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Rakentaminen oli ilahduttavassa kasvussa, 
mutta alueelliset erot ovat kuitenkin huomat-
tavat. Pääkaupunkiseutu on ollut vahvassa 
vedossa ja nostanut samalla koko maan raken-
tamisvolyymeja. Erityisesti asuntorakentami-
nen porskuttaa vauhdilla. Sitä on vauhdittanut 
asuntopula, pankkien matalat korot ja asunto-
sijoittajien odotukset hyvistä tuotoista. Tänä 
vuonna odotamme kasvun hidastuvan, vaikka-
kin rakentamisen suotuisa kehitys on jatkunut 
alkuvuonna. 

Tänä vuonna 100 vuotta täyttävässä Suo-
messa onneksi uskotaan talouden parantumi-
seen ja sitä myöten rakennetaan edelleen vilk-
kaasti. Olen iloinen myös siitä, että työllisyys 
on uusien rakennushankkeiden mukana läh-
tenyt vahvaan kasvuun. Suomalainen raken-
nusala on erittäin tärkeä työllistäjä ja sen mer-
kitys kasvaa edelleen. Kokonaisuudessaan yli 
puoli miljoonaa suomalaista elää rakentami-
sesta ja rakennusalan palveluista. Tästä hyvästä 
kehityksestä haluamme rakentajina kantaa vas-
tuumme jatkossakin. Se tarkoittaa paitsi suo-
malaisen työn varmistamista, myös laaduk-

kaita ja turvallisia rakennuksia, vastuuta, kehi-
tystä digitaalisine ratkaisuineen ja ympäristön 
huomioimista.

Perheyhtiömme Luja viettää tänä vuonna 
64:ttä toimintavuottaan. Feliks Isotalon Siilin-
järvellä aloittamasta betonivalimoyrityksestä 
on kasvanut yksi Suomen suurimmista raken-
nusalan konserneista. Feliks Isotalolla oli kykyä 
vaistota asiakkaan tarpeet – nokkavainua, 
kuten hän itse sanoi. Hänellä oli myös roh-
keutta toteuttaa uusia ideoita, investoida sekä 
kehittää entistä parempia tuotteita ja koneita. 

Sitä samaa nokkavainua tarvitsemme edel-
leen tänä päivänä. Keskiössä ovat oman toimin-
nan jatkuva kehittäminen sekä asiakkaiden tar-
peet ja toiveet. Asiakastyö on parhaimmillaan 
asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja asiakkaan 
aktiivista auttamista. Tulevaisuudessa pärjätään 
paitsi pysymällä kehityksen mukana, myös var-
mistamalla asiakaspalvelun korkea laatu. 

Digitalisaatio tuo valtavasti mahdollisuuk-
sia rakennusalalle, mutta oleellista on kyetä 
hyödyntämään saatavaa tietoa ja kehitystyötä 
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LUJAN TARINA
Lujan perustaja Feliks Isotalo oli kotoisin 

Alahärmästä, Isoo-Antin naapu rista.  

Pohjalaisella sisulla tämä kiertokoulun 

käynyt entinen maanviljelijä, poliisi ja  

maatalouskauppias kasvatti vuonna 1953 

perustamansa Lujabetonin menestyväksi 

yritykseksi.  

Feliks Isotalo toteutti rohkeasti uusia 

ideoita ja kehitti itse tuotteita ja koneita.  

”Nokkavainullaan” hän ennakoi asiakkai-

den tarpeet. Feliks Isotalo loi kovalla työllä 

ja esimerkillään LUJAT-arvot, joita noudat-

tamalla seuraa va sukupolvi on laajentanut 

Lujan Suomen suurimpien joukkoon kuu-

luvaksi raken nus alan konserniksi – osaa-

vaksi suomalaiseksi perheyhtiöksi. 

Nykyisin Lujaan kuuluu kolme yritystä:  

Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy.

* Hinnat 020-yritysnumeroihin 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (alv. 24 %).

Viime vuosi oli Luja-yhtiölle suotuisa. Onnistuimme säilyttämään 
hyvän markkinaosuutemme ja kasvattamaan liikevaihtoamme. Siitä 
kiitos sitoutuneelle henkilökunnallemme, joka on paiskinut töitä ja 

kehittänyt rohkeasti uusia ja toimintaa tehostavia ratkaisuja. 
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tehokkaasti ja järkevästi läpi koko yrityksen ketjun. 
Rakennusalalla onneksi nähdään teknologia mah-
dollistajana, jossa sen innovatiivinen yhdistäminen 
olemassa oleviin toimintoihin voi avata täysin uusia 
palveluratkaisuja ja siten uudistaa koko alaa. Tekno-
logia kannattaakin nähdä mahdollisuutena tehostaa 
toimintaa ja parantaa laatua, ihmistä unohtamatta. 
Vaikka digitalisaatio kehittyy ja vahvistuu, kaiken tär-
keintä on kuitenkin varmistaa, että oikeat, työhönsä 
motivoituneet ihmiset tekevät oikeita asioita sovi-
tussa aikataulussa. Tästä pidämme huolta jatkossakin. 

Toivotan kaikille lehden lukijoille suotuisaa toi-
minnan aikaa ja hyvää Suomi 100 -juhlavuotta!

Hannu Isotalo
hallituksen puheenjohtaja, Luja-yhtiöt

Luja-yhtiöt juhlii  
yhdessä 100 vuotta 
täyttävän Suomen kanssa
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Uusi pesä 
pääskysille

Made by Finland  juhlii Suomen suurta juhlavuotta, 
rohkaisee tuntemaan ylpeyttä monimuotoista suoma-
laista työtä kohtaan ja kertoo, millaisella työllä suoma-
laista hyvinvointia rakennetaan.

Luja-yhtiöt on yli kuusikymmentävuotias suomalainen 
rakennusalan perheyritys. Kovalla työllä yhdeksi Suomen 
suurimmista rakennusalan yrityksistä kasvaneen Lujan 
tietä ovat viitoittaneet koko sen historian ajan viisi vah-
vaa arvoa. Nämä samat arvot ovat edelleen ohjenuorana 
kaikessa Lujan toiminnassa. Yrityksen menestys perus-
tuu lisäksi pitkäjänteisyyteen ja sitoutuneisuuteen, omi-
naisuuksiin, joita Luja arvostaa myös jokaisessa työnte-
kijässään.

– Suomen 100-vuotisjuhlavuoden pääteemaksi 
olemme valinneet vastuullisuuden. Vastuullisuus tässä 
yhteydessä on vastuuta työntekijöistä ja työympäristöstä. 
Nostamme keskiöön yksittäisiä Lujia osaajia ja annamme 
heidän kertoa työstään. Lujalla arvostamme osaavaa hen-
kilöstöämme ja haluamme että tekijät itsekin ymmärtävät 
panoksensa kokonaisuudessa. Osaava ja yritykseen sitou-
tunut henkilöstö on myös yksi Lujan tärkeimpiä menes-
tystekijöitä, sanoo Luja-yhtiöiden hallituksen puheenjoh-
taja, vuorineuvos Hannu Isotalo.

Suomi 100 vuotta -teema tulee olemaan esillä erilaisin 
tavoin juhlavuoden ajan sekä Lujan henkilökunnalle että 
muillekin sidosryhmille suunnatussa viestinnässä.

Luja-yhtiöt juhlii suomalaista työtä 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Made 
by Finland -kampanjassa. Kampanja on 
Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten 
ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen 
Suomi 100 -juhlavuoden kampanja.
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INFO
Luja-yhtiöt sai alkunsa 63 vuotta sitten 
Siilinjärveltä, kun yrityksen perustaja Feliks 
Isotalo perusti ensimmäisen oman sementti-
valimoyrityksensä. Siitä yritys laajeni ensin 
Savon alueelle, myöhemmin koko Suomen 
kattavaksi betoni-, rakennus- ja kuivatuote-
alan konserniksi. Tänään Luja on yksi Suo-
men suurimmista rakennusalan toimijoista, 
joka työllistää noin 1 400 ihmistä ympäri 
Suomen ja parisensataa kansainvälisesti. 
Se on myös yksi harvoista perheyrityksenä 
säilyneistä konserneista rakennusalalla. 

i

Mirja Vainikainen (vas.), Mikko Isotalo ja Tuija 
Schmidt jatkavat perheensä viitoittamalla tiellä. 
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KOLMANNEN  
POLVEN PERHE YHTIÖ

Tuija Schmidt ja Mikko Isotalo ovat sisaruksia ja Mirja Vainikainen heidän 
serkkunsa. He ovat perheyrityksen jatkajia kolmannessa polvessa.   

Luja-yhtiöt sai alkunsa yli 63 vuotta 
sitten Siilinjärvellä. Feliks Isotalon 
perustamasta sementtivalimoyrityk-
sestä yritys laajeni koko Suomen kat-
tavaksi rakennusalan toimijaksi ja 1 
500 henkilön työpaikaksi. Merkittä-
västä kasvusta ja toiminnan laajene-
misesta huolimatta yritys on pysynyt 
koko historiansa ajan tiukasti perheyh-
tiönä. Nyt Luja-yhtiöiden tulevaisuutta 
rakentavat kolmannen polven Isotalot. 
Yrityksessä heistä työskentelevät Felik-
sin pojanpoika Mikko Isotalo, pojan-
tytär Tuija Schmidt sekä tyttärentytär 
Mirja Vainikainen. Muut serkuksista, 
kolme Feliksin pojantytärtä, eivät osal-
listu aktiivisesti yrityksen toimintaan.

Itsestään selvää Luja-yhtiöissä työs-
kenteleminen ei kuitenkaan ollut kenel-
lekään heistä. Mirja Vainikainen valmis-
tui terveydenhuollon maisteriksi.

– Toimin ravitsemusterapeuttina 
sekä julkisessa terveydenhuollossa ja 
yksityisellä puolella. Alan valitseminen 
ei ollut aikanaan itsestään selvää ja har-
kitsin myös kauppatieteellistä. Myö-
hemmin onkin ollut mielekästä täy-
dentää osaamista kaupallisen alan opin-
noilla. 

Sekä Lujatalon että Lujabetonin hal-
lituksissa Mirja Vainikainen on toimi-
nut vuodesta 2009. 

– Hallituksessa toimiminen antaa 
mahdollisuuden nähdä yrityksen toi-
mintaa läheisesti sekä olla mukana sii-
hen liittyvässä päätöksenteossa. Yrittä-
misen riskit ja mahdollisuudet konkre-
tisoituvat selvästi.

Nuoruudessa Mirja toimi Lujatalolla 
kesätöissä. 

– Toimin Lujatalolla lähettinä use-
ana kesänä, mikä oli varsin hyvä kesä-
työ. Mukava on ollut huomata, että yri-
tyksessä on edelleen töissä henkilöitä, 
jotka muistan tältä ajalta.

Tuija Schmidtistä piti tulla lääkäri. 
– Pyrin Kuopion lääketieteelliseen, 

mutta lamavuonna sisään otettavien 
määrää oli pienennetty ja jäin harmit-
tavasti juuri karsintaviivan alapuolelle.

Lääkäriuran sivuutettuaan hän opis-
keli sekä kaupallista että teknistä alaa. 
Hän työskenteli Nokia Mobile Phone-
silla. Silti jotain puuttui.

– Minulle tuli tunne, että matkapu-
helimet tai niiden ohjelmistot eivät ole 
minun juttuni ja jäinkin opintovapaalle 
aloittamalla tuotantotalouden diplomi-
insinööriopinnot Tampereen teknilli-
sessä yliopistossa. Saman vuoden mar-
raskuussa tulin Lujalle töihin, ensin osa-
aikaiseksi kiinteistökehitysinsinööriksi. 
Vuonna 2009 sain kunnon perehdytyk-
sen rakennusalaan, kun vietin vuoden 

VTS Ylioppilaankadun asuntoremppa-
työmaalla työmaainsinöörinä. Seuraa-
vana vuonna valmistuin diplomi-insi-
nööriksi ja aloitin Pirkanmaan aluejoh-
tajana, jolla tiellä olen edelleen.

Mikko puolestaan suuntasi katseensa 
kohti insinööriopintoja ja valmistut-
tuaan sekä diplomi-insinööriksi että 
kauppatieteiden maisteriksi työskenteli 
Nokia Mobile Phonesilla. 

– Minulle ei ollut päivänselvää, että 
tekisin urani Lujalla, mutta ajatuksena 
se oli totta kai kiinnostava. Luja on iso 
ja hyvin johdettu yritys. Halusin kui-
tenkin nähdä jotain muuta, joten tein 
Nokialle diplomityöni ja työskente-
lin siellä kokopäiväisenä ennen oman 
kyselytutkimuksiin keskittyvän yrityk-
sen perustamista. 

Mikko siirtyi oman yrityksen toimi-
tusjohtajan paikalta ensin Lujatalolle ja 
sen jälkeen Lujabetonin palvelukseen. 
Lujabetonin toimitusjohtaja hänestä 
tuli 10 vuotta sitten 33-vuotiaana, kun 
sen hetkinen toimitusjohtaja siirtyi vas-
taavaan tehtävään Lujatalolle. 

Vahvat, vakaat arvot
Isotalon suvussa on aina arvostettu lujaa 
työntekoa. Feliksin kaikki lapset ja lähes 
kaikki lapsenlapset ovat tai ovat olleet 
mukana Lujan toiminnassa, monien 
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Kilpailu on 
rakennusalan 
uusien toimijoiden 
myötä kasvanut. 
Omia toimintoja 
kehittämällä meidän 
on mahdollista pärjätä 
kilpailussa. Tulevaisuus 
näyttää monilta osin 
valoisalta.

puolisot mukaan lukien. Feliksin poika, sukuyhtiön opera-
tiivisen toiminnan jatkaja, Mikon ja Tuijan isä Hannu oli pal-
jon poissa lasten ollessa pieniä, koska hän Lujan johtotehtä-
vien lisäksi toimi aktiivisesti Kuopion kaupungin politiikassa. 

– En usko, että meidän perhe-elämämme poikkesi kovasti 
muista sen ajan yritysjohtajien perheistä. Ehkä se, että isä oli 
mukana kunnallispolitiikassa, lisäsi hänen kiireitään entises-
tään, toteaa Mikko Isotalo.

Silti vanhemmat eivät painostaneet lapsia jatkamaan per-
heyrityksessä. 

– Vanhemmat olivat aina varovaisia neuvomaan meitä ura-
valinnoissamme eivätkä koskaan aktiivisesti tyrkyttäneet neu-
vojaan. 

Mirja Vainikainen toteaa myös kasvaneensa perheessä, 
jossa arvostettiin niin ikään rehtiä työntekoa ja yritteliäi-
syyttä. 

– Molemmat vanhempani sekä useat sukulaiset ovat olleet 
Lujalla töissä ja kantaneet osaltaan vastuuta yrityksestä. 
Uskon, että ensimmäinen yrittäjäsukupolvi eli isovanhem-
pamme ovat varmasti ne, jotka kantoivat yrittäjyyden riskejä 
konkreettisimmillaan. Heille ja heitä seuranneelle sukupol-
velle voi olla monin tavoin kiitollinen.

Feliks Isotalo loi toiminnan alkaessa yrityksen arvot, joita 
toteutetaan edelleen yrityksen päivittäisessä toiminnassa. 
Arvot iskostettiin myös suvun lasten päähän mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa. 

– Isovanhempamme arvostivat rehellisyyttä ja työteliäi-
syyttä, Mirja Vainikainen toteaa. 

– Muistan jo Aino-mummin opettaneen, että velkaa pitää 
pelätä, kertoo puolestaan Tuija Schmidt.

Yksi Lujista arvoista on juuri liiallisen riskinoton välttämi-
nen. Miten tämä pätee riskialttiiseen rakennusalaan? 

– Toisiin yrityksiin verrattuna sen voi nähdä myös ole-
van meille jarru tai hidaste, koska emme omalla riskillämme 
ja pääomillamme lähde mukaan suuriin hankkeisiin. Uskon 
kuitenkin tämän olevan meille sopiva tapa toimia alalla jat-
kossakin, toteaa Tuija Schmidt.

Mirja Vainikaisen mielestä liikojen riskien välttäminen on 
yksi Lujan toiminnan kulmakivistä. 

– Meille on tärkeää hallittu ja maltillinen kasvu, jotta ris-
kit eivät kasvaisi liian suureksi. Yrittämiseen liittyy kuitenkin 

aina riskejä, joita ei voi täysin välttää. Tietty maltti on kui-
tenkin Lujalla aina ollut mukana, mikä on taannut sen, että 
vaikeidenkin aikojen yli on selvitty. 

Vahvat arvot ovat yrityksen peruskivi, johon toiminta 
nojaa. 

– Yritystoiminta on yritystoimintaa. On mielekästä olla 
töissä yrityksessä, jossa on historia ja pitkä jatkumo. Silti tämä 
on ihan arkista työtä asiakkaiden puolesta ja kilpailijoiden 
kanssa kisaten. Uskon, että Lujalla on vaikeinakin aikoina 
pystytty toimimaan asiakaskeskeisesti, kannattavasti ja tehok-
kaasti. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että emme ole lamaantu-
neet tiukkoina hetkinä, vaan päätöksenteko on pysynyt aina 
tehokkaana. Vastaavasti hyvinä aikoina olemme pystyneet 
kasvattamaan toimintaamme kannattavasti, sanoo Mikko 
Isotalo. 

Rakennusala kehittyy
Isotalojen suku on seurannut vuosikymmeniä rakennusalan 
kehitystä alan aitiopaikalta. Moni asia on muuttunut vuosi-
kymmenien, ihan jo lähivuosienkin aikana. 

– Luja-yhtiöt on kasvanut vuosien saatossa paljon. Beto-
nialan yrityksestä laajennuttiin aikanaan myös rakentami-
seen ja molemmilla toimialoilla on kasvettu valtakunnalli-
seksi toimijaksi. Lujabetonilla toiminta on myös kansainvä-
listynyt Venäjän ja Ruotsin toimintojen myötä, kertoo Mirja 
Vainikainen. 

– Alalla työturvallisuusasiat ovat kehittyneet vuosikym-
menten myötä merkittävästi. Samoin työskentely alalla on 
muuttunut enemmän asiakaslähtöiseksi, lisää Mirja Vaini-
kainen. 

Silti ala yleisesti muuttuu verrattain hitaasti.
– Mielestäni rakennusala kehittyy melko hitaasti. Kehit-

tämistä edistäisivät kaikki alan tuottavuutta lisäävät asiat, 
kuten automaatio ja tehdasvalmisteiset osat sekä mallintami-
nen, toteaa Tuija Schmidt.

– Työturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä ja tavoitteita 
kuitenkin lisätään jatkuvasti mikä on hyvä, koska tapatur-
mat aiheuttavat suuren määrän kärsimystä monelle osapuo-
lelle. Jos voisin jotain muuttaa, niin käsityönä tehtävän työn 
määrän vähentäminen työmaalla uskoakseni vähentäisi myös 
rakennustyön vaarallisuutta.

Tuija

Perheyhtiön jatkajat alle kouluikäisinä.
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Mikko Isotalo on samaa mieltä. 
Radikaaleja kehityspolkuja betonialalla-
kaan on hänen mukaansa vaikea nähdä. 

– Kehityksen vauhti saisi olla 
nopeampaa, mutta toisaalta erityisesti 
betonialan asiakkaiden riskinottohaluk-
kuus on aika pieni: lähes aina puhutaan 
kantavista rakenteista ja rakenteiden 
turvallisuudesta. Betonialalla mennään 
varmuus edellä. Leimallista onkin, että 
betonipuolella pitkäjänteinen ja välillä 
hyvin hidaskin kehitystyö yhä parem-
pien tuotteiden valmistamiseksi on 
jatkuvaa. Meille seuraava kiinnostava 
polku on nähdä, tuleeko paljon puhu-
tusta 3D-tulostamisesta alalle uusi mul-
listus. Olisihan se hyvä, jos korkeasta 
käsityövaltaisuudesta päästäisiin teke-
mään pidemmälle automatisoituja tuot-
teita, etenkin rakennuselementeissä. 
Olisi myös hyvä, jos toimintaamme 
pystyttäisiin seuraamaan IoT-anturei-
den avulla, siten että parempi laadun-
varmistus sekä valmistuksen, kuljetuk-
sen ja varastoinnin aikana takaisi erin-
omaisen laadun myös valmiissa raken-
teissa automaattisesti.

Vahva usko tulevaisuuteen
Kolmannen polven perheyrityksessä 
työskentelevät tähyävät luottavaisina 
Lujan menestykseen tulevaisuudessa-
kin. Konserni on kasvanut viime vuo-
sien aikana merkittävästi. Mikko Iso-
talo nostaa esiin erityisesti Luja-yhtiöi-
den menestyksen Etelä-Suomessa sekä 
kansainvälistymisen. 

– Talonrakennusyksikkömme koko 
pääkaupunkiseudulla on kasvanut mer-
kittävästi. Lujatalolla olemme olleet nyt 
mukana yhä vaativammissa jättihank-
keissa, kuten Espoon sairaalan rakenta-
misessa. Betonipuolella olemme myös 
kansainvälistäneet toimintaamme. 

PITKÄT TYÖSUHTEET

Lujalle on leimallista erittäin pitkät työsuhteet. Konsernissa työskentelee 
useita yli 40 vuotta talon palveluksessa toimineita työntekijöitä.  
Mistä uskotte tämän johtuvan?

Tuija Schmidt: 
Uskon, että Lujalla viihtyvät yrittäjähenkiset, mukavat ihmiset jotka haluavat 
sitoutua perheyrityksen arvoihin.

Mikko Isotalo: 
Itse uskoisin, että meitä leimaavat rehellinen ja läpinäkyvä toiminta, jossa 
on toimittu arvojen mukaisesti. Olemme myös panostaneet johtamiseen ja 
yrityksen kasvaessa on annettu lisää vastuuta. Silloin ei ole haluttu vaihtaa 
aidan toiselle puolelle. 

Mirja Vainikainen:
Uskon, että yritys on koettu mielekkääksi ja luotettavaksi työpaikaksi. Työn-
tekijöistä on haluttu pitää huolta ja motivoituneet työntekijät ovat puoles-
taan sitoutuneet yritykseen ja sen arvoihin.

i

Tytäryhtiömme Fescon on myös tuo-
nut paljon uutta Luja-yhtiöön. Vaikka 
Fescon on kooltaan suhteellisen pieni, 
heillä on virtaa kehittyä ja tuoda mark-
kinoille yhä uusia ja parempia tuotteita.

Kaikkien kolmen mukaan tulevai-
suus näyttää hyvältä, rakennusalan kei-
nahtelusta huolimatta. Mirja Vainikai-
sen mielestä tulevaisuuden toiminnassa 
on aina edessä sekä haasteita että mah-
dollisuuksia. 

– Tulevaisuuden haasteena on pysyä 
mukana toimialan kasvussa ja kehityk-
sessä. Kilpailu on rakennusalan uusien 
toimijoiden myötä kasvanut. Omia toi-
mintoja kehittämällä meidän on mah-
dollista pärjätä kilpailussa. Tulevaisuus 
näyttää monilta osin valoisalta.

Tuija Schmidtin iloitsee, että toimin-
nan laajenemisesta ja liikevaihdon kas-
vusta huolimatta perheyrityksen leima 
on pystytty yrityksessä säilyttämään. 

– Mielestäni olemme onnistuneet 
siinä, että perheyrityksen henki ja yrit-
teliäisyys on onnistuttu säilyttämään 
ja uskon sen pitävän kilpailukykymme 
yllä jatkossakin.

Mikko Isotalon mukaan eteenpäin 
mennään hitaasti kiiruhtaen. 

– Jatkamme meille ominaista tapaa 
kasvaa, jossa kasvutavoitteemme ovat 
maltilliset, mutta mielestämme haasta-
vat ja tavoitteelliset. Rakentamista tulee 
aina olemaan, eli siinä mielessä työsar-
kaa riittää jatkossakin. 

Mikko Mirja



Lujabetoni kasvoi vahvasti 2016 ja 
teki hyvän tuloksen. Viime vuosi jäi 
historian kirjoihin asuinkerrostalora-
kentamisen boomivuotena. Asunto-
aloituksien määrä lähenteli jopa vuo-
den 1989 ennätyslukemia. Tätä kehi-
tystä johti pääkaupunkiseutu ja sinne 
rakennettavat vapaarahoitteiset sijoit-
tajavetoiset kerrostalokohteet. Toimiti-
lamarkkina oli edelleen vaisuhko ja se 
keskittyi muutamaan pääkaupunkiseu-
dun megakohteeseen ja erilaisiin sairaa-
laprojekteihin koko maassa.

Ruotsissa suhdanne oli erinomai-
nen ja rakentaminen vilkasta sekä val-
misbetoni- että elementtimarkkinassa. 
Sekä Lujabetong AB että Prefabmäs-
tarna Sverige AB tekivät erinomaisen 
tuloksen. Pietarissa taas markkina oli 
alavireinen Venäjän laskevasta talou-
desta johtuen. Tästä huolimatta OOO 
LujaBetomix pystyi tekemään kohtuul-
lisen volyymin ja tuloksen.

Lujabetoni-konsernin liikevaihto 
nousi 136,6 miljoonaan euroon (121,6 

milj. euroa v. 2015) sekä toiminnan 
todellista laajuutta paremmin kuvaava 
pro forma -liikevaihto nousi 150,5 
miljoonaan euroon (138,0 milj. euroa 
v. 2015). Konsernin tulos oli hyvä, 
samoin pro forma -tulos.

Nousukausi jatkuu 
toistaiseksi
Lujabetonin vuosi meni investointien ja 
kehitystyön osalta vahvan kasvun tavoit-
telussa. Useita merkittäviä investointeja 
päätettiin toteuttaa ja aloitettiin vuoden 
2016 aikana, tavoitteena lisätä merkit-
tävästi asuntorakentamisen toimituksia 
edelleen. Edelleen valmisteltiin mer-
kittäviä investointeja käynnistettäväksi 
vuoden 2017 puolella, mukaan lukien 
uusia tehdaslaajennuksia.

Uskomme suhdanteen säilyvän 
hyvänä ja kerrostalorakentamisen vetä-
vän edelleen vahvana vuoden 2017 
ajan. Maailman poliittisella kartalla 
näkyy talouskasvua vaarantavia pilviä, 
mutta näkemyksemme mukaan nämä 

eivät ehdi vaikuttamaan realisoitues-
saankaan kovin merkittävästi vuoden 
2017 toimituksiin. Ruotsissa ennus-
tamme ennätyssuhdanteen jatkuvan 
vahvana. Venäjällä rakentaminen piris-
tynee hieman.

Kiitän koko henkilöstöämme tulok-
sekkaasta työstä vuoden 2016 aikana, 
sekä asiakkaita ja yhteistyökumppanei-
tamme meitä kohtaan osoitetusta luot-
tamuksesta.
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LUJABETONI KASVOI 
VUONNA 2016

RI JUSSI TANHUANPÄÄ ON LUJATALON 
UUSI TOIMITUSJOHTAJA

Jussi Tanhuanpää siirtyi Lujatalon 
toimitusjohtajaksi Finnparkin toimi-
tusjohtajan tehtävistä. Hän on toiminut 
myös vuodesta 2015 lähtien Luja-yhti-
öiden hallituksen jäsenenä. Tanhuan-
päällä on pitkä kokemus rakennus-
alasta; hän on toiminut eri rakennus-
alan tehtävissä vuodesta 1985 lähtien – 
enimmäkseen NCC:lla, jossa hän toimi 
viimeksi aluejohtajana ja toimialajohta-
jana. 

Tuore toimitusjohtaja toteaa yrityk-
sen olevan hienossa iskussa. Seuraa-
vat askeleet ovat toteuttaa uutta strate-
giaa ja vahvistaa yrityksen valtakunnal-
lisuutta. 

– Ajattelen niin, että kun olemme 
valtakunnallinen yritys, niin meidän 
pitää myös toimia siten. Se ei tarkoita 
sitä, että se paikallinen yrittäjyys ja 
henki, joka on meitä lähellä, saisi hei-
kentyä yhtään. Jatkossa pyrimme myös 
kehittämään ja kasvattamaan toimin-
taamme siten, että olemme yhtä vah-
voja kaikissa kasvukeskuksissa. Voi-
simme tehdä yhteistyötä entistä syvem-
min ja keskitetymmin, vaikka hank-
keet totta kai toteutetaan paikallisten 
toimijoidemme kanssa. Tulevaisuu-
dessa haluaisin, että pääsisimme use-
amman kerran tekemään samalle asiak-
kaille hankkeita. Jatkuvuus syntyy vain 

luottamuksen kautta. 
Jussi Tanhuanpää iloitsee uudesta 

tehtävästään eteenpäin menevässä 
rakennusalan konsernissa. 

– Yhtiö on todella hyvässä kunnossa, 
joten minun ei ole tarpeen tehdä mitään 
dramaattisia muutoksia. Sen sijaan olen 
etuoikeutettu siinä mielessä, että olen 
hallitustoiminnan kautta ollut vaikut-
tamassa ja hyväksymässä uutta strate-
giaa. Mielestäni Lujatalon tulevaisuu-
den strategia näyttää juuri siltä, miltä 
rakennusyhtiön strategian pitää näyt-
tää. Asioita ei siis tarvitse uudelleenar-
vioida, vaan nyt eletään eläväksi tark-
kaan suunniteltuja toimenpiteitä. 

Mikko Isotalo 
toimitusjohtaja, Lujabetoni Oy

Maaliskuun 16. päivä Lujatalon toimitusjohtajana aloittanut Jussi Tanhuanpää uskoo 
valtakunnalliseen toimintaan, osaamisen jakamiseen ja yhdessä kehittämiseen.



Fescon-konsernin   liikevaihto 
kehittyi vuonna 2016 suotuisasti. Kui-
vatuote- ja hiekkaliiketoiminnan liike-
vaihdoksi muodostui 21,6 miljoonaa 
euroa ja tulos oli hyvä. Vuoden 2016 
lopussa Fescon ja Hiekkapojat Oy fuu-
sioituivat ja toiminta jatkuu yhteisen 
Fescon-brändin alla.

Rakentamisen kuivatuotteissa men-
nyt vuosi oli tyydyttävä, mutta markki-
noiden kasvu oli odotettua heikompi. 
Erityisesti kesäkauden heikko myynti 
rautakaupoille ja rakennusliikkeille tuli 
yllätyksenä, vaikkakin syksy oli nor-
maalia vilkkaampi. Onnistuimme laa-
jentamaan vesieriste- ja laatoitustuottei-
den myyntiä hyvin ja erityisesti uudet 
pumpattavat linjasaneerausmenetelmät 
ovat löytäneet käyttäjäkuntansa. 

Hiekkaliiketoimintamme on laajen-
tunut nopeasti. Olemme lisäksi tehneet 
merkittävää tuotekehitystyötä lämpö-
voimateollisuudelle. Fesconilla on kehi-
tetty uusi petimateriaali voimalaitok-
sissa käytettävän perinteisen arinahie-
kan tilalle. Tämän ansiosta kattilassa 

tarvittavan petimateriaalin tarve vähe-
nee vain neljäsosaan verrattuna muihin 
materiaaleihin. Tuote on testattu Metsä 
Boardin Kaskisten laitoksella. Tällä 
menetelmällä voimalaitosten on mah-
dollista vähentää polttojätteen määrää 
jopa 80 prosentilla ja päästöjään 30 pro-
sentilla. EU:n päästömääräysten kiristy-
essä menetelmän edut ovat merkittävät 
teollisuudelle niin taloudellisesti kuin 
ympäristöllisestikin. Uutta innovaatiota 
on tutkittu yhteistyössä VTT:n kanssa 
ja menetelmästä on jätetty patenttiha-
kemus.

Olemme kasvattaneet liiketoimin-
taamme myös urheiluhiekoissa, joissa 
pystymme tarjoamaan asiakkaille laa-
dukkaat tarkkuusseulotut hiekkatuot-
teet. Urheilukenttämateriaalien asiakas-
kunta koostuu mm. tekonurmi-, golf-, 
tennis-, pesäpallo-, ratsastus- ja yleis-
urheilukenttien valmistajista ja ylläpi-
täjistä. Palvelumme tulee paranemaan 
myös näille asiakaskunnille entisestään, 
sillä vuoden 2017 aikana Fescon raken-
taa uuden hiekankuivaustehtaan Haus-

järvelle. 
Vuoden 2016 aikana aloitimme lii-

ketoiminnan Ruotsissa, jossa toimimme  
Fescon AB nimellä. 

Tuotekehityksemme tuloksien ja 
näillä näkymin hyvän markkinatilan-
teen vuoksi odotuksemme vuodelle 
2017 ovat kovat ja uskomme lujasti, 
että Fesconin kasvu jatkuu myös kulu-
vana vuonna merkittävänä.
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FESCONILLA HYVÄ 
TULOSVUOSI

Toimitusjohtajien 
terveiset...

Luja on 60 vuoden ikäinen perheyri-
tys, jossa omistajat ovat näkyvästi läsnä 
jokapäiväisessä toiminnassa. Jussi Tan-
huanpään mukaan tämä tuo virkistävää 
vaihtelua pörssiyrityksen toimintaan. 

– Päätöksenteko perhevetoisessa yri-
tyksessä on selkeästi suoraviivaisempaa. 
Pörssiyhtiöissä päätöstä haetaan useasta 
eri paikasta ja rajoja täytyy asetella erik-
seen. 

Tanhuanpää iloitsee myös siitä, että 
Lujat arvot ovat aidosti osa operatiivista 
toimintaa. 

– Lujat arvot ovat äärimmäisen 
helppo allekirjoittaa. Arvot ovat silloin  
parhaimmillaan, kun niitä ei tarvitse 
muistaa sanasta sanaan, vaan niitä ele-
tään voimassa olevan arvomaailman 
mukaisesti. Niihin arvoihin on myös 
helppo tukeutua silloin, kun ympärillä 
oleva ala on näinkin rankka ja raadolli-
nen. Kun tältä arvopohjalta ponnistaa, 
on vaikea kuvitella, ettei yritys menes-
tyisi. 

Kimmo Peltola
toimitusjohtaja, Fescon Oy

Vapaa-ajalla Jussi 
Tanhuanpää harrastaa 
paitsi koripalloa, hän 
myös mentoroi nuoria 
vastavalmistuneita 
astumaan työelämään.
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Teksti Petra Nikkinen

LIPPU KORKEALLA
Rakennusala oli viime vuonna pitkästä aikaa vahvassa kasvussa. Kasvusta huolimatta alan 

suhdanneherkkyys tuo edelleen epävarmuutta tulevasta.

Rakennusteollisuuden pääeko-
nomisti Sami Pakarisen työ on tut-
kia talouden suhdanteita ja ennustaa 
rakennusalan tulevia näkymiä. Ei vält-
tämättä helppo tehtävä, mutta Pakari-
sen mukaan varsin mielenkiintoinen. 
Tällä hetkellä rakennusalalla kulkee 
paremmin kuin pitkään aikaan. Ennen 
kaikkea uudisrakentaminen porskuttaa 
vauhdilla. 

– Alalla mennään tällä hetkellä var-
sin hyvää vauhtia. Silti viime vuonna 
saadut kovat kasvuluvut selittyvät sillä, 
että olemme tulleet jo useamman vuo-
den alaspäin. Sen takia meillä on nyt 
reilusti ponnistusvaraa.

Ennen finanssikriisiä vuonna 2007 
käynnistettiin useita toimitilaraken-

tamisen hankkeita, tehtiin kauppa-
keskuksia ja liiketiloja, jonka jälkeen 
rakentaminen pysähtyi täysin. 

– Rakentamisen viime vuodet ovat 
olleet todella synkkää aikaa, jolloin ala 
on tullut alaspäin nopeammin kuin 
muu talous. Kaikki tyssäsi vuonna 
2007. Nousimme siitä kuitenkin aika 
nopeasti ylös erityisesti vuonna 2010, 
kun alalle tuli elvytystoimia. Euroalu-
een kriisi aiheutti kuitenkin sen, että 
vuoden 2011 aikana alalla lähdettiin 
tasaiseen alamäkeen, joka kesti vuoden 
2015 kesään asti. 

Silti Pakarisen mukaan nyt kannat-
taa pitää lippua korkealla. Kun seitse-
män viime vuotta on ennustettu hänen 
mukaansa aina liian optimistisesti ja 
jouduttu korjailemaan talousennus-

tetta alaspäin, niin nyt ensimmäistä ker-
taa moneen vuoteen ennusteita korjat-
tiin ylöspäin. 

– Tätä ei ole tapahtunut sitten 
finanssikriisin jälkeen.

Rakentamisen kehitys Suomessa on 
luonnollisesti luupin alla. Alan suotui-
sat taloudelliset vaikutukset heijastuvat 
koko kansantalouteen sekä kysynnän ja 
kasvun ennusteisiin. Tämä vuosi näyt-
tää rakentamisen osalta hyvältä. Kun 
viime vuonna käynnistetyt hankkeet 
rakennetaan loppuun, töitä riittää var-
sin mukavasti myös tälle vuodelle. Paka-
rinen pohtii kuitenkin jo tulevaa. 

– Näkymä tähän vuoteen on hyvä, 
mutta jos katsomme vuoteen 2018 asti, 
niin tarvitsemme laaja-alaisempaa kas-
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vua. Rakentamisen kannalta seuraavan 
vuoden, kahden aika kertoo paljon. Isot 
teemat ovat miten asuntorahastot tule-
vat jatkossa reagoimaan markkinatilan-
teeseen. Tällä hetkellä valmistuu hyvin 
paljon heidän rakennuttamiaan pieniä 
vuokra-asuntoja. Nyt katsotaan, löy-
tyykö niihin kaikkiin vuokralaisia. Toi-
nen teema on teollisuusrakentaminen. 
Kun Suomen talous ei ole kasvanut, 
niin maassa ei ole myöskään investoitu 
teollisuusrakentamiseen. Nämä pysyvät 
vielä kysymysmerkkeinä. 

Heiluttaako 
maailmantilanne 
suomalaista 
rakennusteollisuutta?
Rakennusala on poikkeuksellisen suh-
danneherkkä, joten se tekee tulevaisuu-
den ennustamisesta hankalaa. Kaikki 
vaikuttaa kaikkeen, toteaa Pakarinen. 

– Nousu- ja laskusuhdanne näky-
vät hyvin voimakkaana rakennusalalla. 
Suomi on tyypillisesti pieni avotalous, 
jossa nojataan vahvasti vientiin. Kun 
vientisektori lähtee vetämään, teolli-
suus elpyy, investoinnit elpyvät, työt-

tömyys lähtee laskuun ja kotitalou-
det luottavat kuluttamiseen – sen jäl-
keen vasta lähdetään tekemään asun-
toinvestointeja. Tämä ala tulee yleensä 
aina viiveellä, tosin viime vuosi oli sii-
täkin poikkeuksellinen, että rakenta-
minen reagoi ensimmäisenä suhdanne-
käänteeseen. 

Poliittisia riskejä on aina ollut, joten 
siinä ei Pakarisen mielestä ole mitään 
uutta. 

– Totta kai riski on olemassa, että glo-
baalista taloudesta tulee jotain sellaista, 
joka vaikuttaa myös meihin. Mikä ettei 
Trumpin valintakin voi vaikuttaa suo-
malaiseen rakennusalaan. Tosin eristäi-
sin nyt presidenttiasian siitä faktasta, 
että Yhdysvaltain talous on kasvanut jo 
kymmenen vuotta putkeen. On enem-
män kuin todennäköistä, että maan 
talous menee taantumaan tämän vuosi-
kymmenen aikana. Mitä myöhemmin 
se tapahtuu, sen parempi myös Suomen 
taloudelle, jotta ehditään saada kas-
vua myös meille. Täytyy muistaa, että 
Suomi ei ole koskaan irrallaan ympä-
röivästä maailmasta. Kun kansainväli-

nen ympäristö tulehtuu jollain tavalla, 
se heijastuu luonnollisesti myös raken-
nusalaan Suomessa.

Alueelliset erot dominoivat
Rakentamisessa on edelleen suuria alu-
eellisia eroja Suomessa. Tämä trendi 
tulee Pakarisen mukaan jatkumaan 
myös tulevaisuudessa. 

– Kaupungistuminen elää vahvasti. 
Tällä tarkoitan myös sitä, että jokai-
sessa maakunnassakin kaupungistumi-
nen on voimakas trendi. Kun tutkitaan 
vielä maakuntien keskuksia, kymme-
nen vuoden päästä maakunnatkin kil-
pailevat keskenään. Yliopistolliset kes-
kussairaalat ovat aika hyvä indeksi sille, 
mitkä keskukset tulevat pysymään suu-
rina rakentamisen näkökulmasta. 

Väki muuttaa sinne, missä uudis-
rakentamista tehdään. Heikot vuo-
det ovat pakottaneet rakennusyritykset 
tehostamaan toimintojaan ja mietti-
mään, miten ja millä panostuksilla tule-
vaisuuteen kannattaa lähteä. Pakarinen 
ei vaikuta innostuneelta nykyisestä tren-
distä rakentaa paljon pieniä asuntoja. 

Sami Pakarinen iloitsee, että 100-vuotiasta 
Suomea on hienoa juhlia rakennusalan suo-
tuisalla kehityksellä. 
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– Nykyinen asuntorakentaminen 
on vahvasti sijoittajien ohjaamaa. Kun 
haetaan vuokratuottoa, niin silloin ei 
luonnollisesti rakenneta omakotitaloja. 
Pohdin kuitenkin, että miten kysyntä-
lähtöistä tämän hetken asuntoraken-
taminen on. Ei se kaiketi ole kenen-
kään itseisarvo asua mahdollisimman 
ahtaasti.  Muistetaankohan tämä aika 
kahdenkymmenen vuoden päästä siitä, 
että Suomessa rakennettiin silloin aivan 
älyttömän pieniä asuntoja?

Vuonna 2010 syntyi suurin ikä-
luokka 1990-luvun laman jälkeen. 
Pakarista kiinnostaa, tuleeko nyt piikki 
isojen asuntojen kysyntään, kun iso ikä-
luokka lähtee syksyllä kouluun. 

– Nyt kun talous kasvaa ja työttö-
myys helpottaa sekä suurin lapsi-ikä-
luokka sitten 90-luvun laman lähtee 
koulutaipaleelle, niin aiheuttaisiko se 
sen, että isoista asunnoista tulisi kysyn-
tää? Meillä on kuitenkin olemassa 

patoutunutta kysyntää. Nyt on tingitty 
ja asuttu pienemmissä asunnoissa – läh-
tisikö nyt isojen asuntojen kauppa kas-
vuun? Tätä on vielä vaikea arvioida.  

Nyt tarvitaan osaavaa 
henkilöstöä
Rakennusteollisuuden mukaan ala työl-
listää tällä hetkellä neljännesmiljoona 
ihmistä. Kun kiinteistöala ja siihen liit-
tyvät palvelut lasketaan mukaan, raken-
nusteollisuudessa työskentelee yli puoli 
miljoonaa henkilöä. 

Pääkaupunkiseudun muuttoliike ja 
siitä johtuva asuntojen kysyntä pitä-
vät rakennusliikkeet kiireisinä. RT:n 
tutkimuksen mukaan rakennusalalla 
oli viime vuonna keskimäärin 9 400 
työllistä enemmän kuin toissavuonna. 
Ensimmäiset signaalit osaavan työ-
voiman puutteesta näkyivät jo viime 
vuonna. 

– Viime keväänä oli jo selvää, ettei 

joitakin työmaita pystytä käynnistä-
mään, koska osaavasta työmaajohdosta 
oli pulaa. Erityisesti isoissa projekteissa 
tarvitaan kokenutta väkeä, joka on aihe-
uttanut myös sen, että korjaustyömailta 
palkataan väkeä uudispuolelle. 

Pakarisen mielestä kaupungistumi-
nen on rakennusliikkeille iso mahdol-
lisuus.

– Samalla se on kuitenkin myös suu-
rinta huolta aiheuttava, koska tällä het-
kellä osaavan työvoiman saaminen on 
meillä kaikkein keskeisin uhka. Tämä ei 
koske ainoastaan työnjohtoa vaan myös 
suorittavaa porrasta. 

Jos Pakarinen saisi neuvoa nuoria, 
vasta opintoihinsa suuntautuvia nuo-
ria, hän opastaisi heidät rakennusalalle. 

– Kysyntänäkymä pitää huolen siitä, 
että meillä tulee aina olemaan raken-
tamista. Ala on sellainen, jossa tarvit-
semme jatkuvasti lisää työntekijöitä. 
Töitä riittää tulevaisuudessakin.

Jos Pakarinen saisi neuvoa nuoria, vasta 
opintoihinsa suuntautuvia nuoria, hän 
opastaisi heidät rakennusalalle. 
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SUOMESSA TEHDÄÄN EUROOPAN 
PARASTA TYÖTÄ 

Suomalainen työ on lähes kaikilla mittareilla Euroopan parasta. Puolet 
suomalaisista kokee, että meidän tulisi olla ylpeämpiä siitä, mitä Suomessa 

osataan. Terve ylpeys hyvästä työstä voisi lisätä tuottavuutta ja luoda 
suomalaiselle työlle kilpailuetua.

Alkuvuodesta julkaistut viimeaikaiset kuluttajaba-
rometrit sekä Suomalaisen Työn Liiton marraskuussa 
2016 julkaisema Suomalaisen työn indikaattori kaikki 
osoittavat, että talous ja suomalaisten yritysten näky-
mät ovat kääntyneet nousuun. Yritysten investointiai-
keissa on myös selkeätä piristymistä, mikä on työlli-
syysasteen nousun ohella tärkein tekijä talouden elpy-
miselle. Erityisen vahvaa kasvu on ollut nimenomaan 
rakennusalalla.

Suomalainen työelämä pärjää kansainvälisissä ver-
tailuissa erinomaisesti. Vahvuuksiamme ovat mm. 
matala hierarkia ja vakaa sekä turvallinen työympä-
ristö. Viime vuosina olemme onnistuneet vähentämän 
työtapaturmia, sairauspoissaoloja ja pidentämään työ-
uria. Nämä ovat suomalaisen työn kannalta merkittä-
viä saavutuksia. 

Suomalaisen työn indikaattori osoittaa, että selvästi 
voitolliset yritykset investoivat henkiseen pääomaan, 
tuotekehitykseen sekä työntekijöidensä hyvinvoin-
tiin huomattavasti enemmän kuin tappiolliset yrityk-
set. Työntekijöihin panostaminen niin henkisen pää-
oman kasvattamiseksi sekä hyvinvoinnin osalta luovat 
hyvän pohjan menestymiselle. 

Yritysten näkökulmasta on myös erittäin tärkeää, 
että ne tuovat vahvasti esille omat arvonsa ja tekevät 
ne näkyviksi tekojen kautta – sekä henkilöstölleen että 
asiakkaille. Arvoista kertominen vahvistaa työntekijöi-
den ja asiakkaiden sitoutumista yritykseen sekä luo ter-
vettä ylpeyttä suomalaista työtä kohtaan.

Perheyrityksissä arvot ovat useimmiten koko toi-
minnan perustana ja niistä on luontevaa kertoa ulos-
päin. Tämä näkyy myös suomalaisten suhtautumisessa 
perheyrityksiin, sillä viime vuonna Taloustutkimuk-
sella teettämämme tutkimuksen mukaan peräti 86 % 
suomalaisista tunsi luottamusta perheyrityksiin, mikä 
oli korkein aste vertailussa muihin omistusmuotoihin. 

Me Suomalaisen Työn Liitossa pääsemme todista-
maan aitiopaikalta, kuinka jäsenyrityksissämme teh-

dään upeaa työtä – erikokoisissa yrityksissä, eri toi-
mialoilla ja eri puolilla Suomea. Nämä yritykset ovat 
aidosti ja rohkeasti ylpeitä työstään ja menestyksestään. 
Tämä ei kuitenkaan riitä – kaikkien meidän suoma-
laisten pitäisi pystyä uskomaan, että tekemämme työ 
on merkityksellistä ja arvokasta.

Kun itsenäinen Suomi täyttää sata, on juuri oikea 
aika juhlia suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. 
Kutsumme kaikki suomalaiset yritykset ja työntekijät 
jakamaan menestystarinoitaan ja siten pohtimaan ja 
näyttämään, miten suomalainen työ pitää meidät maa-
ilmankartalla myös seuraavat sata vuotta. 

Suomi100 -ohjelmaan kuuluvassa Made by Finland 
-kampanjassamme on mukana erikokoisia yrityksiä ja 
organisaatioita eri toimialoilta. Kaikkia yhdistää yksi 
asia: terve ylpeys omasta työstä. Toivomme, että kaikki 
suomalaiset voivat jakaa tämän ylpeyden mahdolli-
simman laajasti, samalla kun teemme niitä tarvittavia 
muutoksia, joiden varassa suomalainen työ menestyy 
myös seuraavat sata vuotta. 

Tero Lausala, toimitusjohtaja
Suomalaisen Työn Liitto
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YTIMEKKÄÄSTI

LUJABETONI.FI ON UUDISTUNUT 

MIKKELINPUISTOON LUJABETONIN 
NÄYTEPIHA

LUJABETONIN 
HENKILÖSTÖ KASVAA

LUJABETONI MUKANA 
VIHERTEKNIIKKA-
TAPAHTUMASSA  

Olemme avanneet uudistetut nettisivumme osoitteessa www.lujabetoni.fi. Entistä 
asiakaslähtöisemmin suunniteltujen nettisivujen rakenteessa on panostettu visuaali-
suuteen, tuotteiden selkeään esillepanoon, selkeään tuotetietoon ja näyttäviin refe-
rensseihin. 

Päätason navigoinnin on tarkoitus helposti johdattaa halutulle alasivustolle; tuottei-
siin, tarjoamiimme ratkaisuihin, referensseihin, tehdasverkostoon jne. 

Henkilö- ja tehdasyhteystiedot on löydettävissä selkeästi nyt useammasta kuin yhdestä 
paikasta. Pääsivun oikean yläkulman Haku-toiminnolla voit myös kätevästi hakea tie-
toa.

Ensi vuoden asuntomessut pidetään Mikkelissä. Messujen yhteydessä on mahdol-
lisuus vierailla Mikkelipuistossa, joka on upea puutarhamatkailukohde aivan Mikke-
lin keskustan tuntumassa. Alueen 42 hehtaariin on suunniteltu sekä mallipuutarhoja 
että luontoalueita. 

Lujabetoni on suunnitellut täksi kesäksi Mikkelipuistoon näyttävän näyttelypihan, 
jossa on mahdollisuus tutustua Lujabetonin laatoitusratkaisuihin. Kävijöille alue tar-
joaa ideoita ja vinkkejä omaan pihaan ja puutarhaan. 

Lujabetonilla on panostettu kehitystyö-
hön ja betonikuljetuksien koordinointiin. 
Taloon on nimitetty kaksi uutta kehitys-
päällikköä, Miro Harjumäki ja Perttu 
Ruuska. Pekka Ruotsalainen on nimi-
tetty koordinoimaan betonin kuljetuksia. 
Jukka Latvala on aloittanut pienpaalu-, 
perustusratkaisujen ja betonituotteiden 
myynnissä. 

Lujabetoni oli mukana Vihertekniikka-
tapahtumassa Jyväskylässä. Messuilla esitel-
tiin piharakentamisen uutuuksia ja laajaa 
valikoimaa ammattilaisille. 

Miro Harjumäki
Kehityspäällikkö

Perttu Ruuska
Kehityspäällikkö

Pekka 
Ruotsalainen 
Kuljetuspäällikkö

Jukka Latvala
Myyntipäällikkö
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MERKITTÄVÄ BETONITOIMITUS 
JÄNNEVIRRAN SILTAAN
Lujabetoni on saanut 
merkittävän siltakohteen 
betonitoimituksen, kun 
se toimittaa valmisbetonit 
Valtatie 9 parantamiseen 
Jännevirran sillan osalta. 

Jännevirran silta on Kuopion ja Siilinjärven 
rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka ylittää Sai-
maan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla. Sil-
lan rakentamisen lisäksi Valtatien linjauksen ja 
tasauksen parantamista tehdään noin 3 kilomet-
rin matkalla sillan molemmilla puolin. Lisäksi 
hankkeessa parannetaan yksityisteiden liittymiä 
ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä uusitaan tie- 
ja katuvalaistusta. Kohteeseen kuuluu vielä ali-
kulkusilta kevyelle liikenteelle ja paikalla valet-
tavia meluvalleja.

Hankkeen alustava kustannusarvio sisältäen 
sillan rakentamisen ja tiejärjestelyt on noin 43,2 
M€. Valmisbetonia urakkaan toimitetaan kaik-
kiaan noin 8500 m3. Suurin yksittäinen betoni-
toimitus on vuonna 2018 valettava sillan kansi, 
johon menee betonia kertavaluna noin 3500 m3. 
Kannen valuaika on noin 3,5-4 vuorokautta yhtä 
mittaa.

– Siltaprojekti on merkittävä ennen kaikkea 
siksi, että pääsemme näyttämään osaamistamme 
ja ensimmäistä kertaa toimittamaan betonia vas-
taavan kokoluokan siltaan Kuopion alueella, sillä 
näitä projekteja on todella harvoin tarjolla, sanoo 

Lujabetonin Savon alueen tehdaspäällikkö Jukka 
Leskinen.

Lujabetoni noudattaa projektissa Liikennevi-
raston määräämiä, kaikkia siltakohteita valmis-
betonin osalta koskevia tehostettuja laadunvar-
mistustoimenpiteitä. 

– Jokaisessa betonitoimituksessa testaamme 
betonin laatua tehtaalla ja työmaalla samanaikai-
sesti Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti, ker-
too vaativasta prosessista Lujabetonin Savon alu-
een laatuvastaava Jarno Keränen.

– Testaamme jokaisen eri betonikoostumuk-
sen ennakkoon erilaisin ennakkokokein ja hyväk-
sytämme kokeiden tulokset kohteen rakennus-
töiden valvojalla ennen kuin toimitamme kuta-
kin betonilaatua työmaalle. Aiomme toimittaa 
kohteen betonit huippulaatuisina, Keränen jat-
kaa.

Rakennustyöt käynnistyivät urakan kilpailu-
tuksen jälkeen syksyllä 2016. Rakentaminen kes-
tää arviolta kaksi vuotta, joten hanke valmistuu 
vuoden 2018 loppuun mennessä. Ensimmäiset 
betonitoimitukset on tehty joulukuussa erittäin 
hyvin vaativassa laatutasossa onnistuen.

JÄNNEVIRRAN 
SILTA
Hankkeessa rakennetaan nykyisen 
sillan eteläpuolelle uusi kiinteä 600 
metriä pitkä silta, jonka alikulkukor-
keus on 25 metriä. Kohteeseen toi-
mitetaan yhteensä 8500 m3 vaativia 
erikoisbetoneita kuten itsetiivistyvää 
betonia sekä siltarakenteisiin sovel-
tuvia P-lukubetonia Kuopion ja Siilin-
järven betonitehtailta.

Infografiikka: Liikennevirasto

i
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Teksti Petra Nikkinen, kuvat Elina Kontola

KIVI KERRALLAAN
Helsingin keskustassa on käynnissä 
useampi mielenkiintoinen korjaushanke. 
Yksi kiinnostavimmista on Helsingin 
maamerkin, Kansallismuseon tornin, 
peruskorjaus. Vaativaan kunnostukseen 
laastit toimittaa Fescon.

Helsingin Mannerheimintiellä vallitsee alkukevään kir-
pakka pakkaspäivä. Jatkuva liikenne virtaa kohti keskustaa 
aivan Kansallismuseon vierestä. Vieressä oleva Eduskunta-
talo on huputettu, samoin Kansallismuseon torni. Vuonna 
1906 rakennettu torni on odottanut korjausta jo useita vuo-
sia. Ilmasto-olosuhteet ja eittämättä ympäröivä varsin vilkas 
liikenne ja tärinä ovat vahingoittaneet kulttuurihistoriallisesti 
tärkeää helsinkiläistä maamerkkiä. 

Viime keväänä käynnistynyt korjaustyö tuo tornin enti-
seen loistoonsa ja rakentajan IKJ Rakennuksen mukaan teh-
dään kestämään vähintään seuraavat 100 vuotta. Torni käy 
perusteellisen korjauksen läpi: luonnonkiviverhouksen takana 
oleva märkä tiilimuuri korjataan ja kuivataan. Tiilisenään 
tehdään myös tuuletuskanavisto rappausverkosta ja laastista 
muotoilemalla. Julkisivun lisäksi kunnostetaan torin ikku-
nat, luukut, pellitykset ja välipohjat. Myös pääsisäänkäynnin 
vuolukivikoristeet konservoidaan. Yksilöllisten kivien takia 
työ vaatii tekijöiltään vankkaa osaamista. 

– Jokainen tornin n. 3 500 kiveä on ensin numeroitu 
ennen sen irrottamista, kertoo IKJ Rakennuksen työnjoh-
taja Teuvo Kivimäki. 

Teuvo Kivimäki esittelee puhelinta, johon tulevat tiedot 
tornin lämpötiloista. 
– Meillä on seitsemän anturin lämmönmittausjärjestelmä, 
joka pitää huolta, että tornissa on jatkuvasti vähintään +5 
astetta. Mikäli häiriöitä tulee, saan niistä tiedon omaan 
puhelimeeni, ajasta riippumatta. 
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Fesconilta laastit
Fescon toimittaa museon torniin tarvit-
tavat laastit. 
– Teimme erikoistyönä laastin Kansal-
lismuseolle, koska kyseessä on histori-
allinen kohde, johon vakiolaasti ei sovi. 
Teimme useampia versioita, joita ver-
tailimme. Laastin piti olla laadultaan ja 
värisävyltään juuri sellainen, joka kelpaa 
paitsi meille valmistajina, myös rakenta-
jalle, rakennuttajalle ja Museovirastolle, 
kertoo Fesconin myyntipäällikkö Ville 
Hiltunen. 

Kehittelytyön takana toimii Fesco-
nin tuotekehityspäällikkö Raimo Nie-
melä, jonka käsialaa Fesconin haasta-
viin kohteisiin suunniteltavat tuotteet 
sekä ylipäätään yrityksen uusimmat 
tuotteet ovat. 

– Kansallismuseon laastin suunnitte-
lussa reunaehtoina olivat muun muassa 
suunnittelijan ja Museoviraston näkö-
kohdat. Huomioitavaa oli paitsi väri ja 
sideainesuhteet, myös urakoitsijan työ-
tavat ja tuotannon näkökohdat. 

Tornista ei ole aiemmin irrotettu 
luonnonkiviä, vaan ne ovat pysyneet 
paikoillaan koko tornin historian ajan, 
yli 110 vuotta. Paitsi rakennustyöltä, 
myös siihen liittyviltä tuotteilta odote-
taan erittäin korkeaa laatua. Fescon vas-
tasi tähän huutoon mielellään. Aiempaa 
kokemusta löytyy mm. Kallion kirkon, 
Turun taidemuseon ja Tampereen tuo-
miokirkon laastihankkeissa. 

– Kansallismuseon torniin käytettä-
vien laastien suunnittelussa piti ottaa 
huomioon rakenteen erityispiirteet eli 
rakennuksen luonnonkiviverhous. Kivi-
aineksen rakeisuuden hallinta on aina 
tärkeää eli hyödynnetään pakkautu-
vuusteorioita käytännön tasolla kuten 
pitää. Myös huokostus on huomioitava, 
eli keskeistä on oikeanlainen huokostus 
pinta-aktiivisilla lisäaineilla. 

Kivi kiveltä
Rakennuksen kunnostuksesta vastaa 
IKJ Rakennus, joka on erikoistunut 
kivi- ja ympäristörakentamiseen. Yri-
tys on ollut toteuttamassa vaativia koh-
teita ympäri Suomea, joista tunnetuim-
pia ovat mm. Helsingin Tuomiokirkko, 
Kansallisteatteri ja Rautatieaseman 
torni. Toiminnan ytimessä ovat laatu ja 
vanhan kivirakennuskulttuurin kunni-
oittaminen korjaustyössä. Vaikka tornin 
jokainen kivi on irrotettu ja numeroitu 
sekä laskettu maan tasalle yksitellen, työ 
on edennyt rivakasti ja jopa aikataulus-
taan edellä. 

– Kaikki kivet irrotettiin avaamalla 
saumat ja piikkaamalla kivet irti. Sen 
jälkeen ne numeroitiin ja laskettiin alas 
kiskon avulla kunnostusta varten. Osa 
kivistä oli haljennut, joten ne korjattiin 
samalla. Kivien paino vaihteli viidestä 
kilosta lähes tuhanteen kiloon, kertoo 
IKJ:n Teuvo Kivimäki. 

Kivimäen mukaan erityisesti tornin 
eteläpääty – ehkä juuri sääoloista joh-
tuen – oli ollut säälle altis. 

– Tiilien piti ensin kuivua, koska eri-
tyisesti sieltä ne olivat läpimärkiä. 

Rakennetta muutettiin samalla vas-
taamaan tämän päivän olosuhteita ja 
osaamista. 

– Olemme poistaneet tiiliseinästä 
hapertunutta pintaa. Kun tiilimuuri on 
ollut valmis ja kuiva, olemme rakenta-
neet siihen päälle tuuletuskanaviston 
ja asentaneet lämmityskaapeloinnin. 
Lisäksi torniin on asennettu teräsput-
kia, joiden avulla mahdollisen konden-
saation myötä kosteus tulee hallitusti 
ulos eikä jää sisään rakenteisiin. Lopuksi 
kaikki kunnostetut kivet kiinnitetään 
takaisin täsmälleen alkuperäisille pai-
koilleen. Väleihin laitetaan Fesconin 
laastit. Tähän mennessä tornin seiniin 
on mennyt 50 lavallista Fesconin tuot-
teita. Aikamoisia määriä olemme siten 

Kauniit vuolukivestä tehdyt patsaat 
puhdistetaan konservaattoreiden 
avulla. 
– Ne puhdistetaan ns. 0-luokan 
hiekkapuhaltimella. Puhumme 
henkäyksestä, eli sitä voisi verrata 
siihen, että pyyhkäisisimme pape-
ria, jossa on nimikirjoitus. Nimikir-
joitus lähtee, mutta paperin pinta ei 
muutu lainkaan. Patsaiden terävät 
pinnat eivät saa pyöristyä lainkaan. 

KANSALLISMUSEON 
TORNIN 
PERUSKORJAUS
Rakennusaika 06/2016–09/2017
Rakennuttaja Senaatti Kiinteistöt
Rakentaja IKJ Rakennus Oy
Laastitoimittaja Fescon Oy

i

ehtineet käsittelemään laastiakin. 

Fesconilla ollaan tyytyväisiä vaati-
vien projektien tuomiin haasteisiin. 
Yritys kehittyy ja kasvaa, tuoterepertu-
aari laajenee. Kansallismuseon kaltaiset 
hankkeet tuovat mukavaa lisämaustetta 
päivittäiseen kehitystyöhön. Tämä työ 
uusien tuotteiden kehittämiseksi on jat-
kuva prosessi, sanoo tuotekehityksestä 
vastaava Raimo Niemelä. 

– Yksittäinen kehitysprojektikin on 
aina myös prosessi, jolla on jatkuvuutta 
jopa vuosikymmeniä. Olen ollut onne-
kas saadessani toimia vuosien mittaan 
lukuisten fesconilaisten ja ulkopuolisten 
huippuasiantuntijoiden kanssa.
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Fesconin tehtaalla tehdään 
pitkäjänteistä kehitystyötä entistä 
parempien pinnoitteiden eteen.

Fesconin Hausjärven tehtaan labora-
toriossa käy täysi tohina. Laadunvalvon-
tapäällikkö Harri Heimo esittelee labo-
ratorion yhteyteen rakennettua uutta 
laajennusosaa, joka mahdollistaa paitsi 
nestemäisten tuotteiden varastoinnin, 
myös testitilat tuotteiden testaukseen. 

– Entistä laajemmat tilat mahdollis-
tavat sen, että voimme testata asiakkai-
demme kanssa tuotteita mahdollisim-
man lähellä työmaaolosuhteita. Testi-
tilan avulla näemme isommassa mitta-
kaavassa, miten tuotteet käyttäytyvät. 
Tällä haemme käyttökokemusta ja jos 
tarve vielä vaatii, niin säädämme tuot-
teita optimiin.

Laboratorio ja tuotekehitystiimi 
työllistävät Fesconilla kuusi henkilöä. 
Ryhmän ”propellipää”, Fesconin tuo-
tekehityspäällikkö Raimo Niemelä on 
työskennellyt Fesconin tuotekehityk-
sessä jo vuosikymmeniä. 

– Raimon vastuulla on uusien 
tuotteiden kehittäminen. Minä toi-
min enemmän laadunvalvontapuo-
lella ja työnjohtajan roolissa. Lisäksi 
meillä työskentelee neljä todella osaa-
vaa ammattilaista laboratorion puolella. 

Ylpeitä avainlipusta
Fesconilla arvostetaan uusien tuotteiden 
kehitystyötä ja sille varataan sekä aikaa 
että resursseja. Uusien tuotteiden kehi-
tystyötä ei tehdä jäniksen selässä. 

– Prosessi on monesti hyvinkin 
pitkä, mutta toisaalta uusi tuote voi syn-

tyä ihan muutamassa kuukaudessa. Jot-
kut tuotteet voivat olla yhden, kahden 
reseptin takana, toiset vaativat taas pit-
kän tuotekehitystyön.

Uusi tuote testataan Hausjärven 
laboratoriossa ensin laboratorio-olo-
suhteissa. Sen jälkeen tuote toimite-
taan tehtaalle tehdasvalmistusta varten. 

– Tehtaan valmistama tuote poik-
keaa aina hieman meidän laboratoriossa 
valmistamasta tuotteesta. Testaamme ja 
mahdollisesti säädämme vielä tuotetta 
tämän jälkeen ja kun tuote vaikuttaa 
meistä hyvältä, lähdemme sen kanssa 
työmaalle. Olemme paikalla tekemässä 
laadunvalvontaa, jotta näemme miten 
kaikki sujuu.

Ennen työmaata tuotteita testataan 
kuitenkin mm. olosuhdekaapeissa, 
joissa erilaisten sääolosuhteiden avulla 
testataan tuotteiden kestävyyttä. 

– Voimme säätää vaikkapa kosteutta 
tai kuumuutta ja niiden avulla tutkia, 
mitä tapahtuu millekin tuotteille eri 
olosuhteissa. Tulokset kertovat meille 
paljon siitä, miten markkinoille tulevaa 
tuotetta pitäisi vielä kehittää. 

Tehtaan laboratoriosta löytyy mm. 
oma sävyttämö, jolla haetaan asiakkaille 
juuri heidän toivomiaan värisävyjä. 

– Meidän uusi sävyttämö nopeuttaa 
toimituskapasiteettiamme ja mahdollis-
taa kokeilut täydellisten värisävyjen löy-
tämiseksi.

Kaikki kehitystyö tehdään Suomessa. 
– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, 

että Suomessa tuotteiden kehittäminen 
sekä valmistaminen ovat aivan täyden 
kympin arvoinen asia. Suomi on hyvä 
maa valmistaa meidän tuotteitamme; 
meillä on hyvää hiekkaa, hyvät hiekka-
varannot ja tunnemme paikalliset sää-
olot. Myös tuotteet jälkihoito toimii – 
jos tuotteessa on vika, olemme itse pai-
kalla tutkimassa, miten asia korjataan. 

Harri Heimo toteaa, että onnistu-
nut lopputulos on kolmen yhteensopi-
van asian summa. 

– Ensin on onnistunut tuote, seu-
raavaksi on ihminen, joka työn tekee ja 
kolmantena tulevat olosuhteet. Kaikki 
kolme on saatava toimimaan. 

Uusien tuotteiden kehittelyssä sekä 
tarkat korvat että asiakasverkostot ovat 
avainasemassa. 

– Kyllä me valtaosaltamme kehi-
tämme uusia tuotteita asiakaspalauttei-
den ja -vinkkien avulla. Meillä tuoteke-
hitys käynnistyy usein asiakkaiden tar-
peista ja toiveista. Totta kai sen lisäksi 
innovoimme itsekin. 

Iloisia onnistumisia
Fescon on valmistanut toimintavuo-
siensa aikana useita laadukkaita pin-
noitteita. Yritys tekee myös tilauksesta 
vaativiin erityiskohteisiin tarvittavia 
tuotteita erikseen. Yksi viime vuosien 
hyvistä onnistumisista on Harri Hei-
mon mukaan pumpattava lattiatasoite 
LB7. Tuote pumpataan suoraan sanee-
rattavaan tilaan ja levitetään saman tien. 
Tuote sekoitetaan maatasolla ja siirre-
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tään kohteeseen pumpulla. Heimon 
mukaan tuote kovettuu vuorokaudessa 
ja on pinnoitettavissa seitsemän vuoro-
kauden kuluttua. 

– Tuote säästää paitsi aikaa ja rahaa, 
se on myös kätevä ja nopea käyttää. 

Tuotekehitystyö LB7:lle oli nopea ja 
suoraviivainen. 

– Toimeksiannon saatuamme kehit-
telimme Raimon kanssa tuotetta siten, 
että se oli valmis testipumppauksiin 
alle puolessa vuodessa. Testailimme 
sitä pumpuissa 28 metriin asti ja kaikki 
toimi hienosti. Täytyy kuitenkin muis-
taa, että se on vasta tuotteen alkutaival. 
Sen valmistuttua se täytyy osata myydä 
työmaille oikein. 

LB7:n ja muista suosituista tuotteista 
huolimatta täydellinen tuote vielä odot-
taa tuloaan. 

– Totta kai se odottaa, muuten meillä 
ei olisi töitä, nauraa Harri Heimo. 

– Olen valtavan ylpeä siitä, mitä 
saamme täällä tuotekehityksessä aikai-
seksi. Tohdimme sanoa, että me 
olemme tämän tehneet! Kun itse käy 
läpi kaikki hankaluudet, testit ja muu-
tokset, mitä onnistuneen tuotteen val-
mistus vaatii, on helppo arvostaa val-
mista ja toimivaa tuotetta. Onnistumi-
nen on ison työn tulos. 

Laborantti Taru Ryyti tutkii 
näytteiden kuivumisaikoja.

Meillä tuotekehitys käynnistyy 
usein asiakkaiden tarpeista ja 
toiveista.
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TÖITÄ YMPÄRISTÖN ETEEN

Luja-yhtiöiden tavoitteena 
on paitsi rakentaa 
laadukkaita ja aikaa 
kestäviä rakennuksia, 
samalla myös minimoida 
rakentamisesta aiheutuvat 
ympäristökuormitukset. 

Kestävä rakennuttaminen ja 
samalla rakentamisen ympäristö-
vaikutusten minimointi ovat täysin 
mahdollisia toimintatapoja. Se vaatii  
tosin sitoutumista ja tahtoa. Näin uskoo 
ympäristöasiantuntija Pirkko Airaksi-
nen, joka edistää ympäris töasioita Luja-
talolla. 

Rakennettu ympäristö vastaa hie-
man alle 40 % koko Suomen energian-
käy töstä ja kasvi huonepäästöistä. 
Rakennus- ja purku toiminta puoles-
taan muodostavat noin 33 % Suo-
messa syntyneiden jät tei den kokonais-
määrästä. Energian käytön tehostami-
nen, jäte kuor mi tuksen vähentäminen 
ja kasvihuone kaasupäästöjen leikkaa-
minen pitäisikin olla jokaisen raken-
nusliikkeen työ listalla. Luja-yhtiöt on 
tehnyt ympäris töasioiden eteen töitä jo 
useita vuosia. Lujalla on ollut käytössä 
vuo desta 2004 lähtien sertifioitu ISO 
14011 ympäristöjärjestelmä. Ympä-
ristöjärjestelmä varmistaa, että Lujan 
toiminta täyttää lakisääteiset ja viran-
omaisvaatimukset sekä myös toimin-
nan jatkuvan parantamisen.

– Joillakin isoilla rakennusyrityksillä 
on sama ympäristösertifikaatti, mutta 
meillä järjestelmä koskee koko konser-
nia sekä Lujan jokaista yritystä ja yksik-
köä koko Suomessa. Sertifikaatti var-
mistaa, että toimimme lakien ja asetus-
ten mukai sesti ja olemme sitoutuneet 
paran tamaan toimintaamme vuosittain. 

Sitoutumisella Airaksinen viit taa  
pitkäjänteiseen työhön, jossa koko  
konsernissa kartoitetaan merkit tävi m-
mät ympäristönäkökulmat, asete taan 
ympäristötavoitteet ja -päämäärät, ja 
seurataan, miten näihin tavoitteisiin 
päästään. Luja-yhtiöissä mm. tarkkail-
laan energiankäyttöä, mitataan hiili-
diok si dipäästöjä, suositaan vähä pääs-

Ympäristö on tärkeä Lujatalon ympäristö-
asiantuntija Pirkko Airaksiselle. 
– Ympäristö merkitsee minulle paljon. 
Olen tehnyt sen eteen töitä 20 vuotta.  



21 www.luja.fi

TÖITÄ YMPÄRISTÖN ETEEN
töisiä materiaaleja ja pyritään vähen-
tämään jätemääriä. 

 – Jos mietitään ympäristön kuor-
mittavuutta, työmailla siihen liittyy 
materiaalitehokkuus – syntynyt jäte 
pitäisi lajitella ja energiankulutus mini-
moida. Meillä työmailla monet käy-
tännön ympäristöteot liittyvät jäte-
huoltoon, energiankulutukseen ja 
ympäristöriskien minimoimiseen. Näi-
den tavoitteiden avulla parannamme 
toimintaamme vähentämällä ympäris-
töhaittojamme. 

Töitä puhtaamman 
tulevaisuuden eteen
Voisi kuvitella, että perinteisellä raken-
nusalalla ympäristöasioita tutkiva ja 
edistävä ympäristöasiantuntija on  
se välttämätön paha, joka häiritsee mui-
den normaalia päivittäistä työn tekoa. 

– Näin ei todellakaan ole, vakuut-
taa Airaksinen. 

– Käyn auditoimassa todella paljon 
työmaitamme ja vastaanotto on poik-
keuksetta erittäin asiallista. Minut ote-
taan aina hyvin vastaan ja ilokseni opin 
itsekin samalla paljon työmaan toimin-
nasta. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä ja 
sitä, että olemme aktiivisesti läsnä työ-
mailla. 

Puhtaamman ympäristön eteen teh-
tävä työ tuo paitsi parempaa elämän-
laatua tuleville sukupolville, säästää 
myös rakentajayritykselle riihikuivaa 
rahaa. 

– Olemme saaneet todella hyviä 
onnis tumisia tarkkojen toimen pi tei   -
demme ansioista. Kun esimer kiksi työ-
maiden jätemääriä on saatu minimoi-
tua ja kasvatettua lajittelu prosenttia, 
teemme samalla merkittävää rahallista 
säästöä. Materiaalihukan pienentymi-
nen itsessään tuo vielä tätäkin suurem-
mat säästöt. 

Pirkko Airaksinen toteaa, että 
monesti tässäkin onnistutaan, jos tah-
toa löy tyy. Hyvä työmaan johtaminen 
on tässä avainasemassa.

– Tehokkaan ja hyvin johdetun työ-
maan tunnistaa siitä, että jätettä syn-
tyy minimaalisesti. On hullua aja-
tella, että ensin maksetaan materiaa-
lista ja sen jälkeen siitä, että tätä samaa 
materiaalia viedään työmaalta pois  
jätelavalla. Tämä on jatkuvaa työtä ja  
aina eteen tulee vielä jotain paran-
nettavaa, joiden perusteella tehdään 
korvaavia toimenpiteitä. 

Tällä hetkellä Luja on ainoa raken-
nusliike, jolla on valtakunnallinen jäte-
huoltosopimus kaikkia paikkakuntia 
koskien. 

– Tämä mahdollistaa meidän työ-
maiden jätehuollon kehittämisen aivan 
toisella tavalla. Esimerkiksi jätehuolto-
koulutukset ja -suunnitelmat pidetään 
ja tehdään jokaiselle työmaalle ja ylipää-
tään toimintamalli pystytään hiomaan 
samanlaiseksi ympäri Suomea. 

Työmaan siisteys, laatu ja turval-
lisuus ovat kuitenkin vain osa isoa  
kuvaa. Laajassa mittakaavassa Airak-
sinen painottaa rakentamisen laadun 
tärkeyttä. 

– Kun mietitään asioita isommin, 
niin mitä energiatehokkaammin me 
osaamme rakentaa, sen parempi se on 
ympäristön kannalta. Rakennuksen 
elin kaaren aikana sen energiankulutus 
on kuitenkin se kaikkein isoin asia.  

Pirkko Airaksinen iloitsee, että yhä 
useammat rakennusliikkeet lähtevät 
myös mukaan ympäristötalkoisiin. 

– Tosin se on toistaiseksi usein niin, 
että isoimmat yritykset ottavat pää-
sääntöisesti nämä asiat huomioon ja 
pienemmissä yrityksissä on enemmän 
vaihtelua. Meillä Lujalla nämä asiat ovat 
kulkeneet mukana jo vuosia. 

Uusia sovelluksia ja  
vihreää sähköä
Ympäristöasioiden näkökulmasta myös 
digitaalisaatio on tuonut uutta raken-
nusalalle. 

– Erilaiset mobiilisovellukset hel pot-
tavat työmaan arkea. Meillä on käytös-
sämme mm. jätehuollossa raksa nappi, 
millä tilataan lavan tyh jennykset nap-
pia painamalla. Säh köiset asiakirjat 
korvaavat paperi lappujen pyörittelyn, 

LUJATALO OLI ENSIM-
MÄISEN 0-ENERGIATA-
LON RAKENTAJA
Kuopioon rakennettiin vuonna 2010 
Suomen ensimmäinen nollaenergia-
kerrostalo. Rakennus perustuu passii-
vitalolle tyypillisiin energiatehokkai-
siin rakenneratkaisuihin, joita täyden-
tää talon oma uusiutuvan energian tuo-
tanto.

Kuopion nollaenergiakerrostaloon val-
mistui 47 asuntoa. Nollaenergiatalo 
tuottaa yhtä paljon energiaa kuin se 
kuluttaa. 
Kuopion nollaenergiakerrostalossa 
energiaa tuotetaan aurinkopaneeleilla, 
minkä lisäksi hyödynnetään maaläm-
pökaivoa. 

i
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viiva koodista saa materiaalitietoja esim.  
käyt tö turvallisuuteen ja vaa ral lisiin kemi -
kaaleihin liittyen, ympäristövahin got  
ja -havainnot saadaan suoraan tieto kan  taan 
kuvan kera, jätemäärätiedot ja energianku-
lutus menevät suoraan tieto kantaan ja mm. 
kokouspöytäkirjoihin. Olemme panosta-
neet riskienhallintaketjuun työmaan alusta 
lähtien. Nämä toimenpiteet helpottavat ja 
nopeuttavat työtämme. 

Airaksinen iloitsee myös mallintamisen 
kehittymisestä, joka tuo uusia mah dol-
lisuuksia ympäristöasioihin. 

– Materiaalitietojen hallinta paran-
tuu ja materiaalihukka pienenee. Samoin  
elinkaaren aikaisten ympäristö asioi-
den hallinta paranee, näitä ovat mm.  
rakennuksen energiankulutus, hiilijalan-
jälki ja puhtaudenhallinta työmaalla. Nämä 
ovat meille merkittäviä työtä ja ympäristöä 
helpottavia toimen piteitä. 

Lujalla huomioidaan myös vaihto-
ehtoisia tapoja käyttää vihreää sähköä. 
Lujatalon työmaiden kilpailutettu sähkö 
on tuotettu tuulivoimalla vuodesta 2014 
lähtien. 

– Tuulivoima on täysin päästötön ja 
uusiu tuva energiantuotantomuoto, mikä 
tukee päämääriämme vähentää toi min-
nastamme aiheutuvia haitallisia ympä-
ristövaikutuksia ja minimoida hiili-
dioksidipäästöjä. 

Airaksisen mukaan tuulivoima hanki-
taan alkuperätakuita käyttäen, mikä mah-
dollistaa uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan sähkön hankinnan irrallaan 
sähköntoimituksesta ja sähkönmyyjästä. 
EU:n uusiutuvan energian direktiivin 
mukaiset sähkön alkuperätakuut takaavat 
hankitun määrän sähköntuotantoa uusiu-
tuvilla energianlähteillä tuotetuksi. 

– Kaikkein tärkeintä on tietysti ener-
giankulutuksen vähentäminen itses sään. 
Työmaan alussa asetamme sille energian-
kulutustavoitteen, jonka alle pitäisi päästä. 
Viime vuonna 75 % työmaista alitti ener-
giankulutustavoitteensa.  Kulu tetun säh-
köenergian haitat pyritään minimoimaan 
tämän jälkeen tuulivoimalla. Meillä tuu-
livoima lasketaan ehdottomasti ilahdut-
tavaksi onnistumiseksi. Olemme Lujalla 
ensimmäinen rakennusalan yritys, joka 
lähti tuulisähköön mukaan. 

Pirkko Airaksinen näkee rakennusalan 
tulevaisuuden entistä vihreämpänä. 

– Meillä rakennetaan Suomessa hyvin. 
Meillä on laadukkaat ja energiatehokkaat 
talot. Jo se on valtavan iso askel ympäris-
tölle. 

12 400 MWh

SÄÄSTÖÄ TUULISÄHKÖLLÄ

2 591 600 kg CO2

=

479

LUJATALON TYÖMAILLE OSTETTU 
TUULISÄHKÖÄ KOLMESSA VUODESSA

KOMPENSOITUNEET CO2-PÄÄSTÖT YHTEENSÄ

VÄHENTYNEILLÄ PÄÄSTÖILLÄ AJAISI LUJATALON TYÖSUHDEAUTOILLA 

ELI MAAPALLON YMPÄRI

KIERROSTA

VASTUULLINEN SUOMALAINEN RAKENNUSLIIKE
© Lujatalo Oy 2016

CO2 max  
135 g/km

1 9 1 9 7 0 3 7
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SATAVUOTIAAN SUOMEN KUNNIAKSI
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna monet yritykset ovat tuoneet markkinoille 

omia juhlavuoden mallistoja. 

Nuppu on juhlavuoden valaisin, 
jonka on suunnitellut Ritva-Liisa 
Pohjalainen. Nupun varren muotoilun 
ansiosta Nuppua voi pitää kahdessa 
eri asennossa. 

melaja.fi 

Iittala juhlistaa Suomen 100 
vuotta ultramariininsinisillä 
sävyillä. Mallistoon kuuluu 
mm. ikoniset Aalto-maljakko, 
Kivi-tuikki ja Mariskooli. 
Kaikki ultramariininsiniset 
tuotteet valmistetaan Suo-
messa, Iittalan lasitehtaalla.
 
iittala.com 

Räväköistä printeistä tunnettu Finlayson on tuonut juhlavuodelle 
Tamminiemi-saunamalliston. 
 
finlayson.fi 

Artek juhlistaa Suomen itsenäisyyttä julkaisemalla Aal-
lon L-jalkapöydän kivenvalkoisena ja uusissa linoleu-
min sävyissä. . 

artek.fi 

Marimekon Veljekset-tyynynpäällinen 
on yksi juhlavuoden tuotteista. 

marimekko.fi
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UUSI PESÄ PÄÄSKYSILLE
Pikkuiset päiväkotiryhmät tiaiset, pääskyset ja peukaloiset odottavat kevättä ja 
siirtymistä uuteen kotipesään, kun Porvoon kaupungin Kevätkummun alue 
saa täysin uuden päiväkodin. Päiväkotia rakentaa Kaakkois-Suomen Lujatalo.

Mäntykummun päiväkodin uudis-
rakennus kohoaa matalien oma-
kotitalojen takaa kuin varkain. Tois-
taiseksi koko rakennus on vielä hupu-
tettu, mutta kohtaa pienet ensi                                     -
asukkaansa toukokuun alussa päivä-
kodin valmistuttua. Viereisellä ton tilla 
käy vielä kuhina, kun lapset viettä vät 
päiväänsä Mäntykummun van has sa 
päiväkodissa. Päiväkoti toimii paikal-
laan, kunnes uusi päiväkoti on valmis-
tunut – sen jälkeen se puretaan. 

– Vanha päiväkoti on rakennettu 
1970-luvulla ja niin huonossa kun-
nossa, ettei sitä kannattanut ryhtyä 
korjaamaan. Vanhassa rakennuksessa 
on myös sisäilmaongelmia. Aika nope-
asti tehtiin päätös, että tilalle kannat-
taa rakentaa täysin uusi päiväkoti, koska 
5–6 ryhmän päiväkoti ei riitä tämän 
alueen tarpeille, kertoo projektia luot-
saava Porvoon kaupungin projek-
tipäällikkö Tony Lökfors. 

Kaupunki teki päätöksen, jonka 
mukaan alueelle rakennetaan Porvoon 
ensimmäinen kaksikerroksinen kah dek-
san ryhmän päiväkoti. Uuden päiväko-
din tilat ovat muuntuvia ja monikäyt-
töisiä. Valoisassa aulassa aukeaa korkea 
tila, ympärillä on har monisesti tiilisei-
niä suurikokoisia, mutta pienille päivä-
kotilaisille sopivaan korkeuteen mitoi-
tettuja ikkunoita. Tilat on suunniteltu 
avoimiksi siten, että ne muuntuvat 
käyttötarpeiden mukaan. 

– Lisäksi uuden tilojen joihinkin 
huoneisiin, esimerkiksi nukkumatiloi-
hin ja johtajan huoneeseen, on suun-
niteltu asennettavaksi lattioihin teks-
tiilimattoa, joka parantaa akustiikkaa 
ja luo viih tyisyyttä. Tätä kokeillaan nyt 
ensim mäiseen päiväkotiin täällä Por-
voossa, sanoo Lökfors.

Rakentaminen on sujunut ajallaan ja 
kommelluksitta. Lujatalolta työ maasta 
vastaa kokenut rakennusalan ammatti-

lainen, vastaava mestari Pekka Frilan-
der tiimeineen. 

– Ei meillä ole ollut projektin kanssa 
mitään yllätyksiä, rakennustyömaalla 
tehtävä työ on ihan samaa kuin ennen-
kin.

Rakennus valmistuu projektin johto-
urakkamallia apuna käyttäen, jossa Por-
voon kaupunki ja Lujatalo sitou tuvat 
työskentelemään yhdessä parhaan lop-
putuloksen eteen. Pekka Frilande-
rin mukaan työ etenee säännöllisessä 
yhteis työssä. 

– Urakkamuoto vaatii sen, että 
palavereissa istutaan ehkä enemmän 
kuin normaalisti ja seuranta ja sään-
nöllisempää. Työtä tehdään yhteistyössä 
ja kehitetään hanketta samalla kuin ede-
tään. 

Aktiivista rakentamista 
Porvoossa
Porvoon kaupunki kasvaa paraikaa riva-
kalla tahdilla. Kaupunki saa muutto-

Kuvan etualalla näkyy vielä vanha, 
purettava päiväkoti. Takana häämöt-
tää uusi valmistuva päiväkoti.
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UUSI PESÄ PÄÄSKYSILLE

voittoa työllisistä, jotka ovat usein kor-
keasti koulutettuja lapsi perheitä. Muut-
toliike tuo alueelle paitsi euroja, myös 
edesauttaa Porvoon houkuttelevuutta. 
Alueella raken netaankin nyt vilkkaasti. 
Kaupungin valtuusto hyväksyi juuri 
mittavan Länsirannan rakennushank-
keen, jolla vahvistetaan keskustan veto-
voimaa. Myös päiväkoteja ja kouluja 
kunnos tetaan sekä uudistetaan. Tony 
Lök forsin mukaan Porvoon alueella 
on nyt käynnissä elinkaarehanke, jossa 
uudistetaan erityisesti alueen kouluja ja 
päiväkoteja. 

– Meillä on juuri nyt menossa viisi 
kohdetta, joihin on varattu 42 miljoo-
naa euroa. Kyseessä on kolmen päi-
väkodin ja kahden koulurakennuk-
sen rakennus hankkeet. Toki muitakin 
hankkeita on käynnistymässä. Mei-
dän vanhat rakennuksemme alkavat 
olla siinä kunnossa, että nuoret ja lap-
set tarvitsevat uusia tiloja. Myös alu-
een muuttovoitto vaikuttaa rakenta-
miseen. Porvoolla on ajatuksena tämän 
1970-luvulla rakennetun Kevätkum-
mun alueen laajentaminen itäpuolelle, 
johon on suunnitteilla 5 000 uutta asu-
kasta. Heille on totta kai kaavoitettu 
omat päivä kodit, mutta sitä mukaa kun 
raken netaan, tämäkin päiväkoti voi tar-
jota tiloja alueelle muuttaville lapsille.

Pian valmistuva päiväkoti saa kii-
tosta paitsi alueen pienten päiväkoti-
laisten vanhemmilta, myös Tony Lök-
forsilta, jonka mukaan hanke on eden-
nyt suunnitellusti. 

– Aikataulullisesti työmaa on eden-
nyt mainiosti. Joitakin haasteita urakka-
muodossa on, kun suunnitelmat eivät 
ole täysin valmiita kuten kiinteä-
hintaisessa urakkamuodossa. Ongel-
mat ovat olleet onneksi aika pieniä. Eri-
tyisen hyväksi päätökseksi lasken sen, 
että rakennuksen ympärillä on suoja-
teltta, jonka sisällä kaikki työ tapahtuu. 
Tämä on siisti työmaa ja työt menevät 

oikeassa järjestyksessä eteenpäin. Työ-
maalla on myös P1-puhtausvaatimus, 
jota on noudatettu hyvin. 

Loppusuoran häämöttäessä myös 
tahti kiristyy. Pekka Frilander lupaa 
Lujatalon puolelta, että valmiita ollaan 
toukokuun alussa, kuten on sovittu. 

– Rakennus on sovitusti valmis sisä-
puolelta. Pihatöille laadimme juuri par-
aikaa aikataulusuunnitelmaa.  

Pihatöiden yhteydessä kesän aikana 
vanha Mäntykummun päiväkoti jyrä-

tään maan tasalle. 
– Mitään säästettävää siellä ei vali -

tettavasti ole. Vanhan päiväkodin tilalle 
nousee ulkovälinevarasto, toteaa Tony 
Lökfors.

Kohta pääskyset, tiaiset ja muut 
pienet päiväkotilaiset pääsevät tutus-
tumaan uusiin ja viihtyisiin tiloihinsa. 
Kun talo on täynnä, päiväkodissa tou-
huaa päivän aikana maksimissaan lähes 
190 lasta. 

Pekka Frilander ja Tony Lökfors seuraavat aktiivi-
sesti päiväkodin valmistumista.

MÄNTYKUMMUN PÄI-
VÄKOTI, PORVOO 
Kerrosala 2074 m2

Tilavuus 10700 m3

Rakennuttaja Porvoon kaupunki
Rakentaja Lujatalo 
Rakennusaika 04/16–05/17
Kustannusarvio 7,5 miljoonaa euroa

i
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LUJALLA TYÖLLÄ 
TULOSTA

Lujan liikevaihto puoli miljardia vuonna 2016

Viime tilikausi oli Lujalla hyvän tuloksen vuosi. Konsernin liikevaihto nousi 
ensimmäisen kerran historiassa puolen miljardin euron tuntumaan.

Liikevaihtoa kertyi 496,8 miljoo-
naa euroa (468,0 milj. euroa) ja kasvu-
prosentti oli 6,1 %. Silti liikevoitto-
taso oli yhtiölle ennätyksellinen, 5,1 % 
liike vaihdosta (4,1 %). Liikevoittoa ker-
tyi euroissa 25,5 miljoonaa (19,2 milj. 
euroa). Yhtiö on myös sangen vaka-
varainen, omavaraisuusaste on vah-
vistunut vuosi vuodelta ja ylsi nyt jo 
hyvään 43,8 prosenttiin. 

Luja-yhtiöt panostaa edellisten vuo-
sien tapaan kehitystyöhön, joka takaa 
tulevaisuuden kilpailukyvyn. Tutki-
mus- ja kehitystoimintaan käy tettiin 
kaikkiaan 16 miestyövuotta. Henki-
löstömäärä pysyi jokseenkin ennallaan, 
1364 (1371). Hienoinen lasku johtuu 
aliurakoinnin kasvusta sekä toimin nan 
tehostamistoimenpiteistä. Hen kilöstö 
on perheyhtiössä sangen pysy vää, kes-
kimääräinen työsuhteen pituus on 9,8 
vuotta.

Luja-yhtiöihin kuuluu ”lähipiiri-
yhtiönä” myös sisaryhtiö Fescon Oy. 
Sen liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa 
(18,4 milj. euroa). Vaikka Fescon ei 
kuulu juridiseen konserniin, toimii se 
yhteisen Luja-brändin alla. Kaikkien 

Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu liike-
vaihto oli 523 miljoonaa euroa (484,2 
milj. euroa).

Lujatalolla vahva kivijalka 
asuntotuotannossa
Lujatalo teki viime vuonna kokonai-
suudessaan hyvän tuloksen, mutta  
alueelliset vaihtelut oli vat suuria.  
Lujatalo on ollut perin teisesti vahva 
asun torakentaja. Kerrostalo raken-
taminen jatkuikin Uudellamaalla vilk-
kaana ja Lujatalo sai osansa uudis-
rakentamisen kokonaisvolyymin kas-
vusta.

Lujatalon liikevaihto oli 365,3 
miljo onaa euroa (353,4 milj. euroa) ja 
se kasvoi noin 3 % edelliseen vuoteen 
verrat tuna. Korjausrakentamisen liike-
vaihto oli 78,3 miljoonaa euroa (81,3 
milj. euroa) eli 22 % (23 %) koko Luja-
talon liikevaihdosta.

Lujabetonilla kerrostalot 
kysynnän runkona
Myös Lujabetonilla kerrostalotoi-
mitukset edustivat eri tuoteryhmissä 
suurinta volyymiä suhdannetta mukail-
len. Kysynnän veturina toimi pää kau-
punkiseudun asuinker ros talo markkina, 

jonne tehtiin ennätys vilk kaasti toimi-
tuksia. Toimitila markkina oli edelleen 
vaisuhko Suo messa. Ruotsissa rakenta-
minen kävi kuumana.

Lujabetoni kasvoi vahvasti 2016 ja 
teki hyvän tuloksen. Lujabetonin liike-
vaihto oli 136,4 miljoonaa euroa (121,6 
milj. euroa) ja se kasvoi 12,2 % edel-
liseen vuoteen verrattuna. Lujabeto-
nin tilikauden tulos oli kokonaisuu-
tena hyvällä tasolla. Suomen tulos oli 
hyvä. Tytäryhtiö Lujabetong AB:n tulos 
oli erinomainen, osakkuusyhtiö Prefa-
bmästarna Sverige AB:n hyvä. Osak-
kuusyhtiö OOO LujaBetomixin tulos 
oli koko naisuudessaan varsin tyydyttävä 
Venäjän talouden tilanne huomioiden.

Fesconin liikevaihtoa 
kasvattivat uudet tuotteet
Fescon-konsernin liikevaihto kehittyi 
suotuisasti vuonna 2016 ja oli 21,6 mil-
joonaa euroa (18,4 milj. euroa). Fesco-
nin tuloksen siivittivät kasvuun vesie-
riste- ja laatoitustuotteiden myyn nin 
nousu sekä uudet pumpattavat lin ja-
saneerausmenetelmät. Fescon aloitti 
liiketoiminnan Ruotsissa Fescon Ab 
-nimellä.
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Luja-yhtiöiden 
tulevaisuuden näkymät
Lujatalo jatkaa vahvaa asuntora ken-
tamistaan, tosin uudet asuntoaloituk-
set tehdään tarkkaan harkiten. Uusiin 
elinkaari- ja allianssihankkeisiin panos-
tetaan ja korjausrakentamisen osuutta 
lisätään. Lujabetoni tavoittelee sel-
keästi kasvavaa liikevaihtoa ja paran-
taa edel leen tulostaan. Kokonaisval-
taisilla beto nirakentamisen ratkai-
suilla haetaan erityisesti isoja mega-
luokan projekteja. Mielenkiintoisia 
uutuustuotteita ja –ratkaisuja tullaan 
lanseeraamaan pitkin vuotta. Esimer-
kiksi elementti valikoimaan tulee mul-
listava uusi tuote vuoden 2017 aikana. 
Isoja investointeja tullaan käynnistä-
mään, mukaan lukien uusia tehdas-
laajennuksia. Ruot sin korkeasuhdan-
teen myötä Luja   betoni odottaa kas-
vua sekä val mis  betoni liiketoiminnassa 
että ele menttivalmistuksessa. Fes-
con panos taa erityisesti uusien tuot-
teiden kehit tämiseen ja niiden markki-
nointiin. Hiekkaliiketoiminnan tuo tan-
to kapasiteettia laajennetaan ja siitä hae-
taan uutta kasvua.
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”Vuosi 2016 oli Luja-yhtiöille hyvä. 
Pääsimme sekä liikevaihdon että 
liikevoiton osalta historialliseen 

tulokseen. Myös henkilöstön 
hyvinvointiin ja asiakastyytyväisyyteen 

liittyvät mittarit näyttivät positiivisia 
kehityslukemia kautta linjan.”

Hannu Isotalo, hallituksen 
puheenjohtaja



TUOTESERTIFIKAATTI
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T EXPERT SERVICES OY

Fescoseal A+B 

vedeneristysjärjestelmä

FESCOSEAL A+B on erittäin joustava, nopeasti 
kuivuva, kaksikomponenttinen vedeneriste 
sisä- ja ulkokäyttöön. 

 Helposti levitettävä
 Nopeasti kuivuva ja joustava
 Erinomaiset tartuntaominaisuudet
 Kutistumaton
 Kestää klorideja, pakkasta ja ikääntymistä

>>
>>
>>
>>
>>

      KÄYTTÖKOHTEET
 Julkiset märkätilat
 Asuntojen vedeneristys
 Parvekkeet
 Terassit
 Pihasaunat

>>
>>
>>
>>
>>

Helpostikäsiteltäväpakkauskoko:10+10 kg

www.fescon.fi

UUSI monikäyttöinen 
vedeneriste sisä- ja ulkokäyttöön


