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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. 
 
Lisätietoa BY-Vähähiilisyysluokituksesta: 
https://vahahiilinenbetoni.fi

Betonin käyttö 
ympäristörakentamisessa 
– uusi kattava julkaisu 
suunnittelijoille ja käyttäjille 

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. 

Kirjan sisältöön on koottu laajasti tietoa, 
osaamista ja ohjeita, joilla yhdessä voimme 
rakentaa entistä laadukkaampaa ympäristöä.

Katso ja lataa julkaisu maksutta jo nyt ver-
kossa:   
https://issuu.com/kivirakentaminen/docs/
betonin_kaytto_ymparistorakentamisessa

Lataa julkaisu PDF-muodossa:
https://maisemabetoni.fi/fin/wp-content/
uploads/2022/04/Betonin-kaytto-ymparisto-
rakentamisessa-aukeama.pdf

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.
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Betoniteollisuus ry

Uusi Betoni 
-verkkolehti välittää 
ajankohtaisimmat tiedot
Tutustu Betoni -verkkolehteen

Betoni on rakennusalan ammattilehti, jonka 
tehtävänä on välittää rakennusalan ammatti-
henkilöille betonirakentamisen uusin tieto ja 
viimeisimmät kehitysnäkymät. Lehti kartoit-
taa betoniarkkitehtuurin ja -teknologian sekä 
teollisen rakentamisen kehityskuvan niin koti-
maassa kuin kansainvälisestikin. Vakiopalstoja 
ovat tekniset palstat ja Betoniteollisuus ry:n ja 
BY:n järjestämät koulutusohjelmat. Betoni toimii 
myös alan tapahtumien tiedotusvälineenä.

Betoni on suunnattu rakennusalan asian-
tuntijoille rakennuttamis-, suunnittelu- ja 
rakentajatehtävissä sekä kaupan ja teollisuu-
den palveluksessa ja viranomaistehtävissä toi-
miville. Myös alan tutkimus ja oppilaitokset 
kuuluvat lehden jakeluun.

Betoni on perustettu vuonna 1930. Se ilmes-
tyy vuoden aikana neljästi 96–120 sivuisena.

Uusi Betoni-verkkolehti 
kulkee käsi kädessä
Painettua lehteä tukemaan on perustettu uusi 
Betoni-verkkolehti. Painettu lehti ilmestyy 4 
kertaa vuodessa, kun taas verkossa voi olla 
pienempiä uutisia aika taajaankin. Painettu 
lehti taustoittaa alaa aikakausilehtityyppisenä 
julkaisuna, verkkolehti elää ajan hermolla. Toki 
osa artikkeleista kannattaa julkaista molem-
missa kanavissa.

Verkkolehteä aktiivisimmat lukijat käyttä-
vät viikoittain -ja siihen on helppo palata bus-
sissa, junassa, missä vain liikkuukin. Painetun 
lehden parissa viihdytään, kun on hetki aikaa 
itselle vaikka kahvikupin lomassa.
Lisätietoja:
https://betoni.com/lehti/tietoa-lehdesta/
Päätoimittaja
Maritta Koivisto, päätoimittaja Betoni,
arkkitehti SAFA
Puh. 040 900 3577, maritta.koivisto@betoni.com

https://vahahiilinenbetoni.fi
https://maisemabetoni.fi/fin/wp-content/uploads/2022/04/Betonin-kaytto-ymparistorakentamisessa-aukeama.pdf
https://maisemabetoni.fi/fin/wp-content/uploads/2022/04/Betonin-kaytto-ymparistorakentamisessa-aukeama.pdf
https://maisemabetoni.fi/fin/wp-content/uploads/2022/04/Betonin-kaytto-ymparistorakentamisessa-aukeama.pdf
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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 1  2023

Ilmoittaja Sivu
ART-Betoni Oy 6
Betoniluoma Oy II kansi
BetPro / Reckli 5
Cadmatic EAC 2
Finnsementti Oy III kansi
Julkisivuyhdistys JSY r.y. 5
Lammin Betoni Oy 5
Pielisen Betoni Oy 2
Schwenk Suomi Oy 3
Seroc Oy / Ulma Ltd 4
Sirius Pro / Betoni-Sampo Oy 3
Suomen TPP Oy 4
Swerock Oy 3
Unique Metal Oy Uusimaa 2

by 74 Ohje betonin 
alkali-kiviainesreaktion 
hallitsemiseksi 2022
 
Ohjeessa käydään läpi alkali-kiviainesreaktiota 
ja sen vaikutusta betonirakenteiden säilyvyy-
teen. Lisäksi annetaan ohjeita alkali-kiviai-
nesreaktion välttämiseen, kiviainesten reak-
tiivisuuden käsittelemiseen ja testaamiseen, 
betonirakenteiden turvalliseen toteutukseen 
reaktiivisen kiviaineksen kanssa sekä AKR:n 
tunnistamiseen ja reaktiosta kärsivien betoni-
rakenteiden korjaamiseen.

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti betonira-
kenteita suunnitteleville rakennesuunnitteli-
joille. Lisäksi siinä on tärkeää tietoa kiviaines- 
ja valmisbetonitoimittajille, betonitutkimusla-
boratorioille sekä petrografiaan ja kiviainestut-
kimuksiin perehtyneille geologeille.
 
Nimeke: by 74 Ohje betonin alkali-kiviaines-
reaktion hallitsemiseksi 2022 
Tuotetyyppi: Pehmeäkantinen kirja
Vuosi: 2022 
Sivumäärä: 49
Kustantaja: By-koulutus
Tuotetunnus: 9789527314289 
Hinta: 66,00 € (60,00 € alv 0 %)
Tilaukset: Rakennustietokauppa: 
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/
tuote/by-74-ohje-betonin-alkali-kiviainesre-
aktion-hallitsemiseksi-2022/4674064

Tilaa E-kirja Ellibsin e-kirjahyllypalvelusta: 
https://www.ellibs.com/fi/yrityksille
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