kiviaines

huoltovapaa elinkaarikestävyys

kestävä kehitys helppohoitoinen
tiivis

VIIHTYISÄ KOTI

energiatehokas
ympäristövaikutukset
massiivinen

SAVI

turvallinen
palamaton

tiili
vesi

vähemmän jäähdytysenergiaa

matalaenergiatalot

Hiljainen
pitkäikäiset ratkaisut

muuntojoustava

harkko

kerrostalo

säilyttävä

KIVI Arvonsa

KESTÄVÄ
RAKENTAMINEN

kosteutta kestävä Kotimainen
ilmastonmuutoksen torjuminen

uusiokäyttö

laasti

passiivitalot
betonielementti

terminen

massa

kokonaistaloudellinen

Sisältö
Kivirakentaminen
on tulevaisuuden
vaihtoehto

4-5
6-25
26-57
58-73
74-81
82

Koko elinkaari
ratkaisee
Ympäristöä
arvostetaan
Ylivertaisia
ominaisuuksia
Laatua työssä
ja tuloksissa
Yhteystiedot

Kivirakentaminen
on tulevaisuuden
vaihtoehto
Rakennettu ympäristö on kokonaisuus,
johon kuuluvat esimerkiksi uudet ja vanhat
talot, tiet, sillat, radat, lentokentät ja puistot.
Suomen kansallisvarallisuudesta 70 %
muodostuu rakennetusta ympäristöstä.
Euroopan Unionilla on selvä tavoite:
kiinteistö- ja rakennussektorin on
vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään.
Tämä opas kertoo siitä, miten kivipohjaisia
materiaaleja hyödyntämällä voidaan säästää
ympäristöä ja luoda samalla toimivaa,
viihtyisää ja turvallista elinympäristöä.
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Kivirakentaminen on tulevaisuuden vaihtoehto < 5

Kivipohjaiset
materiaalit kestävän
rakentamisen perusta

Betoni, tiilet ja harkot ovat kivipohjaisia rakennusmateriaaleja. Niitä käytetään kaiken tyyppisessä rakentamisessa.
Ne soveltuvat ammattimaiseen ja oma
toimirakentamiseen.
Betoni on ylivoimaisesti eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa.
Sitä käytetään sekä valmisbetonina,
betonielementteinä että -tuotteina.
Poltettu tiili on maailman vanhimpia ja
käytetyimpiä materiaaleja. Vanhimmat
tiilirakennukset ovat yli 5 000 vuoden
ikäisiä. Myös Suomen vanhimmat rakennukset on tehty poltetusta tiilestä.
Kolmas kivipohjainen rakennusmateriaali
ryhmä on harkot, joissa vaihtoehtoina
ovat kevytsora-, betoni- ja karkaistut
kevytbetoniharkot.

6 > Koko elinkaari ratkaisee

Koko elinkaari ratkaisee < 7

Helppo suunnitella
ja toteuttaa
Kivirakentamisen ammattilaiset ovat
kehittäneet helppokäyttöisiä työkaluja
betoni-, tiili- ja harkkorakennusten
suunnitteluun sekä selkeitä työohjeita
rakentamiseen.
Näin suunnittelijat ja urakoitsijat
pääsevät vaivattomasti toivottuun
ja laadukkaaseen lopputulokseen.

8 > Koko elinkaari ratkaisee

Koko elinkaari ratkaisee < 9

Monenlaisiin tarpeisiin
Betonista tehdään rakennusten
runkoja ja julkisivuja, siltoja, patoja,
teitä ja muita infrarakenteita, pihakiviä, putkia, harkkoja, suojarakenteita
ja jopa taidetta. Suomessa betonin
tuotekehitys on näyttänyt, miten vanha tuote taipuu moniin uusiin tarpeisiin. Esimerkkeinä ovat mm. graafinen
betoni ja tuulivoimaloiden tornit.
Betoni suojaa hyvin radioaktiiviselta
säteilyltä ja siksi sitä käytetään esimerkiksi ydinvoimaloiden rakenteissa.
Se on myös väestönsuojien yleisimmin
käytetty rakennusmateriaali.

10 > Koko elinkaari ratkaisee

Koko elinkaari ratkaisee < 11

Monenlaisiin
tarpeisiin
Tiili on monipuolinen ja kestävä rakennusmateriaali. Se on ylivoimaisesti
eniten käytetty kerrostalojen julkisivuratkaisu johtuen sen kestävyydestä,
hyvästä ääneneristävyydestä ja
kauniista ulkonäöstä. Tiilestä tehdään
myös väliseiniä, täystiilisiä pientaloja
sekä savupiippuja ja tulisijoja.
Harkot tunnetaan erityisesti pien
talojen rakennusmateriaalina. Harkko
talojen lisäksi harkkoja käytetään myös
muista materiaaleista rakennettujen
rakennusten perustuksissa ja kellarikerroksissa, ulko- sekä sisäseinissä,
pilareissa ja hormeissa.

12 > Koko elinkaari ratkaisee

Koko elinkaari ratkaisee < 13

Vahva materiaali
infrarakentamiseen
Kivipohjaiset rakennusmateriaalit ovat
välttämättömiä infrarakentamisessa,
koska ne kestävät suuria kuormia,
kosteutta ja säärasitusta, mekaanista kulutusta, monia kemikaaleja sekä
korkeita lämpötiloja.
Betonirakenteet ovat usein ainoa mahdollinen ja teknisesti kestävä ratkaisu
voimakkaita luonnonilmiöitä vastaan.
Heikosti kantavalla maaperällä tiet ja
rakennukset perustetaan betonilaatan
tai -paalujen varaan. Betoni kestää
hyvin maaperästä tulevia rasituksia.

14 > Koko elinkaari ratkaisee

Koko elinkaari ratkaisee < 15

Kivimateriaaleilla tuotetaan laadukas,
kestävä ja toimiva ympäristö. Hyvin
suunnitellut ja rakennetut pihat,
puistot, urheilu- ja vapaa-ajanalueet,
aukiot ja torit lisäävät ympäristön
viihtyisyyttä.

Viihtyisä,
turvallinen
ympäristö

Monimuotoinen rakennettu ympäristö
saadaan aikaan ympäristöbetonituotteilla. Niitä ovat esimerkiksi pihan
ja kulkuväylien pinnoitukseen ja kalustamiseen käytettävät betonikivet,
betonilaatat, reikä- ja muurikivet, vesikourut, kalusteet ja erikoistuotteet.
Kivirakenteinen ympäristö on turval
linen. Ympäristötuotteilla voidaan
helpottaa esimerkiksi liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten kulkemista.

16 > Koko elinkaari ratkaisee

Koko elinkaari ratkaisee < 17

Kivirakentaminen
taloudellisin vaihtoehto
Kestävä rakentaminen tuottaa pitkä
ikäisiä, energia- ja ympäristötehokkaita
rakennuksia ja rakenteita. Ne ovat tur
vallisia, terveellisiä, viihtyisiä, muunto
joustavia ja helppohoitoisia.
Kivirakentaminen on kokonaistalou
dellisin vaihtoehto kun tarkastellaan
rakennuksen koko elinkaaren aikaisia
kustannuksia, kuten vähäistä huoltoja korjaustarvetta, elinkaaren mittaa
ja rakennuksen arvon säilymistä.
Betoni, tiilet ja harkot soveltuvat
erinomaisesti kestävään rakentamiseen,
jossa otetaan huomioon niin ekologiset,
taloudelliset kuin sosiaalisetkin
näkökohdat.
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Koko elinkaari ratkaisee < 19

Mistä kestävä
elinkaari koostuu?

Ympäristö

Sosiaaliset tekijät

Talous

Mitä on kestävä
rakentaminen?

20 > Koko elinkaari ratkaisee

Kestävä rakentaminen

Tuotettu arvo
- Kuluttajalle
- Yrityksille
- Yhteiskunnalle

Ekotehokkuus

Turvallisuus
Toiminnallisuus
Saavutettavuus
Esteettisyys

Energiatehokkuus
Viihtyisyys
Terveellisyys
Energiankulutus

Materiaalien käyttö
Jätteet ja päästöt

Luonnonvarojen kulutus

Muut ypäristövaikutukset

Vaikutus biodiversiteettiin

Koko elinkaari ratkaisee < 21

Rakennus on aina
useamman materiaalin
kokonaisuus
Eri rakennusosien merkitys kokonaisuudessa on pieni eikä yksittäisen
rakennusosan korvaamista jollain
toisella saavuteta oleellista hyötyä
esimerkiksi päästöjä tarkasteltaessa.

1%

Runkomateriaalin
avaikutus rakennuksen
elinkaaren aikaisiin
päästöihin on noin 1 %.

22 > Koko elinkaari ratkaisee

Mikään yksittäinen materiaali
ei tee rakennuksesta ympäristön
kannalta hyvää tai huonoa.

Koko elinkaari ratkaisee < 23

Kun teet valintoja, miten
rakennat, muista nämä:
• Materiaalien kestävyys
• Energiatehokkuus etenkin käytön aikana
• Helppokäyttöisyys ja vähäinen huollon tarve
• Terveellisyys kuten hallitusti hyvä sisäilma
• Turvallisuus kuten home- ja paloriskien 		
minimointi
• Viihtyvyys kuten ääneneristys ja
tasalämpöisyys
• Rakenteiden ja materiaalien käytön
aikainen kestävyys
• Rakennuksen arvon säilyminen
• Arkkitehtoninen monimuotoisuus –
talo toiveitten mukaan
• Tilojen muuntojoustavuus

24 > Koko elinkaari ratkaisee

Koko elinkaari ratkaisee < 25

Ympäristövastuu
koko ketjussa

Teollisuuden
ympäristötavoitteet

Kivipohjaisia rakennusmateriaaleja
valmistava teollisuus kehittää
elinkaariajattelun mukaisesti sekä
omaa toimintaansa että rakennusten
kestävyyttä, terveellisyyttä ja
turvallisuutta.

• Ympäristöjärjestelmien käyttö
• Ajantasaiset tehtaan 		
ympäristönhoitosuunnitelmat
• Raaka-aineiden ympäristöä
säästävä tuotanto ja
tehokas käyttö
• Energian säästö rakennuksissa
ja prosesseissa
• Kierrätyksen edistäminen
• Henkilöstön työturvallisuuden
varmistaminen

Raaka-ainetoimittajien ja tilaajien
tulee myös toimia ympäristömyönteisesti, jotta yhteiset tavoitteet
saavutetaan.
Kivipohjaiset materiaalit eivät
sisällä vaarallisia aineita.

26 > Ympäristöä arvostetaan

Ympäristöä arvostetaan < 27

Materiaalit luonnon
raaka-aineista
Kivipohjaiset materiaalit ja tuotteet
valmistetaan puhtaista, lähes täysin
kotimaisista luonnon raaka-aineista.
Ne eivät sisällä myrkyllisiä tai haitallisia aineita. Raaka-aineina käytetään
pääasiassa maaperästä otettuja erityyppisiä kiviaineksia sekä vettä.

Materiaalien valmistukseen tarvittavan energian määrä on laskenut
80-luvulta lähtien yli 30 %, kun
prosesseja on kehitetty energiaa
säästäviksi.

Maamme kiviainesvaranto on moninkertainen verrattuna rakentamisen
tarpeisiin.
Tiiliteollisuuden käyttämä savimäärä
vastaa vain muutamaa peltohehtaaria
vuodessa. Maan kohoaminen tuottaa
savimuodostumia nopeammin kuin tiilen tuotanto niitä käyttää. Saven oton
jälkeen peltoaluetta voidaan käyttää
uudelleen vaikka maanviljelykseen.
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Ympäristöä arvostetaan < 29

Ylijäämä
hyötykäyttöön
Tiili-, harkko- ja betoniteollisuus
käyttää lähes kaiken yli jäävän materiaalinsa uudelleen prosesseissaan tai hyödyntää sen muuten.

Betonielementtien valmistusmenetelmästä
johtuen noin kaksi prosenttia betonista jää yli.
Jos tuoretta betonia ei voida käyttää sellaisenaan tuotannossa, se erotellaan kiviainekseksi
ja lietteeksi. Kiviaines käytetään uudelleen joko
betoniin tai maanrakentamiseen. Betonilietteen
korkean pH-arvon ansiosta sitä käytetään kalkin
tapaan maanparannukseen.
Osa ylijäävästä betonista kovettuu ennen kuin
sitä on mahdollista käsitellä. Kovettunut betoni
murskataan ja käytetään maanrakennuksessa
tai betonin valmistuksessa. Mursketta voidaan
käyttää uuden betonin valmistuksessa 10–20 %
kiviaineksen määrästä ilman, että se vaikuttaa
tuotteen ominaisuuksiin.
Myös tiili on täysin kierrätettävä materiaali.
Sitä voidaan käyttää uudelleen joko tiilen valmistuksessa murskeena tai maan täyttöaineena.
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Ympäristöä arvostetaan < 31

Masuunikuona
korvaa sementtiä
Kivipohjaisten rakennusmateriaalien
valmistajat käyttävät raaka-aineenaan
myös muun teollisuuden sivutuotteita,
kuten lentotuhkaa, masuunikuonaa ja
silikaa. Masuunikuonaa syntyy raudan
valmistuksessa Suomessa vuosittain
satoja tuhansia tonneja. Granuloitua
masuunikuonaa käytetään kotimaisten
sementtien jauhatuksessa seosaineena ja erillisjauhetulla kuonajauheella
voidaan korvata portlandsementtiä
betonin valmistuksessa. Lentotuhka
toimii betonissa hienoaineksena ja
osin sementin korvikkeena. Silikalla
parannetaan betonin kestävyyttä
ja tiiviyttä.

32 > Ympäristöä arvostetaan

Ympäristöä arvostetaan < 33

Energiasta neljännes
kierrätettyä
Suomen sementtitehtaiden käyttämästä energiasta 20–30 % tuotetaan
ympäristöä vähemmän kuormittavilla kierrätyspolttoaineilla ja niiden
osuutta lisätään koko ajan. Näitä
polttoaineita ovat muun muassa
autonrengasmurske, lihaluujauho ja
muut teollisuuden polttokelpoiset
sivutuotteet.
Tuotannon hukkalämpö hyödynnetään
kaukolämpönä. Suomalainen sementti
teollisuus toimittaa kaukolämpöverkkoihin vuosittain noin 30 GWh
lämpöenergiaa, mikä vastaa yli 2 100
pientalon vuosittaista energian
kulutusta.
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Ympäristöä arvostetaan < 35

Suljettu kierto
säästää vettä
Kivipohjaisten rakennusmateriaalien
teollisuus kierrättää vettä tuotantoprosessissaan, mikä vähentää huomattavasti tarvittavan vesijohtoveden
määrää.
Kierrätysvettä käytetään betonin
valmistukseen joko sellaisenaan tai
vesijohtoveteen sekoitettuna. Kuljetuskalusto ja betonipumput pestään
pääasiassa kierrätysvedellä.

36 > Ympäristöä arvostetaan

Ympäristöä arvostetaan < 37

Tehokkaat,
lyhyet kuljetukset
Betonia, tiiliä ja harkkoja kuljetetaan
pääosin maanteillä. Tehtaita on eri
puolilla Suomea, joten kuljetusmatkat
jäävät lyhyiksi. Teollisuuden tarvitsema kiviaines hankitaan mahdollisimman läheltä valmistuspaikkaa. Myös
tiilen valmistuksessa raaka-aineena
käytettävä savi hankitaan lähialueen
pelloilta.
Logistiikkaa kehitetään jatkuvasti.
Kuljetuksia ohjataan tehokkaasti
uusien ohjausjärjestelmien ja mobiili
teknologian avulla. Kuljetuskalusto
on vähäpäästöistä, mikä vähentää
ympäristöhaittoja.

38 > Ympäristöä arvostetaan

Ympäristöä arvostetaan < 39

Tiivis ja massiivinen
rakennus on
energiatehokas

Valtaosa, 80–90 %, rakennuksen elinkaaren
aikaisista ympäristövaikutuksista syntyy sen
käytön aikana. Rakennuksen tekee energia
tehokkaaksi erityisesti hyvä lämmöneristä
vyys, tiiviys ja kyky tasata massallaan
sisälämpötilaa.
Kivirakenteen massiivisuus ja luontainen
tiiviys säästävät merkittävästi lämmitysja jäähdytysenergiaa. Massiivisen rungon
ansiosta lämmitysenergiaa säästyy 5–15 %
ja jäähdytykseen tarvittavaa energiaa jopa
50 % kevyisiin rakennuksiin verrattuna.
Betoni- ja muurattu rakenne tasaa ja alentaa
liian korkeita lämpötiloja 3–6 astetta. Kivi
materiaalit soveltuvat hyvin matala- ja
passiivienergiataloihin.
Myös julkisivumuurauksen energiankulutusta säästävä vaikutus on 6–8 %
lämmityskaudella.

40 > Ympäristöä arvostetaan

Ympäristöä arvostetaan < 41

Koko elinkaari
tarkasteluun
Rakentamisen kustannuksia, ympäristö
vaikutuksia ja energiatehokkuutta
vertailtaessa tulee aina ottaa tarkas
teluun rakennuksen koko elinkaari.
Esimerkiksi rakennuksen teknisten
ominaisuuksien parantaminen saattaa
kasvattaa valmistusvaiheen energia
tarvetta ja päästöjä, mutta talon
elinkaaren aikainen energiankulutus
pienenee huomattavasti tätä enemmän.
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Ympäristöä arvostetaan < 43

Luonnonvaroja
käytetään harkiten

Suomessa on maailman laadukkaimmat
kiviainekset ja niitä on runsaasti.
Suomi on kiviaineksen suhteen moninkertaisesti omavarainen. Vuosittain
kiviaineksia käytetään noin sata
miljoonaa tonnia.
Rakentamisessa käytettävästä kivi
aineksesta kaksi kolmannesta on
kallioista murskattua ja yksi kolmannes luonnonsoraa. Murskattua kivi
ainesta saadaan esimerkiksi teiden ja
tunneleiden rakentamisen sivutuotteena. Luonnon soraharjujen käyttö
on näin vähentynyt voimakkaasti.
Luonnosta otetusta kiviaineksesta
noin kaksi prosenttia käytetään kivipohjaisiin rakennusmateriaaleihin.
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Ympäristöä arvostetaan < 45

Luonnonvaroja
käytetään harkiten
Luonnonvaroja säästyy myös kierrä
tyksellä: käytännössä lähes kaikki
Suomessa betonirakentamiseen
käytettävä betoniteräs on valmistettu kierrätysraaka-aineesta.
Suomessa on tekeillä Tekesin tutki
musprojekti maamme mineraali
strategiasta.
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Ympäristöä arvostetaan < 47

Kokonaispäästöt
vähentyneet
Betonin hiilidioksidipäästöistä,
jotka ovat noin 100 kiloa tonnia kohti
(n. 250 kg/m3), noin 70 % aiheutuu
sementin valmistuksesta. Maamme
sementtiteollisuuden hiilidioksidi
päästöt ovat noin miljoona tonnia
eli vajaa 1,5 % Suomen 80 miljoonan
tonnin vuosipäästöistä.
Sementin polttoprosessin kehittyminen on vähentänyt sekä energiankulutusta että kokonaispäästöjä. Suomen
sementtitehtaiden käyttämästä
energiasta 20–30 % tulee kierrätyspolttoaineista.
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Ympäristöä arvostetaan < 49

Karbonatisoituminen
kompensoi päästöjä

Sementin ja betonin valmistuksen hiilidioksidi
päästöistä huomattava osa kompensoituu karbo
natisoitumisen ansiosta betonin vanhetessa.
Karbonatisoitumisen myötä kalkkikivestä sementin
valmistuksessa vapautunut hiilidioksidi sitoutuu
takaisin betoniin kalsiumkarbonaatiksi.
Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan betonista
karbonatisoituu 20–40 % rakennuksen 70-vuotisen
käyttöiän aikana ja jopa 60–80 %, jos betoni
tämän jälkeen murskataan ja käytetään esimerkiksi
tierakenteissa.

Kalsinointi

CO2

KarbonaTisoituminen
CO2

CaCO3

CaO
CaCO3

Hiilidioksidin kierto betonin elinkaaren aikana.
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Ympäristöä arvostetaan < 51

Helposti
kierrätettävää
Kivipohjaisten rakennusmateriaalien
purkujäte on helposti ja turvallisesti
kierrätettävää. Lajitteleva purkutek
niikka on kehittynyttä, joten materi
aalit saadaan tehokkaasti monipuoli
seen uusiokäyttöön.
Kivipohjaisissa materiaaleissa ei
ole ympäristölle haitallisia aineita.
Purkuaineksen puhtaus varmistetaan
kuitenkin sen seassa mahdollisesti
olevien muiden materiaalien ja pin
noitteiden takia.
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Ympäristöä arvostetaan < 53

Betonijätteestä
käyttöön 80 %

Betonijätteestä noin 80 % otetaan
uusiokäyttöön. Kierrätettävä kivi
aines soveltuu erinomaisesti maanrakentamiseen. Esimerkiksi betonimurske on kovettumisensa ansiosta
luonnonsoraa lujempaa, jolloin sama
kantavuus saavutetaan jopa puolet
ohuemmalla rakennekerroksella.
Näin säästetään luonnonsoraa.
Betonielementtejä ja puhdistettuja
tiiliä käytetään uudelleen myös
rakentamisessa. Kierrätetyistä
betonielementeistä on rakennettu
Suomessa esimerkiksi autokatoksia
ja huoltorakennuksia. Kierrätettyä
tiiltä voidaan käyttää esimerkiksi
tiilien valmistuksessa, tierakennuksessa ja tenniskentissä.
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Ympäristöä arvostetaan < 55

Sementti sitoo
pilaantuneen maan
Pilaantuneita maita kunnostetaan
kiinteyttämällä eli stabiloimalla niitä
sementillä, joka on luja sideaine.
Kiinteytys sitoo ympäristölle vaaralliset aineet maaperään niin, etteivät
ne pääse liukenemaan esimerkiksi
pohjaveteen tai kulkeutumaan
muualle maastoon.

56 > Ympäristöä arvostetaan

Ympäristöä arvostetaan < 57

Kivirakenne on
• Pitkäikäinen – kestää sukupolvelta toiselle
• Energiataloudellinen – omiaan niukasti
energiaa kuluttavaan asumiseen ja käyttöön
• Paloturvallinen – kivitalo kestää tulipalon
sortumatta ja rakennus voidaan korjata
ennalleen
• Helppohoitoinen – säästää
huoltokustannuksissa
• Kosteutta kestävä – ei vaurioidu
suurtenkaan vesivuotojen vaikutuksesta
• Lämpöä tasaava – viileä kesällä,
lämmin talvella
• Arvonsa säilyttävä – kannattava sijoitus
• Monimuotoiset ja yksilölliset ratkaisut
mahdollistava
• Hiljainen
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Ylivertaisia
ominaisuuksia

Ylivertaisia ominaisuuksia < 59

Terveellisiä tiloja
Kivirakenteisissa taloissa on
terveellistä asua, työskennellä
ja viihtyä.

Kivimateriaalit vähentävät kosteusvahinkojen seurauksia. Ne eivät lahoa
eivätkä helposti homehdu. Tiivis rakenne ja hallittu ilmanvaihto takaavat
terveellisen sisäilman. Sisäilman laatu
on helposti hallittavissa.
Kiviset rakennusmateriaalit ovat epäorgaanisia. Niiden päästöt sisäilmaan
ovat niin vähäisiä, että ne täyttävät sisäilmaluokituksen parhaimman
M1-luokan vaatimukset. Liukenemistesteissä on todettu, ettei betonista
eikä tiilestä liukene orgaanisia aineita
yleensä lainkaan.
Betoni ei reagoi kemiallisesti muiden
aineiden kanssa. Siksi se sopii erinomaisesti esimerkiksi perustusrakenteisiin pohjavesialueilla sekä
juomavesikaivoihin, -varastoihin ja
-putkistoihin.
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Ylivertaisia ominaisuuksia < 61

Massiivisuus
säästää energiaa

Kivirakenteen massiivisuudella säästetään energiaa lämmityksessä 5–15 % ja jäähdytyksessä
20–50 % kevytrakenteisiin rakennuksiin verrattuna.
Tämä kompensoi moninkertaisesti materiaalin valmistuksesta aiheutuvat päästöt. Materiaalien
kestävyys ja pitkä käyttöikä varmistavat alhaisen
energiankulutuksen rakennuksen koko elinkaaren ajan.
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Massiivisuuden ansiosta kivitalo on kesällä viileä ja
talvella lämmin.
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Hyvä ilmanpitävyys on välttämätön edellytys
tehokkaalle energiataloudelle, terveelliselle sisä
ilmalle sekä viihtyisälle asumiselle. Kivirakenteilla
saadaan helposti ilmanpitävä lopputulos. Kivimateriaalien lujuus, elämättömyys ja pitkä käyttöikä
varmistavat ilmanpitävyyden säilymisen hyvänä
rakennuksen koko käyttöiän.
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Ei pala eikä sula
Kivipohjainen rakennusmateriaali on paloturvallinen. Kivirakenne ei syty, levitä paloa,
lisää palokuormaa eikä tuota myrkyllisiä
savukaasuja.
Kivirakenne säilyttää kantavuutensa tulipalossa. Se toimii osastoivana rakenteena ja
estää palon leviämisen. Esimerkiksi kerrostaloissa syttyy vuosittain satoja tulipaloja,
mutta kivitaloissa palo rajoittuu yleensä
siihen huoneistoon, jossa se on syttynyt.
Kivirakenne ehkäisee tulipalon aiheuttamia
vahinkoja. Moni vakuutusyhtiö ottaa tämän
huomioon vakuutusmaksuissa.
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Ei pala eikä sula

Suomessa ei ole tilastoitu rakennusmateriaalien vaikutusta palovahinkoihin. Sen sijaan Ruotsissa on arvioitu
useamman perheen asuinrakennuk
sista keskimäärin 10 % olevan puu
rakenteisia, mutta niissä sattuu 56 %
suurpaloista. Puutaloissa rakennuksen
palovahingot asuntoa kohden ovat
noin 50 000 euroa, kivitalossa noin
10 000 euroa. Palaneista kivitaloista
puretaan vajaat kymmenen prosenttia,
puutaloista puolet.
Kastunut kivirakenne on valmis uudelleen käyttöön yleensä heti, kun se on
puhdistettu ja kuiva.
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Eristää hyvin ääntä
Massiivinen rakenne eristää ääntä
tehokkaasti sekä ulkoa sisään että
huonetilojen välillä.

Äänen eristämisen kannalta
parhaat rakenteet ovat Massiivisia
• Massiivinen yksinkertainen rakenne
• Massiivinen rakenne + levyrakenne
• Kaksinkertainen massiivinen rakenne
Esimerkiksi ulkoseinien
ääneneristävyys tieliikennemelulle:
tiilijulkisivu + betonirunko -rakenteelle
on 60 dB ja kevyelle rakenteelle 27 dB.

Vain massiivisilla rakenteilla saadaan
varmuudella eristettyä myös erityisen
häiritsevät matalat eli pienitaajuiset
äänet, joita syntyy erityisesti liikenne
meluaulueilla esimerkiksi raskaasta
liikenteestä ja lentomelualueilla yli
lentävistä koneista. Myös huoneistojen
väliset askeläänet saadaan parhaiten
eristettyä massiivirakenteilla.
Kivirakenne on väsymätön. Se ei pitkän
käyttöikänsä aikana tuota mitään
ääniä, kuten narinaa tai napsumista.
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Tila joustaa ajan
ja tarpeen mukaan

Muuntojoustavuudella tarkoitetaan
rakennuksen tai rakenteen kykyä
mukautua tarpeesta johtuviin muutoksiin. Suunniteltaessa rakennuksia
yli 50 vuoden käyttöiälle muuntojoustavuuteen on kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Kivirakenteet mahdollistavat pitkät
jännevälit, jolloin tilat säilyvät
muuntojoustavina. Väliseinien paikkoja
voidaan muuttaa ja märkätilat sijoittaa
vapaasti. Kestävä rakenne sallii tilojen
uudelleen järjestämisen, talotekniset
muutokset tai koko rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen. Toimistotilat muuntuvat asunnoiksi, tehdastilat
suunnittelutoimistoiksi ja vaikkapa
koulu- tai ravintolatilaksi.
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Kivirakentaminen
työllistää
koko Suomessa
Kivipohjaisten rakennusmateriaalien
teollisuus on merkittävä työllistäjä
maassamme. Betonielementtitehtaita
on yli 100, valmisbetoniasemia noin
250. Yli 30 tehtaassa valmistetaan
joko tiiliä, laasteja tai harkkoja.
Betoniteollisuus alihankkijoineen työl
listää Suomessa noin 10 000 ihmistä.
Kiviainesteollisuuden paikallisuus
tukee alueellista taloutta ja työlli
syyttä. Eri tuotteilla on varsin tiivis
valmistajaverkko, jolloin kuljetus
matkat jäävät lyhyiksi.
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Työturvallisuus
osa vastuullisuutta

Rakennusalalla suhtaudutaan työturvallisuuteen vastuullisesti rakennusprojektin
kaikissa vaiheissa. Sekä materiaalivalmistajat että urakoitsijat ovat ottaneet
työturvallisuuden yhdeksi keskeisimmistä
toimintaansa ohjaavista arvoista.
Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.
Siksi teollisuus edistää turvallisuutta
yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa.
Teollisuuden henkilöstö osallistuu aktiivisesti turvallisuuskoulutukseen. Monissa
yrityksissä turvallisuuteen kannustetaan
konkreettisin palkkioin.
Betoniteollisuus ry järjestää vuosittain
jäsenilleen työturvallisuuskilpailun. Sen
tavoitteena on kiinnittää yritysten huomiota työturvallisuuteen, ja siten ehkäistä
tapaturmia ja sairastumisia sekä parantaa
työolosuhteita. Kilpailu liittyy tavoitteeseen saada Suomeen maailman turvallisin
betoniteollisuus vuoteen 2015 mennessä.
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Vähemmän melua
ja muuta haittaa
Betoniteollisuus on siirtynyt käyt
tämään hiljaisia työmenetelmiä ja
koneita aina, kun se on mahdollista.
Suurimmat muutokset ovat itsetii
vistyvän betonin käyttö (ei tarvitse
täryttää lainkaan) ja hiljaiset valu
koneet ontelolaattojen tuotannossa.
Harkkojen ja betonikivien valmistus
koneita on sijoitettu äänieristettyihin
tiloihin ja valvomot on äänieristetty
tuotannon melusta.
Muotin irroitukseen käytetään entistä
turvallisempia ja ympäristöystäväl
lisempiä aineita.
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Laadukkaita
tuotteita teollisesti
Lähes kaikki kivipohjaiset materiaalit
valmistetaan teollisesti, valvotuissa
olosuhteissa. Työntekijät työskentelevät sisätiloissa, eikä tuotantoprosessi
ole sään armoilla.
Tuoteteollisuus varmistaa materiaalin
laadun omalla säännöllisellä laadun
valvonnallaan, jota kolmas osapuoli
varmentaa. Tuotteita kehitetään määrätietoisesti entistä kestävämmiksi sekä
ympäristö- ja energiatehokkaammiksi.
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Yhteystiedot
Rakennustuoteteollisuus RTT/
Muuratut rakenteet ryhmä
Betoniteollisuus Ry
PL 381 (Unioninkatu 14)
00131 Helsinki
puh. (09) 12 991
fax (09) 628 264
Hyödyllisiä sivustoja
www.betoni.com
www.betonitalo.fi
www.betoniteollisuus.fi
www.betoniyhdistys.fi
www.elementtisuunnittelu.fi
www.harkkokivitalo.fi
www.kivitalo.fi
www.kivitaloinfo.fi
www.pihakivi.com
www.tiiliteollisuus.fi
www.rakennusmedia.fi
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Kierrätettävä
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