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Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän 
ympäristöä. 

Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, 
jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita. Vihreän betonin lisäksi koko 
Ruduksen toimintatapa tukee ympäristöstä huolehtimista: Ruduksella on Suomessa kestävää 
kehitystä vahvistava koko rakentamisen ketju, raaka-ainetoimituksista aina kierrätykseen asti. 
Lisäksi laaja toimipisteverkosto minimoi kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Tulevaisuus on hyvissä 
käsissä, kun rakennat Ruduksen kanssa – tutustu toimintaamme tarkemmin osoitteessa 
rudus.fi/vihreabetoni. P Lumme 2012 



Rudus Vihreän betonin valmistuksessa syntyvä  hiilidioksidipäästö on 
mahdollisimman pieni. 
Betoni valmistetaan Finnsementin vähäpäästöisestä sementistä 
Lisäksi betoniresepti säädetään tarkoitukseen hyvin soveltuvaksi  
mahdollisimman vähän hiilipäästöjä sisältäväksi erilaisin betoniteknologisin 
toimenpitein. 
  

Mitä on Ruduksen Vihreä betoni 

Ruduksen Vihreillä betoneilla voidaan betonin hiilidioksidipäästöjä pienentää 
helposti 20 – 50 % ja joissakin tapauksissa vielä huomattavasti enemmän. 
Esimerkki:     
           
Eri betonilaatujen hiilidioksidipäästöjä 
 
  Normaali Betoni K30       Rudus vihreä betoni 1       Rudus vihreä betoni 2 
         
 KgCO₂/m³ 232 169  (-27 %) 142  (-39%) 
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Kohteessa käytettävän betonin laatu valitaan yhteistyössä suunnittelijan, 
rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa, niin että betoni täyttää rakenteille  
asetettavat vaatimukset betonin valettavuuden, lujuuden- kehityksen ja 
loppulujuuden sekä säilyvyyden osalta. Laskemme asiakkaalle rakenteisiin 
käytettyjen betoneiden hiilidioksidipäästöjen arvot. 
 
Kun kohteessasi tarvitaan vähäpäästöisiä betonilatuja, ota yhteyttä 
asiantuntijoihimme, jotta voimme tehdä ehdotuksen rakenteisiin soveltuvista 
Vihreistä betonilaaduista. 

Vihreän betonin tyypillisiä käyttö-
kohteita ovat tavanomaiset 
perustukset ja sisätiloissa  olevat 
rakenteet. 
 
Vaativissa, ulkona olevissa, ja 
erityisesti voimakkaasti suola-
pakkasrasitetuissa rakenteissa 
kuten silloissa vihreitä betoneita 
ei voida täysimääräisesti 
hyödyntää 

RUDUS VIHREÄT BETONIT 
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• Kuiva väliseinä, lattiat, välipohja   53% - 68% 
• Hieman kosteat seinät (kylpyhuone), alapohja  61% - 82% 
• Perustukset, kosteat seinät  61% - 82% 
• Julkisivut, seinät parvekkeet   65% - 89% 
• Julkisivut, seinät parvekkeet   63% - 90% 
• Pakkasen kestävät betonit  61% - 93% 

Standardin mukaisten betoneiden CO2 päästöjen pienentäminen 
käyttökohteittain  -  verrattuna tavanomaiseen betoniin 
 
Jäljelle jäävä hiilidioksidipitoisuus vähennyksen jälkeen: 
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Raaka-aineen 
hankinta 

Materiaalien 
tuotanto 

Rakentaminen Rakennuksen 
käyttö 

Elinkaaren 
loppuvaihe 

Kiviaines- 
tuotanto 

Sementin  
Raaka-aine 

Veden 
hankinta 

Energia 

Teräksen 
Raaka-aineet 

Muut raaka- 
ainehankinnat 

Kierrätyskivi- 
aines 

Kierrätys- 
teräs 

Kierrätys- 
materiaalit 

Sementti 

Lisäaineet 

Lentotuhka 

Mikrosilica 

Vesi 

Raudoitus- 
tangot 
 
Jänneteräs 
 
Kuidut 

Hiekka ja sora 
 
Murske 
 
Kierrätyskivi- 
aines 

Muut aineet  

Suunnittelu 

Betonin tuotanto 
 
Normaali betoni 
Erikoisbetonit 
Kuitubetonit 

Elementtituotanto 
 
Tavallinen betoni 
Erikoisbetonit 
Kuitubetonit 

Rakentaminen 
 
Muottityöt 
Raudoitustyöt 
Pumppaus 
Nosturit 

Käyttövaihe Purkuvaihe 

Ylläpito 
Huolto ja 
korjaus 

Betonirakenteen valmistuksen ja käytön elinkaaren  eri vaiheet ja 
siihen vaikuttavat tekijät 

Uudelleen 
käyttö 

Kierrätys 

Maatäytöt 
Sivutuotteet 
Muu teollisuus 

VIHREÄ 
BETONI 
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BETONIN MATERIAALIVIRTA 
VIHREÄ 
BETONI 
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Arvostaako asiakkaasi päästöjen vähentämistä? 

Onko päästöjen vähentäminen suunnittelun 
lähtökohta? 

Voitko parantaa yrityksesi imagoa käyttämällä 
vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja? 
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Länsi-Suomen Diakonialaitos 
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Betoni ja tiili ovat pitkäikäisiä materiaaleja 
Ja siten elinkaariedullisia 

Kestävä 
Huoltovapaa 
Pitkä käyttöikä 
Hyvä ääneneristävyys 
Hyvä tiiveys 
Energiataloudellinen 
Hyvä kosteudensietokyky 
Paloturvallinen 
Edulliset 
elinkaarikustannukset 
Hyvä jälleenmyyntiarvo 

Kestävä Kivitalo 
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