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kaan rekrytointiin tulevat olemaan avainasemassa niin 
tänään kuin tulevaisuudessa. Vaikka koulutus on pitkä ja 
välillä hidaskin tie, se on yksi parhaimmista tulevaisuu-
den toiminnan kehityspoluista. 

Tästä haluamme Lujalla pitää huolta jatkossakin. Se tar-
koittaa laadukasta tekemistä, vastuunkantoa, kehitys-
työtä ja ympäristöstä huolehtimista. Myös tulevaisuu-
dessa haluamme pysytellä etujoukoissa toimialan kas-
vussa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Uskon, 
että kun pysymme aktiivisina ja hereillä, pidämme huolta 
henkilöstöstä sekä heidän osaamisestaan, kuuntelemme 
asiakasta ja jaamme parhaimpia käytäntöjä, tulemme 
pärjäämään hyvin. 

Digitalisaatio, tekoäly ja robotiikka ovat tällä hetkellä 
kaikkien huulilla. Ne kannattaakin nähdä mahdollisuu-
tena tehostaa toimintaa ja kehittää laatua. Silti on tärkeää 
muistaa, että järjestelmät ja koneet eivät alallamme kor-
vaa ihmisiä. Järjestelmät antavat rungon ja pohjan, ihmi-
set tekevät työn ja päätökset. Rinnalla kulkevat ympäris-
töasiat, turvallisuus ja laatuvaatimukset. Kun nämä yhtä-
löt saadaan toimimaan yhdessä työhönsä motivoitunei-
den ihmisten kanssa, ollaan jo todella pitkällä.

Mikko Isotalo
toimitusjohtaja, Lujabetoni Oy

Usea rakentamisen ammattilainen on rakentanut 
itselleen kesämökin, omakotitalon tai muun vas-
taavan projektin. Jokainen tällaisen harrasteen läpi-
käynyt varmasti muistaa, kuinka monta päätöstä, 
tekemistä ja peräänkatsomista kuuluu ”rakennus-
hankkeeseen ryhtyvälle”, kuten pykälä 119 Maan-
käyttö ja rakennuslaissa oivasti sanoo. Eikä siinä 
kaikki: samanaikaisesti kustannuksia ja laatua on 
valvottava herkeämättä, kuten myös aikataulua, 
hankintoja, tarkastusten suorittamista, pätevyyk-
siä, rakennusmateriaalien kelpoisuutta, työturval-
lisuutta, rakennusluvan mukaisuutta, jätehuoltoa 
sekä muuta noin triljoonaa asiaa yhtäaikaisesti. Ja 
kun itselleen rakentaa, haluaa alan ammattilainen 
useimmiten kaiken olevan tiptop.

Ammattimainen rakentaminen on hyvin saman-
kaltainen prosessi, mutta se muodostuu rakennut-
tamisen, suunnittelun, tehdasvalmistuksen ja työ-
maatoiminnan monimutkaisesta ketjusta. Tässä 
ketjussa on jokaisen tekijän toimittava ammatti-
maisesti, aikataulussa ja ymmärtää oman työnsä 
merkitys kokonaisuuden kannalta. Jos yksi asia 
ontuu, koko ketju ontuu. Omakotityömaalla 
hankkeeseen ryhtyvän ja maksavan vastuu on 
useimmiten selkeä, mutta ammattimaisessa ket-
jussa vastuu tuppaa hajautuvan. Ja usein tällöin 
syntyy sutta sekä sekundaa. 

Miten tämä voitaisiin välttää? Itse näen, että hyvä 

asenne ja neuvo läpi arvoketjun on: rakenna kuin 
rakentaisit itsellesi, pidä oma aikataulusi ja huo-
lehdi siitä, että asiat hoituvat. Jos et tee omaa osaasi 
kunnolla, ei kannata aloittaa ollenkaan. Rakenta-
misessa kaikki tekijät vaikuttavat kaikkeen ja möh-
liminen ja huono laatu vaarantavat helposti koko 
lopputuloksen laadun – kustannuksista tai aika-
tauluista puhumattakaan. 

Virheet maksavat rahaa. Pienikin virhe voi aiheut-
taa merkittävää vahinkoa ja huonosti tai osaamat-
tomasti tehtyjen töiden kustannukselliset seurauk-
set voivat olla hyvinkin suuria. Nyt rakentamisen 
korkeasuhdanteessa erityisesti kiire tuntuu olevan 
tämän päivän pahin vitsaus. Kaikki kärsivät – niin 
työturvallisuus, laatu kuin asiakastyytyväisyys. Se, 
että asioihin ei jakseta tai ehditä perehtyä, johtavat 
lähes aina huonoon lopputulokseen. Kiireessäkään 
ei pitäisi sortua välinpitämättömyyteen. 

Ammattimaisuus onkin sitä, että vastaa omasta 
työstään ja suhtautuu ammattimaisesti omaan 
tekemiseensä. Ammattimaisuus on myös itsensä 
jatkuvaa kehittämistä ja itsensä likoon pistämistä. 
Pohjakoulutus on tärkeä, mutta jatkuva oppimi-
nen vasta tärkeää onkin. Tämän takia haluamme 
koko Lujalla panostaa erityisesti ammattitaidon 
kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Uskomme, 
että jatkuva työn, johtamisen ja osaamisen koulu-
tus yhdistettynä pitkäjänteiseen toimintaan ja tark-
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Entisen Suomen Trikoon tehdas-
rakennukset saavat uuden ilmeen, kun 
Lujatalon, Tampereen vuokratalosää-
tiön ja Arkkitehtitoimisto Helamaa 
Heiskasen Sukkasillaan-uudistushanke 
saadaan päätökseen ensi helmikuuhun 
mennessä. Alueen 1800-luvun lopulla 
rakennettu sekä monessa vaiheessa laa-
jennettu sukkatehdas muuntuu kym-
meniksi korkeatasoisiksi asunnoiksi. 

Entinen Suomen Trikoon tehdas 
toimi vielä muutama vuosi sitten Tampe-
reen kaupungin sosiaali- ja terveystalona, 
mutta jäi tyhjilleen, kun kaupunki muutti 
toimiston muualle. Tontista ja sen raken-
nuksista järjestettiin vuonna 2014 luo-
vutuskilpailu, jotta alueelle löytyisi uusi 
käyttötarkoitus. Trikootehtaan rakennus-

projekti tuo alueelle paljon uusia, harvi-
naisia asuntoja, joissa on pyritty säilyt-
tämään mahdollisuuksien mukaan ele-
menttejä vanhoista rakenteista. 

Mittavia muutoksia 
vanhaan kiinteistöön
Rakennushanke koostuu kiinteistöstä ja 
tontista ja koko kokonaisuuden raken-
tamisesta vastaa Lujatalo. Noin puo-
let kiinteistöstä omistaa ja rakennut-
taa Tampereen vuokratalosäätiö, jonka 
osuuteen tulee 40 vuokra-asuntoa, 70 
tehostetun palveluasumisen yksikköä 
sekä joitain liiketiloja, mm. pieni päi-
vittäistavarakauppa.

Lujatalon osuudelle tulee uusi ker-
rostalo Asunto Oy Tampereen Ketlari, 
kaksi uutta lisäkerrosta eli Asunto Oy 

Tampereen Puolari sekä loft-tyyppisiä 
asuntoja vanhaan saneerattuun Asunto 
Oy Tampereen Värjäriin. Yhteensä 
omistusasuntoja tulee 119 kpl.  

Ketlarin paikalla ollut vanhan 
rakennuksen osa purettiin täysin, sillä 
se oli painunut ja päässyt huonoon kun-
toon. Tämän rakennuksen tilalle Luja-
talo paalutti täysin uuden rakennuk-
sen, 65 asunnon kahdeksankerroksisen 
kerrostalon. Huoneistot ovat yksiöitä ja 
kaksioita. Korttelin vanhaan saneerat-
tuun osaan Värjäriin rakennetaan kuu-
teen kerrokseen 30 loft-tyylistä, tilavaa 
yksiötä. Huoneistoissa on säilytetty van-
han rakennuksen tunnelmaa jättämällä 
mikäli mahdollista, seinille punatiiltä 
sekä betonikattoon lautamuottipin-
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HARVINAISIA 
ASUNTOJA PYYNIKILLE
Pyynikin upealla asuinalueella uudistetaan kokonaista korttelia toimistotiloista 
asuinhuoneistoiksi. 

taa. Talon kuudesta kerroksesta kol-
messa kerroksessa olevissa asunnoissa 
on peräti neljän metrin kerroskorkeus 
ja niihin on rakennettu parvi.  

Kiinnostavin ja rakentamiseltaan 
haastavin kohteista on Puolari, sillä 
se rakennetaan koko olemassa olevan 
rakennuksen päälle. Puolariin tulee 
tehtaan katolle 9. ja 10. kerroksiin 24 
asuntoa, joiden huoneet ovat yhdessä tai 
kahdessa tasossa. Asuntoja löytyy kak-
siosta jopa kuuden huoneen koteihin. 
Asunnot ovat varustettuja mm. teras-
seilla ja/tai parvekkeilla sekä suurilla, 
näyttävillä ikkunoilla.  

Upea, mutta haastava 
projekti
Pyynikki sijaitsee harjun rinteillä Pyhä-
järven rantamaisemissa aivan Tampe-
reen keskustan kupeessa. Sen keskeinen 
sijainti, luonnonkauniit maisemat, kau-
niit vanhat talot sekä veden läheisyys 
luovat siitä erittäin arvokkaan ja halu-
tun asuinalueen. Kyseessä on asuinalue, 
jonne rakennetaan enää harvoin uutta. 

Trikootehtaan kortteli on merkityk-
sellinen monelle tamperelaiselle. Pihan 
savupiippu, kuten monet rakennuksen 
osista, ovat suojeltuja. 

– Piippua on käytetty trikooteh-
taan toiminnan päättymiseen eli vuo-

teen 1956 asti. Sen jälkeen se on seis-
syt käyttämättömänä noin 60 vuotta. 
Se oli valitettavan huonossa kunnossa 
eli se täytyy kunnostaa täysin suojelu-
määräykset huomioiden. Se tarkoittaa 
mm. yksittäisten tiilien korjausta, van-
teiden asennusta, piipun yläosan uudis-
tamista sekä osittain verkottamista, ker-
too Lujatalon Pirkanmaan rakennutta-
japäällikkö Markus Peltonen. 

Korttelin umpirakennus on raken-
nettu aikoinaan viidessä, kuudessa eri 
rakennusvaiheessa. Vanha talo on tar-
jonnut haasteita rakentajalle. 

– Piipun kunnostaminen on oma 
juttunsa. Tehtaan rakenteista löytyi 
myös tehtaan toiminnan ajalta öljyä, 
joten meidän täytyi purkaa ja uusia lat-
tioita isolta alueelta. Se on aiheutta-
nut lisäkustannuksia ja viiveitä raken-
tamiseen, mutta eteenpäin mennään. 
Samalla taloa vahvistettiin entisestään. 
Ullakkoasuntojen tieltä on purettu van-
haa tilaa, joka sekin oli oma projektinsa, 
kertoo Peltonen. 

Aikataulu on venynyt ennakoitua 
suurempien korjaustöiden takia, mutta 
ensimmäiset asunnot valmistuvat otta-
maan vastaan uudet asukkaat jo tämän 
vuoden lopussa. 

– Meillä on Lujatalon omien koh-
teiden luovutus vuoden viimeisenä päi-

vänä ja Tampereen vuokratalosäätiön 
kohteet valmistuvat ensi helmikuun 
loppuun mennessä. Etenemme nyt 
suunnitellussa aikataulussa.

Toimittajalle esitellään laajasti talon 
asuntoja. Talossa on aivan ainutlaatuinen 
vanhan rakennuksen tunnelma. Leveät 
porraskäytävät vanhaa kunnioittavine 
porrasjohtimineen, täysin uusitut van-
hojen mallien mukaan olevat perinne-
ikkunat, tehdasmiljöö tiili- ja rapattuine 
seinineen – uutta ja vanhaa designia on 
osattu yhdistää taitavasti. Rakennuksen 
ylimmässä kerroksessa sijaitsevat Puola-
rin hulppeista kattohuoneistoista aukea-
vat esteettömät näköalat Tampereen 
maisemiin. Alempana sijaitsevat loft-
asunnot uudistavat taidokkaasti uutta ja 
vanhaa tehdasmiljöötä. Nykytrendeihin 
nähden osa yksiöistä ja kaksioista ovat 
reiluhkonkokoisia, mutta lisäneliöt tuo-
vat myös viihtyisyyttä asumiseen. 

Lujatalo on työllistänyt Satamaka-
dun kiinteistön aikana toistasataa hen-
kilöä. Markus Peltonen iloitsee, että 
hankkeessa ollaan jo voiton puolella. 

– Tämä projekti on ollut hyvin epä-
tyypillinen, jos sitä verrataan normaa-
liin rakentamiseen. On hienoa olla 
mukana tämän kaltaisessa hankkeessa, 
näitä ei Tampereella usein ole tarjolla.

HANKKEEN 
TUNNUSLUVUT:
Hankearvo 50 M€€

• 17 500 kem2 (Vts 9 000, Ketlari 3 
700, Puolari 2 800, Värjäri 2 000)

• 21 000 brm2 (Vts 11 500, Ketlari 4 
100, Puolari 3 000, Värjäri 2 400)

• 12 000 hum2 (Vts 6 300, Ketlari 2 
700, Puolari 2 000, Värjäri 1 000) 

• 229 asuntoa (Vts 110, Ketlari 65, 
Puolari 24, Värjäri 30) ja 4 liiketilaa

• 28 autopaikkaa  
(Vts 8, Ketlari 6, Puolari 14)

i

Trikootehtaan rakennusprojekti tuo alueelle 
paljon uusia, harvinaisia asuntoja.

Lujatalon rakennuttajapäällikön Markus Peltosen mukaan tri-
kootehtaan hanke on ollut haastava, mutta mielenkiintoinen. 
– On hienoa olla mukana toteuttamassa tätä projektia.
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YTIMEKKÄÄSTI

Näsiin rakennettavan ison ruotsinkie-
lisen yhtenäiskoulun kustannusarvio on 
21,8 miljoonaa euroa. Koulun brutto-
ala on 7330 m² ja sen on määrä olla val-
mis tammikuussa 2020. Uusi yhtenäis-
koulu tulee koostumaan Strömborgska, 
Saxby sekä Näse skolaneista, jotka toi-
mivat uuden koulun valmistumiseen 
asti. Myös osa nykyisen Gammelbacka 

skolan alueen oppilaista aloittaa Ström-
borgska skolanissa. 

Uusi koulu toteutetaan projektin-
johtourakkana siten, että rakennusura-
koitusija vastaa hankkeen toteutuksesta 
kokonaisuudessaan. Hanke toteutetaan 
Terve talo -konseptilla ja vesikatto- ja 
julkisivutyöt tehdään sääsuojan sisällä.

Lujatalon Pohjanmaan yksikkö on 
allekirjoittanut urakkasopimuksen 
Kauhavan monitoimitalon (koulukes-
kus) rakentamisesta. Työt on aloitettu 
ja urakka tulee olemaan valmis vuoden 

2020 kesän aikana. Urakan arvo on 13 
miljoonaa euroa.

Lisäksi Lujatalon Pohjanmaan 
yksikkö on voittanut ABB:n KTU-toi-

mistorakennuksen korjausrakentami-
sen projektinjohtourakan. Urakan arvo 
on 14 miljoonaa euroa. Työt aloitetaan 
toukokuun alussa ja kohde tulee ole-
maan valmis kesällä 2019.

Kilpailun voitto oli seurausta jo 
vuosia jatkuneesta Lujatalo Oy:n 
Kaakkois-Suomen yksikön teke-
mästä systemaattisesta työstä työtur-
vallisuuden parantamiseksi. Lujatalo 
Oy:n pidemmän aikavälin tavoitteena 
on edelleen ”Rakennusteollisuudessa 
nolla tapaturmaa 2020”. 

LUJATALO RAKENTAA PORVOON 
UUDEN STRÖMBORGSKA 
SKOLANIN

LUJATALO OY ON VOIT-
TANUT VUODEN 2017 
TALONRAKENNUSTEOL-
LISUUS LAHTI-KYMEN 
PIIRI RY:N TYÖTURVAL-
LISUUSKILPAILUN

LUJATALO POHJANMAALLE KAKSI ISOA UUTTA HANKETTA 

Lujatalo jatkaa tänä vuonna vahvasti 
pääkaupunkiseudun asuntorakentami-
sen markkinassa. Alkuvuonna rakenta-
misen aloituksia on sovittu yli 60 mil-
joonan euron edestä. Asuntoja tulee 
noin 400 ja ne valmistuvat vaiheittain 
vuosien 2019 ja 2020 aikana. Työn alla 
on muun muassa Helsingin Kunin-
kaantammen kasvava asuinalue, missä 
Lujatalolla on kaksi uutta kerrostalo-
hanketta rakenteilla olevan ison, 234 
asunnon KVR-kohteen lisäksi. 

– Kuninkaantammen alue on vah-
vasti kasvava asuinalue, jota rakenne-
taan ekologisesti kestävälle pohjalle 
ympäristönäkökulmiin panostaen. 
Nämä ovat myös Lujatalolle tärkeitä 
painopisteitä ja olemme mielellämme 
mukana rakentamassa uutta, viihtyi-
sää aluetta, toteaa Lujatalon Uuden-
maan alueen asuntorakentamisen joh-
taja Janne Mönkkönen.

LUJATALO MUKANA RAKENTAMASSA 
KUNINKAANTAMMEN ASUINALUETTA

Lujan hallituksen tuorein jäsen, 
talouselämässä tunnettu ja tunnustettu 
vaikuttaja vuorineuvos Reijo Karhinen, 
on työskennellyt koko työuransa ajan 
finanssialalla. 

– Työuraani on leimannut sama ala, 
mutta samalla kuitenkin aina uudet 
haasteet. OP Ryhmän pääjohtajana toi-
min 11 vuotta, se oli selvästi pisin aika 
samassa tehtävässä.  

Karhinen jäi eläkkeelle tämän vuo-
den helmikuussa. Uuteen elämän vai-
heeseen siirtyminen oli tarkkaan suun-
niteltu eikä sisältänyt suuria tunteita. 

– Tein vuonna 2014 päätöksen, 
miten loppuaika päätyössä menee, toi-
min tarkasti suunnitelmani mukaisesti. 
Sanapari ”eläkkeelle jääminen” ei mieles-
täni kuvaa tätä päivää. Puhun mielelläni 
uudesta elämänvaiheesta, johon sisältyy 
paljon erilaista aktiivista toimintaa.

Nyt Reijo Karhisella on aikaa 
monille luento- ja kirjoituspyynnöille 
sekä luottamustehtäville, joita hän valit-
see tarkan seulan kautta. Lujan pyyn-
töön hän vastasi myöntävästi, koska 
yritys on tuttu yli 30 vuoden ajalta ja 
sillä on vahvat perheyhtiön arvot. Hän 
liittyy sanojensa mukaan Lujan jouk-
kueeseen avoimin mielin, uteliaana ja 
kovasti innostuneena.

– Olen työskennellyt pitkään alalla, 
joka on laajudeltaan ja nopeudeltaan 
kaikkien aikojen rajuimmassa murrok-
sessa. Kaikki toimialat ja yhteiskunnat 
tulevat vuorollaan kokemaan saman. 
Digitaloudessa valta siirtyy asiakkaalle, 
kuluttajille, kansalaisille. Ehkä minulle 
on tarttunut jotain sellaista osaamista 
murroksesta, jota voin tuoda Lujalle. 
Muutokseen ei pidä pelkästään valmis-
tautua. Siihen pitää osallistua.

Tekoäly, digitalisaatio, robotiikka, 
ympäristöasiat… tuleviin muutostren-
deihin liittyvät sanat toistuvat Karhisen 

puheissa. Hänen mukaansa on selvää, 
että tulemme näkemään valtavia muu-
toksia esimerkiksi tekoälyn hyödyntä-
misen myötä.

– Varmaa on, että muutos on raju, 
mutta millä aikaikkunalla, sen tie-
dämme vasta myöhemmin. Viidessä 
vuodessa tapahtuu paljon muutoksia ja 
kymmenessä vielä enemmän. Samalla 
pitää ymmärtää, että tämän päivän toi-
mintaympäristössä 10 vuotta on valta-
van pitkä aika. 

Asiat muuttuvat ja 
hyvä niin
Reijo Karhinen on tunnettu twiittaaja ja 
häntä on kiitetty avoimesta viestinnästä. 
Hän myöntää nauttivansa muutoksesta 
ja asioiden eteenpäin viemisestä. 

– Viestintä on johtamista ja johta-
minen viestintää. Koskaan aiemmin 
johtajalle tai asiantuntijalle ei ole tar-
jottu tällaisia välineitä viestiä kuin nyt 
– mahdollisuuksia, jotka tarjoavat suo-
ran kanavan kohdata sidosryhmät ja 
erityisesti asiakkaat. Toki jos johtaja ei 
koe viestinnän ylipäänsä olevan vahvuu-
tensa, niin ei sitä kannata somessa har-
joitella. Minusta on palkitsevaa, kun 
asioita voi tehdä uudella tavalla. Muu-
tokseen sisältyy aina mahdollisuus.

Nyt ja tulevaisuudessa asiakaskoke-
mus on kaiken keskiössä, uskoo Karhi-
nen. 

– OP:ssa nostimme asiakaskoke-
muksen strategian tärkeimmäksi mitta-
riksi. Jos talous ja asiakaskokemus ovat 
ylivertaisessa kunnossa, niin yritystäsi ei 
voi voittaa kukaan. Koskaan aiemmin 
kuluttajaliiketoiminnassa yritykset eivät 
ole voineet tarjota yhtä aikaa paranevaa 
asiakaskokemusta aiempaa edullisem-
milla hinnoilla.

Rakennusala ei ole Reijo Karhiselle 
vieras asia. Hän on vetänyt OP-aika-
naan useita suuria uudisrakennushank-

keita, valinnut viime vuoden Arkkiteh-
tuurin Finlandia-palkinnon sekä vuo-
den 2016 RIL-palkinnon saajan. Hän 
on myös intohimoinen käsillä tekijä 
ja suurimman osan ajastaan hän viet-
tää jatkossa Itä-Suomen metsätilallaan, 
jossa merkittävän osan rakentamisen 
parissa, erityisesti vanhoja hirsitaloja 
purkaen ja uudelleen kooten.

– Rakentamisessa perusta täytyy 
tehdä hyvin, muuten se kostautuu 
myöhemmissä rakennusvaiheissa. Tämä 
sama ajatus toimii myös työelämässä.

REIJO KARHINEN 
LUJAN HALLITUKSIIN
Vuorineuvos Reijo Karhinen aloitti Lujan hallituksissa maaliskuussa. Luja sai riveihinsä 
vahvan talouselämän vaikuttajan ja ammattilaisen.

Minusta on palkitsevaa, kun 
asioita voi tehdä uudella tavalla.
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U U D E N  A J A N  R A K E N T A J I L L E

Tehokkuusloikka
välipohjarakentamiseen 

lujabetoni.fi

Ota yhteyttä ja  
kysy lisää!

U U D E N  A J A N  R A K E N T A J I L L E

020 789 5500

info@luja.fi

”HYVIN ON PÄÄSTY 
VAUHTIIN”

Superlaatan valmistuksen sydämessä, Siilinjärven tehtaalla, käy tasainen työkoneiden ääni 
ja työntekijöiden aherrus. Viime vuonna startannut projekti täysin uuden tuotteen, Luja-
Superlaatan, parissa on lähtenyt vauhdilla ja aikataulussa käyntiin.

tuulla on huolehtia laaja-alaisesti laa-
tan suunnittelun ohjauksesta.

Koulutusta uusiin tuuliin
Viime syksynä, kun laatan valmistuk-
sen aloittaminen alkoi lähestyä, kah-
deksan lujabetonilaista lähti tutustu-
maan laatan valmistusprosessiin Tans-
kaan: projektitiimi sekä neljä henkilöä 
tuotannosta. 

– Olimme viikon Tanskassa, minkä 
aikana näimme, miten prosessit eteni-
vät ja miten asiat hoidettiin siellä. Vie-
railun jälkeen oli helpompi suunnitella, 
miten meidän kannattaisi lähteä projek-
tin kanssa etenemään, Leif Ojala kertoo.

Koska vanhaan tehtaaseen suunnitel-
tiin täysin uudenlaisen tuotteen valmis-
tusta, täytyi tuotantoasioita kehittää. 

– Ihan sormia napsauttamalla se ei 

tapahtunut. Meillä oli kaikki edelly-
tykset saada homma toimimaan, mutta 
toki alussa meillä oli joitakin pullon-
kauloja. Esimerkiksi se, että ratapöl-
kyn valmistus on Siilinjärvellä samassa 
tilassa, joten jumppasimme alussa kah-
den eri prosessin kanssa.  Kehitämme 
kuitenkin yhdessä asioita koko ajan ja 
olemme edenneet hienosti, Ojala kehuu 
tiimin yhteistyötä.

– Olemme saaneet tanskalaisilta 
sparrausta suunnittelun suhteen. He 
ovat olleet suureksi avuksi. Käymme 
yhdessä läpi tulevia kohteita, poh-
dimme ja optimoimme. Samu on ollut 
heidän kanssaan aktiivisesti yhteydessä, 
Sampsa Lehmusoksa jatkaa.

Laattoja on valmistettu Tanskassa 
reilut viisi vuotta ja yli 100 000 neliötä. 
Laajeneminen Suomeen on Tanskan 
ensimmäinen ulkopuolinen pilotti. 
Heidän tarkoituksenaan on levittää 
tuotteen tuotantoa muihinkin maihin.

Paljon uuden opettelua
Hankkeen koordinoinnista vastaava 
tiimi on innoissaan uudesta tuotteesta 
ja sen tuomista muutoksista: haasteet 
luovat työhön mukavasti lisäpontta ja 
laajentumisen ansiosta yritys voi tarjota 
lisää työpaikkoja alueelle. 

– Kaikilla oli hyvä asenne lähteä 
tekemään uusia tuotteita. Tämän laajui-
nen muutos on iso satsaus tehtaaseen ja 
olemme palkanneet kuusi uutta työnte-
kijää. Ontelon teossa on neljä henkilöä 
ja Superlaatassa yli tuplasti, tehdaspääl-
likkö Lehmusoksa kertoo.

Uuteen työtehtävään sopeutumi-
nen vie aina aikansa, mutta henkilöstö 
on napannut uusista tehtävistä ja ryt-
mistä mukavasti kiinni. Tuotannolle työ 
on ollut haastavaa, sillä se on sisältänyt 
paljon erilaisia uusia käsityövaiheita, 
muun muassa lämmitysputkien sidon-
taa, muotittamista sekä raudoitusta. 

– Tuote on hyvin tekninen ja vaatii 
monipuolista osaamista. Työvaiheita on 
noin 50 eli valtava määrä. Kehitämme 
jatkuvasti tehtaalle sellaista tuotanto-
ympäristöä, ettei kenenkään tarvitse 
juosta esimerkiksi etsimässä työkaluja. 
Tavoitteet ovat kaikilla korkealla ja kun 
saamme optimoitua työvaiheita, uskon, 

että tuotantokapasiteetti kasvaa merkit-
tävästi, Sampsa Lehmusoksa tarkentaa.

Vaikka muutoksen suunnitteli 
kuinka hyvin, kaikkeen ei voi kuiten-
kaan varautua. Superlaatan tuotannon 
aloittaminen on kuitenkin sujunut 
yllättävän vaivattomasti. 

– Yllätyksenä tuli ehkä se paljonko 
laatta vaatii käsityötä, mutta tämäkin 
kehitystyö on mennyt hienosti eteen-
päin. 

Palautetta itse 
Superlaatasta?
Tuotteen vastaanotto on ollut erinomai-
nen ja asiakkaat ovat ottaneet sen hyvin 
vastaan. 

– Tuote vastaa kysyntää ja on jär-
kevä.

Tuote on siis hyvä ja sen takana on 
helppo seisoa. Leif Ojalan mukaan 
näyttää silti, että Superlaattaa tehdään 
läpi vuoden, sillä tilauskanta on ollut 
ilahduttava. 

– Tässä on myös selkeitä etuja teh-
taalle. Muun muassa tärinä, melut ja 
betoniliete sekä pöly vähenevät huomat-
tavasti tehtaalla tämän tuotteen myötä.

Lujabetonin Siilinjärven tuotanto-
koordinaattori Leif Ojala vastaa uuden 
Superlaatan tuotannonsuunnittelusta 
ja laadunvalvonnasta. Päivistä ei ole 
puuttunut vauhtia. Hän myöntää, että 
painetta on, mutta porukka työskente-
lee periaatteella ”jalat maassa, pää kyl-
mänä.” Superlaatan valmistus etenee 
suunnitelman mukaisesti.

– Meillä valmistetaan laattaa kah-
den viiden henkilön vuoroissa: aamu-
vuoro työskentelee 14.30 asti ja ilta-
vuoro aloittaa klo 14.00. Vuoroilla on 
puolen tunnin limitys siinä, jossa vaih-
detaan kuulumiset.

Lujabetoni käyttää Superlaatassa 
tanskalaisen Abeo A/S:n teknologiaa. 
Luja-Superlaatta on kuitenkin paljon 
monivaiheisempi valmistaa, sillä Luja-
betoni valmistaa muun muassa kylpy-
huonelaattoja ja lattialämmityksiä val-
miiksi laattoihin. 

Tuotanto Siilinjärvelle
Pohdittaessa sijoituspaikkaa Super-
laatalle päädyttiin pitkien pohdinto-
jen jälkeen Siilinjärven tehtaaseen. 
Sampsa Lehmusoksan, Siilinjärven 
tehtaan tehdaspäällikön, mukaan ver-
tailujen jälkeen Siilinjärvi valikoitui 

optimaalisimmaksi vaihtoehdoksi. 
– Meillä oli jo jännitetyn tuotteen 

valmistukseen edellyttämät perusedel-
lytykset valmiina. Pääsimme siis täällä 
suht pienillä investoinneilla käyntiin. 
Pystymme tekemään myös ontelolaat-
taa samalla tehtaalla.

Superlaatan Siilinjärven toimihen-
kilötiimiin kuuluvat lisäksi tekninen 
koordinaattori Harri Aaltokoski, 
jonka vastuulla ovat mm. materiaaliti-
laukset ja laatta- ja teknisten tietojen 
syöttäminen järjestelmiin, sekä tuote-
päällikkö Samu Mäkelä, jonka vas-

Henkilöstö on napannut 
uusista tehtävistä ja rytmistä 
mukavasti kiinni.

Kuvassa hankkeessa mukana olevat 
Siilinjärven tehtaan tehdaspäällikkö 

Sampsa Lehmusoksa (vas.), Harri 
Aaltokoski ja Leif Ojala (oik.)

Luja-Superlaatta on uusi innovatii-
vinen välipohjaratkaisu. Pitkän jän-
nevälin esijännitetyt, leveät elemen-
tit ovat nopea ja helppo asentaa kol-
men metrin leveytensä ja keveytensä 
ansiosta. Luja-Superlaatta mahdol-
listaa tehdasasenteisen taloteknii-
kan sekä taipuu erilaisiin muotoi-
hin ja mittoihin. Osa laatan betonista 
korvataan kevytsorasta valetuilla 
harkoilla, jolloin laatasta saadaan 
ontelolaattaa kevyempi, pidempi 
ja leveämpi. Kiinteä erikoisrakenne 
takaa huippuluokan palonkeston ja 
erinomaisen äänieristyksen.

i
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Betoni on yleisimmin käytetty talo-
jen rakennusmateriaali, joka yleensä 
pinnoitetaan esimerkiksi maalaamalla, 
pesubetonipinnalla tai tiilillä. 2000-
luvun alussa kuitenkin alettiin arvostaa 
betonin ominaisuuksia ja ilmettä myös 
sisustuksessa ja arkkitehtuurissa. Oman 
lisänsä arkkitehtuuriin toi Graphic 
Concrete -yrityksen luoma teknologia 
tuottaa kuvioita betonin pinnalle.

Graafinen betoni
Betonipintojen ei tarvitse olla enää 
monotonisia vaan niihin voi saada 
huomiota herättävän ilmeen erilaisten 
kuvien kautta. Graafisen betonin avulla 
voi luoda rakennuksen seinään esimer-
kiksi valokuvasta jäljitelmän. Graafisuus 
tuo eräänlaista huolettomuutta, sillä se 
on erittäin kestävä julkisivumuoto esi-
merkiksi maalattuun seinään verrattuna.

Suomalaisella Graphic Concrete 
-yrityksellä on yksinoikeus tuottaa graa-
fisen betonin tekemiseen tarvittavia kal-
voja elementtitehtaille. Heidän tuotta-
man kalvon korkeus on maksimissaan 
3200mm, joka yleensä riittää julkisivu-
kohteissa, sillä huonekorkeus on noin 
kolme metriä. Tarvittaessa kuviota voi 
jatkaa kohdistamalla useita kalvoja, jol-
loin kuviointi jatkuu seinällä oikein. 

– Graafista betonia valmistetaan 
Graphic Concreten luomaa ja tuot-
tamaa kalvoa hyväksikäyttäen. Ylei-
sesti puhutaan kalvosta, mutta kyseessä 
on erikoiskalvolle tulostettu hidasti-
naine, joka reagoi betonin pintakerrok-
sen kanssa ja estää kuvion kohtaa beto-
nista kovettumasta. Kun betonimassa 
valetaan kalvon päälle ja pestään seu-
raavana päivänä korkeapainepesurilla, 
kuvio tulee esille. Osa pinnasta on siis 
sileää betonipintaa ja kuvion kohdalta 
paljastuu kiviainesta, joka on tekstuu-
riltaan erilaista kuin sileä betonipinta, 

kertoo Olli Voutilainen, Lujabetonin 
Hämeenlinnan seinäelementtitehtaan 
valmistuspäällikkö.

Betoni koostuu muun muassa 
sementistä ja kivi- eli runkoaineesta. 
Näiden värejä muuttamalla saadaan 
aikaan eri värisiä graafisia betoneja. 

– Lujabetonilla on käytössä har-
maata ja valkoista sementtiä. Valkoista 
voi värjätä väriaineiden avulla värikar-
tan värien mukaisesti. Pääasiassa käy-
tettävät värit ovat luonnollisia sävyjä, 
kuten punertavia, sinertäviä, vihertä-
viä, kellertäviä tai mustia.

Kiviaines voi olla muun muassa har-
maa eli luonnonkiven värinen, musta, 
valkea tai vihreä. Kivirouhetta löytyy 
monissa eri väreissä. 

– Näiden kombinaatiosta syntyy 
betonin väri. Kontrasti syntyy siinä, että 
on valkoinen sementti ja tumma kiviai-
nes, tai toisinpäin, Voutilainen tarkentaa.

Mukana alusta alkaen
Lujabetoni on tehnyt graafista beto-
nia 2000-luvun alkuvuosista lähtien eli 
aivan alusta asti, jolloin Hämeenlinnan 
tehtaalla tehtiin maailman ensimmäi-
nen graafista betonia hyödyntävä kohde. 
Vanhemmat työnjohtajat Lujabetonilta 
muistelivat, että kohteena olisi ollut 
Lohjan Puhelimen toimistorakennus.

Kun graafiset betonit yleistyivät katu-
kuvassa, myös kilpailijat kiinnostuivat 
tekniikasta. Nykyään pienetkin betoni-
tehtaat tuottavat graafista betonia. 

– Meidän Hämeenlinnan tehtaalla 
toteutetaan yhdestä kahdeen rakennus-
kohdetta vuosittain. Myös Taavetin ja 
Siilinjärven tehtailla tehdään graafista 
betonia, joten yhdellä Lujan tehtaalla 
pyörii aina jokin graafinen kohde, ker-
too Voutilainen. 

Lujabetonilta tilattavaa graafista 
betonia käytetään pääasiassa julkisivui-
hin, kuten asuinkerrostaloihin sekä jul-
kisiin kohteisiin, kuten sairaaloihin. 
Taavetin tehdas tuotti muun muassa 
Jorvin sairaalan graafisen betonin sei-
nät ja Hämeenlinnan tehdas kauppa-
keskus Goodmanin seinän Hämeenlin-
nassa. Graafista betonia on tehty myös 
muun muassa arkitehtuurisiin rakentei-
siin, kuten seinämiin ja torneihin.

Luovuus esiin!
Graafinen betoni mahdollistaa luo-
vuuden julkisivusuunnittelussa, sillä 
kuvio voi olla mikä vain. Se määräytyy 
arkkitehtien ja asiakkaiden toiveiden 
mukaan. Kuvio voi olla vaikka valo-
kuva, kunhan siinä on tietty pikseli-
koko ja se on skaalattavissa.

Kuvio betonissa on ikuinen, joten 
sen tuotannossa ei ole varaa virheille. 
Kun kalvot saapuvat tehtaalle, ne ase-
tellaan imupöydille, joissa on pieni ali-
paine, mikä imaisee kalvon pöytään 
kiinni, jotta jälki olisi tasainen. Sen jäl-
keen kalvon päälle rakennetaan elemen-
tin muotti ja elementti valetaan siihen. 

– Epämääräisiä kuvioita on hel-
pompi tuottaa. Tarkat, jatkuvat kuviot 
tulee kohdistaa elementistä element-
tiin todella tarkasti, jotta kuvasta tulee 
oikeanlainen. Tämä vaatii tehtailta 
äärimmäistä tarkkuutta.

Tekniikka kehittyy ja uusia innovaa-
tioita syntyy myös betoniin liittyen. 

– Tutkimme tällä hetkellä yhdessä 
Graphic Concreten kanssa, miten 
kuvioita voisi tuottaa myös eri syvyyk-
siä hyödyntäen. Kuvion normaalisy-
vyys pesun jälkeen on alle kaksi milliä, 
mutta hidasteaineen vahvuuden avulla 
voisi tuottaa myös syvempiä kuvioita, 
Voutilainen toteaa.

GRAAFISELLA 
BETONILLA 
PERSOONALLISUUTTA 
ARKKITEHTUURIIN

Betoni koetaan helposti kalseaksi harmaaksi rakennusaineeksi. Tämä 
mielikuva on kuitenkin hälvenemässä, sillä betonia käytetään jatkuvasti 

enemmän arkkitehtuurissa ja sisustuksessa.

Graafinen betoni 
mahdollistaa luovuuden 
julkisivusuunnittelussa.
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YTIMEKKÄÄSTI

LUJABETONI INVESTOI SUOMEN SUURIMPAAN 
ELEMENTTITEHTAASEEN JÄRVENPÄÄSSÄ

LUJABETONI INVESTOI TALOTEKNIIKKA
HORMIEN LIIKETOIMINTAAN 
HÄMEENLINNASSA

VALMISBETONIA JÄNNEVIRRAN SILTAAN

Lujabetoni on ostanut Järvenpäässä 
sijaitsevan perinteikkään Konepajara-
kennuksen maa-alueineen. Kohteeseen 
investoidaan vuoden 2018 aikana erit-
täin suuri betonielementtitehdas hel-
pottamaan elementtipulaa vilkkaassa 
rakentamisen markkinassa. Erityisesti 
kapasiteettia lisätään Luja-Superlaatalle, 
joka on saanut erinomaisen vastaanoton 
markkinassa.

Kauppaan sisältyy noin 30.000 
neliömetriä korkeaa tuotantotilaa, 

5.000 neliömetriä toimistotilaa sekä 
noin 25 hehtaarin maa-alue. Tuotanto-
tila on korkeaa hallitilaa ja se on varus-
tettu järeillä nostureilla niin sisätiloissa, 
varastorakennuksessa kuin ulkoalueella. 
Kiinteistöstä tulee tiloiltaan selkeästi 
Suomen suurin betonielementtitehdas.

– Uutuustuotteemme Luja-Super-
laatta julkistettiin joulukuussa ja koko 
tämän vuoden tuotantokapasiteet-
timme on loppuunmyyty. Halusimme 
lisätä kapasiteettia nopeasti tärkeim-
pään kohdemarkkinaamme, pääkau-

punkiseudun asuntorakentamiseen. 
Nyt sitä tulee yllin kyllin, kertoo Luja-
betonin toimitusjohtaja Mikko Iso-
talo.

Investointi on Lujabetonin suurin 
koskaan toteutetuista. Kokonaisinves-
toinniksi arvioidaan noin 25 miljoo-
naa euroa. Uuden tehtaan tuotevali-
koimaan kuuluvat Luja-Superlaatat, 
ontelolaatat, väliseinäelementit, seinä-
elementit ja kerrostalorakentamisen eri-
koiselementit.

Lujabetoni toimitti valmisbetonit Jän-
nevirran siltaan Kuopion ja Siilinjärven 
rajalle. Valmisbetonia urakkaan toimi-
tettiin yhteensä 8 500 kuutiota. Suurin 
yksittäinen betonitoimitus oli valettava 
sillan kansi, johon meni betonia kerta-
valuna noin 3 500 kuutiota. Kannen 
valuaika oli 3,5-4 vuorokautta.

– Siltaprojekti on merkittävä ennen 
kaikkea siksi, että pääsemme näyttä-
mään osaamistamme ja ensimmäistä 
kertaa toimittamaan betonia vastaavan 
kokoluokan siltaan Kuopion alueella, 
sillä näitä projekteja on todella harvoin 
tarjolla, Lujabetonin Savon alueen teh-
daspäällikkö Jukka Leskinen sanoo.

Lujabetonilla on vuodesta 2009 
alkaen ollut VR Track Oy materiaali-
palvelujen kanssa puitesopimus rata-
teknisten infratuotteiden, kuten beto-
nisten kaapelikourujen, kaapelikouru-
jen kansien ja laiturielementtien toimit-
tamisesta Liikenneviraston kohteisiin. 

Sopimus allekirjoitettiin uudelleen 
vuosiksi 2018–2020 ja sen lisäksi optio 
kahdeksi vuodeksi. Lujabetoni iloitsee 
sopimuksesta, sillä yrityksen ratatekni-
siä tuotteita valmistaville tehtaille sopi-
mus tuo tärkeää perustuotantoa ja var-
mistaa siten työllisyyttä paikkakunnilla.

Lujabetoni investoi talotekniikkahor-
mien liiketoimintaansa tehdaslaajennuk-
sella Hämeenlinnan Kantolassa. Inves-
toinnin myötä Luja-hormielementtien 
valmistuskapasiteetti nostetaan vastaa-
maan asuntorakentamisen korkeasuh-
danteen tarpeisiin yhdessä rintamassa Jär-
venpään tehtaan käyttöönoton kanssa. 
Samalla Lujabetoni vahvistaa asemi-
aan keskeisellä toimipaikkakunnallaan 
Hämeenlinnassa.

Hämeenlinnan kaupungin kanssa teh-
taan tontista tehdyn pitkäaikaisen sopi-
muksen myötä Lujabetonin talotekniik-
kahormituotanto säilyy ja kasvaa merkit-
tävästi Hämeenlinnassa. 

– Haluamme nimenomaan korostaa 
sitoutumistamme toimimaan Hämeenlin-
nassa, jossa olemme toimineet pitkään, ja 

joka on meille sijainninkin puolesta strate-
gisesti tärkeä, sanoo Lujabetonin element-
tiyksikön johtaja Kari Turunen.

Hämeenlinnan kaupunki on erittäin 
iloinen ja tyytyväinen hyvän yhteistyön 
jatkumisesta Lujabetonin kanssa.

– Hämeenlinnan kaupungin yksi stra-
teginen päätavoite on turvata kaupungin 
elinvoimaisuus ja Lujabetonin investointi 
on merkittävä satsaus tässä tavoitteessa 
onnistumiseksi. Sijaintimme Suomen 
kasvukäytävällä on myös täällä toimi-
ville yrityksille suuri mahdollisuus, sanoo 
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo 
Kenakkala.

Laajennustyöt ovat alkaneet touko-
kuun alussa ja ne valmistuvat elokuulle 
2018.

Lujabetoni on solminut Destian 
kanssa sopimuksen Vt 12 Lahden ete-
läisen kehätien betonipaalutoimituk-
sesta. Lujabetoni toimittaa kohteen 
kaikki betonipaalut, yhteensä noin 
160 kilometriä. Betonipaalutoimi-
tus on erittäin suuri ja arvoltaan lähes 
viisi miljoonaa euroa, vastaten noin 
15 % Suomen vuosittaisesta betoni-
paalumarkkinasta.

Meillä on tällä hetkellä useita avoi-
mia työpaikkoja ympäri Suomea. Seu-
raa meitä sosiaalisissa medioissa sekä 
verkkosivuilla ja tule osaksi Lujaa 
joukkoamme!

LUJABETONIN JA VR TRACKIN YHTEISTYÖ 
INFRATUOTTEISSA JATKUU

LUJABETONILLE SUURI 
BETONIPAALUTOIMITUS 
LAHDEN UUTEEN 
ETELÄISEEN 
KEHÄTIEHEN

UUSIA OSAAJIA 
TARVITAAN 
JATKUVASTI!

Hanke 
valmistuu 

tämän vuoden 
loppuun 

mennessä



14www.luja.fi 15 www.luja.fi

KATSE TYÖTURVALLISUUTEEN

Viime vuonna sekä Lujatalo että Lujabetoni pokkasivat useammankin työturvallisuus-
palkinnon. Fesconilla työturvallisuustilanne on ollut hyvä erittäin pitkään. Tuloksista 
kannattaa iloita, mutta laakereilla ei ole aihetta lepäillä. Työturvallisuus on tärkeä osa 
päivittäistä toimintaa, jota korkeasuhdanteessakaan ei saisi unohtaa.

Työturvallisuus on monien sattu-
mien summa. Työympäristön saattami-
nen täysin turvalliseksi on erittäin haas-
tavaa jatkuvasti muuttuvassa ympäris-
tössä, ja siksi valtava rooli on myös 
ihmisten asenteilla. Monta tapaturmaa 
voidaan välttää jo sillä, että tiedostetaan 
työhön liittyvät riskit työn aikana. 

– Päivittäistä työtä turvallisen työ-
paikan edistämiseksi tekee meistä jokai-
nen lujalainen, Lujatalon työturvalli-
suuspäällikkö Ville Vatanen summaa. 

Luja-yhtiöiden yrityksissä työturval-
lisuus kulkee mukana kaikessa työmaa- 
ja tehdastekemisessä. Esimerkkinä Luja-
betonilla on panostettu entistä vahvem-
min henkilökohtaisiin suojaimiin ja esi-
merkiksi pakollisten suojalasien käytön 
myötä silmävammojen määrä on laske-
nut merkittävästi. Myös keskittymällä 
siisteydenhallintaan tehtailla mahdolli-

set kompastumiset ja muut riskit piene-
nevät olennaisesti. Oikeanlaisen ohjeis-
tuksen, siistin työympäristön kautta 
työtapaturmat on saatu alas.

Onnistumisia ja jatkuvaa 
työtä
Työturvallisuuden suhteen kannattaa 
olla jatkuvasti tarkkana, mutta iloita 
myös monista oikein tehdyistä asioista. 
Vastuullisten rakennusyritysten taus-
talla tehdään jatkuvasti töitä yhä tur-
vallisemman työpaikan puolesta. Luja-
yhtiöissä tämä on otettu toiminnan kes-
kiöön ja yritykset ovatkin vastaanotta-
neet viime vuonna useita työturvalli-
suusalan palkintoja. 

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan 
pitkäjänteistä työtä kaikissa yrityksissä 
ja työntekijöiden omien asenteiden 
terästämistä. 

– Asioihin puututaan ja teemme jat-
kuvasti parhaamme työturvallisuuden 
suhteen. Jatkuva parantaminen, asioi-
den seuraaminen ja työn kehittäminen 
tuovat sen hyvän tuloksen, toteaa Fesco-
nin Hausjärven tehtaanpäällikkö Mauri 
Klavert. 

Ville Vatanen on samoilla linjoilla ja 
peräänkuuluttaa pitkäjänteisyyttä. 

– Työturvallisuuskulttuuri ja työtur-
vallisuusjohtaminen eivät ole mitään 
trendikkäitä hashtageja vaan oikeasti 
tärkeitä asioita, joissa meillä kaikilla 
alalla työskentelevillä on aina paran-
nettavaa. Näitä kehittämällä viemme 
yhdessä koko alaa eteenpäin, niin meillä 
kuin muillakin.

TURVALLISET OLOT LAPSILLE
Suomessa tehdään paljon työtä lasten hyvinvoinnin eteen erilaisten järjestöjen ja liittojen 
kautta. Niiden avulla tuhannet lapset ja perheet saavat tukea elämän vaikeissa vaiheissa. 

SOS-Lapsikylän tavoitteena on aut-
taa heikoimmassa asemassa olevia lap-
sia ja nuoria sekä lisätä lapsiperheiden 
hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. 

SOS-Lapsikylä tekee lastensuo-
jelu-, vaikuttamis- ja kehittämistyötä. 
Sen pyrkimyksenä on vaikuttaa muun 
muassa siihen, että yhteiskunnassa las-
ten ja perheiden tarpeet otettaisiin 
mahdollisimman hyvin huomioon. Jär-
jestö tarjoaa lastensuojelun apua tarvit-
seville lapsille yhteisöllistä perhehoitoa 
ja perheille räätälöityä tukea ja kuntou-
tusta. Se toimii myös kehittämiskump-
panina kunnille ja maakunnille lapsi-
perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toimintaa kehitetään erilaisten 
hankkeiden avuilla, joita on tällä het-
kellä käynnissä neljä:
• Perheiden hyvinvoinnin tukeminen
• Ylitse-projekti
 tavoitteena vähentää lastensuojelun 
 ylisukupolvisia asiakkuuksia.
• Lähellä-projekti
 tavoitteena positiivisen mielen-
 terveyden edistäminen ja ongelmien 
 ennaltaehkäisy ikääntyneiden ja 
 lapsiperheiden parissa.
• Lapsen osallisuus
 tavoitteena lisätä tietoa ja ymmär-
 rystä lapsen oikeudesta osallisuu-
 teen sekä ideoida osallisuuden 
 vahvistamisen keinoja 
 lapsikylätyössä.

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO

ASEMAN LAPSET

Ensi- ja turvakotien Liitto on valta-
kunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka 
auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa 
eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee per-
heväkivaltaa ehkäisevää työtä.

Liiton toimintaa tukevat 30 eri puo-
lilla Suomea toimivaa jäsenyhdistystä, 
jotka tarjoavat perheille ammatillista 
apua ja vapaaehtoisten tukea. Jäsen-
yhdistykset ylläpitävät muun muassa 
yhdeksää ensikotia ja 13 turvakotia.

Järjestön tehtävänä on lasten ja 
nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja 
aikuisten luontevan vuorovaikutuksen 
tukeminen. Työtä tehdään tukemalla 
lasten ja nuorten lisäksi myös heidän 
lähipiiriään ja vaikuttaa yhteiskuntaan, 
jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia 
parantava.

Luja tukee vuonna 2018 
Aseman Lasten, Ensi- ja 
turvakotien Liiton sekä 
SOS-Lapsikylän toimintaa.

i

Aseman Lapset ry on poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 
1990 perustettu valtakunnallinen jär-
jestö, jonka toimintamuotoja ovat 
• Walkers, Walkers-bussi ja 
 Walkers-auto: tehtävänä nuorten 
 kohtaaminen myönteisellä asenteella 
 ja turvallisten aikuiskontaktien 
 tarjoaminen.
• Friends: tukee lasten ja nuorten 
 mielen hyvinvointia sekä taitoja 
 selviytyä erilaisista elämäntilanteista.
• löytävä nuorisotyö: edistää koke-
 musta yhteisten tilojen kuulumisesta 
 kaikille, myös nuorille. 
• katusovittelutoiminta: puututaan 
 oireilevan tai rikoksen uhrina olleen 
 nuoren elämäntilanteeseen 
 kokonaisvaltaisesti.
• kiusaamiseen puuttuva hanke: 
 pureudutaan pitkittyneiden tai 
 monimutkaisten kiusaamistilantei-
 den ratkaisemiseen, joiden kohdalla 
 koulujen voimavarat eivät riitä.

SOS-LAPSIKYLÄ

Ensi- ja turvakotien Liitto kehittää 
auttamistyötään erilaisten hankkeiden 
avulla. Tällä hetkellä käynnissä olevat 
hankkeet ovat:
• Digitaalisten välineiden kehittäminen 
 lapsen turvaksi 2018–2019
• Vaikuttavuus esiin 2018–2020
• Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun 
 katkaisu 2017−2020
• Vanhempi vankilan portilla
 2017−2019
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GOLFKENTTÄ VAATII 
HUOLENPITOA
Kello on puoli kymmenen toukokui-
sena torstaiaamuna, kun saavun Gum-
böle Golfin tiluksille. Golfareita vilisee 
kentillä, ja parkkipaikka on jo täynnä. 
Pian seuraani liittyvät Gumböle Gol-
fin kenttämestari Ossi Sahanen, Fes-
conin urheilu- ja kenttähiekkamyyjä 
Tomi Koota sekä Mikko Tiusanen 
Bacrotech Oy:stä. Kaikkien kolmen 
työpanosta käytetään pitämään kenttä 
hyvässä kunnossa.

Kaudessa monta 
työvaihetta
Gumböle Golf on perustettu vuonna 
1991, ja tänä päivänä sillä on jäse-
niä noin 1400. Kenttä sijaitsee Turun 
moottoritien varrella lähellä Kehä 
III:a. Kenttä koostuu yhdestä 18-reiän 
par70-kentästä, jota kutsutaan Suomen 
nopeimmaksi. Sahasen mukaan reilun 
viiden kilometrin mittaisen kierroksen 
kiertää yksin helposti kahteen tuntiin. 
Ryhmiltä siihen menee noin 3,5 tuntia.

Golfkenttien aukiolo riippuu täy-
sin säistä. Tänä vuonna kentät avat-

tiin hieman viime vuotta myöhem-
pää kylmien ja sateisten kelien takia. 
Kentät myös vaativat erilaista huolen-
pitoa eri aikoina. Talven jälkeen vasta 
näkee muun muassa millainen vaiku-
tus pakkasella ja jäällä on ollut nurmik-
koon ja millaisia toimenpiteitä se vaatii. 
Keväällä sulanut lumi voi aiheuttaa esi-
merkiksi vesien nousemista, mikä peit-
tää alleen nurmikkoa ja hukuttaa sen. 

– Kentänhoitajien kausi alkaa aika-
lailla lumien sulaessa kentän kunnos-
tuksen merkeissä. Nyt kauden alussa 
päivät ovat venyneet jopa 15 tunti-
siksi. Töihin tullaan viiden aikaan, 
jotta aamun työt ennättää tehdä ennen 
golfaajien saapumista, sillä ensimmäi-
set kierrokset aloitetaan jo kuudelta 
aamulla, Sahanen kertoo. 

– Syksyllä taas pakkaset lopettavat 
golfkauden. Silloin parannamme ken-
tän vedenläpäisykykyä tekemällä ken-
tälle syviä, salaojiin ulottuvia reikiä, jot-
tei vesi keväällä seiso kentällä.

Hiekkaa monessa paikassa
Sahanen on työskennellyt golfkentillä 

yli 20 vuotta. Hän siirtyi Gumböle Gol-
fin kenttämestariksi tämän vuoden hel-
mikuussa. Kesäisin hänen yhden hen-
gen tiiminsä kasvaa kymmenhenkiseksi 
kesätyöntekijöiden saavuttua. Gumbö-
len kenttä on noin 50 hehtaaria, joten 
työtehtäviä riittää: muun muassa nur-
mikkoa leikataan, kenttiä hiekataan ja 
bunkkereita huolletaan. 

– Meidän kentällä on 67 bunkkeria, 
joiden koot vaihtelevat viidestä noin vii-
teenkymmeneen neliöön. Bunkkerien 
huoltoon kuuluvat muun muassa hiekan 
lisääminen tarvittaessa, sen möyhiminen 
sekä isompien kivien keräily bunkke-
rista, jotta hiekka pysyy pehmeänä.

Gumbölen bunkkereissa on noin vii-
den senttimetrin hiekkakerros savesta 
muotoillun niin sanotun kaukalon 
päällä. Gumbölen bunkkerien hiekka-
sekoituksen jyväkoko vaihtelee 0,2-2 
millimetrin välillä. Hiekkaa lisätään ja 
vaihdetaan tarpeen mukaan, mutta nor-
maali huoltoväli on noin 10 vuotta. 

– Bunkkereissa käytetään luonnon-
hiekasta valmistettua hiekkaa, joka jalos-

tetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. 
Toimittamamme bunkkerihiekka on 
USGA-normien mukaan valmistettua. 
Tuotamme golfkentille myös katehiek-
kaa, väylähiekkaa sekä kasvualustaseosta. 
Katehiekkaa kentät käyttävät keskimää-
rin 250 000 kg kaudessa ja väylähiekkoja 
noin 500 000–800 000 kg vuodessa. Kas-
vualustaa ja bunkkerihiekkaa aina tarpeen 
mukaan, Fesconin Tomi Koota tarkentaa. 

– Aiemmin Hiekkapojat Oy toimitti 
hiekkoja golfkentille, pääosin pohjoi-
seen Raahen tehtaalta. Kun Hiekka-
pojat Oy ja Fescon fuusioituivat lop-
puvuodesta 2015, alkoivat toimitukset 
myös Harjavallan tehtaalta golfkentille 
seuraavan vuoden alussa. Tänä keväällä 
avatulta Hyvinkään tehtaalta Fesconin 
toimitukset pääkaupunkiseudun asiak-
kaille alkoivat maaliskuussa 2018. Toi-
mitamme hiekkaa siis monille golfken-
tille ympäri Suomea, Koota lisää.

Hiekkaa käytetään golfkentillä 
muuallakin kuin bunkkereissa. Muun 
muassa tiiauspaikoilla, griineillä ja väy-
lillä käytetään osittain hiekasta sekoitet-
tua kasvualustaa runkorakenteena. Grii-
niä hiekoitetaan katehiekalla, jotta pallo 
kulkisi paremmin, ilmavoittaisi kuitu-
kerrosta ja tukisi nurmea. Myös monella 
kentällä lainattavissa golfkärryissä on 
mukana purkki, jossa on hiekka-siemen-
seosta, jota voi siroitella lyöntijälkeen. 
Näin pelaaja itse auttaa kentän hoitajia 
huolehtimaan viheriöstä.

Gumbölessä edistetään 
ekologisuutta
Gumbölessä pelataan golfkaudella noin 
30 000 kierrosta, joten kentästä on 
pidettävä erittäin hyvää huolta. Golf-
kentät kuormittavat ympäristöä torjun-
taaineiden ja lannoitteiden takia, mutta 
Sahanen on ottanut asiakseen tehdä 
Gumbölestä ekologisemman kentän. 

– Aloitimme yhteistyön Bacrotech 
Oy:n kanssa tänä keväänä. Tarkoituk-
senamme on viedä kentänhoitoa ympä-
ristöystävällisempään ja biologisempaan 
suuntaan käyttämällä erilaisia biostimu-
lantti- ja mikrobituotteita, jotka vahvis-
tavat monivuotisten nurmikasvien kas-
vuolosuhteita ja näin estää rikkakas-
vien leviämistä viheriöillä ja sitä kautta 
parantaa viheriöiden pelattavuutta ja 
vähentää torjunta-aineiden käyttöä, 
Sahanen kertoo.  

Myös Fescon tekee töitä Bacrotechin 
kanssa. 

– Teemme Fesconin kanssa yhteis-
työtä maanparannusainessa eli käytän-
nössä sekoitamme Fesconin viheriö-
dressaushiekkaan tai 80/20-kasvualus-
taan Zeotech 300 -zeoliittiä, joka tehos-
taa ja parantaa huomattavasti maaperän 
fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia 
ominaisuuksia. Zeoliitti sitoo ravinteet 
maaperään ja vähentää niiden huuhtou-
tumista ympäristöön. Lisäksi se stimu-
loi juuren kasvua, tehostaa vedenpidä-
tystä sekä ilman- ja vedenkiertoa. Tou-

kokuun lopulla tätä zeoliitin ja Fesco-
nin yhdistelmäkasvualustaa dressattiin 
Gumböle Golfin yhdelle heikkokuntoi-
selle griiniille drill&fill –menetelmällä, 
selventää Bacrotechin Mikko Tiusanen.

Monet Suomen golfkentät aukesivat vapun
tienoilla innokkaille golfaajille. Muun muassa 
Gumböle Golfissa Espoossa kentät hehkuivat 
vihreyttään jo toukokuun puolivälissä. 
Kesä kuitenkin tarkoittaa golfkenttien 
työntekijöille muutakin kuin vain 
kauniin luonnon ihastelua.

Fescon toimittaa 
hiekkaa golfkentille 
ympäri Suomea.

Monet Suomen golfkentät aukesivat vapun
tienoilla innokkaille golfaajille. Muun muassa 
Gumböle Golfissa Espoossa kentät hehkuivat 
vihreyttään jo toukokuun puolivälissä. 
Kesä kuitenkin tarkoittaa golfkenttien 
työntekijöille muutakin kuin vain 
kauniin luonnon ihastelua.

Greenit pidetään moitteettomassa kunnossa koko peli-
kauden. Työn touhussa kenttämestari Ossi Sahanen.
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Eihän sitä käy kieltäminen. Jason 
Skitterallilla on huippukiinnostava työ. 
Hänen ei tarvitse markkinoida palve-
luitaan, vaan eläintarhat ja huvipuis-
tot ympäri maailman ottavat häneen 
yhteyttä, kun tarvitsevat alueilleen 
luonnollisen näköistä taustaa joko eläi-
mille tai ihmisille. Nyt Skitterall on 
Helsingin Korkeasaaressa, jossa valmis-
tuu ilveksille suuri kallioalue. 

– Meille on tärkeää, että valmis tuote 
näyttää aivan kuin luonto olisi sen muo-
kannut. 

Jason Skitterall aloitti Koda Crea-
tive -yrityksensä toiminnan parikym-
mentä vuotta sitten. Hän rakastaa eläi-
miä ja luontoa ja ihaili aina sitä, miten 
kaikki näyttää sulautuvan täysin luon-
tevasti keskenään. 

– Tämä työ yhdistää sekä taiteellisen 
luovuuden että rakentamisen. 

Jokainen työ on yksilöllinen ja suun-
nitellaan tarkkaan. Suunnittelutyö ei 
ole vain muotojen ja tekniikan poh-
timista, vaan Jason Skitterallin ryhmä 
tekee myös erittäin paljon taustatyötä 
perehtymällä tilaan sijoitettaviin eläi-
miin sekä niiden tapoihin ja elinolo-
suhteisiin. 

– Meillä on joitain eläimiä, jotka 
haluavat koloja ja onkaloita, jotkut eläi-
met tarvitsevat kiipeilymahdollisuuk-
sia. Luen valtavia määriä kirjoja eläi-
mistä ja niiden elintavoista. Esimerkiksi 
teimme kalliota linnulle, joka oli leik-
kisä ja halusi laskeutuessaan liukua pit-
kin kiveä. Valmistimme sille siten kalli-
oon alamäen sitä varten.  

Kalliota betonista
Jokainen Koda Creativen projekti on 
yksilöllinen. Korkeasaareen tuleva ilves-
tarhan kallio toteutetaan siten, että kal-

lion sisälle on rakennettu metalliver-
kosta tehty kehikko, jonka pinta ruisku-
tetaan Fesconin Ruiskukorrolla eli ruis-
kutettavalla betonilla. Fesconin toimi-
tusjohtajan Kimmo Peltolan mukaan 
tuotetta kannattaa käyttää juuri tämän 
tyyppisissä projekteissa. 

– Sen koossa pysyminen on erin-
omainen ja sitä pystyy muotoilemaan. 

Skitterallin mukaan metalliverkon 
päälle ruiskutetaan betonia noin kolme 
kerrosta. Metalli jää ohuen betonikerrok-
sen sisään ja se muotoillaan kallion näköi-
seksi. Tärkeää on, että tuote on helppo 
ruiskuttaa ja sitä on helppo työstää. Haas-
tatteluhetkellä säät ovat suosineet, joten 
työ on edennyt aikataulussaan.

– Koostumuksen kanssa täytyy olla 
tarkkana, että se on kestävä eikä siihen 
tule halkeamia. Ruiskukorron kanssa on 
ollut helppo työskennellä, koska betoni 

ei jämähdä heti ruiskuun. Voimme siten 
pitää taukoja ja jatkaa sen jälkeen siitä, 
mihin jäimme. Toinen tärkeä tekijä on 
betonin käytettävyys eli Ruiskukorrolla 
voi tehdä sekä paksua tai ohutta pintaa, 
jonka ansiosta se soveltuu hyvin tähän 
meidän työhömme.  

Saman allekirjoittaa Kimmo Peltola. 
– Betonin koostumus on todella 

tärkeää tämän kaltaisissa projekteissa, 
missä paitsi kestävyys, myös joustavuus 
ovat tärkeässä roolissa.

Haastatteluhetkellä työtä on takana 
kolmisen viikkoa. Tämän kaltaiseen 
projektiin menee Skitterallin mukaan 
noin neljästä kuuteen viikkoa. Korkea-
saaren suunnittelutyötä tehdään yhteis-
työssä kaupunkiarkkitehdin kanssa ja 
Jasonin tekemät suunnitelmat hyväk-
sytetään ennen työn aloittamista.

– Teen aluksi piirustukset ja suun-
nitelmat valmiiksi ja hyväksynnän jäl-
keen alan tekemään yksityiskohtaisem-
pia muotoja. Korkeasaaressa halutaan 
luonnonmukainen ympäristö ilveksille 
ja tämä kallio toimii heille elin- ja olei-
lupaikkana. Koska kallio on taustana, 
sen ei tarvitse aivan niin yksityiskoh-
tainen, kuin esimerkiksi trooppiseen 
taloon aiemmin toteuttamamme puu. 

Paikallista yhteistyötä
Skitterall käyttää tiimeineen aina pai-
kallisia tuotteita kuljetuskustannusten 
hillitsemiseksi sekä varmistaakseen, että 
silloin tuotteet on optimoitu paikalli-
sille olosuhteille sopiviksi. 

– Käytämme joka maassa paikalli-
sia materiaaleja. Olemme todenneet, 
että Fesconin tuotteilla saamme tehtyä 
Suomessa työmme hyvin. Fescon tar-
joaa meille hyvää ja kestävää materi-
aalia, emme ole joutuneet korjaamaan 
mitään halkeamia pinnasta. On kiitol-
lista työskennellä materiaalin kanssa, 
joka on näin helposti työstettävää. 

Kimmo Peltolan mukaan yhteis-
työ Koda Creativen kanssa on muka-
vaa, ja normaalista rakentamisesta vir-
kistävän poikkeavaa. Hänen mukaansa 
Jason Skitterall käytti myös aiemmin 
Fesconin tuotteita, jolloin Korkeasaa-
ren trooppiseen taloon valmistettiin 
kaksi puuta betonista. 

– Silloin Jason ryhmineen käytti pui-
hin Fesconin S30-sementtilaastia sekä 
ohutlaastia. Lopputulos oli aivan hui-
kean näköinen ja paikalla on nyt kaksi 
täysin luonnollisen näköistä puuta. 
Hyvän tuotekokemuksen myötä he 
halusivat jatkaa tuotteillamme myös 
tässä projektissa.

Haastatteluhetkellä ilvestarhan kal-
lio on betonin väristä ja seuraavaksi 
Jason ryhmineen maalaa kallion luon-
nollisen väriseksi. Lopputulos ja asiak-
kaan sekä tulevien asukkaiden tyytyväi-
syys ovat meille luonnollisesti niitä tär-
keimpiä asioita. 

– Tarvitsen paljon värejä siihen, että 
lopputulos näyttää aidolta. Voisin usein 
hioa töitäni loputtomiin, mutta jossain 
vaiheessa se pitää vain osata lopettaa. 

Ympäri maailmaa
Koda Creative tekee vuosittain kym-
menisen projektia eri eläintarhoille tai 
huvipuistoihin. 

– Teemme töitä vuoden läpi, talvisin 
olemme joko lämpimissä kohteissa tai 
sisätiloissa. Välillä teemme töitä hyvin-
kin trooppisissa olosuhteissa.

Työ eläintarhassa on kuten mitä 
tahansa rakentamista, mutta taiteen 
yhdistäminen välillä arkiseen rakenta-
miseen tekee siitä kiinnostavan. Jason 
Skitterallin mukana matkustaa hänen 
oma luottoporukkansa. 

– Mieheni ovat tehneet tätä todella 
pitkään ja tuntevat kaikki tähän liit-
tyvät prosessit. Ala on niin pieni, että 
tunnemme kaikki toisemme. Olemme 
matkustaneet eläintarhoissa ja huvipuis-
toissa ympäri maailmaa.BETONISTA KALLIOTA

Brittiläisellä Jason Skitterallilla on harvinainen työ. Hänen yrityksensä suunnittelee ja toteuttaa 
maailman eri eläintarhoihin betonista täysin luonnollisen näköisiä kallioita, onkaloita, puita ja 

vesiputouksia.  Nyt Korkeasaaren ilvestarhaan valmistuu kallio Fesconin tuotteilla.

On kiitollista työskennellä materiaalin 
kanssa, joka on näin helposti työstettävää.

Puut sisältävät taidokkaita yksityiskohtia, joiden avulla 
betoni näyttää aivan aidolta puulta. Jason Skitterallin 

mukaan kahden betonipuun työstämisessä meni saman 
verran aikaa kuin koko kallion tekemisen kanssa.

Jason Skitterral muotoilemassa ilvestarhan 
kalliota ja sen onkaloita.
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KIRA-DIGI KANNUSTAA 
DIGITAALISEEN INNO-
VOINTIIN
Hallituksen kärkihankkeella, KIRA-digillä, pureudutaan kiinteistö- 
ja rakennusalan tulevaisuuteen ja sen digitalisaatioon. Töitä riittää, 
sillä toimialalla on paljon petrattavaa.

on KIRA-digin rahoitusmalli. Meidän 
kautta voi saada 40 % valtion tukea 
uusille digikokeiluille tällä kentällä. 
Kierroksilla on tyypillisesti ollut tarjolla 
rahoitusta miljoona euroa per kierros. 
Tähän liittyy hakukierroksia, joista kuu-
des ja viimeinen oli huhtikuun alkuun 
asti auki, kertoo KIRA-digi -hankkeen 
digipäällikkö Teemu Lehtinen.

Toimiala saa ehdottaa vapaasti uusia 
kokeiluja. Kokeiluehdotukset arvioidaan 
neljän pääkriteerin avulla, joita ovat 
toteutettavuus, vaikuttavuus, avoimuus 
ja innovatiivisuus. Ehdotuksista vali-
taan pisteytyksen perusteella rahoitetta-
vat kokeilut. Hankkeen kautta haetaan 
sellaisia kokeiluja, jotka hyödyttäisivät 
laajemmin koko toimialaa. KIRA-digin 
edetessä on huomattu, että alalle on tar-
jolla paljon teknologiaa ja olemassa ole-
via kypsiä ratkaisuja, joita voitaisiin ottaa 
käyttöön prosessin eri vaiheissa. Edel-
läkävijäyritykset kokeilevat ja ottavat-
kin niitä käyttöön, mutta haasteena on 
saada suuri massa alalta mukaan, jolloin 
koko toimiala saisi nopeammin tuntu-
via hyötyjä. 

– Rakentamiseen liittyvät kokei-
lut keskittyvät tällä hetkellä enemmän 
prosessien tiedonhallintaan. Kuitenkin 
kokeilut, joissa hyödynnettäisiin paljon 
esimerkiksi robotiikkaa ja 3D-tulostusta 
puuttuvat vielä kokonaan. Tämän tyy-
listen innovaatioiden avulla voisi täysin 
muuttaa totuttuja käytäntöjä. Niitä oli-
sin ehkä toivonut lisää, Lehtinen pohtii.

Hankkeen aikana on käynnistynyt 
yli 100 kokeilua, jotka liittyvät raken-
netun ympäristön eri elinkaaren vaihei-
siin maankäytön suunnittelusta ja kaa-
voituksesta rakentamiseen, tilojen käyt-
töön ja ylläpitoon. 

– Monet kokeilut ovat edenneet 
niin, että ne ovat saaneet Business 

• KIRA-digi on yksi Sipilän halli-
tuksen digikärkihankkeista, mikä 
keskittyy kiinteistö- ja rakentamisalan 
digitalisaation edistämiseen. 

• Kesto: 2,5 vuotta, loppuu 2018 lopussa.

• Tavoite: aikaansaada uudentekemisen 
aalto kannustamalla toimijoita uusien 
toimintamallien ideointiin ja kokeiluun.

• Toiminta koostuu kolmesta osa-alu-
eesta: tiedonhallinnan harmonisointi, 
kokeilut sekä julkisen hallinnon säädök-
set ja muutostyöt.

• Mukana tasavertaisina osapuolina ovat 
valtio, kunnat ja yritykset.

i

KIRA-digi on julkisen sektorin käyn-
nistämä yhteishanke, jossa pyritään 
yhdessä eri osapuolten kanssa mietti-
mään kiinteistö- ja rakennusalan tule-
vaisuutta ja erityisesti tiedonhallinnan 
kehittämistä. KIRA-digin visiona on 
saavuttaa avoin ja yhteentoimiva tie-
donhallinnan alusta, jossa yhteistä tie-
toa voitaisiin hyödyntää laajasti uusissa 
palveluissa. Tämä hyödyntäisi koko 
kiinteistö- ja rakennusalan kehitystä ja 
toimintaa. 

Toiminnan vauhdittajana on muilla 
toimialoilla jo tapahtuva digitaalisaa-
tion murros, johon rakennusala on ollut 
hitain tarttumaan. Vaikka alalla onkin 
tehty yksittäisiä innovaatioita paljon, 
toimialan kokonaistuottavuus ei ole vuo-
sien saatossa juuri parantunut. ICT-kehi-
tyksen myötä monet toimialat, kuten 
valmistava teollisuus ja maatalous, ovat 
kyenneet parantamaan kokonaistuotta-
vuutta merkittävästi. Tähän pitäisi pys-
tyä myös rakennusalalla.

Kokeilujen avulla alaa 
eteenpäin
KIRA-digiä viedään eteenpäin tiedon-
hallinnan uudistamisen ja vakioinnin, 
säädösten ja lainsäädännön päivittä-
misen sekä kokeiluhankkeiden kautta. 
Kokeiluprojektit ovat merkittävä osa 
hanketta, sillä niiden avulla kehitystä 
viedään käytännön tasolla eteenpäin. 

– Tavoitteemme on saada ala kokei-
lemaan ja tekemään asioita rohkeasti 
uudella tavalla, johon kannustimena 

Finlandilta jatkorahoitusta konseptin 
eteenpäin viemiseksi, jotta ne voitaisiin 
tuotteistaa markkinoille.

Tuottavuus on kuitenkin vain yksi 
hankkeen näkökulmista. Paljon puhu-
taan myös muutoksista ihmisten käyt-
täytymisessä ja tarpeissa, kuten asu-
misessa, työnteossa ja ylipäätään kau-
punkiympäristössä. Mukana on myös 
käyttäjäkokemuksen parantaminen, 
esimerkiksi tilankäytössä ja asumisessa. 
Tämä on toinen näkökulma, joka toisi 
lisäarvoa tuottavuuden parantamisen 
lisäksi.

Tehokkuutta työntekoon
Digitalisaatiolla on aina myös vaiku-
tusta henkilöstöön. Rakennusalalla val-
litsee työvoimapula, joten Suomeen 
tulee työntekijöitä ulkomailta. Toisaalta 
myös tietyn alan ammattilaisilla on pal-
jon työttömyyttä. Tilanne on siis epäta-
sapainossa. 

– Uudenlaisten ratkaisujen avulla 
voisimme pärjätä nykyisillä työntekijä-
määrillä ja samalla saada aikaan paljon 
enemmän. Työtehtävät tulevat myös 
muuttumaan. Voimme tehdä fiksum-
pia asioita ja ihmiset voivat keskittyä 
niihin töihin, joissa ihminen on hyvä ja 
laittaa koneet tekemään töitä, joissa ne 
ovat hyviä. Näin voimme siirtää manu-
aaliset ja toistuvat työt koneille. Toivon 
mukaan myös työmaakontekstissa vaa-
ralliset työt poistuvat eli turvallisuus 
paranisi. Osaaminen muuttuu eli hen-
kilöstöä pitää pystyä uudelleenkoulutta-
maan ja saamaan olemassa olevien työn-
tekijöiden osaaminen sille tasolle, jota 
vaaditaan.

Viimeinen rutistus: 
KIRA-digi 360
Tänä vuonna KIRA-digi -hankkeen pai-
nopiste on siirtynyt tulosten pureske-
luun ja niiden viestintään. 

– Olemme käynnistäneet KIRA-
digi 360 -tulostilaisuudet. Järjestämme 
kuusi eri tilaisuutta, joissa on eri tee-
mat. Kutsumme paikalle huippupäät-
täjätason porukkaa, jotka keskustele-
vat jokaisen tapahtuman teeman poh-
jalta polttavista puheenaiheista, kuten 
missä Suomessa mennään tällä het-
kellä. Käymme myös läpi teemaan liit-
tyvät KIRA-digi -hankkeet tulospit-
cheinä ja mitä uutta hankkeet ovat tuo-
neet kentälle. Tämän jälkeen keskuste-
lemme mihin suuntaan tulevaisuudessa 
haluamme pyrkiä. Tilaisuudet ovat kut-
suvieraille, mutta osallistumaan pääsee 
myös netissä. Halusimme itse testata ja 
tarjota yleisölle uutta teknologiaa, joten 
seminaarit striimataan livenä 360-vide-
olla, joita katsoja voi kokea tilaisuuden 
netin välityksellä kuin istuisi keskellä 
tapahtumaa.

Käsiteltäviä teemoja ovat mahdolli-
suuksien data, suunnittelun uudet työ-
kalut, digiajan rakennustyömaa, alan 
yhteistyö ja mahdollistava lainsäädäntö, 
aidosti uudenlaista liikentoimintaa ja 
tulevaisuuden käyttäjäkokemus raken-
netussa ympäristössä.

Teemu Lehtinen uskoo KIRA-digin tuovan tehokkuutta tekemiseen.
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TIETOMALLIN KEHITYSTYÖTÄ 
LUJATALOSSA

Tulin Lujatalolle vuonna 2015 kehittämään yri-
tyksen tietomallinnusta. Laadimme silloin tieto-
mallistrategian, jossa tavoitteena oli mm. tukea 
koko yrityksen liiketoimintatavoitteiden toteu-
tumista ja yhtenäistää Lujatalon useilla eri alu-
eilla toimivien yksiköiden tarjouslaskenta-, suun-
nittelu- ja tuotantotoimintaa. Hanketasolla halu-
simme parantaa rakennuskohteiden visualisointia 
ja suunnittelunohjausta sekä tehostaa energia-ana-
lyysien, ympäristövaikutusten sekä rakennettavuu-
den arviointia. 

Miten olemme onnistuneet? Uskaltaisin sanoa, 
että hyvin. Työtä se on toki vaatinut. Meillä oli 
vuonna 2015 yhdellä kädellä laskettava määrä tieto-
mallinnettuja hankkeita. Nyt meillä on Lujatalossa 
niitä käynnissä tai jo tehtynä noin 60. Erityisesti 
kaikki omajohtoiset hankkeet kaikilla alueillamme 
aloitetaan pääsääntöisesti tietomallintamalla. 

Uskoin alusta lähtien, että hanke saadaan mene-
mään huomattavissa määrin eteenpäin seuraavien 
kahden, kolmen vuoden aikana. Yksi avain onnis-
tumiseen on projektia toteuttamaan määritelty työ-
ryhmä. Onnistuimme löytämään kehityshaluisia 
henkilöitä mukaan hankkeeseen ja käyttämämme 
kehitysmenetelmä, Change LaboratoryTM, Helsin-
gin yliopiston Cradle -tutkimusyksikön Hannele 
Kerosuon ja Mittaviiva Oy:n Tarja Mäen avusta-
mana, osoittautui menestyksekkääksi menetel-
mäksi. Tilanne, jossa loimme tilaa uusille toimin-
tatavoille ja niiden mahdollisimman nopealle käyt-
töön otolle, auttoi hankkeen etenemisessä. Meillä 
oli myös taustatietoa mahdollisista sudenkuopista 
matkan varrella ja onnistuimme välttämään ne. 

Missä mennään nyt? Olemme reilun kahden 
vuoden aikana luoneet toimivan ja tehokkaan mal-
lintamisen perustason. Olemme jalkauttaneet tie-
tomallitoiminnan valtakunnalliseksi, jokaisen Luja-
talon alueyksikön käyttöön. Seuraavaksi ponnis-
tamme siitä eteenpäin eli ryhdymme rakentamaan 
olemassa olevan päälle entistä jalostuneempaa tieto-
mallin käyttämistä. Kustannus- (5D) ja aikataulu-
hallinta (4D) tietomallia hyväksikäyttäen sekä vir-
tuaalilasien käyttö hankkeissa on tavoitteenamme 
seuraavan kahden vuoden sisällä. 

Tietomallimaailma on jat-
kuvaa oppimista. Tärkeintä on 
muistaa, että kuten kaikessa bis-
neksessä, myös tietomallien suh-
teen yksi ihminen ei voi oppia 
kaikkea. Sen takia on tärkeää 
sitouttaa ympärille sellai-
nen osaaminen, jossa eri-
tyistaidot saavat kasvaa ja 
kehittyä. Ilokseni työs-
kentelen sellaisen ryh-
män kanssa, joka havait-
see tietomallin hyödyt 
ja sitä kautta pureutuu 
jatkuvasti yhä syvälli-
sempään työn kehittä-
miseen. Myös Lujata-
lon työmaiden henki-
löstö on ollut ilahdut-
tavan aktiivinen uutta 
oppiessaan. Olemme 
rakentaneet käyttöön-
ottokynnyksen hyvin 
matalaksi, annamme 
peruskoulutusta ja 
raivaamme oppimi-
sen esteitä. Jokai-
nen oppii tietomal-
lin varmasti. 

Paitsi tietomal-
linnusta, tuomme 
strategiamme mukai-
sesti jatkuvasti uusia digi-
taalisia järjestelmiä raken-
nusalalle. Niistä lisää myö-
hemmin.

Kirjoittaja on Lujatalon digi-
taalisen rakentamisen johtaja 
(Chief Digital Construction 
Officer, CDCO).

Teksti Matti Tauriainen
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Miten toiminta jatkuu 
vuoden 2018 jälkeen?
Toimiala on ollut hankkeesta äärim-
mäisen innostunut, sillä projektiryhmä 
on onnistunut tekemään toiminnasta 
ns. uudellatavallatekemisen kansanliik-
keen, johon kokeilurahoitus on ollut 
hyvä kannustin. 

Yksityinen sektori ajaa tällä hetkellä 
ideaa eräänlaisesta rakennetun ympä-
ristön innovaatiohubista, jossa saatet-
taisiin toimijat ja tekeminen yhteen 
yhteisöön. 

– Innovaatiohubin avulla saisimme 
lisättyä läpinäkyvyyttä ja kokeilutoi-
mintaa, järjestettyä tapahtumia, saattaa 
toimijoita yhteen ja saisimme ekosys-
teemin fasilitointia aikaiseksi. Olemme 
perustamassa tähän liittyen rekisteröityä 
yhdistystä, joka olisi yleishyödyllinen, 
voittoa tavoittelematon organisaatio, 
joka haluaa edistää suomalaisen raken-
netun ympäristön toimialan uudistu-
mista kansainvälistä yhteistyötä hyö-
dyntäen. Pohdimme paraikaa, miten 
saisimme rakennettua toiminnalle kes-
tävän rahoitusmallin, jotta toiminta 
voisi kannatella itse itseään, Lehtinen 
tarkentaa.

DIGITALISAATIO VAUHDITTAA LUJATALON 
TOIMINTATAPOJEN MUUTOSTA

Digitalisaatiosta puhuttaessa ei aina 
ensimmäisenä tule mieleen, että kyse 
on ensisijaisesti kulttuurinmuutok-
sesta. Menestyvä digitaalinen muutos 
ei synny pelkästään uuden teknolo-
gian käyttöönotosta, vaan organisaa-
tion ja toimintatapojen muuttami-
sesta, mikä taas mahdollistaa uuden 
teknologian tarjoamien mahdolli-
suuksien hyödyntämisen. Kulttuurin-
muutos vaatii järjestelmällistä ja pitkä-
jänteistä työtä.

 
Loimme viime vuonna Lujatalon 

digivision: ”Digitaalisuudella teho-
kasta rakentamista ja yhteistyötä”. 
Digivisio tukee kaikkia strategisia 
tavoitteitamme, ja painopiste on kah-
dessa kehitysohjelmassa: ketterim-
mät yhteistyömallit sekä virtaviivai-
nen toiminta. Digivision toteuttami-
seksi perustimme ICT-ohjausryhmän 
jossa on mukana tietohallinnon, liike-
toiminnan johtamisen ja kehityksen 
johtajat. ICT-ohjausryhmän tavoit-

teena on etsiä ja ottaa käyttöön uusia 
digitaalisia ratkaisuja ja toimintata-
poja, luoda uusien ratkaisujen mah-
dollistava IT-infra sekä lisätä henkilös-
tön digikyvykkyyksiä.

 
Ensimmäisinä askeleina etsimme 

ratkaisuja työmaan työnjohdon arjen 
helpottamiseksi sekä erilaisia työka-
luja hankkeen eri osapuolten välisen 
yhteistyön ja viestinnän parantami-
seksi. Teemme yhteistyötä startup-
suorahakuyrityksen kanssa ja etsimme 
aktiivisesti tietojärjestelmäratkaisuja 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. 
Jatkamme aktiivisesti tietomallinnuk-
sen valtakunnallista käyttöönottoa 
sekä etsimme ratkaisuja kustannus- ja 
aikatauluhallinnan liittämiseksi tieto-
malliin, joka tunnetaan myös termillä 
BIM 5D.

 
Otamme uusia tietojärjestelmiä 

ja toimintatapoja käyttöön kokeiluja 
avulla. Onnistuneet kokeilut toimi-

Tomi Tiainen,
Lujatalon kehityspäällikkö

KOLUMNI

vat hyvänä pohjana uusien toimin-
tatapojen käyttöönotossa. Kokemuk-
semme mukaan kokeiluja tulee ohjata 
järjestelmällisesti ja tavoitehakuisesti. 
Vanhoista toimintatavoista on vaikea 
päästää irti ja siksi kokeiluista tulee 
luoda rituaaleja ja rutiininomaista 
tekemistä.

 
Emme osallistuneet Kira-digi 

ohjelmaan, mutta seuraamme tarkasti 
sen tuloksia. Näin olemme tarvittaessa 
valmiit kokeilemaan siellä kehitettyjä 
teknologisia ratkaisuja ja toiminta-
tapoja, jos ne tukevat sitä muutosta 
jota haemme digivisiolla ja strategisilla 
tavoitteillamme.
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FESCOSEAL A+B on erittäin joustava, nopeasti 
kuivuva, kaksikomponenttinen vedeneriste 
sisä- ja ulkokäyttöön. 

 Helposti levitettävä
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Helpostikäsiteltäväpakkauskoko:10+10 kg
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UUSI monikäyttöinen 
vedeneriste sisä- ja ulkokäyttöön


