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Betoni = sementtiä, kiviainesta,  
lisäaineita ja vettä 
Betonin raaka-aineet 

 

Betoniteollisuus ry 
 
 

+ + 

Pääosin kotimaisia 

Helposti saatavilla 

Luonnosta peräisin 

Käytetään myös muun 
teollisuuden sivutuotteita  
 



Sementin valmistus 

Betoniteollisuus ry 
 

Sementtiklinkkeri Sementti 

Kalkkikiveä ja seosaineita kuumen- 
netaan ns. sintraantumis- 
lämpötilaan (n.1300 astetta) 

Syntynyt klinkkeri  
jauhetaan hienoksi 
jauheeksi  

Sementtiuuni 

Suomessa sementin valmistuksen 
energiankulutus laskenut 
kolmanneksella 70-luvulta nykypäivään 
 

Osa polttoaineesta 
korvattu vaihtoehtoisilla 
polttoaineilla 
 



Kalkkikivi on maapallon  
yleisimpiä kivilajeja 
Sementin tuotantokapasiteetti 
Suomessa n. 1,6 milj. t/v 
 
Raaka-aineiden 
kotimaisuusaste 80–90 % 
 
 

Betoniteollisuus ry 
 



Kiviaines ja betoni 

Betoniteollisuus ry 
 

 
• Suomessa käytetään paljon kiviainesvaroja  
 
• Suomessa käytetään luonnon kiviaineksia vuodessa noin 100 

miljoonaa tonnia  
• Betonikiviaineksen osuus tästä on noin 10% , 8-10 miljoonaa 

tonnia 
• Betonista valtaosa 75-80% , on kiviainesta 

 
 

 



Kiviaines 

Betoniteollisuus ry 
 

 
• Kalliokiviaineksen käyttöön siirtymisen merkittävin syy  on  

soravarantojen ehtyminen rakennettavien alueiden 
läheisyydessä sekä sora-alueiden lupaehtojen kiristyminen 
(maisemalliset arvot, pohjavesien suojelu) 

 
• Soran kaivussa, louhinnassa ja murskauksessa 

energiankulutus on vähäistä verrattuna esim. sellaisiin 
rakennusmateriaalien valmistukseen, joissa raaka-ainetta 
joudutaan kuumentamaan korkeisiin lämpötiloihin 

 

Lähde:betonirakenteiden ympäristövaikutukset;RTT 



Betonipaalun matka raaka-aineesta työmaalle 
ei ole pitkä 

Betoniteollisuus ry 
 

 
• Kiviaines tulee läheltä tehdasta 

 
• Paalutehtaat sijaitsevat pääsääntöisesti lähellä paalujen 

käyttöpaikkoja> kuljetusmatkat lyhyitä 
 



Betonipaalu on pitkäikäinen  

Betoniteollisuus ry 
 

 
• Betonipaalut mitoitettu normaalisti 100 vuoden käyttöiälle 

 
• Betonirakenteille on käytössä käyttöikämitoitus 

 
 
 

 

Lähde:betoninormit BY50 



Betonin päästöt  

Betoniteollisuus ry 
 

 
• Betonista ei inerttinä materiaalina 

liukene juurikaan päästöjä veteen tai 
maaperään 
 

• Tästä syystä sen käyttö mm. 
juomavesivarastoina ja –putkistoina 
on yleistä 
 

• Turvallinen perustusrakenteiden 
rakennusmateriaali mm. 
pohjavesialueella 
 

 



Betoni ja kierrätys 

Betoniteollisuus ry 10 

Kaatopaikoille (oranssit 
pilarit) ja kierrätykseen 
(vihreät pilarit) 
päätyneet 
betonijätemäärät 

Kierrätysbetonilla (betonimurske) 
voidaan korvata kaksinkertainen 
määrä luonnonkiviaineksia 
infrarakentamisessa 

Betonin karbonatisoituminen 
sitoo hiilidioksidia 

Murskatulla betonilla ilmiö kiihtyy 
voimakkaasti, jopa 70 % 
sementin valmistuksessa 
vapautuneesta hiilidioksidista 
sitoutuu takaisin 
betonimurskeeseen 

 
 
 
 

 



Tarkasteluun kokonaisuus, ei yksittäinen osa 

Betoniteollisuus ry 
 

Lähde Bionov a Consulting Oy  esity s  
(www. kiv italo.f i) 

 
 

Eri tekijöiden vaikutus rakennuksen elinkaaripäästöihin 



Betoniteollisuus ry 
 

Lähde Bionov a Consulting Oy  esity s  
(www. kiv italo.f i) 

 
•    
 Eri tekijöiden vaikutus rakennuksen 

elinkaaripäästöihin 
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