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Rakennustiedon
verkkopalvelut
Rakennustiedon kortistojen käyttäjä saa monia
uusia etuja siirtyessään verkkopalvelujen käyt-
töön.

Kaikki viisi verkkopalvelua, RT Net, SIT Net,
LVI Net, Ratu Net ja KH Net toimivat samalla
helppokäyttöisellä tavalla ja käyttäjä pääsee kir-
jautumaan yksillä tunnuksilla hankkimiinsa pal-
veluihin.

Korttien hakutavat ovat monipuoliset ja ha-
kutulos kattaa kaikki palvelut. Kortit ovat pdf-
muodossa ja käyttäjä saa auki niiden palvelujen
kortit ja muun aineiston, joihin hänellä on käyt-
töoikeuslisenssi. Tiedon löytymisen avuksi va-
litun kortin yhteyteen on linkitetty muita saman
aihepiirin kortteja ja lisää aiheen mukaisia ha-
kuvalintoja voi tehdä Aiheeseen liittyvät asia-
sanat -valikosta.

Palveluissa on linkit koko sisällön kattaviin
kokonaisuuksiin, esim. ohjeet ja kokonaisuudet
on jaoteltu pienempiin osiin aiheittain. Hakuva-
likon avulla voi valita vain tiettyyn aiheeseen
kuuluvat kortit.

Verkkopalvelut ovat aina ajan tasalla jatku-
van päivityksen ansiosta eikä käyttäjän tarvitse
itse huolehtia päivityksistä millään tavalla.
Uusimmat kortit löytyvät Uudet kortit -linkistä
aina julkaisupäivää seuraavan 6 kk ajan. Uudet
ohje-, tiedonjyvä-, säännös- ja tuotekortit näky-
vät oletusarvoisesti julkaisupäivämäärän mu-
kaisesti, mutta niitä voi järjestellä valikon avulla
myös muulla tavoin.

Arkistosta löytyvät korvatut ja poistetut kortit
sekä vanhat RYLit. Haun voi tehdä hakusanalla
ja/tai voimassaolovuoden mukaisesti, ja kortin
voimassaoloaika ilmoitetaan päivämäärän tark-
kuudella. Korvatusta kortista on linkitys voi-
massaolevaan ja päinvastoin.

Oma kortisto -toiminnon avulla palveluun
voi tehdä kansioita ja nimetä ne esim. projekti-
tunnuksen mukaisesti. Kansioihin on mahdol-
lista tallettaa voimassa olevista ja arkistojen
korteista niiden korttien linkit, joita projektissa
tarvitaan ja korttien yhteyteen voi kirjoittaa

omia muistiinpanoja. Yrityksessä kaikki henki-
löt, joilla on verkkopalvelujen käyttöoikeus, nä-
kevät kansioiden sisällöt ja muistiinpanot. Näin
Oma kortisto toimii myös kätevänä tiimityöka-
luna.

Jos kansioon talletettu kortti korvautuu uu-
demmalla, avautuu kortti arkiston puolella ja
kortin nimen edessä on korvattu tai peruttu teks-
ti. Kortin linkin voi kätevästi vaihtaa uudem-
paan eikä vanhentunutta tietoa tule vahingossa
käytettyä.

Palveluihin on tehty useita hankekokonai-
suuksia ja -tehtäviä, jotka ovat kattavia koostei-
ta hankkeisiin liittyvistä tietyn kortiston korteis-
ta. Hankekokonaisuuksien avulla on helppo
hahmottaa projektin kulku ja löytää siihen liitty-
vä aineisto. Käyttäjien omiin kansioihin projek-
teissa tarvittavat kortit voi kerätä kaikkien käy-
tössä olevien palvelujen korteista.

RT Tarviketieto Net -linkistä aukeaa kattava
ja ajantasainen rakennus- ja sisustustuotteiden
tietopalvelu, josta löytyy tuoteteknistä tietoa
Suomen markkinoilla olevista tuotteista.

Rakennustiedon verkkopalveluihin voi tutus-
tua veloituksetta tilaamalla demotunnukset
osoitteesta
www.rakennustieto.fi/kirjautuminen

RT Net
RT-kortiston nettipalvelu, RT Net tarjoaa käyt-
täjälle runsaasti lisäominaisuuksia verrattuna
paperi- ja CD-versioihin. Palvelussa mm. ohjeet
ja valmiit CAD-kuvat ovat heti ilmestyttyään
käytettävissä. Vanhoja ohjeita löytyy aina 1940-
luvulta alkaen uusimpiin korvattuihin 2000-lu-
vun ohjeisiin. Ohjekortit on linkitetty aihepiireit-
täin ja palvelusta löytyy myös valmiit hankeko-
konaisuudet, jotka ovat koosteita rajattuihin aihe-
piireihin liittyvistä RT-korteista. RT Netin tilaa-
jilla on käytettävissään myös SIT Net, joka on si-
sustusalan ammattilaisille tarkoitettu tietopalve-
lu.

RT-ohjetiedoston sisällön ylläpidossa paino-
pistealueina ovat vuonna 2010 mm. korjausra- 353
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kentamiseen ja huoltokirjan laatimiseen liittyvi-
en ohjeiden laatiminen ja uusiminen, MaaRYL
ja RunkoRYL viitekorttien päivittäminen, jäte-
huollon ohjeiden ajantasaistaminen sekä asun-
non ja asuinalueiden valaistuksen ohjeiden uu-
siminen. Uusina aiheina julkaistaan mm. perus-
tusten suunnittelua ja energiataloudellista suun-
nittelua koskevia ohjeita. Rakennushankkeen
kulkuun ja osapuolten tehtäviin liittyvien ohjei-
den ajantasaistamista ja täydentämistä jatke-
taan.

RT-detaljiohjeiden julkaisemista jatketaan
kaikissa kortiston eri versioissa. RT ideakorttien
julkaisemista jatketaan kortiston Net-version si-
vuilla. Toimitustyötä tehdään yhteistyössä ra-
kentamisen eri osapuolten ja asiantuntijoiden
kanssa. RT-ohjeiden asiasisällön kehittämises-
sä otetaan huomioon kestävän kehityksen peri-
aatteet maankäyttö- ja rakennusalan tavoittei-
den mukaan.

RYLin kaksi osaa MaaRYL ja RunkoRYL
uusitaan ja julkaistaan kirjajulkaisuna, pdf:nä
CD:llä ja Net:issä. SisäRYL:in ja MaalausRYL
2001:n uusimistyö käynnistyy toimintavuonna.

RT-rakennusselostus Net
RT Netin tilaajat saavat myös käyttöönsä RT
Rakennusselostus Net -palvelun, joka on raken-
nushankkeen vahvimman asiakirjan eli raken-
nusselostuksen laatimiseen tarkoitettu työkalu.

Sovelluksella voidaan tallentaa rakennuksen
tietomallin kanssa yhdenmukainen rakennusse-
lostus tietokantamuotoon. Samalla kun kohteen
mallintaminen etenee, tietomalliin tehdyt muu-
tokset päivittyvät selostukseen. Sovelluksen
avulla laadittava dokumentti on aina ajan tasalla
rakennushankkeen eri suunnitteluvaiheissa. So-
velluksen hyödyntäminen ei kuitenkaan edelly-
tä tietomallin käyttöä ja sillä voidaan laatia se-
lostus myös kokonaan ilman tietomallia tai
luonnosmaista tietomallia käyttäen.

RT-rakennuselostus Net yhdenmukaistaa,
selkeyttää, ohjeistaa ja nopeuttaa rakennusse-
lostusten laatimista. Samalla rakennusselostuk-
sen täsmällinen sisältö ja viittaukset ajantasai-
siin RYLeihin ja RT-ohjekortteihin parantavat
koko rakennusprosessin laatua ja nopeutta sekä
vähentävät lisätöitä. Sovelluksessa on netin
kautta tietokannasta päivittyvä Talo 2000 -ni-
mikkeistön mukainen malliselostus, jota hyö-
dynnetään selostuksen laadinnassa.

Sovellukseen voidaan siirtää informaatiota
rakennusten tietomalleista, jotka on tehty
ArchiCAD, Revit tai AutoCAD Architecture
-ohjelmilla. Rakennuksen tietomallista päivittä-
minen RT-rakennusselostus Net sovellukseen
edellyttää, että tietomallissa on käytetty RT CAD
-mallinnustyyppien Talo 2000 -nimikkeistön
mukaista koodausta.

RT Tarviketieto Net
Suomen kattavin, ammattilaisille suunniteltu
rakennustarvikkeiden hakupalvelu RT Tarvike-
tieto Net on kaikille avoin käyttöliittymä.

RT Tarviketieto Netissä tiedot on helposti
haettavissa ja vertailtavissa. Yhteen näkymään
saa tiedot yrityksestä, tuotteiden ominaisuuksis-
ta, RT-korteista, CAD-kuvista sekä M1- ja CE-
luokituksista. Mukana on 2500 yritystä ja 21 000
tuoteperhettä.

RT Tarviketieto Net tuo yhteen rakennustar-
vikevalmistajat, yritysten hankintatoimen ja
suunnittelijat. RT Tarviketieto Net -palvelua
käyttävät myös kuluttajat. Palvelussa on noin
300 000 kävijää vuodessa.

SIT Net
SIT Net -palvelu avattiin kesäkuussa 2008 ja sa-
malla paperi- sekä CD-julkaisuista luovuttiin.
Uutuuksina palvelussa on mm. RT Tarviketieto
Netin käyttöoikeus, mahdollisuus liittää omia
kommentteja SIT Net -palvelun aineistoon sekä
SisäRYL 2000 ja MaalusRYL 2001-käsikirjat.
RT Netin käyttäjällä on pääsy koko SIT-materi-
aaliin samoilla käyttäjätunnuksilla.

Vuonna 2010 SIT-sisältö laajenee lattian pin-
noitteita käsittelevillä ohjeilla. Puu- ja metalli-
kortteja täydennetään ja aloitetaan muoveja kä-
sittelevien ohjeiden laadinta.

SIT Net -palvelun kirjasto-osasta kehitetään
alan johtava 2D-, 3D-muotoisen tuotetiedon ja
tekstuurimateriaalien lähde helpottamaan säh-
köisten suunnitteludokumenttien laadintaa.

LVI Net
LVI Net sisältää sähköisen kortistoaineiston li-
säksi TalotekniikkaRYL 2002 -käsikirjan, Ta-
sauslaskin-ohjelman, Käyttöikälaskimen, Akus-
tiikkatyökalun avotoimistoille, poistettujen
korttien arkiston, (sisältää myös LVI-RYL 86 ja
LVI-RYL 92 -kirjat), LVI Net -aineistosta koot-
tuja talotekniikan hankekokonaisuuksia ja RT
Tarviketieto Net -palvelun käyttöoikeuden.

LVI-kortisto ohjeistaa ja lisää käyttäjiensä
tietoutta energiatehokkaista ja ympäristöystä-
vällisistä järjestelmä- ja laiteratkaisuista ja seu-
raa alaan liittyviä määräyksiä. Kortistoon on tu-
lossa myös uutta tietoa putkiremontin onnistu-
neesta ja asukasystävällisestä läpiviennistä.

Uutta
LVI Net kortistossa on ilmestynyt vuoden 2009
aikana seuraavia ohjekortteja ja tuotteita.
• LVI 03-10445 Hanketietokortti 09. Testi-

käyttöön.
• LVI 03-10446 Talotekniikan suunnittelun

tehtäväluettelo TATE 09. Uusi talotekniikan
suunnittelun tehtäväluettelo testikäyttöön.354
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• Tasauslaskin 2007 ja Tasauslaskin 2010.
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslasken-
ta -kortin liitteenä löytyvät sekä Tasauslaskin
2007 että Tasauslaskin 2010 -ohjelmat (Excel).
Ohjekortti on tarkoitettu rakennuttajien, ra-
kennussuunnittelijoiden, rakennesuunnitteli-
joiden ja LVI-suunnittelijoiden käytännön
työkaluksi sekä rakennusvalvonnan käyttöön

• Käyttöikälaskin (Excel) antaa karkean ar-
vion asuinkiinteistön taloteknisten laitteiden
kunnosta. Taulukkoa voidaan käyttää apuna
kiinteistön teknisen PTS:n laadinnassa

• LVI 05-10440 Sisäilmastoluokitus 2008.
Sisäympäristön tavoitearvot, suunnittelu-
ohjeet ja tuotevaatimukset. Sisäilmasto-
luokitus 2008 on tarkoitettu käytettäväksi ra-
kennus- ja taloteknisen suunnittelun ja ura-
koinnin sekä rakennustarviketeollisuuden
apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä ter-
veellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia

• LVI 34-10442 Kiinteistöjen kaukojäähdy-
tys -ohjekortissa kerrotaan yleisesti kauko-
jäähdytyksestä.

Tulossa
Uusittavia tai uusia kortteja mm. seuraavista ai-
heista:
• Uimahallien ja kylpylöiden LVI-suunnittelu

(kortin LVI 06-10188 päivitys)
• Paisuntajärjestelmän valinta ja mitoitus (kor-

tin LVI 11-10329 päivitys)
• Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho

SFP (kortin LVI 30-10349 päivitys)
• Ilmanvaihdon lämmön talteenotto.

Ratu Net
Ratu eli rakennustuotantotiedosto sisältää hy-
vän rakennustavan mukaiset työmenetelmäoh-
jeet, työ- ja materiaalimenekit sekä työnsuun-
nittelun ja laadunvarmistuksen tietouden. Tie-
dostoa on laadittu, päivitetty ja laajennettu vuo-
desta 1974 alkaen. Ratu-kortisto on nyt interne-
tissä Ratu Net -palveluna ja painotuotteina il-
mestyvät enää Ratu-käsikirjat.

Ratu-kortiston korjausrakentamisen ohjeiden
päivitys on loppusuoralla vuonna 2010, ja vii-
meksi päivitetään Ratu-käsikirja Korjaustöiden
laatu. Menetelmä- ja menekkitietoa julkaistaan
mm. paikalla rakennettujen ja elementtiraken-
teisten parvekkeiden purkamisesta ja uusimi-
sesta, hissien asentamisesta vanhaan rakennuk-
seen, perustusten vahvistamisesta sekä erityyp-
pisten julkisivujen korjaustöistä.

Pölynhallinnasta niin uudis- kuin korjausra-
kentamisessa sekä suojainten valinnasta ja käy-
töstä laaditaan Ratu-ohjeet.

KH Net
KH Netiin arvokas lisäpalvelu –
KiinteistöRYL Net
KiinteistöRYL 2009 Kiinteistöpalveluiden ylei-
set laatuvaatimukset -hanke saatiin päätökseen
keväällä 2009. Hankkeen tuloksena syntynyt
kirja ja KH Net -kiinteistötietopalveluun liitetty
internetsovellus KiinteistöRYL Net julkistettiin
elokuun puolivälissä vuonna 2009. Kiinteis-
töRYL 2009 -julkaisu sisältää laatuvaatimukset
ja ohjeet kaikille kiinteistönpidon toimialueille,
kuten operatiiviselle kiinteistöjohtamiselle,
käyttäjäpalveluille, yleishoidolle ja valvonnal-
le, rakennusten ja teknisten järjestelmien hoi-
dolle ja kunnossapidolle, ulkoalueiden hoidolle
ja kunnossapidolle, siivoukselle sekä jätepalve-
luille. Julkaisua oli laatimassa lähes 100 kiin-
teistöalan ammattilaista.

KH Net Kiinteistötietopalvelun tilaajamäärä
jatkaa taantumasta huolimatta kasvuaan. Vuo-
den 2009 aikana KH-kortistossa on julkaistu oh-
jekortteja mm. pihan kasvien hoidosta, ikkunoi-
den asennuksesta, eristyslaseista ja kiinteistön
ylläpidon kustannusindeksin käytöstä. Muita-
kin uusia tuotteita on, kuten helppokäyttöinen
KH Käyttöikälaskin, jota voidaan käyttää apuna
kiinteistön teknisen PTS:n laadinnassa. Laski-
messa on esitetty laitteiden ja järjestelmien kes-
kimääräisiä käyttöikiä, joihin asennusvuosia
verrataan. Laskin ilmoittaa laitteiden ja järjes-
telmien kunnon värikoodeilla. KH Netiin on
myös kerätty energiatodistuksen laskentaohjel-
mia.
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