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LUJAN TARINA
Lujan perustaja Feliks Isotalo oli kotoisin
Alahärmästä, Isoo-Antin naapurista.
Pohjalaisella sisulla tämä kiertokoulun
käynyt entinen maanviljelijä, poliisi ja
maatalouskauppias kasvatti vuonna 1953
perustamansa Lujabetonin menestyväksi
yritykseksi.

Digitaaliset ratkaisut ovat
rakennusalan arkipäivää
Rakennusalan tuottavuus ei ole kehittynyt
samaa vauhtia kuin useimmilla muilla toimialoilla. Se on oikeastaan ollut lähes olematonta.
Asiaan on kuitenkin herätty ja tuottavuutta
haetaan kovasti muun muassa digitalisaation
kautta. Robotiikka ja 3D-tulostaminen antavat vielä odottaa itseään, mutta mallintaminen sekä erilaiset toimintaa tehostavat ja viestintää parantavat digitaaliset ratkaisut alkavat
olla arkipäivää. Näin on ainakin suuremmissa
rakennusliikkeissä, kuten Lujatalossa.

Tuottavuutta voidaan hakea myös siirtämällä aikaa ja henkilöresursseja vieviä työvaiheita työmailta tehtaisiin. Hyvänä esimerkkinä
tästä on Lujabetonin juuri markkinoille tuoma
Luja-Superlaatta, joka nopeuttaa merkittävästi
välipohjarakentamista. Luja-Superlaatta ei tuo
rakentajalle ainoastaan säästöä, vaan varmistaa myös paremman ja laadukkaamman lopputuloksen. Luja-Superlaatasta lisää lehtemme
sivulla 6.
Rakentamisen laatu on tuottavuuden lisäksi
koko toimialan yhteinen kehityskenttä. Laatutasoa voidaan nostaa osin samoilla keinoilla
kuin tehokkuuttakin. Aikaisemmin hinta oli
tilaajalle se tärkein urakoitsijan valintakriteeri.

Vaativaa valmisbetonia
Tampereen raitioteihin

SIVU

Se näkyi epäilemättä myös laadussa. Sittemmin
rakennusten kustannusvaikutuksia on alettu
tarkastella koko elinkaaren ajalta. Tämä on johtanut uusiin urakkamuotoihin sekä yhteistyömalleihin, jotka vaativat myös entistä parempaa yhteistyötä tilaajan, suunnittelijoiden, loppukäyttäjien ja urakoitsijoiden välillä. Lujatalo
on kehittänyt tähän tarpeeseen oman Lujariihityöpajamallinsa, josta lisää tämän lehden sivulla
12.
Vaikka teknologia toimialan kehitystyössä
korostuukin, ihminen on kuitenkin rakentamisessa aina tekemisen keskiössä. Kun toimiala elää tällä hetkellä huippusuhdanteessa, on
monen yrityksen suurimpia kasvun pullonkauloja osaavan henkilöstön saanti. Luja on monen
tutkimuksen perusteella toimialan vetovoimaisimpia työnantajia. Vetovoimaisuus kumpuaa
Lujan yrityskulttuurista, joka ruokkii motivaatiota, työssä viihtymistä ja keskinäistä luottamusta. Lujalaisuus tarkoittaa myös henkilöstöstä huolehtimista niin, että työkyky säilyy
hyvänä läpi koko työuran. Lujatalo voitti pääpalkinnon kansainvälisessä työhyvinvointi- ja
työturvallisuuskilpailussa määrätietoisella työllään ikääntyvien ihmisten työkyvyn ylläpitämiseksi. Siitä voit lukea enemmän sivulla 26.
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Feliks Isotalo toteutti rohkeasti uusia
ideoita ja kehitti itse tuotteita ja koneita.
”Nokkavainullaan” hän ennakoi asiakkaiden tarpeet. Feliks Isotalo loi kovalla työllä
ja esimerkillään LUJAT-arvot, joita noudattamalla seuraava sukupolvi on laajentanut
Lujan Suomen suurimpien joukkoon kuuluvaksi rakennusalan konserniksi – osaavaksi 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 %).
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Lujatalo rakentaa
uuden kaupunki
-keskuksen Järvenpäähän
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Rakennustyömaille
suunniteltu kosteudenhallintakoulutus palkittiin
Rakennusfysiikkaseminaarissa jaettu
Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto
myönnettiin tänä vuonna rakennustyömaan
kosteudenhallintakoulutukselle ja sitä
kehittäneelle työryhmälle. Asiantuntijana
mukana oli Lujatalon työpäällikkö Hannu
Pekkarinen.
Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto jaettiin tänä
vuonna kolmatta kertaa. Palkinnolla halutaan korostaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan ja rakenteiden kosteusteknisen
toimivuuden kriittistä roolia rakennuksen toteutuksessa. Tänä
vuonna palkinto myönnettiin työryhmälle, joka on kehittänyt
rakennustyömaalle kosteudenhallintakoulutuksen.
– Meidän tavoitteena oli lähteä suunnittelemaan koulutus,
jolla on sama tavoite ja sama painoarvo kuin työturvallisuuskortilla, kertoo työryhmän jäsen, työpäällikkö Hannu Pekkarinen Lujatalolta.

Jussi Hirvelä
brändijohtaja, Luja-yhtiöt
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Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimaa hanketta
on kehitetty noin kahden vuoden ajan. Tavoitteena oli järjestää koulutus, joka herättää huomioimaan kosteudenhallinnan
merkityksen työmailla.
– Meidän ajatuksena on, että jokainen työmaalla toimiva
ymmärtäisi kosteudenhallinnan ennaltaehkäisyn merkityksen.
Eli kiinnitetään huomiota ja tartutaan asioihin silloin, kun työmaalla on esimerkiksi vesikatto pressutettu huonosti, villoja ei
ole suojattu tai huomataan talon ympärillä oleva kosteuslähde,
jota ei ole huomioitu, toteaa Pekkarinen.
Koulutuksessa käydään läpi rakennusfysiikkaa hyvin käytännönläheisesti ja sitä tuetaan runsailla käytännön esimerkeillä. Lopuksi on tentti. Kortti on voimassa viisi vuotta.
Hankkeen ensimmäinen pilottikohde on joulukuun alussa
Lujatalon työmaa Espoossa.
– Tämä ensimmäinen pilottikoulutus järjestetään työmaalla,
mutta jatkossa tavoitteena on sen saaminen yhtenäiseksi alan
koulutukseksi, aivan kuten työturvallisuuskortti.
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Toimitusjohtajien
terveiset...
SUPERLAATALLA KOHTI
TULEVAISUUDEN RAKENTAMISTA
Lujabetonille 16.11.2017 on historiallinen päivä: tällöin julkistetaan Luja-Superlaatta,
uuden sukupolven välipohjalaatta kerrostalorakentamiseen.
Superlaatta edustaa mielestämme
suurinta teknologista hyppäystä kerrostalojen välipohjarakentamisessa sitten ontelolaatan kehittämisen: ontelolaatan ongelmista on opittu ja nyt siirrytään kevytsorainserteillä kevennetyn,
asiakkaalle valmiin välipohjaelementtirakentamisen maailmaan.

Tuotteemme tarjoaa välipohjiin valmiit kylpyhuoneputkitukset viemäreineen, tehdasasenteisen lattialämmitysputkituksen tai -johdotuksen, umpinaisen massiivirakenteen ilman ääni- ja
vesiongelmia, sekä selvästi aikaisempaa
nopeamman ja turvallisemman työmaan asennusvaiheen. Jopa palon- ja
ääneneristävyydet ovat huomattavasti
parempia kuin ontelolaatassa.
Uskommekin, että Superlaatta-ratkaisu edustaa tulevaisuuden välipohjarakentamista kerrostalomarkkinassa.
Myös toimisto- ja sairaalarakentamisessa tuote on omiaan: oikeastaan
kaikki tekniikkaa sisältävät lämpimien

www.luja.fi
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tilojen välipohjat ovat Superlaatan ylivoimaa, vaikka kerrostalomarkkina
onkin ensimmäinen kohteemme.
Tuotteemme tulee saataville heti Siilinjärvelle rakentuvan tuotantokapasiteetin avulla. Etsimme kuumeisesti
Etelä-Suomesta soveltuvaa valmista
hallitilaa Superlaatan tuotannon aloittamiseen MultiMaster-tuotantokonseptimme avulla. Samalla modulaarisella linjastollamme voidaan nimittäin
tuottaa myös vanhan liiton ontelolaattoja. Lisäksi linja on täysin mobiili, eli
siirrettävissä toisiin tiloihin.

rostalomarkkinassa. Näihin palaamme
hieman myöhemmin. Kokonaisuutena näemme, että vallitseva korkeasuhdanne, omat investointimme sekä
Superlaatta tekevät vuodesta 2018 Lujabetonille ennätysvilkkaan.
Toivottavasti saamme Superlaatan
pilottiprojektin liikkeelle teidänkin
kanssanne, arvoisa asiakkaamme, vuoden 2018 aikana.

Pääkaupunkiseudun läheisyydessä
(60…120km) sijaitsevien 150+ -metristen hallien myyntihousut jalassa olevia omistajia pyydetäänkin ilmoittautumaan Lujabetonille :)
Superlaatta tuo Lujabetonille myös
mittavia muita investointeja, kun tähtäämme kattavien kokonaispakettien toimittajaksi koko Suomen ker-

Mikko Isotalo
toimitusjohtaja, Lujabetoni Oy

RAKENTAMISTA HUIPPUSUHDANTEESSA
Elämme vuosittaisen asuntorakentamisen
kappalemäärissä jo huippusuhdannetta, joskin
rakennettavissa kuutioissa olemme vielä aiempia
ennätysvuosia alemmalla tasolla.
Tällä hetkellä rakentamisen mää-

rää rajoittaa vielä kaavoitetun tonttimaan niukkuus sekä ammattirakentajien ja työnjohtajien riittämättömyys.
Lujatalo tulee jatkossa panostamaan erityisesti tonttien kehittämiseen yhteistyössä kaupunkien kanssa.
Lokakuussa saamme Uudenmaan
asuntorakentamisen alueyksikköön
kokeneen kaavoitusarkkitehdin
Pekka Harstilan, joka on toiminut
aiemmin Pirkkalan ja Pirkanmaan
liiton kaavoitusjohdossa sekä rakennusliikkeessä. Pekan erityiskykynä
ja intohimona on yhdistää erilaisia
paikkatietoja. Kun kykenee havainnoimaan samanaikaisesti erilaisia tietokantoja sekä liittämään niihin henkilökohtaista osaamista, syntyy päätelmiä tulevaisuuden sijainneista,
käyttömahdollisuuksista ja tonttitarpeista. Esimerkkeinä Pekan oivalluksista voidaan mainita ymmärrys
Tampereen asemanseudun potentiaalista, josta käynnistyi Kansi- ja
areenahanke sekä Lielahden tehdasalueen mahdollisuus muodostua voimakkaan rakentamisen keskittymäksi tulevan ratikkalinjan toisena napana, kun toisessa päässä on
jo Hervanta. Tämän seurauksena
syntyy Tampereelle Hiedanrannan
kaupunginosa. Toivotamme innolla
Pekka Harstilan mukaan innovatiivisien lujalaisten joukkoon tuottamaan todellista lisäarvoa asiakkaillemme.
Toiseen markkinakapeikkoon,
osaavien rakentajien resurssiniukkuuteen, vastaamme tekemällä Luja-

talosta yhdessä henkilökuntamme
kanssa entistäkin vetovoimaisemman työantajan. Olemme jo nyt
hyvällä polulla, josta yhtenä tunnustuksena mainittakoon keväällä vastaanottamamme Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston ensimmäinen palkinto eri-ikäisten työntekijöiden työkykyyn keskittyneessä
kilpailussa. Se on teema, joka koskettaa meitä kaikkia työelämässä ja erityisesti rakennusalalla työskenteleviä
– keinot, joilla kehitämme ikääntyvien työntekijöiden työkykyä ja sen
ylläpitoa.
Meillä Lujatalossa toimintamme
keskiössä ovat asiakkaidemme tarpeet ja toiveet, laadukas rakentaminen, oma sitoutunut henkilökuntamme, jatkuva osaamisen kehittäminen ja uusien innovaatioiden
aktiivinen käyttöönotto. Uskon, että
näillä teemoilla pärjäämme jatkossakin ollen yksi alan halutuimmista
työnantajista.

Yhdessä rakentaen,
Jussi Tanhuanpää
toimitusjohtaja, Lujatalo Oy

Kimmo Peltola
toimitusjohtaja, Fescon Oy

VAUHTIA
HIEKKALIIKETOIMINTAAN
Fesconin vuosi on ollut vauhdikas sekä yrityksen kehityksen että markkinoiden osalta.
Rakennusmarkkinoiden vilkastuminen on
näkynyt myös Fesconilla ja myynti on edennyt hyvin. Toiveissa oli vielä parempikin vuosi
mutta sään herra oli asiasta toista mieltä. Ennätyksellisen kylmä kevät teki ison loven alkukauden myyntiin ja haittasi etenkin julkisivutuotteiden myyntiä. Myöskään rautakauppamyynti
koko maan osalta ei noussut samalla tavalla
kuin maan kehityskeskuksien rakentamisen
volyymi. Toisaalta olemme kehittyneet erittäin
hyvin tasoite- ja laatoitustuotteiden myynnissä.
Kokonaisuutena voimme siis olla vuoteen tyytyväisiä kun markkinat vihdoinkin omalta osaltaan auttavat myynnin kehittymistä.

Hiekkaliiketoiminnassa olemme päässeet
erittäin hyvin eteenpäin. Uudet arinamateriaalit lämpövoimalaitoksiin on saatu voimalaitosten käyttöön ja palaute on ollut todella hyvä.
Tuotteilla on kysyntää myös viennissä. Samoin
olemme laajentaneet urheilukenttä- ja puhallushiekkavalikoimaamme, joista odotamme etenkin ensi vuodelle kasvun aihioita. Tämän vuoden lopussa valmistuu uusi hiekankuivaustehdas Hausjärvelle, jonka avulla kustannustehokkuutemme ja toimitusvarmuutemme parantuu
edelleen ja samalla pystymme laajentamaan tuotevalikoimaamme edelleen.
Rakennusmarkkinoiden hyvä veto jatkuu
näillä näkymin myös ensi vuonna ja meillä on
myös tulossa uusia merkittäviä tuotelanseerauksia sekä laastiliiketoiminnan puolella että hiekkaliiketoiminnassa. Tuleva vuosi näyttää siis
tällä hetkellä Fesconin osalta lupaavalta.
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ERLAATTA
Ota yhteyttä ja
kysy lisää!

Tehokkuu
välipohjarake

020 789 5500
info@luja.fi
lujabetoni.fi

UUDEN AJAN RAKENTAJILLE

UUDEN AJAN RAKEN

TEHOKKUUSLOIKKA
VÄLIPOHJARAKENTAMISEEN
Lujabetoni tuo markkinoille uuden Luja-Superlaatan, joka on
huipputeknologian tuote välipohjarakentamiseen. Osa laatan betonista on
korvattu kevytsorasta valetuilla harkoilla, jolloin laatasta on saatu ontelolaattaa
kevyempi, pidempi ja leveämpi. Laattaan voidaan tehdä sähköputkitus,
lattialämmitysputkisto sekä kylpyhuoneen LV-asennukset kaatolattiavaluineen
valmiiksi jo tehtaalla. Luja-Superlaatta on vuonna 2010 Tanskassa kehitettyyn
SL-Deck-teknologiaan pohjautuva välipohjaratkaisu, jota Lujabetoni valmistaa
ja markkinoi Suomessa lisenssillä.
– Puhumme välipohjarakentamisen uudesta ajasta, sillä LujaSuperlaatta tulee mullistamaan välipohjarakentamisen ja nostamaan sen
helppouden uudelle tasolle. Tuote on erittäin kiinnostava ennen kaikkea
asuinkerrostalorakentamisessa ja on saatavilla heti, kertoo Lujabetonin
toimitusjohtaja Mikko Isotalo.
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SUPERLAATAN
TEKNISET TIEDOT
•
•
•
•
•
•
•
•

LUJA-SUPERLAATTA
YHDISTÄÄ ONTELOLAATAN JA
PAIKALLAVALUN PARHAAT
OMINAISUUDET
Uusi ja innovatiivinen välipohjaratkaisu, joka soveltuu useisiin
rakennuskohteisiin. Pitkän jännevälin
esijännitetyt, leveät elementit ovat
nopea ja helppo asentaa kolmen
metrin leveytensä ja keveytensä
ansiosta.

Teknologian on kehittänyt tanskalainen Abeo A/S. Osa laatan
betonista korvataan kevytsorasta
valetuilla harkoilla, jolloin laatasta
saadaan ontelolaattaa kevyempi,
pidempi ja leveämpi.

www.luja.fi
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Mahdollistaa tehdasasenteisen
talotekniikan. Kiinteä erikois
rakenne takaa huippuluokan
palonkeston ja erinomaisen
ääneneristävyyden.

Taipuu erilaisiin arkkitehtonisiin
muotoihin ja jopa 12 metrin jänneväleihin. Laatta voidaan muotoilla
suorakulmioista pyöreään ja kiilavaan tai kaarevaan muotoon.

•

Perusleveys 3000mm
Peruslaatan paksuus
270 mm
AP/YP-laatta 220mm
Paino 440 kg/m2 (SL27)
Pituus jopa 11…12m
Palonkesto 240 minuuttia
Ääneneristävyys parempi kuin
37R-ontelolaatalla
Pintalaattana 20mm LujaFlow 20/60
tai plaano

270 mm paksuus antaa asunnoille
lisää sisäkorkeutta ontelolaattaan
verrattuna. Luja-Superlaatalla
toteutettua välipohjaa voidaan
jatkaa helposti myös rakennuksen
ulkopuolelle ulokkeeksi tai parvekelaataksi.

Laattaan voidaan tehdä sähköputkitus, lattialämmitysputkisto
sekä kylpyhuoneen LV-asennukset kaatolattiavaluineen valmiiksi
jo tehtaalla.

lujabetoni.fi
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KEHITYSTYÖTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTOA

Luja-Superlaatta
suunnitellaan
3D-mallintamalla.
Suunnitteluinsinööri ja tietomallikoordinaattori Samu
Mäkelä Hämeenlinnan Lujabetonilta on ollut mukana
Superlaatta-hankkeessa alusta lähtien. Mäkelän vastuulla
on huolehtia laaja-alaisesti laatan suunnittelun ohjauksesta.
– Pidän suunnittelun suhteen monia lankoja käsissäni.
Olen mukana myös sertifioinnissa ja hinnoittelussa.

Mäkelän mukaan projekti on ollut aikaa vievä, mutta
kiinnostava.
– Aloitimme Luja-Superlaatan parissa isosti heti kesälomien jälkeen. Tehtävänkuva on laajentunut sitä myöden
pikkuhiljaa ja saan olla monessa mukana. Kaikki uudet
kohteet tulevat minulle työstettäviksi. Olen mukana
monissa suunnittelupalavereissa asiakkaiden ja suunnittelijoiden kanssa ja pohdin heille parhaiten toimivia ratkaisuja. Tämä on kuitenkin niin uusi tuote, että teemme joka
näkökulmasta uutta aluevaltausta.
Täysin uuden tuotteen Suomeen markkinoille tuominen on uuden oppimista.
– Etenemme asia kerrallaan ja opimme jatkuvasti lisää.
Tunnemme erittäin hyvin Superlaatan toimintaperiaatteen, mutta lisäksi olemme suunnitelleet laattaan omia
lisäsovelluksia, joita paraikaa työstämme. Uskomme, että
esimerkiksi lattialämmityksen lisääminen superlaattaan tuo
asiakkaalle hänen toivomaansa lisäarvoa.
Mäkelä kertoo, että superlaatta suunnitellaan 3D-mallintamalla.
– Teemme tuotantokuvat 3D:llä, jolloin pystymme liittämään laataston asiakkaan tietomalliin.
Luja-Superlaatalla on käynnistynyt jo ensimmäinen
pilottikohde, johon toimitukset alkavat tammi-helmikuussa. Samu Mäkelä odottaa ensi vuotta kiinnostuksella.
– Tämä on todella kiinnostava projekti. Haastavakin,
mutta se on aina minulle vain plussaa. Tässä laatassa on
aikamoinen potentiaali. Uskon ja toivon, että asiakkaat
ottavat sen hyvin vastaan. Minulle ja meille kaikille tärkeintä on nyt, että saamme ensimmäisen pilottikohteen
tehtyä aivan, kuten olemme sen suunnitelleetkin. Uskon,
että joudumme nopeasti hankkimaan lisää kapasiteettia, koska asiakkaamme ovat olleet todella kiinnostuneita
uutuustuotteestamme.

LUJABETONIN
TEHDAS
VALMIINA
LUJA-SUPER
LAATTAAN
Innovatiivinen ja täysin
uusi tuote innostaa myös
yrityksen henkilökuntaa.
– Odotamme kovasti jo uuden tuotteen
markkinoille tuloa ja tuotannon käynnistymistä, kertoo Siilinjärven Lujabetonin tehdaspäällikkö Sampsa Lehmusoksa.
Haastatteluhetkellä asennustyöt ovat
juuri käynnistyneet.
– Asennustyöt käynnistyivät lokakuun lopussa ja ensimmäiset tuotantovalut saamme tehtyä jo tämän vuoden
puolella.
Lehmusoksan mukaan Lujabetonilla
uuden tuotteen markkinoille tuloa ja
tuotannon käynnistymistä on ollut
koordinoimassa ammattitaitoinen projektiryhmä.
– Meillä on ollut alusta asti mukana
toimitusjohtajan luotsaama iso ohjausja kehitysryhmä, joka on vienyt projektia eteenpäin yhteistyössä tanskalaisen
valmistajan Abeon kanssa. Olemme saaneet Tanskasta todella hyvin ohjeita ja
käytännön tietoa. Olemme varsin luottavaisin mielin – kaikki on edistynyt
hienosti aikataulussaan.
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YTIMEKKÄÄSTI
VAATIVAA VALMISBETONIA
TAMPEREEN RAITIOTEIHIN
Lujabetoni toimittaa merkittävän määrän valmisbetonia Tampereelle rakennettavan
raitiotien ensimmäisen vaiheen siltoihin, kiintorakenteisiin ja varikon rakenteisiin.
Tampereella on käynnistynyt keväällä

mittava raitiotiehanke, joka rakennetaan palvelemaan joukkoliikenteen
ruuhkaisimpia osuuksia. Kaupunki
lupaa, että raitiotieliikenteestä tulee
kaupungin nopein kulkutapa ruuhkaaikoina.
Kokonaispituudeltaan 23 kilometrin
pituinen kaksihaarainen raitiotie toteutetaan allianssimallina, jossa hankkeen
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat
tilaaja ja palvelutuottajat yhdessä yhteisellä allianssiorganisaatiolla. Raitiotieallianssin muodostavat tilaajaosapuoli
Tampereen kaupunki sekä palveluntuottajaosapuolet VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy.
Rakentaminen alkoi keväällä 2017.
Rakentaminen on pitkäaikainen ja
monia muutoksia aiheuttava urakka,
sillä raitiotie tulee keskelle elävää ja toimivaa kaupunkia. Tavoitteena on, että
raitiotien liikennöinti alkaa kahdella

Kuva: Tampereen kaupunki /IDIS Design
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linjalla Hervanta–Pyynikintori ja Pyynikintori–Tays vuonna 2021. Rakentaminen on jaettu viiteen lohkoon: keskusta, Kaleva, Hervannan valtaväylä,
Hervanta ja varikko.
Lujabetoni toimittaa projektiin merkittävän määrän valmisbetonia. Ensimmäisen vaiheen arvioitu betonimäärä on
n. 35 000 m3, ja betonit ovat pääosin
erittäin vaativia taitorakenteiden valmisbetoneita. Määrä on merkittävä myös
Lujabetonin Tampereen tehtaalle ja
takaa tärkeää peruskuormaa useiksi vuosiksi. Kahteen osaan jaetussa hankkeessa
on käynnissä rakentamisen ensimmäinen vaihe.
– Olemme jo aloittaneet betonitoimitukset kohteeseen, kertoo Lujabetonin Etelä-Suomen aluepäällikkö Anssi
Tiukka.
– Betonitoimitukset vaativat tarkkaa suunnittelua, sillä toimimme keskellä vilkasta kaupunkialuetta. Kaikki
on mennyt erittäin hyvin, kiitos yhteis-

työssä tehdylle huolelliselle ennakkosuunnittelulle, Tiukka jatkaa.
Ensimmäinen vaihe sisältää radat
Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle ja
yliopistolliselle keskussairaalalle. Lisäksi
rakennetaan varikko Hervantaan ja sen
on määrä valmistua vuonna 2021.
Lujabetonin toimittama valmisbetoni on suurelta osin tarkan laadunvarmistuksen läpikäymää vaativaa P-lukubetonia. Ensimmäisen vaiheen yhteensä
35 000 m3 betonimäärän toimitukset
jakautuvat noin kolmelle vuodelle.
– Raitiotien ensimmäisen vaiheen
rakentaminen vie kolmisen vuotta ja
betonia menee tänä aikana kohteeseen
reilut 10 000 kuutiometriä per vuosi,
kertoo Anssi Tiukka.
– On hienoa, että voimme toimittaa betonia näin vaativiin kohteisiin ja
laaduntuottokykyymme sekä yhteistyöhömme luotetaan, summaa Tiukka.

LUJABETONIN BETONIELEMENTIT S-RYHMÄN
SEINÄJOEN LOGISTIIKKATERMINAALIIN
Seinäjoen logistiikkaterminaali

on jatkoa Lujabetonin ja S-ryhmän
yhteistyölle logistiikkakeskusten rakentamisessa. Aiemmat yhteiset betonielementtiprojektit ovat Sipoon PTDClogistiikkakeskus ja viime vuoden syksyllä valmistunut Kuopion alueellinen
logistiikkaterminaali.

Paikalliset S-ryhmän logistiikkaterminaalit toimivat välivarastoina Sipoon
logistiikkakeskuksesta tuleville tuotteille. Uudet nykyaikaiset logistiikkatilat palvelevat S-ryhmän alueellisia toimipisteitä eli paikallisia kauppoja.
Kuopioon syksyllä 2016 rakennettu
Kuopion logistiikkaterminaali ja nyt

valmistunut Seinäjoen vastaava ovat
suuruusluokaltaan molemmat noin
7000 m2. Seinäjoen kohteen elementit
valmistettiin Lujabetonin Hämeenlinnan ja Taavetin tehtailla.

UUSI TEHDAS SEKÄ LAAJENNUKSIA ENTISIIN
Lujabetoni lisää jälleen tuotantokapasiteettiaan ja avaa loppuvuonna 2017 väliseinä
elementtitehtaan Varkauteen. Tehtaan turvin vastataan asuntotuotannon korkeasuh
danteeseen ja kuumana käyvään elementtien kysyntään etenkin Kuopion seudulla.
Uusi väliseinäelementtitehdas

avataan Varkauteen Lujabetonin toiminnassa olevan valmisbetonitehtaan
yhteydessä sijaitsevaan tehdashalliin.
Varkaus valikoitui toteutettavaksi Lujabetonin laajennusvaihtoehdoista sijaintinsa ja valmiin tehdashallitilan ansiosta.
Halliin tehtävän perusteellisen muutostyön jälkeen väliseinäelementtituotanto pääsee käyntiin vielä tämän vuoden puolella.
Tehtaan tuotanto tulee helpottamaan ennen kaikkea Keski- ja Itä-Suo-

men markkinaa, jossa asuntorakentaminen käy erittäin vilkkaana.

tamisen korkeasuhdanne ei osoita laantumisen merkkejä.

Myös marraskuussa valmistuma pohjoisen Suomen Kärsämäen tehtaan laajennus vastaa kysynnän kasvuun EteläSuomessa. Niin ikään Ruotsissa on
valmistunut Lujabetonin ja YBT:n
omistaman betonielementtiyrityksen
Prefabmästarna Sverige AB:n tehdaslaajennus. Pohjois-Ruotsin Öjebynissä
sijaitseva tehdas valmistaa betoniseinäelementtejä Ruotsin vireään kerrostalorakentamisen markkinaan, jossa raken-

Tehdaslaajennuksen myötä Prefab
mäs
t arnan liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi, jopa
25-30 M€:oon. Ruotsissa asuntorakentaminen on ollut vilkasta jo usean vuoden ajan. Kasvukeskuksiin keskittyminen näkyy selkeästi länsinaapurinkin rakentamismarkkinoilla. Suur-Tukholman alueen jälkeen kaksi suurinta
rakentamisen keskittymää ovat Göteborg ja Malmö.
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KOHTI YHTEISTÄ
PÄÄMÄÄRÄÄ
Rakennusala kehittyy kohisten. Myös Lujatalo hakee ketteryyttä ja entistä
nopeampaa mukautumiskykyä muuttuviin ympäristötekijöihin ja
asiakkaiden vaatimuksiin. Yksi käytäntöön viety toimintamalli on Lujariihi,
jonka avulla tuli voitto Taideyliopiston suunnittelukilpailussa.

rakennusprojektissa
mukana olevalle on tärkeää, että lopputulos on tavoitteiden ja toivomusten
mukainen. Eri käyttäjäryhmien tarpeiden yhteensovitus ja niiden toteuttaminen kustannustehokkaasti ovat rakennushankkeiden tärkeimpiä tekijöitä.
Tätä prosessia tukemaan Lujatalo on
kehitellyt Lujariihen, työkalun toimivien ratkaisujen löytämiseen. Se tuo
yhteen tilaajan, tilan käyttäjät, rakentajan ja rakennuttajan tehokkaan työpajapohjaisen toiminnan kautta.

Jokaiselle

– Kiteytetysti Lujariihi on sitä, että
pohdimme yhdessä hankkeen eri osapuolien kanssa asiakkaalle parhaan
mahdollisen ratkaisun, kertoo Lujatalon asiakkuuspäällikkö ja Lujariihen
projektipäällikkö Tero Räty.
– Lujariihen toimintamallilla lisätään koko hankkeen tehokkuutta ja
sitoutetaan kaikki eri osapuolet saumattomaan yhteistyöhön. Sen avulla löydämme parhaimman mahdollisimman
lopputuloksen – innovoimalla uutta ja
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toimivaa ja samalla vähentämällä turhaa
ja tarpeetonta.

Taideyliopistolle uusi
kampus

Lujatalo ja Lujariihi-työpajat olivat
mukana uuden Helsingin Sörnäisiin
rakennettavan Taideyliopiston uudisrakennuksen kilpailutuksessa. Lujatalon,
rakennuttajan ja arkkitehtitoimiston
muodostama allianssi valittiin kampuksen toteuttajaksi tämän kevään aikana
toteutetulla tarjouskilpailulla. Lujariihen avulla kiteytettiin tahtotila, toivomukset ja toteutustavat.
– Olemme valtavan iloisia tulevasta
Taideyliopisto-projektista, Tero Räty
kertoo.
– Kolmessa Lujariihen työpajassa
saimme kaikki toimijat saman pöydän
ääreen pohtimaan ratkaisuja uudelle
kampukselle. Esittelimme suunnitelman, jota lähdimme yhdessä työstämään paremmaksi ja toimivammaksi.
Meille muodostui hyvä ryhmä, jossa

tunnelma oli kannustava ja toimivaan
ratkaisuun tähtäävä.
Rädyn mukaan työpajoissa myös
esiin nousseet keskinäiset mielipideerot ovat hankkeen kannalta hyvä asia.
– Tavoite on, että saamme mukaan
mahdollisimman laajasti eri osapuolia,
jotka kaikki tuovat oman näkemyksensä
mukaan. Jos jokin asia riitelee kokonaisuudessa, se on ihan hyvä juttu. Se
kertoo siitä, että hanketta lähestytään
monesta eri näkökulmasta.
Lujariiheen osallistuneen Taideyliopiston toimitila-asiantuntija Kari
Karlssonin mukaan oli tärkeää, että
käyttäjäryhmät pääsivät ilmaisemaan
mielipiteensä tulevasta kampuksesta.
– Työpajat täydensivät ja tarkensivat hankkeen tarvekartoituksessa esille
nousseita asioita. Erityisen tärkeää oli,
että kaikkien käyttäjäryhmien edustajat
saivat kertoa näkemyksensä ja erilaisista
tarpeista ja toteutuksista kehittyikin
paljon keskustelua, jonka uskon antaneen hyödyllistä tietoa kohteen suun-

Kuvat: JKMM Arkkitehdit

Lujariihessä yhdistyvät toiminnallisuus,
idearikkaus ja asiakkaan aito kuunteleminen.
nittelijoille. Toimintamallina Lujariihi
kannusti tuomaan esiin ja jopa haastamaan toiminnallisia tarpeita eri toimijoiden näkökulmista.

Muunneltavuutta ja
luonnonvaloa

Voittoon totta kai tarvitaan muutakin
kuin toimivat Lujariihet.
– Tässä toimintamallissa yhdistyvät toiminnallisuus, idearikkaus ja asiakkaan aito kuunteleminen. Saimme
käyttäjän toiveet todella hyvin mukaan
lopulliseen suunnitelmaan. Taideyliopisto peräänkuulutti monipuolisuutta, jonka kykenimme toteuttamaan
muuntojoustavilla tiloilla. Rakennukseen haluttiin myös paljon luonnonvaloa, jonka saimme ratkaistua luontevasti

ja asiakkaalle parhaimmalla mahdollisella tavalla. Yliopistosta tulee hieno
maamerkki alueelle ja kaikkia käyttäjiä
mahdollisimman hyvin palveleva rakennus, toteaa Tero Räty.
Kari Karlssonin mukaan tulevien
käyttäjien toiveet otettiin hyvin huomioon lopullisessa suunnitelmassa.
– Haimme ensisijaisesti innostavaa
ja turvallista oppimisympäristöä, joka
soveltuu käyttöömme pitkäksi aikaa.
Tulevilta käyttäjiltä saamamme viesti
on, että tilan tulee olla hyvin muuntojoustavaa sekä viimeistelemätöntä,
ikään kuin ”raakatilaa”, joka mahdollistaa kokeilemisen ja tilan käyttämisen luomisprosessin osana. Erityisesti
on painotettu riittävää kerroskorkeutta

ja luonnonvalon hyödyntämistä. Myös
yhteisöllisyyden tukeminen on noussut
tärkeänä asiana esiin.
Uutta kampusta odotetaan innolla.
– Uudisrakennuksen suunnitelma
on otettu tulevien käyttäjien keskuudessa mielenkiinnolla ja innostuksella vastaan. Suunnitelmassa nähdään
suurta potentiaalia niin toimivien opiskelutilojen kuin luontevan kampuskokonaisuudenkin saamiseksi Kuvataideakatemian ja koko Taideyliopiston käyttöön. On helppo nähdä, että käyttäjien
näkemyksiä ja toiveita on kuunneltu
ja ne myös näkyvät lopputuloksessa,
toteaa Kari Karlsson.
Myös Taideyliopiston rehtorin Jari
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Toimintamallina Lujariihi kannusti tuomaan
esiin ja jopa haastamaan toiminnallisia tarpeita
eri toimijoiden näkökulmista.
Perkiömäen mukaan uusi rakennus
vastaa luontevasti Taideyliopiston tarpeita.
– Yhteisöllinen suunnitteluprosessi
heijastaa Taideyliopiston arvoja ja mahdollistaa tilojen käyttäjälähtöisen suunnittelun. Opiskelijat, opettajat ja tutkijat pääsevät itse vaikuttamaan siihen,
millaiseksi lopullinen rakennus muodostuu.
Perkiömäen mukaan voittajatyö
mahdollistaa eri taidealojen kohtaamiset arjessa ja tukee Taideyliopiston strategisia tavoitteita.
– Yhdessä Teatterikorkeakoulun
kanssa se muodostaa ainutlaatuisen
kohtauspaikan taiteille. Tulevaisuudessa
Taideyliopiston tilat sijoittuvat kahdelle
kampukselle, Sörnäisiin ja Töölöön.
Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideaka-
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temian tilat ovat pääsääntöisesti Sörnäisissä ja Sibelius-Akatemian Töölössä.
Suunnitelmissamme kuitenkin on, että
musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteiden toimintaa on molemmilla kampuksilla. Niille rakennetaan monikäyttöisiä tiloja taiteiden väliseen yhteistyöhön ja tutkimukseen.
Tero Rädyn mukaan Lujatalon Lujariihi avaa uusia ovia entistä parempaan
ja asiakaslähtöisempään palveluun.
– Mielestäni tämän kaltainen toiminta on uuden alkua, jossa Lujatalo
haluaa olla jatkossakin mukana. Luonnollisesti voitot motivoivat meitä, mutta
myös asiakkaan sitouttaminen mukaan
hankkeeseen heti alkumetreiltä lähtien
on ratkaisevan tärkeää.

TAIDEYLIOPISTO
•
•
•

Valmistumisaika vuonna 2021
Talon rakentaa Lujatalo Oy ja
sen suunnittelee JKMM Arkkitehdit Oy
Uudisrakennuksen tilaaja ja
myöhemmin Taideyliopiston
vuokranantaja on Eläkevakuutusyhtiö Veritas.

i

JÄRVENPÄÄ

i

Järvenpää on osa Helsingin metropolialuetta ja se
sijaitsee noin 35 kilometriä Helsingin keskustasta. Kaupunki on 42 000 asukkaallaan yksi Suomen tiheimmin
asutetuista kaupungeista. Ydinkeskustassa sijaitseva
kortteli on ollut jo toistakymmentä vuotta suunnittelussa. Järvenpään päättäjien mukaan nyt käynnistynyt
Perhelän alueen vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen lisäävät merkittävästi Järvenpään keskustan
vetovoimaa ja palveluita.

LUJATALO RAKENTAA UUDEN KAUPUNKI
KESKUKSEN JÄRVENPÄÄHÄN
Järvenpään keskeisimpään kortteliin suunnitellaan Perhelä, uudentyyppinen keskustaasumisen, palveluiden ja viihtymisen keskittymä. Perhelän rakentaa Lujatalo.
Järvenpään ydinkeskusta tulee kokemaan suurimman muodonmuutoksensa vuosikymmeniin, kun alueelle
rakennetaan uusi kaupunkikeskus Perhelä. Sen kortteliin tullaan toteuttamaan liike- ja toimistotilaa kahteen,
koko korttelin laajuiseen kerrokseen.
Liikekeskuksen yhteyteen rakennetaan
noin 470 vuokra- ja omistusasuntoa,
joista osa sijoittuu alueelle rakennettavaan uuteen kaupungin korkeimpaan
rakennukseen, 25-kerroksiseen tornitaloon. Tornitalo muodostaa Perhelän
maamerkin ja sen ikkunoista aukeavat näkymät Tuusulanjärvelle. Lukuisat
viihde- ja hyvinvointipalvelut, kaupat ja
ravintolat tekevät alueella elämisen helpoksi niin nuorille kuin iäkkäämmillekin asukkaille.

Perhelä vastaa järvenpääläisten toiveisiin; ydinkeskusta päivitetään tähän
päivään ja alueella on helppo liikkua. Se
on helppo saavuttaa kaikilla liikkumismuodoilla; junalla ja muulla julkisella

liikenteellä, autolla, kävellen ja pyöräillen. Autoille on varattu runsaasti parkkitilaa Perhelän maanalaisista parkkikerroksista. Perhelän rakentaa Lujatalo.
– Perhelän korttelin toteuttaminen
tulee olemaan Lujatalolle merkittävä
hanke. Hanke istuu hyvin Lujatalon
strategiaan, jonka mukaisesti se panostaa entistä enemmän suuriin hankekehityskokonaisuuksiin. Kyseessä on yksi
Lujatalon historian suurimmista investoinneista, suuruusluokaltaan jopa
130–160 miljoonaa, sanoo Lujatalon
aluejohtaja Heimo Hantula.
Kortteliin kaavaillaan liike- ja toimitilarakennusoikeutta n. 10 300 k-m2 ja
asuntorakentamisoikeutta n. 24 800
k-m2. Rakennus suunnitellaan kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti ja
innovatiivisia energiatehokkuusratkaisuja hyödyntäen. Perhelässä hyödynnetään viimeisintä kestävän rakentamisen
suunnittelua ja teknologiaa. Suunnit-

telussa huomioidaan Leed Gold vaatimukset. Sertifioinnissa rakennusprojektia arvioidaan kuudella eri kriteerillä:
kestävä maankäyttö, tehokas vedenkäyttö, energian käyttö, materiaalien
valinta ja kierrätys, sisäilman olosuhteet
ja innovaatiot suunnitteluprosessissa.
Perhelän kaupunkikeskuksen tontilla jo alkaneet purkutyöt saataneen
valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
– Purkutyöt etenevät aikataulussaan
ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Meillä on tällä hetkellä liiketilojen käyttäjä- ja sijoittajahaku käynnissä. Liiketiloista noin puolet on nyt
jo vuokrattuja ja lähes kaikista lopuista
tiloista on vuokralaisneuvottelut käynnissä, kertoo projektipäällikkö Tomi
Varonen.
Liikekeskuksen avajaisia on tarkoitus
viettää keväällä 2020.
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Teksti Petra Nikkinen, kuvat Vaasan keskussairaala ja Petra Nikkinen

Vaasan keskussairaala
sai kauan odottamansa
sairaala-apteekkitilat
sekä uudet tilat lasten- ja
keuhkopoliklinikalle, kun
Lujatalon urakoima uusi
U-rakennus valmistui.

VAASAN KESKUSSAIRAALAAN
Vaasan keskussairaalan apteekki on
toiminut ennen rakennuksen valmistumista kuusi vuotta parakkitiloissa. Nyt
tavoitteena oli rakentaa uusi U-rakennus, johon sijoittuvat puhdastilat sairaala-apteekin käyttöön, isotooppiosasto sekä osa vastaanottotoiminnoista.
– Apteekin edellisissä tiloissa oli ollut
sisäilmaongelmia ja apteekki toimi parakeissa kuusi vuotta. Tilantarve uuteen
oli akuutti, kertoo Vaasan keskussairaalan projektipäällikkö Timo Koivisto.

Nyt keväällä valmistunut U-rakennus on Koiviston mukaan ollut keskussairaalan toistaiseksi vaativin rakennuskohde.
– Ilmanvaihdon ja puhtausluokan
vaatimukset ovat olleet aivan omaa
luokkaansa.
Lujatalon työpäällikkö Vesa Väliniemi kuvaa hanketta vaativaksi, mutta
mielenkiintoiseksi.
– Meillä oli rakentamisen suhteen
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tiukka aikataulu ja tontin pieni koko toi
siihen myös omat haasteensa. U-rakennus oli Lujatalolla mallinnuskohde eli
olemme hyödyntäneet tietomallinnusta koko hankkeen rakennusajan.
Kaikki prosessit menivät tietomallin
kautta ja myös urakoitsijat sitoutuivat
siihen, että osaavat sitä käyttää. Tämä
oli meille myös hyvä harjoitus siitä, että
kun rakentamiseen tuodaan uusia asioita, olemme niissä aina mukana.
Timo Koiviston mukaan hankkeessa
mallinnettiin jopa YTV:n suosituksiakin tarkemmin.
– Tietomallinnuksen edistyksellisen käytön johdosta, lisä- ja muutostöiden osuus oli pieni. Kaikki meni tämän
osalta tosi hyvin ja kaikki mallinnettiinkin tarkemmin, mitä vaatimukset määräsivät.

Puhtaus keskiössä

U-rakennukseen valmistuneet sairaalaapteekin tilat vaativat sekä tilaajalta että

rakentajalta erityistä huomiota. Sairaala-apteekki vastaa lääkkeiden valmistuksesta, varastoinnista ja jakelusta.
Sen tiloissa näkee useampiakin henkilöitä suojavaatteissa.
– Tämä alue on partikkeli- ja mikrobivapaata aluetta, kertoo sairaala-apteekin proviisori Antti Isotalo.
– Laboratorioihin mennään sulkujen
läpi, vaihdetaan vaatteet steriileihin ja
sen jälkeen vasta voidaan työskennellä
puhtaassa tilassa.
Modernilla tavalla rakennettuja puhdastiloja on Suomessa alle kymmenen.
Pohjanmaalla Vaasan keskussairaalan uusi sairaala-apteekki on isotoopin
myötä Pohjanmaan suurin puhdastila.
– Rakentamisen vaativuuden takia
monet vastaavat hankkeet ovat myöhästyneet. Tämä ei, vaan olimme seitsemän
viikkoa etuajassa. Joka paikka on tiivistetty ja tämä on vaatinut erityisen huolellista suunnittelua, kertoo työmaan
vastaava mestari Juha Sainio.

Projektipäällikkö Timo Koivisto (toinen vas.) ja tekninen assistentti Satu Rajamäki Vaasan keskussairaalalta ja Lujatalon Juha Sainio ja Vesa Väliniemi huolehtivat, että tilat valmistuivat ajallaan.
INFO
•
•
•
•
•

Hankkeen arvo noin 20 milj. €
Neljä kerrosta
Lopullinen luovutus kaksi
kuukautta etuajassa.
U-rakennuksen 2. vaiheen
bruttoala noin 7 000 m² ja
tilavuus noin 32 490 m³.
U-rakennus yhdistetty kanta
sairaalaan.

PUHDASTILOJEN
SUUNNITTELUSSA
HUOMIOITAVIA
VAATIMUKSIA

i

i

•
•

Puhtausluokat
Optimaaliset olosuhteet ja niiden
valvonta
• Materiaalista ja henkilöistä aiheutuvan kontaminaation poisto ja leviämisen esto
• Säteilyturvallisuus radioaktiivisen
lääkkeen valmistuksessa
• Työturvallisuus ja ergonomia
• Toiminnan kokonaisvaltainen valvonta
• Tilojen muunneltavuus
• Automaation hyödyntäminen
• Tilojen puhdistettavuus
• Laitteiden siirreltävyys
Lähde: Vaasan keskussairaala

Uusi valmistunut
rakennus on ollut
keskussairaalan
vaativin
rakennuskohde.

LISÄNELIÖITÄ
Saman allekirjoittaa Antti Isotalo.
– Missään ei saa olla vuotoja tai
mitään sellaista, joka aiheuttaisi partikkelien läpipääsyn. Paineet eivät saa huojua – kaiken on mentävä mittauksista
läpi. Tässä on ollut paljon tekemistä,
jossa pienet muutokset olisivat voineet
aiheuttaa merkittäviäkin viivästyksiä.
Apteekin tiloista löytyy myös vaikuttavan näköinen lääkerobotti.
– Näitä samankaltaisia robotteja
näkee jo joissakin asiakasapteekeissakin,
kertoo projektipäällikkö Timo Koivisto.
– Tässä robotti pakkaa lääkkeet suoraan laatikkoihin, joista ne toimitetaan
alueen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin.

Yhdessä rakentaen

Aikataulullisesti monet asiat loksahtivat
ihanteellisesti paikoilleen.
– Meillä oli aika lumeton talvi sekä
kylmä sää antoi odottaa itseään. Se
helpotti meidän työtämme. Toisaalta
logistiikka oli aivan mahdoton, koska
ei ollut mitään paikkaa, missä varas-

toida tai ylipäätään toimia. Torninosturi oli U-rakennuksen keskellä, ja se
siirrettiin sieltä pois aivan viime hetkellä. Piti huomioida myös, että alue
on vilkas sairaala-alue, jossa kulkee jatkuvasti ihmisiä. Ambulanssiliikenteen
oli myös luonnollisesti päästävä liikkumaan esteettä. Tarkkana piti olla, kertoo
työpäällikkö Vesa Väliniemi.
Työmaapäällikkö Juha Sainion
mukaan päivittäinen logistiikka sujui,
kun sen suunnitteli tarkkaan.
– Tällä tontilla oli omat erikoispiirteensä, merkittävämpänä varmasti juuri
mainittu pieni tontti, ahdas paikka ja
jatkuvasti paljon ihmisiä ympärillä.
Meillä oli noin 80 työntekijää enimmillään päivittäin töissä, joten työt kyllä
etenivät.

Joustavuutta on löytynyt puolin ja toisin, kun edetään tiukalla aikataululla,
kertoo Vesa Väliniemi.
Rakentaminen Vaasan keskussairaalan alueella ei lopu lähivuosina. Projektipäällikkö Timo Koivisto esittelee kartalta tulevia kohteita, joita tullaan peruskorjaamaan seuraavien vuosien aikana.
– Vanhin rakennuksemme on jo yli
100 vuotias ja toinenkin, täysin käytössä oleva, on rakennettu 1920-luvulla.
Alueella on lisäksi useita rakennuksia,
joista osa kaipaa remontointia. Tällä
hetkellä meillä on työn alla U-rakennuksen vaihe-3(varasto) rakentaminen sekä teho-osaston ja leikkaussalien
peruskorjaus. Rakentamista siis riittää
meillä vuosiksi eteenpäin.

Sekä tilaaja että rakentaja kiittelevät
hyvin sujunutta yhteistyötä.
– Tämä on vaatinut kaikilta yhteen
henkeen puhaltamista ja yhteistyötä.
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MATKALLA
NIIRALANKATU 8:N PERUSKORJAUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Niiralan Kulma Oy:n ensimmäinen kerrostalo
Seitsemän porrasta ja 116 asuntoa; yksiöitä, kaksioita
ja kolmioita
Museoviraston suojelema kohde
Valmistunut vuonna 1951, laaja peruskorjaus
valmistui kesällä 2017
Peruskorjauksen urakoi Lujatalo
Bruttopinta-ala 9800 neliötä
Hankkeen arvo 13 milj. €

i

NIIRALAN KULMA OY
•
•
•
•

i

Niiralan Kulma on Kuopion kaupungin
omistama yhtiö
Yhtiöllä on 6500 asuntoa, jossa asuu
yli 10 % koko alueen asukkaista
Liikevaihto 46 miljoonaa
Investoi vuosittain rakentamiseen ja
korjauksiin noin 17 milj. €

NIIRALANKADUN KLASSIKKO
SAI UUDEN ILMEEN
Kuopion Niiralan Kulman ensimmäinen vuonna 1951 rakennettu
talo peruskorjattiin täysin. Remontin urakoi Kuopion Lujatalo ja sen
toteutusta valvoi Museovirasto.
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Talo on meille historiallisesti tärkeä
ja merkityksellinen kohde.
Kuopion Niiralankadulla sijaitsee
vastikään upeasti peruskorjattu 116
asunnon asuinrakennus. Rakennusta
hallinnoivan Niiralan Kulman toimitusjohtajan Kari Keräsen mukaan talo
on heille merkityksellinen ja historiallisesti tärkeä kohde.
– Tämä on Niiralan Kulman ensimmäinen itse rakennuttama talo. Siitä
koko yrityksen nimi ja toiminta, Niiralan Kulma, sai alkunsa. Lähes 70 vuotta
sitten, vuonna 1949, Kuopion kaupunginvaltuusto päätti perustaa oman kiinteistöyhtiön kaupunkiin. Nopeasti sen
jälkeen tuli rahoituspäätös ensimmäisestä asuinrakennuksesta ja lähes saman
tien ryhdyttiin rakentamaan tätä ensimmäistä omaa taloa Niiralankadulle. Talo
valmistui vuonna 1951.

Rakennus koostuu kahdesta osasta;
Niiralakatu 8 ja Niiralankatu 10, jotka
on nykyään yhdistetty samaan taloyhtiöön. Peruskorjaus oli edessä, kun talo
haluttiin päivittää tähän päivään.
– Olemme tehneet rakennukselle
ylläpitävää korjausta vuosien varrella,
mutta nyt tavoitteena oli peruskorjata
koko rakennus. Sen aikainen rakennustekniikka ja rakennusmateriaalit
eivät luonnollisesti olleet enää tätä päivää. Onneksi talossa ei kuitenkaan ollut
mitään kosteusongelmia.
Urakka aloitettiin purkamalla kaikki
ylimääräinen pois. Lujatalon työpäällikön Pasi Vornasen mukaan purkuurakka oli mittava.
– Tämä oli kohteena haastava. Poistimme rakennuksen välipohjista yli 200
kuorma-autollista sahanpurua ja muuta
rakennusjätettä pois. Lattioihin jäi vain
betoniset alalaattapalkistot, kaikki puurakenteet purettiin pois. Talon runko
pysyi, mutta kaikki muu uusittiin.
Harmaita hiuksia aiheuttivat suhteellisen tiukka aikataulu ja lattiarakenteista
löytyneet 50-luvun aikaiset asbestiputkieristeet.
Hikinen urakka ei päättynyt siihen. Kari Keräsen mukaan hissikuilujen rakenteet eivät olleet sitä, mitä oli
luultu. Myös taloyhtiön sisäpihaa oli
pudotettava noin puolitoista metriä,
jotta talosta saatiin esteetön.
– Kävimme yhtiömme hallituksen
kanssa katsomassa työmaata, kun purkutyöt olivat kiivaimmillaan. Sisäpuoli
oli hurjaa katsottavaa; purua, pehkua,

tiilijätettä ja vanhoja parruja kaivettiin
rakenteista esiin. Hallituksen jäsenet
ihmettelivät ympärille katsoessaan, että
tuleeko näistä vielä asuntoja. Kävimme
uudestaan työmaalla sen jälkeen, kun
asunnot olivat valmistuneet. Kaikki
olivat tosi tyytyväisiä rakentamisen laatuun ja toteutukseen.

Vanhaa kunnioittaen

Rakennus on aikansa kuva, hyvin
1950-lukulaisen näköinen ja ulkovaipaltaan suojeltu Museoviraston päätöksellä. Se antaa Keräsen mukaan tarkat raamit peruskorjaukselle. Talon väri
sai kuitenkin takaisin uuden – tai oikeastaan entisen vanhan ilmeensä – kun
projektin aikana onnistuttiin löytämään ikkunalistan alta talon alkuperäinen värisävy.
– Talo oli vuosien ajan vaaleanpunainen, mutta iloksemme onnistuimme
löytämään alkuperäisen ja haalistumattoman värin yhden ikkunalistan alta.
Sen avulla saatiin kopioitua ja luotua
ihan sama värimaailma takaisin rakennukseen.
Talossa on upeat 50-luvun ilmeen
mukaiset parvekkeet. Keränen toteaa,
että ne olisi haluttu lasittaa, mutta
Museovirasto oli toista mieltä.
– Parvekkeet olivat surkeassa kunnossa, joten ne piti uusia täysin. Työ
toteutettiin täysin alkuperäisen mallin
mukaisesti. Saimme onneksi suurentaa
parvekkeita, mutta emme lasittaa. Talon
ulkopuoli on nyt aivan 50-luvun tyylisuuntaa kattoa myöten.
Asuntojen pohjaratkaisut ovat hyvin
erilaisia keskenään. Pienimmät asunnot
olivat hiukan yli 20 neliöisiä, jotka Kari
Keräsen mukaan eivät ainakaan Kuopiossa ole tätä päivää.
– Halusimme suurentaa pienimpiä asuntoja asumismukavuuden takia.
Toteutimme sen siten, että osasta asunnoista napattiin hieman tilaa näihin pienimpiin, jos se oli rakennusteknisesti
mahdollista.

Nappiin meni

Peruskorjaus toteutettiin kolmessa vaiheessa.
– Jouduimme irtisanomaan asukkaat remontin alta pois puolta vuotta
ennen. Toki heillä oli etuoikeus asuntoihin niiden valmistuttua. Asukkaat lähtivät kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen
vaiheen ollessa käynnissä talon toisessa

päässä asui vielä osa asukkaista. Se loi
varmasti omat haasteensa työmaahenkilöstölle, kertoo Kari Keränen.
Molemmat haastateltavat allekirjoittavat, että työmaa oli poikkeuksellisen vaativa. Siitä huolimatta siitä selvittiin kunnialla – ja etuajassa. Isosta urakasta kiitosta sataa erityisesti yhteistyön
osalta.
– Lujatalon vastaava työnjohtaja
Tauno Hirvonen on ollut koko projektin ykköskaveri. Työmaalla on mietitty erittäin hyvässä yhteistyössä kaikkia eteen tulleita asioita ja ongelmia
hyvin ratkaisukeskeisesti. Olemme
nähneet vuosien varrella useita eri urakoitsijoita ja onneksi tähän projektiin
saimme näin sitoutuneen porukan.
Mikä parasta, haastavuudesta huolimatta tämä valmistui jopa pari kuukautta etuajassa, toteaa Kari Keränen.
Keräsen mukaan jo pelkästään tontin sijainti loi omat haasteensa.
– Tontti on todella ahdas, talo rajautuu toiselta puolelta vilkkaaseen Niiralankatuun ja toisella puolella tehtiin
pienellä sisäpihalla valtavia maatöitä.
Vieressä sijaitsee myös iso koulu. Silti
kun tulin tontille käymään, kukaan ei
säntäillyt ympärilleen vaan työmaahenkilöstöllä oli aina aikaa keskustella.
Se henkii siitä, että asiat ovat hoidossa
siten, kuten pitääkin. Täytyy muistaa
myös, että rakentamisesta huolehtimisen lisäksi meillä on ollut jatkuvasti
116 asunnon asukkaat palveltavana.
Työmaalla kävi monta uteliasta seuraamassa, miten työt edistyvät. Työmaalla
on palveltu myös heitä.
Lujatalon Pasi Vornanen toteaa, että
tämä oli yhteishengeltään ja laadultaan
kaikilla mittareilla mitattuna loistava
työmaa.
– Täällä on ollut läpi koko urakan
mahtava porukkahenki ja asioita on
pohdittu aidosti ja oikeasti yhdessä,
jotta saadaan toteutettua tilaajalle ja
asukkaille parhaat mahdolliset ratkaisut. Olemme myös iloisia siitä, että
tämä on ollut vaativuudestaan huolimatta Nolla Tapaturmaa-työmaa sekä
Nolla-virheluovutustyömaa. Kaikki on
mennyt nappiin, josta suuri kiitos kuuluu paitsi rakennuttajalle ja työmaan
valvojalle, myös kokeneen Tauno Hirvosen luotsaamalle porukalle.
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Teksti Petra Nikkinen, kuvat Elina Kontola

SAIRAALANMÄEN UUSI
MAAMERKKI
Hyvinkään kaupungin
ja Hyvinkään sairaalan
(HUS) ensi vuonna
Hyvinkään Sairaalanmäelle
valmistuva H-mallinen
laajennusosa on vaikuttava
näky. Ei vähintään siksi,
että se kohoaa selvästi
korkeampana kuin
sairaala-alueen muut
rakennukset, mutta myös
sen mielenkiintoisen
arkkitehtuurin ja julkisivun
takia. Julkisivua mukana
toteuttamassa on Fescon.

Viime vuoden kesäkuussa alkanut Hyvinkään Sairaalanmäen rakennushanke etenee usealla rintamalla. Osa sisätöistä
on jo aloitettu ja rakennuksen julkisivut valmistuvat aikataulussa. Valmistuva rakennus tulee HUSin erikoissairaanhoidon
ja Hyvinkään kaupungin perusterveydenhuollon käyttöön.

Sairaalan työmaata johtava Peabin vastaava työnjohtaja
Petteri Laapio katselee ympärilleen tyytyväisenä.
– Työmaalla kaikki on sujunut hyvin. Rakennukseen valmistuu kellarikerros, viisi normaalikerrosta ja konehuonekerros. Tekniikkaa tulee eittämättä enemmän kuin normaaliin toimistorakennukseen; erityisesti sisävalmistuksessa puhtausvaatimukset ovat tiukemmat kuin normaalisti. Huoneita
uuteen rakennukseen tulee noin tuhatkunta.

Haussa toimiva toteutus

Rakennuksen julkisivu kaartuu kauniisti tontilla ja talon päädyt pyöristettyine kulmineen noudattelevat funktionalismin
tyylisuuntaa. Lisärakennus on piristävä ruiske monesti neutraalin harmaaseen tai valkoiseen tottuneelle. Tuskin kukaan
sairaalassa viihtyy, mutta tässä suunnitelmassa arkkitehti on
totisesti tavoittanut viihtyisyyden ja tyylikkyyden tunnelman.
On ilahduttavaa, että yksityiskohtaisia ratkaisuja on toteu-
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tettu näin kekseliäästi ja tarkkaan.
Julkisivun rakenteellinen toteutus muuttui alkuperäisistä
suunnitelmista täysin. Alkuperäinen julkisivun suunnitelma
oli Petteri Laapion mukaan työläs ja sekava. Konsultointiapua pyydettiin sairaalan julkisivun toteuttavalta Vakka-Suomen Rappauspalvelulta.
– Tarjousvaiheessa oli vielä mahdollisuus antaa vaihtoehtoinen tarjous. Tilaaja kiinnostui Vakka-Suomen Rappauspalvelun ehdottamasta julkisivuratkaisusta, jossa työ tulee
kerralla ja johdonmukaisesti valmiiksi. Tilaaja kiinnostui
tästä juuri sen takia, että nyt oli mahdollisuus tiiviimpään
ja taloudellisempaan ratkaisuun. Muuten julkisivun toteutus olisi pitänyt tehdä teltassa ja tässä ratkaisussa se tehdään
paljaan taivaan alla. Myös aikataulullinen säästö on moninkertainen.
Osana toteutusta uudessa suunnitelmassa monimutkaisen
julkisivurakenteen sijaan käytetään mm. Fesconin Fescotermohutrappausta 300 millin eristelevyllä.
– Tässä täyttyvät kaikki lämmöneristysmääräykset ja
talosta saadaan todella energiatehokas eristeen poikkeuksellisen paksuuden ansiosta, kertoo Fesconin tuotepäällikkö
Keijo Neffling.

SAIRAALANMÄEN HANKE
•

•

•

i

Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaala (HUS) rakentavat yhdessä Sairaalanmäelle pysäköintitalon ja uuden sairaalarakennuksen. Uudisrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulevat lasten vuodeosasto, keskoslasten tehohoitohuoneet ja
lasten poliklinikat sekä päiväsairaala. Lapsille tulee oma päivystys aikuisten päivystyksen välittömään läheisyyteen.
Toiseen kerrokseen keskitetään psykiatriset palvelut ja päihdepalvelut. Kolmanteen kerrokseen tulee Hyvinkään kaupungin kuntoutustoiminta ja vuodeosasto.
Neljänteen kerrokseen tulee vuodeosastoja. Viidennessä kerroksessa on infektiopotilaiden vuodeosasto.
Hankkeen kustannusarvio on noin 63,9 milj. €.

Graafista kauneutta

Rakennuksen ulkoseinille, ikkunoiden ympärille, on maalattu tyylikkään
graafisia mustia palkkeja, jotka tuovat
rakennukselle modernin ja kolmiulotteisen ilmeen. Pyöristetyt rakennuksen
päädyt ovat mielenkiintoinen yksityiskohta ja luovat kiinnostavan kontrastin usein kulmikkaaksi totuttuihin sairaalarakennuksiin. Kulmakappaleet on
teetetty erikseen ja leikattu 3D-leikkurilla. Julkisivujen pinta-ala on noin
10 000 m2 ja sen laajuudesta johtuen
valmistuminen menee pitkälle syksyyn,
ja jotain jäänee keväällekin. Aikataulussa silti ollaan.
Vakka-Suomen Rappauspalvelun
toimitusjohtaja Kai Vuori henkilökuntansa kanssa vastaa uuden lisärakennuksen julkisivutöistä. Kai Vuoren mukaan
julkisivun valmistuksessa työvaiheita on
useita ja kaikki toteutetaan mittatarkkojen piirustusten mukaan. Näin saadaan
aikaa ja säätä kestävät julkisivut.
– Sairaala sai parhaimman mahdollisen julkisivutoteutuksen uuden suunnitelman avulla. Meidän työmme julkisivujen parissa on käsityötä, joka
toteutetaan siten, miten asiakas on sen
tilannut. Esimerkkinä mainittakoon
vaikkapa sairaalan ulkoseiniin tulevat
mustat graafiset palkit, joita on noin
2 000. Ne maalataan kaikki käsivaraisesti piirustusten mukaan ja ne tuovat
sairaalalle sille suunnitellun ilmeen.

JULKISIVUTOTEUTUS FESCOTERMILLÄ

i

•

Fescoterm ohutrappaus-eristejärjestelmän rappausalustana käytettävä lämmöneriste on lujaa eristerappauksia varten valmistettua mineraalivillaa tai solumuovilevyä (EPS). Lämmöneriste liimataan alustaan Fescon Liimalaasti FLL:llä ja kiinnitys varmistetaan kiinnitystulpilla.

•

Kauttaaltaan lämmöneristeisiin liimatun eristeen ulkopinnassa olevan rappauksen liikkeet määräytyvät alustan, eli rakennuksen rungon ja lämmöneristeiden
liikkeiden mukaan. Ohutrappaus-eristejärjestelmiin suunnitellaan liikuntasaumoja vain rappausalustassa olevien rakennuksen rungon liikuntasaumojen kohdille. Ohutrappaus-eristejärjestelmällä on mahdollista saada saumattomat yhtenäiset julkisivut.

•

Ohutrappaukset suunnitellaan alustan mahdolliset epätasaisuudet peittäviksi
eikä niissä ole yleensä voimakkaasti muotoiltuja koristeita. Kohokuviointia ei
voida tehdä. Ohutrappauksen pintaan on mahdollista tehdä erilaisia kuviointeja
kiinnittämällä esivalmistetut koristeosat rappauksen pintaan liimalaastilla.

•

Ohuella rappauskerroksella ei pintaa voida enää juurikaan oikaista, vaan alustan epätasaisuudet on oikaistava jo ennen lämmöneristeiden asennusta.

Kai Vuoren mukaan työssä ollaan
tarkkana, jotta kaikki menee, kuten on
tarkoitettu. Hän kertoo, että kaikki seinäpinnat tehdään käsin, tarkistetaan ja
viimeistellään. Perustyötä tämä hanke
hänen mukaansa ei ole.
– Vaativuudeltaan tämä ei ole meille
aivan vaikeimmasta päästä, mutta iso
hankehan tämä on. Tässä pitää osata
keskittyä erityisesti maalaustöihin.
Hän iloitsee, että Hyvinkäällä suunnitellaan rohkeasti erinäköistä.
– Minä todella tykkään, että vaihteeksi on tämän näköinen rakennus.
Tehdään rohkeasti jotain muuta kuin
pelkkää harmaata tai valkoista seinää.
Otamme sen ilolla vastaan, vaikka se
tarkoittaisikin meille lisätöitä. Tästä
tulee todella komea sairaala.
Mielipiteeseen on helppo yhtyä. Valmistuttuaan laajennusosasta tulee kaunis maamerkki Hyvinkään Sairaalanmäelle.
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HELPPOA JA NOPEAA
LB7-BETONIA
Helsingin Myllypuroon rakennetaan
kahdeksan kerros- ja rivitalon
kokonaisuutta. Rakennusten kaikkiin
kylpytiloihin käytetään Fesconin LB7lattiabetonia. Sen etuina ovat hyvä
käsiteltävyys ja nopea kuivumisaika.

Skanska Talonrakennuksen työmaa on

levittynyt laajalle, lähes kahden hehtaarin
tontille. Rakenteilla on Helsingin Asuntotuotantotoimistolle ATT:lle 91 asumisoikeusasuntoa, joista viisi on kaksikerroksisia
rivitaloja ja kolme kolmikerroksisia luhtikerrostaloja. Kaikkiin asuntoihin tulee oma
sauna sekä parveke tai maantasoterassi ja
piha.
– Harvemmin tulee rakennettua Helsingin alueelle enää tämän kaltaista suurta
rivitaloaluetta, kertoo työmaan vastaava
mestari Tapio Kortetjärvi.
Asuinrakennusten kaikkien kosteiden
tilojen lattiabetoni tulee Fesconilta.
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– Alun perin meidän ajatuksena oli
käyttää kilpailijan vastaavanoloista tuotetta. Saimme kuitenkin käyttökokemuksia
tekijöiltä, että Fesconilla on parempi vastaava LB7-tuote, jossa pumpattavuus on
parempi. Sen takia työmaan kosteat tilat
pumpataankin nyt LB7:lla.
Kortetjärvi halusi myös kokeilla lattioihin tapaa, jossa kylpyhuoneisiin asennettiin aluksi ainoastaan viemärit ja jätettiin
vesikiertojärjestelmäinen lattiaputkisto talvella runkotöiden yhteydessä tekemättä.
– Jätimme valun 40 mm vajaaksi ja
toteutimme sen LB7:llä – johon sijoitimme
lämmitysputkiston asennuksen vesikaton
alla ja lämpimämmissä olosuhteissa. Tämä

on poikkeuksellinen tapa, mutta halusin,
että kokeilemme sitä näin.
Myllypuron työmaalle LB7-betonia toimitetaan noin 80 000 kiloa. Se sekoitetaan
pihalla ja siirretään sisään asuntoihin letkulla. Fesconin myyntijohtajan Heikki
Rämön mukaan etuina ovat työn helppous ja kuivumisaika.
– Betonin ehdoton etu on se, että kuivumisaika on nopea; kovettumisaika yksi
vuorokausi ja lattiat ovat vedeneristettävissä seitsemän vuorokauden kuluttua.
Tämän betonin avulla päästään siirtymään
nopeasti seuraaviin työvaiheisiin.

LB7-betonin
kovettumisaika yksi
vuorokausi ja lattiat
ovat vedeneristettävissä
seitsemän vuoro
kauden kuluttua.

LB7 tuli markkinoille pari vuotta sitten
ja tuote on Rämön mukaan lähtenyt isossa
määrin liikkeelle.
– Saimme markkinoilta toiveen nopeasti
kuivuvasta lattiamassasta, mikä olisi myös
pumpattavissa. Teimme tuotteen, joka on
helposti pumpattavissa kiinnittäen lisäksi
huomion siihen, että tuotteella on riittävän
pitkä työstettävyysaika vaikka se kuivuukin
nopeasti.
– Tuotteen hyvien ominaisuuksien
lisäksi olemme saaneet työmailta palautetta, että hieman pienempitehoisella pumpulla pumpattaessa lattioiden kaadot onnistuvat paremmin. Lisäksi seinät pysyvät puhtaampina, koska betoni ei tule letkusta niin
kovalla voimalla ja aiheuta ylimääräisiä roiskeita seinille.
Saneerauspuolella Rämö näkee monia
etuja LB7:n käytölle.
– Helppous ja nopeus ehdottomasti.
Säkkien yläkerroksiin kantamisen, siellä
sekoittamisen ja pölyn aiheuttamisen sijaan
nyt voi kohteeseen vetää letkun ja pumpata
sieltä suoraan siististi ja nopeasti valmista.

Valuhommia vauhdilla

Myllypuron työmaalta löytyy talo numero
viisi, jossa kosteiden tilojen lattiavalu on
lähdössä kohta liikkeelle. Työnjohtaja Matti

Kalliomaa mainitsee, että Fesconin betonivalut ovat sujuneet mutkattomasti.
– Meidän tekijämme ovat kehuneet, että
tuote on hyvä, se toimii hyvin ja sitä on suhteellisen helppo työstää. Kun ensimmäistä
taloa tehtiin, meidän työmiehiltä meni
valuihin yksi päivä. Nyt neljännen talon
kohdalla näyttää siltä, että olemme jo puolen päivän jälkeen valmiita. Sen verran aika
on supistunut ja työ etenee vauhdikkaasti.
Jere Piironen odottelee betonimassan
valmistumista ja edessä olevaa valu-urakkaa.
– Etenemme yksi asuintalo päivässä
-periaatteella. Se käsittää 14 kosteaa tilaa
per talo; jokaisessa talon seitsemässä asunnossa on kaksi kylpyhuonetta. Hoidamme
valut neljän miehen porukalla; yksi on letkun varressa, toinen liippaa ja kolmas tulee
perässä, joka tekee pintaa. Lisäksi meillä on
yksi apumies, joka avustaa valojen ja letkun
siirtelyn kanssa.
Piironen myöntää, että kuten kaikissa
uusissa tuotteissa, myös LB7:n suhteen opeteltiin ensin.
– Ensimmäinen talo meni harjoittelun
kannalta ja nyt uskaltaa jo sanoa, että työ
etenee nopeasti. Tämä on hyvä ja helppo
betoni työstää ja mielestäni sitä on ollut
ihan mukava laittaa. Siistiä tulee kerralla.

i

LB7-LATTIABETONI

Fescon Lattiabetoni LB7 on erikoissementtisideaineinen, pumpattava, nopeasti kovettuva ja kuivuva lattiabetoni kuiviin, kosteisiin
ja märkätiloihin. Soveltuu lattiavaluihin ja roilotäyttöihin, joissa rakenne on saatava sisätiloissa nopeasti käyttöön, esimerkiksi linjasaneerauskohteissa.
•
•
•
•
•
•
•

pumpattava
nopea lujuudenkehitys
Kerrospaksuuksille 10-150 mm
hyvät työstettävyysominaisuudet
nopea kuivuminen
yhdellä työvaiheella vedeneristettävä
pinta
kuituvahvistettu

Käyttökohteet
• Betonilattiavalut
• betonirakenteiden korjaukset sisätiloissa
• valut, joissa rakenne on saatava nopeasti käyttöön
• pintalattiavalut, lattialämmityslattiat
• märkätiloissa, vedeneristeen alla

23

www.luja.fi

Kuva: Elina Kontola

LISÄVOLYYMIA HIEKANKUIVAUKSEEN
Fescon käynnistää vuodenvaihteessa Hausjärven tehdasalueella uuden
hiekankuivaustehtaan toiminnan. Tehdas tulee vastaamaan edelleen kasvavaan
hiekkaliiketoiminnan kysyntään.
Fesconin hiekkaliiketoiminta laajenee myös tänä vuonna. Nyt yrityksellä
on rakenteilla uusi hiekankuivaustehdas
Hausjärvelle.
– Pääsemme starttaamaan uuden tehtaan toiminnan heti vuoden alussa. Tehokas ja nykyaikainen tehdas vahvistaa merkittävästi Fesconin hiekkaliiketoimintaa,
laajentaa tuotevalikoimaa ja parantaa entisestään toimitusnopeuttamme, toteaa liiketoimintajohtaja Eero Majanen Fesconilta.

Majasen mukaan moni asia puolsi
uuden tehtaan rakentamista.
– Hyvinkään vieressä sijaitsevan Hausjärven tehtaan maantieteellinen sijainti on
suorastaan huikean hyvä, olemme useiden asiakkaiden aivan välittömässä läheisyydessä. Toimimalla näin ihanteellisella
etäisyydellä suurimmista asiakkaista pystymme myös logistisesti vähentämään rekkaliikennettä. Hausjärven alueen hiekkavarannot ovat hyvät, joten raaka-aineet ovat
aivan tehtaan lähellä. Kolmas tärkeä tekijä
meille on, että uuden tehtaan myötä pystymme valmistamaan entistä paremmin
ns. erikoistuotteita asiakkaiden tarpeisiin
ja tukemaan samalla myös alueen Fesco-
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nin muiden tehtaiden toimintaa.
Yritys on toiminut pitkään lämpövoimateollisuuden hiekkatoimittajana ja tehnyt tuotekehitystyötä sekä innovoinut
uusia ja entistä toimivampia ratkaisuja
asiakkaidensa käyttöön. Yritys on kasvattanut myös liiketoimintaansa urheiluhiekoissa, joiden asiakaskunta koostuu mm.
tekonurmi-, golf-, tennis-, pesäpallo-, ratsastus- ja yleisurheilukenttien valmistajista
ja ylläpitäjistä.
– Fesconin hiekkaliiketoimintaan kuuluu tällä hetkellä oikein hyvää. Olemme
päässeet voimalaitosteollisuudessa niihin
askeliin, joihin olemme tähdänneetkin.
Olemme aktiivisesti kehittäneet seosaineita, sirotteita sekä panostaneet mm. säkityksiin, sekoitus- sekä pakkauspalveluihin. Olemme niin ikään rakentaneet käyttöömme uusia varastoja, jotka helpottavat
logistiikkaa ja palvelunopeutta.
Hiekkapojat-kaupan sekä uusien tuoteinnovaatioiden myötä Fescon on tuonut
markkinoille yhä uusia tuotteita. Viime
vuoden aikana yritys aloitti liiketoimin-

nan Ruotsissa, jossa toimitaan Fescon AB
nimellä. Tänä vuonna lähtivät myös ensimmäiset vientitoimitukset Ranskaan.
– Meillä on hyvä tekemisen meininki
päällä. On suurenmoista huomata, miten
laajaa osaamista yrityksestämme löytyy.
Meillä on sitoutunut johto ja henkilöstö
– haemme yhdessä uusia avauksia, joiden avulla saavutamme kaikki meille asetetut tavoitteet. Tulevaisuus näyttää oikein
hyvältä, kertoo Eero Majanen.
Saman allekirjoittaa Fesconin toimitusjohtaja Kimmo Peltola, joka näkee Fesconin hiekkaliiketoiminnan kasvun askeleena
entistä parempaan asiakaspalveluun.
– Fesconin hiekkaliikennetoiminta
edustaa meille juuri parhaimmillaan sitä,
mikä Fesconissa on tärkeintä ja avain
menestykseemme – asiakas on meillä aina
avainasemassa. Toimimme aina asiakkaidemme parhaaksi ja etsimme jatkuvasti ratkaisuja, jotka tuottavat heidän liiketoiminnalleen lisäarvoa, oli kyse sitten palvelusta
tai uusista tuoteratkaisuista. Iloksemme
myös asiakkaat ovat tämän huomanneet ja
haluavat tehdä meidän kanssamme entistä
syvällisempää yhteistyötä.

VASTAA | VAIKUTA | VOITA
LujaViesti on lehti Luja-yhtiöiden yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja
sidosryhmille. Haluamme kehittää lehteämme entistä paremmaksi ja tarvitsemme
siihen sinun apuasi.
Vastaathan lukijakyselyymme 15.12. mennessä www.luja.fi/lukijatutkimus ja olet
mukana 200 euron matkalahjakortin arvonnassa.
Kiitos osallistumisestasi, mielipiteesi on meille tärkeä!
Lisätietoja kyselystä tai lehtien sisällöstä:
päätoimittaja Petra Nikkinen, Luja-yhtiöt
puhelin 044 585 2751
petra.nikkinen@luja.fi
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Lujatalo haluaa taata kaikille työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön
sekä säilyttää työkuorman kohtuullisena, jotta työ voisi jatkua normaaliin eläkeikään
asti. Pitkäjänteinen toiminta on huomioitu – Lujatalo pokkasi voiton Euroopan
työterveys- ja turvallisuusviraston Hyvien käytäntöjen kilpailussa.

VAHVA PANOSTUS
TYÖHYVINVOINTIIN
Lujatalon esimerkillinen toiminta
työhyvinvointi- ja työturvallisuusasioissa huomioitiin keväällä, kun se voitti
Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston Hyvien käytäntöjen kilpailussa
ykköspalkinnon eri-ikäisten työntekijöiden työkykyyn keskittyneessä teemassa. Vuosien 2016-2017 Hyvien käytäntöjen palkitsemisohjelman tavoitteena oli korostaa ennaltaehkäisyn
merkitystä koko työuran ajan terveenä
ikääntymisen mahdollistamiseksi.

ennenaikaiselle eläkkeelle muita aloja
aikaisemmin. Lujatalon noin 120 työmaalla työskentelevien ikäjakauma on
suuri. Nuoria on paljon, mutta ikääntyvienkin määrä nousee jatkuvasti. Tämä
on saanut meidätkin määrätietoisesti
kehittämään keinoja ikääntyvien ihmisten työkyvyn ylläpitämiseksi, Lujatalon
työhyvinvointipäällikkö Sari Tiainen
toteaa.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) järjestää Terveellinen työ -kampanjan yhteistyössä
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja
puheenjohtajavaltion kanssa. Kampanjoihin liittyy Euroopan hyvien käytäntöjen palkitsemisohjelman puitteissa
tunnustuksen antaminen työterveyden ja työturvallisuuden merkittävästä
ja innovatiivisesta edistämisestä. Kilpailun tuomaristo painotti erityisesti Lujatalon kehittämiä keinoja työkykyongelmien aikaiseen tunnistamiseen.
– Eläkeuudistus on lisännyt painetta
työssä jatkamisen tukemiseen erityisesti rakennusalalla, josta on usein jääty

Esimerkkinä työhyvinvoinnista Lujatalolla on ollut käytössään jo yli 10 vuoden ajan Lujavire-toiminta. Lujavirehankkeissa on ruohonjuuritasolla pohdittu työn kuormitusta sekä haettu työn
keventämiseen ja sujuvoittamiseen tähtääviä keinoja, joita on löytynyt tähän
mennessä jo toistasataa. Nämä ideat on
koottu Lujavire-ergonomiatietopankkiin, joka on saatavilla kaikkien lujatalolaisten älypuhelimeen Lujavireappina.
– Kaikki appista löytyvät ideat ja
keinot on kerätty Lujatalon omilta työmailta ja ne on todettu tarpeellisiksi
apuvälineiksi rakentamisessa, kertoo
Sari Tiainen, joka on vetänyt Lujavirehankkeita työmailla alusta alkaen.

Lujavire-toiminnan hyödyt
käytäntöön

Työntekijät voivat appin avulla
lähettää viestin työkaluista esimiehelleen, arvioida niitä tähdin sekä antaa
sanallisia kommentteja. Appiin ladattuja vinkkejä esitellään jatkossa myös
työmaiden infonäytöissä.
– Ala, työkalut ja työmenetelmät
kehittyvät koko ajan, joten pysähtyä
tässä ei kannata. Ja kun työ pystytään
tekemään tehokkaasti ja turvallisesti,
pysyvät työmaat paremmin aikataulussa
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ja kaikilla tekijöillä riittää virtaa myös
työpäivän jälkeen. Tämä on ehdottomasti kaikkien etu, Tiainen jatkaa.

Varhaisella välittämisellä
on tärkeä merkitys
rakennusalalla

Lujatalolla on noin 720 työntekijää,
joista noin puolet on fyysistä rakennustyötä tekeviä ja reilut 220 tekee työnjohtotyötä. Rakennusalalla on erityisen
tärkeää pitää huolta henkilöstön terveydestä, työssäjaksamisesta ja työkyvystä.
– Seuraamme sairaspoissaoloja Varhaisen välittämisen kautta. Toistuvat lyhyetkin poissaolot saattavat olla
merkki siitä, että tilanteeseen kannattaa puuttua. Työntekijät osallistuvat
Varhaisen välittämisen keskusteluihin
hyvällä asenteella, sillä niissä on sekä
työntekijällä että työnantajalla sama
tavoite: huolehtia sairauslomalla olleen
työntekijän työkyvystä ja työssäjaksamisesta, Tiainen tarkentaa.
Työterveyshuolto tekee oman osansa
yksilöitä mahdollisesti uhkaavien työkykyongelmien varhaisessa estämisessä.
Lujatalo on sopinut työterveyshuollon
kanssa yhteiset toimintamallit, sillä on
tärkeää, että työnantaja ja työterveyshuolto puhuvat samaa kieltä työkykyongelman uhatessa tai sen jo vallitessa.
– Ongelmien ilmetessä lähdemme
herkästi hakemaan vaihtoehtoja ja tarvittaessa kannustamme työntekijöitä
ammatilliseen kuntoutukseen eläkevakuutusyhtiön tuella. Ei ole kenenkään
etu, että henkilö yrittää sinnitellä fyysisesti raskaassa työssä, jos terveys ei sitä
kestä. Työnantajan, työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön yhteistyön
kautta työkykyongelmaisille, kokeneille
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osaajille löytyy hienoja vaihtoehtoja ja
se on huippu juttu, Tiainen kertoo.
– Useimmiten kirvesmies uudelleenkouluttautuu työnjohtajaksi, ja silloin työnantajakin voi pysyä samana.
Joskus uusi ura voi löytyä esimerkiksi
myyntipuolelta. Uudelle uralle ei tarvitse kuitenkaan lähteä ummikkona,
vaan yleensä alaan ja työtehtävään
tutustutaan työkokeilun kautta, joita
meillä toteutetaan paljon. On mukava
olla mukana onnistuneissa prosesseissa,
Tiainen iloitsee.
Työkykyongelmien varhaisella ennakoinnilla on saavutettu hienoja tuloksia.
– Sairaspoissaolot ovat vähenty-

neet radikaalisti. Sairauspoissaoloprosenttimme on muutaman viime vuoden aikana laskenut yli kaksi prosenttiyksikköä, se on tällä hetkellä enää 3,0.
Tämä on selvästi alle alan keskiarvon.
Lujatalossa on myös koko ajan lisääntynyt vanhuuseläkkeelle jäävien määrä
ja vain muutamia joutuu jäämään vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle. Voin
kyllä sanoa, että meillä voidaan hyvin,
selvästi paremmin kuin aikaisemmin,
Tiainen toteaa tyytyväisenä.

Työturvallisuus osana
työhyvinvointia

Asennemuutosta on tapahtunut valtavasti myös työturvallisuuskulttuurissa.

Yksi merkki pitkäjänteisen kehitystyön
tuloksista on TurvaApp-älypyhelinsovellus, jonka avulla jokainen työntekijä
voi ilmoittaa työmaaltaan turvallisuushavaintoja. TurvaAppin myötä turvallisuushavaintojen määrät ovat lisääntyneet ja työturvallisuusasioihin kiinnitetään paremmin huomiota niin työntekijöiden kuin työnjohdonkin puolella.
– On hienoa huomata, että Lujatalossa työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä toimia arvostetaan Euroopan laajuisesti ja olemme
saaneet niistä tunnustusta nyt jo toistamiseen. Teemme siis oikeita asioita,
Tiainen sanoo.

Kilpailun tuomaristo painotti erityisesti Lujatalon
kehittämiä keinoja työkykyongelmien aikaiseen
tunnistamiseen.
ire
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