
Betoniteollisuus ry



Betonivartti #9 – 7.11.2022

uusi Betoni.com
ja Betoni-
verkkolehti

Maritta Koivisto
Arkkitehti, päätoimittaja, Betoniteollisuus ry



• Betoniteollisuuden betoni.com uudistettu
sivusto on julkaistu ja sivuston ilme on 

päivitetty.
• Uudistuksen tavoitteena on ollut raikastaa 

visuaalista ilmettä, parantaa sivuston 
käytettävyyttä ja toiminnallisuuksia.

• Samalla on julkaistu täysin uusi 
sisällöltään kattava ja 
monipuolinen Betoni-verkkolehti, joka 
sisältää tutun painetun lehden 
artikkeleita, ilmoituksia
sekä näiden lisäksi ajankohtaisia alan 
uutisia, muita alan teemoihin liittyviä 
artikkeleita ja tapahtumia.

• Fontit ovat samat uusilla sivustoilla kuin 
paperi-lehdessä (Adelle)

Betoni.com uudistus ja verkkolehti:

https://betoni.com/
https://betoni.com/lehti/


• Taustalla on myös Aikakausmedian
Admin-tutkimus, jossa lehti sai hyvät 
arvioinnit 2021. Se lisäsi kiinnostusta 
tehdä paperilehden tueksi 
ajankohtaisiin tapahtumiin yms. alan 
artikkeleihin/uutisiin lisäavuksi 
verkkolehden.

• Työ käynnistyi jo vuoden 2021 alussa

• ja varsinaiseen uudistustyöhön 
päästiin kesällä 2021

• Sivustot avattiin 26.10.2022

• Neljän tarjouskeskustelun jälkeen 
valikoitui tekijäksi ASTE Helsinki:

• Arttu Hattari, Henna Tuomola, 
Pekka Lähteenaro

• Betonin toimiston väki päivitti 
osaltaan sivustoa ja yhdessä 
suunniteltiin uusi valikkorakenne

• Erityiskiitos Nina Loisalolle, joka on 
tehnyt suuren osan siirto- ja 
täydennystyöstä



Betoni.com sivuston 
uudistuksen tavoitteet:
• Julkaisujärjestelmän päivitys ajan tasalla olevaan 
julkaisujärjestelmään (uusi Wordpress)
• Painetun Betoni-lehden tueksi luotiin sivustolle 
oma verkkolehti, jossa julkaistaan uusin lehti 
artikkeleineen, ylläpidetään lehtiarkistoa sekä 
tuotetaan myös muuta ajankohtaista alan sisältöä. 
Tavoitteena on ollut tehdä entisillä sivuilla olleen 
lehden osiosta sisällöltään kattavampi ja 
monipuolisempi verkkolehtisivusto
• Toiminnallisuuksiltaan helppokäyttöinen sivusto
• Sisältö on osin ryhmitelty valikoiltaan uudelleen -> 

lukija löytää tarvitsemansa asiat aikaisempaa 
helpommin

• Käyttäjämäärän kasvattaminen – analytiikka ja 
seuranta helpompaa
• Visuaalisen ilmeen raikastaminen
• Hyvä hakukonenäkyvyys



Betoni.com –sivuston sisältö
• Paljon tietoa tekstimuodossa! 
• Paljon isoja kuvia, graafeja
• Linkkejä myös jaostojen eri sivustoille sekä BY:n ja 

Betonitieto.fi-sivuille yms.
• Kuvia, animaatioita, videoita, sarjakuvia, infograafeja
• Hakutoimintoja on helpotettu

• Tuote- ja valmistaja -osio uudistettu ja selkeytetty, samoin 
googlen haku-toiminnat

• Uusi laaja Betoni ja Ympäristö valikko: laajasti esitelty 
vähähiilinen betoni, kiertotalous, ympäristöselosteet, tiekartat 
jne. 

• Ajankohtaista ja some-kanavien sisältö näyttävästi esillä
• Mahdollisuus tulostaa sivujen julkaisusisältöä pdf:nä tai 

katsoa ja selata näköisjulkaisuja. Betoniteollisuuden omat 
julkaisut avoimesti saatavana. Samoin videot jne. Tallenteet 
löytyvät Betonin omalla YouTube-kanavalla





Miten pääsee
Betoni.com –sivustolle? 
• www.betoni.com

• Sivuston pääkäyttäjäryhmät ovat:
• betonin ja betonituotteiden valmistajat
• arkkitehdit
• rakennesuunnittelijat
• rakennustyömaan henkilöstö
• viher- ja ympäristörakentajat
• maisema-arkkitehdit ja -maisemasuunnittelijat
• rakennusvalvonnan asiantuntijat
• viranomaiset ja päättäjät
• muotoilualan ja taidealan asiantuntijat
• rakennusalan, muotoilu- ja taidealan opiskelijat
• pienrakentajat

http://www.betoni.com/




















Miten pääsen Betoni verkkolehden –
sivustolle? 
https://betoni.com/lehti

Etusivu:
• päävalikko
• Hakutoiminto (yhteinen hakutoiminto betoni.comin kanssa)
• kielivalikko lisätty (English summaryt yms. lisätty)
• Uusimman lehden nosto, joka sisältää lehden kansikuvan, linkit näköislehteen 
ja PDF-versioihin.
• Sisällysluettelo, joka avaa valikon kaikkiin verkkolehdessä oleviin artikkeleihin
• Nostoja lehden pääartikkeleihin
• Muita nostoja ovat esim. ajankohtaisia uutisia ja artikkeleita, tapahtumia jne.

Betoni-verkkolehteen on mahdollisuus ostaa verkkoilmoituksia sekä kaupallisia 
yhteistyö -artikkeleita. (”Kaupallinen yhteistyö”)
• sisältöyhteistyö, advertoriaalit
• banneripaikat
• mainoskarusellit ?
Verkkolehdestä löytyy myös aiemmin ilmestyneiden lehtien arkisto sekä painetun 
lehden englanninkieliset lyhennelmät ja englanninkielinen lyhennelmäarkisto.

https://betoni.com/lehti
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Seuraavaksi….

• Seuraava Betonivartti pidetään maanantaina 12.12.2022 klo 
8.30 aiheena ”Biogeeninen hiilivelka”

• Kysymyksiä ….. ?

• Kaikki Betonivartit löytyvät: 
https://betoni.com/tapahtumat/betoni-vartti/

• Hyvää ja rakentavaa loppuvuotta!


