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Yhtenäistetyt ja vaihtokelpoiset SBKL- ja 
KL-kiinnityslevyt sekä RT-teräsosat

7

Betoniteollisuus ry yhdessä teräsosavalmistajien kanssa 
on laatinut Eurokoodeihin perustuvat käyttöohjeet em. 
tuotteille
Yhtenäistämisellä helpotusta arkeen
Kysy lisää valmistajilta!















Betoni- lehti
on rakennusalan ammattilehti, jonka 
tehtävänä on välittää rakennusalan 
ammattihenkilöille betonirakentamisen 
uusin tieto ja viimeisimmät 
kehitysnäkymät 
perustettu vuonna 1930 
Ilmestyy  4 krt./ vuosi
Noin 90-120 sivua
Jakelu 16 000 kpl
Päätoimittaja arkkitehti SAFA Maritta 
Koivisto



Lehden artikkeli- ja uutisaineisto 
kartoittaa 

betoniarkkitehtuurin 
betoniteknologian 
teollisen rakentamisen 

kehityskuvan niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin. 



Vakiopalstoja ovat
tekniset palstat 
Betoniteollisuus ry:n ja BY:n järjestämät 
koulutusohjelmat
alan tapahtumat

Betoni on suunnattu
rakennusalan asiantuntijoille 
rakennuttamis-, suunnittelu- ja 
rakentajatehtävissä 
kaupan ja teollisuuden palveluksessa 
toimiville
viranomaistehtävissä toimiville
tutkijoille ja opiskelijoille



www.betoniyhdistys.fi
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TERÄSKUITUBET
ONIRAKENTEIDEN 
SUUNNITTELU



by 64 Tuulettuvat julkisivut 2016
TAUSTAA
• Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevaisuudessa 

kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa säärasitusta
-> julkisivurakenteiden suunnitteluun ja 
toteutukseen tulee kiinnittää aiempaan 
enemmän huomiota

• Pitkäikäisten, luonnon rasituksia kestävien ja 
arvonsa säilyttävien julkisivujen merkitys korostuu 
entisestään

• Tuulettuvien julkisivujen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen ei ole aiemmin ollut omaa ohjetta.



by 64 Tuulettuvat julkisivut 2016
TAVOITE:
• Antaa ohjeita julkisivurakenteiden 

suunnitteluun ja toteutukseen 
• Pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi
• Teknisen toimivuuden varmistamiseksi
• Arkkitehtonisen arvon säilyttämiseksi koko 

rakennuksen elinkaaren ajan



by 64 Tuulettuvat julkisivut 2016
• SISÄLTÖ

• Arkkitehtuuri
• Käytettävät materiaalit
• Rakennesuunnittelun perusteet

• Uudis- ja korjausrakentamisessa
• Työmaa- ja rakentamisvaihe
• Hoito- ja huolto-ohjeet

• KOHDERYHMÄ: 
• Arkkitehdit
• Rakennesuunnittelijat
• Materiaalivalmistajat
• Urakoitsijat
• Kiinteistön omistajat



by 65 Betoninormit 2016
• Korvaa osittain by 50 Betoninormit 2012 julkaisun

• Taustaa:
• Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista 

477/2014 astui voimaan 1.9.2014
• Asetuksessa kumottiin muun muassa Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osat B1, B2 ja B4
• Asetuksen 3 § todetaan, että kantavien rakenteiden 

olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun 
rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien 
sekä niitä koskevien asetuksina annettujen 
kansallisten valintojen mukaan. 

• Suunnittelijan on lisäksi otettava huomioon 
rakennuspaikasta johtuvat olosuhteet

• Eli suunnittelu siirtyy eurokoodeihin ja toteutus sen 
seurauksena standardin SFS-EN 13670 ja SFS 5975 
mukaiseksi



by 65 Betoninormit 2016
• Sisältää ohjeet liittyen:

• betonirakenteiden käyttöikämitoitukseen
• säilyvyyssuunnitteluun
• rakenteiden toteutukseen
• toteutuksen laadunvalvontaa
• vaatimuksen mukaisuuden osoittamiseen

• Kohderyhmä: 
• Betonin valmistajat
• Betonielementtien valmistajat
• Betonityönjohtajat, työmaanmestarit
• Rakennesuunnittelijat
• Rakennusvalvojat, työmaan valvojat



by 67 Betonin kutistuman ja 
halkeilun hallinta 2016

• Käsitellään muista syistä kuin rakenteeseen 
kohdistuvasta kuormituksesta johtuvaa halkeilua

• Käydään läpi:
• Halkeilun syitä
• Keinoja halkeilun rajoittamiseen niin 

rakennesuunnittelussa, betonin 
valmistuksessa kuin työmaatoteutuksessa

• Kohderyhmä: 
• Rakennesuunnittelijat
• Betonin valmistajat
• Betonityönjohtajat
• Työmaan valvojat



by 67 Betonin kutistuman ja 
halkeilun hallinta 2016

SISÄLTÖ:
• KATSAUS BETONIN OMINAISUUKSIIN

• Betonimassan, betonin sitoutumisvaiheessa ja 
kovettuneen betonin ominaisuudet

• KUIVUMISKUTISTUMAN JA HALKEILUN HALLINTA
• Halkeilun syyt, kuivumiskutistuman arviointi ja 

mittaaminen, suunnitteluvaihe, betoniteknologisin 
keinoin, työmaatoteutus

• RAKENNKOHTAISIA TARKASTELUJA
• Maavaraiset rakenteet, seinät, pilarit, kantavat laatat, 

maanvaraiset ja kelluvat laatat, jälkivalut
• HALKEAMIEN KORJAUSTEKNIIKAT:

• Halkeamien luokitus, korjausmateriaalit, stabiilien ja 
epästabiilien halkeaminen korjaaminen, 
laadunvarmistus

• YHTEENVETO

Kirjoittanut 
Seppo Petrow



by 68 Betonin valinta ja 
käyttöikäsuunnittelu 
– Opas suunnittelijoille 2016

TAUSTAA
By51 (Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu)
julkaistu 2007.
Vanhanaikaistunut:

Lujuusluokat
EC, SFS 7002
Muutostarpeita
Lisäystarpeita

Päivitysprojekti: 2016
Paraillaan taitossa, julkaistaan syksyllä



by 68 Betonin valinta ja 
käyttöikäsuunnittelu 
– Opas suunnittelijoille 2016

TAVOITEENA:
Auttaa rakennesuunnittelijaa valitsemaan järkevät 
rasitusluokat

Lujuusluokka vs. Rasitusluokat
Auttaa suunnittelijaa paremmin ymmärtämään betonia 
ja betonin ominaisuuksia



by 68 Betonin valinta ja 
käyttöikäsuunnittelu 
– Opas suunnittelijoille 2016

SISÄLTÖÄ
Käyttöikäsuunnittelun 
perusperiaatteet
Betonin rasitusluokat
Rasitusluokkayhdistelmien valinta
Käyttöiän valinta
Raudoitteiden suunnittelu
Käyttöikäsuunnittelussa huomioitavat 
asiat

Perustiedot betonista

Rakennetyypit
13 kpl

Ohjeita betonin valmistajalle
F-luku
P-luku

Liitteet
Kemikaalien aggressiivisuus
Halkeilun rajoittaminen
Vaatimukset 25 vuoden käyttöiälle



Onko kyseessä sisä-vai 
ulkorakenne?

Onko raudoitettu 
rakenne?

Onko 
pakkasrasitus?

SISÄRAKENNE ULKORAKENNE

X0

XC1

EI KYLLÄ
Onko maanalainen 
rakenne?

XC2

Onko sateelta 
suojattu rakenne?

Onko myös 
kloridirasitus?

KYLLÄ EI

EI KYLLÄ

XC3

KYLLÄ

Pysty-vai 
vaakarakenne?

EI

XC3,4
XF1

XC3/4
XF3

PYSTY VAAKA
EI

XC3/4
XS/XD1/2

XF2

XC3/4
XS/XD2/3

XF4

Pakkas- ja 
kloridirasituksen 
voimakkuus

KYLLÄ

LIEVÄ ANKARA

Onko kloridi-
rasitus?

XC3
XD1

EI

KYLLÄ



v/s-suhteen ja 
puristuslujuuden 
ohjeellinen yhteys 
eri 
sementtityypeillä

Paikallavalu-
rakenteet

v/s-suhde Tyypillinen lujuusluokka
Huomioitavaa Huokostamaton
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Huokostettubetoni
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0,35   C40/50 C45/55 1 3 5 6  
0,40 C50/60  C35/45 C40/50 1 3 5 6  
0,45 C40/50 C50/60 C35/45 C35/45 2     
0,50 C35/45 C40/50 C30/37 C30/37      
0,55 C30/37 C35/45 C25/30 C30/37      
0,60 C30/37 C30/37 C25/30 C25/30  4    
0,65 C25/30 C30/37 C25/30  4  7 9 
0,70 C25/30 C25/30  4  7 9 
0,75  C25/30  4  8 10 





by 69 Tartunnattomat jänteet 
betonirakenteissa 2016
• Korvaa julkaisun by 27 Tartunnattomat jänteet 

betonirakenteissa. Suunnittelu- ja rakentamisohjeet

• Taustaa:
• Suunnittelussa on siirrytty eurokoodeihin ja vanha ohje perustui 

kumottuihin rakentamismääräyskokoelmaan osiin B1, B2 ja B4. 
• Uusi ohje perustuu eurokoodeihin EC2 ja SFS-EN 13670
• Annettu kansallisia suosituksia ja ohjeita suunnitteluun ja 

toteutukseen
• Käydään läpi myös tuotehyväksyntätilanne ja menettelyt
• Ohjeessa on myös laskentaesimerkki 

• Kohderyhmä on jännitettyjen rakenteiden suunnittelijat



by 66 Teräskuitubetonirakenteiden 
suunnittelu 2017
• Korvaa julkaisun by 56 Teräskuitubetonirakenteet 2011

• Taustaa:
• CEN työryhmässä TC250/WG2 laaditaan eurokoodeihin pohjautuvaa 

suunnitteluohjetta teräskuitubetonirakenteille
• Kattavan kuitubetonia koskevan suunnitteluohjeen saaminen osaksi 

eurokoodeja on kuitenkin hidasta
• Monet maat ovat tämän takia laatineet tai ovat laatimassa (Italia, Saksa, 

Tanska, Itävalta, Ruotsi) omia kattavat suunnitteluohjeet 
teräskuitubetonirakenteille jotka kattaisivat myös kantavat rakenteet 

• Betoniteollisuus ry ja Betoniyhdistys päättivät myös laatia yleiset kansalliset 
teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohjeet

• Ohjeet pohjautuvat pääasiassa Ruotsin laatimiin kansallisiin ohjeisiin
• Ohje kattaa myös kantavat rakenteet
• Lisäksi laaditaan erillinen ohje laadunvalvontaa varten

• Kohderyhmä on lähinnä rakennesuunnittelijat
• Laadunvalvontaohje on tarkoitettu kuitubetonin valmistajille 



http://nordicconcrete.net/

35 €



























Vuoden Betonirakenne VBR 2016
19.1.2017






