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TalotekniikkaRYL Paloturvallisuus-osa 

Hybridi-koulutus torstaina 26.1.2023 klo 8.30 – 11.45 – ilmoittaudu ja 

varaa aika jo nyt kalenteristasi! 

Uusittu TalotekniikkaRYL (TateRYL) julkaistiin 

marraskuussa 2021 verkkopalveluna 

paloturvallisuus-osaa lukuunottamatta. Nyt 

paloturvallisuutta käsittelevä osa on 

valmistunut ja julkaistaan verkkopalvelussa 

joulukuun 2022 päivityksessä. Järjestämme 

TalotekniikkaRYLin paloturvallisuutta 

käsittelevästä osasta hybridikoulutuksen, jossa 

käsittelemme uusitun TalotekniikkaRYLin 

keskeisiä muutoksia, pureudumme erityisesti 

rakennusten paloturvallisuuteen  ja opastamme RYL-verkkopalvelun käyttöön. TateRYLiä ei enää julkaista 

kirjana. 

Online-koulutus on hyödyllinen jokaiselle talotekniikan tilaamisen, rakennuttamisen, suunnittelun, 

palokonsultoinnin, urakoinnin ja valvonnan parissa työskenteleville. 

  

Yhden osallistujan hinta: 170 EUR (alv 0 %). Tarjoamme SuLVI ry:n, SKOLin, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, 

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n (Talteka), RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n ja RIAn jäsenille jäsenalennuksen -20 % 
ja tilaisuuden hintaan 136 EUR (alv 0 %), ilmoittautumisen yhteydessä kirjoita lisätietokenttään järjestön nimi, johon 
kuulut. Mikäli osallistujia on useampi kuin neljä niin kysy ryhmäalennusta. Peruuttamatta jätetyistä poisjäänneistä 
veloitamme koko koulutuksen hinnan. Voit myös lähettää toisen henkilön tilallesi esteen sattuessa. Tilaisuudesta tehdään 
tallenne ja kaikki ko. tilaisuuteen ilmoittautuneet ja osallistumismaksun maksaneet saavat tallenteen käyttöönsä kolmen 
kuukauden ajaksi – jos koulutuspäivä osuu huonoon ajankohtaan, voit katsoa tallenteen itselle sopivana ajankohtana. 

 
Varaa päivä kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan ajankohtaisen asian äärelle! Viimeinen ilmoittautumispäivä live-
tilaisuuteen on 18.1.2023 ja etäosallistujaksi 25.1.2023 klo 16.00. 
 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ »   

 

Voit jakaa kutsua sekä ilmoittautumislinkkiä kollegoillesi. Ohjelmamuutokset mahdollisia. 

Lisätietoja:  

Taina Raiski, Rakennustieto Oy: taina.raiski@rakennustieto.fi 

 

 

 

https://www.lyyti.in/TateRYL_Paloturvallisuusosan_koulutus_2612023_5780
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Hybridikoulutus: Uuden TalotekniikkaRYLin Paloturvallisuus-osa 

 

Aika:   torstai 26.1.2023 klo 8.30 – 11.45 

                                         Hybridi: Rakennustieto, Malminkatu 16 A, 8. krs, Helsinki / Online-tilaisuus. 

8.20 – 8.30 Liittyminen online-tilaisuuteen. Suosittelemme liittymistä hyvissä ajoin. Osallistumislinkki 

tilaisuuteen lähetetään ilmoittautumisvahvistuksessa ja se liitetään myös 

kalenterivaraukseen. 

8.30 – 8.35 Tervetuloa 
 Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 
  

8.35 – 8.55 Paloturvallisuus osana TalotekniikkaRYL-kokonaisuutta 

Kosti Kuronen, tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy 

8.55 – 9.15 Integroituva paloturvallisuus rakennuksissa 

Lauri Lehto, turvallisuusasiantuntija, SPEK 

9.15 – 9.45 Pelastustoimen rooli suunnitteluprosessissa 

Kimmo Kartano, palotarkastaja-asiantuntija, Helsingin kaupungin pelastuslaitos 

9.45 – 10.15 Suunnitteluprosessi ja laadun varmentaminen 

Timo Nevalainen, johtava asiantuntija, Granlund Oy 

10.15 – 10.25 Tauko 

10.25 – 10.55 Laitteistotarkastukset ja tarkastushavainnot paloturvallisuuden 

näkökulmasta 

Petri Hannuniemi, laitteistotarkastuksen aluepäällikkö, Inspecta Tarkastus Oy 

10.55 – 11.25 Savunhallinta osana talotekniikkajärjestelmiä 

Pekka Kallioniemi, riskienhallinta-asiantuntija, Piikallio Oy 

11.25 – 11.40 Miten käytän TalotekniikkaRYL-palvelua ja mistä saan palvelun käyttööni? 

Kosti Kuronen, tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy 

11.40 – 11.45 Tilaisuuden lopetus 

Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 

 
 


