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Sustainable building with concrete
The past year has been full of diversity in the building sector. Concrete 
construction is at present so versatile in Finland that concrete as a mate-
rial plays some role in all ongoing building projects. Even the articles 
of this Magazine showcase the use of concrete from home building to 
large-scale infrastructure and traffic construction projects, in facades 
and in renovation projects, as well as also in urban landscaping, interior 
design and art. 

As a facade material, concrete has achieved a strong position owing 
to the high quality and versatility of concrete facades and surfaces. 

The challenge for concrete – both the material and the Magazine 
– is to bring out also in the future the possibilities and strengths of 
concrete. The advantages of stone building need to be highlighted even 
more than at present.

The reuse value of a building is determined by the quality, ecology, 
energy efficiency and durability of construction. These factors will regu-
late construction also in the future. 

Concrete stands for durability and a long service life in construction. 
It is an ecological natural material with a long lifespan, provided it is 
used correctly.

It is a source of joy to witness sustainable construction. The life of 
construction materials does not end with the demolition of the building. 
On the contrary, they continue their journey to either a new building or 
some other application, such as infrastructure construction. A recycling 
degree of more than 80% has already been achieved for concrete and 
other stone-based construction materials.

The Concrete Magazine has also an 85-year long history of great 
variety behind it. The news bulletin of the Finnish Cement Association 
founded in 1930 has developed into the significant trade journal of the 
construction and concrete industries that the Magazine is today, often 
complimented by readers for the way it addresses current issues with 
expertise and reliability. 

An elegant and interesting Magazine serves as an image builder and 
calling card for concrete construction. Articles focusing on the industry 
can also be used for training purposes. Apart from the actual Magazine, 
the website of the Magazine, currently under a reform process, will serve 
both readers and advertisers even more efficiently next year. The articles 
and advertisements of the Magazine will make it even easier than before 
to find information about concrete-related events, reference projects, 
manufacturers and other stakeholders.

My sincere thanks to all the readers, advertisers, contributors and 
other cooperation partners.

I wish all our readers a successful and constructive New Year!
 
Maritta Koivisto
Editor-in-Chief, Betoni, Concrete Magazine, architect SAFA

Kulunut vuosi on ollut vaiherikas rakentamisen vuosi. Betonirakenta-
minen on tällä hetkellä maassamme monipuolista ja betoni materiaalina 
on esillä kaikissa meneillään olevissa rakennushankkeissa tavalla tai 
toisella. Tämänkin lehden artikkeleissa esiintyvissä projekteissa betonia 
on käytetty niin pientalorakentamisessa, isoissa infra- ja liikennehank-
keissa, julkisivuissa, korjausrakentamisessa, ympäristörakentamisessa 
kuin myös sisustuksessa ja taiteessa.

Julkisivuissa betoni on ottanut oman paikkansa laadukkaiden ja 
monipuolisten julkisivurakenteiden ja pintojensa kautta.

Betonilla – niin materiaalina kuin lehdellä – on haasteita jatkossakin 
tuoda esiin betonin mahdollisuudet ja vahvuudet. Kivirakentamisen 
hyvät asiat on syytä nostaa entistä painokkaammin esiin.

Rakentamisen laatu, ekologisuus, energiatehokkuus sekä kestävyys 
määrittävät rakennuksen jälleenkäyttöarvon ja säätelevät rakentamista 
myös tulevaisuudessa. Betoni edustaa rakentamisessa kestävyyttä ja 
pitkää käyttöikää – ekologista luonnonmateriaalia, jolla on oikein käy-
tettynä pitkä elinkaari.

On ilo seurata kestävää rakentamista. Rakentamisen materiaalien 
elämä ei pääty rakennuksen purkamiseen. Päinvastoin, se jatkaa matkaa 
joko uuteen rakennukseen tai muuhun käyttöön, kuten infrarakenta-
miseen. Betonin kuten muiden kivipohjaisten rakennusmateriaalien 
kierrätysprosentti on jo yli 80 %. 

Betoni -lehdellä on myös tänä vuonna vaiherikas 85 vuotta takanaan. 
Vuonna 1930 perustetun Suomen Sementtiyhdistyksen tiedonantoleh-
destä Sementtivalmiste on nykyisestä Betonista kehittynyt merkittävä 
rakentamiseen ja betoniin liittyvän tiedon ammattijulkaisu. Lehti onkin 
saanut kiitosta ajankohtaisuudesta, asiantuntemuksesta ja luotettavuu-
desta monilta lukijatahoilta.

Tyylikäs ja kiinnostava lehti on betonirakentamisen imagonrakentaja 
ja käyntikortti. Alan artikkelit toimivat myös koulutustehtävien tukena. 
Lehden ensi vuonna uudistuvat nettisivut palvelevat painetun lehden 
ohella jatkossa niin lukijoita kuin ilmoittajia tehokkaammin. Betoniin 
liittyvät tapahtumat, referenssikohteet, valmistajat ja sidosryhmät ovat 
entistä helpompi saavuttaa lehden artikkelien ja ilmoitusten kautta.

Lämpimät kiitokset kaikille lukijoille, ilmoittajille, avustajille sekä 
muille yhteistyökumppaneille. Menestyksekästä ja rakentavaa uutta 
vuotta kaikille lukijoille!

 
Maritta Koivisto
Päätoimittaja Betoni-lehti, arkkitehti SAFA
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