
Lujabetonilla käytössä 
moderni optinen 
kosteusanturijärjestelmä

B
etonimassan optimoiminen ja 
sopivan vesimäärän lisääminen 
ovat tärkeimpiä tekijöitä be-
tonin laadun varmistamisessa. 

Annoskohtainen kosteuden mittaus edes-
auttaa betonitehtaita valmistamaan entis-
tä laadukkaampaa betonia ja sitä myöten 
mahdollistaa myös rahalliset säästöt. Lu-
jabetoni on luottanut jo useamman vuo-
den suomalaisen Teconerin optiseen kos-
teusanturiin, joka on suunniteltu betonin 
kiviainesten mittaukseen. 

– Betonimassan valmistuksessa raaka-ai-
neiden oikea suhde on luonnollisesti erit-
täin tärkeä tekijä. Suurin hyöty käyttämäs-
tämme kosteusanturista on reaaliaikainen 
tieto senhetkisen kiviaineksen vesimääräs-
tä. Se nopeuttaa koko prosessia ja pystym-
me entistä paremmin seuraamaan massan 
rakennetta. Vanhassa mittaustavassa meni 
aikaa ja näytettä haettaessa kiviainesta saat-
toi ehtiä mennä jo välissä, toteaa Joonas 
Salmela Lujabetonilta. 

Lujabetonin laitetoimittaja Teconer on 
kosteusmittausten alalla kasvava asiantun-
tijayritys ja verkottunut betonialan toi-
mijoiden kanssa laajasti. Lujabetonilla on 
päädytty puitesopimukseen heidän luotet-
tavuuden, huoltovarmojen laitteiden ja hy-
vän tuotetuen johdosta.

– Meillä on Teconerin antureita yli kym-
menellä tehtaallamme ympäri Suomea, 
kertoo Lujabetonin hankinta- ja logistiik-
kajohtaja Pekka Tiihonen.

– Anturi toimii ilman kosketusta kiviai-
nekseen, joten se on vakaa ja pitkäikäinen 
käyttää.

Huoltovapaa anturi 
Lujabetonin käyttämä kosteusanturi on 
optinen ja se käyttää LED valolähteitä. 
Laitteen idea piilee siinä, että se ampuu 

optisia säteitä kiviainekseen. Ennen asen-
nusta Teconer käy tehtaalla varmistamassa 
tarvittavien anturien määrän. 

– Laite asennetaan meidän toimesta ja 
opastetaan asiakas alkuun. Mittarit asenne-
taan usein siilosyöttimelle tai siilon luukku-
jen viereen, jotta saadaan mahdollisimman 
tarkka mittaustulos. Asennuksen yhteydes-
sä anturi kalibroidaan lisäämällä kuivaan 
kiviainekseen pikkuhiljaa prosenteittain 
vettä. Sen jälkeen anturi asennetaan tuo-
tantolinjalle, missä se mittaa kosteutta kivi-
ainesvirrasta, kertoo laitteen kehittäjä ja Te-
conerin toimitusjohtaja Taisto Haavasoja. 

– Laitteen asentaminen työnä ei ole iso, 
mutta meidän täytyy aikatauluttaa betoni-
tehtaan työ asennuspäivänä, että saadaan 
tehtyä kaikki kerralla. Pidämme asennuk-
sen yhteydessä käyttökoulutuksen. Laitteen 
lukeminen on helppo prosessi, ja niksit ja 
hienoudet oppii kyllä tekemällä. 

Lujabetonin Hämeenlinnan tehtaan Joo-
nas Salmelan mukaan anturin vahvin etu 
on sen helppous ja tarkkuus. 

– Reaaliaikainen tieto helpottaa meidän 
mylläreidemme työtä. Vesimäärät vaihte-
levat vuodenaikojen ja lämpötilojen mu-
kana. Anturin avulla pystymme tekemään 
massaa laadukkaasti ja reagoimaan mah-
dollisiin muutoksiin nopeammin kuin ai-
kaisemmin. 

Teconerin Haavasojan mukaan yksi suu-
rimmista eduista on anturin huoltovapaus. 

– Koska anturi ei kosketa raaka-ainet-
ta, se on todella huoltovapaa. Siinä ei ole 
juurikaan kuluvia osia, joita tehtaan pitäi-
si muistaa päivittää. Kilpailevissa teknolo-
gioissa hallinta on usein vaikeampaa, kos-
ka antureita pitää puhdistaa ja kalibroida. 
Kun löydämme hyvän paikan anturille, 
niin saamme sen mittaamaan pitkän aikaa 
ilman mitään toimenpiteitä. 

Lujabetoni on luottanut vuosia suomalaisen Teconerin kiviaineen kosteusmittauslaitteisiin. 
– Kosteuden ajantasainen mittaaminen on kriittisen tärkeää, jotta voidaan optimoida juuri oikea 
määrä vettä betonimassaan, toteaa Hämeenlinnan Lujabetonin valmistuspäällikkö Joonas Salmela.

”Anturin 
vahvimmat edut 

ovat sen helppous 
ja tarkkuus.” ”On 

ilahduttavaa, 
että suomalaista 

valmistusta ja 
tuotekehitystä 

arvostetaan 
alalla.”

Huolellinen märkätilojen 
vedeneristys takaa 
pitkäikäisyyden
Hyvin suunniteltu ja toteutettu märkätila kestää kosteutta ja aikaa. Fescon on 
kehittänyt jo useiden vuosien ajan monipuolisia vedeneristystuotteita Haus-
järven tehtaallaan. Yksi tyytyväisistä asiakkaista on Hekal Grupp, joka käyttää 
useissa kohteissaan Fesconin laatoitus- ja vedeneristystuotteita. Uusin käytössä 
oleva tuote on Vedeneriste WS.

U
usien määräysten myötä raken-
nusalan tietämys märkätilojen 
vedeneristyksen tärkeydestä 
on kasvanut. Useat rakennus-

liikkeet toteuttavat jo periaatetta, että mär-
kätilat tehdään sertifioiduilla tuotteilla. 

– Etu saman toimittajan tuotteista on 
se, että ne sopivat saumattomasti yhteen. 
Näin ollen rakentaja välttyy riskeiltä ja voi 
luottaa siihen, että tuotteilla on paras mah-
dollinen laatu ja kestävyys, sanoo Fesconin 
myyntipäällikkö Jukka Havia.

Hekal Grupp on sekä Virossa että Suo-
messa toimiva laatoituksiin erikoistunut 
yritys. Yrityksen useilla kotimaan työmailla 
käytetään Fesconin laatoitus-, vedeneristys- 
ja lattianoikaisutuotteita. 

– Minulla on neljä kriteeriä, jotka tuot-
teiden tulee täyttää: työntekijöideni tulee 
olla tyytyväisiä tuotteisiin, hyvä saatavuus ja 
toimitusvarmuus, rehellinen hinnoittelu se-
kä se, että toimittajalta saa apua tarvittaessa. 
Fescon täyttää nämä kriteerit, sanoo Hekal 
Gruppin toimitusjohtaja Henry Kalmus.  

Hekal Gruppilla on ollut Fesconin tuot-
teet käytössä puoli vuotta sekä uudiskoh-
teissa että linjasaneerauksissa. Kalmus pai-
nottaa, että tärkein mahdollinen palaute 
tulee hänen noin 40 työntekijältään, jotka 
ovat olleet erittäin tyytyväisiä varsinkin ve-
deneristystuotteeseen.

– Rakennustyömaiden aikataulut lyhe-
nevät vuosi vuodelta, joten tuotekehityk-
sen tulee tukea tätä muutosta. Fesconin Ve-
deneriste WS on saanut työntekijöiltämme 
hyvää palautetta siitä, että tuote kuivuu 
nopeasti ilman kosteudesta riippumatta. 
Tämän ansiosta urakat etenevät joutuisasti.

Laatu ja kestävyys kohtaavat 
Fescon on valmistanut Suomessa kuiva-
tuotteita ja ratkaisuja jo yli 30 vuoden ajan. 
Suomalainen kehitystyö ja valmistus sekä 
nopea ja joustava palvelu ovat yrityksen 
avaintekijöitä kovassa kilpailussa. Fesco-
nin myyntipäällikkö Jukka Havia vastaa 
Hekal Gruppin yhteistyöstä. 

– On ilahduttavaa, että suomalaista val-
mistusta ja tuotekehitystä arvostetaan alal-
la. Tämän päivän markkinatilanteessa on 
kriittisen tärkeää, että myymämme tuotteet 
vastaavat asiakkaiden korkeisiin laatuvaa-
timuksiin. Siinä olemme ilokseni onnis-
tuneet. Uskallan myös sanoa, että meillä 
ymmärretään syvällisesti urakoitsijan toi-
mintamalli ja osaamme ennakoida kaikki 
tarpeelliset työvaiheet. Sitä kautta voimme 
tarjota asiakkaalle joustavaa ja asiantunte-
vaa palvelua sekä varmistaa, että tuottei-
demme saatavuus on hyvä. 

Tämän myös allekirjoittaa Henry Kal-
mus, joka on ollut tyytyväinen Fesconin 
tarjontaan. 

– Olemme tehneet Jukan kanssa kauan 
onnistuneesti yhteistyötä. Tilaajana minul-
le on tärkeää tietää, että jos esimerkiksi ma-
teriaaleista tulee kysyttävää, saan helposti 
ja nopeasti apua materiaalitoimittajalta - 
tämä on toiminut hyvin Fesconin kanssa.

Tuotekuvaus
Fescon Vedeneriste WS on vesiohen-
teinen, 1-komponenttinen erittäin kor-
kealuokkainen vedeneristyspinnoite si-
sätiloihin.
• helposti levittyvä
• riittävä kuivakalvopaksuus helposti 

kahdella käsittelykerralla
• erittäin elastinen
• sopii myös ruiskutukseen
• M1 ja EC1 luokiteltu
• Sertifikaatti nro C-12511-18
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