
                                                               
  
 

 

Mitä arkkitehdin ja talotekniikkasuunnittelijan tulee tietää 
RTS-ympäristöluokituksesta? Online -koulutus 10.6.2021 
 

Koronapandemian kokoontumisrajoitusten johdosta koulutus järjestetään online-lähetyksenä. 

 

Hankkeissa, joissa tilaaja on on ottanut RTS-
ympäristöluokituksen käyttöön hankkeen 
ohjaamiseksi, tulee myös arkkitehdin ja 
talotekniikkasuunnittelijoiden ymmärtää 
ympäristöluokituksen vaatimukset. Tässä 
online-koulutuksessa kuulet, millaisia 
vaatimuksia RTS-ympäristöluokituksen eri 
luokitustasot tuovat hankkeelle, ja mitä 
vaatimuksia suunnitteluvaiheessa tulee ottaa 
huomioon. 
 
RTS-ympäristöluokitus on rakennusalan yhdessä kehittämä luokitusjärjestelmä, joka ottaa aidosti huomioon 
suomalaiset olosuhteet ja lainsäädännön. Luokitus ja siihen liittyvä työkalu auttavat rakennushankkeen sisäilman 
laadun sekä akustiikka- ja valaistusolosuhteiden varmistamisessa, kosteusteknisten riskien hallinnassa ja 
kokonaisvaltaisesti energiatehokkaiden rakennusten toteuttamisessa. Luokitukseen liittyvässä työkalussa on 
valmiina luokituskriteerit ja -mittarit, joiden avulla hanketta ohjataan, ja työkalu ohjaa dokumentoimaan 
hankkeen kannalta keskeiset dokumentit.  
 

 
Osallistumisen hinta: 250  EUR + alv. Viimeinen ilmoittautumispäivä on tiistai 8.6.2021. Peruuttamatta jätetyistä 
poisjäänneistä veloitamme koko koulutuksen hinnan. Voit myös lähettää toisen henkilön tilallesi esteen sattuessa. 
Koulutuksen toteuttamisen edellytyksenä on minimissään 8 osallistujaa. 
 

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ »   

(https://link.webropol.com/ep/rts-ymparistoluokitus-suunnittelijoille-10-06-2021) 

Voit jakaa kutsua sekä ilmoittautumislinkkiä kollegoillesi. Ohjelmamuutokset mahdollisia. 

Lisätietoja:  

Minttu Haaparanta, Rakennustieto Oy, gsm 050 3030 609 (minttu.haaparanta@rakennustieto.fi). 
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Mitä arkkitehdin ja talotekniikkasuunnittelijan tulee tietää 
RTS-ympäristöluokituksesta 10.6.2021 
 
Aika: torstai 10.6.2021 klo 8.15 – 12.00  

Koronapandemian rajoitusten johdosta tilaisuus järjestetään online-lähetyksenä.  

 

8.15 – 8.30 Liittyminen online-tilaisuuteen. Teams-linkki tilaisuuteen lähetetään sähköpostilla 

lähempänä tilaisuutta ja tullaan silloin liittämään myös kalenterivaraukseen. 

8.30 – 8.35 Koulutuksen avaus  

Jaana Matilainen, johtaja, Yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 
                                     

8.35 – 8.45 RTS-ympäristöluokitus – kenelle ja mihin tarpeeseen tehty? 

Jessica Karhu, tiimipäällikkö, ympäristöpalvelut, Rakennustieto Oy 

8.45 – 9.15 RTS-ympäristöluokituksen esittely ja käyttö hankkeessa 

Timo Rintala, johtava asiantuntija, Green Building Partners Oy 

9.15 – 10.45 RTS-ympäristöluokituksen vaatimukset suunnittelulle 

Timo Rintala, johtava asiantuntija, Green Building Partners Oy 

10.45 – 11.00 Tauko 

11.00 – 11.15 Ohjeistus todistusaineiston laadintaan 

Timo Rintala, johtava asiantuntija, Green Building Partners Oy 

11.15 – 11.25 Auditointi ja käyttöönottovaiheen tarkastukset 

Timo Rintala, johtava asiantuntija, Green Building Partners Oy 

11.25 – 11.55 RTS-ympäristöluokituksen työkalun käytön esittely 

suunnitteluvaiheessa ja testikäyttö 

Timo Rintala, johtava asiantuntija, Green Building Partners Oy 

11.55 – 12.00 Loppupuheenvuoro 
Jaana Matilainen, johtaja, Yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 

 

 


