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By julkaisee uusia kirjoja keväällä 2018
By 43 Betonin kiviainekset
Julkaisu korvaa ohjeen By 43 Betonin kiviainekset 2008. Uudet ohjeet vastaavat suurimmaksi osaksi
tekniseltä sisällöltään aikaisempaa ohjetta, mutta joitakin muutoksia on kuitenkin tehty. Tärkeimpiä
muutoksia ovat kooste-, kierrätys-, keino- ja uusiokiviainesten lisääminen ohjeeseen.
By 66 Teräskuitubetonirakenteiden suunnitteluohje
Ohje on laadittu standardin SFS-EN 1992-1-1 mukaiseksi teräskuitubetonirakenteiden kansalliseksi
suunnitteluohjeeksi. Ohje käsittelee teräskuitubetonin suunnittelun perusteita, materiaaliominaisuuksia,
rakenneanalyysia sekä murto- ja käyttörajatiloja koskevia edellytyksiä. Säilyvyyttä käsitellään
tapauksissa, joissa rakenne on raudoitettu teräskuiduilla ja tankoraudoituksella.
By 70 Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaus
Ohjekirjassa käydään läpi talvikorjausta yleisesti sisältäen mm. talvitoteutuksen huomioonottamisen
urakka-asiakirjoissa ja hankesuunnittelussa, talvikorjaustuotteiden, -materiaalien ja -työtapojen
erityispiirteet, talvikorjauksen aiheuttamat kustannukset sekä malleja kustannusten jakamiseen tilaajien ja
urakoitsijoiden kesken.
Kysy ilm oitustilaa »
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By 201 Betonitekniikan
oppikirja
By 201 Betonitekniikan oppikirja on nyt
ostettavissa Rakennustiedon kaupasta.
Kirja on tarkoitettu erityisesti rakennusalan
opiskelijoille ja opettajille, mutta laajan sisältönsä
vuoksi se toimii myös oivana betonitekniikan
käsikirjana rakennusalan ammattilaisille.
Julkaisun tavoitteena on antaa lukijalle kattavat ja
perusteelliset tiedot sekä betonista materiaalina
että betonirakentamisesta.
Lue lisää »

Betonilattiapäivä 21.3.2018
Tilaisuus antaa yleiskuvan betonilattioiden
laatuvaatim uksista, suunnittelusta sekä
toteuttam isesta. Tilaisuus on tarkoitettu
arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille,
rakennuttajille, valvojille, urakoitsijoille ja työmaan
vastuuhenkilöille. Tilaisuudessa on myös
mahdollisuus tutustua uusiin tuotteisiin ja
verkostoitua. Betonilattiapäivä pidetään Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamossa.
Lue lisää ja ilm oittaudu m ukaan »
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BY-päivä 17.5.2018 Espoossa
Aam upäivän Betoniperheohjelm a -osuudessa
käydään läpi uudistettu by 1025
Betoniperheohjelma vaihe vaiheelta ja harjoitellaan
ohjelman käyttöä. Betoniperheohjelma-osuus on
tarkoitettu betonin valmistajille ja
laadunvarmentajille.
Iltapäivän Betonin kiviainekset -osuudessa
tutustutaan erityisesti uusitun by 43 Betonin
kiviainekset ohjeen muutoksiin ja osuus on
tarkoitettu erityisesti betonin kiviainesten
valmistajille, betonin valmistajille, tarkastajille,
tutkijoille ja muille asiantuntijoille.
Lue lisää ja tule m ukaan »

Betoniyhdistyksen toimitilat ovat Eteläranta 10:ssä
Betoniyhdistys on muuttanut Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n mukana Palacen 10. kerrokseen.
Muutto uusiin tiloihin muuttaa totuttuja kokous- ja vierailukäytäntöjä toimistolla. Rakennustuoteteollisuuden
tiloihin tulee vain yksi kokoushuone, joten suuri osa erilaisista tapaamisista pyritään järjestämään joko
talon 2. kerroksen aulan neuvottelukeskuksessa tai pienet palaverit työhuoneissa 10. kerroksessa.
EK:n käytännön mukaan vieraat pääsevät toimistokerroksiin vain oman henkilökunnan saattamina. Siten
10. kerroksessa pidettäviin kokouksiin vieraat noudetaan kootusti 2. kerroksen aulasta. Sisäänkäynti
Palaceen tapahtuu vieraille vain Etelärannan puoleisesta pääovesta.

Save the date - Betoniyhdistyksen kursseja ja tapahtumia 2018
06.-08.03.2018
21.03.2018
17.05.2018
22.05.2018
31.10.2018
01.11.2018

Betonielem enttien asennustyönjohtaja
Betonilattiapäivä
BY-päivä, By 43 Betonin kiviainekset ja betoniperheohjelm a
Tutkim usm atka Otaniem een
Betonitutkim ussem inaari
Betonipäivät

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan »
Kysy myös yrityskohtaisia kursseja!
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Kansainväliset tapahtumat
CSCE 2018 Annual Conference järjestetään
Frederictonissa, Canadassa 13. - 16.6.2018
Lue lisää ja ilm oittaudu »
fib PhD Sym posium Praha, Tšekin tasavalta
29. - 31.8.2018
Lue lisää ja ilm oittaudu m ukaan »
The International Federation for Structural
Concrete 5th International fib Congress,
Melbourne 7. - 11.10.2018
Lue lisää ja ilm oittaudu »
Interdisciplinary Approaches for Cem entbased Materials and Structural Concrete:
Funchal, Madeira Island 24.-27.10.2018
Lue lisää SynerCrete 18 »

Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Eteläranta 10)
00131 HELSINKI
Puh. (09) 129 91
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