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Perustietoa betonista
Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Tämän mahdollistaa raaka- aineiden hyvä saatavuus ja yksinkertainen valmistusteknologia. Betoni on kivipohjaisena materiaalina kestävä, luja ja vähän huoltoa vaativa.
Betoni on sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan yksi taloudellisimmista rakennusmateriaaleista. Sitä käytetään sekä talonrakentamisessa että infrastruktuurin rakentamisessa. Sitä voidaan käyttää joko tehtaassa koneellisesti ja automatisoidusti tehtyinä valmisosina tai työmaalla paikalla valaen.
Sen massiivisuus tasaa sisälämpötiloja, betonirakennukset ovat tiiviitä ja säästävät energiaa koko elinkaaren ajan. Betonilla saadaan asuntoihin myös hyvä ääneneristävyys ja paloturvallisuus.
Betonin käyttö maailmassa on vuosittain noin 5 miljardia tonnia (2 mrd kuutiometriä). Suomessa vuosittainen käyttö on 5 miljoonan kuutiometrin luokkaa, eli noin yksi kuutio asukasta kohti. Tästä noin 60 % käytetään rakennuksiin ja noin 40 % infrastruktuurin rakentamiseen.
Rakennusten, infrastruktuurin ja rakennusmaan kokonaisarvo on yli 70 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta. 
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n. 2000 vuotta vanha 
Pantheon Roomassa on 
tunnetuimpia vanhoja 
betonirakenteita

Portland-sementti 
keksittiin1800-luvulla

Suomeen 1800-luvun lopulla

Yleistyi nopeasti sekä 
talonrakennuksessa että 
tie- ja vesirakentamisessa
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Betonin historiaa
Rooman Pantheon on yksi tunnetuimpia varhaisimpia betonirakenteita. Siinä vanhaa tekniikkaa oli kreikkalaisilta peritty kivirakentamisen taito ja uutta tekniikkaa betonirakentamistapa. Roomalaisessa betonissa käytettiin sideaineena potsolaania, silikaa sisältävää vulkaanista tuhkaa.
Uudelleen betonia ryhdyttiin käyttämään 1800-luvulla Portland-sementin keksimisen jälkeen ja käyttö levisi nopeasti 1900-luvulla.
Muottiin valettava kivi, johon lisättiin raudoitusta, avasi uudet mahdollisuudet suunnitella rakennuksiin avaria tiloja sekä rakentaa siltoja. Raudoituksia alettiin kokeilla betonissa 1800-luvun puolivälissä. Tieto betonin käytöstä rungon rakentamiseen levisi maailmanlaajuisesti Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900. Esimerkiksi Helsinkiin nousi nopeasti aikansa uutta betoniarkkitehtuuria ja -tekniikkaa edustavia julkisia rakennuksia, mm. Rautatieasema, Eduskuntatalo, Stockmann ja Taidehalli. 
Betoni otettiin käyttöön kaikilla rakentamisen osa-alueilla. Esimerkki arvostetusta betonirunkorakentamisesta on 1930-luvun Töölö taloineen ja stadioneineen.
Betoni valtasi alaa myös tie- ja liikennejärjestelyiden, vesi- ja viemäröintijärjestelmien sekä teollisuuden ja tuotannon rakentamisen yhteydessä. Liikenneyhteyksiä parannettaessa rakennettiin monia suuria holvi- ja kaarisiltoja.
Betoniteollisuutta alettiin kehittää elementtiteknologian avulla 1950-luvulla. Ensimmäiset julkisivuelementit kiinnitettiin Viljo Revellin suunnittelemaan Palace-taloon. Esimerkkejä varhaisesta betonirakentamisesta ovat arkkitehti Silvennoisen suunnittelema Pihlajamäen asuinalue ja arkkitehtien Viljo Revellin ja Aarne Ervin suunnittelema Tapiola. 
Suomalaisen betonirakentamisen kritisoitu jakso ajoittuu 1960-70-luvun lähiöihin. Tuolloin oli rakennettava nopeasti edullisia, varustetasoltaan hyviä asuntoja. Rakennusteollisuus kykeni vastaamaan ajan haasteisiin. Urakoitsijat toivat betonirakentamiseen suur- ja pöytämuottitekniikan sekä kenttävalimot, joissa ensimmäiset sandwich-julkisivuelementit valmistettiin. Aluerakentamissopimusten turvin tuotantoa ryhdyttiin edelleen teollistamaan. 
1970 julkaisi Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestön (SBK) betonielementtijärjestelmä BES:n, joka vakioi betonielementtityypit ja liitosdetaljit siten, että urakoitsijat voivat hankkia valmisosia useilta toimittajilta samaan rakennukseen. Kantavien seinien ja pitkien esijännitettyjen välipohjalaattojen käyttö antoi lähes vapaat vaihtelumahdollisuudet asuntojen pohjaratkaisujen suunnittelulle.
Kahdeksankymmentäluvun alkuun tultaessa rakennetun miljöön laatuun alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Betonirakenteita ja -pintoja lähdettiin edelleen kehittämään. Kehitystyö näkyy tämän päivän monimuotoisena ja laadukkaana betonirakentamisena.
Arkkitehtuuri, koko rakennuksen ominaisuudet, elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset ohjasivat kehitystä 1990-luvulla.



Betoni = sementtiä, kiviainesta 
ja vettä
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+ +

Pääosin kotimaisia

Helposti saatavilla

Luonnosta peräisin

Muun teollisuuden sivu- 
tuotteita käytetään myös
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Betoni = sementtiä, kiviainesta ja vettä
Betonin valmistuksessa sekoitetaan luonnon materiaaleja, kuten kiviainesta, vettä ja sementtiä keskenään. Siitä ei aiheudu haitallisia päästöjä.
Betoniin käytettävä kiviaines on uusiutumaton, mutta käytännössä täysin ehtymätön luonnonvara. Suomessa käytetään luonnon kiviaineksia noin 16 tonnia asukasta kohti vuodessa eli kaikkiaan noin 80 miljoonaa tonnia. Betonikiviainesten osuus tästä on noin 10 % eli 8 - 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Suhteellinen osuus vaihtelee kuitenkin merkittävästi eri puolella Suomea ja erityisen suuria käyttömäärät ovat kasvukeskuksien läheisyydessä.
Tavallinen vesijohtovesi soveltuu betoniin. Betonin valmistuksessa syntyvä tuore ylijäämäbetoni erotetaan tehtaalla pesemällä karkeaksi kiviaineeksi ja betonilietteeksi. Edelleen lietteestä selkeytetään altaissa kiintoaines erilleen. Vesi kierrätetään uudelleen prosessiin.



Betonia käytetään Suomessa 
vuosittain 1 kuutiometri / asukas
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Talonrakennus 50 %Talonrakennus 50 %

Betoni on yleisin 
talonrakennuksen materiaali

Infrarakentaminen 40 %Infrarakentaminen 40 %

Muu käyttö 10 %Muu käyttö 10 %

Betonin tärkeimmät käyttökohteet:
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Betonia tarvitaan Suomessa vuosittain 1 kuutiometri / asukas
Betoni on sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan yksi taloudellisimmista rakennusmateriaaleista. Betonia käytetään sekä talonrakentamisessa että infrastruktuurin rakentamisessa. Sitä voidaan käyttää joko tehtaassa koneellisesti ja automatisoidusti tehtyinä valmisosina tai työmaalla paikalla valaen.
Betonin käyttö maailmassa on vuosittain noin 5 miljardia tonnia (2 mrd kuutiometriä). Suomessa vuosittainen käyttö on 5 miljoonan kuutiometrin luokkaa, eli noin yksi kuutio asukasta kohti. Tästä noin 60 % käytetään rakennuksiin ja noin 40 % infrastruktuuriin.
Talonrakentamisessa Suomessa betonin osuus on runkorakenteista noin 40 % ja julkisivuista noin 15 %.



Betonin tuotanto on 
pitkälle automatisoitu
Kiviainesten vastaanotto 
ja punnitus

Sementtisiilot

Betonin sekoitus

Valmiin tuotteen purku 
autoon

Betonin tuotannon 
päästöt ovat vähäiset
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Betonin tuotanto on pitkälle automatisoitu
Betonin valmistus sisältää betonin raaka-aineiden vastaanoton ja varastoinnin, kiviaineksen ja veden lämmityksen tarvittaessa, betonin osa-aineiden mittauksen, massan sekoituksen, notkeuden säädön sekä laadunvalvonnan. Betonitehtailla betonin valmistus on lähes täysin automatisoitu. Valmistuksesta ei aiheudu haitallisia päästöjä. 
Valmisbetoniasemia on hyvin monen kokoisia ja niiden tuotantokapasiteetissa on suuria eroja. Kiinteät asemat sijaitsevat yleensä suurempien asutuskeskusten yhteydessä palvellen useita eri työmaita. Siirrettäviä asemia käytetään lähinnä suurilla, yksittäisillä työmailla.
Betoni valmistetaan ennakolta tehdyn suhteituksen mukaan, jossa on ilmoitettu osa-aineiden määrät kilogrammoina betonikuutiometriä kohden. Eri osa-aineet, kuten vesi, kiviaines, sementti ja lisäaineet, punnitaan vaa’alla ja lisätään betonisekoittimeen. Betonin sekoitus kestää yleensä 60-90 sekuntia. 
Betonin seosaineena voidaan hyödyntää muun teollisuuden sivutuotteita:
- Lentotuhkaa saadaan kivihiilen poltosta voimalaitoksissa. Lentotuhkan käytöstä saadaan hyötyä sekä tuoreen että kovettuneen betonin ominaisuuksiin. Se voi toimia betonissa hienoaineksena tai sillä voidaan korvata sementtiä.
- Masuunikuonaa syntyy raudan valmistuksen yhteydessä Suomessa satoja tuhansia tonneja vuodessa. Nopeasti jäähdytettynä ja jauhettuna masuunikuona saa piilevät eli latentit hydrauliset ominaisuudet. Sillä voidaan osittain korvata portlandsementtiä. Masuunikuona sopii myös hyvin suurten rakenteiden valuun.
Luonnon kiviainesta voidaan korvata myös muilla materiaaleilla: Betonimurske on yleisesti käytössä. Myös murskattua lasia ja tiiltä voidaan käyttää betonissa, mutta niiden huonompien lujuus- ja säilyvyysominaisuuksien vuoksi ne soveltuvat käytettäväksi lähinnä sisätiloissa. Myös kaivoksissa syntyvää sivukiveä käytetään betonin kiviaineksena.



Toisaalta valmistuksen perustana 
on ammattitaitoinen käsityö
Julkisivun tekeminen on 
vaativaa ammattityötä
Mittatilaustyönä tehtävät 
palkit ja pilarit ovat ammat- 
tilaisen taidonnäytteitä
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Toisaalta valmistuksen perustana on ammattitaitoinen käsityö
Osa betonituotteiden tuotannosta on käsityövaltaista ja vaatii korkeaa ammattitaitoa. Esimerkkejä tästä ovat julkisivuelementit ja kohteen mukaan räätälöidyt tuotteet, esimerkiksi pilarit, palkit ja erikoiselemetit.
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Laaja tuotevalikoima pitkälle automatisoiduista tuotantolaitoksista
Betoni ja betonirakenteet valmistetaan koneellisesti ja osin automatisoiduilla tuotantolinjoilla. Tehtaassa on betonisekoitin raaka-ainesiiloineen. Tuotteista riippuen tehtaan toimintamalli ja laitteisto vaihtelevat. 
Esimerkkejä:
Ontelolaatat
Ontelolaatat valetaan noin 100 metriä pitkillä valualustoilla liukuvaluna ilman erillisiä muotteja. Ontelolaatassa raudoitteena toimivat jänneteräkset jännitetään ennen laatan valua. Tuote muotoutuu valun aikana valukoneen betonia tiivistävän vaikutuksen ansiosta. Valukoneen hoitaja määrittää valun alkaessa reseptin, tuotetyypin ja pituuden, jonka jälkeen betoni siirtyy automaattisesti betoniasemalta valukoneelle. Valukoneen hoitaja mittaa ja merkitsee heti valun jälkeen katkaisukohdat ja tuote merkitään. Aukot ja varaukset tehdään valun jälkeen tuoreeseen betoniin. Kaivumassat voidaan käyttää uudelleen prosessissa. Aukkojen kaivun jälkeen valettu alusta peitetään ja tuotteen annetaan kovettua laukaisulujuuteensa. Tämän jälkeen laatat sahataan mittausmerkintöjen mukaan timanttiterien avulla ja siirretään varastoon.
Kevytsoraharkot
Kevytsoraharkkojen raaka-aineena käytetään erilaisia kevytsoralajikkeita, luonnonhiekkaa, lentotuhkaa, sementtiä ja vettä. Lämmöneristettyjä harkkoja valmistettaessa harkkokappaleiden väliin asennetaan polyuretaanista valmistettu lämmöneriste.
Harkkojen valmistuksessa raaka-aineet sekoitetaan keskenään ja maakuiva massa annostellaan harkkokoneen muottiin. Tuotteen tiiviys varmistetaan täryllä, joka toimii koko ajan. Aluslevyjen päällä olevat harkot kuljetetaan lievään lämpökäsittelyyn (noin +40 oC) tai niiden annetaan olla noin vuorokauden ajan noin +20 oC lämpöisessä tehdashallissa.
Putket ja renkaat
Nykyaikaiset betoniputket ja kaivot, sekä niitä täydentävät osat, kuten käyrät ja soviteputket, muodostavat yhteensopivan kokonaisuuden, EK järjestelmän (EK=esiasennettu kumitiiviste). Järjestelmän käyttö alkoi yleistyä 1980 luvulla ja siihen vuosikymmenen lopulla tehtyjen teknisten parannusten ja täydennysten jälkeen sitä käytetään paitsi tavanomaisissa viemärijärjestelmissä myös matalapaineviemäreissä, raakavesilinjoissa ja vaativissa teollisuusputkistoissa.
Betonikattotiilet
Kattotiilien, kuten ontelolaattojenkin, valmistuksessa käytetään erittäin jäykkää betonimassaa. Varsinainen tiilen valmistus tapahtuu tiilikoneessa, joka puristaa betonimassan oikeaan muotoonsa öljyttyjen muottien päälle. Yhtenäinen tiililetka katkotaan veitsiyksikössä muotien rajapinnasta. Tämän jälkeen yksittäiset tiilet erotellaan ja kasetoidaan betonin alkukovettumista varten.
Kattotiilibetoni kovettuu uunissa. Sen jälkeen tiilet kuljetetaan muotinerotuspisteeseen, jossa muotti irrotetaan tiilestä. Tiili jatkaa linjalla maalaukseen ja laaduntarkkailupisteen kautta pakkaukseen.
Raskaan liikenteen alueiden päällysteet
Raskaan liikenteen alueilla päällysteen on kestettävä monenlaista kuormitusta ja rasitusta; esimerkiksi painavia kulkuneuvoja, kulutusta, staattisia tai dynaamisia pistekuormia, polttoöljyä ym. kemikaaleja, lämpötilavaihteluja, jäätymistä, sulamista ja auringon kuumuutta urautumatta, painautumatta tai siirtymättä paikoiltaan.�Nykyaikainen betonikivipäällyste on vahva, näyttävä ja ajoturvallisuutta lisäävä pinta katujen, suojateiden, linja-autopysäkkien, teollisuuspihojen, lastausalueiden, satamien ja myös lentokenttäalueiden päällysteeksi.
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YmpäristörakentaminenVäylät

Muu infra

Rakennukset
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Betonista tulevaisuuden elinympäristöjä
Betoni on sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan yksi taloudellisimmista rakennusmateriaaleista. Betonia käytetään sekä talonrakentamisessa että infrastruktuurin rakentamisessa. Sitä voidaan käyttää joko tehtaassa koneellisesti ja automatisoidusti tehtyinä valmisosina tai työmaalla paikalla valaen.
Betonin käyttö maailmassa on vuosittain noin 5 miljardia tonnia (2 mrd kuutiometriä). Suomessa vuosittainen käyttö on 5 miljoonan kuutiometrin luokkaa, eli noin yksi kuutio asukasta kohti. Tästä noin 60 % käytetään rakennuksiin ja noin 40 % infrastruktuuriin.
Talonrakentamisessa Suomessa betonin osuus on runkorakenteista noin 40 % ja julkisivuista noin 15 %.
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Ilman betonia ei infrastruktuuri toimi 1-2
Betoni sopii infrarakenteisiin hyvin, koska se kestää kosteutta, säärasituksia, mekaanista kulutusta sekä korkeita lämpötiloja. Betoni myös vaimentaa ääntä, tasaa lämpötilavaihteluja ja suojaa erilaiselta säteilyltä.
Betoni on paras materiaali moniin tarkoituksiin mm. teiden ja rautateiden rakentamisessa, silloissa ja tunnelirakenteissa. Sitä käytetään myös mm. ratapölkyissä, aallonmurtajissa ja laitureissa. Se on yleinen erilaisten siilojen ja säiliöiden materiaali mm. maataloudessa ja teollisuudessa. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaupunkien ja kuntien viemäriputkistot sekä noin 400 vesitornia on rakennettu betonista. Myös esimerkiksi tuulivoimaloiden jalat voidaan tehdä jännitetyistä betonielementeistä.



Ilman betonia ei infrastruktuuri toimi

Toimivat infrarakenteet ovat 
ihmisten hyvinvoinnin ja 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn 
edellytys
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Ilman betonia ei infrastruktuuri toimi 1-2
Betoni sopii infrarakenteisiin hyvin, koska se kestää kosteutta, säärasituksia, mekaanista kulutusta sekä korkeita lämpötiloja. Betoni myös vaimentaa ääntä, tasaa lämpötilavaihteluja ja suojaa erilaiselta säteilyltä.
Betoni on paras materiaali moniin tarkoituksiin mm. teiden ja rautateiden rakentamisessa, silloissa ja tunnelirakenteissa. Sitä käytetään myös mm. ratapölkyissä, aallonmurtajissa ja laitureissa. Se on yleinen erilaisten siilojen ja säiliöiden materiaali mm. maataloudessa ja teollisuudessa. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaupunkien ja kuntien viemäriputkistot sekä noin 400 vesitornia on rakennettu betonista. Myös esimerkiksi tuulivoimaloiden jalat voidaan tehdä jännitetyistä betonielementeistä.



Infran ja rakennusten paalutukset

Teräsbetonipaaluilla on 
suuri kantokyky

Pienilläkin paalumäärillä 
rakennuksille ja rakenteille 
varma perustus

Betonipaalutus on edullinen 
perustamistapa huonosti 
kantaville maaperille
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Infran ja rakennusten paalutukset
Heikosti kantavalla maaperällä tiet ja rakennukset perustetaan betonilaatan tai -paalujen varaan.
Betoni kestää maaperästä tulevia rasituksia muita materiaaleja paremmin. Teräsbetonipaaluilla on suuri kantokyky jolloin pienilläkin paalumäärillä saadaan rakennuksille ja rakenteille varma perustus. Betonipaalutus on taloudellisessa mielessä edullinen perustamistapa huonosti kantaville maaperille.
Teräsbetonisia lyöntipaaluja koskee eurooppalainen standardi SFS-EN 12794, jonka mukaan paalut voidaan CE-merkitä.



Viihtyisä ja turvallinen 
kaupunkiympäristö
Kestävistä ja pitkäikäisistä 
ympäristötuotteista
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Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö
Ympäristöbetonituotteet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia rakennetun ympäristön laatutason ja toimivuuden parantamiseen. Korkeatasoisesti toteutetut pihat, puistot, urheilu- ja vapaa-ajanalueet, aukiot ja torit lisäävät rakennetun ympäristön viihtyisyyttä. Ympäristöbetonin käyttö on lisääntynyt voimakkaasti myös pientalojen ja asuinkerrostalojen pihoissa. 
Ympäristöbetonituotteita ovat pihojen ja kulkuväylien pinnoitukseen ja kalustamiseen käytettävät betonikivet, betonilaatat, reikäkivet, vesikourut, muurikivet, kalusteet ja erikoistuotteet. Ympäristöbetonituotteille on yhteistä kestävyys, harkitut detaljit sekä tarvittaessa värikkyys.



Valmisbetonista paikalla valaen

Haluamaasi mittaan ja 
muotoon

Suuresta valikoimasta 
betonilaatuja, värejä ja 
pintoja

Kestävää ja tyylikästä
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Valmisbetonista paikalla valaen
Valmisbetoniteollisuus tarjoaa suuren valikoiman eri betonilaatuja rakentamiseen kesällä ja talvella.
Suurin osa Suomessa käytetystä betonista on teollisesti tuotettua valmisbetonia, jota toimitetaan etenkin paikallavalurakentamisen tarpeisiin. Vuosittain maassamme käytetään noin kaksi miljoonaa kuutiometriä valmisbetonia. Erityyppiset runkorakenteet, rakennusten välipohjat, väliseinät ja lattiat sekä infrastruktuuri ovat valmisbetonin suuri käyttökohde.
Valmisbetoniasemia on hyvin monen kokoisia ja niiden tuotantokapasiteetissa on suuria eroja. Kiinteät asemat sijaitsevat yleensä suurempien asutuskeskusten yhteydessä palvellen useita eri työmaita. Siirrettäviä asemia käytetään lähinnä suurilla, yksittäisillä työmailla.



Elementeistä tehokkaasti, 
taloudellisesti ja turvallisesti
Tarkasti etukäteen suunnitellen 
Rakentamisen voi pilkkoa 
itsenäisiin tuoteosa-toimituksiin
Toimitukset juuri oikeaan 
aikaan, tarkka aikataulu- 
suunnittelu 
Eri tuoteosat voi suunnitella 
kokonaisuudeksi 
Integroitu rakentamisprosessi
Tasaa työllisyyttä kun voidaan 
rakentaa ympäri vuoden
Työpaikkoja ruuhka-alueiden 
ulkopuolelle
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Elementeistä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti 1-2
Teollisilla rakennejärjestelmillä päästään parempaan rakentamisen tuottavuuteen ja laatuun. Kun rakennuksen vaippa saadaan nopeasti tehtyä, työskentelyolosuhteet rakennustyömaalla paranevat. Myös sisävalmistusvaihe nopeutuu, kun rungon kuivatukset jäävät vähäisemmiksi. Näin säästyy kustannuksia ja työturvallisuus on helpommin hoidettavissa.
Esijännitetyillä betonivalmisosilla päästään pitkiin jänneväleihin ja saadaan rakennuksista muunneltavia ja monikäyttöisiä. Tämä alentaa rakennuksen elinkaarikustannuksia.
Betonivalmisosat ovat korkealaatuisia, mikä perustuu osaltaan laatuvalvottujen raaka-aineiden, kuten sementin, kiviaineksen, betoniteräksen ja teräsosien käyttöön. Elementtivalmistajat ovat ulkopuolisen laaduntarkastuksen piirissä. Vuodesta 2013 alkaen elementit ovat CE- merkittyjä.�Elementeissä käytetään korkeampia betonilujuuksia, joilla saadaan säilyviä ja pitkäikäisiä rakenteita.�Elementtitoimitus voi sisältää joko pelkät elementit valmistettuna asiakkaan suunnitelmilla ja työmaalle toimitettuna tai olla ns. tuoteosakauppa, johon kuuluvat myös tuotesuunnittelu ja asennus.�Valmisosarakentamisen edullisuus perustuu työn parempaan tuottavuuteen tehtaassa ja pieneen työmenekkiin työmaalla. Rakennusaika lyhenee ja tätä kautta yhteiskustannukset pienenevät. Suurin hyöty teollisesta rakentamisesta saadaan silloin, kun runko-, julkisivu- ja täydentävät rakenteet sekä talotekniikka tehdään mahdollisimman pitkälle esivalmisteisena.�Elementtivaihtoehdossa ratkaisut on vakioituja ja kehitetty optimaalisiksi jo aiemmissa projekteissa. Ratkaisuun ei täten liity yleensä riskejä, jotka nostaisivat hintaa.
Elementeistä voi rakentaa ympäri vuoden, mikä tasaa työllisyyttä alalla. Monet tuotantolaitokset sijaitsevat ruuhka-alueiden ulkopuolella tuoden alueelle työpaikkoja. Kuljetusmatkat työmaille ovat monesti lyhyet. Esimerkiksi betonielementtitehtaita on yli 100 ja valmisbetoniasemia noin 250.�Infrarakenteita elementeillä
Betonielementit tarjoavat infrarakenteisiin runsaasti vaihtoehtoja. Betonielementtejä käytetään esim. ratapölkyissä, tunnelirakenteissa, vesitorneissa, aallonmurtajissa ja laitureissa. Se on yleinen erilaisten siilojen ja säiliöiden ratkaisu mm. maataloudessa ja teollisuudessa. Esimerkiksi tuulivoimaloiden jalat voidaan tehdä jännitetyistä betonielementeistä.�Heikosti kantavalla maaperällä tiet ja rakennukset perustetaan paalulaatan tai teräsbetonipaalujen varaan.



Elementeistä tehokkaasti, 
taloudellisesti ja turvallisesti
Projektin hallinta 
nykyaikaisin 
tietojärjestelmin

Rakennusaika lyhenee 

Työpaikat teollisia, 
työskentely sisällä

Hukat voidaan minimoida

Materiaalitehokkuus 
paranee

Toiminnot työmaalla voi 
vakioida ja koneellistaa
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Elementeistä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti 1-2
Teollisilla rakennejärjestelmillä päästään parempaan rakentamisen tuottavuuteen ja laatuun. Kun rakennuksen vaippa saadaan nopeasti tehtyä, työskentelyolosuhteet rakennustyömaalla paranevat. Myös sisävalmistusvaihe nopeutuu, kun rungon kuivatukset jäävät vähäisemmiksi. Näin säästyy kustannuksia ja työturvallisuus on helpommin hoidettavissa.
Esijännitetyillä betonivalmisosilla päästään pitkiin jänneväleihin ja saadaan rakennuksista muunneltavia ja monikäyttöisiä. Tämä alentaa rakennuksen elinkaarikustannuksia.
Betonivalmisosat ovat korkealaatuisia, mikä perustuu osaltaan laatuvalvottujen raaka-aineiden, kuten sementin, kiviaineksen, betoniteräksen ja teräsosien käyttöön. Elementtivalmistajat ovat ulkopuolisen laaduntarkastuksen piirissä. Vuodesta 2013 alkaen elementit ovat CE- merkittyjä.�Elementeissä käytetään korkeampia betonilujuuksia, joilla saadaan säilyviä ja pitkäikäisiä rakenteita.�Elementtitoimitus voi sisältää joko pelkät elementit valmistettuna asiakkaan suunnitelmilla ja työmaalle toimitettuna tai olla ns. tuoteosakauppa, johon kuuluvat myös tuotesuunnittelu ja asennus.�Valmisosarakentamisen edullisuus perustuu työn parempaan tuottavuuteen tehtaassa ja pieneen työmenekkiin työmaalla. Rakennusaika lyhenee ja tätä kautta yhteiskustannukset pienenevät. Suurin hyöty teollisesta rakentamisesta saadaan silloin, kun runko-, julkisivu- ja täydentävät rakenteet sekä talotekniikka tehdään mahdollisimman pitkälle esivalmisteisena.�Elementtivaihtoehdossa ratkaisut on vakioituja ja kehitetty optimaalisiksi jo aiemmissa projekteissa. Ratkaisuun ei täten liity yleensä riskejä, jotka nostaisivat hintaa.
Elementeistä voi rakentaa ympäri vuoden, mikä tasaa työllisyyttä alalla. Monet tuotantolaitokset sijaitsevat ruuhka-alueiden ulkopuolella tuoden alueelle työpaikkoja. Kuljetusmatkat työmaille ovat monesti lyhyet. Esimerkiksi betonielementtitehtaita on yli 100 ja valmisbetoniasemia noin 250.�Infrarakenteita elementeillä
Betonielementit tarjoavat infrarakenteisiin runsaasti vaihtoehtoja. Betonielementtejä käytetään esim. ratapölkyissä, tunnelirakenteissa, vesitorneissa, aallonmurtajissa ja laitureissa. Se on yleinen erilaisten siilojen ja säiliöiden ratkaisu mm. maataloudessa ja teollisuudessa. Esimerkiksi tuulivoimaloiden jalat voidaan tehdä jännitetyistä betonielementeistä.�Heikosti kantavalla maaperällä tiet ja rakennukset perustetaan paalulaatan tai teräsbetonipaalujen varaan.




Harkoista helposti ja joutuisasti
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On helppo ja nopea 
rakentaa
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Tehdään yli puolet 
pientalojen perustuksista
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Harkoista helposti ja joutuisasti
Kevytsoraharkot liitetään toisiinsa muuraamalla. Muottiharkot ladotaan rakenteeksi ja harkoissa olevat valuontelot täytetään notkealla betonilla, jolloin syntyy kuormitusta kestävä rakenne.
Harkkorakentaminen antaa suunnittelijalle mahdollisuuden toteuttaa vapaammin erilaisia muoto- ja tilaratkaisuja, jotka muilla rakennustavoilla olisivat hankalia ja kalliita. Tontin muodon ja koon, maaperän ja korkeussuhteiden, sekä ympäröivän rakennuskannan huomioonottaen harkoista voidaan suunnitella rakennettavaksi yksilöllisiä ja arkkitehtonisesti korkeatasoisia ratkaisuja.
Kevytsoraharkot ja muottiharkot soveltuvat erinomaisesti perustusten tekoon. Nykyään yli puolet pientalojen perustuksista tehdään harkoista.
Harkoista rakentaminen on helppoa ja nopeaa, eikä rakentajan välttämättä aina tarvitse olla erikoisammattilainen. Pinnoitusta vaille valmis ulkoseinä valmistuu muutamassa päivässä. Ulkoseinärakennetta ei tarvitse rakentamisen aikana suojata sadetta ja kosteutta vastaan. Kun yläpohja ja vesikate on asennettu, rakennuksen lämmitys ja kuivatus voidaan aloittaa ja rakentaminen voi jatkua sisäolosuhteissa suojassa tuulilta ja tuiskuilta. Ikkuna- ja oviaukot voidaan tarvittaessa peittää tilapäisesti muovikalvolla.
Lämpöeristetyistä kevytsora- ja betoniharkoista rakennettu kivitalo on myös energiataloudellisesti järkevä - Lämmin Kivitalo. Matalaenergiarakentamisen vaatimukset täyttävistä harkoista muuratusta ulkoseinästä tulee paksumpi ja talosta entistäkin tukevampi. Kivi kerää lämpöä ja tasaa lämmön vaihteluita talon sisällä. Siten kiven luonnollinen lämmönvarauskyky tuo säästöä lämpökustannuksissa.
Massiivinen kiviseinä eristää tehokkaasti sekä ulkoa tulevia että talon sisäisiä ääniä. Betonivälipohja ei kopise eikä narise. Massiivinen kivirakenne on myös paloturvallinen ja kestää vaihtelevia sääolosuhteita. Palamaton, lahoamaton ja kestävä kiviaines tekee kivitalokodista myös ylivoimaisen helppohoitoisen.



Kiviaines on betonissa 
siis vain ”lainassa”
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Suomen betoniteollisuus 
käyttää n. 10 milj. tonnia 
kiviainesta vuodessa
n. 15 % koko kulutuksesta

pääosa käytetään 
infrastruktuuriin

Murskattu betoni
Parantaa teiden kantavuutta

Korvaa tuplasti luonnon 
kiviainesta
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Kiviaines on betonissa siis vain ”lainassa”
Suomessa kierrätyskiviaineksesta noin 95 prosenttia käytetään maarakentamiseen. Käytännössä joka puolella maailmaa betonimurskeesta yli 90 prosenttia käytetään maarakentamisessa. Valtaosa murskattavasta betonista
tulee purkutyömailta. Betonia murskataan maassamme jo vuodessa yli 800 000 tonnia. Tämä on erinomainen taso, kun vielä 1990-luvun puolivälissä volyymit olivat alle 30 000 tonnia vuodessa ja kierrätysaste 3 – 5 prosenttia.
Maarakentamisessa pääasiallisin betonimurskeen käyttökohde on sitomattomat teiden, katujen sekä piha- ja
pysäköintialueiden päällysrakennekerrokset. Betonimursketta on mahdollista käyttää myös putkijohtokaivannoissa, ympäristörakentamisessa sekä perustus- ja muissa täyttötöissä.
Murskatussa betonissa on aina mukana jonkin verran sitoutumatonta sementtiä, joka kostuessaan reagoi ja kovettuu uudelleen rakenteessa. Kovetuttuaan murske antaa maarakenteelle noin kaksinkertaisen kantavuuden kalliomurskeeseen verrattuna, jolloin rakennekerroksen paksuus voidaan usein pienentää lähes puoleen. 
Maarakenteen hinta pienenee huomattavasti ja ympäristöä säästyy, kun luonnonvaroja ja kuljetuksia tarvitaan vähemmän. Murskeen käyttö on hyvin ohjeistettu ja sen käytöstä on laaja kokemus. Muista aineista ja materiaaleista vapaa betonimurske ei myöskään aiheuta ympäristöriskejä. Betonimurskeen hinta on 20 – 30 prosenttia halvempi kuin luonnonsoran.



Betoniteollisuuden työturvallisuus

Alalla on tehty 
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vuodesta 2009 
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Suomen 
betoniteollisuus 
aikoo olla 
maailman 
turvallisinta 
vuoteen 2015 
mennessä
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Betoniteollisuuden työturvallisuus
Alan sisäisiä työturvallisuuskilpailuja on järjestetty vuosittain vuodesta 2009. Kilpailujen tavoitteena on saada alan yritykset kiinnittämään entistä enemmän huomiota työturvallisuuteen, ja siten ehkäistä tapaturmia ja sairastumisia. Kilpailu liittyy osana tavoitteeseen saada Suomeen maailman turvallisin betoniteollisuus vuoteen 2015 mennessä.
Valmisbetonin toimittajalla on betonin ominaisuuksia ja sen käyttöön liittyviä kysymyksiä käsittelevä käyttöturvallisuustiedote, jossa on määritelty betonimassan terveydelliset riskit.
Betonimassan käsittelyssä oleellisinta on sementtiliiman emäksisyys. Massan käsittelyssä on käytettävä sellaisia käsineitä, jalkineita ja muuta vaatetusta, ettei tuore betonimassa pääse jatkuvaan ihokosketukseen.  
Betonin valmistus voi joissain tilanteissa aiheuttaa yli 85 dB melutason. Tällöin kuulosuojaimien käyttö tehdashalleissa on välttämätöntä. Betoniteollisuudessa käytetään myös koneita, jotka aiheuttavat aiempaa vähemmän melua. Esimerkiksi ontelolaattojen uusissa valukoneissa käytetään leikkaustiivistystä tärytiivistyksen sijaan alhaisemman melutason ja tuotteen paremman laadun vuoksi.
Betonia valettaessa se tiivistetään yleensä täryttimien avulla. Käsiin kohdistuvan tärinän haittavaikutuksia on vähennetty koneellisilla tärytysmenetelmillä. Betoniteollisuudessa jatkuvasti osuuttaan kasvattava itsetiivistyvä betoni tiivistyy ja täyttää valumuotit ilman tärytystä, joten täryttämisestä aiheutuvia terveyshaittojakaan ei synny.  
Betoniteollisuudessa on otettu käyttöön turvallisemmat ja ympäristöystävällisemmät kasviöljypohjaiset muotinirrotusaineet.



Betoniteollisuuden liikevaihto 
vuosina 1999–2010
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Suomen betoniteollisuuden liikevaihto 1999 - 2010
Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksiä on noin 50. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto on 1 miljardin euron luokkaa. Vuonna 2008 alkanut liikevaihdon voimakas lasku päättyi 2009. Vuonna 2010 ala oli jälleen kasvattanut liikevaihtoaan, mutta lamaa edeltäneestä tasosta ollaan vielä jäljessä.



Betoniteollisuuden liikevaihto 
vuonna 2010

Betoniteollisuus ry
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Yhteensä 854 milj. €

Elementit 446 milj. € (38%)

Kattotiilet 16 milj. €
(10%)

Ympäristöbetonituotteet
47 milj. € (0%)

Harkot 48 milj. €
(23%)Kunnallistekniset

tuotteet 18 milj. €
(-3%)

Asennustoiminta
29 milj. € (-5%)

Vienti 4 milj. €

Valmisbetoni 252 milj. € (18%)
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Betoniteollisuuden liikevaihto vuonna 2010
Alan liikevaihto oli 2010 yhteensä 854 milj. euroa. Liikevaihdolla mitattuna suurin toimiala oli elementtiteollisuus. Seuraavina olivat valmisbetonin tuotanto, harkot, ympäristöbetonituotteet, asennustoiminta, kunnallistekniset tuotteet ja kattotiilet. Alan vienti ei ole kovin laajaa.



Betoniteollisuuden henkilöstö 
vuosina 2004–2010
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(RT:n jäsenyritykset)
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Betoniteollisuuden henkilöstö vuosina 2004 – 2010 (RT:n jäsenyritykset)
Vaikean taloustilanteen vaikutukset näkyvät tälläkin alalla erityisesti vuosina 2008 ja 2009.
Suomalainen betoniteollisuus työllistää suoraan noin viisi tuhatta henkilöä, välillinen työllistävyys alan toimintaketjun seuraavassa vaiheessa on varovaisestikin arvioiden moninkertainen. Neljä viidestä betoniteollisuuden työpaikasta on kasvukeskuksien ulkopuolella.



Betoniteollisuuden henkilöstö 
maamme eri osissa

Betoniteollisuus ry 
Marraskuu 2011
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Lappi 138

Oulu 477

Itä-Suomi 771

Etelä-Suomi 1621

Länsi-Suomi 1053

Yhteensä 4060

(RT:n jäsenyritykset)
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Betoniteollisuuden henkilöstö maamme eri osissa (RT:n jäsenyritykset)
Suomalainen betoniteollisuus työllistää suoraan noin viisi tuhatta henkilöä, välillinen työllistävyys alan toimintaketjun seuraavassa vaiheessa on varovaisestikin arvioiden moninkertainen.
Rakentaminen painottuu kasvukeskuksiin, betonituotteiden ja elementtien valmistus ympäröiviin maakuntiin. Ala siis työllistää tasaisemmin eri alueilla, ja karkeasti neljä viidestä betoniteollisuuden työpaikasta onkin kasvukeskuksien ulkopuolella. Esimerkiksi betonielementtitehtaita on yli 100 ja valmisbetoniasemia noin 250.



Kiitos, pidetään yhteyttä
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