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Talotekniikka on joukko asioita, joilla 
helpotetaan arkipäivän olemista. 

• Lämmitys ja lämmönjako
• Ilmanvaihto
• Vesi ja jätevesi
• Valaistus
• Sähkö 
• Tiedonsiirto
• Rakennusautomaatio
• Energiatehokkuus
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Hyvä ilma
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Presenter
Presentation Notes
90 % ajasta sisätiloissaNoin 20 m3 ilmaa henkilöä kohti vuorokaudessaTerveellinen ja raikas sisäilmaEpäpuhtauksien ja kosteuden poistoIlmanvaihto ja siivousLämpöviihtyvyys ja vedon tunne



Puhdas vesi
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Presenter
Presentation Notes
100 -150 litraa vettä henkilöä kohti vuorokaudessaPuhdasta vettä hanastaEi haitallisia päästöjä kuten hajuja, makuja tai kemiallisia yhdisteitä veteenJätevesi hallitusti puhdistamoihinVeden ja sen lämmittämisen kustannusVeden laadun vaikutus tuotteiden  kestävyyteen



Mukava lämpö
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Presenter
Presentation Notes
Lämmön riittävyys, ei liian lämmintäLämmin vesiKuormituksen vähentäminenTiivis taloAurinkosuojausSähkön käyttöLämmön talteenottoTarpeenmukainen käyttöEnergiamuodon valintaEnergian hinta



Toimiva talo
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Presenter
Presentation Notes
Valaistus ja kodinkoneetSähköä katkottaLaitteiden toimivuusHenkilö- ja paloturvallisuusVälitön puuttuminen haittoihinHiljaiset hanat ja viemärit, veden käytöstä ei turhaa häiriötä Vuotamattomat putket ja kalusteet – ei kosteushaittojaTiedonsiirtoAutomaatio



28.9.2017

• Koko rakentamismääräyskokoelma uudistetaan niin, 
että uudet asetukset tulevat voimaan 1. päivänä 
tammikuuta 2018.

• Uusissa asetuksissa on vain määräyksiä. Ohjeet 
jäävät pois.

• Määräysten soveltamiseen jää paljon tulkinnan 
varaa.

• Yksi määräys vain yhdessä kohdassa.

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu



• Muutosvaihe
– ”velvoittavat ohjeet” poistuvat ja jää vain kaikkia koskevat määräykset

• Oppilaiden on hyvä ymmärtää erilaisten suunnittelua ja rakentamista 
ohjaavien aineistojen keskinäinen asema

– Asetukset – määräykset

– Ohjeet – viranomaisten ohjeet, yleiset ohjeet ja neuvot

– Oppaat – suunnitteluopas, mitoitusopas, soveltamisopas

– Oppikirjat

• Tietämätöntä on helppo huijata – ”ei näin ole ennenkään tehty”
– Opiskelijan on hyvä ymmärtää, mistä velvoitteet erilaisiin toteutustapoihin syntyvät.

– määräysten mukainen rakennus on

• toteutettu suunnitelman mukaisesti ja

• suunniteltu määräysten mukaisesti

Mitä muutosta opetukseen
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• Oppaat tehdään samalla jäsentelyllä kuin 
asetuksetkin. Asetuksen pykälään kirjoitetaan 
opastava teksti, joka taustoittaa määräystä ja 
antaa apua tulkintaan.

• Opastavat tekstit kuvaavat yhden tai useamman 
tavan toteuttaa määräysten mukainen ratkaisu.

• Tavoitteena ovat hyvät ohjeet, jotka lunastavat 
paikkansa käytön kautta.

Talotekniikkaoppaiden rakenne ja asema

§ Näin on oltava!

Voit tehdä näin….

…tai näin ….

… tai näin.

Tai vielä …
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• kokoaa pois jäävät ohjetekstit oppaiksi ja päivittää 
niitä uusien määräysten mukaisiksi

• Tavoitteena on:
– tarjota yhtenäinen tulkintatapa määräyksille

– varmistaa laadunhallinnan edellytyksiä

– edelleen kehittää laadukasta talotekniikan laitevalmistusta 
ja toteutusta

– valmistaa ohjeista ja esimerkeistä koostuva opasaineisto 
niin, että se olisi valmiina uusien asetusten tullessa 
voimaan

• Valmis opasaineisto on julkisesti ladattavissa, 
luettavissa ja käytettävissä www.talotekniikkainfo.fi
-verkkosivuilla.

Opashanke

http://www.talotekniikkainfo.fi/
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• Avoin hanke, johon osallistuminen 
mahdollista kaikille

• Yhdistys- ja yhteisöosallistujat
– Rakennustuotteiden Laatu Säätiö 

(päärahoittaja)

– Talotekniikkateollisuus ry

– Ympäristöministeriö

– Rakennustarkastusyhdistys 

– SKOL

– LVI-TU

Opashankkeen osallistujat

• Yritysosallistujat
– Allaway

– BetterPipe Finland

– Climecon

– Camfil

– Enervent

– Fläkt Woods 

– ETS Nord

– Halton

– KP-Tekno

– Swegon

– Uponor

– Vallox
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• Alalla tehdään koko ajan paljon työtä erilaisten oppaiden 
valmistamiseksi.

– Opashankkeen tulokset ovat muidenkin käytössä jo työvaiheessa.

– Näin vältetään päällekkäisyyksiä ja ylimääräistä työtä.

• Opashanke tähtää neutraaleihin määräyksiä täydentäviin ohjeisiin

– Suunnittelijoita ja rakennusvalvontaa tukeva ohjeaineisto

– Toteutusta ja urakointia tukevat ohjeet muualla (esim. TateRYL2018)

• Ei virallista asemaa, mutta pyritään tekemään sillä vakavuudella, 
että tulisivat käyttöön ympäristöministeriön ohjeena

– Toivotaan, että julkaistaisiin ympäristöministeriön sivuilla. Ympäristöministeriö tekee 

päätöksen oppaan valmistuttua.

Suhde muihin ohjeisiin

Rakennusvalvonta –
määräystenmukaisuus

Suunnittelu –
kohteen vaatimukset

Urakointi –
kohteen toteutus

Talotekniikan oppaat

TateRYL
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• ”D2” Sisäilmasto ja ilmanvaihto, ”lähes valmis”
– Kirjoitustyö aloitettiin elokuussa 2016 ja luonnos on melkein valmis

– D2:n notifikaatioversio julkaistiin 17.2.2017 ja ohjeet voidaan nyt viimeistellä 
kommentointikierrosta varten.

• ”D1” Vesi- ja viemärilaitteistot
– Ohjeen kirjoitustyö on aloitettu ensimmäisen luonnoksen pohjalta.

– Notifikaatioversio on julkaistu 20.9.2017

• ”E7” Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ”aloitusta vaille 
valmis”

– Poistuvan asetuksen tilalle tarvitaan päivitetty ohje tukemaan talotekniikan 
kannalta varsin niukkaa paloturvallisuusasetusta.

– Kirjoitustyö on aloitettu.

Aikataulu – Työ valmistuu pala palalta

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=72
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fi/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=446
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• Kirjoittajat
– Harri Aavaharju, Vantaan kaupunki

– Jari Hotokainen, Ins tsto Granlund Oy

– Mikko Saari, VTT Expert Services Oy

– Sasu Karkiala, Ax-suunnittelu Oy

– Jorma Railio

– Erkki Koskinen, Camfil Oy

– Jonne Järvinen, Insinööritoimisto Stacon Oy

– Kimmo Liljeström, Optiplan Oy

Sisäilmasto ja ilmanvaihto –oppaan tekijät

• Sparraajat
– Mika Reinikainen

– Urpo Koivula, Ax-suunnittelu Oy

• Päätoimittaja 
– Juhani Hyvärinen, 

Talotekniikkateollisuus ry



• Kirjoittajat
– Harri Aavaharju, Vantaan kaupunki
– Jorma Railio

• Sparraajat
– Raimo Perttunen, Fläkt Group Oy
– Katariina Kevarinmäki, Paroc
– Mikko Romppainen, Saint Gobain
– Juha-Pekka Laaksonen L2 Konsultit 

Oy
– Petri Perkiönmäki, Helsingin kaupunki

Ilmanvaihtolaitoste paloturvallisuus –oppaan 
tekijät

• Kommentoijat, joilta kysytään 
kommentteja jo kirjoitustyön aikana

– Pelastusopisto, Jani Jämsä
• Koulutusaineistonäkökulma

– Simo Hostikka
• tutkimusnäkökulma

28.9.2017
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• Oppaat julkaistaan Talotekniikkainfo-
sivustolla:

http://www.talotekniikkainfo.fi

– Nyt on hyvä hetki tutustua uusiin 
asetusluonnoksiin ja niitä tukeviin ohjeisiin ja 
miettiä, miten niitä kannattaisi parantaa.

• Kommentteja voi lähettää opasaineiston 
päätoimittajalle Juhani Hyväriselle:

juhani.hyvarinen@teknologiateollisuus.fi

Oppaat löytyvät  
Talotekniikkainfosta

http://www.talotekniikkainfo.fi/user


• Maailma muuttuu – opeta 
oppimaan ja pysymään mukana 
muutoksessa

• Tärkeätä on ymmärtää, miksi ..?
• Määräykset kevenevät nyt, mutta 

muutosvaiheessa on hyvä olla 
jotain jatkuvuutta.

• Opashanke rakentaa siltaa 
muutosvaiheen yli.

• Tärkeintä on, että rakennetaan 
toimivia taloja.

• Kiitos!

Lopuksi 
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