
Cembrit on 
kestävän rakentamisen 
edelläkävijä



Cembrit haluaa olla oman alansa johtavana yrityk-
senä edelläkävijä myös ympäristövastuullisuudessa. 
Cembritin ratkaisuissa luonnon materiaaleja ja niiden 
ominaisuuksia hyödynnetään mahdollisimman tehok-
kaasti, jolloin niistä voidaan toteuttaa pitkäikäisiä ja 
vähän huoltoa vaativia sekä kosteusteknisesti turval-
lisia ja energiatehokkaita rakennuksia. 

Rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon sekä lämmi-
tyksen osuus kokonaisenergiankulutuksesta ja hii-
lijalanjäljestä on noin 40 prosenttia. Tästä valtaosa 
muodostuu rakennuksen käytön aikaisesta energian-
kulutuksesta ja ylläpidosta.

”Cembritissä vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnas-
samme niin, että tuotteiden ja tuotannon ympäristö-
vaikutusten lisäksi pyrimme koko ajan pienentämään 

hiilijalanjälkeä koko rakentamisen ketjussa lähei-
sessä yhteistyössä asiakkaidemme ja tutkimuslai-
tosten kanssa. Cembritin ratkaisujen etuna on, että 
niiden erinomainen pitkäaikaiskestävyys ja vähäinen 
huollon tarve auttavat pienentämään rakennuksen 
elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä”, tuotepäällikkö 
Marko Vikki Cembritistä sanoo.

”Ilmastonmuutos lisää julkisivuihin kohdistuvaa ra-
situsta. Cembritin levyjulkisivu suojaa tehokkaasti 
alla olevia rakennekerroksia ja tuulettuvana raken-
teena varmistaa myös lämmöneristeiden pysymisen 
kuivina, jolloin niiden eristävyys ei heikkene. Tällöin 
energiaa säästyy koko rakennuksen käytön aikana 
merkittävästi ja sisäolosuhteet pysyvät terveellisinä 
ja turvallisina”, Vikki jatkaa.

Cembritin ratkaisuilla voidaan toteuttaa elin-
kaaritaloudellisia ja ekotehokkaita rakennuk-
sia, joiden hiilijalanjälki on kuitusementtilevy-
jen kestävyyden ja vähäisen huollon tarpeen 
sekä tehokkaan materiaalien käytön ansiosta 
pieni. Levyjen valmistukseen tarvitaan vähän 
raaka-aineita ja sekä materiaalien että val-
miiden tuotteiden kuljetuskustannukset ja 

ympäristövaikutukset ovat vähäiset verrattuna 
raskaampiin ja enemmän tilaa vieviin rakennus-
materiaaleihin. Cembritin Lohjan tehdas on 
kyennyt jatkuvasti kehittämään tuotannon ja 
tuotteiden materiaali-, energia- ja ekotehok-
kuutta. Viennin yli 75 prosentin osuus on hyvä 
osoitus myös Suomessa valmistettujen tuottei-
den kansainvälisestä kilpailukyvystä.
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Kuitusementistä valmistetut Cembritin julkisivu-, rappaus-, tuulensuo-
ja- ja sisäverhouslevyt kestävät hyvin ankaraakin kosteusrasitusta sekä 
mekaanisia ja kemiallisia rasituksia eivätkä ne homehdu. Erinomaisten 
kestävyysominaisuuksiensa ansiosta ne myös suojaavat muita rakentei-
ta ja vähentävät riskiä esimerkiksi rakenteiden kosteusvaurioihin, jotka 
monia muita materiaaleja käytettäessä saattavat johtaa hyvin laajoihin ja 
kalliisiin purku- ja korjaustöihin sekä samalla myös mittaviin ympäristövai-
kutuksiin. Cembritin ratkaisut varmistavat osaltaan rakenteiden kosteus-
teknisen toimivuuden ja kestävyyden ja auttavat rakennusta toimimaan 
suunnitellusti ja säilyttämään arvonsa koko elinkaaren ajan.

LEVYISSÄ SEMENTIN LUJUUDESTA
TÄYSI HYÖTY JA MINIMAALISET HAITAT
”Tuotteidemme suurimmat ympäristövaikutukset tulevat sementistä, 
mutta Cembritin rakennuslevyissä sementin erinomainen lujuus, kos-
teudenkestävyys ja muut ominaisuudet hyödynnetään ohuen rakenteen 
ansiosta mahdollisimman tehokkaasti. Samalla myös tuotannossa käytet-
tävien materiaalien ja valmiiden tuotteiden kuljetuskustannukset ja hiili-
jalanjälki ovat pieniä, koska rekkakuormaan mahtuu neliöissä mitattuna 
hyvin suuri määrä valmista seinäpintaa”, Marko Vikki sanoo.

Suomalaisten asiakkaiden kannalta kuljetuskustannuksia ja ympäristövai-
kutuksia pienentää myös se, että rappauslevyjä lukuun ottamatta kaikkia 
yleisimmin käytettyjä levytyyppejä valmistetaan Cembritin Muijalan teh-
taalla Lohjalla.

”Käymme asiakkaiden kanssa kohteen tiedot tarkasti läpi, jotta työmaan 
toiminta ja levyjen käyttö on mahdollisimman tehokasta ja hukka voidaan 
minimoida. Meiltä voi tilata levyt määrämittaan sahattuina ja tarroilla 
merkittyinä niin että ne on asemoitu juuri tiettyyn kohtaan rakennusta. 
Tällöin myös asennusaika voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja 
rakentaminen nopeutuu, mikä vähentää työmaan aikaisia ympäristövaiku-
tuksia”, Vikki sanoo.

Vähäisen huollon tarpeen ansiosta Cembritin kuitusementtilevyt ovat 
ihanteellisia materiaaleja myös elinkaarihankkeisiin, joissa huomioidaan 
koko rakennuksen käytön aikaiset kustannukset ja hiilijalanjälki.

”Levyt on tarvittaessa helppo irrottaa ja kiinnittää uudelleen vaikkapa 
silloin kun rakenteisiin halutaan tehdä muutoksia rakennuksen käytön 
aikana. Huoltomaalaustarvetta ei käytännössä juuri ole, mutta esimerkiksi 
graffitien tai muun ilkivallan seurauksena vahingoittuneet levyt on helppo 
vaihtaa.”

HYVÄ SÄÄNKESTÄVYYS

VÄHÄN RAAKA-AINEITA

VÄHEMMÄN
KULJETETTAVAA

VÄHÄINEN HUOLLON TARVE

3 C E M B R I T  O N  K E STÄVÄ N  R A K E N TA M I S E N  E D E L L Ä K ÄV I JÄ



Hyvä osoitus Cembritin rakennuslevyjen kilpailu-
kykyisistä ympäristöominaisuuksista on esimerkiksi 
se, että niitä on käytetty useissa kohteissa, joille on 
myönnetty Joutsenmerkki. Joutsenmerkki asettaa 
selvästi tiukemmat energiatehokkuus- sekä ympä-
ristö- ja terveysvaatimukset materiaaleille ja sisäil-
malle kuin rakentamismääräykset tai M1-luokitus 
edellyttävät.

Energiatehokkuuden lisäksi Joutsenmerkin vaati-
mustaso on myös rakennusmateriaalien sisältämien 
kemikaalien ja niiden aiheuttamien päästöjen osalta 
huomattavasti rakennusmääräyksiä tiukempi. Jout-
senmerkki kieltää lukuisten kemikaalien käytön 
kokonaan sen sijaan että niiden aiheuttamille pääs-
töille annetaan vain jokin yläraja kuten esimerkiksi 
M1-luokituksessa.

KESTÄVÄNÄ JA HELPPOHOITOISENA
EKOTEHOKAS RAKENNUSMATERIAALI
”Meidän rakennus- ja julkisivulevyistämme löytyvät 
tarkat ympäristöselosteet ja tiedot käytetyistä ma-
teriaaleista ja hiilijalanjäljestä. Liike- ja toimistotilo-
jen rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat edellyttävät 
kiinteistöiltä usein Leed- tai Breeam-ympäristöluo-
kitusta, jolloin tuotteidemme hiilijalanjälkeä voidaan 

verrata suunnitteluvaiheessa muihin materiaaleihin.
Erilaisten vaihtoehtojen hiilijalanjäljen laskenta ja 
vertailut yleistyvät koko ajan ja ne näkyvät jatkossa 
yhä enemmän materiaalivalinnoissa”, Vikki kertoo.
Valistuneet rakennuttajat painottavat valinnassa 
elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä, jossa huomioi-
daan valmistuksen, kuljetusten ja asennusten lisäksi 
ratkaisujen vaikutus rakennuksen käytön aikaisiin 
päästöihin. Myös viranomaismääräykset edellyttävät 
tulevaisuudessa uudis- ja peruskorjaushankkeissa 
yhä kattavampaa elinkaaren aikaista hiilijalanjäljen 
laskentaa.

Kiinteistösijoittajien lisäksi julkisissa rakennushank-
keissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota eri-
laisten ratkaisujen elinkaari- ja ympäristövaikutuksiin 
ja kokonaistaloudellisuuteen pelkän hankintahinnan 
sijaan. Esimerkiksi kouluhankkeissa ja erilaisissa 
Senaatti-kiinteistöjen hankkeissa on yleistynyt RTS- 
Ympäristöluokituksen käyttö tavoitteellisen ympäris-
tö- ja laadunohjauksen sekä dokumentoinnin työkalu-
na. Rakennuttajien ohella myös tilojen vuokralaiset ja 
käyttäjät ovat entistä kiinnostuneempia käyttämien-
sä tilojen eko- ja energiatehokkuudesta sekä hyvän 
sisäilman varmistavien turvallisten, terveellisten ja 
kestävien ratkaisujen käytöstä.

”Kastellin monitoimitalo Oulussa on hyvä esi-
merkki mittavasta elinkaarihankkeesta, jossa on 
päädytty käyttämään Cembritin julkisivulevyjä.”

Kastellin monitoimitalo on toimintakeskus, jossa 
on päiväkoti, peruskoulu, kaksi lukiota, nuoriso-
tila, Oulun kaupunginkirjaston lähikirjasto ja 
useita liikuntatiloja.

”Sekä yksityiset että julkiset rakennuttajat ar-
vostavat elinkaari- ja ympäristölaskennan yleis-
tyessä entistä enemmän hyvää pitkäaikaiskes-
tävyyttä ja vähäistä huollon tarvetta, jotka ovat 
sekä ympäristövaikutusten että elinkaaritalou-
dellisuuden näkökulmasta Cembritin ratkaisu-
jen keskeisiä etuja”, Marko Vikki sanoo.
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Ympäristö- ja elinkaarinäkökulman korostuessa 
rakennuttajat pitävät yhä tärkeämpänä valintaperus-
teena myös ratkaisujen riskittömyyttä ja kosteustek-
nistä toimintavarmuutta.

”Cembritin tuotteet kestävät erinomaisesti kosteut-
ta ja suojaavat muita rakenteita vähentäen riskejä 
laajemmista vaurioista myös silloin kun kosteutta 
pääsee jostakin syystä esimerkiksi kosteiden tilojen 
rakenteisiin vedeneristyksen alle tai julkisivunver-
houksen taakse Cembritin tuulensuojalevyn pintaan. 
Monet rakennusmateriaalit ovat herkkiä suunnittelu- 
ja rakennusvirheiden aiheuttamille vaurioille, mutta 
Cembritin ratkaisut ovat kestävyytensä ja helppo-
hoitoisuutensa lisäksi hyvin vikasietoisia, jolloin ne 
varmistavat osaltaan rakennuksen pitkän elinkaaren 
ja rakentamisen ympäristövaikutusten minimoinnin.”

MAAILMAN AINOA SULJETTU VESIKIERTO
JA SAHAUSPÖLY HYÖTYKÄYTTÖÖN
Jos rakennus päädytään sen elinkaaren päättyessä 
purkamaan, Cembritin levyt on helppo irrottaa ja 
kierrättää hyötykäyttöön uudessa rakennuskohtees-
sa tai hyödyntää esimerkiksi maanrakentamisessa. 
Ne eivät sisällä mitään ympäristölle haitallisia tai 
vaarallisia aineita. 

Materiaalien ja veden kierrätystä hyödynnetään 
tehokkaasti myös levyjen valmistuksessa. Cembritin 
Muijalan tehdas on edelläkävijä kierrätyksessä.

”Suomen tehdas on maailmanlaajuisesti ainoa kui-
tusementtilevytehdas, jossa on suljettu vesikierto. 

Viime vuoden syyskuusta lähtien olemme hyödyn-
täneet tuotannossa syntyvän kuitusementtilevyjen 
sahauspölyn hyödyksi tuotannon raaka-aineena”, 
Cembritin laatupäällikkö Vesa Vuorenmaa sanoo.

”Sen lisäksi että investointi säästää ympäristöä se 
on myös taloudellisesti kannattava. Sahauspölyllä 
voidaan korvata ostettavia raaka-aineita ja ennen 
kaikkea jätemaksut ja jätteen kuljetuskustannukset 
pienenevät merkittävästi”, Vuorenmaa kertoo.

Sahauspölyä on käytetty maarakentamisessa, koska 
se on edullisempaa kuin kaatopaikalle vienti. Vuonna 
2019 toteutetun investoinnin ansiosta kaikki sahaus-
pöly voidaan hyödyntää tehtaan tuotannossa korvaa-
massa ostettavia raaka-aineita.

”Tehtaalla on automaattisesti toimiva suora siirto-
linja pölylle sahalinjoilta käyttösiiloon. Sahauspölyä 
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syntyy prosessissa melko paljon, koska kaikkien levyjen reunoista saha-
taan rouhimalla 8–10 mm ja samalla levyjen reunat viimeistellään mit-
tatarkoiksi. Valmistusprosessin kahden sahauslinjan lisäksi sahauspölyä 
syntyy määrämittapalvelun kolmannesta sahasta, jolla levyjä leikataan 
halutun kokoisiksi eri kohteisiin”, Vuorenmaa sanoo.

Suomen tehtaalla saatujen kokemusten jälkeen Cembritin on tarkoitus 
ottaa sahauspöly hyötykäyttöön myös Tshekin ja Unkarin tehtailla.

MÄRKÄJÄTE MINIMOITU JA ENERGIATEHOKKUUTTA LISÄTTY
”Edellinen ympäristövastuullisuutta parantava toimenpide tehtaallamme 
oli esimerkiksi lyhyiden tuotantoseisokkien aikana syntyvän märkäjätteen 
määrän huomattava vähentäminen. Alasajojen yhteydessä prosessiin 
jäänyt lietemäinen massa ohjattiin ulkona oleviin betonialtaisiin, joista 
sitä kaivettiin parin kuukauden välein ja vietiin kaatopaikalle. Parin viime 
vuoden aikana tehtyjen toimintamuutosten ansiosta tämä massa on voitu 
ottaa hyötykäyttöön, jolloin kaatopaikalle vietävää märkäjätettä ei ole 
syntynyt enää käytännössä juuri lainkaan”, Vesa Vuorenmaa sanoo.

”Tämä Lohjanharjun alue on pohjaveden muodostumisaluetta, ja meiltä 
ei lähde vettä täältä prosessista ulos muutoin kuin luonnollisesti levyjen 
mukana kosteutena ja sementin kovettumisreaktiossa haihtumalla. Kaikki 
levyjen valmistuksessa käytettävä vesi kiertää prosessissa ja sitä otetaan 
poistuman verran läheisestä lammesta”, Vesa Vuorenmaa sanoo.

Levyjen kuivauksessa tarvittava lämpöenergia tuotetaan maakaasulla 
ja lämpö hyödynnetään toteutettujen energiatehokkuutta parantavien 
investointien avulla tehokkaasti valmistusprosessissa sen sijaan että se 
puhallettaisiin suoraan ulos. Levyt kuivataan käyttöympäristön mukaiseen 
kosteuteen, eli sisäkäyttöön menevät levyt kuivemmiksi kuin ulkokäyt-
töön menevät julkisivu- ja tuulensuojalevyt.

”Olemme ryhtyneet käyttämään levyjen kuivauksessa tarvittavaa lämpöä 
hyödyksi ohjaamalla sitä levyjen valmistusprosessiin ja pakkauslinjalle. 
Hyödynnämme ylijäämälämpöä myös oviverhopuhaltimessa, joka estää 
kylmän ilman sisäänpääsyä talvisin, kun trukit liikkuvat ulko- ja sisätilojen 
välillä”, Vuorenmaa sanoo.

Tehtaalla on parhaillaan käynnissä kehityshanke, jolla pyritään optimoi-
maan levyjen kuivaukseen käytettyä aikaa ja nopeuttamaan vaihtoa eri 
tuotteiden välillä kuivauksessa. Näin voidaan entisestään tehostaa maa-
kaasun käyttöä.

SULJETTU VESIKIERTO

SAHAUSPÖLYN 
UUDELLEENKÄYTTÖ

MÄRKÄJÄTTEEN
HYÖTYKÄYTTÖ

ENERGIATEHOKKUUS
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”Sähköenergiaa prosessissa kuluu eniten yhtenä 
raaka-aineena käytettävän sellun käsittelyyn ja jau-
hatukseen. Meillä on meneillään kehitysprojekti, 
jolla voidaan entistä tarkemmin varmistaa, että sellu 
jauhatetaan juuri oikeaan jauhatustasoon niin että 
materiaalin ominaisuudet saadaan hyödynnettyä 
valmistusprosessissa mahdollisimman hyvin ja ener-
giatehokkaasti”, Vuorenmaa kertoo.

EKOTEHOKKUUTTA KEHITETÄÄN 
JATKUVALLA PARANTAMISELLA
Sementin osalta Cembrit on kartoittanut myös eri-
laisten sementtilaatujen ja vaihtoehtoisten sideainei-
den käyttömahdollisuuksia.

”Kuitusementtilevyjen ja muiden sementtipohjaisten 
tuotteiden hiilidioksidipäästöistä suuri osa syntyy jo 
sementin valmistuksessa. Jos voimme käyttää entistä 
enemmän läheltä saatavia sementtilaatuja ja korvaa-
via sideaineita, se vähentää myös kuljetusten hiili-
dioksidipäästöjä”, Vesa Vuorenmaa sanoo.

Vesa Vuorenmaan mukaan tehtaan toiminta perus-
tuu laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaattien 
määrittelemien toimintatapojen lisäksi ennen kaikkea 
jatkuvan parantamisen periaatteeseen kaikilla kes-
keisillä osa-alueilla.

”Äsken mainittujen energia- ja ympäristötehokkuutta 
parantavien kehityshankkeiden lisäksi tavoitteenam-
me on pienentää tänä vuonna vähintään 25 prosen-
tilla tehtaalta lähtevän jätteen kokonaismäärää.”

KUSTANNUS- JA EKOTEHOKAS
TEHDAS MYÖS KANSAINVÄLISESTI
Jatkuva parantaminen on keskeinen syy siihen, 
että vuonna 1959 toimintansa aloittanut tehdas on 
kyennyt jo yli 60 vuoden ajan tarjoamaan kilpailuky-
kyisiä ja yhä tiukemmat ympäristö- ja muut vaatimuk-
set täyttäviä ratkaisuja sekä Suomeen että kansainvä-
lisille rakennusmarkkinoille.
”Toukokuussa 2019 juhlistettiin tämän Muijalan 
tehtaan 60-vuotista taivalta. Kun tuotanto käynnistyi, 
firman nimi oli Paraisten Kalkkivuori Oy. Vuodesta 
2008 lähtien olemme olleet Cembrit.”

Viennin osuus liikevaihdosta on nykyisin yli 75 
prosenttia.

”Tasavahvojen Tanskan ja Ruotsin viennin jälkeen 
Suomen kotimarkkina tulee hyvänä kolmosena, 
ja seuraavana on Norja. Viemme tuotteita myös 
muuhun Eurooppaan, Baltiaan, Venäjälle ja Yhdys-
valtoihin. Viime aikoina erityisen paljon on kasvanut 
esimerkiksi tuulensuojalevyjen vienti Tanskaan”, Vesa 
Vuorenmaa kertoo.
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Muijalan tehtaalla valmistetaan rappauslevyjä lukuun 
ottamatta kaikkia keskeisiä kuitusementtilevytyyppe-
jä eli julkisivu- ja tuulensuojalevyjä sekä märkätila- ja 
paloneristyslevyjä sisäkäyttöön.

YHTEISELLÄ KEHITTÄMISELLÄ 
SUURIMMAT HYÖDYT
Myyntipäällikkö Juho Ala-Uotila Cembritistä ko-
rostaa yhteistyön merkitystä tuotteiden kehittä-
misessä ja rakentamisen ympäristövaikutusten 
pienentämisessä.

”Haluamme kehittää ratkaisuja läheisessä yhteis-
työssä rakennusliikkeiden ja alan muiden yritysten 
kanssa, koska silloin innovoinnista saadaan suurim-
mat hyödyt kaikille osapuolille. Pilotoimme esimer-
kiksi Skanska Talonrakennuksen kanssa Lohjalla 
kuitusementtilevyjätteen vastaanottoa. Kuljetamme 
jätelavan työmaalta yhteistyölaitokseemme, jossa 
jäte voidaan kierrättää tehokkaasti hyödynnettä-
väksi. Katsomme yhdessä, miten toiminta saadaan 
mahdollisimman kustannustehokkaaksi molemmille 
osapuolille. Meillä on tarkoitus tarjota tällaista pal-
velua tulevaisuudessa laajemminkin asiakkaillemme”, 
Juho Ala-Uotila sanoo.

Myynnin näkökulmasta Cembritin tuotteilla on 
Ala-Uotilan kokemuksen mukaan paljon ympäristö-
vastuullisuuden kannalta merkittäviä etuja.

”Asiakkaat arvostavat sitä, että tarjoamme heille erit-
täin kestäviä sekä turvallisia ja terveellisiä ratkaisuja, 
joiden hiilijalanjälki jää pieneksi myös siksi että tuot-
teet valmistetaan Suomessa. Ympäristövaikutuksia 
minimoi esimerkiksi se, että kuljetusmatkat jäävät 
lyhyiksi ja valmistusprosessi on muun muassa sulje-
tun vesikierron ja sahauspölyn hyödyntämisen 
ansiosta energia- ja materiaalitehokas”, Juho 
Ala-Uotila sanoo.

”Tuotteistamme on saatavana tarkat ympäristöselos-
teet ja muut dokumentit, ja asiantuntijapalvelumme 
auttaa asiakkaitamme valitsemaan kuhunkin kohtee-
seen taloudellisimmat ja ekotehokkaimmat ratkai-
sut”, Juho Ala-Uotila sanoo.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi tuulettuvien jul-
kisivujen suosion kasvu on hyvä osoitus siitä, että 
rakennuttajat kiinnittävät entistä enemmän huomio-
ta käytettävien ratkaisujen hyvään pitkäaikaiskes-
tävyyteen sekä kosteustekniseen toimivuuteen ja 
turvallisuuteen.

”Elinkaaritaloudellisuuden, ympäristötehokkuuden 
ja kosteusteknisen turvallisuuden painoarvon kasvu 
suosii Cembritin kuitusementistä valmistettujen 
julkisivu-, rappaus-, tuulensuoja- ja märkätilalevyjen 
kaltaisia pitkäikäisiä ja turvallisia ratkaisuja”, 
Ala-Uotila sanoo.
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Cembrit Oy kuuluu Cembrit Holding -konserniin, joka on Euroopan johtavia rakennustuotteiden valmistajia. Konsernin päätuotteita ovat 
kuitusementtipohjaiset julkisivu- ja kattomateriaalit. Jotta Cembritin tuotteiden käytettävyys olisi aina erinomaisella tasolla, on niiden tueksi 
kehitetty täydelliset kiinnikesarjat ja työkalut. Käytettävyys joka tilanteessa mahdollistaa arkkitehtonisten ratkaisujen löytämisen mihin tahansa 
julkisivu- tai kattorakentamisen kohteeseen – olipa rakennus tarkoitettu julkiseen, yksityiseen, teolliseen tai maataloudelliseen käyttöön. 
Cembritin tuotteiden valmistus on sekä teknisesti edistynyttä että ammattitaitoisesti johdettua. Tuotteiden jakelu on järjestetty alueellisten 
tytäryhtiöiden ja laatukriteerit täyttävien jälleenmyyjäverkostojen kautta. Asiantuntemus ja omistautuminen ovat aina osa Cembritin ratkaisuja, 
niin tuotteissa, tuotetuessa kuin kumppanuuksissa.

Cembrit
P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja

Tel. +358 19 287 61
info@cembrit.fi
www.cembrit.fi


