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Työryhmän kokoonpano

2018
> Katri Metsomäki Rakennustieto

> Heikki Saarikivi A-Insinöörit

> Kalle Hollmén Sitowise

> Heikki Pöyhönen YIT

2013-2015
> Katri Metsomäki Rakennustieto

> Ari Bergström YIT

> Ilkka Satola Helsingin GEO

> Jouni Maidell HKR

> Jannis Mikkola Sito

> Timo Cronvall VR Track
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InfraRYL kalliolukujen historia
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2006

InfraRYL 2006, Osa 1

2010

InfraRYL 2010, Osa 1

2013-2015

Päivitystyö

2014

Lausuntokierros

Lausunnot:
Liikennevirasto
Infra ry
Museovirasto
Saanio & Riekkola Oy

2018

InfraRYL 2018, Osa 1

2018

Päivitystyö

2017

Lausuntokierros

Lausunnot:
Eximil Oy
Maa- ja metsätalousministeriö
Museovirasto
Saanio & Riekkola Oy
Sito Oy



Lausuntokierrokset
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Rakennustietosäätiön toimikuntatyön toimintaperiaatteissa sanotaan:

> Lausuntokierrosmenettelyssä kaikille Rakennustietosäätiön taustajärjestöille, muille rakennusalan keskeisille yhteisöille 
sekä toimikunnan jäsenten taustajärjestöille annetaan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi pyydetään 
lausunnot henkilöiltä, joiden asiantuntemus suosituksen aihealueelta tai sen osasta katsotaan tärkeäksi. Myös RTS:n
hallitus voi ehdottaa lausunnonantajatahoja.

> Toimikunta käsittelee saadut lausunnot ja ottaa niissä tehdyt esitykset tarpeellisessa laajuudessa huomioon työssään.

> Ts. lausuntopyynnöt lähtevät aina valmistelleelle työryhmälle, valvovalle toimikunnalle, päätoimikunnalle ja 
RTS:n taustaorganisaatioille sekä niille henkilöille, jotka ovat pyytäneet tai on ilmoitettu lausuntoja antavaksi. 
Lisäksihän lausuntopyynnöt ovat Rakennustiedon nettisivuilla vapaasti saatavilla. Lausuntopyynnöistä pyritään 
ilmoittamaan myös uutiskirjeissä ja uutissivuilla, sekä lausuntopyyntöä pyydetään välittämään lausuntopyynnöissä 
vastaanottajan organisaatiossa. Täten pyritään saamaan laaja konsensus alalta.

> Valvova työryhmä on se elin, joka valvoo InfraRYLin sisällön ylläpitoa ja päivitystä. Ilman valvovan työryhmän 
hyväksyntää RYLin sisältöjä ei voida julkaista, eli se päättää viime kädessä sisällöstä, aikatauluista ja julkaisuista. 
Yleensä valvovan tehtävänä ei ole päättää yksittäisistä detaljeista ja asiasisällöistä vaan lähinnä kokonaisuudesta ja 
yleisestä linjasta. Toki se, millaisia henkilöitä osaamistaustaltaan valvovassa työryhmässä on, vaikuttaa tähän.



InfraRYL osana muuta ohjeistusta
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>Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje

>Infra 2015 CAD-kuvatasojärjestelmä

>Yleiset inframallivaatimukset (YIV) 2015 → päivitys 2019



2018 päivityksen lähtökohdat ja tavoitteet
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Lähtökohdat

> Oletuksena on ollut, että hankekohtaisesti suunnitelma-asiakirjoissa on viitattu InfraRYL:iin

> Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei ole muuta esitetty, niin noudatetaan InfraRYL:ä

> Jos InfraRYL:stä poiketaan, niin poikkeamat esitetään suunnitelma-asiakirjoissa

Tavoitteet

> Parantaa kalliorakentamisen laatua

> Yhdenmukaistaa lopputuotteen laatuvaatimuksia

> Huomioida uudet suunnittelu- ja työmenetelmät

> Poistaa epäolennaiset asiat (asiat, jotka eivät liity lopputuotteen laatuun)

> Otsikoinnin yhtenäistäminen, tekstin (vaatimus vs. ohje) ja erityisesti viittausten päivitys 
vastaamaan olemassa olevia lakeja, asetuksia, standardeja, määräyksiä ja ohjeita



2018 päivitys
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Päivitetyt luvut:

> 15100 Kallioinjektoinnit

> 15210 Kalliopultitukset

> 15300 Ruiskubetonointirakenteet

> 15320 Ruiskubetonoinnin salaojat

> 17100 Kallioavoleikkaukset

> 17200 Kalliokanaalit, –kuopat ja syvennykset

> 17400 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot

> 17511 Betonoimalla tasattu kalliopinta

> 17512 Kiviaineksella tasattu louhittu kalliopinta

> 17611 Kalliotunnelit 

> 17614 Kuilut 



2018 päivityksen keskeisimmät muutokset
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> Ruiskubetonin pakkasenkestävyyden osalta täsmennyksiä

> Ruiskubetonin vesisementtisuhteen lukuarvovaatimukset poistuneet → määräytyy suhteituksen

perusteella

> Louhintatärinän vaikutukset lujitusrakenteisiin ja betonointitöihin → Viittaus RIL 235-2010 

Rakentamisen aiheuttamat tärinät

> Ruiskubetonoinnin salaojan tyyppikuva päivitetty

> Muutettu kaikkialla louhinnan                                                                                     

tarkkuusvaatimus → louhintatoleranssi



2018 päivityksen keskeisimmät muutokset
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> Suurin sallittu lujittamaton jänneväli → pientä muutosta tekstiin.

> Lisätty vaatimukset tarkemittauksille (mm. laserskannaus) → uusi taulukko



2018 päivityksen keskeisimmät muutokset
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> Laatuluokat (0…4) yhtenäistetty siten, että luokka 0  tarkin. Laatuluokkien lukumäärä vaihtelee hieman 

luvuittain, mutta yritetty kuitenkin pitää yhdenmukaisuus lukujen välillä.

> Tiiviysluokan vuotovesimäärä on sidottu tietylle tunnelipoikkileikkaukselle (A=40m2) ja edellytys 

suhteuttaa tiiviysluokan vuotovesimäärävaatimus poikkileikkauksen muuttuessa  → uusi ohjeteksti

> Yksinkertaistettu taulukko rusnausluokista

> Uutena ruiskubetonin paksuusmittausmenetelmänä tullut laskennallinen menetelmä



InfraRYL Net
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> 7000 latausta viikossa ja suunta ylöspäin

> Uusi versio tulossa käyttöön arviolta helmikuussa 2019



InfraRYL kalliolukujen tulevaisuus
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> Kirja vs. InfraRYL Net

> Tavoitteena saada InfraRYL Net aktiiviseen käyttöön

> Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje: 

> Päivitystyö aloitettaneen 2019 osana isompaa nimikkeistötyötä



Kiitos!
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