
Kestävästi ja luonnollisesti betonista.
Sustainably and naturally from concrete. 
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Vaativan  
betonirakenta- 

misen osaaja

Betoniin valettavat tartunta- ja kiinnitysosat

Betonin käsittelylaitteet

Kevyet teräsrakenteet

 Tehtaantie 8, 60100 Seinäjoki

020 7288350

www.semko.fi

SEMKO OY

Betroc Oy on perusta-

nut pohjansa betoniin jo 

vuodesta 1955. Valmis-

tamme betonielement-

tejä talonrakennus- ja 

maanrakennustarpeisiin 

sekä toimitamme val-

misbetonia. Tarvittaessa 

palveluumme kuuluu 

myös betonielement- 

tien rakennesuunnittelu 

ja asennus.

Olemme mukana rakentamassa 
betonista kestävää, viihtyisää 
ja turvallista asuinympäristöä. 
Toimintamme perustuu pitkä-
aikaiseen ja luottamukselliseen 
yhteistyöhön eri sidosryhmien 

kanssa. Perusarvojamme ovat 
toiminnan korkea laatu, hyvä 
palvelu ja toimitusvarmuus sekä 
vastuullisuus henkilöstöstä, 
yhteistyökumppaneista ja ympä-
ristöstä.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Betroc 
Oy:lle tuotesertifikaatin betoni- ja siltaelemen-
teille, valmisbetonille, pilari- ja palkkielementeille, 
perus- ja seinäelementeille sekä tukimuureille.

Lapin ammattiopisto on myöntänyt Betroc Oy:lle 
kunniakirjan kiitokseksi merkittävästä yhteistyöstä 
nuorten ammattitaidon kehittymisen ja ammatilli-
sen kasvun edistäjänä.

Kasarmintie 10, 99600 Sodankylä
puh. 016 611 832

toimisto@rakennus-sompio.fi 

www.rakennus-sompio.fi 



Expert in  
demanding  
concrete 
construction 
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Betroc Ltd has estab-

lished its foundation in 

concrete since 1955.  

We manufacture concrete 

elements for the needs 

of building and civil  

engineering construction 

and supply ready-mixed 

concrete. If  needed we 

can also provide concrete 

element construction 

design and installation 

services. 

We are your partner in building 
a sustainable, comfortable and 
safe living environment from 
concrete. Our operations are 
based on trust and long-term 
cooperation with different 

stakeholders. Our core values 
are high quality operations, 
good service, reliability and 
responsibility for our staff, 
partners and the environment. 

Yksityis- ja yritysasiakkaille kaikki 
sähköasennukset ja -urakoinnit 

asiakkaan tarpeen mukaan. 

puh. 040 820 2667, ville.lehmusvuo@keskilapinsahko.fi 
www.keskilapinsahko.fi

Inspecta Sertifiointi Ltd has granted Betroc Ltd a 
product certificate for concrete and bridge elements, 
ready-mixed concrete, column and beam elements, 
foundation and wall elements and support walls.  

Lapland Vocational College has awarded Betroc Ltd 
a certificate to show its gratitude for significant  
collaboration to promote the competences and  
professional growth of young people. 

Oppisopimus

ON HYVÄ DIILI
Lapin oppisopimuskeskus
www.lapinoppisopimus.fi

puh. 020 798 4191
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Rakentajille 30 vuoden  
kokemuksella

- maaperätutkimukset
- perustamistapalausunnot
- pintavaaitukset
- täyttöjen tiiveyskokeet

Kysy myös tekemistämme muista tutkimuksista.

puh.: 040 9600 313 • www.pbm.fi

Esimerkkejä muista tutkimuksista:
- betonitutkimukset
- ympäristötutkimukset
- kuntoarviot ja kosteusmittaukset

Betoni on ylivoimaisesti 

eniten käytetty materiaali 

maailmassa. Se on mate-

riaalina monikäyttöinen 

ja kestävä. Betoni suojaa 

hyvin jopa radioaktiivisel-

ta säteilyltä, ja sopii siksi 

myös väestönsuojien ja 

voimalaitosten rakentei-

siin. Betoni taipuu myös 

arkkitehtonisesti moni-

muotoisiin ratkaisuihin. 

Erilaiset pintavaihtoehdot 

antavat julkisivujen ulko-

näköön valinnanvapautta.

Koska betoni kestää hyvin 
erilaisia sääolosuhteita, suuria 
kuormia, kosteutta ja kulutusta, 
tuottaa betonirakentaminen pit-
käikäisiä, terveellisiä, viihtyisiä, 
helppohoitoisia ja paloturvallisia 
rakenteita. Betonirakentami-
nen on kokonaistaloudellisin 
vaihtoehto, kun tarkastellaan 
rakennuksen arvon säilymistä ja 
rakennuksen elinkaaren aikaisia 

korjaus- ja huoltokustannuksia, 
jotka ovat betonirakenteissa 
vähäisiä.

Betoni on myös luonnollinen ja 
ympäristöystävällinen valinta. 
Valmistuksessa sekoitetaan
keskenään kotimaisia luonnon-
materiaaleja (kiviainesta, vettä 
ja sementtiä). Betoni ei sisällä 
myrkyllisiä tai haitallisia aineita.

Luonnollista  
ja kestävää

Yhdessä hyvä tulee.
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Okaria on Suomen johtava betonivalutar-
vikkeiden tuotekehitykseen ja myyntiin 
erikoistunut yritys.

www.okaria.�
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Okaria on Suomen johtava betonivalu-
tarvikkeiden tuotekehitykseen ja myyntiin 
erikoistunut yritys.Tuotteita betonirakentamiseen

Natural and 
sustainable 

Concrete is by far the  

most common material 

used in the world. As a 

material it is versatile  

and sustainable. Concrete 

provides protection even 

against radioactive  

radiation, which makes  

it suitable for air raid  

shelter and power station 

structures. It also lends 

itself  to architecturally 

versatile solutions.  

Different surface options 

allow you more freedom  

to choose the appearance  

of your facade. 

Because concrete endures very 
different weather conditions, 
heavy loads, humidity and 
wear, concrete construction 
produces long-lasting, healthy, 
comfortable and fire-proof 
structures that are easy to 
maintain. Concrete construction 
is overall the most economical 
option when you take into 
account retaining the value of 
the building as well as repair 

and maintenance costs during 
the lifecycle of the building, 
which can be kept low with 
concrete structures. 

Concrete is also a natural and 
environmentally friendly choice. 
Concrete is made by mixing 
natural Finnish materials (rock, 
water and cement). Concrete 
does not contain toxic or 
harmful substances. 

Jani Kariniemi, +358 40 350 3009 
jani@revontulirakentajat.fi • www.revontulirakentajat.fi

- perustukset, uudisrakentaminen, 
remontointi, timanttiporaukset -



Talonrakennus- 
elementit

Valmistamme korkea-

laatuiset, yksilölliset ja 

suunnitelmien mukaiset 

talonrakennuselementit 

sovitussa aikataulussa. 

Elementtimme soveltu-

vat niin liike-, teollisuus-, 

kerrostalo- kuin pien- 

talorakentamiseenkin.
• julkisivuelementit 
• väliseinät
• väestönsuojaelementit

Julkisivuelementtejämme ovat eristetyt seinäelementit, parvekkeet, pilarit ja kuorielementit. Pintavaihtoehtoja ovat esimer-
kiksi harmaa- ja valkobetonipinnat, muut pesubetonipinnat eri rouhekivivaihtoehdoin, tiili- ja klinkkerilaattapinnat, graa-
finen betoni sekä graniitti- ja muut luonnonkivipinnat. • Our facade elements include insulated wall panels, balconies, 
columns and casing elements. Surface options include grey and white concrete surfaces, other clean concrete surfaces 
of  different crushed stone options, brick and clinker tile surfaces, granite and other natural stone surfaces. 

Tuotevalikoimaamme  
kuuluvat mm.

Referensseihimme kuuluu useiden asuinkerros- 
talojen runko-, julkisivu- ja parveke-elementtejä, 
liike- ja julkisten rakennusten runko- ja julkisivu- 
elementtejä sekä muita talonrakennuskohteita. 

Tutustu tarkemmin kotisivuillamme www.betroc.fi.

• sokkelit
• palkit
• tb-laatat
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• Johtava integroitujen  
  turvajärjestelmien toimittaja

• 100% suomalainen

• Useita kotimaisia ja kansain- 
  välisiä patentteja

Turvallisuuden edelläkävijä

  

Building  
construction  
elements 

We manufacture high 

quality and unique 

building construction 

elements according to 

plan and the agreed 

schedule. Our elements 

are suitable for business, 

industrial, apartment and 

small house construction.

Our references include frame, facade and balcony  
elements of several apartment buildings, frame and 
facade elements of business and public buildings,  
and other building construction projects. 

For more information see our website at www.betroc.fi.

• facade elements 
• partitions
• air raid shelter elements

Our product  
selection includes:

• baseboards
• beams



Maa- ja vesi- 
rakennus- 
elementit

Valmistamme piirustus-

ten mukaisesti erilaisia  

maa- ja vesirakenta- 

misessa tarvittavia  

elementtejä.

• sähkölinjojen ja kytkinkenttien elementit
• siltaelementit
• tukimuurit

Tuotevalikoimaamme  
kuuluvat mm.

Referensseihimme kuuluu voimalinjojen ja -asemien 
perustuksia sekä vaativia siltarakennuskohteita.

Tutustu tarkemmin kotisivuillamme www.betroc.fi.

• laiturien kansilaatat
• vesillelaskuluiskat
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Civil  
engineering 
construction  
elements 

We manufacture different 

elements needed in civil 

engineering construction 

according to drawings. 

Valmistamme pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella ja Fingrid Oyj:n korkeita laatuvaatimuksia noudattaen 
sähkölinjojen ja kytkinkenttien elementit, kuten voimajohtolinjojen sekä sähkö- ja kytkinasemien perustus- 
elementit, kaapelikanavat, haruslaatat ja muuntajien suojarakenteet. • With confidence based on long  
experience and in accordance with Fingrid Ltd’s high quality standards, we manufacture power line and 
switch yard elements such as foundation elements for electrical and switch stations, cable channels, guy 
anchors and protection structures for transformers. 

Our references include foundations of power lines 
and stations and demanding bridge construction 
projects. 

For more information see our website at  
www.betroc.fi.

Our product  
selection includes: 

• electrical line and switch yard elements
• bridge elements
• support walls

• pier cover plates
• slipways

Tarjoamme betonirakentajille korkealuokkaisia ja sertifioituja 
tuotteita betonielementtien valmistukseen ja käsittelyyn.

We offer high-quality and certified products for producing and 
handling of precast concrete products.

www.tukituote.fi

     

    
   

   
  

   
  

     

    

   

 
   

  
  

 
   

 
 

 

  

  
   

    

     

    
   

   
  

   
  

     

    

   

 
   

  
  

 
   

 
 

 

  

  
   

    

Kittiläntie 1, 99600 Sodankylä
puh.016 636 255, 0400 174 207 • matti.haatyla@tunturiauto.fi

Toimelankatu 4-6, 98100 Kemijärvi
puh. 016 887 755, 0400 848 316 • markus.alatalo@tunturiauto.fi

Erikoisosaamista sekä 
korjaus- ja huoltopalvelut

www.tunturiauto.fi
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Valmisbetoni  
ja pumppaus

We deliver quality controlled ready-mixed concrete in accordance with  

standards and with decades of experience. We are happy to help you in 

choosing the right concrete. Concrete pumping services are also available. 

Toimitamme betoninormien mukaista, laatuvalvottua valmisbetonia  

luotettavasti vuosikymmenten kokemuksella. Autamme mielellämme oikean 

betonin valinnassa. Tarjoamme myös betonin pumppauspalvelua. 

Tecwill Oy Rahtikatu 3 B 
80100 Joensuu, FINLAND
Puh. 010 830 2914  
info@tecwill.com

TECWILL BETONIASEMAT
JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT

PALVELUT JA VARAOSAT, SUOMI
Puh. 010 830 2916
service@tecwill.com 

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

WWW.TECWILL.COM

MYYNTI, SUOMI
Mika Silvennoinen
Puh. 010 830 2936
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Ready-mixed  
concrete and 
pumping 
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Betroc Oy    
Valimontie 1
FI-99600 SODANKYLÄ
FINLAND

Tel. +358 (0) 207 579 080

betroc@betroc.fi 
www.betroc.fi 

www.lapinmetallikierratys.fi

Teollisuus- ja muuntajapurkutyöt
tiedustelut: juhani@lapinmetallikierratys.fi

            Romuliike
      tiedustelut ja romun osto: 010 5740 400

                       Rautamyynti
                     tiedustelut: 010 5740 404
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√

√


