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BTT- projekti, Äänekoski

Hankkeen valmisbetonitoimitukset



RUSKON BETONI OY

- Perheyritys. Perustettu v. 1983

- Toiseksi suurin valmisbetonin valmistaja

- Tehtaita 33 kpl

- Liikevaihto n. 88 milj. €

- Työntekijöitä n. 200

- Tytär-/sisaryhtiöt: Napapiirin Betoni Oy, 

Ja-Ko Betoni Oy, KiBe Oy



PROJEKTIT
VESIVOIMALAITOKSET (Kemijoki Oy):

- 4 kpl voimalaitoksia v. 1988 – 2001 yht. 160 000 bet m3

KAIVOKSET:

- Suurikuusikko v. 2007 - 2010 50 000 bet m3

- Kemin kaivos v. 2016 - 35 000 bet m3/vuosi

MUUT:

- Sotilaskylä, Andreapolis v.1992 65 000 bet m3

- Pasilan Tripla v. 2016 - 170 000 bet m3

- Hanhikiven ydinvoimala v. 2016 - 400 000 bet m3

- Tuulivoimaloiden perustuksia n. 250 kpl 170 000 bet m3



ÄÄNEKOSKEN BTT- PROJEKTI

- Tieto hankkeesta talvella 2014/2015

- ”Asemaa ei saa rakentaa tehdasalueelle eikä 

valmisbetonille valita ns. päätoimittajaa”

- Yhteistyöhön Laukaan Betonin kanssa

- Päätös 05/2015, rakentamaan 06/2015, 

ensimmäinen valu 9.7-15 (piipun perustus)



TEHTAAT/ KAPASITEETTI

- 2 valmisbetoniasemaa

- Pääasema: teho 60 m3/h

- Vara-asema: teho 50 m3/h

- Yhteenlaskettu teho >100 m3/h

- Kapasiteetti n. 800 m3/

työvuoro (n. 2400 m3/vrk)



KALUSTO

- 6 vakituista betonin kuljetusautoa (6-12 m3)

- Ruuhkahuippuna autoja 13 kpl

- Betonipumppuja 5 – 7 kpl (1-2 kpl RB:n omia)



LUKUJA (RB:n osuus)

- VALMISBETONIA 90 000 m3 (13 

000 kuormaa)

(josta sulfaatinkestävää 15 000 m3)

- SEMENTTIÄ 35 000 tn (800 

kuormaa)

- KIVIAINESTA 170 000 tn

(4250 kuormaa)

- LISÄAINEITA (nestemäisiä) 180 000 kg

- KOEKAPPALEITA 

(laadunvalvonta) 1000 kpl



TUOTANTO

- Pääasiallisin menekki syksy 2015 – syksy 2016 (n. 70 

000 m3)

- Ennätys kuukausi: Lokakuu-15  -> 10 000 m3

- Keskimäärin 300 m3/vrk, kiivaimpana aikana 1000 

m3/vrk

- Toimitukset ympäri vuorokauden



SUURIN KERTAVALU

SOODAKATTILAN POHJALAATTA

- Betonia 5000 m3

- Kesto 2 vrk

- Valunopeus 100 m3/h



BETONIRESEPTIT

- n. 150 erilaista reseptiä

- Erikoisimmat laadut: 

- C45/55 Itsetiivistyvä betoni sulfaatinkestävällä 

sementillä, rasitusluokat XC4, XF3, XD3, XA3 

(jätevedenkäsittely)

- C40/50 Itsetiivistyvä, kutistumaton jälkivalubetoni 

(laiteperustukset, kanaalien- ja säiliöiden pohjat)

- Hitaasti kovettuva betoni masuunikuonalla 

(massiiviset perustusvalut)



LAADUNVALVONTA

- n. 1000 koekappaletta (betoniasema + työmaa)

- Lämmön-/lujuudenkehityslaskelmia rakenteista 

(Betometri)

- Lämpötilan mittaus sekä lujuudenkehityksen laskenta 

kovettumisen aikana (Dataloggeri + sadgrove)

- Ei laatuongelmia 



HAASTAVINTA

AIKATAULUTUS 

- Alussa urakoitsijoilta viikkoaikataulu -> jäi nopeasti 

pois

- Urakoitsijoilta ei sitovia ennakkotilauksia ja aikataulut 

muuttuivat      jatkuvasti -> toimitukset todella lyhyellä 

varoitusajalla

MATERIAALIHUOLINTA

- Tarvittava materiaali tilattava edellisenä päivänä -> 

aikataulu/määrät olisi hyvä olla tiedossa (1 kuorma 

sementtiä = 100 m3 betonia, sementti 300 km:n 

päässä)



LOPUKSI

Kiitokset tilaajalle, rakennuttajalle 

sekä urakoitsijoille erittäin hyvästä 

yhteistyöstä!



Kiitos mielenkiinnosta! 


