RT tietoväylä

RT-kortisto
– kestävän
rakentamisen
tietopalvelu
>>

Rakennusalan monipuolisin
tietopalvelu kestävään rakentamiseen.

>>

Sisältää hyvän rakennustavan
määrittävät RT-ohjeet ja yleiset laatuvaatimukset RYL, rakennusalaa koskevat
keskeiset lait ja määräykset sekä alan
tuotetietoa.

>>

Tietosisältö on koottu rakentamisen
ammattilaisten tarpeisiin
rakennuttamiseen, suunnitteluun ja
urakointiin.

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

www.rakennustietokauppa.fi

Tutustu RT-kortistoon www.rakennustieto.fi/tietovayla/rt

RT-kortisto helpottaa työtäsi
RT-kortistosta löydät asiantuntijoiden laatimat käytännönläheiset ohjeet
ja valmiit ratkaisut kätevästi yhdestä paikasta. Saat parhaat lähtötiedot
ja työkalut kaikkiin työvaiheisiin: tilaamiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. RT-arkisto auttaa myös korjaushankkeissa.
Tietosisältöä päivitetään jatkuvasti ja uusi sisältö on heti käytössäsi.
Uusia ohjeita laaditaan ja nykyisiä uusitaan lakien ja rakentamismääräysten muutosten sekä kehittyvien käytäntöjen ja tekniikan pohjalta.
Ohjeiden oikeellisuuden takaa laaja toimikuntalaitos, jossa ovat mukana
viranomaiset ja järjestöt, alan toimijat ja asiantuntijat.
RT-kortiston käyttö yhtenäistää rakentamisen käytäntöjä ja parantaa
rakentamisen laatua.

Sisältö
Ohjeet

Tuotetieto

Yksityiskohtaiset tekniset ohjeet tila- ja rakennesuunnitteluun, kattavat suunnittelun tausta-aineistot, tehtäväluettelot ja sopimusten laadinta. Tietoa rakennusosien
ja rakenteiden fysikaalisesta toiminnasta sekä yksityiskohtaisia ohjeita ja esimerkkejä rakenteista. Valikoidusti
myös käännöksiä englannin-, ruotsin-, saksan-, viron-,
latvian-, liettuan- ja venäjänkielellä.

Tiivistä rakennusalan tuotteiden ominaisuus- ja käyttötietoa ohjeisiin linkitettynä.

Säännökset

Sisustussuunnittelu (SIT)
Erillinen RT-kortistoon kuuluva palvelu sisältää sisustamiseen liittyvät ohjeet, säännökset ja tuotetiedot.

CAD-kirjastot

Suomen rakentamismääräyskokoelma ja muut ammattilaisten tarpeisiin seulotut alan säännökset.

Ohje- ja tuotetietoon liittyvää CAD-aineistoa ja rakennusselostustietoa tietomallipohjaiseen suunnitteluun.

RYL – rakennustöiden yleiset
laatuvaatimukset

Hankekokonaisuudet

RT-kortisto sisältää sähköiset käsikirjat: MaaRYL – Talonrakennuksen maatyöt, Runko-RYL – Talonrakennuksen
runkotyöt, SisäRYL – Talonrakennuksen sisätyöt ja MaalausRYL – Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja
käsittely-yhdistelmät, jotka yhdessä RT-ohjeiden kanssa
määrittävät rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän
rakennustavan.

Tietopalvelun sisällöstä on koottuja valmiita hankekokonaisuuksia nopeuttamaan hankkeiden suunnittelua.

Hae myös arkistosta
Korjausrakentamisessa tai riitatapauksissa hyödyllisiä
vanhentuneita ja korvattuja RT-ohjeita. Arkistoidut ohjekortit on myös linkitetty uusiin ajantasaisiin ohjeisiin.

Tutustu RT-kortistoon ja muihin
Rakennustiedon kortistoihin
RT tietoväylässä > rt.rakennustieto.fi

www.rakennustietokauppa.fi

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

