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T
-Media Oy julkaisi viime lokakuussa Luottamus&Maine 2018 -tutkimuk-
sen, jossa kartoitettiin suomalaisten yritysten mainetta sekä siihen liitty-
vää sidosryhmätukea. Mitä parempi maine yrityksellä on, sitä enemmän 
sidosryhmät luottavat yritykseen sekä asiakkaat haluavat tehdä yrityksen 

kanssa yhteistyötä ja ostaa yrityksen tuotteita tai palveluja. Maine vaikuttaa suoraan 
myös työntekijöiden halukkuuteen hakeutua yritykseen töihin sekä suositella yritystä.

Tutkimuksen mukaan Lujatalolla on paras maine rakennusliikekategoriassa, jossa tut-
kittiin Suomessa toimivien rakennusalan yritysten mainetta kansalaisten keskuudessa. 
Ero seuraavaan oli selkeä. Parhaat arviot saivat osiot talous, työpaikka sekä tuotteet&-
palvelut. Tämän mukaan sidosryhmät kokevat vahvasti, että Lujatalo on hyvä työnan-
taja – kohtelee työntekijöitään hyvin ja tasapuolisesti, tuottaa hintansa arvoisia tuotteita 
ja palveluja sekä on kannattava ja taloudellisesti vakaa.

Yrityksen menestys riippuu sen henkisestä pää-
omasta, osaavasta henkilöstöstä ja kyvystä luo-
da uutta. Koko Lujan historian ajan olemme 
panostaneet osaavaan ja sitoutuneeseen henki-
lökuntaan.  Lujatalon, Lujabetonin ja Fesconin 
toiminnassa arvostetaan lujalaista työkulttuuria, 
joka tarkoittaa meille Lujalla työskenteleville, että 
työskentelemme asiakkaidemme eteen ja pidäm-
me sovituista asioista kiinni. Hyvä maine syntyy 
juuri tästä. Olemme nöyrän iloisia siitä, että jat-
kuva pyrkimyksemme olla luotettava ja arvostettu 
yhteistyökumppani ja työnantaja välittyvät myös 
talon ulkopuolelle.

Hyvämaineinen yritys houkuttelee asiakkaita, 
kumppaneita ja työntekijöitä. Maineella on iso 
merkitys liiketoimintaan. Se on luottamuspää-
omaa, joka on nykymarkkinoilla kovaa valuuttaa. 
Maine tulee sivutuotteena, kun tehdään asioita 
hyvin ja niistä viestitään asiakkaitamme ja koh-
deryhmiä kiinnostavalla tavalla. Asiakkaamme 
ovat meille luonnollisesti elinehto toimintamme 
jatkuvuudelle. On tärkeä ylläpitää toimintakult-
tuurissamme pyrkimystä parhaaseen mahdolliseen 
asiakaskokemukseen. Myös tämän osalta olemme 
tuoreiden tutkimusten mukaan onnistuneet. Se 
on aikaa kestävä ja eteenpäin katsova tie.

Imagon voi rakentaa, mutta maine on ansaittava.
 

Jussi Hirvelä
brändi- ja viestintäjohtaja
Luja-yhtiöt
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OSOITELÄHDE
Lujan asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Lehdessä olevia tietoja lainattaessa on
lähde mainittava.
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PÄÄTOIMITTAJA
Petra Nikkinen
toimitus@luja.fi
Tekstit: Petra Nikkinen, Sini Tasanen  
ja Tiina Tähkäpää
Taitto: CheckPoint Oy

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

Feliks Isotalo toteutti rohkeasti uusia ideoita ja 
kehitti itse tuotteita ja koneita. ”Nokkavainul-
laan” hän ennakoi asiakkaiden tarpeet. Feliks 
Isotalo loi kovalla työllä ja esimerkillään LU-
JAT-arvot, joita noudattamalla seuraava suku-
polvi 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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näyttäytyy yhteinen halumme löytää tie 
menestymiseen keskittymällä ensisijai-
sesti asiakkaan palveluun ja kehittämällä 
teknologisia ratkaisuja asiakasta varten.

Yhdessä rakentaen,

Jussi Tanhuanpää
Toimitusjohtaja

Lujatalo Oy

F
esconilla vuosi 2018 meni 
vauhdikkaasti ja yrityksen lii-
kevaihto kasvoi selvästi, jos-
ta kiitos asiakkaillemme. Yri-

tyksen liikevaihdoksi muodostui 25,86 
me eli kasvu oli 10,8 %. Rakentami-
sen huippusuhdanteen myötä Fesconin 
laastiliiketoiminta ylsi ennätysmyyntiin. 
Erityisen voimakkaasti kasvoimme tasoi-
te- ja laatoitustuotteissa. Uudet ratkaisut 
ja tuotteidemme erinomainen laatutaso 
herättävät kasvavaa kiinnostusta asiak-
kaissa.

dessa yrityksemme asiakkaita ovat siten 
myös takkateollisuus, hormipinnoittajat 
ja tulenkestäviä tuotteita tarvitseva teol-
lisuus.

Vuosi 2019 näyttää tällä hetkellä 
Fesconin osalta hyvältä. Huolimatta siitä, 
että huippusuhdanne on jo nähty, raken-
taminen käy vauhdikkaasti ainakin vielä 
tämän vuoden. Fesconin uudet tuotteet 
ja ratkaisut auttavat meitä edelleen kas-
vattamaan markkinaosuuttamme.

Kimmo Peltola
toimitusjohtaja

Fescon Oy

käyttäjien, ylläpitäjien ja rakennuttajien 
odotukset.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävissä, 
sillä mikään yksittäinen rakennusliike ei 
vielä erotu pääosassa tutkimuksia palve-
lun laadulla. Tosin Lujatalo nähdään jo 
valtakunnallisen ja Talonrakennusteolli-
suus RT:kin noteeraaman Maine ja Luot-
tamus -tutkimuksen kärjessä.

Erottautuminen kilpailijoista edel-
lyttää kuitenkin vielä paljon palvelun 
sisäistä oivaltamista ja tekoja asiakkai-
den tyytyväisyyden ja lisäarvontunteen 
lisäämiseksi. Lujatalossa olemme käyn-
nistämässä uutta strategiatyötä jo vuo-
den aiottua etuajassa. Keskeisenä syynä 

ta haasteilta, jotka toki monet kilpaili-
jamme joutuivat kokemaan paljon meitä 
raskaammin. Liikevaihtomme kasvoi jäl-
leen tavoitellusti 10 %, mutta tulostam-
me rasittaa yksi merkittävä kertaerä, jota 
ilman Lujatalo olisi jälleen varmuudella 
mitalisijoilla suurten rakennusliikkeiden 
joukossa. Nyt joudumme jännittämään 
muiden tulosjulkaisuja.

Alkavaan vuoteen pääsemme maan 
kasvukeskukset kattavalla palveluver-
kolla, kun avasimme alueyksiköt syksyl-
lä Turkuun ja vuoden alussa Jyväskylään.

Haluamme näin kehittää hankkeita, 
rakentaa ja myydä asuntoja kattavasti 
sekä valtakunnallisille että paikallisille 

Fesconin vuosi 2018

Toimintaa laajalla rintamalla

Vilkas investointien vuosi

K
irjottaessani tätä tilinpäätös-
ten aika lähestyy. Lujatalo ei 
täysin välttynyt korkeasuh-
danteen huipun aiheuttamil-

K
ulunut vuosi on ollut hyvä 
Lujabetonille. Ennätykselli-
sen vilkas kerrostaloboomi 
Suomessa siivitti yrityksen 

tuloksen nousuun. Myös ulkomailla 
onnistuttiin kohtuullisen hyvin, vaikka 
Tukholmassa vuosia jyllännyt kerrostalo-
boomi muuttui jo ankeaksi taantumak-
si. Suomessakin mittarit osoittavat kohti 
hiljenevää rakentamista, mutta syytä pa-
nikointiin mielestäni ei ole. 

Suhdanteen osalta lienee kyseessä 
enemmänkin normalisoituva rakenta-
mismarkkina kerrostalojen osalta, muun 

rakentamisen jatkuessa suhteellisen nor-
maalilla urallaan. Maailmantalouden ve-
don hiipumista USA:n ja Kiinan välisen 
kauppasodan seurauksena kannattaa sil-
tikin seurata tarkalla silmällä.

Vuosi 2018 jää Lujabetonin histo-
riankirjoihin ennätyksellisenä inves-
tointivuotena: ostimme megaluokan 
kiinteistön Järvenpäästä ja teimme sin-
ne suurimman elementtitehdasinves-
tointimme kautta aikojen, noin 20 mil-
joonaa euroa. Ja tämä on vasta tehtaan 
ensimmäinen vaihe. 

Samalla rakensimme uudet betoniteh-
taat Tukholmaan, Kärsämäelle ja Lah-
teen sekä laajensimme merkittävästi 
Hämeenlinnan hormielementtitehdas-
tamme. Aloitimme loppuvuodesta vie-
lä yhden, toistaiseksi julkistamattoman 
tehtaan investoinnin.

Tuoterintamalla vuosi on mennyt uu-
den tuotteemme Luja-Superlaatan paris-
sa. Ensimmäisiä isoja kohteita on val-
mistettu Siilinjärvellä, samalla kehittäen 
tuotantolaitteita ja -koneita Järvenpään 
toista tehdastamme varten. Markkina on 
ottanut Superlaatan vastaan hyvin ja Jär-

Hiekkaliiketoimintamme kasvoi hie-
man. Olemme tällä hetkellä jo Suomen 
suurin tarkkuusseulotun hiekan valmis-
taja. Pääpaino hiekkaliiketoiminnan 
osalta oli menneenä vuonna kustannus-
tehokkuuden parantamisessa. Harjaval-
lan tehtaalle asennettiin täysin uusi hie-
kan säkityslinjasto, joka moninkertaisti 
säkityskapasiteettimme ja tehokkuuden. 
Hausjärvellä saimme keväällä tuotanto-
kuntoon uuden hiekankuivausyksikön, 
jonka toiminta on loppuvuoden aikana 
hiottu huippukuntoon. Neljän toimipis-
teen ansiosta toimitusvarmuutemme on 
erinomainen. 

Tuotekehityksemme työn tuloksena 
onnistuimme lanseeraamaan loppuvuo-
desta täysin uuden kipsipohjaisen lat-
tiatasoitteen FLOW GS:n. Tuotetta on 
saatavana kahtena eri raekokona 1,2 mm 
pintatasoituksiin ja 3 mm lämpölattioi-
hin. Tuotteet ovat jo nyt iloksemme he-
rättäneet kiinnostusta markkinoilla.

Loppuvuonna Fescon osti myös Fin-
peston Oy:n liiketoiminnan. Kaupan 
myötä Fescon lisäsi osaamistaan tulen-
kestävien laastien puolella. Tulevaisuu-

asiakkaillemme. Palvelemme asiakkaita 
jokaisessa kasvukeskuksessa valtakun-
nallisesti silloinkin, kun ei haluta tyy-
tyä pelkkään nettipalveluun. Tämä luo 
uuden mahdollisuuden muun muassa 
piensijoittajille ja sijoittajaryhmille, jot-
ka voivat hoitaa kaupankäynnin kätevästi 
omalla kotipaikkakunnallaan, ostaessaan 
sitten palvelua tai asuntoja mistä kasvu-
keskuksesta tahansa. 

Asuntomarkkinoiden hiipuessa Lu-
jatalo teki vuoden parhaan myyntinsä 
marras-joulukuussa ja neuvottelujen on-
nistuessa tammikuu saattaa päättyä kaik-
kien aikojen myyntiennätykseen. Tämä 
kertoo osaltaan Lujatalon onnistumisesta 

alueyksiköiden yhteisessä ponnistuksessa 
asiakkaidemme hyväksi.

Varkauden kaupunki valitsi joulukuus-
sa Lujatalon toteuttajaksi elinkaarimal-
lilla toteutettavaan Terveyskampukseen, 
joka on ansiokas jatko useille Lujatalon 
aiemmin tuottamille sairaala- ja terve-
yskeskushankkeille. Taideyliopiston al-
lianssihanke etenee suunnitellusti Hel-
singissä ja edustaa osaamistamme uusissa 
urakkamuodoissa sekä opetus- ja päivä-
kotikohteiden toteuttamisessa. Julkisten 
hankkeiden tilaajat panostavat kilpailu-
vaiheessa merkittävästi aiempaa enem-
män pelkän rakennuskustannuksen si-
jaan toteuttajakonsortion kykyyn täyttää 

venpään suuren kapasiteetin siivittämänä 
uusista kohteista käydään jatkuvia neu-
votteluita sekä tehdään kauppoja. 

Vuosi on ollut siis erittäin vilkas ja 
kiireinen sekä samalla tuloksekas. Hen-
kilökuntamme on venynyt hienoihin 
suorituksiin hyvien lopputulosten var-
mistamiseksi niin liiketoiminnassamme 
kuin investointiprojekteissamme. Jat-
kamme näillä eväillä rakentamisen vuot-
ta 2019 hienojen uusien tehtaidemme 
saattelemana, perinteisillä tukijaloilla sa-
malla vahvasti seisten.

Hyvästä ja menestyksekkäästä toimin-
nan vuodesta kiitos kuuluu paitsi omalle 
henkilöstöllemme, myös asiakkaillemme, 
jotka ovat osoittaneet jälleen luottamuk-
sensa toimintaamme kohtaan. 

Mikko Isotalo
toimitusjohtaja
Lujabetoni Oy
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L
eanin avulla pyritään poistamaan 
toiminnat, jotka eivät tuota asi-
akkaalle arvoa eli analysoidaan, 
mitä prosessissa tapahtuu ja mit-

kä oikeasti auttavat rakentamista ja poiste-
taan muut. Eli poistetaan hukkaa. 
– Asuntokohteessa hukka tarkoittaa muun 
muassa sitä, kun asunnossa ei ole ketään 
töissä ja työt eivät etene. Toisaalta hukkaa 
tulee siitä, kun ammattimies kantaa tava-
roita ja selvittelee asioita eri puolille työ-
maata, toteaa Olli Seppänen, joka toimii 
Aalto Yliopistossa tuotantotalouden pro-
fessorina ja on Suomessa yksi rakennusalan 
leanin keskeisimmistä asiantuntijoista.

Toinen leanin tehtävä on arvon maksi-
mointi. Monesti rakennuttajan näkökul-

masta työ olisi tehokkainta, jos asiakkailta 
poistettaisiin päätöksentekomahdollisuus 
eli rakennus toteutettaisiin alkuperäisten 
piirustusten mukaisesti. 

– Se ei kuitenkaan ole leania, sillä lea-
nissa lähdetään oletuksesta, että asiakas on 
aina oikeassa, ja halutaan tuottaa hänel-
le paras mahdollinen arvo. Leanin avul-
la rakennukset saataisiin nopeammin val-
miiksi, jolloin tarve muutoksille vähenisi. 
Jos rakentaminen pystyttäisiin tekemään 
vuodessa, ei tule samanlaista tarvetta muu-
toksille kuin kahden vuoden rakennusajan 
aikana.

Lean ei ole siis hukan poistamista arvon 
kustannuksella, vaan asiakkaan projektista 
saama arvo on tärkeintä. 

Jatkuvalla 
parantamisella 

lisää arvoa 
asiakkaille

Lean on prosessijohtamisen filosofia, joka keskittyy jatkuvaan 
prosessien yksinkertaistamiseen ja arvon lisäämiseen asiak-

kaille. Se on otettu monilla aloilla ahkerasti käyttöön, mutta 
rakennusala tulee leaniin hieman takamatkalta. Tähän on 

kuitenkin tulossa muutos.
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Rakennusalalla paljon  
kehitettävää
Suomessa on hypätty verrattain myöhään 
lean-kelkkaan. 

– Suomessa on tehty hyviä asioita, mutta 
monessa alan yrityksessä ei ole hahmotettu 
lean-filosofiaa. Työkalut kuuluvat leaniin, 
mutta vielä ei ole päästy siihen, että val-
litsisi jatkuvan kehittämisen kulttuuri ja 
ihmiset toisivat avoimesti ongelmia esille 
ja niitä ratkottaisiin yhdessä.

Seppäsen mukaan Suomessa edelleen 
piilotellaan ongelmia ja ollaan varovaisia 
kenelle niistä kerrotaan. 

– Viestinviejää monesti rangaistaan – 
emme ole vielä siinä, että jokainen virhe 
ja ongelma nähtäisiin kehittämiskohtee-
na ja juhlittaisiin sitä, että joku löytää pa-
rannettavaa. Jo kaikki leanin työkalutkin 
pyrkivät tuomaan mahdollisimman paljon 
ongelmia pinnalle, minkä ansiosta yritykset 
pääsevät kehittämään toimintaansa.

Miksi rakennusalan pitäisi ottaa 
lean käyttöön? 
Rakennusala kamppailee usein tuotta-
vuus-, laatu- ja rekrytointiongelmien kans-
sa. Seppäsen mukaan leanista löytyisi näi-
hin ratkaisu. 

– Rakentamisessa kestää liian kauan. 
Olemme mitanneet, että 70 % työnteki-
jän työajasta menee hukkaan sekavuuden 
lisäksi sen takia, ettei materiaaleja ja työ-
kaluja löydy, ja piirustukset ovat huonossa 
kunnossa. Nämä on kaikki seikkoja, joita 
leanin avulla pyritään ratkaisemaan. 

Projektit etenevät Seppäsen mukaan 
usein niin, että tehdään kustannusarvio, 
joka perustuu aikaisemmin toteutettuihin 
kustannusarvioihin. Myös aikataulu perus-
tuu siihen, mitä ollaan ennen tehty. Sitten 
ollaan tyytyväisiä, jos päästään samaan ta-
soon, mitä on tehty ennenkin. 

– Ei ole siis ajuria jatkuvasti parantaa 
toimintaa, sillä keskimääräistä suoritusta 
pidetään onnistumisena. Tilaajat eivät ole 
uskaltaneet vaatia nopeampaa rakennus-
aikaa, koska pelätään sisäilmaongelmia. 
Mutta Building 2030 -konsortion pilot-
tihankkeissa, joissa rakennusaika lyheni, 
myös laatu parani.

Rakennusala kamppailee myös työnteki-
jäpulasta, johon lean tarjoaisi apua. 

– Kun sama määrä työntekijöitä ehtii 
osallistua tuplasti samaan määrään raken-
nushankkeita kuin aikaisemmin, työmail-
le tarvitaan yhteensä vähemmän työnte-
kijöitä. Näin suomalaisten työntekijöiden 
ikääntymisen myötä vähenevä työntekijöi-
den määrä riittäisi samaan rakentamisen 
volyymiin.

Organisaatioiden ongelmaksi on tunnis-
tettu se, että yhdessä hankkeessa tehdään 
hieno juttu, mutta oppi ei välity seuraavaan 
hankkeeseen. Onnistumisen jälkeen tär-
keää olisi siis tehdä seuraava hanke ja hioa 
toimintatapoja edelleen. 

– Suomessa tämä on ollut suuri ongel-
ma. Seuraavassa hankkeessa on yleensä eri 
urakoitsijat ja tekijät, jolloin oppi ei välity 
heille eikä toiminta kehity edelleen. Myös 
standardointi puuttuu: vastaava mestari 
tekee työmaasta omannäköisensä paikan. 
Alalla on siis yhtä monta prosessia kuin on 
vastaavia mestareita. Kysymys kuuluukin, 
miten voisimme oppia muilta ja samalla 
jakaa parhaita käytäntöjä ja standardoida 
työtapoja.

Opitaan virheistä!
Suuri osa rakennustyömaiden työntekijöi-
den ajasta menee siis hukkaan. Työmail-
la tehdään usein virheitä eikä niistä opita, 
mikä johtaa yhä jatkuviin ongelmiin. 

– Teimme juuri tahtituotantomenetel-
mällä pari pilottihanketta, joissa pystyttiin 
vähentämään sisärakennusvalmistusaikaa 
30 prosentilla - emme siis puhu pienistä 
parannuksista.

Pilottihankkeissa suurimmat saavutuk-
set tulivat tahdin kautta. Niissä pyrittiin 
siihen, että jokaisessa asunnossa työ eteni 
joka päivä, mikä ei ollut niin yksinkertais-
ta, miltä se kuulostaa. Suurimmat haasteet 
ilmenivät logistiikassa, suunnitteluohjauk-
sessa ja kuivumisajoissa. 

– Työmailla on tapana nostaa esimerkik-
si kipsilevyt yhteen paikkaan kerroksessa, 
mistä rakennusmies hakee niitä ja kantaa 
ympäri työmaata. Leanin ratkaisu olisi 
täsmätoimitukset eli kipsilevyt tuotaisiin 
oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Ja kos-

ka tahti on nopeampaa, kuvissa ei voi olla 
virheitä eli suunnitteluohjaus on saatava 
kuntoon. Kolmas asia on betonin kuivu-
misajat, missä tarvitaan olosuhdehallintaa 
ja erilaisia sensoreita, jotta varmistetaan 
kuivumiselle hyvät olosuhteet.

Molemmissa piloteissa tavoiteltiin 50 % 
tiputusta, mutta logistiikasta ja kuivu-
misajoista johtuen päästiin 30 % vähen-
nykseen.

Onnistumisia!
Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin: Suo-
mesta löytyy paljon innostusta leaniin, ja 
kehitystä on tehty. 

– Suomessa rakennusalalla on paljon hy-
vää lean-osaamista, jonka avulla on kehitet-
ty toimintatapoja. Noin 10–20 prosenttia 
yrityksistä on tutustunut leaniin, mikä on 
hyvä alku. Olen kuitenkin huomannut, 
että lean-koulutuksissa käy paljon samo-
ja ihmisiä. Haastaisinkin yrityksiä lähet-
tämään uusia henkilöitä koulutuksiin ja 
näin lisäämään lean-tuntemusta henkilös-
tön keskuudessa. 

Seppänen haluaa muistuttaa yrityksiä sii-
tä, että kilpailu on ja tulee varsinkin tule-
vaisuudessa olemaan kovaa. 

– Kaliforniassa on voinut jo monta vuot-
ta havaita sen, että ne yritykset, jotka hyö-
dyntävät leanin oppeja, ovat edelleen pys-
tyssä ja monet muut ovat menneet nurin. 
Selviytyminen riippuu siitä, kuka on valmis 
jatkuvaan ja nopeaan kehittymiseen sekä 
kuka tekee sen nopeammin kuin muut.

”Haastan yrityksiä 
lisäämään  

lean-tuntemusta 
henkilöstön 

keskuudessa.”

Olli Seppänen on työskennellyt 
lean-kehittämisen parissa jo yli 

15 vuoden ajan.

Kuka?

Olli Seppänen on työskennellyt Aalto yliopistossa 
Professor of Practice- tehtävässä rakentamisen tuo-
tantotalouden professorina vuodesta 2015. Hän on 
myös Aalto-yliopiston edustajana Building 2030 
-konsortiossa.  Seppänen on Suomessa ja maailmal-
la tunnettu lean-asiantuntija, jonka sydän sykkii 
toiminnan kehittämiselle. Hän on ollut mukana 
perustamassa useita yrityksiä, jotka ovat kehittä-
neet rakennusalan käytäntöjä. Työkokemusta on 
kertynyt Suomen lisäksi Yhdysvalloista, missä hän 
kehitti paikallisten rakennusyritysten toimintaa. 
Yhdysvalloissa Seppänen myös viimeisteli tuotan-
nonohjauksen liittyvän väitöskirjansa. Leaniin Sep-
pänen tutustui vuonna 2003, kun hän oli esittele-
mässä yrityksensä kehittämää rakennustyömaiden 
aikataulutusohjelmaa IGCL Conferencessa.

Kuva: Aalto-yliopisto
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Läpimurto 
betonirakenteiden 

kosteusturvallisuuden 
hallintaan

Luja SmartConcrete on Lujabetonin kehittämä ja patentoitu anturijär-
jestelmä, joka toimii pilvipohjaisena mittauspalveluna reaaliaikaiseen 

betonirakenteen kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen. 

Teemme tätä yhteistyössä eri kumppanei-
den eli muun muassa laitetoimittajien, 
koodareiden ja oman organisaation kanssa. 
Erityisen iloinen olen siitä, että Smart Con-
creten kehityksen aloittanut Tuomo Ko-
vanen palasi Lujabetonin palvelukseen ja 
vie sen kehitystyötä aktiivisesti eteenpäin. 

Palvelu on käytössä jo useilla eri työ-
mailla. Harjumäki painottaa, että jokai-
sen työmaan mittaus tehdään läheisessä 
yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lujabetoni 
vuokraa laitteita, joten isoja investointe-
ja ei työmailta vaadita. Lujabetoni hoitaa 
tarvittaessa myös asennuksen. Mittauslait-
teistoon kuuluvat antenniyksikkö, läheti-
nanturit ja mittayksiköt. Mittauspisteisiin 
asennetaan varausputket. 

– Teemme tämän kumppanuutena ja 
suunnittelemme yhdessä asiakkaan kans-
sa tarkkaan kaikki vaiheet maksimihyödyn 
varmistamiseksi. 

Luja Smart Concrete -palvelua on käy-
tetty jo useilla työmailla ympäri Suomea. 
Paikallavalukohteiden lisäksi anturijärjes-
telmän saa tehdasasenteisena Lujabetonin 
toiseen uutuustuotteeseen, välipohjissa 
käytettävään Luja-Superlaattaan.

 

Rakentamisen laatuteko 
Harjumäelle
Miro Harjumäki voitti innovaatiollaan 
Rakennusteollisuus RT:n järjestämän Ra-
kentamisen laatuteko -kilpailun lokakuussa 
2018. Palkinnon vastaanottanut Harjumä-
ki alleviivaa eri osapuolten välistä kumppa-
nuutta hyvän laadun avaintekijänä. 

– Laadun tekemisessä kyse on oikeastaan 
vain siitä, kuinka pystytään luottamaan nii-
hin toisiin ammattilaisiin, joiden kanssa 
yhteistyötä tehdään. Kun yhteistyö toimii 

ja luottamus on vahva, kenenkään ei tar-
vitse jälkikäteen tarkistaa yhdessä sovittuja 
asioita sopimuksesta.

Betoniteknologiasta ja digitaalisista ke-
hitysmahdollisuuksista kiinnostuneelle 
Harjumäelle Luja Smart Concrete -hanke 
on ollut paitsi haastava, myös palkitseva. 
Hän on tehnyt hartiavoimin työtä ratkai-
sun kehittämiseksi ja on lopputulokseen 
tyytyväinen. 

– Järjestelmästämme tekee ainutker-
taisen käytettävä mittausteknologia sekä 
antureiden vaihdettavuus. Anturia varten 
asennetaan varaus betonivaluun ja antu-
ri asennetaan paikalleen vasta valuvaiheen 
jälkeen luotettavalla, Lujabetonin paten-
toimalla tekniikalla. Anturiyksiköt lähettä-
vät tiedon työmaan keskusyksikköön, joka 
siirtää mittaustiedot reaaliajassa pilvipal-
veluumme. Tulokset on asiakkaan valitse-
mien osapuolten luettavissa nettikäyttöliit-
tymän kautta.

Langattomuus ja huolettomuus ovat jär-
jestelmän merkittäviä etuja. Anturiyksiköi-
den akut kestävät vuosia ja ne ovat vapaasti 
vaihdettavissa. 

– Haluamme kehittämiemme tuoteuu-
tuuksien avulla tehdä rakentamisesta laa-
dukkaampaa, turvallisempaa, kestävämpää 
ja kustannustehokkaampaa, sanoo Harju-
mäki.

”Tämä on nopea 
ja luotettava 
tapa seurata 

mittaustietoja.”L
uja SmartConcreten avulla voi-
daan lisätä rakentamisen kos-
teusturvallisuutta, ehkäistä si-
säilmaongelmia sekä optimoida 

työmaa-aikataulut luotettavasti ja laatu var-
mistaen. Reaaliaikaisella seurannalla var-
mistetaan betonin turvallinen kuivuminen 
pinnoituksia ja kohteen etenemistä varten. 

– Työmaalle tämä on etu siten, että sen 
ansiosta työmaalla voidaan ajoittaa eri työ-
vaiheet perustuen todellisiin kosteustie-
toihin, toteaa Lujabetonin PKS:n tehdas-
päällikkö Miro Harjumäki, jonka johdolla 
älykäs mittauspalvelu on kehitetty. 

Anturia varten asennetaan varaus beto-
nivaluun ja anturi asennetaan paikalleen 
vasta valuvaiheen jälkeen. Anturiyksiköt 
lähettävät tiedon työmaan keskusyksik-
köön, joka siirtää mittaustiedot reaaliajassa 
pilvipalveluun. Tulokset on asiakkaan va-
litsemien osapuolten luettavissa nettikäyt-
töliittymän kautta. Luja SmartConcrete 
palvelee rakennusaikaisen kosteudenmit-
taamisen lisäksi myös myöhempää, raken-
nuksen käytönaikaista kosteudenhallintaa 
ja -mittaamista. Järjestelmän avulla voidaan 
havaita käyttövaiheen vesivuodot ja kos-
teusongelmat ennen niiden kärjistymistä 
sisäilmaongelmiksi. 

– Tämä on nopea ja luotettava tapa seu-
rata mittaustietoja, lisää Harjumäki. 

Pitkän kehitystyön tulos
Uutta Lujabetonin anturimittausjärjestel-
mää kehitettiin pitkään. 

– Tämän järjestelmän suunnitteluun ja 
valmiiksi saattamiseen on mennyt noin 
viisi vuotta, betonitekniikka kärkenä. Ra-
kennusteollisuus on tosin paininut jo pal-
jon pidempään kosteushaasteiden parissa. 

Miro Harjumäki voitti Smart Concrete -innovaatiolla  
Rakentamisen laatuteko -kilpailun viime lokakuussa.  

Kuka?

• Miro Harjumäki, 34 vuotta
• Asuu Helsingissä
• Lujabetonin Helsingin, Espoon ja Lahden tehtaiden tehdaspäällikkö
• Diplomi-insinööri Aalto yliopistosta 2016, erikoistunut betonitek-

niikkaan, rakennusfysiikkaan ja rakennusmateriaaleihin
• Tehnyt lopputyön hybridivälipohjista
• Opiskelee tällä hetkellä Lujabetonin omalla eMBA-kurssilla. 

”Lujabetonilla henkilöstön työhyvinvointi on vahvasti tekemisen kes-
kiössä muun muassa varhaisen välittämisen sekä koulutusten kautta. 
Ne tarjoavat hienon väylän kehittyä ja edetä työssä ylemmäs.”
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S
äännöllinen ja itsenäinen työ, hy-
vät työkaverit, reilu ja reipas työ-
yhteisö. Siinä keskeisiä tekijöitä, 
joita Lujabetonin Kärsämäen 

tehtaan naistyöntekijät arvostavat omas-
sa työssään. Tiia Viitanen oli yksi ensim-
mäisistä Kärsämäellä aloittaneista tehtaan 
naispuolisista työntekijöistä. Hänellä on 
rakennuspuolen koulutus, joten tie beto-
nitehtaalle oli luonteva. 

– Työskentelen tehtaan tasopuolen vii-
meistelyssä. Työ vaatii tarkkuutta ja kes-
kittymistä. 

Pienikokoinen Viitanen on kokenut ole-
vansa aina yksi lujalaisista eikä sukupuoli 
nouse millään tavalla päivittäisessä työssä 
esiin. 

– Uskallan silti sanoa, että varmasti 
kaikki naiset, jotka tulevat erityisen mies-
valtaiseen työyhteisöön, ovat ensin vähän 
suurennuslasin alla. Se, että olen nainen ja 
vielä pienikokoinen, herätti varmasti alus-
sa huomiota. 

Naiset 
betonialalla

Lujabetonin Kärsämäen tehtaalla työskentelee noin sata 
betonialan ammattilaista. Heistä kahdeksan on naisia. 

Betonialalla naisten vähäisyys tuntuu olevan enemmän 
sääntö kuin poikkeus.  

Ryhmäkuvassa osaava joukko naisia. Kuvassa Outi Siekkinen (vas.), 
Tea Aittokoski, Pauliina Miettunen, Satu Salmela-Siniketo, Sanni 
Patama, Tytti Remes, Tiia Viitanen ja Roosa Marjoniemi. 
– Emme koskaan mieti, istuuko kahvipöydässä mies vai nainen. 
Siinä istuu työkaveri.

Sanni Patama on ainoa nainen lastaus-
osastolla. Hän huolehtii jättimäisten be-
tonilaattojen lastauksesta ja varastoinnis-
ta. Nosturia ohjastava Patama on tottunut 
työn fyysisyyteen. 

– Kuljetan, varastoin ja lastaan isoja ele-
menttejä. Kävelen työpäivän aikana noin 
15 kilometriä ja joudun kiipeilemään päi-
vän mittaan laattojen päällä. Työpäivät 
vaihtelevat – välillä tuntuu siltä, kuin olisin 
ollut kahdeksan tuntia kuntosalilla, välillä 
on kevyempiä päiviä.

Pataman mukaan naiseus ei vaikuta te-
kemiseen millään tasolla. 

– Minun tehtävässäni ei tällä tehtaalla 
ole koskaan ollut naisia aikaisemmin. Ehkä 
sellaista pientä skeptisyyttä oli ilmassa, kun 
aloitin. Koen, että työkollegat olivat jopa 
vähän yllättyneitä siitä, miten hyvin olen 
tässä vaativassa työssä pärjännyt. 
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Pauliina Miettunen toimii esikeräilijänä. 
– Ensimmäiset kolme viikkoa ajattelin, etten ikinä opi tätä työtä, 
mutta kun minun toivomuksestani minut jätettiin hoitamaan 
tehtävää yksinäni, oppiminen tapahtui nopeasti. 

Näkyykö naisia?
Betoniala ei naisten määrillä voi kehuskel-
la. Rakennusliiton työehtotoimitsijan ja 
sopimusalavastaavan Lauri Haikolan mu-
kaan liiton jäsenrekisteriin on merkitty be-
toniteollisuudessa työskentelevien naisten 
osuudeksi noin 2,5 %. Rakennusliittoon 
on järjestäytynyt arviolta noin 80–85 % 
betoniteollisuuden työntekijöistä. Kehitty-
neestä automatiikasta huolimatta työ teh-
taissa on fyysisesti raskasta ja siinä tarvitaan 
vahvaa käsivoimaa. Luontevampaa on ol-
lut, että betonialalle on aina hakeutunut 
pääsääntöisesti miehet.

Tämä ei ole kuitenkaan Kärsämäen teh-
taan naisia hetkauttanut. Esikeräilijänä 
toimiva Pauliina Miettunen aloitti työt 
betonitehtaalla reilun kymmenen vuoden 
lähihoitajana toimimisen jälkeen. 

– Olin aina töissä; vuorotyö vaati läsnä-
oloa iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapy-
häisin. Minulla oli pieni lapsi kotona, joka 
ihmetteli, että äiti on aina töissä. Halusin 
ottaa riskin ja lähteä vakituisesta työpai-
kasta kokeilemaan uutta. Riski kannatti. 

Miettunen katsoo kummastellen, kun 
häneltä kysyy naisten roolia työyhteisössä. 

– Meillä ei ole täällä mitään naisten omaa 
ryhmää. Olemme ylipäätään eri aikoina 
töissä ja työskentelemme eri puolilla teh-
dasta, joten emme välttämättä edes törmää 
päivän aikana.

Satu Salmela-Siniketo aloitti työt Kärsä-
mäellä reilu vuosi sitten. Hän työskentelee 
viimeistelymittaajana tasopuolella. 

– Tarkistamme lähtevät kivet ja annam-
me ohjeita viimeistelijöille. Työ on itsenäis-
tä ja sitä saa tehdä omaan tahtiin. 

Salmela-Siniketo toteaa, että työt oli 
helppo aloittaa, koska yhteisö oli tottunut 
jo naistyöntekijöihin. 

– Tehtaan ensimmäiset naiset olivat jo 
raivanneet tietä meille – siten esimiehet us-
kalsivat varmaan meidätkin palkata, hän 
nauraa. 

– Uskon, että meidän työssämme arvos-
tetaan kädentaitoa ja sitä, että olemme yli-
päätään todella tarkkoja, täydentää Paulii-
na Miettunen.

Työnjohtaja Jarmo Marjoniemi toimii 
tehtaalla noin 20 työntekijän esimiehenä, 
joista seitsemän alaista on naisia. 

– En erottele osaamista mitenkään suku-
puolen mukaisesti, kaikki työntekijät ovat 
osaavia ja sitoutuneita työhönsä. Kaikki 
meidän osastollamme työskentelevät naiset 

ovat todella huolellisia. Heidän työnjälkeen 
minulla ei ole muuta kuin positiivista sa-
nottavaa. He myös pitävät tehdassalin aina 
erityisen siistinä. 

Tämän on todennut myös Salmela-Si-
niketo. 

– Meillä harjanvarsi heiluu, ja paikat 
pidetään siistinä. Emme tuputa sitä tapaa 
muille, mutta näytämme esimerkkiä. 

Työntekijöiden eri perhetilanteet ote-
taan huomioon liukuvalla työajalla. Tiia 
Viitanen tulee aamulla kahdeksaksi töihin, 
viimeistelijänä toimiva Tytti Remes aloit-
taa työt jo klo 05.30. Monet naisista ovat 
työskennelleet aiemmin vuorotyössä, joten 
säännöllinen päivätyö on heille tärkeää. Ja 
kun työpaikan ovi sulkeutuu, työasiat jää-
vät tehtaalle. Elementtien tarkastaja Tea 
Aittokoski työskenteli 15 vuotta ravinto-
la- ja turvallisuusalalla ennen siirtymistään 
Lujabetonille. 

– Pääsin rekrykurssille ja sieltä päästyäni 
siirryin tehtaalle ensin varustelemaan sei-
näelementtejä, sen jälkeen esikeräilyyn ja 
nyt seinäelementtien tarkastajaksi. Työ on 
vaihtelevaa ja vastuuta on tullut jatkuvasti 
lisää. Olen ollut koko työurani ajan mies-
valtaisella alalla, ja vain sillä on väliä, mi-
ten itse suhtaudut työkavereihisi ja työn 
tekemiseen. On mistä tahansa työpaikasta 
kyse, oma asenne ja halua oppia ovat rat-
kaisevinta työssä pärjäämisessä.

Valtaosa tehtailla miehiä
Lujabetonin tehtailla työskentelee noin 
550 työntekijää, joista naisia on ainoastaan 
noin kaksi prosenttia. Viimeiseen kymme-
neen vuoteen muutosta ei ole juuri tapah-
tunut. 

– Meille hakeutuvista tehdastyönteki-
jöistä lähes kaikki ovat miehiä. Ala on ai-
na ollut perinteisesti hyvin miesvaltainen, 
toteaa Lujabetonin henkilöstöjohtaja Mik-
ko Satuli. 

Nyt alalle on siirtynyt naisia muista teol-
lisuudenaloista. Tytti Remes työskenteli 
aiemmin huonekaluteollisuudessa, Sanni 
Patama siirtyi Lujabetonille ikkunatehtaal-
ta ja Satu Salmela-Siniketo kenkätehtaan 
laboratoriosta. Moni tehtaan naisista on 
työskennellyt aiemmin hoitoalalla.

Seinäpuolen viimeistelijä Outi Siekki-
nen on valmistunut vaatetus- ja muotialan 
tradenomiksi. 

– Työskentelin ennen Lujabetonille tu-
loani kaupan alalla ja hain vaatetusalan 
yrityksiin, joissa kuitenkin palkkaus oli 
heikompi kuin tämän hetkisessä tehtäväs-
säni. En halunnut tehdä ilta- ja viikonlop-
putöitä, koska kotona odottaa pieni lap-
si. Siirtyminen betonitehtaalle on otettu 
ehkä vähän yllättyneenä vastaan ja kaikki 
ovat olettaneet, että työskentelen tehtaan 
toimistossa.  

Työparina Siekkisen kanssa viimeiste-
lyssä työskentelee Roosa Marjoniemi, jo-
ka luki ensin itsensä merkonomiksi ja tuli 
sanojensa mukaan töihin suoraan koulun 
penkiltä. 

– Käyn töissä 40 km:n päästä Haapajär-
veltä, kuten monet meistä. Olen viihtynyt 
porukassa mukana todella hyvin.

Palkkaamme osaajia
Naiset työskentelevät tehtaalla tehtävissä, 
joissa tarvitaan tarkkuutta ja huolellisuutta. 
Kaikkein fyysisimmät työt hoidetaan pää-
sääntöisesti edelleen miesvoimin. Lujabeto-
nin valmistuspäällikkö ja Pauliina Miettu-
sen esimies Ari Tikkanen on työskennellyt 
pitkään alalla ja soisi, että alalle hakeutuisi 
enemmänkin naisia. 

– Betonialan kulttuuri oli ennen toisen-
lainen ja se on työllistänyt aina lähestul-
koon pääsääntöisesti miehiä, lukuunot-
tamatta toimistossa työskenteleviä naisia. 
Nyt olemme saaneet iloksemme rekry-
toitua myös naisia mukaan tehtaalle töi-
hin. Uskon silti, että meidän tehtaamme 
on aikalailla vielä poikkeus, kun verrataan 
alan muihin betonitehtaisiin. Toivotamme 
tervetulleeksi töihin niin naiset ja miehet, 
osaaminen ja hyvä työmotivaatio ovat meil-
le ratkaisevia asioita rekrytointivaiheessa. 

Tehtaan naisten työt tehdään työpäivänä 
ja vapaa-aika vietetään harrastusten ja per-
heen parissa. Sanni Patama joutuu tosin 
tahtomattaan keskustelemaan työasioista 
välillä liikaakin, hän työskentelee nimittäin 
viikonloppuapuna pubissa Haapajärvellä. 

– Näen väkisinkin baarityön puolesta lu-
jabetonilaisia. Aina joku morjenstaa, enkä 
välttämättä aina tunnista ihmisiä siviilissä. 
Tekisi mieli sanoa, että puhutaan jostain 
muusta kuin betonista ja tulkaa kypärä 
päässä baariin, niin tunnistan paremmin!
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L
ujabetonin kautta aikojen suu-
rimman investoinnin, Järven-
pään megatehtaan, toiminta on 
käynnistynyt. Ensimmäisessä 

käyttöönoton vaiheessa on otettu käyttöön 
noin puolet 30 tuhannen neliön tiloista. 

– Tehtaan käyttöönotto etenee aikatau-
lun mukaisesti. Elementtituotanto saatiin 
käyntiin joulukuun puolivälissä, jolloin 
käynnistyivät valut ja seinäelementeille 
saatiin myös CE-merkintä. Helmikuussa 
meillä avautuu tehtaan oma betoniasema. 
Maaliskuussa ovat laattalinjamme valmii-
na, jolloin aloitamme laattatuotannon, 
kertoo Järvenpään tehtaan tehdaspäällik-
kö Risto-Matti Valta.

Alkukeväästä Järvenpään tehtaalla val-
mistetaan kovaa vauhtia jo Lujabetonin 
toissavuonna julkistettua Luja-Superlaat-
taa. Laatta on uudenlainen välipohjarat-
kaisu, jonka pitkän jännevälin esijännite-
tyt, leveät elementit ovat nopea ja helppo 
asentaa. Luja-Superlaatta mahdollistaa teh-
dasasenteisen kylpyhuoneen kaivon viemä-
reineen sekä taipuu erilaisiin muotoihin ja 
mittoihin. Tehdasasenteiset lattialämmi-
tysputket ovat joko vesikiertoisia putkia 
tai tarvittaessa sähkövastuksia. Näitä voi 
asentaa kaikkialle tai vain märkätiloihin.

– Superlaatta tulee olemaan tehtaan mer-
kittävin tuote, jonka kasvavaan kysyntään 
tulemme erityisesti panostamaan. Tehdas 
on kuitenkin erittäin joustava muutok-
siin, jos markkinatilanne sellaista edellyt-
tää, kertoo Valta. 

Haku päällä
Lujabetoni on hakenut aktiivisesti työn-
tekijöitä uuteen tehtaaseen. Rekrytoinnit 
ovat edelleen käynnissä. Rekrytoinnissa 
merkittävän esityön Lujabetonille tekee 
Staffpoint, joka käy läpi hakijat ja tekee 
esihaastattelut.

Lujabetonin Järvenpään 
megatehdas käynnissä
Tehtaalla ryhdytään 
kohta valmistamaan 
Luja-Superlaattaa 
pääkaupunkiseudun tarpeisiin.

– Olemme saaneet ilahduttavan paljon 
hakemuksia, joita käymme jatkuvasti läpi. 
Palkkaamme henkilöstöä samaan tahtiin 
tuotantomäärien kasvaessa. Testaamme en-
sin pienemmällä määrällä, että koneet ja 
laitteet toimivat suunnitellusti ja sen jäl-
keen lisäämme volyymia. 

Tässä vaiheessa etsitään kokeneita ele-
menttien valmistajia ja rakennusalan am-
mattilaisia. 

– Palkkaamme edelleen sekä työnteki-
jöitä että toimihenkilöitä. Ensimmäiset 
rekrytoinnit on tehty, mutta edelleen kai-
paamme tehtaalle lisää henkilöstöä, jolla 

Lyhyesti LujabetoniAjankohtaista

Lujabetonin hiljattain valmistunut kor-
keakapasiteettinen liikkuva betonitehdas 
toimittaa valmisbetonit Lahden ohitus-
tie-hankkeeseen. Ohitustie on tällä hetkellä 
yksi tämän hetken mittavimmista maantie-
hankkeista. Noin 60 000–70 000 kuutio-
metrin betonitoimitukset tulevat hanke-
osa 1B – Lahden eteläisen kehätien Lahden 
päähän. Laajan hankeosa 1B:n merkittäviä 
rakennuskohteita ovat muun muassa Pa-

Lujabetonilta valmisbetonia Lahden 
ohitustielle

tomäen ja Liipolan tunnelit, paalulaatas-
to Kujalaan sekä 12 siltakohdetta. Betoni-
toimituksista on sovittu Liikenneviraston, 
Lahden ja Hollolan kaupunkien, Skanska 
Infran ja Pöyry Finlandin muodostaman 
Valtari-allianssin kanssa.  

Kohteessa tarvittavat betonilaadut sisäl-
tävät korkeita lujuus- sekä rasitusluokka-
vaatimuksia. Betonin laatua valvotaan sekä 
tehtaalla että valukohteissa. 

HAMK vieraili Lujabetonin  
Hämeenlinnan tehtaalla

Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun reh-
toraatin tammikuinen tutustumiskäynti 
Lujabetonin Hämeenlinnan tehtaalla oli 
puolin ja toisin mieleenpainuva ja onnis-
tunut. Vierailun kimmokkeena toimi lah-
joitussarja, jossa Luja tukee neljää eri tek-
nisen alan koulutusta tarjoavaa oppilaitosta 
rahallisesti. 

Elementtiyksikön vetäjän Kari Turusen 
lisäksi ääneen pääsivät HAMKin kasvatit, 
nykyiset Lujabetonin nuoret osaajat, jot-
ka kertoivat urakehityksistään ja töistään 
Lujabetonilla. HAMKin väki oli aidosti 
vaikuttunut Lujabetonin toiminnasta ja 
urapolkuihin sekä hyvään esimiestyöhön 
panostamisesta.

– Vaikuttavaa, vahvalla profiililla eteen-
päin suuntautuvaa toimintaa teillä Lujabe-

tonilla, HAMKin rehtori Pertti Puusaari 
ihasteli.

Digitaalisuus ja tulevaisuuden tarpeet ra-
vistelevat rakennusalan toimintatapoja ja 
näihin liittyen tapaamisessa visioitiin mm. 
yhteistä tutkimushanketta, josta jatkossa 
kuullaan varmasti lisää. 

HAMKin vararehtori Janne Salminen 
sanoin, ”Kun arvotkin ovat yhtenevät, on 
yhteistyön tekeminen mitä luontevinta”.

Ruotsissa juhlittiin  
betoniaseman  
avajaisia

Lujabetonin Ruotsin tytäryhtiön Lu-
jabetong Ab:n marraskuussa avatun uu-
den ja tehokkaan tehtaan myötä yritys 
parantaa merkittävästi kilpailukykyään 
ja vahvistaa asemaansa Tukholman beto-
nimarkkinoilla. Uusi tehdas on yli kaksi 
kertaa tehokkaampi kuin yrityksen ai-
emmat tehtaat Tukholmassa. Tehdas voi 
tuottaa yli 120 kuutiota betonia tunnis-
sa, mikä mahdollistaa entistä suurem-
piin hankkeisiin osallistumisen. 

Seuraathan jo  
some-kanaviamme? 

Sieltä voi lukea 
kaikki uusimmat 
kuulumisemme!

on taustallaan elementtikokemusta. Sellai-
silta henkilöiltä toivoisimme erityisesti ha-
kemuksia, vinkkaa tehdaspäällikkö Valta. 

Megatehdas tulee palvelemaan asiakkaita 
koko Etelä-Suomen alueella. Risto-Matti 
Vallan mukaan tehtaan keskeinen sijainti 
mahdollistaa nopeat ja tehokkaat toimi-
tukset. 

– 70 kilometrin säteellä on suuri osa Ete-
lä-Suomen rakennustyömaista, mikä on 
meille ja asiakkaille valtava etu. Tehtaan 
tilauskanta näyttää jo hyvältä, katsomme 
eteenpäin luottavaisina.

”Tehtaan  
keskeinen sijainti 
on hyvä ajatellen 

tulevia  
asiakkaita.”
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Fesconin innovaatio, nopeasti kuivuva pumpattava betoni, tuo 
säästöjä, parantaa työn laatua ja antaa takuun aikataulusta. 

Ajankohtaista

P
umpattavien laastituotteiden 
edelläkävijä Fescon sai asiak-
kailta toiveen kehittää nopeas-
ti kuivuva ja pumpattava be-

toni – yritys otti haasteen vastaan. Nyt 
markkinoilla oleva LB7 kuivuu nimensä 
mukaan 7 vuorokaudessa. Verrattuna val-
misbetoniin, kokonaisaikataulussa voi-
daan säästää kuukausia.

Kaatolattiavaluihin ja roilotäyttöihin 
soveltuvalla tuotteella voidaan saavuttaa 
uudiskohteissa kymmenien tuhansien 
säästöt ja nipistää vähintään viikko pois 
aikataulusta. Asiakkaalle voidaan antaa 
toimitusvarmuus sisäsyntyisen kuivami-
sen vuoksi ja kosteuteen liittyviltä raken-
nusvirheiltä säästytään. 

– LB7:ssä sideaineen ja veden määrä 
on optimoitu. Kun toimitaan ohjeen 
mukaan, sideaine syö ylimääräisen veden 
kemiallisesti itseensä, nesteen ei tarvitse 
fysikaalisesti haihtua, Fesconin laadun-
valvontapäällikkö Harri Heimo selven-
tää, miksi kuivumisaika voidaan taata eri 
olosuhteissa.

Aina tasalaatuiseksi varmennettu lat-
tiabetoni sopii kuivatilojen lisäksi eten-
kin märkätiloihin. Lujuudeltaan LB7 so-
pii alustaksi eri pintamateriaaleille, myös 
epoksille. 

– Työntekijöitä kuluttava, raskas säk-
kien kantaminen, käsin veivaaminen ja 

”Kokonais- 
aikataulussa 

voidaan säästää 
kuukausia.”

Finpeston Oy on vuonna 1993 Hyvinkäälle perustettu ja 
nykyisin Vihdin Ojakkalassa toimiva tulenkestäviä massoja 
valmistava yritys, joka on yli 20 vuoden aikana kasvanut 
oman erikoisalansa merkittäväksi toimijaksi. Yrityksellä on 
tuotantolaitos Vihdissä, mutta tuotteiden valmistus siirtyy 
yrityskaupan yhteydessä Fesconin Hausjärven tehdasalueelle. 
Yrityksen liikevaihto oli viime tilikaudella 517 tuhatta euroa.

Liiketoimintakaupan myötä Fescon laajentaa tulenkestä-
vien tuotteiden valikoimaansa ja pystyy tarjoamaan etenkin 
teollisuusyrityksille entistä laajemman palvelutarjoaman. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä tehtyyn kauppaan. Fesco-
nin tuotevalikoima kasvaa kuivatuotealalla, josta meillä on 
vahva kokemus entuudestaan. Pystymme entistä kokonais-
valtaisemmin palvelemaan myös metalliteollisuuden toi-
mijoita, lämpölaitoksia ja tulisijateollisuutta perinteisten 
kotitalouksien tulisijojen lisäksi, Fesconin toimitusjohtaja 
Kimmo Peltola sanoo.

Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatti myönnetään vain pie-
nelle osalle suomalaisista yrityksistä. Nämä yritykset ovat 
kolmen viimeisen vuoden aikana kasvaneet merkittävästi ja 
niiden liikevaihto on kasvanut päätoimialaansa nähden yli 
10 % keskitasoa nopeammin. Hyvä johtaminen luo kasvua 
ja menestyksekästä liiketoimintaa. 

– Olemme johdonmukaisesti kehittäneet toimintaam-
me ja laajentaneet rohkeasti tuotevalikoimaamme yhdessä 
sitoutuneen henkilökuntamme kanssa. Otamme ilolla vas-
taan tunnustuksen positiivisesta kehityksestämme, toteaa 
toimitusjohtaja Kimmo Peltola. 

Fescon on ostanut marraskuussa Finpes-
tonin liiketoiminnan. Kaupan avulla suurin 
suomalainen kuivatuotevalmistaja Fescon 
laajentaa tuotevalikoimansa tulenkestävissä 
erikoismassoissa ja laasteissa sekä teolli-
suuden korjaus- ja pinnoitemassoissa.

Fescon Oy on kasvanut viimeisen kolmen 
vuoden aikana merkittävästi ja ansainnut 
paikkansa Kasvaja-yrityksenä.

Finpestonin 
liiketoiminta siirtyi 
Fesconille

Fesconille on 
myönnetty 
Kasvaja-
sertifikaatti

Työmaa-ajan 
lyhenemisellä 
huomattavat 
säästöt

massan siirtäminen jäävät pois, listaa 
myyntijohtaja Heikki Rämö useita päi-
viä vieviä toimenpiteitä, joita pumppauk-
sessa ei tarvita. Lopputuloskin on toden-
näköisesti parempi, kun roiskeet pysyvät 
hallinnassa, kaadot onnistuvat paremmin 
ja betoni on taatusti kuivaa. Pölyämättö-
myyden vuoksi välisiivouksia ei tarvita.

Yksi pumppaus riittää kymmeneen 
kylpyhuoneeseen. Käsipelillä säkkejä 
kannetaan päivä, valaminen voi viedä 
viisi päivää ja muut työt seisovat. Pelkäs-
tään tässä säästyy viikko. 

– LB7 on ehtinyt jo kuivua, kun kä-
sipelillä vasta saadaan työosuus valmiik-
si. Laatoittaja voi tehdä kaikki kylppärit 
valmiiksi kerralla eivätkä miehet odota 
rivissä kuivuuko lattia ajallaan.

Fesconin Harri Heimo (vas.) ja 
Heikki Rämö haluavat työmaille 
parempaa kosteudenhallintaa.
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L
ujatalo on allekirjoittanut sopi-
muksen RIB iTWO-järjestel-
mästä saksalaisen RIB Software 
AG:n kanssa. 

– Yrityksen referenssit olivat meille yksi 
merkittävimmistä tekijöistä hankintapää-
töksestä. Yritys on iso ja kansainvälinen, 
heillä on yli 1 000 työntekijää, joista 300 
ohjelmistokehittäjiä, ja uskommekin, että 
he pystyvät viemään alan kehitystä valta-
valla vauhdilla eteenpäin, kertoo Lujata-
lon digitaalisen rakentamisen johtaja Matti 
Tauriainen. 

RIB iTWO on kokonaisvaltainen rat-
kaisu projektinhallintaan, ja sillä hallinnoi-
daan projektia sekä virtuaalisesti että käy-
tännön tasolla. Se nivoo yhteen projektin 
koko elinkaareen liittyvän ajan, paikan ja 
kustannukset, eli sillä voidaan hallita ra-
kennushanketta alun hankesuunnittelusta 
aina luovutuksen jälkeiseen aikaan. Järjes-
telmä mahdollistaa tiedon järjestelyn niin, 
että kaikilla projektiin osallistuvilla henki-
löillä on oman työnsä kannalta aina oikea 
ja ajantasainen tieto käytettävissään. 

– Uusi ohjelmistojärjestelmä tulee mer-
kittävästi nostamaan tehokkuuttamme sekä 

parantamaan rakentamisen ja projektinhal-
linnan laatua, toteaa Tauriainen. 

Tällä hetkellä Lujatalolla käytetään useita 
eri ohjelmistoja. 

– Tämän hetkinen ohjelmistomaail-
mamme on sirpaloitunut, ja nyt tavoittee-
na on integroida kaikki yhden ohjelmisto-
perheen sisälle. Vastuulliset ottavat kukin 
oman osaamisalueensa haltuun ja tulemme 
sen lisäksi automatisoimaan toimintoja oh-
jelmiston sisällä ja toimintojen välille siten, 
että se nopeuttaa tiedonsiirtoa eri osapuol-
ten välillä. 

Ohjelmistohankinta on Lujatalon suu-
rin koskaan.

– Rahallisena arvona se on totta kai 
merkittävä. Vaikka käyttöönotto vaatiikin 
meiltä aikaa, rahaa ja työtä, ovat järjestel-
mällä saatavat hyödyt sen arvoisia. Ohjel-
misto integroi projektin vaiheiden aikana 
syntyvän datan isoksi tietokannaksi, jolloin 
projektin johtamiseen, läpinäkyvyyteen, 
toistettavuuteen, muutostenhallintaan se-
kä laatuun pystytään saamaan oleellisesti 
parempi näkökulma kuin sirpaloituneessa 
ohjelmistoympäristössä. 

Lujatalo siirtyy käyttämään RIB iTWO 
5D -projektinhallintajärjestelmää asteittain 
niin, että se on käyttöönottovalmiudessa 
kaikissa yrityksen alueyksiköissä vuoden 
2020–2021 aikana. 

– Tämän järjestelmän käyttöönotto kos-
kee merkittävässä määrin koko Lujatalon 
toimihenkilöstöä ja edellyttää henkilöiltä 
jatkossa uusien asioiden ja toimintatapo-
jen oppimista, mutta se avaa samalla myös 
mahdollisuuksia oman osaamisen ja tietä-
myksen kehittämiseen tulevaisuuden osaa-
mistarpeita varten. Me uskomme tähän 
hankkeeseen. 

RIB ja Lujatalo allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 
Kuvassa henkilöt vasemmalta oikealle Consult Peter 
Bebek, Vice President Peter Stenov, COO Mads 
Bording, Lujatalon toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää 
sekä digitaalisen rakentamisen johtaja Matti Tauriainen.

Ajankohtaista

Mukana kehityksessä
Rakentamisajan mallintaminen ja sen ympärille kytkeytyneet ohjelmistojärjestelmät 
kehittyvät jättiharppauksin. Lujatalo ottaa seuraavaksi käyttöönsä 5D-järjestelmän, 
joka tukee tietomallien käyttöä hankkeen määrä- ja kustannuslaskennassa, aikataulu-
tuksessa, rakentamisen valvonnassa ja raportoinnissa koko hankkeen elinkaaren ajan 
perinteisten toimintatapojen lisäksi.

”Vaikka 
käyttöönotto 

vaatiikin aikaa, 
rahaa ja työtä, 

ovat järjestelmällä 
saatavat hyödyt 

sen arvoisia.”

Kehitys menee valtavalla vauhdilla 
eteenpäin. Digitaalisen rakentamisen 
johtajan Matti Tauriaisen mukaan seu-
raavaksi ohjelmistojärjestelmiin liitetään 
mukaan tekoäly. 

– Koskaan ei siinä mielessä tule val-
mista, kehityksen mukana on kuljettava. 
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NREP:lle rakennettava asuinkortteli Es-
pooseen, jonne tulee viiden porraskäytävän 
käsittävä lamellitalo sekä kolme pistetaloa. 
Sopimuksen arvo on 60 miljoonaa euroa. 

– Meillä on tämän Espoossa käynnisty-
vän työmaan lisäksi erityisen hienoja alue-
rakentamishankkeita käynnissä Kivistössä, 
Kuninkaantammessa ja Kruunuvuorenran-
nassa. Espoossa rakennamme myös Puolar-
metsän alueella, jonne tulee sekä urakka, 
neuvottelu- että omia gryndikohteita. 

Mönkkönen toteaa, että Lujatalon stra-
tegia noudattaa vallalla olevaa trendiä tii-
viistä asuntorakentamisesta kasvukeskuk-
siin. Käynnissä olevat pääkaupunkiseudun 
hankkeet sijaitsevat kaikki kasvavilla alu-
eilla. 

– Hyvät liikenneyhteydet ja rataverkko 
ovat tärkeitä tekijöitä. Myös palveluita ja 
niiden kehitystä tonttikauppoja suunnitel-

luamme laajentaa myös asumisen kirjoa. 
Jos kodin tilat ovat suhteessa pienempiä, 
niin kortteliyhteisöllisyyden merkitys kas-
vaa. Myös vihreät arvot, teknologia, virtu-
aalimaailma ja tekoäly ovat vahvasti mu-
kana tulevaisuuden koteja suunniteltaessa. 

Alaa vaivaa resurssipula
EK:n viimeksi julkaistun Suhdanneba-

rometrin mukaan tilanne on ollut pitkään 
suotuisa, mutta erityisesti odotukset lähitu-
levaisuuden kehityksestä ovat hiljentyneet 
rakentamisen puolella. Rekrytointiongel-
mat leimaavat edelleen vahvasti koko alaa. 
Alaa yleisesti vaivaava resurssipula vaikut-
taa myös Lujataloon. 

– Teemme vuosisuunnittelua ja etenem-
me sillä volyymilla, mitkä resurssit mahdol-
listavat. Emme laske kohteita, ellei meillä 
ole mietittynä valmiiksi, kuka käytännön 
työn hoitaa. 

Lujatalon puolesta aluejohtaja Mönkkö-
nen ei ole kuitenkaan huolissaan. 

– Luja tunnetaan perheyhtiönä, vakaana 
ja hyvänä työnantajana ja meillä on ilokseni 
hyvinkin pitkiä työsuhteita. Päätöksenteko 
on nopeaa ja ketterää ja asiat etenevät. Mei-
dät valittiin viime vuonna hyvämaineisim-
maksi rakennusyhtiöksi, joten se on totta 
kai meille rekrytoinnissa etu. 

S
uomessa rakennetaan edelleen 
voimakkaasti, erityisesti isoissa 
kasvukeskuksissa. Uudenmaan 
Lujatalon asuntotuotantoyksi-

kölle viime vuosi oli kiireinen. 
– Elämme edelleen kiivasta rakentamisen 

aikaa, vaikkakin viimeisimmät ennusteet 
näyttävät, että rakentamisen määrä olisi 
hieman hiipumassa eli olisimme menos-
sa kohti normaalia volyymiä. Viime vuosi 
oli työntäyteinen ja tämän vuoden osalta 
meidän tilauskantamme on jo lyöty luk-
koon vuodenvaihteessa, kertoo Lujatalon 
Uudenmaan alueen asuntorakentamisen 
johtaja Janne Mönkkönen. 

Uudenmaan asuntorakentamisen yksik-
kö toi viime vuonna liikevaihtoa Lujatalolle 

Pääkaupunkiseudun 
asuntorakentaminen 
jatkuu vilkkaana
Lujatalon Uudenmaan alueyksikön asuntotuotanto rakensi viime vuonna 
ennätysmäärän asuntoja. Rakenteilla on tällä hetkellä noin 2 500 asuntoa. 

noin 150 miljoonaa euroa. Sen tuotannosta 
noin 50 % on urakointia, noin 25 % oma-
perusteista ja 25 % neuvottelu-urakkaa. 
Mönkköstä ilahduttaa, että Lujatalo pys-
tyy tarjoamaan rakentamisen palveluja isol-
la volyymilla, monipuolisesti ja hallitusti. 
Suhdanteiden muutospaineessa tuotannon 
jakautuminen kolmeen eri kokonaisuuteen 
on ainoastaan hyvä asia. 

– Nojaamme kolmeen tukipilariin, jois-
ta urakointi on meillä merkittävimmässä 
osassa. Meillä on jatkuvuus kaiken tah-
totilana, eli menemme eteenpäin hyvällä 
tilauskannalla. Seuraamme luonnollisesti 
tarkkaan asuntomarkkinaa ja erityisesti 
sijoittajien ja kuluttajien käyttäytymistä. 
Korkojen nousupainetta on ilmassa ja us-

kon, että jollain aikavälillä asuntotuotan-
non määrä kääntynee laskuun. Toisaalta 
silloin vapautuu myös osaavaa henkilökun-
taa rakentamaan. Vaikka valtakunnallisesti 
määrä tippuisikin, niin pääkaupunkiseutu 
porskuttaa eteenpäin – muuttovoitto on 
sen verran suurta edelleen. Kristallipalloa 
ei meillä kenelläkään ole, mutta jos meillä 
on tarjolla kivoja asuntoja hyvillä alueilla, 
luotan, että ne menevät kaupaksi, arvioi 
Mönkkönen. 

Asuntoja hyvien yhteyksien 
lähellä
Volyymiltaan Lujatalon Uudenmaan asun-
torakentaminen tulee pysymään edellis-
vuoden vauhdissa. Tammikuussa alkaa 

”Tärkeitä tekijöitä 
ovat hyvät 

liikenneyhteydet ja 
rataverkko.”

Lujatalolla on käynnissä useita 
hankkeita pääkaupunkiseudulla.  

taessa seurataan tarkkaan. Suunnittelem-
me elämää kestäviä asuntoja, joista pääsee 
liikkumaan paikasta toiseen helposti. 

Viime vuosien trendi pienten asunto-
jen suhteen ei näytä hiipumisen merk-
kejä. Sijoittajat suosivat edelleen yksiöitä 
ja kaksioita, mielellään mitä pienempiä, 
sen parempi. Toisaalta tuntuu, että isom-
millekin asunnoille on kysyntää, mutta 
valitettavasti hinta kävelee monia ostajia 
vastaan ja joudutaan tyytymään asumaan 
ahtaammin kuin haluttaisiin. Asuntojen 
kappalemäärät ovatkin viime vuosina kas-
vaneet, mutta neliömäärät eivät ole nous-
seet samassa suhteessa.

 – Luonnollisesti meillä pitää olla tar-
jolla myös pieniä asuntoja, mutta samal-
la haluamme jo pohtia tulevaisuuden 
asumisen trendejä. Asumistottumukset 
ovat muuttuneet jo nyt ja ihmiset tyy-
tyvät usein pinta-aloiltaan pieniin asun-
toihin, mutta jokaiselle halutaan oma 
huone. Kiinnostavaa on myös, millaisia 
asunnonostajia tämän päivän nuorista 
kasvaa. Meillä keski-ikäiset on opetettu 
ottamaan lainaa, mutta nykyajan nuoret 
eivät välttämättä halua enää sitoutua sa-
malla tavalla. 

Mönkkösen mukaan yhteisöllisyys jat-
kaa suosiotaan ja sen painoarvo rakenta-
misessa on edelleen tärkeä. 

– Pohdimme paljon asumisen joustoa 
eli meidän pitäisi kyetä tarjoamaan eri elä-
mäntilanteisiin joustavia ratkaisuja. Ha-
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Kolumni

Rakennusalan onnistumisia 
vuonna 2018

R
akentamisessa ja teollisuudessa tiedostettu jo 
vuosien ajan, että turvallisuushavainnoinnil-
la on vahva vaikutus työympäristön turval-
lisuuden paranemiseen. Rakennusalalla on 

nähty viime vuosina kehitystä sekä turvallisuushavain-
tojen määrän että laadun parissa. Suunta tuntuu olevan 
kaikilla vastuullisilla alan yrityksillä oikea, mutta kehi-
tyksen tahti vaihtelee RT:n jäsenyritystenkin joukossa 
melkoisesti. 

Tapaturmien valossa vuosi 2018 on ollut rakennus-
alalla synkkä ja yhteisesti havaittuja juurisyitä on mo-
nia; Rakentamisen korkeasuhdanne, ainainen kiire ja 
nopeuden priorisointi laadun ja turvallisuuden yli ovat 
vain osa työturvallisuutta heikentävistä haasteista, jotka 
meidän tulee selättää yhteisesti. 

Lujalla olemme kokeneet onnistumisia erityisesti tur-
vallisuushavaintomäärien suhteen; ne ovat raketoineet 
vuoden 2018 aikana ja havaintoja tehtiin 7.2 /vuosi/
hlö. Jos lukua suhteutetaan työmaahenkilöstömme mää-
rään, olemme jo lähellä yhtä havaintoa/ työmaahenkilö/ 
kuukausi. Tällä olemme selkeästi yksi tämän kategorian 
suunnannäyttäjistä. Turvallisuushavaintojen lisäksi Lu-
jatalossa ilmoitetaan erikseen ympäristöpoikkeamat ja 
läheltäpiti -tilanteet. Myös kaikki tapaturmat tutkitaan 
urakoitsijaan katsomatta.

Nämä luvut eivät tule itsestään. Se vaatii johdonmu-
kaista työtä ja valppaana oloa. 

Mitä toimintoja me sitten teemme Lujalla, että saam-
me osallistettua henkilöstöä mukaan? Lähdetään perus-
asioista: Koska tapaturma voi sattua kenelle tahansa, tar-
joamme turvallisuushavaintosovelluksen käytön kaikille 
työmaan toimijoille, oli kyseessä oma henkilökunta tai 
alihankkija. Suuri osa työmaan arkipäiväisistä havain-
noista tehdään muiden kuin pääurakoitsijan henkilöstön 
toimesta. On ensisijaisen tärkeää saada joka urakoitsi-
jan havainnot pääurakoitsijan tietoon, sillä lopullinen 
työmaan turvallisuusvastuu on pääurakoitsijalla. Myös 
kirjautuminen sovellukseen on tehty mahdolliseksi ve-
ronumerolla, jolla varmistetaan sovelluksen toiminta 
huolimatta siitä, kenen palkkalistoilla kukin työntekijä 
on milläkin viikolla. 

Innostamme kaikkia osallistumaan turvallisuusha-
vaintoihin ja palkitsemme niistä eri tavoin. Kannustam-
me tekemään kaikki havainnot nimellä varustettuna pal-

kitsemisen mahdollistamiseksi, mutta yhdellä 
klikkauksella asia hoituu myös anonyymisti.

Myös asiat, joista turhautua, ovat mini-
moitu. Havainnon tekoon - sisältäen vas-
tuuhenkilön määrittämisen, valokuvan ot-
tamisen ja syy-seuraussuhteen kirjaamisen 
menee kokeneelta käyttäjältä n. 30 sekuntia. 
Sovellus mahdollistaa niin tekstin sa-
nelun, kuin yleisimmät syy-seuraus-
suhteet valmiiksi täytettynä. Ensi-
kertalainenkin selviää havainnon 
tekemisestä helposti minuutissa. 
Sovelluksen asentaminen ja ensi-
kirjautuminen vievät muutaman 
minuutin, ja sama sovellus toimii 
kerta-asennuksen jälkeen jokai-
sella meidän työmaallamme tai 
tarvittaessa usealla samanaikai-
sesti.

Havaintojen laatua, määrää ja 
tekijöitä seuraa työmaan työnjohdon 
lisäksi työturvallisuuspäällikkö. Vaik-
ka suuri osa havainnoista on virhei-
den ja vaaranpaikkojen listaamista 
ja korjaustoimenpiteiden vastuutta-
mista, yhä kasvava osa turvallisuus-
havainnoistamme on joko positiivisia 
tai ennakoivia turvallisuushavaintoja. 
Turvallisuus on vakavasti otettava asia, 
mutta hyvät toimintatavat ansaitsevat 
huomiota siinä missä huonotkin. 

RT ry:ssä meillä kaikilla on yhteinen 
maali, Nolla Tapaturmaa 2020 - eikä ai-
kaa ole tuhlattavaksi. Nollaa tapaturmaa 
ei saavuteta yksin laadukkailla turvallisuus-
havainnoilla, loppuunsa hiotuilla suojavä-
lineillä tai kiveen kirjoitetuilla toimintaoh-
jeilla – mutta näillä kaikilla on vaikutusta 
kokonaisuuden muodostumiseen ja raken-
nusalalla vallitsevaan Asenteeseen. 
Lujatalon asenne on, että havain-
toja tehdään, niistä otetaan opik-
si ja oppi jaetaan eteenpäin. 

Teksti Ville Vatanen

Kirjoittaja on Lujatalon työturvallisuuspäällikkö.
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Kivistö on taidekaupunginosa
Vantaan kaupunki on brändännyt Kivistön 
taidekaupungiksi. Kivistön asemakaavoissa 
edellytetään, että taide liitetään kaikkeen ark-
kitehtuuri- ja ympäristösuunnitteluun heti 
alusta alkaen. Suunnitelmat tehdään yhteis-
työssä kokoonpanolla: urakoitsija, arkkitehti 
ja taiteilija. 

Lujatalolla on Kivistön alueella useita koh-
teita, joissa arkkitehteina ovat olleet Anu 
Pahkala ja Jari Lonka (L-arkkitehdit Oy). 
Kun Vantaan kaupunki haki aloituskortte-
liin kumppaneita, Pahkala löysi Kaisa Berryn 
(Berry Creative Oy) taidesuunnittelijaksi. 

– Etsin taiteilijaa, joka olisi tehnyt moni-
puolisesti erilaisia asioita, kertoo Pahkala. Ki-
teestä alkoi yhteistyö, jonka seurauksena Berry 
Creative on ollut taiteilijana kaikissa Lujata-
lon Kivistön kohteissa. Lujan puolelta pro-
jektipäällikkönä oli Reijo Pitkämäki, joka jäi 
kesällä 2018 eläkkeelle. Kaikki olivat alusta 
alkaen mukana suunnittelussa ja Lujan slogan 
Yhdessä rakentaen toteutui hienosti. 

– Olin tosi innostunut taideaiheesta, vaikka 
se toi vähän lisäkustannuksia. Lopputulos oli 

Taide  
tulee 
kotipihaan 
Kivistössä

Kide, Oksa ja Pilviportti ovat taideteoksia, jotka löytyvät Lujatalon ra-
kentamista kerrostaloista Vantaan Kivistössä. Näissä taide on integroi-
tunut poikkeuksellisen hyvin rakennukseen ja ympäristöön. Asun-
to-osakeyhtiö Kvartsin porttikäytävässä Jaspiskujalla sijaitseva Kide 
saanut paljon kiitosta. Kun arkkitehtien arviointiryhmä kiersi aluetta, 
he tapasivat pihalla asukkaita, jotka ovat ylpeitä omasta taideaihees-
taan. Taide tuo lisäarvoa ja arvostusta sekä alueelle että omaan kotiin.

Teksti Tiina Tähkäpää

yllättävän monipuolinen: ei tehty samantapai-
sia, kertoo Pitkämäki.

Taidekoti Kivistöstä
Lujatalolla on Kivistön uudella asuinalueella 
yhteensä kahdeksan kohdetta ja niissä neljä 
teosta. Kvartsissa ja Spektrissä on asuttu ke-
väästä 2016.

– Olemme Lujalla ylpeitä yhteistyöstä tai-
teilijan ja arkkitehtien kanssa, jonka ansiosta 
meidän kohteissamme taide on hienosti osa 
rakennusta ja ympäristöä, toteaa Uudenmaan 
asuntotuotannon aluejohtaja Janne Mönkkö-
nen Lujatalolta.

Kivistön rakentaminen on hyvässä vauhdissa 
ja uusia koteja taiteen äärellä valmistuu vielä 
useita. Lujakodeista myynnissä tällä hetkel-
lä ovat Hercules-korttelin Asunto Oy Kivis-
tön Poseidon ja Asunto Oy Kivistön Kronos. 
Ennakkomarkkinointiin tulevat myöhemmin 
Lujakoti-kohteet Asunto Oy Kivistön Hermes 
ja Asunto Oy Kivistön Herakles. Kun kaikki 
Lujatalon talot ovat valmiina, Lujakoteja on 
Kivistössä yhteensä 355 kpl ja niiden lisäksi 
Lujatalon rakentamassa vuokratalossa on 116 
asuntoa ja asumisoikeustalossa 77. 

Ensi kesänä Hercules-korttelin sisäpihalle 
tulee ’leikkimökki’ Stuga, joka syntyi, kun 
kaava vaatii, että kaikilla pihoilla pitää olla 
katettuja ulkotiloja. Tästä yhdestä melun-
suoja-katoksesta tehdään hieman erityi-
sempi taidekatos.

Yhdessä rakentaen Reijo Pitkämäki 
(vas.), Anu Pahkala, Kaisa Berry, Jari 
Lonka ja Janne Sihvonen.
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Asumisoikeustalosta 
löytyy käsijohde 
Oksa (Asunto Oy 
Kivistön Titaani, 
TA-Asumisoikeus Oy), 
joka löytyy Titaanin 
portaikossa keskellä. 
Käsijohteesta löytyy 
neulaskuvio, jonka 
seppä takonut siihen. 
Oksa on kuin käänty-
nyt puukäkkärä. 

Hyvää yhteistyötä
– Rakentaminen on yhteistyötä ja to-

teutuspuoli on aina alusta lähtien muka-
na. Keskustellaan mitä on mahdollista to-
teuttaa. Kun vuoropuhelua käydään alusta 
lähtien päästää lopputulokseen suoravii-
vaisemmin, kertoo arkkitehti Jari Lonka. 

– Kvartsi ja Spektri ovat loistava esimerk-
ki siitä, että taiteella saavutetaan aidosti li-
säarvoa arkkitehtuurille ja sitä kautta koko 
asukasympäristöön. Yhteiskunnallinen kes-
kustelu näkee usein taiteen erillisenä saa-
rena. Me näemme, että ympäristötaide on 
osa sitä rakennusten elinympäristöä, jota 
olemme kaikki yhdessä tekemässä, jatkaa 
Lonka. 

Lujatalo on toteuttanut taidetta Kivistös-
sä esimerkillisesti. Kaisa Berryn mukaan on 
tärkeää, että taiteilijalla on ymmärrys siitä, 
että hänen teoksensa vaikuttaa ihmisten ar-
keen. Hän itse mietti paljon suunnittelun 
aikana millaisia tuntemuksia teos herättää. 

Yhteistyössä on mukana tietysti aina 
myös työmaan henkilökunta ja taiteen 
toteuttajat. Oksan ja Pilviportin toteutti 
seppämestari Jouko Nieminen, jonka paja 
sijaitsee aivan Kivistön vieressä. Mukana 
siis kotimaista huippuosaamista ja lähi- ja 
käsityötä. 

– Kun taidetta suunnitellaan, sen tulee 
olla sellaista, joka ei vaadi jatkuvaa huolen-
pitoa. Myös mahdollinen ilkivalta on otet-
tava huomioon, pohtii Pitkämäen seuraaja 
Janne Sihvonen. 

Ajankohtaista

K
onsortio on ryhmä yrityksiä, 
jotka rahoittavat sille tärkeitä 
tutkimushankkeita. Joka vuo-
si valitaan uudet rahoitettavat 

hankkeet, joita Aalto-yliopiston tutkijat 
ja opiskelijat lähtevät viemään konsortion 
työryhmien kanssa eteenpäin. 

Mukana on tällä hetkellä Aalto-yliopis-
ton lisäksi 16 rakennusalan yritystä: Lu-
jatalo, A-Insinöörit, Fira, Haahtela, Ra-
kennusliike U. Lipsanen, Skanska, SRV, 
YIT, Granlund, Parma, Ramboll Finland, 
Ramirent, Stark, Tocoman, Trimble sekä 
Pohjola Rakennus.

Visiosta toimintaan
Konsortiossa on useita työryhmiä, jois-
ta yksi on toimitusjohtajaryhmä, joka on 
määritellyt toiminnalle tavoitteet, joiden 
mukaan Suomen rakennusala vuonna 2030
• on maailman luotetuinta toiminnan 

laadussa ja asiakaslupausten pitämisessä
• tuottaa rakennettua ympäristöä, joka 

vastaa käyttäjän kehittyviin tarpeisiin, 
on turvallista ja tarjoaa siitä tiedot kiin-
teistöjen koko elinkaaren tarpeisiin.

Virtaviivaisuutta 
toimintaan
Lujatalo on mukana Building 2030 
-konsortiossa ja osallistuu sen eri 
työryhmiin saaden käyttöönsä nii-
den tutkimustulokset oman toimin-
tansa kehittämisen. Lujatalossa lean 
on osa strategista kehityshanketta 
Virtaviivainen toiminta. 
– Pohdimme tänä vuonna isossa 
kuvassa, miten lean integroidaan 
osaksi toimintaamme ja määritäm-
me mitä ongelmia toiminnassamme 
sen avulla voidaan ratkaista. Erilais-
ten yhteistoiminnallisten hankkei-
den myötä erityisesti Last Planner 
ja tahtituotanto ovat tulleet tärkeik-
si menetelmiksi esimerkiksi allians-
sihankkeissa. Siispä ensimmäisen 
vuosipuoliskon 2019 aikana tullaan 
määrittelemään, miten nämä kaksi 
menetelmää saadaan osaksi päi-
vittäistä tekemistä, toteaa Lujatalon 
kehitysjohtaja Tuija Schmidt. 

Uutta tietoa tukemaan 
rakennusalan kehitystä
Building 2030 (aiemmin Rakennusalan Visio 2030) on Suo-
messa syksyllä 2016 perustettu konsortio, jonka tavoitteena 
on tuottaa ryhmässä mukana oleville 16 yritykselle uutta tietoa 
rakennusalasta. 

• rakentaa kiertotalouden periaatteiden 
mukaan ja on puolittanut rakentami-
sen hiilidioksidipäästöt vuodesta 2018.

• on parantanut tuottavuuttaan merkit-
tävästi ja tuottaa asiakkaalle eniten ar-
voa alan kansainvälisissä vertailuissa.

• innostaa alalle tulijoita ja tarjoaa teol-
lisuuden parhaat työpaikat yhteistyö-
henkisessä ja kehittämismyönteisessä 
ympäristössä.

Muut ovat perinteisempiä tutkimus-
hankkeita, joihin on kuulunut vuosina 
2016–2017 muun muassa luottamus ra-
kentamisessa sekä tahtisuunnittelussa ja 
rakentamisessa. 

– Totesimme kansainvälisessä ben-
chmarkkauksessa vuonna 2016, että tah-
tituotannon avulla saamme asioita nopeim-
min eteenpäin. Koska halusimme puolittaa 
rakennusajat ja havaitsimme sen onnistu-
neen muualla maailmassa tahtituotannon 
avulla, lähdimme selvittämään tarkemmin 
sen mahdollisuuksia, kertoo Aalto-yliopis-
ton professori ja Building 2030 –konsor-
tion tutkimuksesta vastaava Olli Seppänen.

Tuleeko taiteesta uusi trendi?
Kun ajattelee kaupunkirakentamista 

vaikka 150 vuotta sitten, taide oli luon-
nollinen osa kerrostaloa: isoimpien kau-
punkien vanhoissa keskustoissa näkee 
upeita julkisivuja ja portaikkoja. Vuosien 
myötä päädyttiin 70-luvun äärimmäisen 
pelkistettyyn ja kustannuksia säästävään 
rakentamiseen. 2000-luvulla laatutaso on 
noussut jatkuvasti ja kokeillaan uudentyyp-
pisiä asioita. Viime vuosina on muutama 
kaupunki ottanut taiteen mukaan alue-
suunnitteluun. Positiivisten kokemusten 
seurauksena voi taiteesta tulla uusi trendi 
rakentamiseen. Nyt se on vielä muutamien 
kaupunkien ’pakottamaa’, mutta löytyykö 
pian muita tahoja, jotka haluavat taiteen 
osaksi asuinrakentamista? 

– Jos saisin päättää, taidetta olisi joka 
kohteessa meidän omassa tuotannossa. 
Kuluna taiteen osuus on hyvin pieni osa 
hanketta, pohtii Pitkämäki. 

”Taiteella 
saavutetaan 

aidosti lisäarvoa 
arkkitehtuurille 

ja sitä kautta 
koko asukas-

ympäristöön.”

Pilviportti on vuokratalossa (Asunto Oy Kivistön Zeus, 
Premico Group). Zeuksessa sijaitseva Pilviportti näkyy 

Safiiriaukiolle.  Siitä haluttiin juhlava elementti, joka 
erottaa yksityisen pihan ja julkisen aukion. Teos on 

abstraktio pilvistä – onhan Zeus taivaan jumala.

• Perustettu 2016 syksyllä
• Lujatalo mukaan 2017 
• Alun perin 11 yritystä, nyt jo 16 

mukana
• Tehtävänä löytää aiheita, joi-

ta on järkevä kehittää yhdessä 
toimialana, ja joita yksittäinen 
toimija ei voi kehittää yksin

• Tuloksena uutta tietoa jota jo-
kainen yritys hyödyntää halu-
amallaan tavalla

Kide on 2016 valmistuneiden Asunto Oy Kivistön Kvartsin ja Asunto 
Oy Kivistön Spektrin asukkaiden ilona. Kiteen idea lähti siitä, että 
käytävä on tärkeä kulkuyhteys. Porttikäytävä näkyy niin ohikulkijoille 
kadulle kuin asukkaille pihalla.

Joka vuoden eri hankkeet tuovat uusia 
tutkimuskohteita esiin. Vuoden 2017 tah-
tituotannon pilottihankkeet paljastivat lo-
gistiikan tärkeyden ja hukan määrän, joista 
tuli vuodelle 2018 kaksi uutta hanketta: 
uudet logistiset ratkaisut sekä miten huk-
kaa mitataan. 

Yritykset voivat liittyä konsortioon mil-
loin vain ja he sitoutuvat osallistumaan toi-
mintaan aina vuodeksi kerrallaan.
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Lyhyesti Lujatalo

Vantaan Tikkurilassa viime lokakuussa 
käynnistynyt hanke on Suomen lähivuo-
sien suurin kirkkorakennushanke. Projek-
tiallianssiin perustuvalla mallilla toteutet-
tavassa hankkeessa uudistetaan keskustan 
koko kirkkokortteli. Arkkitehtina hank-
keessa toimii OOPEAA Office for Peri-
pheral Achitecture ja rakentajana Luja-
talo. 

– Tikkurilan kirkon rakentaminen on 
meille merkittävä hanke, koska näemme 
tärkeänä uudenlaisen toimintatavan, jos-
sa korostetaan käyttäjien osallistamista ja 
yhteistyötä heidän kanssaan, toteaa Luja-
talon aluejohtaja Lauri Porokka. 

Työt ovat käynnistyneet vuoden alus-
sa purkutöillä, jotka saadaan päätökseen 
tämän vuoden kesäkuussa. Purettavalla 
alueella sijaitsevat vuonna 1956 rakennet-
tu Tikkurilan kirkko, Seurakuntien talo, 
Bethanian liiketalo ja Unikkoparkki. 

Turku on kasvava ja kehittyvä 
markkina-alue, joka tarjoaa Luja-
talolle paljon potentiaalisia menes-
tymisen mahdollisuuksia. Lujatalon 
Turun aluejohtajaksi nimitetyllä Ari 
Mäkisellä on vuosikymmenten ko-
kemus rakennus- ja kiinteistöalalta. 
Kuten valtakunnallisesti, myös Tu-
run alueella on havaittavissa ta-
saantumisen merkkejä, mutta ra-
kentamisen määrän uskotaan 
pysyvän edelleen vahvalla tasol-
la. Lujatalolla on tarkoitus saada 
ensimmäiset työmaat Turun seudul-

Tikkurilan keskustakorttelin työt etenevät

Lujatalo laajensi toimintaansa 
Turun alueelle ja avasi myös 
uuden toimiston Jyväskylään

Taidetta Kuopion Valkeisenlammelle

Kuopion Valkeisenlammelle rakennet-
tavien asuintalojen ensimmäisenä val-
mistuneen asunto-osakeyhtiön Kuopion 
Kuiskaajan aulaa koristaa nyt Savonia am-
mattikorkeakoulun opiskelijoiden seinä-
maalaus. 

Matkalla on neljännen vuoden sisustus-
arkkitehtuuriopiskelijan Hanna Honka-
harjun suunnittelema teos ja sen ovat to-

Alppilan lukion 
remontti kohta 
valmis
Viime vuonna käynnistynyt Alppilan lu-
kion perusparannus saadaan kevään ai-
kana valmiiksi. Vuonna 1959 valmistu-
neen lukion perusparannus pitää sisällään 
kiinteistön alkuperäisen LVIA-tekniikan, 

Suur-
Leppävaaran 
alueelle 117 
kohtuuhintaista 
vuokra-asuntoa 
vuonna 2020
Espoon Asunnot ja Lujatalo allekir-
joittivat urakkasopimuksen viime mar-
raskuussa kerrostalon rakentamisesta 
Vermonniittyyn Majurinkadulle. Uudis-
kohde on kahdeksan kerroksinen ker-
rostalo, jossa on yksiöitä, kaksioita, kol-
mioita ja neljän huoneen perheasuntoja. 
Lisäksi talossa on katutasossa 44 neliön 
liiketila. Samaan yhteiskortteliin tulee Lu-
jatalon oma kohde, joka on parhaillaan 
ennakkomarkkinoinnissa.

la liikkeelle tämän vuoden aikana. 
– Toimimme laajasti kaikilla 
osa-alueilla, mutta aivan pienim-
piin saneerauskohteisiin emme ole 
lähdössä mukaan. Tavoitteenamme 
on kasvattaa liikevaihtoamme hal-
litusti seuraavien 3-5 vuoden aika-
na, toteaa Ari Mäkinen.
Lujatalo avasi myös Keski-Suo-
meen Jyväskylään uuden alueyk-
sikön tammikuussa 2019. Yksikön 
johtajana toimii Kosti Rasinaho, 
joka siirtyi Lujatalolle Pirkanmaan 
Mestari-Rakentajista. 

teuttaneet hänen lisäkseen Heli Hirvonen, 
Henna Hiltunen ja Taru Rinne. Teoksen 
vasen puoli kuvastaa Kuopion järvimaise-
maa ylväine mäkineen ja laakeine vesineen. 
Oikea puoli kertoo Sairaalakadun historias-
ta, johon kuuluivat sikala, talousrakennuk-
sen piippu sekä pesulaituri.

Ideointi toteutettiin vuorovaikutteisesti 
kaksivaiheisella prosessilla Lujatalon edus-

viemäriverkoston sekä sähköisten järjes-
telmien uusimisen. Myös esteettömyyttä 
parannetaan, koulun keittiö ruokaloineen 
uusitaan täysin ja tilaan rakennetaan uudet 
liikuntatilat. Lukion viuhkanmuotoinen ja 
takaseinältään kaareva juhlasali on uudis-
tettu vastaamaan mahdollisimman tarkasta 
alkuperäistä ilmettä. 

Kohde on arvotettu Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston mukaan luokkaan 2 
eli rakennus on ajalleen tyypillinen ja sen 

arkkitehtuurissa on laadukkaita piirteitä. 
Siksi suunnitteluratkaisuista on neuvoteltu 
kaupunginmuseon kanssa. Lisäksi kaupun-
kikuvaneuvottelukunta on kommentoinut 
ulkoarkkitehtuuriin ja juhlasaliin liittyviä 
suunnitelmia.

Alun perin vuoden 2018 lopussa valmis-
tuvaksi arvioitu remontti viivästyy noin vii-
dellä kuukaudella johtuen kohteen huo-
mattavista lisä- ja muutostöistä.

tajien ja As Oy Kuopion Kuiskaajan asuk-
kaiden kanssa. He ovat olleet vaikuttamas-
sa valittuun teokseen kommentoimalla ja 
äänestämällä. 

Lujatalo rakentaa Kuopion Valkeisen-
lammelle yli 400 asuntoa seuraavien vuo-
sien aikana. Hankkeen arvo on noin 100 
miljoonaa euroa. 

30 31www.luja.fi Luja-yhtiöiden sidosryhmälehti



>>


