
Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun 
kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut –
yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä.
Kiinteistöpalvelut –yksikköön kuuluu 
vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan 
ja talotekniikan kunnossapito, sosiaali – ja 
terveystoimen tekninen huolto sekä koulujen 
huoltomiehet.
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Koulutukseltani olen rakennusinsinööri (AMK 2001). 
Työhistoriaani on kuulunut rakentamista, rakennuttamista ja 
viranomaistehtäviä mm. rakennusvalvontaa.



Janne Korhonen

Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t)

• Rakennustiedon ylläpitämä tuoteperhe
– RT Net

• Yleiset suunnitteluohjeet yms.

– SIT Net
• Sisustussuunnittelun asiakokonaisuudet

– LVI Net (TalotekniikkaRYL)
• Talotekniikan asiakokonaisuudet

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes              Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto



Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa

– KH Net
• sisältää kiinteistönpidossa tarvittavat taloudelliset ja 

tekniset ylläpito-ohjeet kaikille osa-alueille: 
operatiiviseen kiinteistöjohtamiseen, rakennusten ja 
teknisten järjestelmien sekä ulkoalueiden hoitoon ja 
kunnossapitoon sekä siivoukseen ja jätehuoltoon. ,

• KH Netistä löytyy kiinteistönpidon lainsäädäntö, 
valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset ja ohjeet 
sekä rakentamismääräyskokoelman.
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Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa

• Korjaamisen tietopalvelu- hanke 
– KorjausRYL, korjausselostusohjelma, korjausosiot 

nykyisiin tietopalveluihin, tuote- ja palvelutieto

• Hankkeen aikataulu
– Alkanut v 2012
– Esiselvitys kevät 2013
– Ensimmäinen määrittelyseminaari  22.10.2013
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Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa

• Miksi tarvitaan?
– Korjausrakentamisen volyymi kasvaa koko ajan
– Korjausvelka 30 – 50 mrd. €
– Korjausrakentamisen tieto on hajallaan eri 

toimijoiden palveluissa
– Suunnitelmien selkeyttä, laatua ja 

ristiriidattomuutta on tarve kehittää
– Hankkeet poikkeavat olennaisesti 

uudisrakentamisesta
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Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa

• KorjausRYL :n sisältöä ja hyötyjä
– Useampia malliselostuksia eri tyyppisistä 

kohteista
– purku, vanhan osan korjaus pinnoitettavaan 

kuntoon, läpiviennit
– suojaukset, pölyn- ja melunhallinta
– konkreettisia, detaljisuunnittelua tukevia, 

mitattavia vaatimuksia
– ei viittauksia suunnitelma-asiakirjoihin > kehä
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Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa

– inventointi, kuntoarviot ja kuntotutkimukset, 
ohjeistus

– miten varmistetaan suunnittelun lähtötiedot
– laatudokumentointi,  vaatimusten mukaisuuden 

todentaminen
– muistilistat suunnittelijoille (mm. rakenteen 

lämpö- ja kosteustekninen toiminta), 
standardilinkit
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Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa

– kaikki korjausrakentamiseen kohdistuvat 
laatuvaatimukset yhdessä paikassa helposti 
löydettävissä

– niveltyminen osaksi uudisrakentamisen 
laatuvaatimuksia toisi mukaan vertailtavuuden

– korjausRYL palvelisi kaikkea rakentamista, ei vain 
tietyn tyyppisiä rakennuksia

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes              Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto



Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa

– tyypillisinä nousivat päiväkodit, koulut, 
asuntoyhtiöiden putkiremontit, parveke- ja 
julkisivukorjaukset, toimistojen muutokset

– ei historiallisia kohteita
– esimerkkejä hyväksyttävistä ratkaisuista, myös 

videoita toteutuksesta
– talotekniikan putkien ja kanavien läpiviennit ja 

liittymät
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Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa
• KorjausRYL käyttö
• ensisijaisesti suunnittelijat

– kohteen tekninen laatutaso, selostusten tekemisen 
nopeuttaminen ja yhdenmukaistaminen

• urakoitsijat
– vakioidut laatuvaatimukset helpottavat sopimusten 

arvioinnissa ja laadunvarmistustoimenpiteiden 
laadinnassa

• muita hyötyjiä
– rakennusten omistajat, rakennuttajat, 

ympäristöministeriö, rakennusvalvonta, 
rakennustuoteteollisuus
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Kiinteistön ylläpitäjän tietopankki(t), jatkoa

• KorjausRYL hankkeeseen liittyvät asiat ja 
ehdotukset
– Projektipäällikkö Heta Timonen

Rakennustieto
puh. 0207476403
heta.timonen@rakennustieto.fi
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