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by 65 Betoninormit 2016  

Betoninormit by 65 sisältää betonirakenteiden 
käyttöikämitoitukseen, säilyvyyssuunnitteluun, 
rakenteiden toteutukseen, toteutuksen laadun-
valvontaan ja kelpoisuuden osoittamiseen tar-
koitetut ohjeet.  

Kirja antaa ohjeita käytettävien materiaalien 
ja tuotteiden laadunvalvontaan sekä kelpoisuu-
den osoittamiseen. Lisäksi betoninormi sisäl-
tää betonin valmistukseen, laadunvalvontaan ja 
kelpoisuuden osoittamiseen tarvittavat ohjeet 
ja määräykset.  

Kirja on tarkoitettu betonin ja betoniele-
menttien valmistajille, rakennesuunnittelijoille, 
rakennusvalvonnoille, rakennusurakoitsijoille 
(työmaamestareille, betonityönjohtajille) ja 
valvojille.

Normit korvaavat aikaisemmat by 50 
Betoninormit 2012. Normia on täydennetty ja 
täsmennetty voimassaolevien betoniraken-
tamisen standardien pohjalta, ja rakenteiden 
rajatilamitoitusta käyttävä suunnitteluosio on 
jätetty pois.

Hinta: 110 € (sis. alv 10%)
 
Tilaukset ja lisätiedot:
www.rakennustietokauppa.fi 
tai puh. 0207 476 400
 

by 41 Betonirakenteiden 
korjausohjeet 2016

Julkaisu antaa ohjeet tyypillisten säärasite-
tuissa ulkobetonirakenteissa esiintyvien vau-
rioiden korjaamisen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen. Ohjetta voidaan käyttää soveltaen 
myös muun tyyppisten betonirakenteiden 
korjaamisessa.  Ohje ei sovellu sellaisenaan 
esim. siltojen ja muiden pakkas-suolarasitet-
tujen rakenteiden tai merkittävälle vedenpai-
neelle altistuvien rakenteiden, kuten patojen, 
korjaamiseen. 

Ohje kattaa lähinnä sementtipohjaisilla 
tuotteilla tehtävät paikkaukset, valukorjaukset 
ja ruiskubetonoinnin korjaustoimenpiteiden 
osalta sekä elastisten saumojen uusimisen ja 
erilaiset pintakäsittelytyöt.  Rakenteiden injek-
tointia ja vahvistamista sekä sähkökemiallisia 
korjausmenetelmiä käsitellään vain pääpiirteit-
täin. Ohjeessa ei käsitellä rakenteiden lisäeris-
tys- ja verhoustyyppisiä korjauksia. 

Vuonna 2016 tehdyssä ohjeiden päivityksessä 
on pyritty varmistamaan, että ohjeet ovat ajan-
tasaisia, vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä 
korjaustavasta ja ovat entistä paremmin hyö-
dynnettävissä korjaussuunnittelun tukena ja 
viitetietona.   Julkaisu korvaa aikaisemman 
ohjeen vuodelta 2007. 

Hinta: 60 € (sis. alv 10%) 

Tilaukset ja lisätiedot:
www.rakennustietokauppa.fi 
tai puh. 0207 476 400

by 64 Tuulettuvat 
julkisivut 2016

Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevaisuu-
dessa kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa sää-
rasitusta, minkä johdosta julkisivurakenteiden 
suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota.  Samalla pitkä-
ikäisten, luonnon rasituksia kestävien ja arvonsa 
säilyttävien julkisivujen merkitys korostuu 
entisestään. 

Tähän ohjeeseen on kerätty tuulettuvia 
julkisivurakenteita koskevat hyvän rakenta-
mistavan mukaiset suunnittelu- ja toteutus-
ohjeet rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä 
uudis- että korjausrakentamista silmällä pitäen.  

Julkaisu on suunnattu kaikille rakennus-
hankkeen osapuolille, kuten arkkitehdeille, 
rakennesuunnittelijoille, materiaalivalmistajille, 
urakoitsijoille sekä myös kiinteistön omistajille. 
Julkaisussa rakennesuunnittelu sekä erilaisia 
rakenteiden yksityiskohtia käsittelevät esimer-
kit ovat merkittävässä roolissa.

Hinta: 62 € (sis. alv 10%)
 
Tilaukset ja lisätiedot:
www.rakennustietokauppa.fi 
tai puh. 0207 476 400
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Betoniin valettuja 
koirankuppeja

Jokainen koiranomistaja tietää, miltä tuntuu 
astua lattian keskelle ajelehtineeseen koiran vesi-
kuppiin. Markkinoilla on monenlaisia kevyitä ja 
muovisia tai metallisia astioita. Ne on toki helppo 
ottaa mukaan myös viikonloppumatkalle tai 
laittaa välillä tiskikoneeseen. Parhaita kuppeja 
ovat toistaiseksi olleet paksut keraamiset ja 
lasitetut kupit. Ne ovat myös hintavia.

Virolainen muotoilija Villem Tõnisberg on 
tarttunut pulmaan ja kehitellyt oivalliset koiran-
kupit – betonista. Tönisberg on kehitellyt kupit, 
joissa on mukana sekä keveys eli irrotettavat 
teräsosat että sopiva tukevuus. 

Kupeille valittu tavaramerkki ”Krantz” 
tarkoittaa viron kielessä sekarotuista koirapa-
hasta. Näissä lemmikkieläimille tarkoitetuissa 
astioissa se sekarotuisuus liittyy kuitenkin 
ennen kaikkea materiaaliin: kulmistaan pyö-
ristettyyn betoniastiaan sujahtaa täsmälliseen 
koloonsa teräskuppi, joka ei todellakaan enää 
ajelehdi tai kaatuile.

Kuppeja on useita kokoja, kuten koiriakin. 
Niissä käytettyä betoniakin on monenlaista, 
jopa marmorimaista eli kaksiväristä. Tarjolla 
on sekä ns. kaksireikäisiä että yksittäisiä beto-
nikuppeja. Kaikkein suurimpia eivät perheen 
pienimmätkään hevin jaksa siirrellä.

Ideana on se, että kupit pysyvät nätisti 
sijoillansa joko keittiön nurkassa tai kesällä 
vaikka terassilla, ja teräsastiat on silti helppo 
pitää puhtaina. Myös koirien ruoka- ja vesias-
tioiden tulee olla hygieenisiä eli ne tulee puhdis-
taa säännöllisesti. Teräksiset kipotkin kulkevat 
kevyesti mukana matkoille. Betonista möykkyä 
ei sen sijaan tarvitse raahata maailman ääriin, 
vaikka koira saa pitää omat kuppinsa.

Tönisberg valmistaa kupit tekemiensä vane-
rikuoristen silikonimuottien avulla. Viimeistely 
tehdään kevyesti hiomalla ja käsittelemällä 
pinta kovetusaineella. Betoni on sekoitettu 
paikallisen kuivabetonivalmistajan (Uninaks) 

kahdesta eri betoniseoksesta, joihin on valet-
tavuuden parantamiseksi lisätty sopivia lisäai-
neita. Kupit ovat sisältä raudoitettuja.

Valikoima on jo nyt suhteellisen runsas. 
Kupit edustavat nokkelinta uutta virolaista 
arkimuotoilua ja niitä voi tilata myös Suomesta.

Lisätietoja: www.krantz.ee
         Tarja Nurmi

Kingspan Kooltherm® K15 
julkisivueristemarkkinoille

Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueristeellä 
saavutetaan U-arvo 0,12 jo 160 mm:n eristepak-
suudella. Umpisoluinen eriste on koko paksuu-
deltaan ilmatiivis estäen lämmön karkaamisen 
ilmavuotojen mukana, mutta diffuusioavoin 
päästäen kosteutta poistumaan myös eristeen 
läpi betonielementin sisäkuoresta. Eristettä 
voidaan VTT:n sertifikaatin mukaan käyttää 
jopa 16-kerroksisten P1-paloluokan rakennusten 
tuulettuvissa julkisivuissa.

”Ohuet ja yksinkertaiset rakenteet tekevät 
energiatehokkaasta rakentamisesta kustannus-
tehokasta, eikä julkisivun paksuutta tarvitse 
kasvattaa. Kingspan Kooltherm® -eristeillä 
voi rakentaa ympäristön kannalta kestäviä 
rakennuksia tämän päivän turvallisilla ja koko-
naistaloudellisilla eristeratkaisuilla”, Kingspan 
Insulation Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Pohjois-
mäki sanoo.

Kingspan Kooltherm® K15 Julkisivueris-
teen lämmönjohtavuusarvo on 0,020 W/m∙K. 
Lämmöneriste voidaan kiinnittää sisäkuorie-
lementteihin valmiiksi jo elementtitehtaalla. 

Kingspan Kooltherm® -eristeiden alhaisen 
lämmönjohtavuuden lisäksi niiden kosteustek-
ninen turvallisuus korostuu erityisesti passiivi- 
ja nollaenergiarakentamisessa.

”Kooltherm-eristeen mikrorakenne on hyvin 
ilmatiivis, mutta osittain diffuusioavoin pääs-
täen kosteutta poistumaan betonisesta sisäkuo-
rielementistä myös lämmöneristeen läpi ulos 
tuuletustilaan. Umpisoluinen, epäorgaaninen 
ja rakennematriisiltaan diffuusioavoin lämmö-
neriste on kosteusteknisesti turvallinen sekä 
rakentamisen vaihtelevissa sääolosuhteissa että 
kiinteistön käytön aikana”, kehitysjohtaja Pasi 
Käkelä Kingspan Insulation Oy:stä sanoo.

”Eristeen paloturvallisuus on hyvä ja ulko-
verhoukselta edellytetään vain EI 15 -paloluokan 
eli 15 minuutin palonkestävyyttä. Siksi ulkover-
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Betonin yhteystiedot 2016

.com

PL 381 (Unioninkatu 14, 2. krs)
00131 Helsinki
etunimi.sukunimi@betoni.com
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
vaihde: (09) 12 991

Betoniteollisuus ry:
Toimitusjohtaja Jussi Mattila
0400 637 224
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Tuomo Haara
050 5987 853
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Ari Mantila
0400 201 507
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Jaospäällikkö Tiina Kaskiaro
050 4660 297
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Päätoimittaja, arkkitehti SAFA
Maritta Koivisto
040 900 3577
etunimi.sukunimi@betoni.com

Johdon assistentti Lotta Räty
(09) 129 9406 , 040 159 9206
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Assistentti Annukka Parjanen - äitiyslomalla
040 5471 230
etunimi.sukunimi@betoni.com

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

ToimitusjohtajaTarja Merikallio
050 434 8335

Kehitysjohtaja Risto Mannonen
040 900 3578

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

Betonitietoutta  
Unioninkadulla

Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry  sijait-
sevat Unioninkatu 14:ssa, toisessa kerroksessa. 
Yhteisissä tiloissa toimii myös betonipintanäyt-
tely, joka esittelee mm. erilaisia betonin väri- 
ja pintakäsittelytapoja. Näyttely on avoinna 
toimiston aukioloaikoina klo 8.15–16.00 ja 
tarvittaessa esittelystä voi sopia etukäteen 
arkkitehti Maritta Koiviston kanssa,  
gsm 040–9003577 tai 
maritta.koivisto@betoni.com

www.betoni.com 
• sisältää valmistaja- ja tuotetietoa !
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houksena voidaan käyttää myös erilaisia ohuita 
levyverhouksia”, Pasi Käkelä sanoo. Kingspan 
Kooltherm K15® Julkisivueristeen paloluokka 
on B-S1, d0. 

"Esimerkkinä muun muassa Stofix on 
kehittänyt Brix-tiililaattajulkisivujärjestelmän, 
jossa julkisivu on tiililaattalevyjen asennuk-
sen jälkeen valmis ilman työmaalla tehtävää 
saumausta. Kokonaisrakenne on Kingspan 
Kooltherm® K15 Julkisivueristeellä ohut ja 
silti energiatehokas”, Kingspan Insulation 
Oy:n business development manager Mikko 
Syrjänen kertoo.

Lisätietoja:
Kingspan Insulation Oy,   
myyntijohtaja Ari Tanni,  
puh +358 (0)40 552 3456,    
ari.tanni@kingspan.com
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