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Työntäyteinen vuosi takanapäin
Tässä vaiheessa vuotta voinee tunnustaa, että olipa harvinaisen työntäyteinen ja jotenkin raskas vuosi.
Siitä kuitenkin mitä todennäköisemmin selviämme, ja itse asiassa varsin hyvin näin Betoniyhdistyksen
näkökulmasta katsottuna. Betoniin liittyvän tiedon jano on ollut suuri - kursseille ja tapahtumiin on
osallistunut enemmän väkeä kuin aikoihin ja julkaisutkin ovat menneet hyvin kaupaksi. Jokusen uuden
kirjankin, kuten by 69 Tartunnattom at jänteet betonirakenteissa 2017 ja englanninkielisen version
normeista by 65 Conrete Code 2016 olemme saaneet tänä vuonna painosta ulos ja aika monta on
tulollaan. Työn alla ovat mm. by 43 Betonin kiviainekset 2018 sekä by 47 Betonirakentamisen laatuohjeet
2018 julkaisujen päivitykset. Ihan uusi ja jo kovasti odotettu by 66 Teräsbetonirakenteiden suunnitteluohje
2018 on myös vihdoin siinä vaiheessa, että saamme sen alkuvuodesta painoon. Jo lähes
ikuisuusprojektiksi venynyt, vain pienenä päivitysprojektina alkanut, by 201 Betonitekniikan oppikirja 2018
odottaa kirjaimellisesti työpöydällä viimeistä tarkastuskierrosta. Mukavat 568 sivua betoniasiaa, jos ei ihan
joulun, niin välipäivien ratoksi. Jos kovin montaa korjattavaa kohtaa ei enää löydä, saattaa olla, että kirja
menee painoon jo heti ensi vuoden alussa. Kirjan voi muuten jo nyt tilata ennakkoon Rakennustiedosta.
Kuluvan vuoden aikana vahvasti esillä olleet betonin laatuongelmat sekä niiden mukana tuomat
selvitykset ja erityisesti sovitut vastatoimenpiteet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet ja vaikuttavat
erityisesti jatkossa myös Betoniyhdistyksen toimintaan. Meidän pitää toimintaperiaatteemme (edistää
betonin oikeaa käyttö rakentamisessa) mukaisesti panostaa entistä paremmin mm. tiedon jakamiseen niin
julkaisujen kuin koulutusten muodossa ottaen samalla huomioon, että toimintaympäristömme muuttuu
kokoajan vinhaa vauhtia. Yhtenä ensi vuoden tavoitteistamme onkin siirtyä tiedon jakamisessa vaiheittain
pääosin digitaalisuuteen, jolloin tiedon päivittäminen ja visualisointi esimerkiksi videoiden ja animaatioiden
avulla helpottuu. Meillä on vahva tunne siitä, että vuosi 2018 tulee olemaan positiivisten muutosten vuosi.
Betoniyhdistyksessä tuo näkyy konkreettisesti heti tammi-helmikuun vaihteessa, kun muutamme
upouusiksi remontoituihin tiloihin. Ansaitun joululoman jälkeen alamme tyhjentelemään Unionikadun
hyllyjämme reippain ottein luopumalla paljosta vuosien varrella kertyneestä tehden samalla tilaa uudelle –
ei niinkään materialle vaan ajatuksille.
Valoa ja iloa jouluunne sekä entistä parempaa uutta vuotta 2018!
Toivoo Betoniyhdistysksen väki
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Betonilaborantti ja -mylläri
kurssi alkaa tammikuussa
Betonilaborantti ja -mylläri -kurssi alkaa 9.1.2018.
Kurssi on kymmenen päivän pituinen ja jaottuu
kolmeen eri jaksoon. Kurssi on elementti- ja
valmisbetonitehtaiden betonilaboranttien ja
betonimyllärien peruskurssi.
Kurssin tavoitteena on, että kurssin ja lopputentin
hyväksytysti suoritettuaan henkilöllä on Inspecta
Sertifiointi Oy:n ohjeiden edellyttämät tiedot ja
taidot työn tekemiseen.
Lue lisää ja ilm oittaudu »

Betorakenteiden korjauskurssi
Kurssilla opitaan betonirakenteiden korjaamisen
periaatteet, turmeltumisilmiöt ja rakenteiden
korjaamisen periaatteet. Rakennusfysiikan osassa
käydään läpi rakenteisiin vaikuttavat ilmiöt ja niiden
vaikutukset. Kurssi on tarkoitettu
betonirakennusten tai betonisten infrarakenteiden
korjaussuunnittelijoille ja betonirakenteiden
korjaustyönjohtajille. Kurssi sisältää
pätevyyslautakunnan asettamat tiedolliset
vaatimukset FISE-pätevyyden saamiseksi.
Paikka: Technopolis Espoo
Kurssipäivät:
16. - 17.1.2018
06. - 08.2.2018
Lopputentit:
01.3.2018
Lue lisää ja ilm oittaudu m ukaan »
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Siltatekniikan päivät 2018
41. Siltatekniikan päivät pidetään jälleen
Vantaalla 31.1. - 1.2.2018. Päivien aikana kuulet
silta-alan uusimmista kehitystrendeistä ja projekteista sekä pääset verkostoitumaan
siltapäivien näyttelyalueelle.
Paikka: Break Sokos Hotel Flamingo, 3. krs.
(Tasetie 8, Vantaa)
Osallistum ism aksut:
2 päivää
350 € / henkilö
1 päivä
240 € / henkilö
Illallinen ke 31.1. 65 € / henkilö
(sis.3 ruokalajia ja 2 juomaa)
Kylpyläkäynti
27 € / henkilö
Ilm oittaudu m ukaan »

Betoniyhdistys ry muuttaa tammikuussa 2018 Eteläranta 10:een
Talonrakennusteollisuus ry on myynyt Unioninkadun Rakentaja-talon Barings Real Estatelle, ja koko RT
muuttaa kadun toiselle puolelle Eteläranta 10:iin. Kyseinen rakennushan on tunnettu myös Palacena, joka
on juuri saanut myös uudet näyttävät hiotut valkobetonijulkisivut.
Betoniyhdistys ry muuttaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n mukana Palacen 10. kerrokseen. Muuttoaika
on tammikuun lopussa.
Muutto uusiin tiloihin muuttaa myös 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
09.-11.01.2018
Betonilaborantti ja -m ylläri pätevöityskurssi (aloitus)
16.-18.01.2018
Betonirakenteiden korjaam inen ja rakennusfysiikka (aloitus)
31.01.-01.02.2018 Siltatekniikan päivät 2018
13.-15.03.2018
Betonielem enttien asennustyönjohtaja
21.03.2018
Betonilattiasem inaari
31.10.2018
Betonitutkim ussem inaari
01.11.2018
Betonipäivät

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan »
Kysy myös yrityskohtaisia kursseja!
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Kansainväliset tapahtumat
2018 Aw ard for Outstanding Concrete
Structures
Erinomaisten betonirakenteiden fib -palkintojen
2018 julkaisupäivä on 31.12.2017. Palkinnot
esitetään vuoden 2018 Fib -kongressissa
Melbournessa, Australiassa, lokakuussa
2018. Lue lisää »
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 »

M uiden joulutervehdysten ja lahjojen sijaan Betoniyhdistys on tehnyt
lahjoituksen Hyvä Joulumieli -keräykselle!

Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Unioninkatu 14)
00131 HELSINKI
Puh. (09) 129 91

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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