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PAREMPIA TALOTEKNISIÄ RATKAISUJA,
LISÄÄ ASUMISMUKAVUUTTA
LVI Net tehostaa työskentelyäsi ja tarjoaa
ratkaisuja, kun toimit talotekniikan parissa.
Tavoitteena helppokäyttöinen talotekniikka
ja käyttäjien hyvinvointi.

LVI Netistä saat tiedot ja ohjeet hyvään
talotekniikan rakennustapaan suunnittelusta asennukseen ja kunnossapitoon.

LVI Netin sisältö
Ohjeet
Yksityiskohtaiset, tekniset ohjeet suunnitteluun,
asennukseen ja huoltoon.
Tietoa sopimuksista, tehtävänjaosta, LVI-mittauksista ja energiatodistuksista.
Tietoa huoltokirjan, kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten laadinnasta.
Säännökset
Löydät helposti LVI-alaa koskevat rakennushanketta ohjaavat lait, asetukset, valtioneuvoston ja
ministeriöiden päätökset sekä rakentamismääräykset ja -ohjeet.
TalotekniikkaRYL – käsikirjat 1 ja 2
TalotekniikkaRYL eli talotekniikan yleiset laatuvaatimukset määrittää yleisesti noudatettavan hyvän
talotekniikan rakentamistavan.

Tuotekortit
Tuotekortit sisältävät teknistä tietoa alan tarvikkeista, materiaaleista, laitteista ja palveluista.
CAD-kirjastot
Kirjastosta löytyy valmiita 2D-detaljipiirustuksia ja
3D-objekteja, joita voi ladata omaa suunnittelutyötä nopeuttamaan.
Hankekokonaisuudet
Tietopalvelun sisällöstä on koottu valmiita hankekokonaisuuksia nopeuttamaan hankkeiden suunnittelua.
LVI-arkisto
LVI-arkistosta löydät käytöstä poistuneet ohjeet,
säännökset ja laatuvaatimukset. Näistä on hyötyä
mm. korjausrakentamisessa.

Laskentaohjelmat
Käytännölliset ohjelmat ovat Excel-pohjaisia työkaluja, joita voit käyttää apuna mm. rakennusten
lämpöhäviöiden tasauslaskennassa sekä ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen
määrittämisessä.
RT esteettömyystieto
Palvelu helpottaa suunnittelijan työtä, kun tavoitteena on esteettömyyden toteutuminen asuinympäristössä www.esteettomyys.rakennustieto.fi.

Rakennusvalvonnan käytäntöjä
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteiset
käytännöt.
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LVI Net helpottaa työtäsi

Tietosisältö päivittyy ja karttuu jatkuvasti

LVI Netistä löydät luotettavaa, ammattilaisten tarpeisiin koottua tietoa ja valmiita ratkaisuja kätevästi
yhdestä paikasta.

LVI Netin tietosisältöä päivitetään jatkuvasti, uusi
sisältö on aina heti käytössäsi. Uusia ohjeita laaditaan
ja nykyisiä uusitaan mm. rakennusmääräysten muutosten johdosta.

Saat parhaat lähtötiedot ja työkaluja kaikkiin työvaiheisiin suunnittelusta, tilaamiseen, toteutukseen,
vastuukysymyksiin ja valvontaan. LVI-arkisto auttaa
korjaushankkeissa.
■■

■■

Oikean tiedon löytymistä nopeuttavat monipuoliset linkitykset. Ohje- ja säännöskortteja sekä
sisältökokonaisuuksia voi linkittää myös yrityksen
omiin toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmiin.
Voit poimia valmista aineistoa dokumentteihisi,
kuten rakennusselostukseen tai tietomallipohjaiseen suunnitteluun.

Ohjeiden oikeellisuuden takaa laaja toimikuntalaitos,
jossa ovat mukana viranomaiset, alan järjestöt ja
asiantuntijat. LVI Netin käyttö yhtenäistää rakentamisen käytäntöjä ja parantaa rakentamisen laatua.

Esimerkkejä uusista tai uusittavista ohjeista
vuonna 2015:
■■

TalotekniikkaRYL uusintatyön aloitus

■■

Sisäliikuntatilojen LVIA-suunnittelu

■■

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

■■

Kaukojäähdytyksen määräykset ja ohjeet

■■

Kaukolämmön tilaustehon ja -vesivirran määritys
ja tarkistaminen.

Valmisteilla olevat säännökset:
■■

C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet

■■

D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset
ja ohjeet

■■

A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat,
määräykset ja ohjeet

■■

A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus,
määräykset ja ohjeet.

Uusi hakutoiminto

Tietopalveluita täydentävät:

Rakennustiedon tietopalveluissa on uusi, käsitteisiin ja käsitteiden keskinäisiin suhteisiin (ontologiaan) perustuva hakutoiminto, joka mahdollistaa
hakujen paremman kohdistettavuuden ja aiempaa
täsmällisemmät hakutulokset. Hakurajaukset eri
kortistoihin sekä ohje-, säännös- ja tuotekortteihin
ovat edelleen käytössä.

RT tuotetieto – Rakennushankkeessa tarvittavat
tuotetiedot www.rttuotetieto.fi

Lue lisää ja kokeile maksutta
LVI Net -palvelu on helppo ottaa käyttöön ja se
päivittyy automaattisesti. Voit kirjautua palveluun
missä tahansa nettiyhteyden päässä.
Lisätietoja: www.rakennustieto.fi/lvi

Sopimuslomake Net – Lomakkeet luotettavaan ja
sujuvaan sopimiseen www.sopimuslomake.net
RT esteettömyystieto
www.esteettomyys.rakennustieto.fi

Tutustu myös muihin Rakennustiedon
tietopalveluihin:
Lisätietoja: www.rakennustieto.fi/tietopalvelut

RT kirjakaupat:

Myynnin yhteystiedot:
Timo Hietala, puh. 0207 476 425
timo.hietala@rakennustieto.fi

Pasi Pulakka, puh. 0207 476 497
pasi.pulakka@rakennustieto.fi

Helsinki Runeberginkatu 5, puh. 0207 476 366
kirjakauppa@rakennustieto.fi

Kari Jokitalo, puh. 0207 476 422
kari.jokitalo@rakennustieto.fi

Eva Petsalo, puh. 0207 476 494
eva.petsalo@rakennustieto.fi

Kuopio Kauppakatu 40-42, puh. 0207 476 494
kuopio@rakennustieto.fi

Anna-Maija Oksanen, puh. 0207 476 411
anna-maija.oksanen@rakennustieto.fi
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