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by 64 Tuulettuvat
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Julkaisu antaa ohjeet tyypillisten säärasitetuissa ulkobetonirakenteissa esiintyvien vau-

Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevaisuudessa kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa sää-

rioiden korjaamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ohjetta voidaan käyttää soveltaen
myös muun tyyppisten betonirakenteiden
korjaamisessa. Ohje ei sovellu sellaisenaan
esim. siltojen ja muiden pakkas-suolarasitettujen rakenteiden tai merkittävälle vedenpaineelle altistuvien rakenteiden, kuten patojen,
korjaamiseen.
Ohje kattaa lähinnä sementtipohjaisilla
tuotteilla tehtävät paikkaukset, valukorjaukset
ja ruiskubetonoinnin korjaustoimenpiteiden
osalta sekä elastisten saumojen uusimisen ja
erilaiset pintakäsittelytyöt. Rakenteiden injektointia ja vahvistamista sekä sähkökemiallisia
korjausmenetelmiä käsitellään vain pääpiirteittäin. Ohjeessa ei käsitellä rakenteiden lisäeristys- ja verhoustyyppisiä korjauksia.
Vuonna 2016 tehdyssä ohjeiden päivityksessä
on pyritty varmistamaan, että ohjeet ovat ajantasaisia, vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä
korjaustavasta ja ovat entistä paremmin hyödynnettävissä korjaussuunnittelun tukena ja
viitetietona. Julkaisu korvaa aikaisemman
ohjeen vuodelta 2007.

rasitusta, minkä johdosta julkisivurakenteiden
suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiinnittää
aiempaa enemmän huomiota. Samalla pitkäikäisten, luonnon rasituksia kestävien ja arvonsa
säilyttävien julkisivujen merkitys korostuu
entisestään.
Tähän ohjeeseen on kerätty tuulettuvia
julkisivurakenteita koskevat hyvän rakentamistavan mukaiset suunnittelu- ja toteutusohjeet rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä
uudis- että korjausrakentamista silmällä pitäen.
Julkaisu on suunnattu kaikille rakennushankkeen osapuolille, kuten arkkitehdeille,
rakennesuunnittelijoille, materiaalivalmistajille,
urakoitsijoille sekä myös kiinteistön omistajille.
Julkaisussa rakennesuunnittelu sekä erilaisia
rakenteiden yksityiskohtia käsittelevät esimerkit ovat merkittävässä roolissa.

by ohje – Betonin puristus
lujuuden selvittäminen
valmiista rakenteesta
porakappaleiden avulla
Betoniyhdistys julkaisi ohjeen betonin lujuuden selvittämisestä valmiista rakenteesta
poraamalla .
Betonin lujuusselvitykset rakenteista poraamalla ovat paljastaneet, että menettelyä koskeva
ohjeistus on ollut jossain määrin ylimalkaista
ja sen seurauksena noudatetut käytännöt vaihdelleet eri toimijoiden välillä.
Yhtenäistääkseen poraamalla tehtävän
lujuuden selvittämisen käytäntöjä Betoniyhdistys on julkaissut asiaa koskevan ohjeen.
Ohjeeseen on todennäköisesti tulossa vielä
joitakin täsmennyksiä. Ohjeen perusrunko
pysynee kuitenkin ennallaan.
Koska ohjetta on kysytty aktiivisesti, nykyinen ohjeversio on vapaasti ladattavissa:
http://www.betoniyhdistys.fi/media/by-ohje-betonin-puristuslujuuden-selvittaminen-valmiista-rakenteesta-porakappaleiden-avulla-30.1.2017.pdf

Hinta: 62 € (sis. alv 10%)
Tilaukset ja lisätiedot:
www.rakennustietokauppa.fi

Hinta: 60 € (sis. alv 10%)
Tilaukset ja lisätiedot:
www.rakennustietokauppa.fi
tai puh. 0207 476 400
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by 68 Betonin valinta ja
käyttöikäsuunnittelu
– Opas suunnittelijoille 2016
Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu julkaisun tavoitteena on auttaa rakennesuunnittelijaa
valitsemaan betonirakenteelle tarkoituksenmukaiset rasitusluokat sekä niitä vastaavat
betonin lujuusluokat ja betonipeitepaksuudet.
Julkaisun myötä rakennesuunnittelija ymmärtämää entistä paremmin betonia ja betonin
ominaisuuksia.
Julkaisussa käydään läpi betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelun perusperiaatteet,
betonin rasitusluokat, rasitusluokkayhdistelmien valinta, käyttöiän valinta, raudoitteiden
suunnittelu sekä muut käyttöikäsuunnittelussa
huomioitavat asiat. Tavanomaisten betonirakenteiden rasitusluokkayhdistelmät sekä niitä
vastaavat betonin ominaisuudet esitetään
havainnollisessa muodossa.
Julkaisu on suunnattu erityisesti rakennesuunnittelijoille, mutta se on hyödyllinen myös
betonin ja betonirakenteiden valmistajille. Julkaisussa on omana lukunaan ohjeita betonin
valmistajille.
Julkaisu on uudistettu versio Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisusta by 51 Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu 2007. Menetelmät
betonirakenteiden käyttöikäsuunnitteluun
esitetään julkaisussa by 65 Betoninormit 2016.
Julkaisu on suunnattu uudisrakentamiseen.
Soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös
korjausrakentamisessa.

.com
Betonin yhteystiedot 2017

PL 381 (Unioninkatu 14, 2. 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 Tuomo Haara
050 5987 853
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
Johdon assistentti Lotta Räty
(09) 129 9406 , 040 159 9206
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi
Assistentti Annukka Parjanen - äitiyslomalla
040 5471 230
etunimi.sukunimi@betoni.com
Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Hinta: 85 € (sis. alv 10%)
Tilaukset ja lisätiedot:
www.rakennustietokauppa.fi

ToimitusjohtajaTarja Merikallio
050 434 8335
Kehitysjohtaja Risto Mannonen
040 900 3578
Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556
Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414
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Anstar Oy

7

BASF Construction Chemicals Europe
5
Bermanto Oy
2
Betonimestarit Oy
8
Betset Group Oy
6
Cemex Oy
2
Contesta Oy
3
HB-Betoniteollisuus Oy
2
Kingspan Insulation Oy
II kansi
Lakan Betoni Oy
7
Lammin Betoni Oy
7
Lipa-Betoni Oy
6
Mapei Oy
6
Peab Industri Oy / MBR
2
Peikko Finland Oy
3
Pielisen Betoni Oy
7
Rakennusbetoni-ja elementti Oy
IV kansi
Rudus Oy
4
Suomen Betonilattiayhdistys BLY ry
4
Suutarinen Yhtiöt
III kansi
Sweco Rakennetekniikka Oy
21
Ämmän Betoni Oy
2

Betonitietoutta
Unioninkadulla
Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry sijaitsevat Unioninkatu 14:ssa, toisessa kerroksessa.
Yhteisissä tiloissa toimii myös betonipintanäyttely, joka esittelee mm. erilaisia betonin värija pintakäsittelytapoja. Näyttely on avoinna
toimiston aukioloaikoina klo 8.15–16.00 ja
tarvittaessa esittelystä voi sopia etukäteen
arkkitehti Maritta Koiviston kanssa,
gsm 040–9003577 tai
maritta.koivisto@betoni.com
www.betoni.com
• sisältää valmistaja- ja tuotetietoa !
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