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Paloturvallisuuteen liittyvät RT-ohjekortit
Tiimipäällikkö Kimmo Kaukanen / Rakennustieto Oy
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Rakennustieto lyhyesti

Rakennustietosäätiö RTS sr on rakennusalan puolueeton 
vaikuttaja ja Rakennustiedon omistajayhteisö, joka vastaa 
tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Säätiön tarkoituksena on edistää 
sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää 
kiinteistönpitotapaa.

Rakennustieto Oy on Rakennustietosäätiö RTS sr:n omistama 
osakeyhtiö, joka toimii kiinteistö- ja rakentamisalan 
tietopalveluiden ja julkaisujen tuottajana ja kustantajana. 
Tietopalveluita ja alan kirjallisuutta tuotetaan rakentamisen, 
infran, talotekniikan, sisustamisen ja kiinteistönpidon tarpeisiin 
sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.



4.5.2022 3

Rakennustiedon palveluita

RT-kortisto:
• RT-korteissa yksityiskohtaiset tekniset ohjeet tila- ja rakennesuunnitteluun. Suunnittelun tausta-aineistot, tehtäväluettelot ja sopimusten laadinta
• KH-korteissa tiedot kiinteistöjen tekniseen ylläpitoon, korjaushankkeiden suunnitteluun, laadun ohjaukseen sekä kiinteistöpalveluiden 

kilpailutukseen ja hankintaan
• LVI-korteissa tietosisältö talotekniikan rakennuttamiseen
• Ratu-korteissa työvälineet töiden aikataulutukseen sekä menekkien ja kustannusten laskentaan. Ratu pakissa mm. jokaisen työvaiheen 

keskeisimmät tuotantotiedot ja työohjeita.

RYL –Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset
RYL on alan yhdessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kuvaus. Se määrittää ammattilaiselle työn lopputuloksen teknisen laadun
• Infra RYL –palvelu, Yhtenäiset infrarakentamisen  yleiset laatuvaatimukset
• Kiinteistö RYL-palvelu, Kiinteistö RYL auttaa kiinteistönpidon määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa
• MaaRYL-palvelu, Talonrakennushankkeiden maa-, pohja ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden yleiset laatuvaatimukset
• TalotekniikkaRYL-palvelu, yhtenäiset laatuvaatimukset talotekniseen rakentamiseen
• KorjausRYL, hyvän rakennustavan varmistaminen korjausrakentamisen joka vaiheessa

Kirjoina: RunkoRYL – Talonrakennuksen runkotyöt, SisäRYL – Talonrakennuksen sisätyöt, MaalausRYL – Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset

RT-täsmäpakit – tietyistä aiheista koottu materiaali 

Sopimuslomake net -Rakennusalan vakiintuneet sopimusasiakirjat helposti yhdessä paikassa

RT-kustannuslaskenta -Rakentamisen kustannusten laskenta ja urakkatarjousten teko

Kirjoja mm.rakennustekniikan, rakennussuunnittelun, kaavoituksen, arkkitehtuurin ja lainsäädännön aloilta.

Ympäristöpalvelut -RTS-ympäristöluokitus ja työkalu, M1-luokitus, RTS EPD-ympäristöseloste

RT-tuotetieto –RT-tuotetietokanta ja RT-urakoitsijan tuotetieto
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Hakutuloksia 207 kplHakutuloksia 207 kpl Hakutuloksia 344 kplHakutuloksia 7 kpl Hakutuloksia 35 kpl

RT-kortisto -mitä ja kenelle –mistä asiantuntemus?

Asiakaskuntaa tietotuotteille:
• Koko rakennusala mm. Suunnittelutoimistot / valmistajat / viranomaiset / rakennuttajat / urakoitsijat / 

tuotevalmistajat jne.

Rakennustieto tekee yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa sisältöjä RT-
kortteihin:
• Tehdään yhdessä rakennusalan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.
• Rakennustieto Oy:n käytännön toimintaa sisällön tuottamisessa tukevat päätoimikunnat ja toimikunnat. 

Toimikunnan jäsenet edustavat alan parasta ja kattavaa asiantuntemusta eli samalla laajasti kiinteistö- ja 
rakentamisalan mielipidettä. 

• Toimikunnissa jäsenet voivat edistää hyvien käytäntöjen yleistymistä, vaihtaa ajatuksia muiden asiantuntijoiden 
kanssa ja kehittää edelleen osaamistaan.

• Ohjeistuksella tärkeä rajapinta yhteistyöhön viranomaisten kanssa asiantuntemuksen ja linkkien kautta mm. 
rakennusvalvonnan Topten-käytännöt
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Mitä paloturvallisuuteen liittyvää 
sisältöä Rakennustiedolla on RT-
korteissa

Säännöskortit -Laki ja lakimuutokset. 
Paloturvallisuuteen liittyviä asetuksia. 

Ohjekortit -Usea ohje sisältää liittymäpinnan 
paloturvalliseen suunnitteluun, ja paloturvallisuuden 
huomioimiseen rakentamisessa. Ratu-pakissa laaja 
määrä ohjeita suoraan ja välillisesti paloturvalliseen 
rakentamiseen. 

Tuotekortit Paloturvallisuuteen liittyviä tuotteita
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Paloturvallisuus –aiheisia tai 
paloturvallisuuteen liittyviä  
säännöskortteja
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Paloturvallisuus -aiheisia RT-ohjekortteja
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Paloturvallisuus -aiheisia RT-ohjekortteja
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Paloturvallisuus -aiheisia RT-ohjekortteja
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Paloturvallisuus -aiheisia RT-ohjekortteja Paloturvallisuus tehtäväluetteloissa
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Paloturvallisuus aiheisia kortteja
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Paloturvallisuusmääräykset sisältäviä 
kortteja suunnittelijoille
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RT-korteissa esitystapa tärkeäAsetukset ja ohjeet päivittyvät
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