RT tietoväylä

Ratu-kortisto –
laatua tehokkaasti,
turvallisesti ja
aikataulussa
>>

Käytännönläheinen
tietolähde talonrakentamisen
tuotannonsuunnitteluun.

>>

Työvälineet töiden oikeaan
aikataulutukseen sekä menekkien ja
kustannusten laskentaan.

>>

Työturvallisuuden ja laadun
varmistaminen mukana kaikissa
ohjeissa.

>>

Työmaille, urakoitsijoille, tilaajille,
rakennuttajille, suunnittelijoille,
rakennusliikkeille, opiskelijoille.

Tietosisältö päivittyy ja karttuu jatkuvasti
Säästät aikaa ja rahaa, sillä ajantasaiset tiedot ovat helposti
käytössäsi niin toimistossa kuin työmaalla. Toimii myös
tabletissa.
Yhteistyössä

www.rakennustietokauppa.fi

Ratu-kortisto helpottaa työtäsi
Ratu-kortisto sisältää puolueetonta tietoa rakennustyön tuottavuuden, työturvallisuuden ja laadun parantamiseen. Vuosittain kymmeniltä työmailta kautta maan kerätty toteumatieto
on jalostettu käyttöösi oman ammattitaitosi ja kokemuksesi
varmistamiseksi.

Ratu-kortiston tietosisältöä päivitetään jatkuvasti, uusi sisältö
on aina heti käytössäsi. Uusia ohjeita laaditaan ja nykyisiä uusitaan mm. rakennusmääräysten muutosten sekä työmaiden
käytännön seurannan ja tutkimuksen pohjalta.

Ratu-kortiston sisältö
Uudisrakentaminen

Ratu-käsikirjat

Uudisrakentamisen työmenetelmät ja menekkitiedot
sekä työvälineitä laadun ja työturvallisuuden varmistukseen

Käytännönläheistä tietoa mm. aikataulujen laadintaan,
laadunvarmistukseen, korjausrakentamiseen. Tarkastuslistat ohjaavat järjestelmälliseen toimintaan.

Korjausrakentaminen

Aihekokoelmat

Korjausrakentamisen työmenetelmät ja menekkitiedot
sekä työvälineitä laadun ja työturvallisuuden varmistukseen

Työvälineitä mm. työmaan perustamisvaiheessa laadittavien työmaasuunnitelmien laatimiseen, aikataulutukseen sekä työturvallisuuden ja ympäristöasioiden
huomioimiseen. Tehtäväluettelot ohjeistavat hankkeen
osapuolten, esim. suunnittelijoiden, tehtävien sisällön ja
laajuuden.

Koneet ja laitteet
Rakennuskoneiden ja laitteiden valintaan ja käyttöön
sekä työmaatiloihin ja -kalustoon liittyvät ohjeet, säännökset ja tarkistuslistat.

Aikataulutiedostot
Ratu-aikataulutiedostoja aikatauluohjelmiin.

Työnsuunnittelu
Sopimusmallit sekä aikataulutuksen, työmaatekniikan ja
työturvallisuuden suunnitteluohjeet, ym.

Venäjän- ja vironkieliset ohjeet
Työmenetelmä- ja työohjeita, tehtäväsuunnitteluohjeita
sekä Ratu-käsikirjoja venäjän- ja vironkielellä.

Rakennusalan työturvallisuus
Turvallisuussuunnittelun ja -seurannan ohjeet ja säännökset, luvat ja pätevyydet, pakolliset ilmoitukset sekä
kaikki esillä pidettävät säädökset.

Laadunvarmistus mukana kaikessa sisällössä
Laadunvarmistuksen työvälineet on jaettu käyttötarkoituksen
mukaan uudis- ja korjausrakentamisen Ratu-kortteihin, Ratu-käsikirjoihin sekä laadunvarmistus aihekokoelmaan.

Hae myös arkistosta
Korjausrakentamisessa tai riitatapauksissa hyödyllisiä vanhentuneita, korvattuja Ratu-ohjeita voit etsiä myös arkistosta asiasana-haulla. Arkiston ohjekortit on linkitetty uusiin, vastaaviin
tietoihin ja päinvastoin.

Tutustu Ratuun ja muihin kortistoihin RT tietoväylässä > rt.rakennustieto.fi

Nyt uutta! Ratu-haku
Ratu-työmenekkihaku on rakennustöiden työmenekkien
mobiilissa toimiva hakusovellus.
Maksuton verkko-/mobiilipalvelu
Lisätietoja www.rakennustieto.fi/menekit-ajoitus

www.rakennustietokauppa.fi

Asiakaspalvelu puh. 0207 476 401 > www.rakennustieto.fi/tuotemyynti

