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Betoniteollisuus ry  
JOHTOKUNNAN AVOIN KOKOUS 2/2020 

Aika: Tiistaina 28.4.2020 klo 10.00 
Paikka: Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n neuvotteluhuone, Eteläranta 10, Helsinki 
Läsnä: Mikael Fjäder, puheenjohtaja 

Pentti Ahopelto  
Juha Alapuranen  
Ari-Pekka Ansio  
Pertti Halonen  
Esa Konsti     
Tuija Kilpinen  
Mika Löytönen  
Marjet Mäkinen 
Satu Lipsanen  
Virpi Nieminen 
Ilkka Pohjoismäki 
Mika Sahlman 
Timo Suutarinen 
Simo Tahvanainen  
Risto Väänänen 
Jussi Mattila, sihteeri  

Hannu Tuukkala 
Tommi Kauramaa 
Tiina Kaskiaro 
Tommi Kekkonen 
Janne Kihula  
Maritta Koivisto  
Ari Mantila 

Este: Juha Helin     
Mikko Isotalo 

1 Avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi. 

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, koska kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen 
mukaan ja läsnä on riittävä määrä johtokunnan jäseniä. 

Pidettiin hiljainen hetki järjestön kunniajäsenen Eero Niemisen poisnukkumisen 
johdosta. Puheenjohtaja välitti omat ja järjestön surunvalittelut omaisille. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Päätettiin hyväksyä edellisen, 27.2.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta, liite 
1.
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3 Työturvallisuus 

Merkittiin tiedoksi RT:n kuukausittaisen tapaturmakyselyn tulokset, liite 2. 

Merkittiin tiedoksi vuoden 2019 työturvallisuuskilpailun sarjavoittajat:  
Elementtisarja: VaBe 
VB-sarja: Lujabetoni Joensuu 
Tuotesarja: Parma Rail 
Tuomarointi hoidetaan, kun kokoontumis- ja vierailurajoitukset ovat poistuneet myös 
tehtailta. 

Merkittiin tiedoksi, että kuluvan vuoden Työturvallisuuskilpailua tuskin voidaan järjestää, 
koska monilla tehtailla halutaan minimoida kontaktit koronavirustartuntojen 
välttämiseksi. 

Merkittiin tiedoksi, että Tapaturvan Tom Johnsson on käynyt läpi elementtitehtailla pari 
vuotta sitten tehtyjen kvartsipölymittausten tuloksia. Johnssonin mukaan tuloksista on 
pääteltävissä, että kynnysarvona pidettävää 10 % http-arvoista on vaikea saavuttaa 
monissa tehtävissä. Turvallisuuspäällikköryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 
30.4.2020. 

Merkittiin tiedoksi, että asetuksen VNa 403, 2008 rakennustyön turvallisuudesta 
mukaisen ns. alamiehen rooli on herättänyt keskustelua. On esitetty, että 
autonkuljettajan ei tulisi lähtökohtaisesti olla valtuutettu alamies, vaan sellainen tulisi olla 
kuormanpurussa paikalla kuormaa vastaanottavan työmaan osoittamana. 
Turvallisuuspäällikköryhmä käsittelee myös tätä asiaa kokouksessaan 30.4.2020. 

. 
4 Betonirakentamisen laatu 

Merkittiin tiedoksi, että Väylävirasto on muuttanut jälleen linjaansa infrabetonien 
lujuusvaatimusten osalta. Virastosta viime perjantaina saadun tiedon mukaan 
infrabetonien lujuusvaatimuksissa palataan täysin ”vanhaan” eli SFS EN 206 mukaisiin 
vaatimuksiin. Syynä on se, että betonin lujuusluokat olisivat nousseet turhankin 
korkeiksi, kun selvitysten mukaan alitukset ovat olleet yksittäistapauksia.  

Keskustelussa todettiin, että ei voida olla varmoja, että tämäkään on lopullinen ratkaisu 
asiassa.  

Merkittiin tiedoksi, että Betoniyhdistys on suostunut siirtämään Alkalikiviainesreaktio-
ohjeensa julkaisua seuraavaan vuodenvaihteeseen sillä edellytyksellä, että 
betoniteollisuus kerää sille kattavan tietoaineiston betonikiviainesten 
alkalireaktiivisuudesta.  

Päätettiin, että toimisto selvittää Kiwa Inspectalta, ovatko sen betonikiviainekselle 
asettamat kriteerit yhtenevät VTT:n toimittaman testausohjeen vaatimusten kanssa. 

Päätettiin, että toimisto lähestyy jäseniä pyynnöllä toimittaa tietoa heidän käyttämiensä 
kiviainesten alkalireaktiivisuudesta. VTT:n ohje kiviaineksen alkalireaktiivisuuden 
selvittämiseksi liitteenä 3.    

5 Suhdannekatsaus 

Jouni Vihmo esitti suhdannekatsauksen. Esitysmateriaali liitteenä 4. 

6 Viestintä  

Mattila esitti viestinnän tilannekatsauksen. Esitysmateriaali liitteenä 5. 

Merkittiin tiedoksi, että vaikuttajatapaamiset ovat toistaiseksi tauolla ja tästä 
vapautuneita viestinnän resursseja on käytetty mm. viestintämateriaalien ehostamiseen 
ja Suomea rakentamassa -kampanjan edistämiseen. Kantaaottavasta blogaamisesta on 
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siirrytty informatiivisempaan suuntaan. Haastatteluja, artikkeleita ja uutisia on julkaistu, 
jotta mielenkiinto kanavaa ja sen perusviestejä kohtaan pysyy yllä. 
Päätettiin, että rakentamisen ja kiinteistöjen päästöjä kuvaavan ns. sankey-kuvaajan 
esitystapaa pyritään muuttamaan niin, että rakennuksissa ei eritellä päästöjä niiden 
pääasiallisen rakennusmateriaalin mukaan, koska se antaa virheellisen kuvan asiasta. 
   
Merkittiin tiedoksi, että SuomiAreena on peruutettu.  
 
Merkittiin tiedoksi, että Betonipuiston järjestelyjä jatketaan, vaikka tapahtuman 
toteutumisesta ei ole varmuutta. Peruutuksia ei ole tullut, mutta kaksi osallistujaa on 
ilmoittanut pohtivansa osallistumisen perumista. Ns. tonttivuokran n. 150 k€ lasku 
erääntyy vasta 6.8., jolloin jo todennäköisesti tiedetään, järjestetäänkö messut.  
   

 
7  Jäsenten esille nostamat asiat 
 

Jaosvaliokunnat ovat yhdessä selvitelleet geneeristen, eli tuotteiden ”alan 
keskimääräisiä” arvoja edustavien ympäristöselosteiden laatimista. Näille on tarvetta, 
koska konsulttien käyttämissä laskentaohjelmissa betonituotteiden päästöt ovat monesti 
aivan väärin.  
 
Päätettiin, että jaosvaliokunnat lähestyvät jäsenliikkeitä asiaa koskevalla informaatiolla 
ja tiedustelevat, mitkä yritykset ovat halukkaita lähtemään mukaan ja 
keräämään/luovuttamaan yksityiskohtaista tuotetietoa laskelmien taustaksi.  
 

 
8  Betoniteollisuus ry:n toimintakertomuksen vahvistaminen  
 
  Vahvistettiin Betoniteollisuus ry:n toimintakertomus vuodelta 2019, liite 6. 
 
 
9  Muut asiat ja ajankohtaista 
 

Riikka Jäntti esitti tiivistetysti työntekijöiden TES-lopputuloksen ja kertoi toimihenkilöitä 
koskevien neuvotteluiden olevan käytännössä päätöksessä. 
 
Päätettiin, että Kesäkokous (28.8.) live-tapahtumana peruutetaan. Seuraavaan 
kokoukseen tuodaan esitys tapahtuman järjestämiseksi verkossa. 
 
Merkittiin tiedoksi, että BY:n uuden toimitusjohtajan rekrytointi on edennyt niin, että 
yhdistyksen hallitus pitää asiasta päättävää kokoustaan samaan aikaan tämän 
kokouksen kanssa. BY tiedottaa päätöksestä.     
    
 

10 Seuraava kokous  
 

Seuraava kokous pidetään kokouskalenterin mukaan keskiviikkona 10.6.2020 klo 10.00. 
Kokous pidetään todennäköisesti verkossa.  
 
 

11 Kokouksen päättäminen  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.  
 
 
 
  Pöytäkirjan laati   Tarkastanut 
 
 
 
 
  Jussi Mattila    Mikael Fjäder  
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Aika: Torstaina 27.2.2020 klo 13.00 
Paikka: Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n neuvotteluhuone, Eteläranta 10, Helsinki  
Läsnä: Mikko Isotalo, puheenjohtaja 

Juha Alapuranen  
Mikael Fjäder     
Pertti Halonen  
Juha Helin     
Esa Konsti     
Mika Löytönen  
Marjet Mäkinen 
Simo Tahvanainen  
Jussi Mattila, sihteeri  

Hannu Tuukkala 
Tiina Kaskiaro 
Janne Kihula  
Maritta Koivisto  
Ari Mantila 

Este: Pentti Ahopelto  
Ari-Pekka Ansio  
Tuija Kilpinen  
Satu Lipsanen  
Virpi Nieminen 
Ilkka Pohjoismäki 
Mika Sahlman 
Timo Suutarinen 
Risto Väänänen 

1 Avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.  

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, koska kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen 
mukaan ja läsnä on riittävä määrä johtokunnan jäseniä. 

2  Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Päätettiin hyväksyä edellisen, 12.12.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirja muutoksitta, liite 
1.  

3  Työturvallisuus 

Merkittiin tiedoksi RTT:n turvallisuuskyselyn tulokset, liite 2. 

Tapaturva Oy:n Tom Johnsson taustoitti kvartsipölyaltistuksen arviointimenettelyjä ja 

Liite 1
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altistuksesta seuraavaa ASA-rekisteröintivelvoitetta. Päätettiin, että asia viedään 
Turvallisuuspäällikköryhmään, jolta toivotaan asiasta selkeää ohjeistusta. 
Päällikköryhmän toivottiin myös konsultoivan asiassa AVI:a. Materiaalia liitteenä 3. 

Merkittiin tiedoksi RTT:n Turvallisuuspakki-projektin tilanne, liite 4. 

Merkittiin tiedoksi asetukseen VNa 403, 2008 rakennustyön turvallisuudesta on tehty 
1.3.2020 voimaan astuva muutos, jonka mukaan henkilöllä, joka kiinnittää taakan 
asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin, tulee olla tähän työnantajan kirjallinen lupa. 
Työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on tähän vaadittava kyky ja taito. Liite 5.  

Kihula kertoi, että Elementtivaliokunnalla on vamistumassa asiaa koskeva ohje. 
Todettiin, että luvitus koskee lähinnä kuljetusliikkeitä, mutta ohjeistusta lienee järkevä 
soveltaa myös esimerkiksi elementtitehtaiden varastoissa. 

Merkittiin tiedoksi, että järjestöstä on oltu yhteydessä Svensk Betongiin 
turvallisuusaiheisen yhteistyön käynnistämiseksi. Ruotsissa yritysten 
tapaturmataajuustietoja ei jaeta ainakaan toistaiseksi, joten eväitä esimeriksi 
turvallisuuskilpailupohjaiselle yhteistyölle ei löytynyt. Tuukkala lupasi edistää asiaa 
Ruotsissa. 

. 
4  Betonirakentamisen laatu 

Mantila kertoi Väyläviraston Infrabetonien valmistusohjeesta. Lujuusmarginaaliasiaa on 
onnistuttu vielä aivan viime hetkellä kääntämään kohti ajatusta, että lujuusmarginaalia 
kasvatetaan käyttämällä työmaalla yhtä lujuusluokkaa lujempaa betonia kuin 
rakennesuunnitelmien perustana on. Suunnitelmiin merkittäisiin vastaisuudessa 
suunnittelun lujuusluokka ja toteutuksen lujuusluokka. Lujuuden arviointi tapahtuisi SFS-
EN206:n mukaan kuitenkin niin, että rakenteesta tutkittaessa vaatimuksena käytettäisiin 
suunnittelun mukaista betonin lujuusluokkaa. 

5  Viestintä  

Mattila esitti viestinnän tilannekatsauksen. Esitysmateriaali liitteenä 6. 

Merkittiin tiedoksi Betonipuiston varausaste. Yksi noin 30 m2 osasto on enää vapaana. 
Jälkikirjaus: Swerock varasi viimeisen paikan 2.3.2020. 

Päätettiin, että jatkossa yhdistetään Betonipäivät, Betonitutkimusseminaari ja Vuoden 
Betonirakenne-tilaisuus yhdeksi tapahtumaksi, joka nimetään Betonipäiviksi. 
Tilaisuudelle on varattu Dipoli 13.-14.1.2021. Mikäli tilojen varaus vapautuu riittävän 
ajoissa, tapahtumaa siirretään viikolla eteenpäin.   

6  Jäsenasiat 

Jäsenasioita ei ollut. 

7  Jäsenten esille nostamat asiat 

Todettiin, että rakennustuotteiden sopimusehtoasiaa työstävässä RT:n työryhmässä 
betoniteollisuutta ovat edustaneet Fjäder ja Viljanen. Päätettiin, että Tuukkala ottaa 
Viljaselta vapautuneen paikan. 

Isotalo esitti, että järjestössä laadittaisiin konsepti, jonka avulla jäsenliikkeet voisivat 
sujuvoittaa yhteistyötään AMK-opiskelijoiden kanssa. Konsepti voisi sisältää jotain 
käytännön tekemistä, esim. suhteituskilpailun. Päätettiin, että toimistolla laaditaan 
konseptiehdotus, mutta aikataulu ei ole kiireellinen. 

Tahvanainen nosti esille betoniteollisuudenkin tukeman kehitystyön Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa. Hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä koskea diplomityö 
on saanut liikkeelle kaksi uutta projektia, joiden yhteisvolyymin on 15 M€ luokkaa. 
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Toisessa tutkitaan hiilidioksidista valmistettavaa nanografeenia ja toisessa polttoaineen 
tuotantoa hiilidioksidista (ns. Power to X). 

8  Muut asiat ja ajankohtaista 

Käytiin läpi Riikka Jäntin laatimaa esitystä TES-tilanteesta. Todettiin, että ratkaiseva 
erimielisyys koskee vuokratyön käyttöä.  

Päätettiin, että energiaveron palautusjärjestelmään tehtävänä olevat muutokset eivät 
anna aihetta toimenpiteisiin, koska mainehaitta on suurempi asiasta saatavissa oleva 
hyöty. 

Merkittiin tiedoksi, että viestintäassistentti Nina Loisalo on aloittanut työnsä 16.1.2020.  

Merkittiin tiedoksi, että RTT:n taloushallintoa hoitavat Balance Team oli jättänyt noin 
puolet kannatusjäsenmaksuista laskuttamatta. Laskut on lähetetty kuluvan vuoden 
puolella.  

Keskusteltiin tilauskannan määrittelemisestä Betonin menekki-indeksissä. Päätettiin 
pitäytyä aiemmin tehdyn kirjauksen mukaisessa määrittelyssä.  

Päätettiin, että johtokunnan kokouksiin voi jatkossa osallistua etäyhteydellä. 

9  Betoniteollisuuden CO2-strategia 

Keskusteltiin laajasti betoniteollisuuden toimista ilmastopäästöasioissa. Yhteenveto 
keskustelusta on koottu liitteeseen 7. 

10 Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään kokouskalenterin mukaan tiistaina 28.4.2020 klo 10.00. 
Kokouspaikka on RTT, 10. krs kokoustila.  

11 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48.  

Pöytäkirjan laati Tarkastanut 

Jussi Mattila Mikko Isotalo  
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Tapaturmataajuus 2018-2020 rullaava tilasto 12 kk
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Turvallisuushavainnot ja vaaratilanneilmoitukset
- helmikuu 2020
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Tavoitteena on, että kaikilla työpaikoilla otetaan havainto- ja ilmoitusmenettely pysyväksi käytännöksi. Lisätietoja 
vaaratilanneilmoituksista ja turvallisuushavainnoista löytyy osoitteesta:  
http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat-ohjeet-videot/Ohjeet1/Vaaratilanneilmoitukset/

• Vähintään yhden ilmoituksen / havainnon kuukauden aikana rekisteröineiden %-osuus vastaajista: 17  % 
• Ilmoituksia kuukauden aikana tehty / miljoona työtuntia, kaikkien vastanneiden keskiarvo : 1591 kpl 

Rakennusteollisuus 

% kpl

http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Oppaat-ohjeet-videot/Ohjeet1/Vaaratilanneilmoitukset/


RT:n kaikki toimialat (TRT, Infra, RTT)  
kuukausittain ilmoitettujen työtuntien määrä (milj. h)

Oma ja ulkopuolinen työvoima 
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RT:n kaikki toimialat (TRT, Infra, RTT)  
kuukausittain ilmoitettujen tapaturmien määrä (sis. vakavat) kpl
Oma ja ulkopuolinen työvoima

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Omat

Ulkop

Kaikki

16.4.2020
Rakennusteollisuus 



RT:n kaikki toimialat (TRT, Infra, RTT)  
kuukausittain ilmoitettujen vakavien  (työkyvyttömyys  > 30 pv) 
tapaturmien määrä kpl
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Tavoitteena nolla tapaturmaa!



OHJEISTUS SUOMESSA KÄYTETTÄVÄN BETONIKIVIAINEKSET ALKALI-KIVIAINESREAKTIIVISUUDEN 
ALKUVAIHEEN KARTOITTAMISEKSI PETROGRAFISIN MENETELMIN 

Suomalaista betoniin käytettävää kiviainesta on yleisesti pidetty fysikaalisesti ja kemiallisesti kestävänä. 
Betonirakenteissa havaittujen alkali-kiviainesreaktioiden (AKR) vuoksi on kuitenkin havaittu, että myös 
Suomessa on kiviaineksia, joissa alkali-kiviainesreaktio on mahdollinen. Suomalaista betonikiviainesta on 
AKR:n osalta testattu kuitenkin vain hyvin paikallisesti, eikä kattavaa kansallista tietoa ilmiön laajuudesta 
ole tarjolla. 

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja luokittelemaan kiviaineksia AKR-potentiaalin 
suhteen mahdollisimman yksinkertaisella menettelyllä. Tämä ohje keskittyykin vain kiviainesten 
luokitteluun käyttäen petrografista menettelytapaa, joka on esitetty alla. Petrografisen luokittelun 
perusteella voidaan kustannustehokkaasti tunnistaa kivityypit, joissa on mahdollisesti AKR-potentiaalia ja 
vastaavasti myös kivityypit, joissa AKR-potentiaali on erittäin epätodennäköinen.  

Tämä ohje tulee toimittaa testattavien kiviaineksien kanssa petrografisen luokittelun suorittavalle 
testauslaitokselle tai henkilölle. Tämän ohjeen mukaisella petrografisella luokittelulla on tarkoitus kerätä 
ja kartoittaan alustava kokonaiskuvaa suomalaisen kiviaineksen AKR-potentiaalista ja sen yleisyydestä.  

Kiviaineksen luokittelu 

Betoniin käytettävä kiviaines tulee luokitella joko petrografisen tutkimuksen (AAR-1.1), kiihdytetyn 
laastiprismakokeen (AAR-2) tai betoniprismakokeen (AAR-3) perusteella. Luokittelussa edetään 
tyypillisesti vaiheittain, aloittaen petrografisesta luokittelusta. Jos kiviaines petrografisen luokittelun 
perusteella määräytyy luokkiin II tai III voidaan edetä laastiprismakokeeseen AAR-2. Mikäli 
laastiprismakokeen tulos osoittaa edelleen alkali-kiviainesreaktiivisuusluokkaa II tai III, voidaan edetä 
betoniprismakokeeseen AAR-3. Tuloksen perusteella tutkittava kiviaines luokitellaan johonkin seuraavista 
luokista: 

• Luokka I – alkali-kiviainesreaktiivisuus erittäin epätodennäköinen.
• Luokka II – alkali-kiviainesreaktiivisuus mahdollinen.
• Luokka III – alkali-kiviainesreaktiivisuus todennäköinen.

Kiviainesten petrografinen luokitus 

Kiviaineksen petrografinen analyysi on usein ensimmäinen vaihe betonikiviaineksen alkali-
kiviainesreaktiivisuuden arvioimisessa. Menettely voidaan tehdä muun muassa betonikiviaineksen 
yksinkertaistetun petrografisen kuvauksen (SFS-EN 932-3) yhteydessä. RILEMin AAR-1.1-menetelmä 
määrittelee yleisluonteisen menettelytavan petrografiselle analyysille, jonka tarkoituksena on tunnistaa 
mahdollisesti alkali-kiviainesreaktiolle alttiit kiviainekset. Reaktiivisten kiviainestyyppien luokittelu ja 
arviointi vaihtelevat maittain. RILEMin AAR-1.1:n mukaan arvioinnin ja luokittelun tulisikin perustua, jos 
mahdollista, paikallisiin suosituksiin ja määräyksiin. RILEMin Petrografinen Atlas AAR-1.2 tarjoaa 
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petrografisen luokittelun tueksi esimerkkikuvia tyypillisistä reaktiivisista kiviaineksista eri puolilta 
maailmaa. Reaktiivisten kiviainestyyppien luokittelu edellyttää käytetyn menetelmän ja tekniikoiden 
lisäksi myös pätevää petrografia, jolla on kyky tunnistaa mineraali- ja kivinäytteet sekä makroskooppisesti 
että ohuthietekniikalla. Lisäksi edellytetään kykyä tulkita mineraali- ja kivinäytteiden alkali-
kiviainesreaktiivisuuspotentiaalia tutkittavissa näytteissä. Käytännössä analyysin tekijän tulisi olla 
kallioperägeologiaan ja petrografiaan perehtynyt geologi. Suomessa tyypillisiin kivilajeihin sovelletaan 
taulukon 1 mukaista petrografista luokitusta. Kuvissa 1 - 3 on lisäksi esimerkkejä alkalireaktiivisiksi 
todetuista kivityypeistä. 

Taulukko 1. Suomessa tyypillisiin kivilajeihin sovellettava RILEMin AAR-1.1 mukaan mukailtu petrografinen luokitus I…III. 
Taulukossa annetut kivilajit ovat vain esimerkkejä ja lisää esimerkkejä on RILEM AAR-1-1 liitteessä 4. Kiven nimeäminen tehdään 
usein pienestä kappaleesta kiven mineralogian ja tekstuurin perusteella eli nimeämisessä ei voida usein huomioida kiven 
rakennetta. 

Luokka I Luokka II Luokka III 
Kivet, joissa 
kvartsipitoisuus < 15 
%, esim. 

• gabro
• dioriitti
• diabaasi
• emäksinen

vulkaniitti.

Ehjät, 
deformoitumattomat 
syväkivet, joissa 
kvartsin määrää ei ole 
rajoitettu, kvartsin 
mineraalin raekoko > 
0,2 mm: esim. 

• graniitti
• granodioriitti.

Metamorfiset keski- ja 
karkearakeiset kivet 
(kvartsin mineraalin 
raekoko > 0,2 mm), 
esim. 

• keski- ja
karkearakeiset
gneissit,
liuskeet ja
kvartsiitit

• amfiboliitit ja
vastaavat.

Kivet, joissa kvartsi 
deformoitunutta 
(kvartsin mineraalin 
raekoko < 0,2 mm ja 
määrä > 15 %1)), esim. 

deformoituneet 
magmakivet: 

• hiertyneet,
ruhjeiset
granitoidit:
graniitit,
granodioriitit,
tonaliitit

metamorfiset kivet: 
• gneissit
• liuskeet
• metamorfiset

vulkaniitit 
• kvartsiitti
• karsikivi

heikosti metamorfiset 
sedimenttikivet 

• hiekkakivi.

Metamorfiset ja muuttuneet kivet, jotka 
sisältävät hyvin 
hienorakeista/deformoitunutta/aaltosammuvaa 
kvartsia (kvartsin mineraalin raekoko pääasiassa 
< 0,060 mm ja määrä > 15 %1)), esim. 

• tummat hienorakeiset kvartsipitoiset
liuskeet: fylliitti, mustaliuske,
metagrauvakka, tuffiitti,
hapan-intermediäärinen vulkaniitti,

• hienorakeiset kvartsipitoiset kivet
hapan vulkaniitti, metasertti, meta-
areniitti, meta-arkoosi, kvartsiitti,

• gneissit, joissa ko. kokoluokan kvartsia
• hienorakeiset myloniitit.

1) Reaktiivista kokoluokkaa olevan kvartsin määrä, point count -määritys ohuthieestä, point count 1000
pistettä.



Kuva 1. Ohuthiekuva tummasta kivirakeesta, jonka mineraalin raekoko on alle 60 µm. Kun kvartsin mineraalin raekoko on alle 
100…130 µm, pidetään sitä herkkänä reagoimaan (kuva: Vahanen Rakennusfysiikka Oy). 

Kuva 2. Ohuthiekuva. Hienorakeista kvartsia hiertyneessä kohdassa muuten karkearakeisessa graniitissa. Ruhjeisessa ja/tai 
hiertyneessä kohdassa kiveä kvartsi on potentiaalisesti reaktiivista; muualla, karkean rakeisuuden alueella ei (kuva: Vahanen 
Rakennusfysiikka Oy). 



Kuva 3. Ohuthiekuva. Myloniittinen, erittäin hienorakeinen liuske (kuva: Vahanen Rakennusfysiikka Oy).  

Suomalaisissa betonirakenteissa havaittujen alkali-kiviainesreaktioiden tyyppi on ollut piidioksidin ja 
alkalien välinen alkali-piidioksidireaktio (eng. alkali-silica reaction, ASR). Yleisen käsityksen mukaan 
suomalaisissa kiviaineksissa oleva kiteinen piidioksidi (kvartsi) on yleensä pysyvä, mutta poikkeuksiakin 
voi esiintyä, esimerkiksi mineraalien hilavirheiden, mikrohuokosten ja lasittumien muodossa. Kiviaineksen 
mineraalikoostumuksen ohella petrografisen luokittelun keskeisenä osana onkin havainnoida muun 
muassa deformaation aiheuttamat muutokset kiven tekstuurissa kuten jännitykset, uudelleenkiteytymät, 
ruhjeisuus jne. Lisäksi raekooltaan hyvin hienot (mikrokiteiset) ja/tai runsaasti mikrosäröjä sisältävät 
kvartsipitoiset kivilajit ovat myös tunnettuja mahdollisesta reaktiivisuudestaan. Kvartsittomat kivilajit 
voidaan luokitella ei-alkali-kiviainesreaktiivisiksi (luokka I). 

Kiviaineksen petrografisessa testauksessa noudatetaan seuraavaa jaottelua ja tutkimusmääriä: 

Kalliokiviainekset 

Kiviainesten petrografinen tutkimus edellyttää riittävää määrää näytteitä. Esiintymän tunteva geologi 
määrittää tarvittavan näytemäärän. Homogeenisesta esiintymästä näytteitä tulee tutkia 1…2 
kpl/kivityyppi. Heterogeenisesta esiintymästä näytteitä tulee ottaa 2…5 kpl/kivityyppi. 

Kalliokiviaineksen petrografisen ohuthietutkimuksen yhteydessä määritetään alle 0,2 mm:n (luokka II) ja 
alle 0,06 mm:n (luokka III) hienorakeisen kvartsin määrä riippuen kivilajista ja ilmoitetaan se 
tulosraportissa. Kiviaineksen soveltuvuusarviossa kiviaines luokitellaan taulukon 1 perusteella luokkiin I, 
II tai III. 

Erittäin heterogeeniset kalliokiviainekset, kuten seoksiset kalliolaadut ja louhokset, joilla louhe sisältää 
useita kivilajeja sekä luokittelemattomat kaivosten sivukivet, voidaan tutkia kuten sorat. 



Sorakiviainekset, kokoomanäytteet ottoalueen kiviaineksista. 

Petrografinen tutkimus tehdään tutkittavan alueen kokoomanäytteestä. Kokoomanäyte tulee olla koko 
alueelta useammasta paikasta kerätty näyte, jossa osanäytteet on yhdistetty ja sen jälkeen jaettu 
petrografianäytteen edellyttämään näytemäärään. Ottoalueella näyte voidaan ottaa tuotekasoista. 
Näytteen suositeltava maksimiraekoko (D) on 4 - 63 mm. 

Soran kivityypit ja niiden raekoot luokitellaan ensin makroskooppisesti (kuva 4). Makroskooppinen 
luokittelu tehdään RILEM AAR-1.1 menettelyn mukaisesti tunnistamalla, jakamalla ja punnitsemalla 
näytteen eri kivityypit, käyttäen raekooltaan > 4 mm kivilajikappaleita. Luokiteltavan näytteen tulee 
sisältää vähintään 150 raetta. 

Jos makroskooppisesti hienorakeisiksi tai deformoituneiksi luokiteltujen kivityyppien osuus on < 15 %, 
ohuthietutkimusta ei tarvitse tehdä ja kiviaines luokitellaan luokkaan I. 

Jos makroskooppisesti hienorakeisiksi tai deformoituneiksi luokiteltujen kivityyppien osuus on > 15 %, 
tehdään ohuthietutkimus hienorakeisista ja deformoituneista kivityypeistä soveltaen RILEM AAR 1.1 
menetelmää. Kyseiset kivityypit murskataan ja niistä seulotaan fraktio 2 - 4 mm, josta tehdään kaksi 
ohuthiettä analysointia varten. Ohuthietutkimuksessa kivilajeista havaittu raekooltaan alle 0,2 mm:n 
kvartsin prosentuaalinen osuus painotetaan makroskooppisen tutkimuksen hienorakeisten ja 
deformoituneiden kivityyppien osuudella. Jos makroskooppisen tutkimuksen luokittelulla painotettu 
ohuthieiden alle 0,2 mm kvartsin prosentuaalinen osuus on < 15 %, kiviaines luokitellaan edelleen 
luokkaan I. 

Jos makroskooppisen tutkimuksen luokittelulla painotettu ohuthieiden alle 0,2 mm kvartsin 
prosentuaalinen osuus on > 15 %, sora luokitellaan luokkaan II. Mikäli edellisessä kvartsin raekoko on alle 
0,06 mm ja kivityyppi on tunnistettavissa luokan III erittäin hienorakeiseksi kivityypiksi, voidaan kiviaines 
luokitella luokkaan III. 

Kuva 4. Kivityypit ja niiden raekoot luokiteltuna makroskooppisesti (kuva: Rudus Oy). 



Viitteet 

Nixon, P. J. ja Sims, I. (2016) RILEM Recommendations for the Prevention of Damage by Alkali-Aggregate Reactions in New 
Concrete Structures, RILEM State-of-the-Art Reports 17. 
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28.4.2020Rakennusteollisuus RT 2

Kiina talous palautuu nopeasti, mutta vajaasti
Euroopan talouden heikkous lyö jossain vaiheessa takaisin
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Eurooppa tulee alas kovempaa kuin Kiina
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Öljyn hinta pakkaselle –hinnat pysyvät alhaalla 
Maarakennusalan kustannukset laskivat maaliskuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta
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EKP:n toimet pitäneet korkopreemiot kurissa
Helpottaa suoraan Etelä-Eurooppaa ja lisää luottamusta koko mantereella
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Osakemarkkinat toipuivat hieman

United States, Equity Indices, S&P, 500, Index, Price Return, Close, USD 

Euro Area, Equity Indices, STOXX, 50, Index, Price Return, Close, EUR 
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Asuntovelallisen ei tarvitse olla huolissaan
- korko-odotus nykyiseen tasoon laskeva ja lyhennysvapaat pyörivät
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Yritykset ennakoivat voimakasta liikevaihdon 
supistumista toisella neljänneksellä 
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Teollisuuden hidastuminen jatkuu
Tilauskanta alle normaalitason – tuotanto-odotukset heikentyneet nopeasti
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Kuluttajien luottamus historian synkin 
Asunnonostoaikomukset edelleen korkealla
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Valtiovarainministeriön talousennuste 
- laskun jyrkkyys riippuu sulkutoimista

Suomen talous supistuu kuluvana vuonna 5,5 prosenttia

Ensi ja seuraavana vuonna talous kasvaa 1,3 prosenttia vuodessa

• Tässä arviossa talouden rajoitukset ja kulutusta rajoittavat 
toimet kestävät kolme kuukautta, minkä jälkeen palautuminen on 
nopeaa

VM:n ennuste optimistinen ja mahdollisesti jo vanhentunut

Jos rajoitukset kestävät pidempään, on jälkikin tuhoisampaa

• 6 kk rajoituksilla BKT tippuu 12 prosenttia

1,6

1,0

-5,5

1,3 1,3
1,0 0,8

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vuosimuutos (%)



28.4.2020Rakennusteollisuus RT 12

Suomen talous palautuu laiskasti 
- Syvä U luvassa
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Koronakriisi näkynyt huhtikuussa tuotannossa
- Odotukset lähikuukausille synkkenivät nopeasti
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Koronakriisi osuu pk-yrityksiin
Mikroyrityksiä on ylivoimaisesti eniten - pienet ja keskisuuret työllistävät ja vaihtavat puolet – 44 isoa yritystä 
vaihtaa enemmän kuin 38 00 pientä
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Koronakriisi osuu rakentamisen kovimpaan sesonkiin
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Rakentamisen alkuvuosi vahva 
- lupakehitys
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Koronakriisin seuraukset näkyvät viiveellä 
Kuinka paljon koronakriisi haittaa yrityksenne liiketoimintaa?
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Liikevaihdon lasku syvenee loppuvuotta kohti
Arvioi yrityksesi liikevaihdon kehitystä seuraavien vuosineljännesten aikana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
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Rakentaminen hidastuu – ei kriisiydy
Kuluva vuosi menee aloitettua työkantaa rakentaessa  

Tilanne ennen koronaa: rakentaminen laskevassa suhdanteessa – työkantaa paljon  
Sementin myynti korkealla tasolla
Rakennuslupien määrä yli 40 miljoonassa kuutiossa
Aloitettujen hankkeiden määrä korkealla tasolla
Asuntorakentamien hidastuu maltillisesti – sijoittajakysyntä vetää
Asuntokauppa käy hyvin
Maaliskuun lupatiedoissa ei nähtävissä koronan vaikutuksia
Toukokuun luvat haettu ennen koronaa eli luvan saaneiden hankkeiden käynnistyminen epävarmaa

Tilanne korona jälkeen: koronakriisi tuplaa rakentamisen hidastumisen ja venyttää toipumista  

Vuosi 2020: rakentaminen hidastuu kriisiin nähden kohtuullisen vähän, tehdyt aloitukset kantavat, materiaali- ja työvoimapula 
vaivaavat mahdollisesti jossain vaiheessa, asuntorakentamisen hidastuminen jatkuu, muun uudisrakentamisen kasvua jatkuu, 
korjausrakentaminen kasvaa trendiomaisesti, infra vetää vielä 

Vuosi 2021 ja 2022: rakentaminen hidastuu edelleen, asuntorakentamisen hidastuminen loivenee, muu uudisrakentaminen 
kääntyy laskuun, korjausrakentamisen kasvu kiihtyy, maa- ja vesirakentaminen kääntyy laskuun 

28.4.2020 19
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Tuotannon esteet: kysyntä 
Arvioi mitkä tekijät haittaavat tuotantoa tällä hetkellä
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Tuotannon esteet: materiaalit ja työvoima
Arvioi mitkä tekijät haittaavat tuotantoa tällä hetkellä
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Tuotannon esteet: rahoitus
Arvioi mitkä tekijät haittaavat tuotantoa tällä hetkellä
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Uhkakuvat: tilaajat  
Arvioi seuraavien uhkakuvien todennäköisyyttä yrityksesi kannalta
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Uhkakuvat: työmaat ja tuotanto 
Arvioi seuraavien uhkakuvien todennäköisyyttä yrityksesi kannalta
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Uhkakuvat: henkilöstö 
Arvioi seuraavien uhkakuvien todennäköisyyttä yrityksesi kannalta
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Uhkakuvat: rahoitus, toiminnan jatkuvuus 
Arvioi seuraavien uhkakuvien todennäköisyyttä yrityksesi kannalta
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Rakentaminen seuraa kriiseissä lopulta muuta taloutta
Finanssikriisissä bkt laski 9 prosenttia - rakentamisen uudistuotanto pahimmillaan lähes 25 prosentin laskussa
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Talouden rakenteet muuttuvat pysyvästi 
- Nyt kirjoitetaan historiaa
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Vaihe 1. 
Akuutin 
kriisin 

Torjuminen  

Vaihe 2. 
Perinteinen 

elvytys

Vaihe 3. 
Pitkän aikavälin 

tuotanto-
potentiaalin 

kasvattaminen 

Näkymää montun pohjalta Kuopan täyttö Jälleenrakentaminen  

Jäsenpalvelu, käyttöpääoma, työvoima ja 
materiaalit, viranomaistoiminta

Kehysriihielvytys, lta, nopeasti 
toteutettavat infrahankkeet

Asuntomarkkinoiden tukeminen,
pitkän aikavälin kasvua tukevat infrahankkeet

Pitkäaikainen vaikuttaminen rakentamisen arvostuksen ja merkityksen nostamiseksi 
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Vaikuttamisen paikat
• Hallituksen kehysriihi 8.4

• Lisätalousarvion koko on historialliset 4,1 miljardia euroa

• Toukokuun lisätalousarvio
• valtavia odotuksia, huhtikuun LTA oli vielä niin yleisellä tasolla, että nyt odotetaan jo  toimialakohtaisia lisätoimia

• Valtioneuvoston kanslian exit-ryhmä
• Martti Hetemäen valmisteluryhmän tehtävänä valmistela nopealla aikataululla exit-suunnitelma

• TEM:n ja VM:n selvitystyöryhmät
• Vesa Vihriälän vetämä exit –ryhmä, must win -paikka

• Lintilän yritystyöryhmä
• Kytkeytyy vahvasti Hetemäen työryhmän työhön
• Rakennusalan edustajana SRV:n Saku Sipola

• Haataisen työmarkkinoiden valmiusryhmä
• Ympäristöministeriön työryhmät
• EK:n oma exit-ryhmä



Viestinnän katsaus

Huhtikuu 2020

Betoniteollisuus ry
28.4.2020
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1. Henkilökohtaiset päättäjätapaamiset

Betoniteollisuus ry 19

7. Av. Pia Rekilä (min. Haataisen (sd) av.), 3.3.
8. Kokoomuksen ymp.vkl:n edustajat, 6.3.

9. Tiina Vainio,  min. Skinnarin ilmastoasioista vastaava 
erityisavustaja (sovittu tapaaminen siirtyi koronan takia)

10. Jenni Pitko (vihr) (sovittu tapaaminen siirtyi koronan takia)
11. Ilmasto‐ ja energiapoliittisen työryhmän jäsenet tai heidän 

avustajansa (joita ei vielä ole tavattu)
12. Elinkeinoministeri Mika Lintilä
13. Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän valitut jäsenet
14. Aleksi Neuvonen, Demos
15. WWF/valitut henkilöt



Kivifaktaa‐blogit

Betoniteollisuus ry 20

6. Millainen olisi Suomi ilman betonia? 24.3.2020
7. Rakentaminen sinnittelee? 8.4.2020
8. Rakennetun ympäristön päästöt painottuvat käyttövaiheen 

energiakulutukseen, 22.4.2020



Artikkelit, uutiset ja haastattelut

Betoniteollisuus ry 21

8. Jouni Punkki: Monipuolinen betoni taipuu aalloille, 26.2.2020
9. Leena Pirttilä: Suuret rakennukset tehdään usein betonista, 

4.3.2020
10. Miksi rakennuksen ikääntyvä hahmo jakaa mielipiteitä? 

12.3.2020
11. Mikko Isotalo: Suomen betonipäästöt ovat nolla vuonna 2050, 

31.3.2020
12. Puheenvuoro nuorille – kivitalon uusi muoto, 6.4.2020
13. EPSI Rating: Uudisasuntorakentaminen pysyttelee 

toimialavertailun kärjessä, 14.4.2020
14. Olli Nikula: Kiertotalous ja ilmastonmuutoksen torjunta: 

Rakentamisen tiekartta on tekeillä, 15.4.2020



22

• Poltetut tiilet Tulossa seuraavina: 
• Kevytsora • Ympäristöbetoni
• Harkot • Kahi
• Betonielementit • Valmisbetoni
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Twitter @kivifaktaa

Betoniteollisuus ry 24

Seuraajia yli 1800

Suomea rakentamassa –
kampanja 



Media‐
osumia

Betoniteollisuus ry 25



Esitysten graafinen ilme

Betoniteollisuus ry 26



SuomiAreena ‐ PERUUTETTU

Betoniteollisuus ry 27

• Otsikko: ”Tulevaisuuden kaupungit luodaan NYT! Visioita 
kestävään kaupunkikehitykseen”

• Järjestäjät: Kivirakentajat+ SRV + FCG
• Ajankohta pe 17.7. juontajana Kirsi Alm‐Siira



RT:n vähähiilisyystiekartta
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Betonipuisto 2020    7.‐9.10.2020
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1 YLEISTÄ 

Betoniteollisuus ry muodostaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Betoniteollisuusjaoston. Jä-
senyritysten palveluksessa oli arviolta 4.500 työntekijää ja noin 900 toimihenkilöä.  

Betoniteollisuus ry:n jäsenyritysten liikevaihto oli kertomusvuonna noin 1.300 M€.  

 

2 JÄSENISTÖ 

Kertomusvuoden aikana järjestöön liittyi kolme uutta varsinaista jäsentä: valmisbetonia toi-
mittava Keski-Suomen Betoni-Team Oy sekä elementtejä valmistavat Suomen Kovabetoni Oy 
ja SV-Element Oy. Ontelolaattoja valmistanut PeeLT Oy lopetti liiketoimintansa ja erosi jäse-
nyydestä. Parma Oy fuusioi itseensä ostamansa Betonimestarit Oy:n. BM Turku Oy ostettiin 
Betset-ryhmään ja sai nimen Betset Turku Oy.  

Betoniteollisuus ry:n varsinaisten jäsenten määrä oli vuoden lopussa konserneittain luettuna 
44 kpl.  

Finnfoam Oy liittyi kannatusjäseneksi. Haucon Finland Oy luopui kannatusjäsenyydestä. Nämä 
muutokset pitivät kannatusjäsenten määrän ennallaan 33:na.   

Toimialan järjestäytymisaste tuoteryhmästä riippuen oli noin 90 – 100 %. 

 

3 HALLINTO JA TOIMISTO 

Järjestön johtokuntaan kuuluivat vuonna 2019 seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja  
Mikko Isotalo   Rudus Oy  
I varapuheenjohtaja 
Mikael Fjäder   Lujabetoni Oy  
II varapuheenjohtaja 
Mika Löytönen   Betset Group Oy  
Jäsenet 
Pentti Ahopelto  Betroc Oy 
Juha Alapuranen  YBT Oy 
Ari-Pekka Ansio  Ansion Sementtivalimo Oy 
Juha Helin   Swerock Oy 
Tuija Kilpinen   Pielisen Betoni Oy  
Esa Konsti   Rakennusbetoni- ja Elementti Oy 
Satu Lipsanen   Lipa-Betoni Oy 
Virpi Nieminen  HB-Betoniteollisuus Oy   
Tapio Pitkänen  Betonimestarit Oy  
Ilkka Pohjoismäki  VaBe Oy 
Mika Sahlman   MH-Betoni Oy 
Timo Suutarinen  Suutarinen yhtiöt 
Simo Tahvanainen  Joutsenon Elementti Oy  
Jarmo Viljanen  Parma Oy 
Risto Väänänen  Ruskon Betoni Oy 

Johtokunta toimi myös SBK-säätiön hallituksena ja järjestön puheenjohtajisto säätiön koko-
naan omistaman Betonia Oy:n hallituksena. Betonia Oy hoiti järjestön projektitoimintaa. 
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Vuonna 2019 johtokunta kokoontui kuusi kertaa. 

Betoniteollisuus ry:tä, jaostoimintaa ja projekteja hoitivat: 
DI Tiina Kaskiaro tuoteryhmäpäällikkö, harkot ja ympäristöbetoni  
DI Janne Kihula tuoteryhmäpäällikkö, elementit  
Arkkit. SAFA Maritta Koivisto Betoni-lehti, päätoimittaja 
DI Ari Mantila   tuoteryhmäpäällikkö, valmisbetoni, paalut ja KTT  
TkT Jussi Mattila toimialapäällikkö, SBK-säätiön asiamies   
Trad AMK Lotta Räty assistentti, 25.11.2019 saakka 

Rekrytointi viestintäassistentin tehtävään käynnistettiin. 

Yhdistyksen toimisto toimi Eteläranta 10 10. krs tiloissa yhdessä Suomen Betoniyhdistys ry:n 
kanssa.  

 

4 TALOUS  

Toimiala peri jaostomaksua 0,211 % yritysten jalostusarvosta vuodelta 2017.  

Toimialan varsinaisten jäsenten jäsenmaksutuotot vuonna 2018 olivat 789.880 € (704.474 € 
vuonna 2018) ja kannatusjäsenmaksut sekä sopimustuotot yhteensä 182.178 € (430.812 € 
vuonna 2018). Betoniteollisuusjaoksen toiminta oli ylijäämäinen 307.043 €. Betoniteollisuus 
ry:n kassavarat vuoden lopussa olivat 678.821 €. 

Betoniteollisuus ry:n projektitoimintaa hoitavan Betonia Oy:n toiminta oli ylijäämäinen 
22.632 €.  

Tuoteryhmäjaokset rahoittivat oman tuoteryhmäkohtaisen toimintansa ensisijaisesti kerää-
mällä kehitys- ja markkinointimaksuja.  

SBK-säätiön varoja hoiti täyden valtakirjan periaatteella Investointipankki FIM. SBK-säätiön 
tilinpäätös osoitti tilikaudelle 2019 alijäämää 47.778,30 € (alijäämää 47.778,30 € 2018). Sää-
tiön koko taseen loppusumma oli 644.203,05 € (644.203,05 € 2018). Säätiön varallisuus oli 
vuoden lopussa markkina-arvoin 739.537,16 € (739.537,16 € 2018) ja vastuut 209.966,18 € 
(209.966,18 € 2018). 

 

5 YHTEINEN TOIMINTA 

Betoniteollisuus ry:n toiminnan painopisteet olivat työturvallisuus, betonirakentamisen laatu, 
viestintä, standardisointi sekä tuoteryhmäkohtaiset markkinointi- ja kehityshankkeet.  

Työturvallisuus 

Betoniteollisuus ry järjesti jäsenliikkeille työturvallisuuskilpailun, johon osallistui 46 beto-
nielementti-, 9 valmisbetoni- ja 7 betonituotetehdasta, eli yhteensä 62 tehdasta (56 tehdasta 
vuonna 2018). Kilpailun sarjavoittajat olivat tuotesarjassa Parma Rail Oy:n Forssan ratapölk-
kytehdas, valmisbetonisarjassa Lujabetoni Oy:n Joensuun valmisbetonitehdas ja elementtisar-
jassa VaBe Oy:n Valkeakosken 2-tehdashalli. Kilpailun tuomarointi kokonaiskilpailun lopputu-
loksen ratkaisemiseksi on vielä kesken.  

Kertomusvuonna palkittiin Parma Oy:n Kotkan elementtitehdas vuoden 2018 työturvallisuus-
kilpailun voittajana. Muut sarjavoittajat olivat Ruduksen Nurmijärven betonituotetehdas ja 
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Ruduksen Tuupakan valmisbetonitehdas. Kilpailun parhaat parantajat ovat Joutsenon Ele-
mentti Oy:n elementtitehdas Joutsenossa, tuotetehtaiden sarjassa Parma Rail Oy:n rata-pölk-
kytehdas Forssassa sekä valmisbetonitehtaiden sarjassa Mikrobetoni Oy:n valmisbetonitehdas 
Lahdessa. 

Betoniteollisuus ry:n jäsenliikkeiden Turvallisuuspäälliköiden ryhmä kokoontui neljä kertaa 
vuonna 2019. Vuoden lopussa ryhmään kuului edustajat 9 jäsenliikkeestä sekä Tapaturva 
Oy:stä, Fenniasta ja Betoniteollisuus ry:stä. Turvallisuuspäällikköryhmä alkoi julkaista neljästi 
vuodessa Betonin Turvallisuusuutisia, jonka välityksellä jaetaan Turvallisuuspäällikköryhmän 
kokousmuistiot koko jäsenkenttään. 

Kertomusvuonna Betoniteollisuuden tapaturmataajuus oli 32,6 (36,2 vuonna 2018) 

Betonirakentamisen laatu 

Järjestö jatkoi betonirakentamisen laatuun liittyvää selvitys- ja tiedotustyötä.  

Osallistuttiin Aalto-yliopiston Good Vibrations ja Compact Air -tutkimuksiin, joissa selvitettiin 
betonin tiivistymistä ja erottumisriskiä. Osallistuttiin Tampereen yliopiston tutkimukseen, 
jossa selvitettiin poralieriötutkimuksen luotettavuutta.  

Tehtiin tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston lahjoitusprofessuurin ja Aalto-yliopiston be-
tonitekniikan työelämäprofessuurin kanssa näiden työn tukemiseksi.    

Käytiin aktiivista vuoropuhelua Väylävirastoksi muuttuneen Liikenneviraston kanssa, jotta uu-
sittavista Infrabetoniohjeista saataisiin mahdollisimman järkevät. Ohje kehittyi vuoden aikana 
niin, että kohtuuttomista vastuukirjauksista päästiin eroon. Samoin tehtaalla tehtävistä mas-
siivisista valukokeista luovuttiin. Näiden muutosten lisäksi ajettiin luopumista SFS-EN 206:sta 
poikkeavista lujuuskriteereistä P-lukubetoneille. Sen tilalle ehdotettiin lujuusluokkaa lujem-
man betonin käyttöä. 

Työmarkkinat 

Alan kaksivuotinen työehtosopimus oli voimassa kertomusvuoden yli, joten työmarkkinoilla ei 
ollut koko alaa koskettavia häiriöitä. 

Viestintä 

Betoniteollisuuden viestintää tehtiin yhteistyössä Rakennustuoteteollisuuden muurattujen ra-
kenteiden ryhmän kanssa. Viestintäkonsulttina toimivat vaikuttajaviestinnän osalta Hill & 
Knowlton Oy ja mediaviestinnän osalta Viestintäpalvelu Taika Oy.  

Viestintätoimet painottuivat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen eri keinoin, sosiaalisen me-
dian hyödyntämiseen sekä ns. perinteisten mediayhteyksien ylläpitämiseen.  

Vaikuttajaviestintään liittyen tavattiin henkilökohtaisesti yhteensä 24 päättäjää, joihin sisäl-
tyi kansanedustajia, energia- ja ilmastopoliittisen ministeriryhmän jäseniä ja avustajia, puo-
luetoimistojen valmistelevaa henkilökuntaa ja kuntapäättäjiä sekä muita yhteiskunnallisia 
päättäjiä. Pyrittiin vaikuttamaan hallitusneuvotteluihin viestimällä neuvottelijoille materiaa-
lineutraliteetin merkityksestä yhteiskunnalle.  

Osana vaikuttajaviestintää lähetettiin kuusi uutiskirjettä, joilla kullakin oli noin 2.000 aktii-
vista lukijaa.  
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Osallistuttiin SuomiAreenassa torstaina 18.7. järjestetyn asuntorakentamisen tulevaisuutta 
käsittelevän keskustelun toteuttamiseen.  

Järjestettiin 8.10. aamiaistilaisuus uusille kansanedustajille yhdessä Finnsementin kanssa. 

Kivifaktaa-blogissa julkaistiin vuoden aikana yhteensä 29 viestintää tukevaa blogikirjoitusta ja 
27 artikkelia. Sivusto keräsi yhteensä n. 8.500 lukukertaa. Kivifaktaa-twittertilillä julkaistiin 
yhteensä 525 twiittiä (324 2018), jotka saivat yhteensä noin 3 miljoonaa näyttökertaa (1,8 
miljoonaa 2018). Tili keräsi vuoden aikana n. 500 uutta seuraajaa, ja seuraajien määrä ylitti 
1.600 henkeä. 

Kivifaktaa.fi -sivustolla julkaistiin Huomisen Suomi -otsikolla 11-osainen ”onepager”-sarja, 
jossa esiteltiin erilaisia kivirakentamisen innovaatioita. Sarjassa esiteltiin seuraavat innovaa-
tiot: Betonimurske ja muut kierrätysratkaisut, Graafinen betoni, Ilmaa puhdistavat betonilaa-
tat ja -kivet, Itsestään tiivistyvä betoni, Kennoharkko, Kuitubetoni, Matala-alkalinen tasoite, 
Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit, Vettä läpäisevät betonipinnat, Viherkatot, Vihreä be-
toni. 

Sivustolla alettiin julkaista myös asiantuntija-artikkelisarjaa, jossa ensimmäiset haastatelta-
vat olivat Sakari Mentu ja Katja Outinen.     

Betoni-lehti ilmestyi neljä kertaa 96…132 -sivuisena. Lehdessä esiteltiin alan uusimmat kehi-
tyshankkeet sekä mielenkiintoisimmat projektit kotimaassa ja ulkomailla. Lehden päätee-
moina olivat: 1. Vuoden Betonirakenteen julkistaminen ja uutta kivitalorakentamisessa sekä 
Vuoden Ympäristörakenteen esittely, 2. Betonilattiat ja betonirakentaminen. 3. Betoni ympä-
ristörakentamisessa ja kiertotalous sekä uudet tutkimushankkeet. 4. Kestävä Kivitalo, Vuoden 
Betonijulkisivuarkkitehtuurikilpailu, betonitaide, betonirakenteiden korjaaminen ja kosteuden 
hallinta sekä sisäilma.  

Betoni-lehden levikki oli noin 16 000. Levikki kattoi arkkitehti- ja maisema-arkkitehtikunnan, 
rakennesuunnittelijat, rakennusalan urakoitsijat sekä ympäristörakentajat, viranomaiset (kaa-
voittajat ja rakennusvalvonnat), kansanedustajat ja heidän avustajansa sekä muut keskeiset 
yhteistyötahot. Lehti oli luettavissa myös sähköisenä näköislehtenä ja lisäksi kunkin numeron 
ilmestyttyä lähetettiin sähköinen uutiskirje laajalla yhteistyöjakelulla. Lehden uutiskirjeissä 
tiedotettiin myös ajankohtaisista tapahtumista.  

Betoni-lehden toimituksesta ja sisällöstä vastasi päätoimittaja Maritta Koivisto toimitusneu-
voston tukemana. Ilmoitusmyynnin hoiti assistentti Lotta Räty.  

Varattiin FinnBuild 2020 -tapahtumaan alan yhteinen 1.500 m2 kokoinen näyttelyalue Betoni-
puisto, ja aloitettiin tapahtumavalmistelu yhdessä jäsenliikkeiden ja Messua Oy:n kanssa.  

Vuoden 2019 Betonijulkisivuarkkitehtuuripalkinto luovutettiin Kyrö Distilleryn tynnyrivaraston 
rakennuttajille, suunnittelijoille ja toteuttajille Betonipäivien yhteydessä. 

Suunnittelijoille annettiin betonipintoihin, -lattioihin ja ympäristörakentamiseen liittyvää 
neuvontaa sekä puhelimitse, mailitse että toimiston pintanäyttelyyn tutustumisen avulla.  

Toistuvat tapahtumat. Vuoden Betonirakenne 2018 –palkinto luovutettiin Helsingin Kulttuuri-
talolla tammikuussa Amos Rex taidemuseolle ja sen rakennuttajille, suunnittelijoille ja to-
teuttajille. Tilaisuuden yhteydessä pidettiin ”New Material Future”-seminaari, johon osallistui 
noin 500 kuulijaa. Vierailevana keynote-luennoitsijana oli tanskalainen arkkitehti Kai-Uwe 
Bergman, BIG Architects -toimistolta. 
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Betoniteollisuuden Kesäkokous järjestettiin elokuussa Tampereella. Kesäkokous käsitti Torni-
hotellin kokoustiloissa pidetyn koko päivän mittaisen seminaarin, jossa esiteltiin Tampereen 
seudun ajankohtaisia suurhankkeita ja pohdittiin ilmastopäästöjen vähentämisen keinoja be-
tonialalla. Seuralaiset tutustuivat mm. Kustaa Hiekan taidemuseoon, Emil Aaltosen museoon 
ja Arboretumiin. Juhlaillallinen nautittiin Näsinneulassa. Kesäkokouksen osallistujamäärä oli 
noin 120 henkeä. 

Vuotuinen arkkitehti- ja ympäristörakentamisen matka järjestettiin syyskuun alussa Saksaan, 
jossa vierailtiin Stuttgartin, Dresdenin ja Berliinin uusimmissa kohteissa. Matkalla tutustuttiin 
myös korjausrakentamiskohteisiin, kulttuuriin ja rakentamistekniikkaan. Matkalle osallistui 27 
arkkitehtia ja rakennusalan ammattilaista. 

Vuosien tauon jälkeen järjestettiin toukokuussa elementtivaliokunnan tekninen ekskursio Lis-
saboniin. Matkalla käytiin tutustumassa mm. paikallisen elementtivalmistajan tehtaaseen, 
kansallisiin rakennusmessuihin ja elementtirakenteiseen jalkapalloseura Benfican jalkapallo-
stadioniin. Paikalliseen ruoka- ja juomakulttuuriin tutustuttiin yhteisillä illallisilla upeiden 
lauluesityksien lomassa. Matkalle osallistui 29 henkilöä jäsen- ja kannatusjäsenyrityksistä. 

Betonipäivät ja näyttely järjestettiin uusitussa formaatissa yhdessä Betoniyhdistyksen kanssa 
Messukeskuksen kongressitiloissa lokakuussa. Betonipäivät käsittivät rekrytointihenkisen 
Matchboxin, digitaalisia ratkaisuja esittelevän Digiboxin ja perinteisen betonitekniikan näyt-
telyn eli Concreteboxin. Tilaisuuteen osallistui noin 550 henkeä, joista noin puolet rakennus-
alan opiskelijoita ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.  

Sisäinen viestintä. Yhteensä 10 jäsentiedotteen lisäksi jäsenille lähetettiin lukuisia muita 
kiertokirjeitä ja jaosten aktiviteetteihin liittyneitä viestejä.  

Standardisointi ja rakentamisen määräykset  

RTT huolehtii Suomen Standardisoimisliiton toimialayhteisönä eurooppalaiseen standardisoin-
tiin osallistumisesta ja valmiiden standardien suomentamisesta ja kansallisten sovellusstan-
dardien laatimisesta. Betoniteollisuustoimiala vastaa seuraavista betonirakentamiseen liitty-
vistä CENin teknillisistä komiteoista: 
- TC 51 Sementti ja rakennuskalkki 
- TC 104 Betoni ja siihen liittyvät tuotteet 
- TC 178 Päällystekivet, laatat, reunakivet 
- TC 250 SC 2 Betonirakenteiden suunnittelu  
     (Timo Tikanoja, RTT ja 1.7.2019 lähtien Janne Kihula) 
- TC 250 SC 4 Liittorakenteiden suunnittelu  
    (Timo Tikanoja, RTT ja 1.7.2019 lähtien Janne Kihula) 

Lisäksi järjestö seuraa muuta betonin edunvalvontaan liittyvää standardointia kuten palostan-
dardisointia, ympäristövaikutuksiin liittyvää standardointia, standardisoinnin yleistä ohjausta 
ja EU:n komission rakennusalan pysyvässä komiteassa käsiteltäviä asioita sekä Suomen raken-
tamismääräyksiä ja muuta normitusta. 

RTT:n Betoniteollisuusjaos vastaa kansallisesti betonimateriaalin (TC 104/SC1) sekä sementin 
(TC51) ja betonin korjauksen (TC104/SC8) standardointityöstä. Tekninen komitea TC104/SC1 
on edelleen kehittänyt säilyvyyssuunnittelujärjestelmää SFS-EN 206 mukaiseen betonin val-
mistukseen yhteistyössä eurokoodistandardisointia hoitavan TC250 kanssa, mutta asian etene-
mistä hidastavat eriävät näkemykset järjestelmän periaatteista ja siitä, missä laajuudessa be-
tonimateriaalin ohjeistus tulisi harmonisoida Euroopassa. Tavoitteena on edelleen sopia pää-
periaatteet ko. standardien seuraaviin päivityksiin. Määräävänä on eurokoodien päivitysaika-
taulu (vuosi 2023). Suomi pyrkii vaikuttamaan erityisesti pakkasenkestävyysvaatimuksiin. 
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Komitea on käynnistänyt CENin teknisen valiokunnan vaatimuksesta EN 206 päivityksen CENin 
neutraliteettisäännön mukaiseksi vaatimuksenmukaisuuden tarkastelun osalta. Komitea jul-
kaisi standardin EN 13791 (Betonin puristuslujuuden arviointi rakenteista ja rakenneosista) 
päivitysversion, joka poikkeaa oleellisesti aiemmasta versiosta. Suomesta osallistuttiin CEN TC 
104 & TC104/SC 01 ja työryhmän TC104/SC1/WG1 kokouksiin, sekä komitean TC104/SC2 ja 
sen alaisten työryhmien (WG4, WG5 ja WG6) kokouksiin, joissa päivitetään betonin toteutus-
standardia eurokoodipäivityksen mukaiseksi. Betonin korjauksen standardointiin liittyen on 
seurattu TC104/SC8 toimintaa. Komitean toimintaa on haitannut standardipäivitysten jumit-
tuminen hyväksyntäprosessiin epäselvien ja ristiriitaisten ohjeistusten vuoksi. Osallistuttiin 
myös TC104/SC8 alaisten työryhmien WG4 ja WG5 kokouksiin.   

Tukiryhmä Betoni (TC104/SC1 & TC51) kokoontui vuonna 2019 4 kertaa ja tukiryhmä Betonin 
korjaus (TC104/SC8) 2 kertaa. Julkaistiin standardien SFS 7022 (Betoni. Standardin SFS-EN 
206:2014 käyttö Suomessa) sekä SFS 5975 (Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 
13670 käyttö Suomessa) päivitysversiot. Käynnistettiin standardin SFS-EN 13791 kansallisen 
soveltamisstandardin laadinta.  

Betoniyhdistys ry:n betonin laadunvarmistusta käsittelevä työryhmä toimii yhteistyössä tuki-
ryhmä Betonin kanssa ja laatii sille ehdotuksia standardimuutoksista. Rryhmä kokoontui 3 ker-
taa. Sen alaisuudessa toimi alatyöryhmiä, jotka laativat ohjeistusta betonin pakkasenkestä-
vyysvaatimuksista ja -testauksesta sekä betonin työmaatestauksesta ja siihen liittyvästä kou-
lutuksesta.  

Väylävirasto osallistuu aktiivisesti TC104/SC8:n ja tukiryhmä Betonin korjaus toimintoihin, 
mutta vuonna 2019 Väylän aktiivisuutta ryhmässä haittasivat henkilövaihdokset viraston orga-
nisaatiossa. Tukiryhmä Betonin korjaus on puolestaan keskittynyt TC104:ää koskevan mandaa-
tin päivitykseen betonin korjauksen osalta, jotta jumittuneita EN 1504-sarjan standardien päi-
vityksiä saataisiin julkaistua. Standardin EN 1504-6 ”Anchoring of reinforcing steel bar” päivi-
tykseen on laadittu muutosehdotuksia. Tukiryhmälle on esitetty toiveita EN 1504-sarjan kan-
sallisen soveltamisohjeen laadinnasta.  SKOLin lausunnon mukaan tälle ei kuitenkaan ole tar-
vetta, joten pyyntö on välitetty Betoniyhdistys ry:lle huomioon otettavaksi ko. ohjeiden päivi-
tyksen yhteydessä.  

KTT-jaos osallistui viemäreitä koskevan TC165 ja sen kansallisen tukiryhmän toimintaan. Tuki-
ryhmän sihteerijärjestönä toimii MetSta ry. 

RTT:n Betoniteollisuusjaos vastaa kansallisesti betonielementtien (TC 229) standardointi-
työstä. Teknisen komitean TC229 tärkein tehtävä vuonna 2019 oli hEN:ien päivitystyöt sekä 
massiivilaattaelementin hEN:in valmistelun aloitus. Suomi toimii puheenjohtajana massiivi-
laattaelementti hEN:in laadintaryhmässä. Osallistuttiin aktiivisesti CEN:in TC229 / WG1 ja 
WG4 työhön.  

Betonielementtien TC 229:n kansallisen tukiryhmä kokoontui vuonna 2019 2 kertaa. Betoniele-
menttien TC 229:n kansallisen tukiryhmän kautta seurattiin standardisointityötä sekä osallis-
tuttiin eurokoodien kansallisten liitteiden laadintaan. Kansallinen tukiryhmä valmisteli SFS 
7016 Esijännitetyiltä ontelolaatoilta eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille 
asetetut vaatimustasot –standardin päivitystyötä.  

Osallistuttiin Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistyksen MetStan betoniteräskomiteaan 
K54.  
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Betoniteollisuus siirtyi uuden asetuksen myötä ympäristöluvituksesta ns. rekisteröintimenette-
lyyn, jossa toiminnan voi aloittaa ennakkoilmoituksella. Menettely koskee toimintaa muualla 
kuin pohjavesialueilla. 

Projektit ja apurahat 

Betoniteollisuus ry osallistui mm. seuraavien kehittämishankkeiden toteuttamiseen:  
- Betonin tiivistymistä tutkinut Good Vibrations -hanke Aalto-yliopistossa 
- EU:n Life-ohjelmaan kuuluvan CANEMURE-hankkeen Betoniteollisuus ry:n osaprojekti 
     CO2ncrete Solution, jossa selvitetään hiilidioksidin sitoutumista olemassa olevaan beto- 
     nirakennuskantaan Suomessa ja ilmiön maksimointia betonin kierrätyksen avulla. Hank- 
     keen verkkosivusto on avattu osoitteessa www.concretesolution.fi 
-    Infrabetonin valmistusvaatimusten taustaselvitys Aalto-yliopistossa yhteistyössä Väylävi- 
     raston kanssa  
- Poralieriötutkimuksen luotettavuutta koskeva hanke Tampereen yliopistossa 
-  Sementtiuunin hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä koskeva diplomityö Lappeen- 
     rannan teknillisessä yliopistossa 
- Lahden tilakeskuksen projekti poikkeuksellisen laadukkaan koulurakennuksen toteutta- 
     miseksi Nastolan Rakokiveen 
- Betoni-muovimatto-kosteus -tutkimus Tampereen yliopistossa 
-    Esijännitetyn betonipilarin toiminta -tutkimus Tampereen yliopistossa 
-  Betoniteollisuuden digitalisaatiota kehittänyt Caidio Oy:n DigiConcrete hanke 
-  Good Vibrations -hanketta jatkanut Compact Air -tutkimus Aalto-yliopistossa 
-  Betoniyhdistyksen Betonitieto-sivuston kehittämisprojekti 
-   Korkealujuusbetonien pakkasenkestävyys –tutkimusprojekti Aalto yliopistossa 
- Duraint-projekti, jossa seurataan betonin pitkäaikaiskestävyyttä kenttäkokein  
- Betonin rakennekosteuden kuivumisen mallinnussovelluksen laadinta Vahanen Oy:ssä yh- 
     teistyössä Betoniyhdistyksen ja RT:n kanssa.  

Tampereen yliopiston arkkitehtiosastolla järjestettiin syksyllä vuotuinen betonistudio opetuk-
sineen ja keväällä Aalto yliopiston arkkitehtiosastolla perusopetukseen liittyvä betonistudio 
ohjattuine valutyöpajoineen. Aallon kurssiin liittyi myös ekskursio Tallinnan uusimpiin betoni-
rakennuskohteisiin sekä korjausrakentamiskohteisiin. Ekskursiolla vierailtiin myös Tallinnan 
uudessa arkkitehti- ja taideyliopistossa sekä filmikoulun työmaalla. Tampereen arkkitehtiopis-
kelijat tekivät ekskursiomatkan Helsinkiin ja valoivat betonistudion harjoitustyönsä Parman 
Kangasalan tehtaalla. Studiot kursseineen ja työpajoineen kestivät runsaan kuukauden. Näille 
kursseille osallistui yhteensä noin 110 arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopiskelijaa. Studioiden 
työt esiteltiin Betoni-lehdissä.  

Syksyllä osallistuttiin Aalto yliopiston jännitettyjen betonirakenteiden kurssin luennoitsijoiden 
järjestelyyn sekä järjestettiin työmaa- sekä tehdasekskursio Parman Nummelan tehtaalle. 

SBK-säätiö myönsi kertomusvuonna apurahoja yhteensä 36.000 € seuraavasti: 
- 6.000 € apuraha Tampereen yliopiston Betoni-muovimatto-kosteus -tutkimuksen jatkami- 
     seen. 
-  3.000 € apuraha RIL-Seniorien historiikkikirjahankkeelle. 
-  15.000 € apuraha Caidio Oy:lle DigiConcrete -hankkeen jatkamiseen 
-  4.000 € apuraha diplomityötä varten Joonas Parkkilalle (Tampereen yliopisto). 
- 8.000 € apuraha Oulun yliopiston MimePro-hankkeelle. 
 

http://www.concretesolution.fi/
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6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

Elementtijaos osallistui eurooppalaisten kattojärjestöjen BIBM (Bureau International du Béton 
Manufacturé) sekä valmisbetonijaos ERMCO (European Ready Mixed Concrete Organization) 
hallitus- ja komiteatyöskentelyyn ja kokouksiin. Suomen edustajina ovat ensisijaisesti toimi-
neet BIBM:ssä Janne Kihula sekä ERMCOn hallituksessa sekä strategisessa komiteassa (ESD) 
Mikko Vasama ja teknisessä- (ETC) sekä ympäristökomiteassa (ESC) Pekka Haapimaa ja Ari 
Mantila. 

Kansainvälisen betonirakenteiden järjestön fib:n Elementtikomission toimintaan osallistui 
suunnittelutoimiston (Sweco Oy) edustaja.  

Toimintavuonna tehtiin yhteistyötä pohjoismaisten betoniteollisuusjärjestöjen kanssa järjes-
tämällä Helsingissä vuotuinen yhteistyökokous sekä osallistumalla Tukholmassa betonin ima-
gomarkkinointia koskevaan betoniteollisuusjärjestöjen yhteistyökokoukseen, jossa käynnistet-
tiin tätä koskeva pohjoismainen yhteistyö. Osallistuttiin yhteispohjoismaisen betoni- ja euro-
koodistandardoinnin koordinointiryhmän (NPCS) vuotuiseen kokoukseen Kööpenhaminassa. 

 

7 JAOSTOIMINTA 

  

7.1 Betonielementtijaos  

 
Elementtivaliokuntaan kuuluivat vuonna 2019: 
Juha Rämö   pj. Parma Oy 
Juha Vasara  vpj. Betset Oy 
Juha Alapuranen  YBT Oy  
Iiro Aro   Finnsementti Oy 
Tuomo Haara   Lipa-Betoni Oy 
Tuija Kilpinen   Pielisen Betoni Oy 
Jari Kostiander  Lakan Betoni Oy 
Juha Kuusniemi  Kankaanpään Betoni ja Elementti  
Esa Kylliäinen   Joutsenon Elementti Oy 
Markus Lehtinen      VaBe Oy 
Tapio Pitkänen  Betonimestarit Oy 
Henri Sahlman   MH-Betoni Oy 
Kari Turunen   Lujabetoni Oy  
Sami Turunen   Rudus Oy 
Janne Vilve   SBS Betoni Oy 
Janne Kihula   siht. Betoniteollisuus ry 
 
Valiokunta kokoontui viisi kertaa.  

Jaoksen toiminta muodostui teknisistä kehityshankkeista, viestinnästä, koulutuksesta ja stan-
dardisoinnista. 

Pysyvinä toimieliminä toimivat elementtivaliokunta, elementtisuunnittelun asiantuntijaryhmä 
ja BEC-ryhmä. 
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Työturvallisuus 

Kokouksissa on vakioaiheena käyty läpi toimialalla sattuneet tapaturmat ja niiden välttäminen 
jatkossa sekä yritysten sisäiset työturvallisuuskampanjat. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta  

Osallistuttiin Tampereen yliopiston tutkimukseen Jännitetyn betonipilarin toiminta. Tarkoi-
tuksena on tutkia esijännitetyn pilarin toimintaa ja taloudellisuutta. Tutkimuksen toisessa 
vaiheessa tehtiin koekuormitukset ja niiden pohjalta diplomityö. Kolmannessa vaiheessa laa-
ditaan mitoitusohje. 

Tampereen yliopistolla tehtiin ontelolaattojen (500 mm) nostoelinten kuormitustestit. Testien 
tarkoituksena oli selvittää nostoelinten ja täyttövalujen kestävyyttä. Projektin tuloksien poh-
jalta päivitettiin ontelolaattojen nosto-ohjetta. 

Aloitettiin selvitystyö pilari- ja seinäkenkien sekä peruspulttien ristiinkäytöstä (eri valmista-
jat). Vaihtokelpoisuus helpottaisi sekä suunnittelijoiden, betonielementtitehtaiden, rakennus-
urakoitsijoiden että viranomaisten työtä. 

Elementtisuunnittelu.fi -sivuston päivitystyö jatkui mallielementtipiirustusten, vakiodetaljien 
ja esimerkkilaskelmien päivityksellä. 

Osallistuttiin betonin Duraint-pitkäaikaissäilyvyystutkimukseen. 

BEC- projekti 

Elementtiteollisuuden ja Trimble Solutions Oy:n (ent. Tekla) sekä BEC-työryhmän yhteistyönä 
jatkettiin BEC2012-kehityshanketta vauhdittamaan elementtirakennusten 3D-tietomallinnusta 
sekä Tekla Structures- ohjelman Suomi-ympäristön kehitystä. Mukaan tuli myös ohjelmistoval-
mistaja CADS. 

Elementtisuunnittelun asiantuntijaryhmä 

Elementtisuunnittelun asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa vuoden aikana. Asiantuntija-
ryhmä käsitteli mm. seuraavia aiheita; ontelolaattojen mitoitus, elementtisuunnittelu.fi -si-
vuston päivitys, pultit+kengät ristiinkäyttö ja Lvi-hormielementtien käyttö jäykistyksessä. 

Standardisointi, määräykset ja ohjeet 

Janne Kihula osallistui betonielementtien eurooppalaisen teknisen komitean CEN/TC 229 / 
WG1 ja WG4 toimintaan ja vedettiin komitean kansallisen tukiryhmän toimintaa. 

Edistettiin standardin SFS 7016 Esijännitetyiltä ontelolaatoilta eri käyttökohteissa vaadittavat 
ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot päivitystyötä.  

Osallistuttiin eurokoodien eurooppalaisen teknisen komitean TC 250 / SC2 ja SC4 toimintaan 
ja vedettiin komitean kansallisten tukiryhmien toimintaa. 

Osallistuttiin EN 1992-4 kansallisen liitteen laadintaan. 

Päivitettiin kansallisesti yhdistetty DoP ja sen liitteen malliasiakirjat yhteistyössä rakennus-
valvonnan ja Tukesin kanssa.  
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Osallistuttiin Betoniyhdistys ry:n julkaisujen toimituskuntiin: 
• by 40 Betonipinnat 
• by 65 Betoninormit 

 

Asennusryhmä 

Erillinen asennustyöryhmä lakkautettiin. 

Koulutus ja seminaarit 

Betonielementtijaos osallistuu Tampereen yliopiston teollisuusprofessuurin tutkimustyön ra-
hoittamiseen 50.000 € vuosittaisella summalla viiden vuoden ajan.  

Jaos laati teknisiä artikkeleita Betoni-lehteen. Ylläpidettiin elementtisuunnittelu.fi -verkkosi-
vuja. 

Jaos julkaisi 3 omaa uutiskirjettä jäsenyrityksille ja yhteistyökumppaneille, missä tiedotettiin 
jaoksen toiminnasta. 

Valiokunnan Lappeenrannassa pidetyn kesäkokouksen isäntäyrityksenä toimi Finnsementti Oy.  

Talous 

Elementtimarkkinointimaksua kerättiin jäsenyrityksiltä 210.000 €. Muu rahoitus tuli BEC-pro-
jektin projektimaksuina sekä seminaarien ym. osanottomaksuina. Jaoksen kulut olivat ilman 
palkkakuluja yhteensä noin 268.000 €. 

Kansallinen yhteistyö 

Kiwa Inspecta Oy:n teknisessä toimikunnassa betonielementtiteollisuuden edustajana toimivat 
Krister Harju Parma Oy:stä, Esa Konsti Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:stä sekä Janne Ki-
hula. 

 

7.2 Valmisbetonijaos  

 
Valmisbetonivaliokuntaan kuuluivat vuonna 2019: 
Mikko Vasama  pj. Rudus Oy 
Markus Haatainen  varapj. Lujabetoni Oy 
Pekka Haapimaa   Swerock Oy 
Jari Kostiander   Lakan Betoni Oy  
Hannu Mattila  Ruskon Betoni Oy  
Jani Ojala  Keski-Suomen Betoni Team Oy 
Petri Reinikainen   Hyvinkään Betoni Oy 
Sini Ruokonen  Finnsementti Oy  
Juho Suutarinen   SBS Betoni Oy  
Jari Tast   Betset Oy  
Ari Mantila  siht. Betoniteollisuus ry 

Valmisbetonivaliokunta kokoontui vuonna 2019 5 kertaa.  
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Toukokuussa järjestettiin valiokunnan matkakokous Zurichiin Sveitsiin, jossa tutustuttiin beto-
nimurskeen käyttöön betonin raaka-aineena. Betonin valmistajat ovat Sveitsissä velvoitettuja 
korvaamaan osan betonin kiviaineksista kierrätysbetonilla. Isäntien näkemyksen mukaan beto-
nin suorien valmistuskustannusten kannalta sitä ei nähty taloudellisesti perusteltuna. 

Työturvallisuus 

Kokouksissa on vakioaiheena käyty läpi toimialalla sattuneet tapaturmat ja niiden välttäminen 
jatkossa sekä yritysten sisäiset työturvallisuuskampanjat.  

Valitettavasti valmisbetonitehtaiden osallistumisaktiivisuus betoniteollisuuden työturvallisuus-
kilpailuun on jatkuvasti kovin alhainen. 

Betonipumpun kaatumisesta laadittiin Betoniteollisuus ry:n turvallisuushälytys, joka toimitet-
tiin RT:n talonrakennusjaokselle. 

Betonin pumppausryhmä laati luonnoksen pumpun pystytyspöytäkirjalomakkeesta, jonka 
avulla varmistetaan turvallinen betonin siirto pumppaamalla. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Valiokunnan tärkein tehtävä on vuonna 2019 ollut vaikuttaminen Väyläviraston infrabetonien 
valmistusohjeisiin, kuten edellä on todettu. Betoniteollisuuden voimakkaasti vastustama oh-
jeistus saatiin vielä julkaisuvaiheessa keväällä 2019 ohjattua uusintakäsittelyyn. Ohjeistuksen 
kehittämistä on tehty yhteistyöryhmässä, jossa on ollut mukana myös betoniteollisuuden 
edustajia ja Aalto yliopisto. 
 
Sillan betonirakenteita koskeva InfraRYL 42020 ”Sillan betonin valmistus ja betonityöt” osan 
päivitysversio julkaistiin betoniteollisuuden vastustuksesta huolimatta toukokuussa 2019. Eri-
tyisesti betonin lujuuden vaatimuksenmukaisuuden kriteerit ovat muuttuneet merkittävästi ja 
lujuustasovaatimukset ovat ristiriidassa infrabetonien voimassa olevien valmistusohjeiden 
kanssa. Infrabetoniohjeiden meneillään olevan päivityksen yhteydessä pyritään edistämään 
myös kyseisen Infra-RYL osion päivitystä. 
 
Valiokunta on osallistunut aktiivisesti edellä mainitun Aalto-yliopiston Good Vibrations –tutki-
musprojektin ohjaamiseen. Tutkimuksen tuloksena saatiin hyödyllistä tietoa betonin tiivistä-
misestä, mutta sen yhteydessä havaittiin, että betoniin jää hyvälläkin tiivistyksellä varsin pal-
jon tiivistyshuokosia, mikä alentaa betonirakenteiden puristuslujuutta. Toisaalta varsinkin P-
lukubetonit alkavat erottumaan jo varsin lyhyillä tärytysajoilla. Tämän ristiriidan ratkaise-
miseksi käynnistettiin jatkoprojekti Compact Air. 
 
Osallistuttiin edellä mainitun Tampereen yliopiston ”Betonin lujuus koekappaleissa ja raken-
teissa” -projektin ohjaukseen. Projektin tuloksena saatiin lisätietoa eri osatekijöistä, mutta 
samalla todettiin, että lujuuskriteereissä oletettua 85 % lujuustasoa rakenteessa ei ole välttä-
mättä saavutettavissa edes vaatimuksenmukaisella betonilla ja työnsuorituksella.  

Betoniyhdistys ry:n ja RT ry:n talonrakennusjaoksen kanssa jatkettiin betonin kuivumista si-
muloivan ja kuivumisaikaa arvioivan IT-sovelluksen kehittämistä. Sovellusta laatii Vahanen Ra-
kennusfysiikka Oy. 

 
Jatkettiin Duraint-projektin rahoitusta. Projektissa seurataan betonin pitkäaikaiskestävyyttä 
kenttäkokein. Tuloksia pyritään hyödyntämään myös EN 206:n säilyvyyssuunnittelujärjestel-
män kehittämisessä. 
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Osallistuttiin Aalto yliopiston tutkimushankkeen ”Korkealujuusbetonien pakkasenkestävyys” 
rahoitukseen ja ohjaukseen. Tämän tuloksena todettiin, että korkeammissa betonin lujuus-
luokissa voidaan alentaa betonin vaadittavaa ilmamäärää, mutta kokonaan lisähuokostuksesta 
ei voida luopua. 
 
Valmisbetonijaoksen alaisuuteen perustettiin yhteistyössä betonipumppausyritysten kanssa 
betonin pumppaustoimintaa kehittämään Betonipumppausryhmä, johon liittyi 19 yritystä kä-
sittäen betonipumppausurakoitsijoita, laitetoimittajia ja betonin toimittajia. Ryhmä on pyrki-
nyt kehittämään betonipumpparien rekry-koulutusta, jatkokehittänyt rakennusteollisuuden 
laatimia pumppauksen toimitusehtoja sekä laatinut luonnoksen toimialan yhteiseksi pumpun 
pystytysasiakirjalomakkeeksi. Ryhmälle on laadittu omat kotisivut (www.betonipumppaus-
ryhma.fi).    

 
Ympäristö 

Uudesta ympäristöluvitukseen liittyvästä ns. rekisteröintimenettelystä, jossa toiminnan voi 
aloittaa ennakkoilmoituksella, saatiin teollisuudesta positiivista palautetta. 

Standardisointi ja määräykset 

Ari Mantila ja Mika Tulimaa osallistuivat CENin standardointiryhmien TC104 (Betoni) ja 
TC104/SC1 (EN 206) sekä muutaman komitean SC1 alla toimivan työryhmän kokouksiin ja työs-
kentelyyn. Toiminnasta tarkemmin vuosikertomuksen kohdassa Standardointi ja rakentamisen 
määräykset. 

Osallistuttiin RT ry:n julkaiseman lomakkeen ”Kantavien rakenteiden laatusuunnitelma ja sen 
toteutuksen valvonta” jatkokehitykseen paikallavalettavien betonirakenteiden osalta. 

Käytiin keskustelua suuntauksesta, jossa betonin toimitussopimuksissa pyritään viittaamaan 
YSE-ehtoihin. Betoniteollisuus ry muistutti RT:n Talonrakennusjaosta valmisbetonin toimituk-
sissa noudatettavista toimitusehdoista (RYHT 2000). 
 
Tiedotus ja koulutus 

Valmisbetonijaos osallistuu Aalto-yliopiston betonitekniikan professuurin tutkimustyön rahoit-
tamiseen 20.000 € vuosittaisella summalla viiden vuoden ajan.  

Osallistuttiin Betoniyhdistys ry:n ja RIL ry:n julkaisujen RIL 149-2019 / BY 71 Betonirakentei-
den työmaatoteutus sekä by 47 Betonirakentamisen laatuohjeet 2019 päivitysten laadintaan. 

Paikallavalurakentamiseen ja valmisbetoniin liittyvään tiedottamiseen käytettiin pääosin koti-
sivuja www.betoni.com ja www.kivitalo.fi sekä Betoni-lehteä. Laadittiin artikkeleita alan am-
mattilehtiin ja julkaisuihin sekä pidettiin esitelmiä mm. Aalto yliopiston, Suomen Betoniyhdis-
tyksen ja RKL:n koulutustilaisuuksissa.  
 
KV- ja kansallinen yhteistyö 

Valmisbetonijaos on Euroopan valmisbetoniteollisuutta edustavan ERMCOn jäsen. Osallistutt-
tiin ERMCOn hallituksen ja strategisen-, teknisen- sekä ympäristökomiteoiden kokouksiin. 
Osallistuttiin kesäkuussa Valenciassa Espanjassa pidettyyn ERMCOn edustajiston kokoukseen, 
jossa Suomen edustajina olivat Mikko Vasama ja Ari Mantila. 
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Avustettiin ERMCOn muutoshanketta EU asetuksen 561/2006 kohtaan ”ajoajat ja lepotauot”, 
tavoitteena betoniautoja koskevat ajoaikarajoitusten helpotukset. Suomen ollessa EU:n pu-
heenjohtajamaana asiaa edistettiin yhteistyössä SKALin kanssa yhteyksillä Suomen edustus-
toon Brysselissä, koska ko. asian esittelijänä päivitystä laativassa TRAM-ryhmässä toimi Henna 
Virkkunen. Muutoksen käsittely edistyi ongelmavaiheiden jälkeen positiivisesti.  
 
ERMCOn toiminnassa vuonna 2019 pääpaino oli seuraavilla aiheilla: 

• teknologian kehitys ja digitalisaatio betoniteollisuudessa 
• betoniautonkuljettajien ajotuntirajoitusten lieventäminen 
• EN 206 säilyvyyssuunnittelujärjestelmä  
• lievennys betoneja koskevien tietojen syöttämiseen myrkyllisten aineiden rekisteriin 
• muutos direktiiviin syöpävaarallisille aineille altistumisesta työssä, sitova kvartsipöly-

raja 0,1 mg/m3 koskien teollisia työpaikkoja, joissa käsitellään kvartsipitoisia materi-
aaleja 

• betoni & juomavesi; valmisteilla on lista sallituista lisäaineista, jotka eivät edellyt-
täisi lisätestejä 

• betonin säteilyindeksin laskenta 
 

Järjestettiin ERMCOn pohjoismaisten jäsenten yhteistyökokous (Nordic ERMCO) Helsingissä. 

Valmisbetonijaos on mukana Kestävä Kivitalo –yhteistyöryhmässä, jonka tavoitteena on paikal-
lavalurakentamisen edistäminen. Ryhmällä oli 25-juhlavuosi, jonka kunniaksi teetetään koos-
tevideo eri vuosien Kestävä Kivitalo voittajista. Perinteinen Kestävä kivitalo -seminaari pidet-
tiin lokakuussa Finlandia-talossa Helsingissä. Tilaisuudessa julkistettiin vuoden 2019 Kestävä 
Kivitalo voittaja: As Oy Toppilan Punainen Mylly Oulussa. Ryhmä järjesti urakoitsijoille ja 
suunnittelijoille paikallavaluekskursion Frankfurtiin Saksaan. Vuoden 2019 arkkitehtimatka 
kohdistui Tukholmaan. Syyskuussa pidettiin Tampereen AMK:ssa miniseminaari paikallavalura-
kentamisesta. 

Yhteistyö Betonilattiayhdistyksen kanssa jatkui. Kummankin osapuolen edustajat osallistuvat 
toistensa kokouksiin vuosittain tiedonvaihdon kehittämiseksi.  

Kiwa Inspecta Oy:n teknisessä toimikunnassa valmisbetoniteollisuuden edustajana toimi Vesa 
Anttila Ruskon Betoni Oy:stä. 

  

7.3 Kunnallistekniset tuotteet -jaos  

 
KTT-valiokuntaan kuuluivat vuonna 2019: 
Mika Tulimaa, puheenjohtaja Rudus Oy 
Riku Pennanen  Rudus Oy 
Jaakko Eloranta   JA-KO Betoni Oy 
Arto Pesonen   Ruskon Betoni Oy 
Marko Paasivirta/Niko Riikonen*) Ruskon Betoni Oy 
Kimmo Vaak   Ohenmäen Sora Oy 
Ari Mantila, sihteeri  Betoniteollisuus ry 
 
*) Jompikumpi osallistuu kokoukseen tilanteen mukaan. 
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Valiokunta kokoontui vuonna 2019 4 kertaa. Asennusohjetyöryhmä kokoontui kerran ja Hule-
vesi-seminaarityöryhmä 2 kertaa. 
 
Työturvallisuus 

Kokouksissa on vakioaiheena käyty läpi toimialalla sattuneet tapaturmat ja niiden välttäminen 
jatkossa sekä yritysten sisäiset työturvallisuuskampanjat. 

Betoniputkistojen asennustyömailla on havaittu turvallisuusriskinä se, että käytetään asennus-
laitteita eri valmistajan tuotteilla kuin mille ne on tarkoitettu. Tämä on aiheuttanut tuottei-
den putoamisia. Tähän pyritään vaikuttamaan tiedotuksella ja tekeillä olevalla asennusani-
maatiolla. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Selviteltiin netissä tarjottavan putkiston rakennemitoituslaskurin tarpeellisuutta sekä mahdol-
lisuutta BPDA:n (British Precast Drainage Association) nettilaskureiden käyttöoikeuden lunas-
tamiseen. Kyseistä laskuria ollaan kuitenkin parhaillaan päivittämässä siinä havaittujen virhei-
den vuoksi. Todettiin, että ainakaan tällä hetkellä ko. palvelulle ei ole riittävää tarvetta. 

Jatkokehitettiin yhdessä Civilpoint Oy:n kanssa kaivokorttimallia ja lisättiin siihen jäsenistön 
putki- ja kaivotuotteita. KTT-jaoksen edustaja on mukana Civilpointin työryhmässä, jossa kai-
vokorttia jatkokehitetään. 

Kartoitettiin suunnittelijoiden suunnitteluapuvälineiden ja koulutuksen tarvetta yritystapaa-
misissa Pöyry Oy:ssä ja FCG Oy:ssä. Erityisesti nousi esiin tarve tuotteiden mallikirjastoille ja 
lyhyille koulutusvideoille, jotka olisivat vapaasti tarjolla netissä.  

Jatkettiin yhteistyötä Rapal Oy:n kanssa heidän FORE-kustannuslaskentaohjelmistonsa beto-
niputkistoja koskevan lähtötietodatan oikeellisuuden varmistamiseksi. Näin pyritään varmista-
maan betonituotteiden totuudenmukainen kilpailukyky kustannusvertailuissa. 

Standardisointi ja määräykset 

Julkaistiin Kiwa Inspecta Oy:n betoniputkien ja –kaivojen FI-merkinnän päivitetyt tuoteryhmä-
ohjeet TR 64 Betoniputket ja TR 65 Betonikaivot. KTT-valiokunta osallistui päivitystyöhön yh-
teistapaamisissa ja kommentoimalla luonnoksia.  

Osallistuttiin putkien ja kaivojen eurooppalaiseen standardointiin. CENin standardointiryhmän 
TC165 (Viemäröintitekniikka)/WG9 (Betoniputket) kokouksia ei pidetty vuonna 2019 lainkaan, 
koska CEN on todennut, että valmistunut standardiluonnos ei ole CENin ohjeistusten mukai-
nen, mutta ei ole yksilöinyt sen puutteita.  
 
Mika Tulimaa osallistui putkien ja -kaivojen kansallista standardointia hoitavan Metstan kan-
salliseen tukiryhmään K165 Viemäröintitekniikka.  
 
Käynnistettiin Betoniputkinormien 2001 päivitystyö, koska siinä on runsaasti ristiriitaisuuksia 
voimassa oleviin standardeihin nähden. 
 
Tiedotus ja koulutus 

Käynnistettiin betoniputkien ja kaivojen asennusanimaation laadinta. Animaation on tarkoitus 
opastaa putki- ja kaivoelementtien turvalliseen ja tehokkaaseen asennukseen hyödyntäen 
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tarjolla olevia asennuslaitteita. Animaation pohjalta tullaan laatimaan myös kirjallinen asen-
nusohje.  
 
Järjestettiin Hulevesiseminaarit Espoossa 9.10.2019 (83 osallistujaa) ja Tampereella 
23.10.2019 (69 osallistujaa) yhteistyössä Ympäristöbetonijaoksen kanssa. 
 
Maailman vesipäivänä 22.3.2019 julkaistiin ruotsalaiseen tutkimukseen perustuva lehdistötie-
dote betoniviemäreiden hyvästä pitkäaikaiskestävyydestä. 
 
Osallistuttiin Betonin käyttö ympäristörakentamisessa – käsikirjan päivitykseen. 
 
Valiokunnan jäsenet kävivät pitämässä esitelmiä alan koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. 

 
KV-yhteistyö 

Osallistuttiin BIBM:n alaisen Wastewater Engineering-työryhmän molempiin kokouksiin vuonna 
2019. Toinen kokous sisälsi yritysvierailun Starka Betongindustrier-yhtiön tuotantolaitokseen 
Malmössä. Työryhmä pohtii strategisia toimenpiteitä kilpailussa muovituotteita vastaan, työ-
ryhmässä käsiteltyä asioita olivat mm: 

• ruotsalainen kuntien ja viemärimateriaalien valmistajien yhteinen kehitysprojekti tu-
levaisuuden viemärijärjestelmistä. 

• 100 vuoden käyttöiän sisällyttäminen EN 1916 ja EN 1917 standardeihin 
• muoviputkien ja yleensä viemäreiden standardointi 
• betoniset hulevesijärjestelmät 
• kaivantojen täyttömahdollisuus kaivuumailla betoniputkia käytettäessä 
• betoniputkien CO2 päästöt 
• muovisten hulevesiviivästysratkaisujen (muovikorit) huono puhdistettavuus ja säily-

vyys 
 
 

7.4 Ympäristöbetonijaos  

 

Ympäristöbetonivaliokuntaan kuuluivat vuonna 2019: 
Vesa Hopponen pj Rudus Oy  
Rami Lahti   Betonilaatta Oy   
Pertti Halonen  Lakan Betoni Oy 
Jari Huovinen   Lujabetoni Oy 
Markus Inkiläinen  Lammin Betoni Oy 
Esa Konsti   Rakennusbetoni- ja elementti Oy 
Heli Rantanen   HB-betoniteollisuus Oy 
Ilkka Väänänen  Napapiirin Betoni Oy 
Tiina Kaskiaro  siht. Betoniteollisuus ry 
 
Ympäristöbetonijaoksen toiminta oli vahvasti viestintäpainotteista. 

Kuluttajatoimenpiteissä painopiste oli pihan kunnostuksessa, koska uusien pientalon rakenta-
minen oli matalalla tasolla. Kuluttajille viestittiin www.pihakivi.com –sivustolla, Facebookissa 
ja Instagramissa. Kuluttajamainonnan ja viestinnän kumppanina toimi mainostoimisto Pro 
Image Oy. 
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Ammattilaisille viestittiin www.maisemabetoni.fi –sivuston sekä sähköisen uutiskirjeen 
kautta. Lisäksi kirjoitettiin juttuja ammattilehtiin sekä osallistuttiin luennoitsijoina alan semi-
naareihin. 

Viherpäivien betoniseminaarissa aiheena oli ”Betoni kaupunkivihreän mahdollistajana”. 

Ympäristöbetonijaos järjesti yhdessä Kiviteollisuusliiton ja Puutarhaliiton kanssa Vuoden Ym-
päristörakenne -kilpailun. 2019 kilpailussa voittajaksi valittiin REDIn kattopuisto Bryga. 

Osallistuttiin eurooppalaisten ympäristöbetonituotteita koskevien normien ja standardien ke-
hittämiseen standardointiryhmässä TC178, standardien EN 1338, 1339 ja 1340 osalta.  

 

7.5 Harkkojaos  

 

Harkkovaliokuntaan kuuluivat vuonna 2019: 
Mikko Pöysti  pj. Leca-Finland Oy  
Rauno Granqvist  Lujabetoni Oy (1.9.2019 saakka) 
Markus Inkiläinen   Lammin Betoni Oy  
Jussi Kakkonen  Lakan Betoni Oy  
Esa Konsti   Rakennusbetoni- ja Elementti Oy 
Lasse Joutulainen    HB-Betoniteollisuus Oy 
Tiina Kaskiaro  siht. Betoniteollisuus ry 

Harkkovaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

Koska pientalorakentaminen on niin alhaisella tasolla, viestinnässä keskityttiin tuomaan esiin 
harkkojen käyttömahdollisuutta pienkerrostalo- ja hoivarakentamisessa sekä erikoiskohteissa.  

Viestintää toteutettiin ammattilaisille suunnatulla uutiskirjeellä, joita lähetettiin 3 kpl ja Ra-
kennuslehden advertoriaaleilla sekä Betoni- ja Kivestä muuraamalla -lehtien artikkeleissa. 

Swecolla teetettiin selvitystä kerrostalorakentamisen tuomista mahdollisista lisävaatimuksista 
harkkorakenteille ja niiden suunnitteluun. 

Osallistuttiin muurattujen rakenteiden jaoksen toimintaan (johtoryhmä, markkinointiryhmä).  

Osallistuttiin standardointiryhmän TC125 toimintaan. 

 

7.6 Paalujaos  

 

Paaluvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2019 
 
Reijo Mustonen, puheenjohtaja HTM Yhtiöt Oy 
Tuomo Eilola, varapuheenjohtaja Lujabetoni Oy 
Jukka Haavisto  Tuni 
Kimmo Ikkala   Emeca Oy 
Jorma Ilkka   Lujabetoni Oy 
Petri Koivunen  Emeca Oy 
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Antti Leino   Leimet Oy 
Joni Loikala   HTM Yhtiöt Oy 
Teemu Tupala   Leimet Oy 
Lasse Vallimäki  Kokemäen TB-Paalu Oy 
Ari Mantila, sihteeri  Betoniteollisuus ry 
 
Paaluvaliokunta kokoontui 6 kertaa ja kävi yritysvierailulla Junttan Oy:ssä, jossa keskusteltiin 
mahdollisista yhteisistä kehityshankkeista. Suunnitteluapuvälineiden päivitystyöryhmä ko-
koontui kerran. Standardin EN 12794 päivitystyöryhmä kokoontui kerran kartoittamaan ko. 
standardin päivitystarpeet. 

Työturvallisuus 

Kokouksissa on vakioaiheena käyty läpi toimialalla sattuneet tapaturmat ja niiden välttäminen 
jatkossa. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Kehitettiin E-paalutyypit RTB-300-16E ja RTC-350-16E rasitusluokkiin XS1-3 ja XD1-3. 
Tampereen yliopisto suoritti näille raudoitusmitoitustarkastelun s.e. kapasiteetit ovat samat 
kuin vastaavilla normaalipaalutyypeillä. Paalutarvikevalmistajat ovat kehittäneet vastaavat 
jatkososat ja kalliokärjet. 

RT-betonipaalujen® valmistuspiirustuksia on päivitetty siten, että niihin sisältyy myös E-paa-
lut. Valmistuspiirustusten käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan paalujaoksen paaluvalmista-
jat.   

Käynnistettiin paalusuunnitteluapuvälineiden päivitys uusille RT-betonipaaluille® soveltuviksi 
korjaten samalla niissä esiintyneitä virheitä ja puutteita sekä tehden tarvittavia kehitystöitä. 
Päivitykset suorittaa A-Insinöörit Oy. Työtä ohjataan yhteistyössä BEC-ryhmän kanssa. Päivitys 
koskee tuotteita: 

• Vakiopaaluanturoiden suunnitteluohje 
• AutoCad -blokit 
• Tekla Structures –sovellus 

 

Vakioidun viivakoodin kehitystyö laajennettiin koskevaksi etäluettavaa RFID-sirutarraa, josta 
paalun tiedot voidaan siirtää langattomasti paalutuskoneen järjestelmään ja siitä paalutus-
pöytäkirjaan. RFID-sirutarrojen testausvaihe on meneillään. Hanketta edistetään yhteistyössä 
SGY:n paalutustoimikunnan kanssa.  

Osallistutaan betonipaalujen säilyvyyttä koskevan Aalto yliopiston diplomityön rahoitukseen 
ja ohjaukseen. Työssä on tarkoitus kaivaa vanhoista betonipaaluista näytteitä, ja tutkia niiden 
pitkäaikaissäilyvyyttä erilaisissa olosuhteissa. 

Käynnistettiin Rapal Oy:n kanssa yhteistyö FORE-kustannuslaskentaohjelmiston betonipaaluja 
ja niiden paalutustyötä koskevan lähtötietodatan oikeellisuuden varmistamiseksi. Näin pyri-
tään varmistamaan betonituotteiden totuudenmukainen kilpailukyky kustannusvertailuissa. 

Standardisointi ja määräykset 

Todettiin standardin EN 12794 ”Betonivalmisosat. Perustuspaalut” päivitystarve. Koska ko. 
standardin 5-vuotistarkastelu on jo myöhässä, pyrittiin edistämään ko. äänestyksen 
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käynnistämistä. Toistaiseksi asia ei ole edennyt TC229/WG1:ssä. On myös sovittu ruotsalaisen 
Pålkomissionin kanssa yhteistyöryhmän perustamisesta asian edistämiseksi. 

Tiedotus ja koulutus 

Olli Asp piti paaluvaliokunnan toimeksiannosta esitelmän ”PO-2016 mukainen teräsbetonipaa-
lutus, suunnittelijan näkökulma” Geotekniikan päivillä 17.11.2019. 

Järjestettiin Paaluseminaari Viking XPRS -laivalla 21.11.2019. Tilaisuudessa palkittiin Vuoden 
2019 Paalutustyömaana Kantatien 45 parantaminen Vantaanjoen kohdalla. Tilaisuuteen osal-
listui 97 henkeä. Ilmoittautumislinkki jouduttiin jälleen sulkemaan pari viikkoa ennen tilai-
suutta suuren suosion ja rajoitetun tilan vuoksi. 

Julkaistiin kaksi Paaluinfoa. Ensimmäisen aiheena oli ohjeistus suunnittelijoille rasitusluokista 
XS3 ja XD3, joka perustui tilattuun asiantuntijalausuntoon. Toisen aiheena oli paaluttamisessa 
meneillään oleva digiharppaus. 

Valiokunnan jäsenet ovat käyneet pitämässä esitelmiä alan koulutustilaisuuksissa ja seminaa-
reissa. 

Yhteistyö 

Paalujaoksen edustajina SGY:n paalutustoimikunnassa toimi Petri Koivunen ja varalla Jorma 
Ilkka. 

Osallistuttiin lyötävien betonipaalujen osalta SGY:n kanssa yhteistyössä hankkeeseen, jossa 
laadittiin vakiomuotoinen paalutuspöytäkirjamalli. Tämä on ladattavissa RIL ry:n sivuilta.  

 

8 JÄSENLUETTELO 31.12.2019 

Varsinaiset äänivaltaiset jäsenet 44 kpl (45 kpl 31.12.2018)   
Alavuden Betoni Oy 
Ansion Sementtivalimo Oy 
Bet-Ker Oy 
Betonilaatta Oy 
Betoniluoma Oy 
Betroc Oy 
Betset Oy 
* Betset Group Oy 
* Betset MB Oy  
* Betset Betoni Oy 
* Betset Turku Oy 
BMI Monier  
Consolis Oy Ab  
* Parma Oy 
* Parma Rail Oy 
* Rajaville Oy 
HB-Betoniteollisuus Oy 
HTM Yhtiöt Oy 
Hyvinkään Betoni Oy 
Joutsenon Elementti Oy 
Kankaanpään Betoni ja Elementti Oy 
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Keski-Suomen Betoni-Team Oy 
Kosken Betonielementti Oy 
Kouvolan Betoni Oy 
Lahden Kestobetoni Oy 
Lakan Betoni Oy 
Lammin Betoni Oy 
Lipa-Betoni Oy 
LS Laatuseinä Oy 
Leca Finland Oy 
Lujabetoni Oy 
MH-Betoni Oy 
MK-Elementti Oy 
Ohenmäen Sora Ky 
Pellon Betoni Oy 
Pielisen Betoni Oy 
Porin Elementtitehdas Oy 
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy 
* Mikrobetoni Oy 
Rudus Oy  
Ruskon Betoni Oy 
* Napapiirin Betoni Oy 
* JA-KO Betoni Oy 
SBS Betoni Oy 
* Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky 
Sirius Pro Oy / Betoni-Sampo  
Suomen Kovabetoni Oy 
SV-Element Oy 
Swerock Oy 
Tara-Element Oy Ab 
TB-Paalu Oy 
VaBe Oy 
VB-Betoni Oy 
YBT Oy 
* Kuhmon Betoni Oy 
Ämmän Betoni Oy 

Kannatusjäsenet 34 kpl (28 kpl 2018) 
Anstar Oy  
BASF Oy 
BAU-MET Oy 
Celsa Steel Service Oy 
Cemex Oy 
Contesta Oy 
Doka Finland Oy 
Elematic Oy Ab 
Emeca Oy 
Finnfoam Oy 
Finnsementti Oy 
Halfen Ab 
Jackon Finland Oy 
Kingspan Insulation Oy 
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Leimet Oy 
LitMet 
Mapei Oy 
Master Chemicals Oy 
Paroc Oy Ab 
Peikko Finland Oy 
Peri Suomi Ltd Oy 
Pintos Oy 
Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy  
R-Group Baltic Oü 
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Isover 
Salon Tukituote Oy 
Schwenk Suomi Oy 
Semtu Oy 
Sensorcell Oy 
Suomen Betonilattiayhdistys ry 
Trimble Solutions Oy 
UK-Muovi Oy 

Kunniajäsenet (14 kpl) 
Diplomi-insinööri Erkki Inkinen  
Diplomi-insinööri Olli Hämäläinen 
Diplomi-insinööri Petri Janhunen 
Diplomi-insinööri Olavi Jukarainen 
Diplomi-insinööri Kari Koivunen 
Diplomi-insinööri Kari Laukkanen 
Johtaja Åke Lindqvist 
Teollisuusneuvos Hannu Löytönen 
Rakennusneuvos Hannu Martikainen 
Diplomi-insinööri Jarmo Murtonen 
Hallituksen puheenjohtaja Eero Nieminen 
Ylirakennusmestari Jaakko Pentikäinen 
Diplomi-insinööri Risto Pesonen 
Diplomi-insinööri Rauno Vaulamo 

 

9 TYÖRYHMIÄ VUONNA 2019 

 

Elementtisuunnittelun asiantuntijaryhmä  
Pasi Salmela, pj.  Parma Oy 
Jukka Ala- Ojala  Sitowise Oy  
Harri Isoherranen           Fira Oy 
Kari Kolari   Ins.tsto Kari Kolari Oy 
Anssi Laaksonen  Tampereen yliopsto 
Matti Leskelä  
Pauli Oksman   Savon Rakennetekniikka Oy 
Juha Valjus   Sweco Rakennetekniikka Oy 
Jussi Mattila   Betoniteollisuus ry 
Janne Kihula, siht.   Betoniteollisuus ry 
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Asiantuntijaryhmä kokoontui 2 kertaa. 

Betonipumppausryhmä 

Betonipumppausryhmän valiokunta 
Martti Matsinen, pj.  Bermanto Oy 
Mikko Ikonen    Betomik Oy 
Juha Leinonen   Ruskon Betoni Oy 
Kari Setälä    Tornokone Oy 
Ville Sinkko, siht.   Transsinkko Oy 
Sanna Tronti    Keskikuljetus Oy (Ralento Oy) 
 
 
Betonipumppausryhmä piti yhden yleiskokouksen. Valiokunta kokoontui 4 kertaa. 

 

 

 

 

 

 

 
Betoniteollisuus ry 

 
Eteläranta 10 (PL 381), 00130 Helsinki 

p. (09) 12991  
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi 
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