuljetus-
laitteet.

TalotekniikkaRYL 2002:ta täydentävät jo ole-
massa olevat ohjekortit ja laadittavat ns. RYL-
viitekortit.

Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaa-
timukset, TalotekniikkaRYL 2002, on yleisesti
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Kuva 1. Ratu-kortiston aloitussivu.
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hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvaus. Kak-
siosainen julkaisu on laadittu Rakennustieto
Oy:ssä, ja sen tekemiseen on osallistunut kaksi
sataa asiantuntijaa. Julkaisijat ovat Rakennus-
tietosäätiö RTS, LVI-Keskusliitto ry ja Sähkö-
tieto ry. TalotekniikkaRYL 2002 kuuluu LVI-
kortistoon, myös LVI-kortisto CD:lle.

TalotekniikkaRYL 2002:n sisältö on jaettu
TALO 90 -nimikkeistön ja S2000-sähkönimik-
keistön pääotsikkojen mukaan. Talotekniikka
RYL 2002 -käsikirjan otsikoinnissa, nimikkeis-
tössä on otettu huomioon talotekniikka-alan
omat suunnittelukäytännöt sekä järjestelmäko-
konaisuudet. Järjestelmäosakuvaukset toimivat
tukena, ohjeena ja muistilistana suunnittelussa
sekä sisällysluettelona työselostuksen laadin-
nassa.

Eri järjestelmien yhteydessä asetetaan vaati-
mukset käytettäville tuotteille (tarvikkeille ja
laitteille) ja työsuoritukselle. Kun vaatimusten
esittäminen ei ole järkevää tai mahdollista esi-
merkiksi nopean laite- tai järjestelmäkehityksen
takia, suunnittelijalle on annettu mahdollisim-
man hyvät ohjeet hankekohtaisten ratkaisujen
tekoon. RYLissä on otettu huomioon elinkaa-
riajattelun pääperiaatteet. Korjausrakentamisen
tarpeita ja erityisratkaisuja on käsitelty aina, kun
se on ollut mahdollista.

TalotekniikkaRYL 2002 korvaa LVI-RYL 92:n
ja sisältää LVI-järjestelmien lisäksi sähköjärjes-
telmät, sähkötekniset tietojärjestelmät, kuljetus-
laitteet (hissit ja liukuportaat) ja keittiön tuotan-
to- ja jakelujärjestelmät.

TalotekniikkaRYL 2002 on tarkoitettu raken-
tamisen kaikille osapuolille. Rakennuttajille
yleiskuvaksi tavanomaisesta laatutasosta ja vä-
lineeksi hyvän rakennustavan valvontaan, suun-
nittelijoille järjestelmien ja niiden osien ominai-
suuksien määrittämiseen ja työselostuskirjoi-
tuksen vähentämiseen, urakoitsijoille hyvän
asennustavan ohjeeksi ja hinnoittelun viiteta-
soksi, teollisuudelle tuotevaatimusten hakemis-
toksi ja tuotekehityksen apuneuvoksi.

TalotekniikkaRYLlin peruslähtökohta on uu-
disrakentaminen, mutta soveltuvin kohdin siinä
selvitetään peruskorjaukseen liittyviä asioita.

TalotekniikkaRYL 2002, muuttuva ympäristö
• Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, maan-

käyttö- ja rakennusasetus 895/1999
• Muuttuvat rakentamismääräykset
• Ilmastointijärjestelmissä on otettu huomioon

myös 1.10.2003 voimaan astunut uusi D2
• Suomen liityttyä EU:iin on otettu huomioon

direktiivit ja niiden vaikutus lainsäädäntöön,
viranomaismääräyksiin ja standardeihin

• Painelaitedirektiivi 97/23/EY on aiheuttanut
suuren harmonisointikierroksen alan lainsää-
dännössä ja standardeissa. Kierros on vielä
osittain kesken, joten painelaitteiden standar-
dit kannattaa tarkassa paikassa tarkistaa aina.

Uudet standardit ja vanhojen kumoutuminen
ovat vaikuttaneet lähes kaikkien paineellisten
järjestelmien teksteihin.

• Asetus 2037/2000 EY otsonikerrosta heiken-
tävistä aineista: Halonisammutusjärjestelmiä
ei enää rakenneta. Kylmäaineet ovat muuttu-
neet, kylmäainetäytöksiä minimoidaan.

• Kylmäjärjestelmien rakentaminen perustuu
uuteen standardisarjaan SFS-EN 378 Kylmä-
koneistot ja lämpöpumput

• Sairaalakaasut perustuvat uuteen standardi-
sarjaan SFS-EN 737-3 Sairaalakaasuputkis-
tot

• Sähköturvallisuusmääräykset ovat uudistu-
neet ja esimerkiksi standardisarja SFS-EN
6000 muutoksineen on tärkeänä tekijänä
RYL:issä

• Valaistus on ensimmäinen kokonaisesitys,
joka ottaa huomioon syksyllä 2002 vahviste-
tun uuden standardin EN 12464-1 Light and
lighting. Lighting of work places. Part 1:
Indoor work places.

• Tietotekniikan kehitys on otettu huomioon
kaikissa järjestelmissä. Monet toiminnot, jot-
ka ennen olivat laiteosia, ovat tänä päivänä
ohjelmia

• Rakennusautomaatio on käsitelty sekä LVI-
että sähköosassa (J7).

Uudet kokonaisuudet
• F74 Keittiön tuotanto- ja jakelujärjestelmät
• F8 Kuljetuslaitteet: Hissit ja liukuportaat
• H Sähköjärjestelmät
• J Sähkötekniset tietojärjestelmät.

Pyramidisääntö
TalotekniikkaRYL 2002:n tietyn alakohdan tai
kohdan vaatimustekstiin sisältyvät samanaikai-
sesti myös
• tätä alakohtaa edeltävän kohdan perusvaati-

mukset
• luvun ja osan yleiset vaatimukset
• koko kyseessä olevan pääosan 0-osan vaati-

mukset.
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TalotekniikkaRYL 2002:n perusperiaate
TalotekniikkaRYL 2002 -teksti perustuu oletuk-
seen, että on olemassa YSE 1998 mukaiset kau-
palliset asiakirjat, mm. urakkasopimus ja urak-
karajaliite. TalotekniikkaRYL 2002 on tietoisesti
kirjoitettu puhtaasti tekniseksi asiakirjaksi.

Silloin, kun esim. tietty urakkarajojen määri-
tys tai muu sopimusseikka johtaa varmimmin
hyvään lopputulokseen, on tämä annettu ohjee-
na suunnittelijalle.

TalotekniikkaRYL 2002:n käyttö
Ohjeteksti esittelee asioita, joihin hankekohtais-
ten suunnitelma-asiakirjojen laadinnassa on
syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ohjetekstei-
hin ei sisälly kaikki hankekohtaiset tehtävät ei-
vätkä ohjetekstit toisaalta laajenna suunnitteli-
jan sopimukseen perustuvia velvoitteita.

Työselostuksen täsmentävän tekstin sisältö ja
määrä riippuu siitä, mitä muissa hankekohtaisis-
sa asiakirjoissa esitetään. Hankekohtaiset tiedot
esitetään 0-luvussa.

Varsinkin sähköosassa toteutustavat vaihte-
levat niin paljon, ettei yksityiskohtaisia tekstejä
ole voitu kirjoittaa.

TalotekniikkaRYL 2002:n velvoittavuus
TalotekniikkaRYL 2002 ei ole säädös. Talotek-
niikkaRYL 2002 saadaan voimaan rakennushank-
keessa viittaamalla työselostuksessa sen yksi-
löityihin kohtiin. TalotekniikkaRYL 2002 on voi-
massa myös hyvänä rakennustapana.

Juridinen asema asiakirjoissa
TalotekniikkaRYL 2002:n asema yleisenä tekni-
senä asiakirjana on samanlainen kuin Rakennus-
urakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:n ase-
ma yleisenä juridisena asiakirjana.

TalotekniikkaRYL 2002
-viitekortteja sekä muita ilmestyneitä
ja tulossa olevia LVI-ohjekortteja
LVI 01-10364 Energiakatselmus. Palvelusekto-
ri, teollisuus ja energia-ala
LVI 014-10340 Sisäilman ammoniakkipitoisuu-
den määritys
LVI 014-10341 Pintojen ammoniakkiemissioi-
den määritys
LVI 03-10359 Asuntoyhtiön vesijohtojen ja
viemäreiden uusiminen
LVI 03-10360 LVI-selostusohje
LVI 05-10363 Terveen talon toteutuksen kritee-
rit
LVI 10-10365 Lämpöhäviöiden tasauslaskenta
LVI 11-10361 Puupellettilämmitys
LVI 12-10343 Vesikiertoinen patterilämmitys
LVI 20-10347 Vesi- ja viemärikalusteiden
asennus
LVI 30-10349 Ilmanvaihtojärjestelmän omi-
naissähköteho SFP
LVI 37-10357 Radonin torjunta
LVI 50-10344 Talotekniikassa yleisesti käytet-
tävät eristysmateriaalit ja niiden asennus
LVI 50-10345 Taloteknisten eristysten mitoitus
ja käyttö
LVI 61-10358 Kylmäainetilanne 2003
LVI 62-10354 Nestekaasuvarastot ja -höyrysti-
met
LVI 66-10346 Varavoiman apujärjestelmät
LVI 20-10xxx Putkistojen asennus (ilmestyy
2004)
LVI xx-10xxx Putkien ja kanavien kannakointi
(ilmestyy 2004)

Uutta kortistoissa

388R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

04
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry


	Paluu alkuun
	Uutta kortistoissa
	Muistilista muuttuvista määräyksistä RT- kortistossa vuonna 2004
	Lämmöneristys ja lämmöntalteenotto
	Paloturvallisuus
	Liikkumisesteetön rakentaminen
	Asuntosuunnittelu

	Uutta Ratu-kortistossa
	Uutta KH-kortistossa
	Asuntoyhtiön perusparannukset -sarja
	Oikeustapauksia KH-kortistossa

	Uutta LVI-kortistossa
	TalotekniikkaRYL 2002
	TalotekniikkaRYL 2002 -viitekortteja sekä muita ilmestyneitä ja tulossa olevia LVI- ohjekortteja





