
OSAAVA SUOMALAINEN PERHEYHTIÖ 60 VUOTTA



Tärypöydät tulivat 
putkenvalmistukseen 
1940-luvun lopulla. 
Tärypöytä muodostui  
tasolevystä, jonka 
alapintaan oli raken-
nettu koneellinen 
täry. Muotti asetet-
tiin tärypöydälle ja 
täytettiin betonilla. 
Täryytys tiivisti 
betonin. Kuva Nurmek-
sen Sementtivalimolta.

Feliks Isotalo toimi poliisina vuosina 
1934-1945.

Feliks Isotalo harrasti  
nuorena kilpaurheilua. Hän 
voitti useita pikajuok-
sun maakuntatason mesta-
ruuksia ja hänen ennätyk-
sensä sadalla metrillä oli 
11,1 kun senaikainen suomen-
mestaruusaika oli 10,8 
sekuntia.  Kuvassa vasem-
malla Feliks Isotalo saapu-
massa voittajana maaliin. 

Feliks Isotalo uskoi elementti-
tekniikaan. Hän kehitti Isota- 
välipohjapalkin, joka oli poikki-
leikkaukseltaan käännetty T-palkki. 
Palkkia valmistettiin Siilinjärven 
tehtaalla itse kehitetyllä koneella 
vuosina 1955-1957.

Ilmoituksia 
Nurmeksen 
Sanomissa 
5.6.1953 ja 
6.6.1954.
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1953 Lujan synty 
Feliks Isotalo (44) osti siilinjärveläiseltä maanviljeli-
jältä Pauli Huttuselta kaksi hehtaaria maata 26.5 1953.  
Isotalon sementtivalimon nimellä paikalle rakennet-
tiin valimokatos Tell-seinätiili koneelle ja betonisekoit-
tajalle. Feliksin veljenpojat Paavo ja Jussi tekivät kesän 
aikana tiilet varsinaiseen tehdasrakennukseen ja Luja-
betoni Oy:n perustava yhtiökokous pidettiin Siilinjär-
vellä 16.11.1953. Luja oli syntynyt.

1954 Feliks Isotalo kolarissa
Feliks Isotalo valitsi Siilinjärven valimonsa sijoitus-
paikaksi, koska siellä oli laajat sora- ja hiekkaesiin-
tymät ja se sijaitsi liikenteellisesti erinomaisella pai-
kalla rautatien ja maanteiden varrella. Tell-seinätii-
lellä oli kova menekki ja Feliks oli ostanut Kuopion 
ja Iisalmen alueen Tell-tiilipiirin oikeudet helsin-
kiläiseltä Lagus-firmalta, joka omisti koko maata  
koskevan lisenssin. 

Nykyisistä tuotteista Tell-tiili vastaa lähinnä kevytsora-
harkkoa. Tell-tiiliä tehtiin kahdessa vuorossa ja sen  
lisäksi tuotevalikoimaa laajenettiin käsittämään  
muitakin tuotteita kuten muhvi- ja uurreputkia, kai-
vonrenkaita ja kaapelikouruja. Kohta mukaan tulivat 
myös betoniset kattotiilet.
 Vuosi alkoi juuri perustetulle yhtiölle huonosti: 
Feliks Isotalo joutui Haapajärvellä pahaan autokolariin ja 
loukkaantui vakavasti. Luita murtui paljon, mm. toisesta  
jalasta 17:stä kohtaa ja hän sai pahoja palovammoja. 
Lupaavasti alkanut kehitys Siilinjärvellä hidastui ja 
Lujabetonille palkattiin parin vuoden ajaksi palkka-
johtaja, sukulaismies rakennusmestari Veli-Matti 
Ruuti. Sisulla ja sitkeällä harjoittelulla toipunut Isotalo 
tarttui jälleen ohjaksiin, vaikka kipu ja keppi jäivätkin 
pysyväksi seuralaiseksi.

1957 
Ennen Lujabetonin perustamista toimiessaan vielä  
poliisina Nurmeksessa Feliks Isotalo oli mennyt  
osak kaaksi sodan jälkeen vuonna 1941 perustettuun 
Nurmeksen Sementtivalimoon. Vuonna 1945 hän 
ryhtyi valimon täyspäiväiseksi toimitusjohtajaksi,  
osti pian kaikki osakkeet itselleen ja alkoi kehittää  
valimoa voimakkaasti. Siitä tuli Sementtituoteliiton  
esimerkkivalimo, johon alan yrittäjät eri puolilta  
Suomea tekivät tutustumiskäyntejä. Isotalo työsken-
teli pitkään molemmissa yrityksissään Nurmeksessa  
ja Siilinjärvellä, mutta myi lopulta Nurmeksen  
Sementtivalimon vuonna 1962. Isotalon perhe muutti  
lopullisesti Nurmeksesta Kuopioon vuonna 1957, ja 
Feliks Isotalo ryhtyi Lujabetonin toimitusjohtajana  
kasvattamaan ja kehittämään uutta yritystään.
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Painopiste Nurmeksesta Siilinjärvelle 



1958 Markkinointia jalkatyönä
Muutettuaan Kuopioon Feliks Isotalo ryhtyi hoitamaan  
Lujabetonin tuotteiden myyntiä ja markkinointia.  
Tuohon aikaan oli yleistä, että tuotteista vain otettiin  
vastaan tilauksia eikä myyntityötä tehty. Alkuviikosta 
Feliks pakkasi salkkunsa ja lähti hakemaan kauppoja.  
Loppuviikosta hän palasi ja purki tilaukset laukustaan.  
Aktiivisen myyntityön ansiosta Lujabetoni sai vuonna  
1958 muun muassa merkittävän tilauksen Siilin-
järven lentokentän uuden kiitoradan alle tulevista  
lentokenttäputkista. Silloin aloitettiin 1500 metriä pitkän 
sivukiitoradan rakentaminen Rissalaan. Vuosina 1958-61 
Lujabetoni valmisti näitä erityisen vahvoja salaojaputkia yli 
5500 kappaletta. Urakan saaminen oli osoitus sekä Feliksin 
myyntityön tuloksellisuudesta että Lujabetonin teknisestä  
valmiudesta. Feliks käytti tehtaansa ja tuotteidensa kehi-
tystyössä ”nokkavainua”, joka oli hänen oma terminsä  
asiakkaiden tarpeiden kartoitukseen. Hän kävi jatkuvasti 
keskusteluja asiakkaiden ja yhtei työkumppaneiden kanssa 
ja ymmärsi tätä kautta markkinoiden tarpeita monia kilpai-
lijoitaan paremmin. 
 

Lujabetonin muhviputkia 
kuorma-autossa 1950-luvulla.

Lujabetonin tuotteita  
maatalousnäyttelyssä  
Siilinjärvellä 1950-luvun 
lopussa. Kuvassa näyttelyn  
porttina isoihin vesistö-
rumpuihin käytettävä kolmi-
nivel kaarisillan pohja -
laatta ja kaarielementit. 

Kolminivelkaarisiltoja  
rakennettiin 50- ja 
60-luvulla 2,5-5 metriin 
asti. Sillan päälle tuli  
60cm - 4m:n maakerros.  
Sillan asennus kesti 
vain 6-8 tuntia. Kolmi-
nivelkaari siltoja valmis-
tettiin 1960-85.
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Asiakastilaisuudessa esiteltiin, että vasta 
valettu betoniputki oli tärytyksen jälkeen jo 
niin tiivis, että se kesti miehen painon. Mies 
keppien kanssa Feliks Isotalo auto-onnettomuu-
den jälkeen 1956 Nurmeksessa. 

Vaikka oli täysin kielitaidoton, Feliks  
Isotalo etsi uusia ideoita mm. ulkomailta, 
jonne suomalaisen betoniteollisuuden  
järjestöt tekivät yhteisiä matkoja. Kuvassa 
tutustumismatkalaisia Japanissa. Feliks  
Isotalo ylärivissä vasemmalla.

Lujabetonin tärkeimmät  
asiakkaat olivat Kuopiossa. 
Heitä palvelemaan tehtiin 
myyntivarasto, joka toimi  
1950-luvulta 60-luvun loppu-
puolelle Kuopion satamassa 
Kirkkokatu 2:ssa. 



Elementtien siirtely työmaalla oli alkuaikoina 50-luvulla hankalaa puutteellisten 
nosto- ja siirtokaluston vuoksi. Elementtejä siirreltiin vinttureiden, siirto-
vaunujen ja rasvaparrujen avulla. Kaivinkoneitakin käytettiin. Autoihin  
sijoitetut nostimet yleistyivät vasta 60-luvulla ja torninosturit tulivat heti 
sen jälkeen. Kuvassa puretaan Lujabetonin elementtikuormaa työmaalla.

Autonosturit otettiin käyttöön 1960-luvulla ja se helpotti elementtien 
käyttöä rakentamisessa. Alsa Oy:n halli Kuopion Haapaniemelle rakennet-
tiin Lujabetonin elementeistä 60-luvulla. Kuvassa yli 32-metristä  
palkkia asennetaan kahdella autonosturilla.

Ensimmäiset ontelot laattoihin 1960-luvun alkupuo-
lella saatiin aikaan pahvimuoteilla. Ontelolaatat 
valettiin muottiin märästä massasta. Kuva 60-luvulta 
Siilinjärveltä.

Isota-palkkeja asenne-
taan Siilin järven Luja-
betonin ensimmäisen  
tuotanto hallin yläpoh-
jaan 1950-luvun puoli-
välissä. Takana  
vasemmalla ensimmäinen 
konttori- ja sosiaali-
tilamökki, jossa oli 
kaksi huonetta. Vesi-
johtoja ei ollut, mutta 
hiiriä kyllä. 
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1960 Elementtitehdas Siilinjärvelle 
Rakennusalalla alkoi vahva nousukausi 1960-luvun 
alussa. Sotien jälkeinen valtava asuntorakentamisen 
tarve pakotti kehittämään tuotantotekniikoita ja nos-
tamaan työn tuottavuutta. Syntyi elementtiteollisuus. 
50-luvulla nostokaluston puute oli jarruttanut element-
titekniikan kehittymistä. Elementtejä siirreltiin tuolloin 
vinttureiden, rasvaparrujen ja kaivinkoneiden avulla. 
Torni- ja autonostureiden myötä alkoi elementtiteknii-
kan voimakas kehittyminen. Vanhat sementtivalimot 
muuttuivat usein betonituote- ja seinäelementtiteh-
taiksi. Myös Siilinjärvellä alettiin valmistaa esijännitys-
tuotteita vuonna 1963, ensimmäisenä Pohjois-Savossa.  
Tehtaalla valmistettiin 60-luvun lopussa jo melkoisia 
esijännitettyjä palkkeja, pisimmät olivat yli 40 metriä 
pitkiä.

1962 Toimitilat paranevat
Siilinjärven tehdasalueelle valmistui yhtiön autokalus-
tolle korjaamo- ja autotallitilat sekä toimisto.  
Siihen asti yhtiön konttori oli sijainnut vuoden  

 

1953 maakauppaan sisältyneessä pienessä punaisessa  
mökissä.  Mökissä oli kaksi hellahuonetta, joista  
toinen toimi miesten sosiaalitilana, toinen konttorina. 
Huone lämmitettiin puilla ja se lämpeni talvella vasta 
iltapäivällä, joten aamupäivä piti istua päällystakki  
niskassa. Mökissä oli myös hiiriä. Uusi toimistorakennus  
tuli siis hyvään tarpeeseen. Työntekijöille valmistui 
sosiaalitilat vuonna 1963  ja ruokalarakennus otettiin 
käyttöön 1969.

1963 Valmisbetonia Kuopiossa 
Feliks Isotalo perusti ensimmäisten joukossa valmisbe-
tonitehtaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, Kuopion  
Haapaniemelle vuonna 1963. Betonin historia Suomessa  
on suhteellisen nuorta. 1800-luvun puolivälissä alettiin 
tuoda maahamme Portland-sementtiä, betoniin tarvit-
tavaa liima-ainesosaa, ja betonia alettiin käyttää raken-
tamisessa. Pitkään puhuttiinkin ”sementistä”, kun tar-
koitettiin betonia ja vasta 1950-luvulla tuli käyttöön 
sana ”betoni”. Betoni sekoitettiin alkuaikoina käsin  

 

lapiolla laatikossa. Käsikäyttöisiä betoni myllyjä alkoi 
tulla 1920-luvulla, mutta Suomen ensimmäinen valmis-
betonitehdas perustettiin Helsinkiin vasta vuonna 1958. 
Betoni kuljetettiin työmaille aluksi allasautoissa, kunnes  
1970-luvulla yleistyivät pyörintäsäiliöautot. Feliks Iso-
talo perusti Kuopioon betonitehtaan, koska kau pun-
gissa sijainneet lukuisat rakennusliikkeet muodostivat 
laajan markkina-alueen. Haapaniemen betonitehdas 
toimi 20 vuotta ja se lakkautettiin vasta vuonna 1985.

1968 Markkina-alue laajenee
Siilinjärvelle valmistui asuinrakennuselementtiteh-
das, joka oli valmistuessaan yksi Suomen nykyaikai-
simmista elementti tehtaista. Siellä siirryttiin puu-
muoteista teräksisiin muotteihin. 1960-luvun aikana 
Lujabetonin markkina-alue laajeni Kuopio-Iisalmi-
Joensuu-akselilta Ouluun ja Kajaaniin aktiivisten  
markkinointiponnistelujen seurauksena. Uusia ostajia 
tavoiteltiin mm. lehti-ilmoituksilla.
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”Iso- ja Pikkusuper” valamassa Luja-putkia Vihy-koneella Siilinjärven tehtaalla. 
Jaakko Leskinen ja Jaakko Markkanen olivat kova työpari, oikeita supertekijöitä. 
He aloittivat työpäivänsä klo 4.00. Kun tämä sitten myöhemmin kiellettiin, oli 
heille kova paikka, kun sai aloittaa vasta kello 6.00!

Betonia sekoitettiin pitkään käsin työ-
maalla ”päärynämyllyllä”. Valmisbetoni 
yleistyi vasta 1960- ja 70- luvuilla.

Kuopion Haapaniemen betonitehdas oli ensim-
mäisiä valmisbetonitehtaita pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. Tehdas valmistui vuonna 1963.

1969 Talonrakentaminen alkaa
Haapaniemen valmisbetonitehtaansa myötä Luja-
betonilla oli monopoli Kuopion valmisbetoni-
markkinoilla. Kaupungin rakennusliikkeet pitivät  
Lujabetonin hintoja liian korkeina ja perustivat  
vuonna 1969 oman valmisbetoniasemansa, Kuopion  
Rakennusbetoni Oy:n. Liike-elämän monimuotoi-
suutta kuvaa se, että Kuopion Rakennusbetoni tuli  
myöhemmin vuonna 1982 Lujabetonin omistukseen.  
Feliks Isotalon vastaveto oli lähteä mukaan talonraken-
nusbisnekseen. Syntyi Lujabetonin rakennusosasto, 
joka myöhemmin muuttui Lujatalo Oy:ksi. Raken-
nusosaston vetäjänä toimi insinööri Pentti Hoffrén 
vuodesta 1969 aina vuoteen 1986 asti. Toki raken-
tamisen aloittamiseen Lujalla vaikutti sekin, että  
1970-luvun alkupuoli oli rakentamisen kulta-aikaa: 
vuonna 1974 valmistui yli 70 000 asuntoa normaalin, 
keskimäärin 20 000-30 000 sijasta. Asuntoja tarvittiin 
valtava määrä maalta kaupunkiin muuttaville ihmisille 
ja rakentajat yrittivät vastata tarpeeseen rakentamalla 
nopeasti ja tehokkaasti – eikä siinä riehassa aina laatu-
kaan tietenkään ollut paras mahdollinen. 
 Lujabetoni teki ensimmäisen grynderikoh-
teensa Siilin  järvelle vuonna 1970, As Oy Lujapuiston. 
Seu   raava kohde, As Oy Hiekkarinne, myytiin loppuun  
kahdessa minuutissa. Tuohon aikaan asun to jen mark ki-
nointia ei tarvittu; kohteessa oli joku vika, jos sitä piti 
mainostaa. Heti kun sana levisi, että jossain oli kohde 
myytävänä, lähdettiin ”merkitsemään osakkeita”, koska 
pelättiin hinnannousuja. Rakennettavista kohteista  
asiakkaat kuulivat yleensä pankistaan, johon he olivat 
ilmoittautuneet asuntosäästäjäksi. Hannu Isotalo muis-
taa, kuinka ihmiset tungeksivat Siilinjärven Osuuspan-
kissa saadakseen ostaa asunnon ja takarivistä saattoi 
joku huutaa ”Merkitkää minulle yksiö!” näkemättä edes 
asunnon piirustuksia.  
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Lujabetonin Siilinjärven asuinrakennuselementtitehtaan harjannosta-
jaiset vuonna 1968. Tehtaassa valmistettiin ulkoseinäelementtejä ja 
levyelementtijärjestelmän mukaisia väliseinä- ja laattaelementtejä.

Lujabetonin  
rakentama  
ensimmäinen  
oma kerrostalo-
kohde, As Oy Luja-
puisto, valmistui 
Siilinjärvelle  
toukokuussa 1970.

Lujabetonin elementtejä 
lastataan laivaan  
Kuopion satamassa 1969. 
Elementit kuljetettiin 
kauppaliikkeen työmaalle 
Imatralle.

Lujabetoni toimitti Savon 
Sellun tehtaan julkisivu-
elementit ja nippunosturi-
radan vuonna 1967. Kuvassa 
Feliks Isotalo keppi 
kädessä.

Soran välppäystä  
Siilinjärvellä 1960-
luvun alussa.  
Välpällä eli vierek-
käin asetetuilla  
ratakiskoilla erotet-
tiin luonnonsoran  
joukosta ylisuuret  
kivet. Välpän läpi 
putosi kelvollinen  
kiviaines auton 
lavalle. 

9



Toiminnan tukena on Lujalla aina 
ollut kehittyneet tietojärjestel-
mät. Lujalla aloitet tiin järjes-
telmien siirtäminen automaatti-
sen tietojen käsittelyn piiriin jo 
vuonna 1972. Kuvassa Lujan ensim-
mäinen eräajopohjainen tietokone 
UNIVAC90/30. Tieto järjestel-
mään syötettiin reikäkorteilla. 
Kuvassa koneen ohjausyksikkö.

Hannu Isotalosta tuli 
Lujabetonin toimitus-
johtaja 27-vuotiaana 
ja isä-Feliks siirtyi 
taka-alalle.

Lujabetoni toimitti 
1970-luvun taitteessa 
Suomen ensimmäisen  
elementtipalkkisillan 
Pohjolan Voimalle 
Lappiin. Myöhemmin 
tielaitos standardoi  
vastaavantyyppisen 
palkin maanteiden 
ylityssiltoihin.

Svetogorskin tehdas-
alue. Etualalla Luja-
betonin toimittamia 
jätevesipuhdistamon 
kulkusiltoja 27.8.1975

Minimurskain 
betonikiviai-
nestuotannossa. 
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1972 Pojasta jatkaja 
1970-luvulla Feliks Isotalo alkoi suunnitella yhtiön 
jättämistä nuorempien käsiin. Diplomi-insinööriksi  
juuri valmistunut Hannu Isotalo tulikin yhtiön palve-
lukseen vuonna 1972 teknilliseksi ja kaupalliseksi  
joh ta jaksi. Lujabetonin liikevaihto oli tuolloin  
20 miljoonaa markkaa (noin 24 miljoonaa euroa).  
Vuonna 1974 Hannusta tuli yhtiön toimitusjohtaja 
27-vuotiaana. Nuoresta iästään huolimatta hän tunsi 
yrityksen ja alan läpikotaisin, koska isä oli pitänyt hänet  
lapsesta asti mukana yrityksen toiminnassa. Feliks  
Isotalo toimi yhtiön hallituksessa (silloinen johtokunta)  
vuoteen 1986 asti. Hän kuoli vuonna 1988.

1972 Tietokoneet otetaan käyttöön
Hannu Isotalon tehtävänä oli Lujalle tultuaan toi-
mia myös kehitysinsinöörinä. Lujabetonilla aloitet-
tiinkin välittömästi järjestelmien siirtäminen auto-
maattisen tietojenkäsittelyn piiriin. Pari vuotta käy-
tettiin Turo Oy:n tietokoneita mutta vuonna 1974 
kannettiin ensimmäinen oma Univac 90/30 -tieto-
kone sisään. Kone oli eräajopohjainen ja tieto syötettiin 
järjestelmään reikäkorteilla. Samalla rekrytoitiin oma  
atk-henkilöstö, sillä palveluja ei vielä tuolloin ollut 
saatavilla. Reikäkortteja alettiin korvata vuonna 1987 
reaaliaikaisella tietokantapohjaisella järjestelmällä, 
joka käsitti Unisys 2200-keskustietokoneen tallen-
nuspäätteineen. Laitteeseen kytkettiin kaikki sen-

aikaiset Lujabetonin tehtaat. Koska Luja oli eturinta-
massa tietojärjestelmien käyttöönotossa, monia ohjel-
mia ei joko saanut ostaa valmiina tai ne olivat sangen  
alkeellisia. Sen vuoksi heti alusta lähtien tehtiin  
Lujalle itse laajat ja monitahoiset järjestelmät, 
jotka käsittivät lähes kaikki toiminnot aina betonin  
suhteituksesta ja elementtien lujuuslaskennasta toi-
mitus- ja laskutusjärjestelmiin. Nykyiseen Lujan  
Windows-pohjaiseen tietokone järjestelmään siirryttiin 
vuonna 1998. Kehittyneet tietojärjestelmät ovat aina 
olleet Lujalle merkittävä kustannustehokkuutta tuova 
kilpailutekijä.

1973 Kostamus ja Svetogorsk  
Luja on aina ollut perheyhtiö. Feliks Isotalo houkutteli  
myös vävynsä, maatalous- ja metsätieteiden maisterin  
Seppo Paatelaisen yhtiöön ja hän toimi vuosina 1973-
1987 Lujabetonin teollisuusosaston johtajana. Tämän 
jälkeen Paatelainen palasi ”juurilleen” Atrian, silloisen 
Itikka Oy:n, toimitusjohtajaksi Seinäjoelle.
 Rakennusalalla oli 1970-luvun alussa voima-
kas nousu kausi, vuosina 73 ja 74 suhdanteet suorastaan  
ylikuumenivat. Myös Neuvostoliiton kauppa toi Suo-
men talouselämään lisäpuhtia. Vuonna 1973 Luja-
betoni, Rakennustoimisto S.A.Tervo Joensuusta sekä 
Rakennusliike O.J. Korhonen Mikkelistä perusti-
vat Rakennusliike Sakarlan päästäkseen osalliseksi  
Neuvostoliiton urakoista. Sakarlan osakkaista tuli  
myöhemmin Finn-Stroin osakkaita ja Sakarlan ja Finn-
Stroin myötä Lujabetonista tuli huomattava elementti-

toimittaja sekä Kostamukseen että Svetogorskiin aina 
vuoteen 1984 asti. Kun Suomen talouselämä 1970-luvun 
jälki puolis kolla joutui laman kouriin ylikuumenemisen  
seurauksena, turvasivat idän toimitukset Lujabetonille  
tasaisen liikevaihto- ja kannattavuuskehityksen.

1974
Sorabisnestä Lujabetoni on harjoittanut Siilin Sora 
-nimisen yhtiön kautta. Jo vuonna 1959 Feliks Isotalo  
perusti ”ensimmäisen Siilin Soran” yhtiön maa- 
alueiden hoitoon ja soran ja sepelin ottoon. Siilin 
Sora sulautettiin Lujabetoniin vuonna 1967 ja Luja-
betoni hoiti tämän jälkeen omissa nimissään kivi-
ainesjalostusta. Osoittautui kuitenkin paremmaksi  
ratkaisuksi hoitaa liiketoimintaa erillisen yhtiön nimissä 
ja Siilin Sora perustettiin jälleen vuonna 1974, tällä  
kertaa sisaryhtiöksi. Sen toimitusjohtajaksi kutsuttiin 
vuonna 1983 insinööri Jussi Ruuskanen, joka lähti 
voimakkaasti kehittämään ja laajentamaan yhtiötä. 
Vuonna 1977 Siilin Sora osti Velj. Knuutisen kuljetus-
kaluston ja sora-alueet ja yhtiöllä oli silloin käytössään 
kaksi murskauslaitosta ja 30 kuorma-autoa. Vuonna 
1985 yhtiö myi valmisbetonin kuljetuskalustonsa  
V. ja J. Turuselle, joka ryhtyi hoitamaan Lujabetonin 
valmisbetonikuljetuksia. Siilin Sora myytiin Oy Lohja  
Rudus Ab:lle vuonna 1997 ja näin päättyi Lujan sora- 
ja murskausliiketoiminta. Omaan käyttöön soveltuvat 
soravarat jätettiin kuitenkin itselle.

70-
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Siilin Sora, 
sora- ja murskausliiketoiminta



1974 Pilarilaatta- eli PLS-järjestelmä
Feliks Isotalo uskoi elementtitekniikkaan rakentami-
sen kustan nustehokkuuden parantamisessa. Lujabetoni  
lähtikin kehittämään yhdessä kahden muun raken-
nusliikkeen kanssa avointa elementtirakentamis- 
järjestelmää, joka perustui vakio mittaisten laattojen ja 
pilareiden käyttöön. Näin ollen kantavia väliseiniä ei 
tarvittu ja sisätilat olivat täysin muunneltavissa. Vuonna 
1974 Siilinjärvelle valmistui PLS-halli, jossa ryhdyttiin  
valmistamaan pilarilaattaelementtejä sekä kerros- 
että pientalorakentamiseen. Työntekijät nimesivät  
hallin luontevasti pelssihalliksi ja nimitys on säilynyt  
pelssimyllyn osalta vielä 2000-luvullakin. PLS-systeemiä  
käytettiin rakentamisessa yli kymmenen vuotta, 
mutta sen jälkeen sen käyttö hiipui. PLS-järjestelmä  
oli hyvä järjestelmä, mutta tuottajalähtöinen ja edellytti 
elementtitoimittajan suunnittelua. Kun Arava-järjes-
telmä ryhtyi vaatimaan kilpailutusta ja tuottajan suun-
nittelemia neuvottelu-urakoita ei enää sallittu, PLS-jär-
jestelmä sai jäädä. 

1976 Lujafarmi-maatalouselementit
Lujabetoni kehitti yhdessä maanviljelijöiden kanssa 
uuden tuotteen, Lujafarmi-maatalouselementit. Luja-
farmi-järjestelmästä tuli edelläkävijä maatilarakenta mi-
sessa ja se sai Maa- ja Metsätalousministeriön ennak-
ko   hyväksynnän ensimmäisenä Suomessa. Moni puoliset  
maatalouselementit kuuluvat edelleen Lujabetonin  
tuotevalikoimaan ja yhtiö on noussut suurimmaksi  
kotimaiseksi maatalouselementtivalmistajaksi. 

Samalla tuotetarjonta on laajentunut käsittämään myös 
avaimet käteen -periaatteella toimitettavat maatalouden  
tuotantoraken nukset laajan kumppaniverkoston avulla.

1977 Lujakoti tulee
Lujakoti on Suomen ensimmäisiä asuntorakentamisen 
tuote merkkejä. Lujabetoni nimitti Lujakodeiksi ensin 
PLS- eli pilarilaattajärjestelmään perustuvia element-
tirakenteisia pientalojaan, joista ensimmäiset valmis-
tuivat vuonna 1976. Pientaloja oli viittä perustyyppiä 
eri vaihtelumahdollisuuksineen ja ne hyväksyttiin ara-
vakelpoisiksi. Lujakoti-pientaloja valmistettiin muuta-
mia vuosia. 
 Vuonna 1980 Lujakoti-tuotemerkki otettiin 
käyttöön Lujabetonin rakennusosaston rakentamissa 
perustaja urakointikohteissa. Samalla Lujan rakenta-
mia asuntoja ja asiakaspalvelua lähdettiin kehittämään 
voimakkaasti asiakas toiveiden mukaisiksi. Siihen asti 
asunnot oli tehty vain mahdollisimman kustannus-
tehokkaasti, koska kaikki meni kuitenkin kaupaksi. 
Grynderi kohteiden määrä Lujalla kasvoi jatkuvasti 
1980-luvulla, kunnes saavutti huippunsa ennätysra-
kennusvuonna 1989, jolloin Kuopio-Iisalmi-Varkaus- 
akselilla rakennettiin 24 kohdetta vuodessa. Suomessa  
rakennettiin silloin poikkeuksellisesti yhteensä lähes  
60 000 asuntoa. Lujan asuntomyynnissä työskenteli 
tuolloin kahdeksan projekti- ja markkinointipäällik-
köä. 90-luvun alkupuolen suuri lama romahdutti sitten 
Lujankin grynderituotannon määrän. 

1978 Syrjähyppy autokauppaan
Helmikuussa 1978 Lujabetoni osti Rakennusliike Matti 
Rinttilän Kuopiosta ja sai kaupan kylkiäisenä  hoitaakseen  
Ford-autojen piirimyynnin, Savonmaan Auto Oy:n. 
Autokaupan suhdanteet eivät olleet tuolloin suotuisat 
ja vaikka yhtiötä saneerattiin voimakkaasti, ei liiketoi-
mintaa saatu kannattavaksi. Autokauppa lopetettiin-
kin vuoden 1983 alussa. 2000-luvulla Lujatalo rakensi  
tontille laajan asuinkorttelin.

1978 Lujatiimi henkilöstön virkistykseen
Luja-yhtiöissä aloitettiin järjestelmällinen virkistys- ja 
vapaa-ajan toiminta vuonna 1978. Toimintaa ryhdyttiin  
kutsumaan Lujatiimiksi ja se sai oman logonkin.  
Innostus oli suuri ja alkuaikoina kaikki tehtiin talkoo-
työnä. Sadat vapaaehtoiset olivat mukana, kun jär-
jestettiin vuosittaisia yhteisiä hiihto- ja pilkkikilpai-
luja sekä kesäolympialaisia. Suosituimpia oli se peli, 
jossa rakennusosaston ja teollisuusosaston vuosittainen  
jalkapallomestaruus ratkaistiin ”leikkimielisellä” otte-
lulla ja johon pantiin kaikki peliin kunnian puolesta. 
Kaksi perusperiaatetta leimasi Lujatiimi-toimintaa:  
laajat lujalaisjoukot pitää saada mukaan erilaisiin  
liikuntatilaisuuksiin ja perheiden ja lasten pitää kuu-
lua joukkoon. Yhtiö tuki alusta lähtien pienimuotoi-
sesti toimintaa ja vähitellen tuki määrämuotoistui ja 
nousi merkittävään rooliin. Lujatiimi toimii edelleen 
2010-luvulla kautta koko Luja-konsernin. 
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Lujabetoni kehitti yhdessä maanviljelijöiden kanssa uuden tuoteryhmän 
1970-luvulla, Lujafarmi-maatalouselementit. Lujabetoni toimitti Pekka 
Kyllösen navettaan Siilijärven Kuuslahdessa 1980-luvun vaihteessa sei-
näelementit perustuksineen, lietealtaan, AIV-siilot, lietekuilut ja 
ritiläpalkit. Kuvassa isäntäväki työssä uudessa navetassa. 

Lujakoti on Suomen ensimmäisiä asuntorakentamisen tuotemerkkejä. Luja-
koti sai oman logonsakin jo 1980-luvulla. Merkkiä käytettiin vuoteen 
2000 asti, jolloin Lujan ilmeuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön 
nykyinen merkki. 

Monessa perheessä lapset odottivat malttamattomina Lujatiimin 
vuosittaisia hiihto- ja kesäkisoja, joissa sarjat alkoivat alle 
6-vuotiaista päättyen aikuisten sarjoihin. Voitettuja mitaleita 
säilytettiin aarteina  
vuosikausia. 

PLS-järjestelmän mukaisen  
pientalon, eli Lujakodin  
katto Siilinjärvellä 
1970-luvulla. Lujabetoni  
valmisti näitä Lujakoti- 
nimisiä elementtiraken-
teisia pientaloja 
1970-luvulla ennenkuin 
Lujakoti-merkki otettiin  
Lujan perustaja urakointi-
kohteiden tuotemerkiksi.Lujabetonin ja kahden muun rakennusliik-

keen kehittämässä PLS-järjestelmässä kan-
tavan rungon muodostivat pilarit ja laa-
tat. Palkkeja ei tarvittu ollenkaan. 
Järjestelmä antoi vapaat kädet välisei-
nien suunnitteluun kantavista rakenteista 
välittämättä. Kuvassa PLS-järjestelmän  
mukaista laattaelementtiä asennetaan 
1970-luvulla.



Lujabetonin kattotiilen asennusta 1980-luvulla.

Fescon Oy perustettiin vuonna 1984 Lujabetonin betoniteknologisen tutkimus-
työn jatkeeksi. Sen toimitusjohtajaksi kutsuttiin Aino Heikkinen. Kuvassa hän 
työskentelee betonilaboratoriossa, jossa testataan ja kokeillaan uusia  
tuotteita ja niiden ominaisuuksia. Siellä valvotaan myös valmistettujen  
tuotteiden laatua mm. betonin puristuslujuutta mittaamalla. 
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1980 
Lujabetoni rakensi Kuopion Vaevasen alueen asunto-
messuille vuonna 1980 uuden EKO-pientalon, joka 
perustui PLS-järjestelmään. Talon ikkunat olivat etelään  
suunnattuja ja sydänmuurit toimivat lämpöä varaavina  
massoina. Etelä seinällä oli vesikiertoiset aurinko-
keräimet, joista syntyvä lämpö varastoitiin kolmeen  
1000 litran vesisäiliöön, joissa oli talvea varten  
sähkövastukset. Seurantatelevisiosta tarkkailtiin vesi-
säi liöiden, keräinten ja ulkoilman lämpötiloja. Talon  
silloisen asukkaan mukaan tekniikka toimi hyvin ja  
talo lämpeni maaliskuusta pitkälle syksyyn aurinkoläm-
möllä ja lämmitti myös viherhuoneen, jossa tomaatit 
kasvoivat kattoon asti! Eko-taloa ei kuitenkaan otettu  
tuotantoon asuntomessujen jälkeen, mutta se osoittaa, 
kuinka varhaisessa vaiheessa Lujabetoni jo ryhtyi kehit-
telemään energiaa säästäviä rakennusjärjestelmiä. 

1980 Kattotiili tulee taas
Jo Nurmeksen Sementtivalimossa oli 1940-luvulla 
valmistettu punaisia ja harmaita sementtikatto-
tiiliä (nykytermi: betonikattotiiliä). Ne kuuluivat  
myös Lujabetonin alkuvuosien tuotevalikoimaan.  
Vuonna 1980 Siilinjärven tehtailla alettiin jälleen val-
mistaa kattotiiliä. Tuotantoa varten kehi tettiin vuonna 
1989 oma valmistuslaitteisto, jolla voitiin tehdä uuden- 

 

laista, leikkauspinnaltaan pyöristettyä kattotiiltä, joka 
ristittiin Luja-Fantasiaksi. Ouluun investoitiin myös 
kattotiilikone vuonna 1985. Lujabetoni myi koko kat-
totiilen liiketoimintansa Braas GmBH:lle maaliskuussa 
1995.

1983
1970-luvulla rakentaminen Suomessa oli yleensä pai-
kallista toimintaa. Vain suurimmat rakennusliikkeet 
harjoittivat rakennusvientiä mm. Neuvostoliittoon ja 
Arabimaihin. 1980-luvulla vienti näihin maihin alkoi 
kuitenkin tyrehtyä ja isot rakennusliikkeet halusivat nyt 
löytää Suomesta lisää markkinoita ulkomailta vapautu-
valle kapasiteetilleen. Niinpä ne lähtivät levittäytymään 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle perustamalla alueyk-
siköitä ympäri Suomen. Kilpailu rakennusalalla kiristyi 
ja alkoi markkinaosuustaistelu. Lujabetonikin lähti vas-
tavetona levittäytymään perinteisen markkina-alueensa, 
Itä-Suomen, ulkopuolelle. Ensimmäinen yritysosto 
oli Rakennustoimisto Yrjö Hämäläinen Oy Jyväsky-
lästä. Nykyisin yhtiö on Lujatalon Jyväskylän yksikkö. 
1980-luvulla Lujabetoni perusti itsenäisinä tytäryhtiöinä  
toimivia rakennusliikkeitä seitsemälle paikkakunnalle 
ympäri Suomea. Samalla yhtiön liikevaihto kasvoi 150 
miljoonasta markasta miljardiin markkaan.

1984 Tuotekehityksestä syntyy Fescon
1970-luvun massarakentamisen jälkeen rakennus-
teollisuus ryhtyi kehittelemään uusia tuotanto-
tekniikoita betonirakenteiden muotoilun, värittä-
misen ja pinnoittamisen kautta. Valmis betonin 
kohdalla kehitystyö suuntautui korkealujuusbe-
toneiden ja erikoisbetoneiden kehittämiseen sekä  
betonin lisäaineiden käyttöönottoon. Lujabetonilla  
tämä kehitystyö oli aloitettu jo 1970-luvulla. Luja-
betonin betoniteknologisen tutkimustyön jat-
keeksi perustettiin vuonna 1984 Fescon Oy. Yhtiön 
toimitus johtajaksi nimitettiin Lujabetonin tuoteke-
hityspäällikkö Aino Heikkinen, joka toimi virassaan  
vuoteen 1992 asti. Yritys muutti Siilinjärveltä Hyvin-
käälle vuonna 1989, jolloin Fescon rakensi ensimmäi-
sen kuivatuotetehtaansa Hausjärvelle. Tämän jälkeen  
alueelle on rakennettu vielä kolme uutta tehdasta sekä 
ostettu kuivatuotetehdas Haukiputaalta (Kellon Kuiva-
laasti Oy vuonna 2007). 2000-luvulla Fesconin pää-
tuotteita ovat olleet kuivalaastit ja -betonit, rappaus- ja 
korjauslaastit, julkisivupinnoitteet ja -maalit, laatoitus-
tuotteet, tasoitteet sekä eristerappausjärjestelmät.
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Kuopion asuntomessuille  
Lujan Eko-talo

Rakentaminen laajenee



1984 Korjausrakentaminen alkaa, Remonttilujan synty
Korjausrakentamisen kysyntä kasvoi 1980-luvun alussa, kun Suomen kiinteis-
tökanta alkoi tulla perusparannusikään. Lujalle perustettiin Kuopioon vuonna 
1984 korjausrakentamiseen erikoistunut yksikkö, Remonttiluja. Sen vetäjänä  
toimi yli 20 vuotta insinööri Uolevi Sirviö ja yksikön liikeidea perustui 
laaja-alaisen osaamisen omaaviin korjausrakentamisen ammattimiehiin. 
Remonttilujan käynnistämästä korjausrakentamisesta on sittemmin tullut 
koko Lujataloon strategisesti tärkeä liiketoiminta-alue.

1988 Tehdaslaajennuksia: vuorossa Hämeenlinna
1980-luvulla ja 90-luvun alussa Lujabetoni laajensi myös teollista toimin-
taansa. Betonituotetehtaita perustettiin kymmenelle paikkakunnalle ympäri 
Suomea. Vuonna 1988 Lujabetoni osti Betoni-Majuri ja Elementti-Majuri 
Oy:n elementti- ja valmisbetonitoiminnan Hämeenlinnassa ja näin lähti 
rakentumaan yhtiön suurimpiin kuuluva elementtitehdas. Toimintaa laajen-
nettiin paikkakunnalla vielä 1990-luvulla valmisbetonitehtaalla ja vuonna 
1994 Lujabetoni vuokrasi Hämeenlinnan kaupungilta Kantolan teollisuus-
alueella sijaitsevan entisen Kummila Oy:n runkoelementtitehtaan, jonka 
lunasti omistukseensa vuonna 1995. 

Remonttilujan mainos 
1980-luvulta.

Remonttilujan erikois-
ammattimiehistä koostuva 
yksikkö sai nopeasti hyvän 
maineen ja ison markkina-
osuuden Kuopiossa.  
Esimerkiksi Kuopion  
yliopistolliselle  
sairaalalle Remonttiluja  
on vuosina 1986-2010 tehnyt 
yhteensä peräti 22 perus-
korjausurakkaa.

Lujabetoni rakensi vuonna 2005 Hämeenlinnan tehtailleen uuden valmistus-
linjan asuinrakentamisen sisäkuori- ja väliseinäelementtejä varten.  
Valmistuslinja hyödyntää tehokasta kiertomuottitekniikkaa. Lujabetonin 
Hämeenlinnan tehtaat työllistävät 140 henkeä.
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1960-luku
1963 Perustettiin Kuopion Haapaniemelle  

valmisbetonitehdas

1970-luku
1979  Ostettiin Joensuun Sementtivalimo Oy  

(nykyisin Joensuun tehdas)

1980-luku
1980  Ostettiin Kestovalu Oy Haapajärveltä  

(nykyisin Haapajärven tehdas)
1981 Ostettiin Kuopion Rakennusbetoni  

(nykyisin Kuopion betonitehdas)
1984 Ostettiin Varkauden Betonituote Oy  

(nykyisin Varkauden tehdas)
1985 Perustettiin Lujabetonin Oulun tehdas
1988 Perustettiin Lujabetonin Muuramen valmis-

betonitehdas
1988 Ostettiin Betoni-Majuri ja Elementti-Majuri 

Oy:n elementti- ja valmisbetonitoiminta  
(nykyisin Hämeenlinnan Poltinahon tehdas)

1988 Perustettiin betonitehtaat Lieksaan ja Kuusan-
koskelle (molemmat tehtaat myytiin 1995)

1990-luku
1991 Perustettiin Hämeenlinnaan Käikälän  

valmisbetonitehdas (siirrettiin Espooseen 
1998)

1991 Ostettiin Ylämyllyn valmisbetonitehdas  
(siirrettiin Ouluun 1992)

1993 Perustettiin Helsingin valmisbetonitehdas
1995 Ostettiin Kummila Oy:n konkurssipesän  

elementtitehtaat Hämeenlinnasta
 (nykyisin Hämeenlinnan Kantolan tehdas)
1995 Ostettiin Laaksosen Sementtivalimo Oy:n  

konkurssipesä Loimaalta  
(nykyisin Loimaan tehdas)

1998 Perustettiin Espoon valmisbetonitehdas 
Mankkaalle

 (uusittiin mobiilitehtaaksi 2009)

2000-luku
2000 Ostettiin K-Betonia Oy:n tehtaat Taavetista 

Luumäeltä (nykyisin Taavetin tehdas)
2001 Perustettiin tytäryhtiö L Betong Ruotsiin  

(Nykyinen Lujabetong AB)
 Betonin valmistus alkoi 2002 Haningessa 

Tukholmassa
2003 Ostettiin Suomen Paalutehdas Oy Pernajasta  

(nykyisin Pernajan tehdas)
2003 Ostettiin Putaan Betoni Oy:n valmisbetoni-

tehdas Haukiputaalta  
(nykyisin Haukiputaan tehdas)

2004 Ostettiin Reikäbetoni Oy Vieremältä, kaupan 
mukana tuli valmisbetonitehdas Iisalmesta  
(Nykyisin Vieremän tehdas ja Iisalmen 
tehdas)

2004 Ostettiin Tervakosken Betoni Oy  
(nykyisin Tervakosken tehdas)

2005 Perustettiin Lahteen valmisbetonitehdas siir-
tämällä sinne Tervakosken Betonin Keiturin 
tehdas

2006 Vuokrattiin Tukholmasta Vallentunan betoni-
tehdas, joka ostettiin omaksi vuonna 2009

2006 Perustettiin Tampereelle valmisbetonitehdas
2007 Perustettiin OOO Lujabeton ja ostettiin 

Kolomyagin valmisbetonitehdas Pietarista
2008 Perustettiin Lapinskyn ja Gorelovon valmis-

betonitehtaat Pietariin
2008  Perustettiin Scandinavian Cement Oy ja 

Northern Cement Oy sementintuontia varten 

2010-luku
2012  Ostettiin Betongmästarna Sverige Ab:n  

konkurssiin mennyt elementtitehdas  
Öjebynistä Ruotsista ja perustettiin Prefab-
mästarna Sverige Ab yhdessä YBT Oy:n 
kanssa (nykyisin Ruotsin Piteån tehdas.)

2013  Ostettiin Areva NP:ltä Olkiluodon työmaalta 
valmisbetonitehdas ja varattiin sitä varten 
tontti Nokialta Pirkanmaalta 
(nykyisin Nokian tehdas)



Lujabetoni perusti ensimmäisen valmisbetonitehtaansa Helsinkiin 
vuonna 1993.

Lujabetonin rakennustoiminta eriytettiin vuonna 1992 omaksi 
yhtiökseen, Lujatalo Oy:ksi.
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Vuonna 1995 Lujatalo 
solmi yhteistyösopimuksen  
venäläisen rakennusliik-
keen kanssa. Kuvassa 
sopimuksen allekirjoitus-
tilaisuudessa Kuopiossa 
oikealta Risto Vahanen, 
Hannu Isotalo, pieta-
rilaisen rakennusliik-
keen johtaja ja Lujatalon 
varatoimitusjohtaja Esko 
Hynninen. 

Inspecta Sertifiointi Oy
P.O. Box 113, Porkkalankatu 13 G   

FI- 00181 Helsinki, Finland  

Tel.  +358 10 521 600  

Fax. +358 10 521 6211  

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland  

Sertifikaatti 
Nro 1285-10

ISO 9001 

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, 

joka varmentaa, että organisaation 

Lujatalo Oy 
Espoo

laatujärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset 

ISO 9001:2008 
Sertifiointiin sisältyvä toiminta 

Talonrakennuksen korjaus- ja uudisrakennustoiminta Lujatalon Uudenmaan, 

Kaakkois-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Itä- ja Keski-Suomen ja 

Pohjois-Suomen alueyksiköiden toimialueilla. Yksiköt liitteessä. 

Sertifikaatti on myönnetty 2012-10-01 

(alkuperäinen myönnetty 1996-01-29). 

Sertifikaatti on voimassa 2015-11-15. 

Anne Qvintus, toimitusjohtaja 

Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation laatujärjestelmä 

täyttää jatkuvasti edellä mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset. 

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.inspecta.fi

                                                          
    

Inspecta Sertifiointi Oy
P.O. Box 113, Porkkalankatu 13 G   
FI- 00181 Helsinki, Finland  
Tel. +358 10 521 600  
Fax. +358 10 521 6211  

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland  

Sertifikaatti 
Nro 3596-05

ISO 14001 

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, 
joka varmentaa, että organisaation 

Lujatalo Oy 
Espoo

ympäristöjärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset 

ISO 14001:2004 
Sertifiointiin sisältyvä toiminta 

Talonrakennuksen korjaus- ja uudisrakennustoiminta Lujatalon Uudenmaan, 
Kaakkois-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Itä- ja Keski-Suomen ja 

Pohjois-Suomen alueyksiköiden toimialueilla. Yksiköt liitteessä. 

Sertifikaatti on myönnetty 2012-10-01 
(alkuperäinen myönnetty 2006-10-04). 
Sertifikaatti on voimassa 2015-11-15. 

Anne Qvintus, toimitusjohtaja 

Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation ympäristöjärjestelmä  
täyttää jatkuvasti edellä mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset.  

Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.inspecta.fi

                                                          

Inspecta Sertifiointi Oy
P.O. Box 113, Porkkalankatu 13 G   FI- 00181 Helsinki, Finland  Tel.  +358 10 521 600  Fax. +358 10 521 6211  

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland  

Sertifikaatti 
Nro 5694-02

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation 

Lujatalo Oy 
Espoo

työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset 
OHSAS 18001:2007 
Sertifiointiin sisältyvä toiminta 

Talonrakennuksen korjaus- ja uudisrakennustoiminta Lujatalon Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Itä- ja Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen alueyksiköiden toimialueilla. Yksiköt liitteessä. 
Sertifikaatti on myönnetty 2012-10-01 (alkuperäinen myönnetty 2010-12-15). Sertifikaatti on voimassa 2015-11-15. 

Anne Qvintus, toimitusjohtaja 

Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä  täyttää jatkuvasti edellä mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset.  Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa osoitteesta www.inspecta.fi
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1992
Teollisuus- ja rakennustoiminnan kuuluminen 
samaan Lujabetoni-yhtiöön oli sisältänyt tänne 
asti verotuksellisia etuja. Yhtiöittämisajatus oli kui-
tenkin jo pitkään ollut hallituksessa vireillä ja 
kun verolait muuttuivat vuoden 1991 syksyllä,  
päätettiin eriyttää rakennustoiminta ja betoniteolli-
suus omiksi yhtiöikseen. Näin Lujabetonin rakennus-
osasto ja teollisuusosasto lakkasivat olemasta ja yhti-
öittämisen kautta 1.1.1992 syntyivät Lujabetoni Oy ja  
Lujatalo Oy. Molemmat yhtiöt lähtivät kehittämään 
itsenäisesti toimintaansa omien toimitusjohtajiensa 
vetäminä, Lujabetoni Olavi Jukaraisen ja Lujatalo 
Hannu Isotalon johdolla.  

1992 Laatujärjestelmät tulevat
Laatusertifikaatteja alettiin myöntää Suomessa 1980- ja 
90-luvun vaihteessa. Luja lähti eturintamassa rakenta-
maan omia järjestelmiään. Lujabetoni sai ensimmäisen 
laatusertifikaattinsa jo vuonna 1992, joka oli ensim-
mäinen valmisbetonitehtaalle Suomessa myönnetty  
sertifikaatti. Vuonna 2003 Lujabetoni sai betonialan 
laajimman laatusertifikaatin, kun kaikki Lujabetonin  
toimipaikat ja toiminnot saatettiin SFS-EN ISO  
9001:2000 -laadunhallintajärjestelmän piirin. Vuonna 
2005 Lujabetoni sai vielä ympäristö serti fikaatin  
ISO 14001sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestel-
män sertifikaatin OHSAS 18001. Lujatalo sai  
viidentenä rakennusalan yrityksenä Suomessa laatu-
ser tifikaatin vuonna 1996, ympäristösertifikaatin  

ISO 14001 sekä OHSAS 18001 työterveys- ja 
turval li suusjärjestelmän sertifikaatin vuonna 2010. 
Myös Fesconilla on kaikki sertifikaatit toimin ta-
järjestelmässään: laatu ISO 9001 vuonna 2003 sekä 
ympäristö ISO 14001 ja työterveys- ja turvallisuus  
OHSAS 18001 vuonna 2006. Toiminta järjestelmät  
tuovat ryhtiä ja jatkuvuutta Lujan toimintaan sekä  
luotettavuutta asiakkaalle.

1993 Lama siirsi painopisteen etelään  
Suomeen iski 1990-luvun alussa syvä maailmanlaajui nen 
lama ja Luja-yhtiöiden liikevaihto putosi 1.032 Mmk:sta  
(1990) 697 Mmk:aan (1993) ja henkilöstömäärä vas-
taavasti 1609:stä 985:een Yhtiön omavarai suus  aste oli  
yli 50 % laman alkaessa ja sen ansiosta yhtiö jäi  
henkiin. Laman päättyessä omavaraisuus olikin pudon-
nut 25 %:iin. Laman jälkeen Suomessa alkoi voimakas  
sisäinen muuttoliike Etelä-Suomeen ja kasvukeskuksiin.  
Lujallakin painopiste toiminnassa siirtyi vähitellen  
etelään ja pääkaupunkiseudulle perustettiin kaksi uutta 
liiketoimintayksikköä. 
 Lujabetoni perusti ensimmäisen valmisbeto-
nitehtaansa Helsinkiin. Sementtitehtaat olivat pitkään 
hallinneet pääkaupunkiseudun valmisbetonimarkki-
noita ja uuden yrittäjän oli vaikea saada ostaa teollisuus-
tonttia. Sitkeällä yrittämisellä tämä kuitenkin onnistui  
ja Lujabetoni rakensi silloin hyvin uudenaikaisen  
tehtaan Malmin Tattarisuolle. Ympäristöasiat oli 
huo mi oitu niin, että autojen pesuvedet otettiin tal-
teen. Nykyisin vedet kierrätetään kokonaan valmis-
tusprosessiin lähes juomavesitasoiseksi puhdistet-
tuina. Lujan ensimmäinen yritys pääkaupunkiseudulla, 

Luja rakennus Oy, jonka Luja oli perustanut yhdessä  
yrityksen toimivan johdon kanssa, oli päätynyt kon-
kurssiin. Nyt perustettiin Helsinkiin Lujatalon  
alueyksikkö, joka lähti pikku hiljaa hitaaseen kasvuun. 
Pääkaupunkiseudun markkinat avautuivat hitaasti ja 
aluksi yksikkö keskittyi kilpailu-urakointiin. Perustaja-
urakointi aloitettiin vuonna 1998.

1995 Venäjän markkinoita kartoitetaan
1990-luvun alun lama osoittautui odotettua pidem-
mäksi. Vielä vuonna 1995 rakennusalan tilanne 
oli heikko: työpula  ja työttömyys olivat suuret.  
Venäjän kaupassa nähtiin yleisesti suuria mahdolli-
suuksia ja Lujatalokin ryhtyi kartoit tamaan idän raken-
nusmarkkinoita varatoimitusjohtaja Esko Hynnisen  
johdolla. Lujatalo perusti vuonna 1995 Pietariin  
tytäryhtiön nimeltä Lujastroi ja hankki Venäjän  
rakentamisessa tarvittavan rakennuslisenssin. Pietarissa  
toimi myös insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy,  
josta tuli Lujatalon yhteistyökumppani. Vahasen  
kautta Lujatalo solmi yhteydet pariinkin  eri venäläi-
seen rakennusliikkeeseen, joiden kanssa toteutettiin  
noin viisi, pääasiassa korjaus rakentamisen urakkaa  
eri puolilla Venäjää. Lujatalo perusti myöhemmin  
toimiston myös Moskovaan, mutta molemmat toimis-
tot suljettiin parin vuoden kuluttua kannattamatto-
mina. Lujatalo totesi, että pienimuotoisen toiminnan 
kautta Venäjän markkinat eivät avautuneet. Toiminta-
tapa ja kulttuuri olivat hyvin erilaiset. Suuriin ja riski-
alttiisiin urakoihin ei haluttu lähteä mukaan, joten idän 
urakoinnille laitettiin Lujatalossa sillä kertaa piste. 
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Betoniteollisuus ja rakentaminen  
eriytyvät: yhtiöittäminen



1995 Loimaan tehdas
Lujabetoni osti Loimaalta joulukuussa 1995 tehdyllä  
kaupalla perinteikkään Laaksosen Sementtivalimon, joka oli  
ajautunut konkurssiin samana kesänä. Yhtiö oli Suomen  
vanhimpia sementtivalimoita, perustamisvuosi oli 1935.  
Tehdasta lähdettiin kehittämään voimakkaasti ja kunnallistek-
niikkaan perustunut tuotantolinja muutettiin vähitellen koko-
naan. Nykyisin tehtaalla valmistetaan erilaisia elementtejä ja 
betonituotteita. 

1996 Ratapölkystä uusi perustuote
Ratahallintokeskus julisti avoimen tarjouskilpailun betonisten  
ratapölkkyjen neljän vuoden toimitussopimuksesta vuonna 
1996. Lujabetoni lähti kilpaan mukaan, vaikka sillä ei  
tuotantolaitteistoa pölkkyjen tekoon vielä ollutkaan. Yhtiö  
saikin 200 miljoonan markan ratapölkkyjen toimitus-
sopimuksen vuosille 1997-2000 ja lähti rakentamaan uutta 
nykyaikaista valmistuslinjaansa nousten toiseksi ratapölkky-
toimittajaksi Suomessa Parma Betonilan rinnalle. Valmiita 
tuotanto linjakokonaisuuksia olisi Keski-Euroopassa ollut  
saatavilla, mutta Lujabetonilla niitä pidettiin vanhanaikaisina 
ja sen vuoksi lähdettiin kehittämään itse uusia koneita. 
 Projekti oli mittava ja aikataulu tiukka, joten han-
kaluuksilta ei vältytty uuden tuotantolinjan käynnistämisessä.  
Kuitenkin kesällä 1997 jo toimitettiin ensimmäinen pölkkyerä  
tilaajalle. Alkuvaikeuksien jälkeen pitkälle automatisoidun 
tehtaan tuotanto lähti hyvin käyntiin ja ratapölkystä tuli  
Lujabetonille high tech -tuote ja tehtaalle hyvää peruskuormaa  
antava valmiste. Ratapölkky sai vuonna 2000 ISO 9001 
-laatu sertifikaatin, jolla varmistetaan että pölkky täyttää sille 
asetetut lujuus-, kestävyys- ja mittatarkkuusvaatimukset.  
Laatujärjestelmä varmistaa myös tuotteen logistiikkaketjun  
toiminnan.
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Lujabetonin vuonna 
1995 ostama vanha 
Laaksosen Sementti-
valimo Oy oli  
Suomen vanhimpia 
sementtivalimoita. 

Lujabetoni on toinen kotimaisista ratapölkkyvalmistajista. Ratapölkyn  
valmistukseen kehitettiin itse koneet ja tuotantolinjat.



1980-luku
1983 Ostettiin Rakennustoimisto  

Yrjö Hämäläinen Oy Jyväskylästä
 (Nykyisin Lujatalon Jyväskylän yksikkö)

1984  Perustettiin Ou-Ra Oy Ouluun
 (Nykyisin Lujatalo Pohjois-Suomi)

1984 Perustettiin korjausrakentamisyksikkö  
Remonttiluja Kuopioon

1988 Perustettiin Lujarakennus Oy Helsinkiin
 (Lopetettiin 1993)

1989 Ostettiin Yrjö Hämäläiselle Jyväskylän  
Rakennus Ruolan Jyväskylän liiketoiminta

1989 Ostettiin Rakennus Ruolan Joensuun  
liiketoiminta ja perustettiin Lujatek Oy

 (Nykyisin Lujatalon Joensuun yksikkö)

1989 Ostettiin Rakennus Oy Tamconin  
osake-enemmistö Tampereelta

 (Meni konkurssiin vuonna 1991)

1990-luku
1990 Perustettiin Luja-Lahti Oy Lahteen
 (nykyisin Lujatalon Lahden yksikkö,  

Salpausselän Rakentajat)

1990 Perustettiin Lujara Oy Lappeenrantaan
 (Lakkautettiin 1992)

1993 Perustettiin Lujatalon Helsingin yksikkö

1993 Rakennustoimisto Yrjö Hämäläinen aloitti  
Tampereen toiminnan

 (nykyisin Lujatalon Pirkanmaan yksikkö) 

1996 Perustettiin Lujatalon Hämeenlinnan yksikkö

2000-luku
2000 Perustettiin Lujatalon Lappeenrannan yksikkö

2005 Ostettiin Rakennusliike H. Maaranen Oy:n  
liiketoiminta Mikkelistä

 (Nykyisin Lujatalon Mikkelin yksikkö)

2006 Ostettiin Kotkan Maansiirto Oy Kotkasta
 (Nykyisin Lujatalon Kotkan yksikkö)

2007 Perustettiin Lujatalon Seinäjoen yksikkö

2008 Lopettavan Rakennusliikkeen Seppo Rossin 
henkilöstö siirtyi Lujatalon Mikkelin yksikön 
palvelukseen

2010 Ostettiin enemmistöosuus Salpausselän  
Rakentajat Oy:stä Lahdesta
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Lujalla toteutettiin ilmeuudistus samalla kun koko Lujan rakenta-
mistoiminta yhdistyi Lujatalo Oy:n yritysnimen alle.

Haningen valmisbetonitehdas Tukholmassa.

Lujabetoni lähti 
mukaan kivitalo-
markkinoille vupnna 
2006.

Lujapalvelut Oy 
tarjosi siivous- 
ja kiinteistön-
hoitopalveluja.
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2000 Rakentamistoiminta yhdistyy
Rakennustoiminta Suomessa oli siirtynyt monessakin  
mielessä paikallisesta valtakunnalliseksi. 1980-luvulla 
tehtiin vilkkaasti yrityskauppoja ja syntyi suuria 
rakennusliike ketjuja. Myös ulkomaiset yritysostajat  
tulivat kuvaan mukaan lainsäädännön muutut-
tua 90-luvulla. Lujatalollekin lähdettiin hakemaan  
valtakunnallista imagoa ja kilpailukykyä fuusioimalla 
alueellisesti rakentavat tytäryhtiöt emoyhtiöön Luja-
taloon. 1.3.2000 tapahtunut fuusio muutti Ou-Ra Oy:n  
Oulusta, Lujatek Oy:n Joensuusta ja Rakennustoimisto 
Yrjö Hämäläinen Oy:n Jyväskylästä Lujatalo-nimi-
siksi. Fuusiolla haettiin myös lisävahvuuksia toimin-
taan yhteisestä atk-, koulutus- ja kehitystoiminnasta. 
Samana vuonna uudistettiin myös perusteellisten yri-
tyskuvatutkimusten jälkeen Luja ilme, joka muutettiin 
vastaamaan uusia linjauksia ja tavoitteita koko kon-
sernissa. Lujan tunnettuus lähtikin vahvaan nousuun 
uuden yhtenäisen ilmeen ja markkinoinnin myötä. 

2001 Ruotsiin perustetaan L Betong
Lujabetoni lähti tutkimaan ulkomaisia valmisbetoni-
markki noita vuonna 2001 ja osti teollisuustontin  
Suur-Tukholman alueelta Haningesta, 25 kilometriä  
etelään ydinkeskustasta. Betonin valmistus alkoi kesä-
kuussa 2002 tytäryhtiön L Betongin toimesta. Tehdas oli  

ensimmäinen suomalainen valmisbetonitehdas Ruotsin  
markkinoilla. Vuonna 2006 L Betong vuokrasi Vallen-
tunasta Tukholman pohjoispuolelta toisen tehtaan,  
jonka yhtiö sai omakseen joulukuussa 2009 ostettuaan  
Nettobetong AB:n liiketoimin nan. Kauppaan kuului  
modernin valmisbetonitehtaan lisäksi 12 beto nin kulje-
tusautoa sekä kuusi pumppuautoa. L Betong vaihtoi  
nimensä Lujabetong Ab:ksi vuonna 2009.

2004 
Lujabetoni osti vuonna 2004 Vieremältä Reikäbe-
toni Oy:n tehtaan, jossa oli kehitelty uutta harkkora-
kenteista pien taloa. Lujabetoni ryhtyi voimakkaaseen 
jatkotuotekehitykseen ja sen ansiosta tuotiin mark-
kinoille lämpövalmiiksi asennettu Luja-kivitalopa-
ketti marraskuussa 2006. Tuotekonseptia on muokattu 
vuosien varrella asiakastoiveiden mukaisesti ja nykyi-
sin Luja-kivitaloja saa monipuolisina ja energiatehok-
kaina kevytsora- ja valuharkkoratkaisuina sekä Luja- 
Kivisydän-suurvalmisosiin perustuvina tehdasasentei-
sina toimituksina. Luja-kivitalon energiatehokkuus 
yltää myös parhaimpaan passiiviluokkaan. Uudessa ele-
menttitaloratkaisussa kaksikerroksinen talo pystytetään 
noin viikossa entisen parin kuukauden sijaan. 

2005 Uusi Luja-yhtiö: Lujapalvelut Oy
Perinteiset kolme Luja-yhtiötä, Lujabetoni, Lujatalo ja  
Fescon saivat 20 vuoden tauon jälkeen uuden sisar-
yhtiön vuonna 2005, kun Luja lähti kiinteistö- ja 
siivous palvelualalle perustamalla Lujapalvelut Oy:n  
yhdessä tulevan toimitusjohtajan ja vetäjän Mauri 
Suuperkon kanssa. Toiminta alkoi pääkaupunki-
seudulta, mutta laajentui parissa vuodessa valtakun-
nalliseksi. Vuonna 2006 tulivat Keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö Varma ja  pääomasijoitusyhtiö Sponsor  
Capital Oy Lujapalvelujen osakkaiksi yhtiön kasvu-
pääoman turvaamiseksi. Lujapalvelut jatkoikin 
nopeata kasvuaan, vuonna 2010 sen liikevaihto oli  
20 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 500. Luja-
palvelut Oy myytiin vuonna 2011 Coor Service  
Management Oy:lle ja samalla yhtiö poistui Luja-lipun 
alta. 
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Luja-kivitalo sekä matalaenergia-  
ja passiivitalopaketit markkinoille 200
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2005 Kotkaan Lujatalon yksikkö
Kotkaan perustettiin Lujatalon kymmenes yksikkö vuonna 
2005. Yksikkö vahvistui vielä, kun Lujatalo osti vuonna 
2006 vanhan perheyhtiön Kotkan Maansiirto Oy:n. Kotkan 
Maansiirto oli nimestään huolimatta pääasiassa talonraken-
taja, jonka vahvuutena oli liike- ja logistiikkarakentaminen.

2007 Pietariin OOO Lujabeton
Pietarin asuinrakentamisen vilkkaus ja liiketoimintamahdolli-
suudet houkuttelivat Lujabetonin Pietarin valmisbetoni-
markkinoille. Vuonna 2007 yhtiö osti Kolomyagin valmis-
betonitehtaan Pietarista. Seuraavat tehtaat Lapinskyn ja  
Gorelovon teollisuusalueilla rakennettiin heti seuraa-
vana vuonna. Liiketoimintaa Pietarissa pyöritetään OOO  
Lujabeton -toiminimen alla.

2008
Kun Lujatalo perusti rakentavan yksikön Helsinkiin vuonna 
1993, kesti käyntiinlähtö aikansa. Vuoden 2000 jälkeen 
Lujan tunnettuus alkoi kasvaa pääkaupunkiseudulla ja 
nykyisin Lujatalo on saavuttanut uskottavan ja vahvan ase-
man eteläsuomalaisten rakentajien joukossa. Tästä osoituk-
sena on Lujatalon Vuosaaresta saamat mittavat urakat vuo-
sina 2007-2008. Yhtiöstä tuli sataman suurin talonrakentaja. 
Se urakoi Porttikeskuksen pysäköintitiloineen ja Hansater-
minaaleineen sekä useita logistiikkahalleja yhteensä 110 mil-
joonan euron arvosta sisältäen noin 170 000 rakennusne-
liötä. Vuosaaren sataman urakointi on ollut Lujatalon his-
torian suurin urakka. Myös Fescon ja Lujabetoni toimittivat 
Vuosaareen merkittävän määrän valmisbetonia, erikoisbeto-
neita sekä runko- ja julkisivuelementtejä.
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Lujatalon Kotkan 
yksikkö peruskorjasi 
RUK:n päärakennuksen 
Haminassa vuosina  
2010-2011. Vuodelta 
1898 oleva arvo—
rakennuksen korjaus 
oli valtaosaltaan 
hienovaraista käsi-
työtä. 

Vuosaari Lujan historian suurin kohde

Vuosaaren satama oli Lujalle kaikkien aikojen suurin rakennuskohde. 
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Lapinskyn valmisbetonitehdas Pietarissa. 

Lujatalo oli sataman suurin talonrakentaja ja myös Lujabetonilla ja 
Fesconilla oli isoja toimituksia satamatyömaalle.



Lujabetonin SuperTT-laattaa asennetaan 
K-Citymarketiin Vantaan Koivukylässä.

Lujatalo rakensi Suomen ensimmäisen nolla-
energiakerrostalon Kuopioon. Sola Business Valley Espoon Leppävaarassa on rakennettu kansainvälisten 

ympäristöluokitusten mukaisesti. Solassa on myös Lujatalon oma pääkonttori.

Vuonna 2010 sekä yrityksen omistus että aktiivinen vetovastuu siirtyi  
kolmannelle sukupolvelle. Kuvassa hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo  
ja Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo.
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2008 Sementin tuonti alkaa
Turvatakseen tuotannossaan tarvittavan sementti-
raaka-aineen tasaisen saannin Lujabetoni Oy, Ruskon  
Betoni Oy ja Forssan Betoni Oy perustivat Scan-
dinavian Cement Oy:n, joka alkoi tuoda maahan ulko-
maista sementtiä helmikuussa 2009 Haminan satamassa 
sijaitsevan tuontiterminaalinsa kautta. Vuoden 2008 
lopulla perustettiin vielä Northern Cement Oy, joka 
rakensi Ouluun Vihreäsaaren satamaan tuontiterminaa-
lin. Sementintuonti Oulun sataman kautta alkoi huhti-
kuussa 2009.

2010
Vuoden 2010 alussa perheyhtiö Lujan omistussuh-
teet muuttuivat. Yhtiön perustajan Feliks Isotalon lap-
set Hannu Isotalo ja Liisa Paatelainen siirsivät omista-
mansa Lujatalo Oy:n osakkeet lapsilleen. Kolmas polvi 
osallistuu myös aktiivisesti yrityksen johtamiseen: Mikko  
Isotalo on toiminut vuodesta 2007 alkaen Lujabetonin 
toimitusjohtajana, Tuija Schmidt vuodesta 2008 Luja-
talon Pirkanmaan aluejohtajana sekä Mirja Vainikai-
nen Lujan hallituksen jäsenenä vuodesta 2009 alkaen. 
Hannu Isotalo toimii edelleen hallituksen puheenjohta-
jana.

2010
Mikko Isotalon johdolla Lujabetoni lähti voimak-
kaaseen tuotekehitystyöhön. Energialainsäädännön 
tiuken tumisen myötä markkinoilla kaivattiin uusia 
energiatehokkaita rakentamisen tuotteita. Lujabetoni 
onkin tuonut markkinoille vuosittain useita merkittäviä  
tuoteuutuuksia. Tuotevalikoimaa laajennettiin  käsit-
tämään myös asuinrakentamisen tuotteet perinteisen 
toimitilarakentamisen rinnalla. Uusia tuotteita ovat 
olleet mm. HT-lattiabetoni, SuperTT-laatta, hybridi-
välipohja, hormielementti, Luja-pienpaalu lyöntikonei-
neen sekä Luja-moduli ”legopalikka”. Painopistettä on 
myös siirretty yksittäisistä tuotteista kokonaisvaltaisiin  
ratkaisuihin, jotka tekevät betonirakentamisesta  
energia- ja kustannustehokasta, mutta samalla laadu-
kasta ja kestävää. 

2011 
Myös Lujatalossa on kehitetty energiatehokasta  
rakentamista sekä asuin- että toimitilarakentamisessa. 
Vuonna 2010 Lujatalo rakensi Kuopioon Kuopion  
Opiskelija-asunnot Oy:lle Suomen ensimmäisen nol-
laenergiakerrostalon. Kohteessa käytettiin Lujabetonin  
kehittämiä passiivirakentamisen tuotteita. Ener-

giatehokkaista toimitaloista on esimerkkinä  
Lujatalon rakentama toimistokiinteistö Espoon  
Leppävaaraan, Sola Business Valley, joka toteutettiin  
kansainvälisen LEED-sertifikaatin ympäristöluokitus-
ten mukaisesti. 

2012 
Lujabetoni laajensi toimintaansa Ruotsissa valmis-
betonista elementteihin ostamalla Öjebynistä merkit-
tävän elementtitehtaan yhteisyrityksenä YBT Oy:n 
kanssa. Elementtiliiketoimintaa jatkamaan perustet-
tiin Prefabmästarna Sverige Ab. Yhtiö työllistää noin  
100 henkeä. Tehtaassa on 9000 tuotantoneliötä ja 
tuotevalikoima käsittää kaikki tuotteet suunnittelusta 
asennukseen. Tuotteita ovat seinäelementit, runko-
elementit, ontelolaatat, kuorilaatat, sokkelielementit, 
tukimuurit ja erilaiset erikoiselementit. Laaja projekti-
toiminta kuuluu Ruotsin rakentamiskulttuuriin,  
joten suunnittelu- ja asennuspalvelut tuovat lähes 50 %  
Prefabmästarna-yhtiön liikevaihdosta. 
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Sukupolvenvaihdos 
omistuksessa ja johdossa

Energiatehokkuus  
määrittää tuotekehitystyötä

Talonrakennuksessakin 
johtoajatuksena energiatehokkuus

Lujabetoni laajentaa 
Ruotsissa elementteihin



www.luja.fi

Feliks Isotalo perusti Lujan Siilinjärven soravarojen ja hyvien liikenneyhteyksien äärelle 
16.11.1953. Sitkeällä yrittämisellä ja kovalla työllä yhtiömme on kasvanut Suomen suurim-
piin kuuluvaksi valtakunnalliseksi rakennusalan konserniksi. Tehokkuus, jatkuva kehitystyö 

ja asiakkaan kunnioittaminen kuuluvat perusarvoihimme. Yhdessä rakentaen on tunnuslauseemme:  
asiakas kulkee mukana punaisena lankana kuuden vuosikymmenen historiassamme.

Hannu Isotalo
Hallituksen puheenjohtaja
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