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Valtioneuvosto hyväksyi 16.6.2022 rakennus-
alalla tarkkaan seuratun asetuksen, jossa mää-
ritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi 
luokiteltu betoni lakkaa olemasta jätettä eli voi-
daan määritellä uudelleen tuotteeksi. Tätä ”ei 
enää jätettä -betonia” eli EEJ-betonia voidaan 
käyttää kuin mitä tahansa vastaavaa betoni-
tuotetta tai betoniraaka-ainetta.

Hyväksytty asetus sisältää säännökset 
betonijätteen käsittelyvaatimuksista sekä 
betonimurskeen hyväksytyistä käyttötarkoi-
tuksista ja käyttötarkoituskohtaisista laatu-
vaatimuksista. Asetus tuli voimaan 1.9.2022.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluu arvi-
olta miljoona tonnia betonijätettä vuodessa. 
Asetus edistää betonijätteen jalostamista ja luo 
mahdollisuuksia uusiobetonin markkinoille. 
Betonituotteiden valmistus betonijätteestä olisi 
arvonlisältään korkeampaa kuin esimerkiksi 
murskeen hyödyntäminen maarakentami-
sessa. Asetus voi myös alentaa raaka-ainekus-
tannuksia betonimurskeen käyttökohteissa. 
Asetuksen tavoitteena on sujuvoittaa hallin-
nollisia menettelyitä, kun jäteluonteeseen 
liittyvistä ennakollisista hyväksymismenet-

telyistä, kuten lupahakemuksista tai rekiste-
röinneistä, voidaan luopua.

Ympäristöriskien estämiseksi asetuksessa 
asetetaan betonimurskeen haitta-aineille 
tiukat raja-arvot ja raaka-aineen laadunval-
vontavelvoitteet pinta- ja pohjavesien suoje-
lemiseksi.

”Materiaalien jätteeksi luokittelun päät-
tyminen eli ns. ei enää jätettä -menettely on 
tärkeä, mutta myös monimutkainen kysymys 
kiertotalouden näkökulmasta. Materiaaleja 
halutaan uusiokäyttöön, mutta samalla on 
varmistettava, että ne ovat riittävän puhtaita 

Hallitus hyväksyi asetuksen 

Betonimurske ei ole enää jätettä

Ympäristöministeriö

ja laadukkaita korvatakseen neitseellisiä mate-
riaaleja”, erityisasiantuntija Jouni Nissinen 
ympäristöministeriöstä kertoo.

Sääntely tuo betonijätteen käyttöön yhden 
uuden väylän. Betonimurskeen vanhat käyt-
tötavat, kuten ns. MARA-asetuksen (valtio-
neuvoston asetus eräiden jätteiden käytöstä 
maarakentamisessa) mukainen maarakennus-
käyttö, jäävät voimaan.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jouni Nissinen 
puh. 029 525 0028  
jouni.nissinen@gov.fi

Betonimurskeen käyttö helpottuu, kun se lakkaa olemasta jätettä. Hallitus hyväksyi viimein 
asetuksen betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisestä. Asetuksen myötä korkea-
luokkaista betonimursketta voidaan hyödyntää kuten luonnon kiviaineksia. Asetus tuli 
voimaan 1.9.2022.
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Betonielementtien valmistaja Consolis Parma 
ja materiaaliteknologiaa kehittävä Betolar ovat 
solmineet vähähiilistä rakentamista edistävän 
kehitysyhteistyösopimuksen. Tarkoituksena 
on testata Betolarin kehittämää Geoprime® 
-ratkaisua ontelolaattojen teollisessa valmis-
tuksessa ja leikata Parman vähähiilisten onte-
lolaattojen valmistusvaiheen päästöjä entistä 
pienemmiksi.

Parman PARMA Concrete CareTM -vastuul-
lisuusohjelma kattaa kestävän betoniraken-
tamisen arvoketjun innovatiivisista valmis-
tusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista 
sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

Ympäristövastuun osalta kehittämisen 
painopisteenä ovat vähähiilisempi tuotteiden 
valmistus ja kiertotalous. Kehityskumppanuus 
Betolarin kanssa luo uusia mahdollisuuksia 
Parman vähähiilisten tuotteiden valmistami-
seen.

”Ilmastovaikutusten radikaali leikkaami-
nen on koko rakennusteollisuuden yhteinen 
asia. Olemme strategiamme mukaisesti nos-
taneet ilmastoasiat kehitystyömme keskiöön 
ja haemme aktiivisesti uusia kanavia näiden 
haasteiden ratkaisemiseksi”, sanoo teknolo-
giajohtaja Juha Rämö Consolis Parmalta.

”Yhteistyö Betolarin kanssa on meille tärkeä 
uusi kumppanuus. Vaihtoehtoisten uusien 
sideaineyhdistelmien ja valmistusprosessin 

tehokkuuden takaavien lisäaineiden käyttö 
ovat avaintekijöitä ilmastotavoitteidemme 
saavuttamiseksi”, Rämö jatkaa.

”Meillä on erinomaiset edellytykset onnis-
tua Parman kanssa, jonka jälkeen ratkaisua 
on mahdollista skaalata konsernitasolla. 
Parman laaja-alaisesta osaamisesta ja moder-
neista tuotantolaitoksista on varmasti hyötyä 
tehokkaassa tehdastuotannossa toimivimpien 
ratkaisujen löytämiseksi”, sanoo Betolarin 
Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja 
Janne Rauramo.

Parman tavoitteena on leikata yhtiön hii-
lidioksidipäästöjä viisi prosenttia vuosittain. 
Tämä tarkoittaa kokonaispäästöjen puolitta-
mista vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteena globaalit päästövähennykset
Rakentamisen ja rakennusten elinkaaren aikai-
set päästöt käsittävät jopa yli kolmanneksen 
koko maapallon hiilidioksidipäästöistä. Eri-
laisten ilmastotavoitteiden ylimmäksi stan-
dardiksi ovat muodostumassa niin sanotut 
tieteeseen perustuvat tai tieteenmukaiset 
tavoitteet.

“Consolis on sitoutunut Science Based 
Target -järjestelmän mukaisiin tavoitteisiin 
ja maailmanlaajuinen tavoitteemme on olla 
hiilineutraali vuonna 2050. Yhteistyö ilmasto- 
ja materiaaliteknologiaan erikoistuneiden 

Consolis Parma ja Betolar testaavat 
vähähiilistä betonia ontelolaattatuotannossa

kumppaneiden kanssa on todella mielenkiin-
toista ja se on avainasemassa toimialamme 
ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa”, sanoo 
Consolis-konsernin pääjohtaja Mikael Stöhr.

”Ontelolaatat ovat betonirakentamisessa 
keskeinen vaativa rakenteellinen ratkaisu. 
Kehitystyön onnistuminen mahdollistaa 
aidon murroksen laajasti rakennusliikkeiden 
betonirakentamisessa ensin Suomessa Parman 
kanssa ja myöhemmin Consoliksen muiden 
yhtiöiden kanssa yhteistyössä eri puolilla 
Eurooppaa ja maailmaa”, sanoo toimitusjoh-
taja Matti Löppönen Betolarilta.

Lisätietoja:
Juha Rämö, teknologiajohtaja,
Consolis Parma, puh. 040 574 0658
juha.ramo@consolis.com
Hannu Tuukkala, toimitusjohtaja
Consolis Parma, puh. 050 598 9292
hannu.tuukkala@consolis.com
Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oy, 
puh. 050 306 6335, matti.lopponen@betolar.com
Janne Rauramo, liiketoimintajohtaja, 
Eurooppa, Betolar Oyj
puh. 050 475 4900, janne.rauramo@betolar.com
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Usean vuoden kehityshanke
– Erittäin vähähiilinen CEVO-betoni on vaati-
nut meiltä kaikilta tavanomaistakin suurempia 
ponnistuksia. Täällä Ruduksessakin tuoteke-
hitystä on tehty jo parin vuoden ajan, laatu- ja 
kehitysjohtaja Mika Tulimaa kertoo.

Uuden sukupolven betoni on ollut emo-
yhtiö CRH:n konsernitason tutkimushanke, 
jota on tehty Suomen lisäksi muun muassa 
Hollannissa, Englannissa ja Belgiassa. 

– Aivan uudenlaisen betonin kehittäminen 
vaatii paljon testaamista. On selvitettävä, miten 
uudet raaka-aineet vaikuttavat betonin omi-
naisuuksiin, työstettävyyteen, käytettävyyteen, 
säilyvyyteen ja muihin ominaisuuksiin, kehi-
tyspäällikkö Mika Autio kertoo. – Vaati paljon 
testaamista, että saimme uuden betonin toimi-
maan samalla tavalla kuin nykyisin Suomessa 
käytettävät betonilaadut. 

Ruduksen Helsingin Konalassa sijaitsevan 
toimipisteen takapihalle valettiin laboratorio-
näytteiden alustana toimiva, tuplaraudoitettu, 
250 mm:n paksuinen maanvarainen laatta. 

Betonirakenteita 70 prosenttia pienemmillä päästöillä

CEVO – Uuden sukupolven betoni

Teksti: Dakota Lavento 
Kuvat: Sami Takarautio sekä Rudus Oy

Jykevän laatan tulee kestää betoniauton 
kuorma.

Testilaatan toukokuisessa valussa tutkit-
tiin, miten uuden sukupolven betoni käyttäy-
tyy todellisessa valussa: miten se pumppau-
tuu, kovettuu ulko-olosuhteissa ja millainen 
valun pinta on hiertää sekä kuinka herkkä 
valun pinta on kuivumiselle – tuleeko siihen 
esimerkiksi helposti plastisia halkeamia. 

Kun laatta saadaan käyttöön, voidaan seu-
rata uuden sukupolven betonin säilyvyyttä 
ja ominaisuuksia todellisessa käytössä kovan 
rasituksen alla. 

Testivalussa selvitettiin myös tuntuuko 
uusi betoni valettaessa samalta kuin taval-
linen betoni, onnistuuko sen täryttäminen 
yhtä hyvin ja millä tavalla se käyttäytyy hier-
rettäessä. 

Valmiiksi raudoitetusta 10 × 8 m2:n kokoi-
sesta muotista toinen puoli valettiin ensimmäi-
sessä testivalussa. Tästä puolikkaasta toinen 
puoli valettiin CEVO-betonilla ja toinen puoli 
jo pitempään markkinoilla olleella Ruduksen 

Vihreällä betonilla. Kumpaakin betonilaatua 
valuun tarvittiin noin 5 m3. 

Lämpötilaa mittaavat loggerit asennettiin 
kumpaankin päähän valettavaa laattaa, jotta 
valun lämpötilan kehittymistä voitiin seurata. 

– Puolet CEVO-betonilla valetusta osasta 
laattaa jälkihoidettiin erityisen hyvin ja toinen 
puoli jätettiin jälkihoitamatta, jotta saimme 
seurattua plastista halkeilua, Mika Tulimaa 
lisää.

CEVO-betoni kovettuu yhtä nopeasti tai 
jopa nopeammin kuin tavanomainen betoni.

Vastaus asiakastarpeisiin
Mika Tulimaa kertoo, että CEVO-betoni on 
kehitetty vastaamaan asiakkaiden toiveisiin 
ratkaista vähähiilisyystavoitteensa rakentami-
sessa. Vähähiilisten tuotteiden kehittäminen 
on osa Ruduksen Concrete Acts -ympäristö-
vastuuohjelmaa.

Markkinoilla on ollut jo saatavilla Ruduk-
sen Vihreä betoni -tuotesarja, jonka tuotteilla 
voidaan parhaimmillaan saavuttaa jopa 60 % 

Ruduksen uuden sukupolven vähäpäästöistä betonia, CEVO-betonia, saadaan pian työmaille. 
Konalan toimipisteellä uudella betonilla valettiin toukokuussa kovaan käyttöön tarkoitettu 
testilaatta.

CEVO-betonin hiilidioksidipäästö on jopa 70 prosenttia tavanomaista pienempi.
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pienempi hiilidioksidipäästö vastaavaan nor-
maaliin betonilaatuun verrattuna. 

Ruduksen CEVO-betonin hiilidioksidi-
päästö on kuitenkin jopa 70 prosenttia tavan-
omaista pienempi. Se sijoittuu uuden vähähiili-
syysluokituksen haastavimpaan GWP.40-pääs-
töluokkaan lujuusluokassa C30/37.

– CEVO-betonin pienet hiilidioksidipäästöt 
johtuvat siitä, että siinä on sementtiä todella 
vähäinen määrä. Lujuudenkehitystä ovat 
mahdollistamassa muut materiaalit, Mika 
Autio kertoo.

Tämän lisäksi CEVO-betoni kovettuu aivan 
yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin tavan-
omainen betonikin. Muotinpurkulujuus saavu-
tetaan siis pääosin vuorokaudessa.

Markkinoille kevättalvella 2023
Tällä hetkellä CEVO-betonia voidaan käyttää 
normaalissa rakentamisessa, sisäolosuhteissa 
ja ei-kantavissa rakenteissa, rasitusluokissa X0 
ja XC1. Soveltuvia kohteita ovat mm. sisäseinät 
ja pintabetonit.

Asiakkaiden koekäyttöön ei-kantavissa 
rakenteissa CEVO-betonia voidaan valmistaa 
jo nyt, ja rakenteellisissa kohteissa sitten, kun 
viimeisetkin kokeet on tehty. Tuote on kaikilta 
osin valmis markkinoille arviolta kevättalvella 
2023. 

Onnistunut valu CEVOlla
Koelaatan valu sujui kaikin puolin hyvin. 
CEVO-betoni käyttäytyi kuten normaali betoni 
eikä hierrettynä kahdella erilaisella vähähiili-
sellä betonilla valettua betonipintaa voi toisis-
taan erottaa. 

Mika Autio sanoo, että jo lähitulevaisuu-
dessa betonivalut toimivat juuri näin vähähii-
lisesti. – Koko valuketju voi olla tällä tavoin 
vähäpäästöinen. Kivikon betonitehdas käyt-
tää päästötöntä sähköä. Betoniauton säiliötä 
pyöritetään sähköllä ja pumppuauton pumppu 
pumppaa sähköllä. 

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Mika Autio
mika.autio@rudus.fi, 050 339 7694

1 Ruduksen Helsingin Konalassa sijaitsevan toimi-

pisteen takapihalle valettiin CEVO-betonilla labora-

torionäytteiden alustana toimivaa, tuplaraudoitettua, 

250 mm:n paksuinen maanvarainen laatta.

2 Projektipäällikkö Anna Silventoinen hiertää 

CEVO-betonilla valetun laatan pintaa. CEVO-betonin 

hiertäminen sujui tavanomaisen betonin tapaan.

3 CEVO-betoni käyttäytyi valussa kaikin puolin 

kuten normaali betoni. Kehityspäällikkö Mika Autio 

(kuvassa keskellä) sekä myös paikalla seuraamassa 

ollut laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa ovat tyyty-

väisiä: testilaatan valu ei paremmin olisi voinut sujua.

CEVO faktaa

• hiilidioksidipäästö on jopa 70 pro-
senttia tavanomaista pienempi.

• sijoittuu uuden vähähiilisyysluoki-
tuksen haastavimpaan GWP.40-pääs-
töluokkaan lujuusluokassa C30/37.

• kovettuu yhtä nopeasti tai jopa 
nopeammin kuin tavanomainen 
betoni.

• muotinpurkulujuus saavutetaan 
pääosin vuorokaudessa.

• tällä hetkellä saatavilla asiakkaiden 
koekäyttöön ei-kantavissa raken-
teissa, rasitusluokissa X0 ja XC1.

• soveltuvia kohteita ovat mm. sisä-
seinät ja pintabetonit.

• pienet hiilidioksidipäästöt johtuvat 
vähäisestä sementin määrästä.

Vähähiilinen ketju

• Betonitehdas käyttää päästötöntä 
sähköä

• Betoniauton säiliö pyörii sähköllä
• Betonin pumppaus sähköllä
• Autot kulkevat biodieselillä.

mailto:mika.autio@rudus.fi
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Uusien CEVO-pihakivien myötä tehtiin mer-
kittävä harppaus kohti päästöttömiä piha-
kiviä: CEVO-pihakivien päästövähennys on 
57 % verrattuna vuonna 2020 valmistettui-
hin tuotteisiin. Tähän on päästy käyttämällä 
CEVO-kivissä sementtiä hyvin vähän, juuri sen 
verran, että niitä voidaan betonikiviksi kutsua. 
Sementti on korvattu muilla vähäpäästöisillä 
sideaineilla, joiden ansiosta myös tuotteen 
lujuus- ja muut ominaisuudet ovat vastaavat 
kuin tavanomaisilla pihakivillä.

CEVO-pihakivien ero perinteisiin pihaki-
viin on käytännössä pelkästään hyvin pienet 
CO2-päästöt. Jos CEVO-pihakiven halkaisee, 
on halkaistun pinnan sävy hieman vihertävä. 
Muuta eroa kiven asentaja tai käyttäjä ei 
huomaa. CEVO-kivien julkisivupinta ei eroa 
mitenkään tavanomaisista pihakivistä. Samoin 
tuote on laatuominaisuuksiltaan täysin tavan-
omaista kiveä vastaava.

Betonisia pihakiviä käytetään Suomessa 
noin kaksi miljoonaa neliömetriä vuodessa. 
Suuret volyymit yhdistettynä betonin sideai-
neena käytettävän sementin valmistuspro-
sessissa vapautuvaan hiilidioksidiin tarkoit-
taa sitä, että potentiaali hiilidioksidipäästö-
vähennykseen on merkittävä. Kotimaisen ja 
kansainvälisen kehitystyön tuloksena Ruduk-
sella on onnistuttu vähentämään pihakivien 

1 Kankaanpään liikuntakeskuksen sisäänkäynnin 

kiveyksessä on yhdistetty betoni- ja luonnonkiviä.

2 Eroa CEVO-kiven ja tavanomaisen pihakiven 

välillä kivien asentaja tai käyttäjä ei huomaa.

3 CEVO-pihakivet vastaavat sekä laadullisesti että 

ulkonäöllisesti tavallisia pihakiviä.

Ruduksen vähähiiliset 
CEVO-pihakivet

hiilidioksidipäästöjä lähes 60 % vuoden 2020 
tuotantoon verrattuna.

Vähähiilisiä tuotteita kehittäessä yhdistyy 
hienosti sekä henkilökohtainen että yhtiöta-
son arvomaailma. Maisematuotteiden mark-
kinajohtajana meillä on oikeasti avaimet hiili-
dioksidipäästöjen vähentämiseen ja suunnan 
näyttämiseen, toteaa maisematuotteiden tuo-
teryhmäjohtaja Antti Sirén.

1

2
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CEVO-kivet saatavilla tilauksesta
Ensimmäinen kohde CEVO-pihakivillä on val-
mistumassa Kankaanpään liikuntakeskukseen. 
Toistaiseksi CEVO-pihakiviä valmistetaan asi-
akkaille tilauksesta. Jatkossa markkinakysyn-
nän kasvaessa CEVO-tuotteita lisätään myös 
varastovalikoimaan.

CEVO-kivet valmistetaan CEVO-betonista, 
jota tällä hetkellä voidaan käyttää kaikissa Ori-
mattilan betonituotetehtaalla valmistettavissa 
kivimalleissa ja tuoteluettelon mukaisissa 
väreissä. Värilliset kivet valmistetaan läpivär-
jättyinä. Toimitusaikalupaus on 4–6 viikkoa 
tilauksesta. 

CEVO-pihakiven hinta on linjassaan tällä-
kin hetkellä valikoimaan kuuluvien eri tavoin 
pintakäsiteltyjen tuotteiden, kuten hiekkapu-
hallettujen, antiikkikäsiteltyjen ja pestypin-
taisten, kanssa. CEVO-kiven hinta tavalliseen 
sileäpintaiseen peruskiveen verrattuna ei ole 
merkittävästi korkeampi. – Uskon, että tuote 
on monella tapaa houkutteleva vaihtoehto, ja 
kun haetaan ratkaisua ympäristökestävään 
rakentamiseen, Antti Sirén toteaa. 

Lähtökohtana oli saavuttaa kunnon harp-
paus betonin hiilidioksidipäästöjen pienentä-
miseksi – CEVO-pihakivien päästövähennys on 
57 % verrattuna vuonna 2020 valmistettuihin 
tuotteisiin. 

Kunnianhimoisen kehitysprojektin jälkeen 
valmiina kaupalliseen tuotantoon
Vähähiilisyyteen liittyvän kehitysprojektin 
lähtökohtana oli saavuttaa kunnon harppaus 
betonin hiilidioksidipäästöjen pienentämi-
seksi. Projekti käynnistyi pari vuotta sitten 
ja kehitystyötä on tehty sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti yhteistyössä emokonserni 
CRH:n kehityslaboratorioiden kanssa.

– CRH on maailman johtava rakennustuo-
tekonserni ja on ollut etuoikeus saada toimia 
aktiivisena osana sen kehitystoimintaa. Hienoa 
on ollut havaita Ruduksen korkea tekninen ja 
prosessiosaaminen. Tietotaito ei ole suinkaan 
liikkunut ainoastaan ulkomailta Suomeen, 
vaan kehitystyö on ollut aidosti monisuun-
taista, iloitsee Antti Sirén. 

Aktiivisen laboratorioissa toteutetun kehi-
tystyövaiheen myötä siirryttiin pienimuotois-
ten koe-erien valmistamiseen tehtailla, joissa 
tuotteiden ominaisuuksia ja valmistettavuutta 
seurattiin tarkasti. – Nyt olemme saavutta-
neet jo normaalin teollisen tuotannon tason. 
Voimme valmistaa suuriakin CEVO-pihakivie-
riä tilauksesta asiakkaillemme, Sirén lupaa. 

CEVO-kivien julkisivupinta ei eroa tavan-
omaisista pihakivistä. Myös laatuominaisuu-
det ovat täysin tavanomaista kiveä vastaavat.

Vähähiilisyyden taustalla 
useita toimenpiteitä
– Aloitimme CO2-päästövähennystoimen-
piteet tehtaillamme jo useita vuosia sitten. 
Useimmiten CO2-vähennykset ja energian 
säästö kulkevat käsi kädessä ja nyt poikkeuk-
sellisina aikoina tuntuu hyvältä, että energian 
säästötoimenpiteitä on tehty pitkäjänteisesti 
vuosien ajan, Sirén kiittelee ja jatkaa: – Tehtailla 
on käytössä useita sähkötrukkeja, tuotanto- ja 
toimistorakennusten lämmitysjärjestelmiä on 
uusittu, fossiilisista polttoaineista on siirrytty 
uusiutuviin mm. kiinteistöjen lämmityksessä 
ja valaisimet vaihdettu led-tekniikkaan. Kan-
nustamme myös sopimuskumppaneitamme 
toimimaan vastuullisesti ja uudella vähäpääs-
töisellä kalustolla. Tämä koetaan tärkeäksi 
osaksi asiakaskokemusta ja Rudus Formento 
-pihakivibrändiä.

Vuosien ajan reseptioptimoinnilla on otettu 
askeleita kohti vähähiilisyyttä: ensin vähen-
tämällä sementin käyttöä ja sen jälkeen vaih-
tamalla merkittävästi vähäpäästöisempiin 
sementtilaatuihin. Näillä toimenpiteillä pääs-
tövähennyksissä yllettiin noin 15 % luokkaan 
jo ennen CEVO-tuotteiden valmistusta.

Lisätietoja:
Iia Suikki, markkinointipäällikkö,  
maisematuotteet
puh. 020 447 4660
iia.suikki(at)rudus.fi

3



Sinä olet siellä.

Ammattilehtiin syvennytään. Ne imaisevat lukijansa toiseen maailmaan. Ne antavat lukijalleen 
keskimäärin kolmen vartin matkan rauhaisaan paikkaan – oman alan tiedon ja taidon äärelle. 

Ja virkeämpänä takaisin. aikakausmedia.fi/sinaoletsiella
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Betonin käyttö ympäristörakentamisessa 
– uusi kattava julkaisu suunnittelijoille ja käyttäjille

1113 2022

Betonin käyttö ympäristörakentamisessa 
-kirjan tavoitteena on inspiroida suunnitteli-
joita, ympäristörakentajia, rakennuttajia kuin 
myös tuotevalmistajia tavoittelemaan yhä kun-
nianhimoisempia ja laadukkaita maisema- ja 
ympäristöbetonirakenteiden ja erilaisten pin-
tojen toteutuksia. 

Betoni antaa vapautta ympäristön suunnitteluun. Ympäristörakentamisen materiaalina 
betoni tarjoaa laajoja mahdollisuuksia suunnitteluratkaisuihin erilaisissa käyttökohteissa. 
Betoni materiaalina sopii hyvin ympäristö- ja infrarakenteisiin, koska se kestää kosteutta 
ja säärasitusta, mekaanista kulutusta sekä korkeita lämpötiloja. Betoni myös vaimentaa 
ääntä, tasaa lämpötila vaihteluja ja suojaa säteilyltä. Betonin koostumus määritellään 
aina tarkasti käyttökohteen mukaan. Materiaalin luotettavuus ja kestävyys, erilaiset 
väribetonit ja pintakäsittelyt sekä standardoitujen tuotteiden laaja saatavuus puoltavat 
betonin käyttöä.

Hyvin suunnitellut betonirakenteet voivat vanheta kauniisti, kun materiaalin ikäänty-
misprosessi huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Betonituotteiden elinkaari on pitkä 
ja elinkaaren lopussa betonituotteet ja -rakenteet voidaan joko käyttää uudelleen tai 
murskata ja kierrättää eri tavoin.

Betonin käyttö ympäristörakentamisessa -kirja on laadittu monialaisena yhteistyönä alan 
asiantuntijoiden kanssa. Sen tavoitteena on inspiroida suunnittelijoita, ympäristöraken-
tajia, rakennuttajia kuin myös tuotevalmistajia tavoittelemaan yhä kunnianhimoisempia 
ja laadukkaita maisema- ja ympäristöbetonirakenteiden ja erilaisten pintojen toteutuk-
sia. Kirjan sisältöön on koottu laajasti tietoa, osaamista ja ohjeita, joilla yhdessä voimme 
rakentaa entistä laadukkaampaa ympäristöä.

ISBN 978-952-5351-23-1  
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Kirjan sisältöön on koottu laajasti tietoa, 
osaamista ja ohjeita, joilla yhdessä voimme 
rakentaa entistä laadukkaampaa ympäristöä.

Katso ja lataa julkaisu maksutta jo nyt 
verkossa:
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By Vähähiilisyysluokitus

BY-Vähähiilisyysluokitus on vapaaehtoinen, 
kansallinen luokitus betonin CO2-päästöjen 
ilmoittamiseksi. Luokituksen tarkoituksena on 
luoda alalle tuotemerkeistä riippumaton, yhte-
näinen tapa kuvata erilaisia vähähiilisempiä 
betonilaatuja. Betonin lujuusluokkien kanssa 
analoginen päästöluokitus helpottaa vähähii-
listen betonien määrittelyä rakennusten suun-
nitteluvaiheessa. Luokituksen perimmäisenä 
tavoitteena on vähentää betonin valmistuksen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

BY-Vähähiilisyysluokituksessa betonilaa-
dut jaotellaan luokkiin hiilidioksidipäästöjen 
perusteella. Luokitus käsittää yhteensä 16 eri 
betonilaatua ja yhteensä 5 eri vähähiilisyys-
luokkaa. Luokitus on betoniresepti- ja beto-
niasemakohtainen. Betonin valmistaja voi 
luokitella haluamansa betonireseptit vähä-
hiilisyysluokkiin edellyttäen, että reseptin 
päästöarvo täyttää luokituksen vaatimukset.

BY-Vähähiilisyysluokituksesta vastaa 
Suomen Betoniyhdistys ry (BY). Luokitus on 
tehty vuosien 2021 ja 2022 aikana ja luokituksen 
tekemiseen ovat osallistuneet Suomen Betoni-
yhdistys ry, Betoniteollisuus ry sekä Aalto-yli-
opisto. Luokitustyötä on ohjannut laaja-alai-
nen BY:n hallituksen nimeämä työryhmä.

BY-Vähähiilisyysluokitukseen liittyvä mate-
riaali on koottu internet-sivuille.

Sivuilta löytyvät maksuttomat käyttöoh-
jeet suunnittelijalle ja tilaajalle sekä betonin 
valmistajalle. Sivuilta löytyvässä vuosittain 
päivittyvässä taustaraportissa esitetään luo-
kituksen periaatteet sekä laskelmissa käytet-
tävät raaka-aineiden, kuljetusten sekä energian 
ominaispäästöt. Sivun oikeasta ylälaidasta 
pääsee betonivalmistajien käyttöön tehtyyn 
maksulliseen BY-Vähähiilisyyslaskuriin.

https://vahahiilinenbetoni.fi

by 64 Tuulettuvat 
julkisivut 2021

Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevai-
suudessa kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa 
säärasitusta, minkä johdosta julkisivurakentei-
den suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiin-
nittää aiempaa enemmän huomiota. Samalla 
pitkäikäisten, luonnon rasituksia kestävien 
ja arvonsa säilyttävien julkisivujen merkitys 
korostuu entisestään.

Tähän ohjeeseen on kerätty tuulettuvia jul-
kisivurakenteita koskevat hyvän rakentamis-
tavan mukaiset suunnittelu- ja toteutusohjeet 
rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä uudis- 
että korjausrakentamista silmällä pitäen. Ohje 
on suunnattu kaikille tuulettuvien julkisivura-
kenteiden parissa toimiville - arkkitehdeille, 
rakennesuunnittelijoille, työmaatoteutuksesta 
vastaaville sekä kiinteistön ylläpitäjille ja omis-
tajille. Ohje on laadittu Tampereen teknillisellä 
yliopistolla.
 
Nimeke: by 64 Tuulettuvat julkisivut 2021
Hinta: 62,00 € (56,36 € alv 0 %)
 
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi/
sivu/tuote/by-64-tuulettuvat-julkisi-
vut-2016/1190146
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by 75 Muurattujen ja 
rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimus

Ohje käsittelee muurattujen julkisivuraken-
teiden ja niin kovalle alustalle kuin lämmö-
neristeiden päälle toteutettujen rappausten 
kuntotutkimuksia.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkijan tulee tuntea tutkittavat raken-
teet, niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitus-
tekijät sekä korjausmenetelmät. Muurattujen 
rakenteiden tunteminen on oleellista usein 
myös rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä 
alusrakenteena on usein muuraus. Muura-
tuissa raketeissa kuntotutkijan tulee erityisesti 
tuntea kuorimuuri- ja massiivirakenteiden erot 
ja rapatuissa julkisivuissa eri alustoille toteu-
tettujen ratkaisujen erot.

Kuntotutkimuksen sisältö suunnitellaan 
kullekin kohteelle erikseen. Tutkimusmene-
telmät valitaan siten, että kuntotutkimuksessa 
selvitetään oikeita ja oleellisia asioita. Kunto-
tutkimuksen lopuksi eri vaiheissa kertyneet 
tiedot ja johtopäätökset kootaan kuntotutki-
musraporttiin.

Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja 
rapattujen julkisivujen kuntotutkijoille ja kun-
totutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat 
perustiedot kyseisten julkisivurakenteiden 
kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteutta-
miseen ja tilaamiseen.

Tuotetyyppi: Pehmeäkantinen kirja 
Vuosi: 2021 
Sivumäärä: 180
Tuotetunnus: 9789527314050
Tilaukset: Rakennustietokauppa: 
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/
tuote/by-75-muurattujen-ja-rapattujen-julki-
sivujen-kuntotutkimus/3905031
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Suomen Betoniyhdistys ry (BY) on riippumaton betonin oikeaa käyttöä edistävä teknis- 
tieteellinen asiantuntijayhdistys, jonka jäsenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri 
osapuolia. Jäseninä on niin rakennesuunnittelijoita, arkkitehtejä, tutkijoita, urakoitsijoi-
ta kuin betonin, betonituotteiden sekä niiden osa-aineiden valmistajia. Yhdistys julkai-
see teknisiä ohjeita, järjestää alan koulutusta ja jäsentilaisuuksia, osallistuu betonialan 
pätevyysjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä toimii alan tutkimus- ja kehitys- 
toiminnan tukena.

Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Eteläranta 10)
00131 Helsinki
Puh. 09 12991
www.betoniyhdistys.fi

Ohje käsittelee muurattujen julkisivurakenteiden ja niin kovalle alustalle 
kuin lämmöneristeiden päälle toteutettujen rappausten kuntotutkimuksia.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkijan tulee tuntea tutkitta-
vat rakenteet, niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitustekijät sekä korjaus-
menetelmät. Muurattujen rakenteiden tunteminen on oleellista usein myös 
rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä alusrakenteena on usein muuraus. 
Muuratuissa raketeissa kuntotutkijan tulee erityisesti tuntea kuorimuuri- 
ja massiivirakenteiden erot ja rapatuissa julkisivuissa eri alustoille toteu-
tettujen ratkaisujen erot.

Kuntotutkimus suunnitellaan kullekin kohteelle erikseen. Tutkimus mene- 
telmät valitaan siten, että kuntotutkimuksessa selvitetään oikeita ja oleel-
lisia asioita. Kuntotutkimuksen lopuksi eri vaiheissa kertyneet tiedot ja 
johtopäätökset kootaan kuntotutkimusraporttiin.

Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutki-
joille ja kuntotutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat perustiedot ky-
seisten julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteuttami-
seen ja tilaamiseen.
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Betonin yhteystiedot 2021 
– osoite: Eteläranta 10

.com

PL 381 (Eteläranta 10, 10. 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 Janne Kihula
040 514 65 10
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
Projektipäällikkö Tommi Kekkonen
050 350 8820
etunimi.sukunimi@betoni.com
Viestintäassistentti Nina Loisalo
050 368 9072
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi
Toimitusjohtaja Mirva Vuori
040 765 7672
Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641
Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556
Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

Betoninäyttely ja opastus 
on avoinna Eteläranta 
10:ssa ja 10. kerroksessa

Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry  muut-
tivat Rakennustuoteteollisuus RTT:n mukana 
1.2.2018 Eteläranta 10:een ja 10. kerrokseen. 
Yhteisissä tiloissa toimii betonipinta näyttely, 
joka esittelee mm. erilaisia betonin väri- ja 
pintakäsittelytapoja. Näyttely on avoinna 
toimiston aukioloaikoina klo 8.15–16.00. Esit-
telystä voi sopia etukäteen arkkitehti Maritta 
Koiviston kanssa, gsm 040–9003577 tai maritta.
koivisto@betoni.com.
www.betoni.com 

Ilmoittajaluettelo 3  2022

Ilmoittaja Sivu
Afry Oy / Vahanen Yhtiöt Oy 10
Ardex Academy IV kansi
ART-Betoni Oy 2
Betonilaatta Oy 7
Betoniluoma Oy 8
BetPro / Reckli 5
Cadmatic EAC 6
Contesta Oy 3
Finnsementti Oy III kansi
Haahtela Oy 6
Hi-Con 3
Julkisivuyhdistys JSY r.y. 5
Lakan Betoni Oy  6
Lammin Betoni Oy 5
Lujabetoni Oy 3
Peikko Finland Oy II kansi
Pielisen Betoni Oy 3
Rudus Oy 4
Schwenk Suomi Oy 3
Suutarinen Yhtiöt 9
Sweco Oy 7
YTB Oy 3
Ulma Ltd / Seroc Oy 4

Tilaajan ohje_Muurattujen 
ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimus 2022

Tämä Tilaajan ohje on laadittu omistajan näkö-
kulmasta kiinteistönpidon ja korjaussuunnit-
telun tueksi. Ohjeen avulla kiinteistönomistaja 
osaa tilata rakennukseensa soveltuvan ja riit-
tävän kattavan kuntotutkimuksen. 

Tilaajan ohje perustuu muurattujen ja 
rapattujen rakenteiden kuntotutkijoille aiem-
min julkaistuun ohjeeseen "by 75 Muurattujen 
ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2021". 

Ohje on luettavissa ja ladattavissa maksutta 
Betoniyhdistyksen sivuilta: 

www.betoniyhdistys.fi ja https://issuu.com/
betoniyhdistys/docs/tilaajan_ohje_muurattu-
jen_ja_rapattujen_julkisivuj

TILAAJAN OHJE:  
MUURATTUJEN JA RAPATTUJEN 
JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUS 2022
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