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Sementin valmistuksen päästöihin ollaan 
saamassa huomattava pudotus uuden poltto-
teknologian avulla.

VTT on kehittänyt yhdessä yrityskump-
paneiden kanssa ratkaisun sementin ja pol-
tetun kalkin valmistuksen hiilidioksidipääs-
töjen merkittävään vähentämiseen. Sementti 
on betonin osana maailman eniten käytetty 
rakennusmateriaali. Se tuottaa suuren käyt-
tömäärän takia noin 7 % maailman hiilidiok-
sidipäästöistä. 

Kun sementin valmistuksessa keskeinen 
kalsiumkarbonaatin hajottaminen toteute-
taan polttoprosessin sijaan vähäpäästöisesti 
tuotetulla sähköllä ja valmistuksessa syntyvä 
hiilidioksidi kerätään talteen, voidaan päästä 
lähelle hiilidioksidipäästötöntä sementtiteh-
dasta. Tämän mahdollistaa kaasutiivis sähkö-
kuumenteinen rumpu-uuni.

Sementin poltossa syntyy päästöjä
Sementin pääraaka-aine on kalkkikivi. Poltet-
tua kalkkia tarvitaan valtavia määriä myös 
muun muassa sellu- ja terästeollisuudessa. 
Sementtiä ja poltettua kalkkia valmistettaessa 
päästöjä syntyy, kun kalkkikiveä poltetaan 
yli tuhannen asteen lämpötilassa. Päästöjä 
aiheuttaa myös kalkkikiven sisältämä karbo-
naatti, joka hajoaa prosessissa hiilidioksidiksi 
ja kalkiksi. Tätä raaka-aineperäistä päästöä ei 
voi välttää korvaamatta yhtä maailman eniten 

käytetyistä raaka-aineista.
”Polttoprosessien korvaaminen sähköön 

perustuvilla ratkaisuilla ja päästöttömän 
sähköntuotannon huomattava lisääminen on 
tehokas keino hillitä ilmastonmuutosta. Tällä 
teknologialla kalkkikivestä irtoava hiilidioksidi 
saadaan puhtaana talteen, ja se voidaan varas-
toida tai hyödyntää esimerkiksi vähäpäästöis-
ten tuotteiden valmistukseen. Tuotekaasuna 
hiilidioksidille on jo nykyisin markkinat ja 
kehitteillä on useita hyötykäyttövaihtoehtoja, 
joiden mittakaava on nykymarkkinaa valta-
vasti suurempi”, hankkeen projektipäällikkö, 
johtava tutkija Eemeli Tsupari VTT:ltä kertoo.

Päästökauppa ohjaa EU-laajuisiin 
päästövähennyksiin 
VTT:n vetämässä Decarbonate-projektissa 
rakennettiin tutkimuslaitteeksi 12 m pituinen 
sähkökuumenteinen rumpu-uuni, jota testa-
taan sementin raakajauheen esikalsinointiin 
sekä poltetun kalkin ja sellutehtailla tarvitta-
van meesan tuotantoon yhdessä yrityspart-
nereiden kanssa. Hankkeessa ovat mukana 
Finnsementti, Nordkalk ja UPM. Koeuunille 
voisi olla käyttöä myös muiden teollisuuden 
alojen päästöjen vähennystyössä, esimerkiksi 
akku- ja asfalttiteollisuudessa.

”Finnsementti on tehnyt ilmastotyötä jo 
pitkään, ja meneillään on useita päästövähen-
nyshankkeita. Finnsementin strategia tähtää 

hiilineutraalisuuteen, joka on saavutettavissa 
vain uudella teknologialla. Fossiilisen energian 
osuuden minimointi ja hiilidioksidin talteen-
otto tulevat olemaan olennainen osa sement-
titeollisuuden tulevaisuutta”, Finnsementin 
ympäristöpäällikkö Ulla Leveelahti kertoo.

EU:ssa päästökauppa ohjaa teollisuutta 
päästöjen vähentämiseen. Päästöoikeuden 
nykyisellä hintatasolla jokainen vältetty hii-
lidioksiditonni tarkoittaa yrityksille 60 euron 
säästöä. Keskikokoiselle sementtitehtaalle 
esimerkiksi kolmanneksen päästövähennys 
tarkoittaisi useiden miljoonien eurojen sääs-
töjä vuositasolla. Lisäksi sähköuunista saadaan 
uusi tuote: puhdistettu hiilidioksidi. Sähköllä 
tehtävä kalsinointi voi olla taloudellisesti kan-
nattavaa jo nykyisillä hinnoilla, mutta toteutet-
tavuus teollisessa mittakaavassa ja tarvittavat 
investoinnit edellyttävät lisäselvityksiä.

Lisätietoja:
Eemeli Tsupari, johtava tutkija, VTT
puh. 040 7207363, eemeli.tsupari@vtt.fi

Sementin valmistuksen päästöihin 
tulossa iso pudotus
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Kierrätetystä betonista valmistettu Beto-
roc-murske on nyt tutkitusti hiilinegatiivinen. 
Pian valmistuvassa Espoonväylän ensimmäi-
sen vaiheen urakassa käytettiin Ruduksen 
valmistamaa Betoroc-mursketta noin 35 000 
tonnia. Laskelmien mukaan sen käytöllä sääs-
tettiin hiilidioksidipäästöjä saman verran kuin 
niitä aiheutuisi ajettaessa henkilöautolla kolme 
miljoonaa kilometriä.

Espoon kaupunki on sitoutunut olemaan 
hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

– Tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta 
on tarpeen, että voidaan todentaa myös hiili-
negatiivisia materiaaleja. Espoon tavoite on 
haastava ja siksi hiilikädenjäljen arviointi on 
tärkeää kokonaisuuden kannalta, toteaa han-
kesuunnittelija Iina Kallio. Hän toimii Espoon 
kaupunkitekniikan keskuksessa kiertotalou-
den ja kestävän kehityksen asiantuntijana.

Betoroc-betonimurske on Ruduksen kehit-
tämä, CE-merkitty, korkealuokkainen kierrä-
tystuote. Sillä voidaan korvata neitseellisiä 
luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden 
kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä käyttää 
erilaisissa täyttötöissä.

Rudus teetti alkusyksystä 2021 LCA Con-
sulting Oy:llä selvityksen Betoroc-murskeen 
hiilikädenjäljestä. Tulosten mukaan Betoroc 
on vahvasti hiilinegatiivinen tuote. Esimerkiksi 
Espoonväylän urakassa käytetyn Betoroc 0/90 
-murskeen hiilijalanjälki on -18,6 kg CO2-ekv/m3, 
kun kalliomurskeen on 6,1 kg CO2-ekv/m3. VTT 
on verifioinut LCA Consultingin tekemät las-
kelmat.

Betorocin hiilinegatiivisuus perustuu beto-
nin karbonatisaatioon, joka kiihtyy betonijät-
teen murskaamisen jälkeen. Murske pystyy 

Betoroc-murske on hiilinegatiivinen: 
Espoonväylän rakentamisessa päästösäästö

sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa 
aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä, joten se 
toimii hiilinieluna.

– Laskennan tulos on meidän kannaltamme 
tärkeä. Nyt pystymme todennetusti tukemaan 
asiakkaitamme, jotta he pääsevät haastaviin 
päästötavoitteisiinsa. Ympäristönäkökulmasta 
Betoroc on tuote, jonka avulla voidaan säästää 
neitseellisten materiaalien käyttöä ja se on myös 
hiilinegatiivinen rakennusmateriaali, toteaa 
Rudus Kierrätyksen tuotepäällikkö Jussi Ukkola.

Parempi kantavuus edullisimmin
Uusi Espoonväylä sijaitsee Nöykkiön ja 
Latokasken kaupunginosissa. Pohjoispäässä 
Espoonväylä liitetään ensimmäisessä raken-
nusvaiheessa Puolarmetsänkatuun ja Puola-
rintie liitetään T-liittymänä Espoonväylään. 
Ensimmäisen vaiheen pituus on 1,3 kilomet-
riä. Sen pääurakoitsijana toimii GRK Infra ja 
tilaajana on Espoon kaupunki.

Betoroc-mursketta on käytetty 35 000 
tonnia eli noin 17 000 kuutiota eli saman verran 
säästettiin luonnon kiviaineksia.

– Betorocia on käytetty Espoonväylällä 
korvaamaan jakavan kerroksen materiaaleja 
ja myös pengertäytteenä luvan sallimilla alu-
eilla, kertoo GRK:n työpäällikkö Antti Partanen.

– Betorocilla voidaan saavuttaa parempi 
kantavuus kuin vastaavanlaisilla murskeilla 
rakennettuna. Betorocin käyttö ei työmaalla 
juurikaan eroa verrattuna murskeen käyttöön. 
Yksi hyvä etu sillä kuitenkin on työmaankin 
kannalta: se on edullisempaa kuin luonnon-
kivimurskeet.

Rakennustyömaiden päästöillä 
suuri merkitys
Iina Kallion mukaan rakennustyömailla on 
huomattava merkitys hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä

– Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään 
Suomessa vuosittain noin seitsemän miljar-
dia euroa, mikä on noin kolmannes kaikista 
julkisista hankinnoista. Espoon kaupungin 
vihreämmän urakkahankinnan ja materiaa-
livalintojen vaikuttavuus on merkittävä hiili-
neutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi.

Kallio korostaa päästöjen vähentämisessä 
yhteistyötä, muuten kehitys ei etene tarpeeksi 
nopeasti.

– Se on mennyttä maailmaa, että kaupunki 
sanelee ehtoja. Kaikki osapuolet voittavat, kun 
ratkaisuja haetaan yhdessä ja sidosryhmät 
sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen. Alalla on 
menossa kova kehitys, joten on välttämätöntä, 
että Espoo on myös tutkimusyhteistyössä 
mukana alan sidosryhmien kanssa. 

Lisätietoja:
Rudus Oy
Jussi Ukkola, Kierrätyksen tuotepäällikkö
044 260 7806
jussi.ukkola(at)rudus.fi
 
Espoon kaupunki/Kaupunkitekniikan keskus
Iina Kallio, kiertotalousasiantuntija, hanke-
suunnittelija
iina.kallio(at)espoo.fi
 
GRK Infra Oy
Antti Partanen, työpäällikkö
antti.partanen(at)grk.fi

1 Betoroc-murske on CE-merkitty tuote. 2 Betoroc-murske korvaa luonnonkiveä ja on teknisesti hyvin toimiva.
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teisiin betoniseinäelementteihin”, Skanskan 
tuottavuudesta ja laadusta vastaava johtaja 
Ilkka Romo sanoo.

Elementtituotanto sujui hyvin
Ensimmäistä kertaa Lipa-Betonin tehtaalla val-
mistettujen hybridi-sandwich-seinäelement-
tien tuotanto onnistui suunnitelmien mukai-
sesti ja elementeistä rakennettiin Rauman 
sahan tukinlajittelurakennus.  

Hybridi-sandwich-seinäelementin tuotan-
nossa Kerto LVL -levy muodostaa kantavan 
rakenteen. Tämän lisäksi elementeissä on läm-
möneristekerros ja teräsbetonista valmistettu 
julkisivu.

”Alkuhaasteiden jälkeen hybridi-sand-
wich-elementtien tuotanto oli yhtä helppoa 
kuin betoniseinäelementtien valmistus. Onnis-
tumisen taustalla on läheinen yhteistyö osaa-
vien kumppaniemme kanssa”, toimitusjohtaja 
Satu Lipsanen Lipa-Betonista sanoo.

Sujuva asennus rakennustyömaalla
Ensimmäisen kerroksen hybridi-sandwich-sei-
näelementtien asennus, kaikkiaan 100 m2, sujui 
viidessä tunnissa.

”Hybridi-sandwich-seinäelementtien asen-
nus on ollut samanlaista verrattuna betoni-

seinäelementteihin. Käytimme pienempää 
nosturia asennuksessa, koska hybridiseinäele-
mentit ovat perinteisiä betoniseinäelementtejä 
kevyempiä. Keveys voi tuoda huomionarvoisia 
säästöjä suuremmassa rakennusprojektissa”, 
työpäällikkö Petri Puputti Skanskasta sanoo. 

Sekä hybridi-sandwich-elementeissä että 
betoniseinäelementeissä on samanlaiset 
kiinnitykset elementin alareunassa, ja hybri-
di-sandwich-elementit liitetään toisiinsa ruuvi-
kiinnityksin. Puputti myös korostaa, että hybri-
di-sandwich-elementtien asennuksen jälkeen 
saumat ovat valmiit – betoniseinäelementeille 
tyypilliset pystysaumavalut, hionnat ja put-
saukset jäävät työvaiheena kokonaan pois ja 
näin kokonaisprosessi nopeutuu.

Tukinlajittelurakennus valmistuu vuoden 
2021 loppuun mennessä, ja Rauman sahan toi-
minta käynnistyy Q3/2022.

Lisätietoja:  
Henni Rousu, Metsä Wood    
puh. +358 40 554 8388   
henni.rousu@metsagroup.com  
 
Satu Lipsanen, toimitusjohtaja   
Lipa-Betoni Oy  
puh. +358 40 3000 536   
satu.lipsanen@lipa-betoni.fi

Uusi ympäristöystävällinen 
hybridi-sandwich-elementti 
yhdistää betonin ja puun

Hybridirakentaminen voi tarjota rakennus-
alan yrityksille uusia yhteistyössä kehitettyjä 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtotuot-
teita muuttamatta nykyisiä rakennustapoja. 
Esimerkkinä Metsä Wood on suunnitellut 
yhdessä kumppaniensa, kuten Lipa-Betonin 
kanssa kanssa hybridi-sandwich-seinäelemen-
tin, joka tarjoaa uudenlaista elementtiraken-
tamista. Innovaatiossa yhdistyvät betoni ja 
Kerto® LVL (viilupuu). Hybridielementin keveys 
on osoittautunut eduksi myös Rauman sahan 
rakennustöissä, missä elementtejä käytettiin 
ensimmäistä kertaa.

Hybridirakentaminen edistää 
kestävää kehitystä
Skanska on asettanut itselleen tiukan tavoit-
teen – olla maailmanlaajuisesti hiilineutraali 
vuoteen 2045 mennessä. Yritys onkin ryhtynyt 
tarjoamaan vähähiilisiä ja hiilineutraaleja elin-
kaariratkaisuja asiakkailleen.

”Kokeilemme mielellämme uusia ja innova-
tiivisia ratkaisuja kumppaneidemme kanssa. 
Hybridielementtien käyttö Rauman sahan 
rakennusprojektissa on hyvä esimerkki täl-
laisesta yhteistyöstä. Hybridielementtejä 
käyttämällä voimme vähentää betonin määrää 
ja elementit ovat kevyempiä verrattuna perin-

1



Uutiset

1114 2021

1 Hybridi-sandwich-elementeissä sekä betonisei-

näelementeissä on samanlaiset kiinnitykset elementin 

alareunassa.

2 Elementin valmistusta.

3 Valmis hybridi-sandwich-elementti.

4 Rauman sahan rakennustöissä hybridielementtejä 

käytettiin ensimmäistä kertaa.
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by 64 Tuulettuvat 
julkisivut 2021

Ilmastonmuutoksen on ennustettu tulevai-
suudessa kasvattavan julkisivuun kohdistuvaa 
säärasitusta, minkä johdosta julkisivurakentei-
den suunnitteluun ja toteutukseen tulee kiin-
nittää aiempaa enemmän huomiota. Samalla 
pitkäikäisten, luonnon rasituksia kestävien 
ja arvonsa säilyttävien julkisivujen merkitys 
korostuu entisestään.

Tähän ohjeeseen on kerätty tuulettuvia jul-
kisivurakenteita koskevat hyvän rakentamis-
tavan mukaiset suunnittelu- ja toteutusohjeet 
rakennushankkeen eri vaiheisiin sekä uudis- 
että korjausrakentamista silmällä pitäen. Ohje 
on suunnattu kaikille tuulettuvien julkisivu-
rakenteiden parissa toimiville - arkkitehdeille, 
rakennesuunnittelijoille, työmaatoteutuksesta 
vastaaville sekä kiinteistön ylläpitäjille ja omis-
tajille. Ohje on laadittu Tampereen teknillisellä 
yliopistolla.
 
Nimeke: by 64 Tuulettuvat julkisivut 2021
Hinta: 62,00 € (56,36 € alv 0 %)
 
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi/
sivu/tuote/by-64-tuulettuvat-julkisi-
vut-2016/1190146
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by 75 Muurattujen ja 
rapattujen julkisivujen 
kuntotutkimus

Ohje käsittelee muurattujen julkisivuraken-
teiden ja niin kovalle alustalle kuin lämmö-
neristeiden päälle toteutettujen rappausten 
kuntotutkimuksia.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen 
kuntotutkijan tulee tuntea tutkittavat raken-
teet, niiden tyypillisimmät vauriot ja rasitus-
tekijät sekä korjausmenetelmät. Muurattujen 
rakenteiden tunteminen on oleellista usein 
myös rapattuja julkisivuja tutkittaessa, sillä 
alusrakenteena on usein muuraus. Muura-
tuissa raketeissa kuntotutkijan tulee erityisesti 
tuntea kuorimuuri- ja massiivirakenteiden erot 
ja rapatuissa julkisivuissa eri alustoille toteu-
tettujen ratkaisujen erot.

Kuntotutkimuksen sisältö suunnitellaan 
kullekin kohteelle erikseen. Tutkimusmene-
telmät valitaan siten, että kuntotutkimuksessa 
selvitetään oikeita ja oleellisia asioita. Kunto-
tutkimuksen lopuksi eri vaiheissa kertyneet 
tiedot ja johtopäätökset kootaan kuntotutki-
musraporttiin.

Julkaisu toimii ohjeena muurattujen ja 
rapattujen julkisivujen kuntotutkijoille ja kun-
totutkimuksen tilaajille. Se antaa tarvittavat 
perustiedot kyseisten julkisivurakenteiden 
kuntotutkimuksen suunnitteluun, toteutta-
miseen ja tilaamiseen.

Tuotetyyppi: Pehmeäkantinen kirja 
Vuosi: 2021 
Sivumäärä: 180
Tuotetunnus: 9789527314050
Tilaukset: Rakennustietokauppa: 
https://www.rakennustietokauppa.fi/sivu/
tuote/by-75-muurattujen-ja-rapattujen-julki-
sivujen-kuntotutkimus/3905031
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Suomen Betoniyhdistys ry (BY) on riippumaton betonin oikeaa käyttöä edistävä teknis- 
tieteellinen asiantuntijayhdistys, jonka jäsenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri 
osapuolia. Jäseninä on niin rakennesuunnittelijoita, arkkitehtejä, tutkijoita, urakoitsijoi-
ta kuin betonin, betonituotteiden sekä niiden osa-aineiden valmistajia. Yhdistys julkai-
see teknisiä ohjeita, järjestää alan koulutusta ja jäsentilaisuuksia, osallistuu betonialan 
pätevyysjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä toimii alan tutkimus- ja kehitys- 
toiminnan tukena.

Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Eteläranta 10)
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Puh. 09 12991
www.betoniyhdistys.fi
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by 40 Betonirakenteiden 
pinnat – luokitusohjeet 2021

Kirjassa käsitellään betonirakenteiden eri 
pintojen laatutekijät ja niiden raja-arvot sekä 
esitellään mahdollisuuksia, joita betonipinnat 
tarjoavat rakennusten ja niiden pintojen teke-
miseen.

Korkeatasoiset kuvat tuovat hyvin esille 
käytettävissä olevat pintavaihtoehdot. Mal-
lirakennusten ja -pintojen värikuvat sekä 
pintoihin liittyvät laatuvaatimukset antavat 
mahdollisimman havainnollisen kuvan eri 
vaihtoehdoista.

5. painokseen on lisätty muun muassa pai-
kalla valettujen pintojen toteutukseen liittyvää 
ohjeistusta sekä tuotekuvaukset markkinoille 
tulleista uusista betonipintavaihtoehdoista ja 
niiden luokitusohjeet. Lisäksi betonipintojen 
luokitustaulukot on tarkistettu vastaamaan 
nykyhetken tarpeita. Betonipintojen saumasta 
käsittelevä luku on uusittu kokonaan. Myös 
julkaisun sisältö on osin ryhmitelty uudelleen, 
jotta lukija löytää tarvitsemansa asiat aikai-
sempaa helpommin.

Tuotetyyppi: Kirja 
Vuosi: 2021 
Sivumäärä:307
ISBN: 9789527314029
Tilaukset: Rakennustietokauppa:
https://www.rakennustietokauppa.fi
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Betonin yhteystiedot 2021 
– osoite: Eteläranta 10
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040 900 3577
etunimi.sukunimi@betoni.com

Projektipäällikkö Tommi Kekkonen
050 350 8820
etunimi.sukunimi@betoni.com

Viestintäassistentti Nina Loisalo
050 368 9072
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Betoniyhdistys ry:
etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Toimitusjohtaja Mirva Vuori
040 765 7672

Erityisasiantuntija Johanna Tikkanen
040 518 1641

Erityisasiantuntija Kim Johansson
050 550 6556

Koulutuskoordinaattori Anu Kurkela
0400 228414

Betoninäyttely ja opastus 
on avoinna Eteläranta 
10:ssa ja 10. kerroksessa

Betoniyhdistys ry ja Betoniteollisuus ry  
muuttivat Rakennustuoteteollisuus RTT:n 
mukana 1.2.2018 Eteläranta 10:een ja 10. ker-
rokseen. 
Yhteisissä tiloissa toimii betonipinta näyttely, 
joka esittelee mm. erilaisia betonin väri- ja 
pintakäsittelytapoja. Näyttely on avoinna 
toimiston aukioloaikoina klo 8.15–16.00. Esit-
telystä voi sopia etukäteen arkkitehti Maritta 
Koiviston kanssa, gsm 040–9003577 tai maritta.
koivisto@betoni.com.
www.betoni.com 

Ilmoittajaluettelo 4  2021

Ilmoittaja Sivu
Afry Finland Oy 8
Ardex Academy IV kansi
Betoniluoma Oy II kansi
Betonipallas Oy 3
Betset yhtiöt Oy 4
Contesta Oy  2
Finnsementti Oy III kansi
Hi-Con 8
Jotsenon elementti 6
Julkisivuyhdistys JSY r.y. 6
Lammin Betoni Oy 8
Lipa-Betoni Oy  8
Metsä Wood Oy 5
Muottikolmio 9
Pielisen Betoni Oy 2
Schwenk Suomi Oy 2
Seroc Oy – Ulma Ltd 7
Suutarinen yhtiöt Oy 10
SV-Elementti Oy 6
Swerock Oy 2
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 7

Betonitieto.fi –
Betonitietosivusto on avattu

Betonitieto.fi on Suomen Betoniyhdistys ry:n 
ylläpitämä sivusto, johon on koottu mahdol-
lisimman laajalti kaikki oleellinen betoniin ja 
sen valmistamiseen sekä betonirakenteiden 
suunnitteluun, toteuttamiseen sekä korjaa-
miseen liittyvä ajantasainen tieto. Sivustolta 
löytyy tietoa opiskelijoille, suunnittelijoille, 
betoniteollisuuden toimijoille, työmaiden 
ammattilaisille, tutkijoille ja kaikille betonia-
lasta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy myös 
kirjasto ja betonisanasto.

Sivustolta löytyy nyt osiot opiskelijoille, 
teollisuudelle, työntekijöille ja suunnitteli-
joille. Lisäksi sivustolla on kattava kirjasto ja 
sanasto. Myöhemmin sivustolle avataan vielä 
osio tilaajille sekä tutkimus ja kehitys -osio. 
Uutta ainestoa tehdään jatkuvasti. Betoniyh-
distyksen jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon 
kun uusia osia avataan. 

Kaikki Betoniyhdistyksen jäsenet pää-
sevät sivustolle rekisteröitymisen jälkeen. 
Henkilöjäsenet voivat rekisteröityä sivustolle 
samoilla tunnuksilla kuin Betoniyhdistyksen 
jäsenrekisteriin. Yhteisöjäsenet pääsevät rekis-
teröitymään sivustolle yrityksen sähköposti-
osoitteella. Mikäli et ole vielä jäsen, voit liittyä 
jäseneksi tästä linkistä.

Palautetta sivuston toiminnasta ja sisäl löstä 
voit jättää osoitteeseen:  
betonitieto@betoniyhdistys.fi


