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fib (Fédération internationale du béton / International Federation for Structural Concrete) on
kansainvälinen voittoa tuottamaton asiantuntijaorganisaatio. Siihen kuuluvat jäseninä 43:n eri
maan betonijärjestöt ja noin 1000 henkilöjäsentä.
Sen tehtävänä on asiantuntemuksellaan tukea
betonirakenteiden oikeaa teknistä, taloudellista,
esteettistä ja kestävän kehityksen mukaista
käyttöä. fib:n toiminta kattaa kaikki talon- ja
infrarakentamisen teräsbetoni- ja jännitetyt
rakenteet.
fib:n organisaatio ja toiminta
Nykyinen fib on kahden aiemman järjestön
yhteenliittymä. Sen edeltäjä FIP perustettiin
vuonna 1952 ja heti seuraavana vuonna Euroopan Betonikomitea CEB. Nämä järjestöt yhdistyivät vuonna 1998 nykyiseksi fib:ksi.
fib:n toimisto sijaitsee Sveitsin Lausannessa.
Sähköposti on fib@epfl.ch ja internet-osoite
www.fib-international.org. Pääsihteerinä toimii

myös vuosikokouksessa päättämässä mm. hallituksen kokoonpanosta.
fib järjestää kongresseja ja symposiumeja,
julkaisee erilaisia teknisiä julkaisuja ja lehtiä
sekä ylläpitää asiantuntijanettisivuja. Viimeisin kongressi pidettiin Intian Mumbaissa alkuvuodesta 2014. Läsnä oli 450 asiantuntijaa. fib:n
julkaisut ovat nimeltään fib-Bulletins. Aiemmat
julkaisut ovat FIP:n tai CEB:n erilaisia raportteja.
Tärkein yksittäinen julkaisu on fib:n mallinormi
Model Code 2010. Lehtinä ilmestyvät Structural
Concrete ja fib-News.
fib palkitsee myös innovatiivisia ja näyttäviä
betonirakenteita sekä myöntää erilaisia kunnianosoituksia jäsenilleen.
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fib:n puheenjohtaja Harald S. Müller.
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fib:n pääsihteeri Petra Schumacher.
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fib:n palkitsi vuonna 2014 Kööpenhaminassa

sijaitsevan Bella Sky Hotellin.
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Vuonna 2014 palkittu kohde on myös Centro Ovale

Concrete Shell-Chiasso Sveitsissä.

Petra Schumacher.
fib:n ylimmät päättävät elimet ovat vuosikokous, joka pidetään yleensä joka toinen vuosi,
sekä hallitus. Hallituksen 2015–2016 puheenjohtajana on saksalainen Harald Myller Karlsruhen
teknillisestä instituutista.
Käytännön työtä ohjaa Technical Council eli
teknillinen komitea. Sen alaisuudessa toimivat 8
teknillistä komissiota COM 1–8 sekä yksi koordinointikomissio COM 9. Suomen Betoniyhdistys
on fib:n järjestöjäsen ja sen nimeämä edustaja
on teknillisessä komiteassa. Betoniyhdistys on
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Taulukko 1. fib:n nykyiset teknilliset komissiot

Komissio

Puh.joht./ varapuh. joht., varsinaisten
jäsenten määrä

Tehtävä

COM1. Betonirakenteet

M. Moussard / A. van der Horst, 14

Uudet rakenneratkaisut

COM2. Analyysit ja suunnittelu

V. Sigrist / O. Bayrak, 15

Laskentamallit

COM3. Olemassaolevat betonirakenteet

S. Matthews / G. Mancini, 35

Rakenteiden toiminta

COM4. Betoni ja betoniteknologia

F. Dehn / T.A. Martius-Hammer, 13

Uusi materiaaliteknologia

COM5. Raudoitteet

J. Bastien / L. Krauser, 44

Betoni- ja jänneteräkset sekä uudet
raudoitemateriaalit

COM6. Betonielementtirakenteet

D. Fernández-Ordóñez, 47

Elementtirakentamisen edistäminen ja
ohjeistus

COM7. Kestävä kehitys

P. Hájek / T. Noguchi, 15

Betonirakenteet kestävän kehityksen
näkökulmasta

COM8. Säilyvyys

B. Pielstick / P. McKenna / F. Papworth, 37

Betonin käyttöikätarkastelut

COM9. Tiedonvälitys

G. Balázs / J. Walraven, 42

Toiminnan koordinointi, koulutus ja
tiedon levittäminen

Uusimmat fib-Bulletin’it ovat nro 72. betoniterästen tartunnasta ja ankkuroinnista sekä nro
73. korkeista (enintään 300 m) rakennuksista.
fib:n tapahtumat 2015
Kööpenhamissa järjestetään 18.–20. toukokuuta
2015 symposium teemalla Concrete – Innovation and Design Danish Concrete Society (www.
fibcopenhagen2015.dk).
24.– 26. toukokuuta 2015 Chigagossa on 5.
kansainvälinen symposium aiheesta Nanotechnology in Construction (www.nicom5.org/)
5.–7. lokakuuta 2015 Saksan Leipzigissa järjestetään 3. kansainvälinen konferenssi aiheesta
Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting ja perään 8.–9. lokakuuta 4. kansainvälinen
workshop teemasta Concrete Spalling due to
Fire Exposure (dehn@mfpa-leipzig.de)
Betonielementtikomissio
COM6 on aktiivinen
fib:n jäsenmäärältään suurin komissio tällä hetkellä on Elementtikomissio COM6. Se on myös
erittäin aktiivinen. Komission puheenjohtaja
vaihtui juuri. Roomalainen professori Marco
Menegotto luopui puheenjohtajuudesta ja hänen
tilalleen tuli espanjalainen David FernándezOrdóñez. Komissiolla on 11 eri työryhmää.
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Elementtikomissio pyrkii edistämään betonielementtirakentamista ja betonielementtien
oikeaa suunnittelua ja käyttöä laatimalla erilaisia
julkaisuja, koordinoimalla alan tutkimustoimintaa, yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä sekä järjestämällä alan teemaluentoja. Monet julkaisut
ovat toimineet ns. esinormittavina tietolähteinä.
Työryhmissä käsitellään elementtirakentamisen
koko ketjua suunnittelusta valmistukseen ja
asentamiseen työmaalla.
Betonielementtirakentaminen on monissa
Euroopan ulkopuolisissa maissa vähemmän tunnettua ja uuden teknologian tiedonsiirtoon on
siksi selvää tarvetta. Viimeiset 5 vuotta komissio
on tehnyt yhteistyötä myös Pohjois-Amerikan
järjestön Prestressed Concrete Institute PCI
- kanssa.
Tuotekohtaisia työryhmiä ovat ontelolaatat, sillat, sandwich-elementit ja tuulimyllyt.
Uusi betonielementtirakenteiden käsikirja
(fib- Bulletin nro 74) on tulossa painosta lähiaikoina. Samoin julkaisu sandwich-julkisivuista
valmistunee tänä vuonna. Muita viimeaikaisia painopistealueita komission toiminnassa
ovat olleet mm. seismisten alueiden rakenteet,
laadunvarmistus, onnettomuuskuormien tarkastelu ja elementtiliitokset.

Suomalaisten aktiivista
kansainvälistymistä tarvitaan
Artikkelin kirjoittaja on ollut 30 vuotta fib:n
COM6- jäsen ja päässyt seuraamaan kansainvälistä kehitystä. Nyt olen kuitenkin jäänyt pois
fib:n toiminnasta jäätyäni eläkkeelle.
Tällä hetkellä suomalaisia on fib:ssä erittäin
vähän. Ainoastaan Rambollin Tapio Aho seuraa
BY:n edustajana Teknillisen komission työtä,
Swecon Lasse Rajala on Elementtikomission
jäsen ja yksi henkilö VTT:ltä on COM8:n seurantajäsen (Corresponding member).
Suomalaisten asiantuntijoiden määrän
ja aktiivisuuden lisääminen olisi toivottavaa
niin fib:ssä kuin muissakin rakennusalan kansainvälisissä organisaatioissa. Kansainvälinen
oman alan järjestötyön seuranta on hyvä tapa
säilyä mukana kehityksessä. Samalla se antaa
mahdollisuuden verkottua muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:
www.fib-international.org
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Taulukko 2. Betonielementtirakenteet -komission nykyiset työryhmät
Nro

Nimi

Puh. joht.

T6.1

Prestressed hollow core floors
– Ontelolaatat

Stef Maas

T6.2

Quality control for precast concrete
– Betonielementtien laadunvalvonta

Jaime Fernández Gómez

T6.3

Sustainability of structures with precast elements
– Betonielementit ja kestävä kehitys

David Fernández-Ordóñez

T6.4

Precast concrete towers for wind energy production
– Betonielementtirakenteiset tuulimyllyt

Valter José Da Guia Lucio

T6.5

Precast concrete bridges
– Elementtisillat

Hugo Corres Peiretti

T6.6

Retrofitting and repair of precast structures in seismic areas
– Elementtirakenteiden korjaus maanjäristysalueilla

Spyros Tsoukantas

T6.7

Precast concrete in tall buildings
– Betonielementit korkeissa rakennuksissa

George Jones

T6.8

Terminology in prefabrication

Jason Krohn

– Elementtirakentamisen terminologia
T6.10

Precast concrete buildings in seismic areas, practical aspects
– Elementtirakennukset maanjäristysalueilla, käytännön kysymyksiä

Spyros Tsoukantas

T6.11

Precast insulated sandwich panels
– Sandwich- seinäelementit

Simon Hughes

T6.12

Planning and design handbook on precast building structures
– Elementtirakentamisen käsikirja

Arnold Van Acker
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Kuvassa artikkelin kirjoittaja Arto Suikka (vas.), Elementtikomission entinen puh.joht. Marco Menegotto,

sihteeri Alessandra Ronchetti ja nykyinen puh.joht. David Fernández- Ordóñez.
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