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R
akennusalan puhutuin ilmiö taitaa olla juuri 
nyt tuleva suhdanne. Ainakin itselläni aihe 
on noussut esiin lähes kaikkien sidosryhmien 
kanssa keskustellessa kesän jälkeen.

 
Suhdannetta on vaikeaa ennakoida, taas kerran. Sama on tosin pätenyt niin pitkään 
kun olen itse ollut rakennusalalla töissä. Nyt ilmassa on Brexitiä, Kiina-USA -kaup-
pasotaa, Saksan talouden notkahtamista, lomautusuutisten tulvaa Suomen mediassa 
sekä ennusteita ankeammasta talouskasvusta. Työllisyysasteen kasvukin stoppasi kuin 
huonona huomenlahjana uudelle Suomen hallitukselle. Toisaalta kerrostalorakenta-
minen Suomessa saavutti lähes kaikkien aikojen huippunsa viime vuonna eikä se ole 
romahtanut, vaan pikemminkin kääntynyt odotettuun laskuun kohti normaalia. Iso-
ja metsäteollisuuden hankkeita on vireillä useita ja julkinen sektori rakentaa edelleen 
uusia sairaaloita ja kouluja akuuttiin tarpeeseen. Suomen pörssi on säilynyt yllättävän 
vahvana ja kuluttajat sekä asuntosijoittajat ostavat edelleen asuntoja.
 
Mitä tässä suhdannetilanteessa sitten pitäisi tehdä? Varmaankin keskittyä nykyhetkeen 
ja varautua lyhyellä tulevaisuudella hiljaisempiinkin aikoihin, mutta ennen kaikkea 
keskittyä kehittämään pitkän tähtäimen kilpailukykyä.
 
Me Lujabetonilla keskitymme vahvasti tulevaisuuteen tulevan talven surkuttelun ja 
murehtimisen sijaan. Järvenpään uuden megatehtaamme ylösajo on täysillä käynnissä 
Superlaatta-, ontelolaatta- ja väliseinätuotannon osalta. Superlaattakohteita on myyty jo 
pitkälle toistakymmentä ja asiakaskiinnostus on korkealla tasolla. Oulun ja Tukholman 
uudet tehtaamme ovat aloittaneet toimintansa onnistuneesti. Ensimmäisen mobiiiliteh-
taamme aloitusprojekti, Lahden kehätie, on jo pitkällä ja tehdas on näyttänyt suoritusky-
kynsä. Kehitämme verhojen takana asuntorakentamiseen täysin uutta tuotekonseptia, 
mikä mielestämme laittaa uuden benchmarkin rakentamisen helppoudelle ja tehokkuu-
delle. Virtaviivaistimme elokuussa rakennettamme myymällä tuotetehtaamme Oulusta 
ja lopettamalla harkkojen valmistuksen. Nyt keskitymme täysillä rakennuselementtei-
hin, valmisbetoniin ja infraan sekä ammattirakentajien ja –rakennuttajien palveluun.
 
Turvallisuustyössä haluamme ottaa suurharppauksen kohti nollaa tapaturmaa uuden 
Työturvallisuuden tahdinmuutoksen avulla. Jo parisen vuotta kansainväliset kilpailijam-
me ovat putsanneet palkintopöydän Betoniteollisuus Ry:n vuosittaisessa työturvalli-
suuskilpailussa hienolla kehitystyöllään ja kovalla panostuksella. Nyt tavoittelemme 
taas ykkössijaa, millä jo olimme vielä muutama vuosi sitten.
 
Suhdanteita tulee ja menee, mutta rakentamisen tarve on ikuista. Keskitymme tähän 
ajatukseen Lujabetonilla ja toivomme, että voimme palvella teitä jatkossa entistä hie-
nommilla tuotteilla, kustannustehokkaammilla konsepteilla, turvallisemmalla työllä 
ja vieläkin aktiivisemmalla asiakaspalvelulla, arvoisat asiakkaamme. Tämänkin laskun 
jälkeen tulee taas seuraava nousu.
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OSOITELÄHDE
Lujan asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Lehdessä olevia tietoja lainattaessa on
lähde mainittava.

TOIMITUS
PÄÄTOIMITTAJA
Petra Nikkinen
toimitus@luja.fi
Tekstit: Petra Nikkinen
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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Ajankohtaista

Lujatalo urakoi 
Wärtsilän Smart 

Technology Hubin 

T
yömaan kokoa on vaikea käsittää 
ennen kuin sen mittasuhteet nä-
kee omin silmin. Se on jättimäi-
nen. Pelkästään Smart Techno-

logy Hub -keskuksen rakennusala on lähes 
60 000 brm2. Keskuksen viereen rakenne-
taan samanaikaisesti toimistorakennus, jon-
ka rakennusala on noin 15 000 brm2. Ra-
kennus kohoaa korkeimmillaan 36 metriin. 
Se tulee eittämättä olemaan koko alueen 
maamerkki. Merkittävää on myös inves-
tointi. Kyseessä on 200 miljoonan euron 
kokonaisuus, josta rakentamisen ja talotek-
niikan osuus on 130 miljoonaa euroa. 

Pääurakoitsijaksi valittiin Lujatalon Poh-
janmaan alueyksikkö, jolla on aiempaa ko-
kemusta suurten hankekokonaisuuksien 
onnistuneesta läpiviennistä. 

– Tämän tyyppiset hankkeet ovat leipä-
lajiamme. Olemme olleet mukana useis-
sa mittavissa rakennushankkeissa varsin-
kin pääkaupunkiseudulla. Rakentamisen 
vaatimukset ovat meillä selkärangassa. Tä-
män kaltaisissa hankkeissa suunnittelijat 
ovat myös pääroolissa. Vaikka näin suuriin 
hankkeisiin hyvin soveltuvan PJU-urakan 
periaatteiden mukaan suunnittelun vas-
tuu kuuluukin tilaajalle ja avustaminen on 
urakoitsijan tehtävänä, on tämän urakka-
muodon keskeisin asia yhdessä tekeminen, 
sanoo Lujatalon Pohjanmaan aluejohtaja 
Heimo Hantula.

Wärtsilän mukaan kokonaisratkaisu toi 
sopimuksen Lujatalolle. Tilaaja painotti 
kokemusta toteuttajajoukkuetta valittaessa. 

– Lujatalolla oli tarjota paras kokonais-
ratkaisu, jonka toteuttaminen on mahdol-
lista suunnitellussa aikataulussa. Uskomme 
tällä valinnalla olevan myös positiivisia alu-
eellisia työllisyysvaikutuksia rakennuspro-
jektin aikana, sanoo Wärtsilä Finlandin toi-
mitusjohtaja Vesa Riihimäki.

Purkutyöt käynnissä
Työmaalla käy kova vilske, kun alueella 
ovat jo käynnistyneet kaivuu- ja purkutyöt. 
Uuden keskuksen tieltä puretaan joitakin 
tontilla sijaitsevia vanhoja rakennuksia. 
Tämän jälkeen louhitaan ja valetaan be-
tonipilarit.  

– Koska aikataulu on ripeä, on meidän 
myös toimittava täydellä vauhdilla heti 
alusta lähtien, toteaa Wärtsilän työmaan 
työpäällikkö Juha Sainio. 

Työmaalla ahertaa tällä hetkellä noin 30 
miestä, mutta Sainion mukaan määrä li-
sääntyy moninkertaisesti seuraavien viik-
kojen aikana. Rakentaminen tulee työl-
listämään noin 250–300 rakentamisen 
ammattilaista. Smart Technology Hubin 
on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 

– Olemme saaneet työmaalle töihin sekä 
uusia osaajia että pitkään Lujatalossa työs-
kennelleitä. Tämä on hieno ja Suomen mit-
takaavassa ainutlaatuinenkin rakennushan-
ke, ja paitsi minusta, myös monista muista 
alan ihmisistä on kiinnostavaa olla mukana 
rakentamassa sitä. 

Työmaata ja työvaiheita esittelee työn-
johtaja Risto Lassila Lujatalolta.

– Etenemme nyt laajalla rintamalla. Hoi-
dettavia asioita on näin alkuvaiheessa aina 
lukemattomia, joita koordinoimme parai-
kaa. Tällä hetkellä alueella on erittäin pal-
jon toimijoita, joka tekee kokonaisuuden 
hallinnasta haastavan, mutta mielenkiin-
toisen. 

Rakennettavan alueen välittömässä lä-
heisyydessä asuu myös hankkeesta kiinnos-
tuneita paikallisia asukkaita.

– Aivan tontin välittömässä läheisyydes-
sä asuu noin 300 asukasta, joiden kanssa 
käymme myös tiivistä keskustelua hank-
keen etenemisestä hyvässä yhteishengessä. 
Tärkeää on, että myös he saavat tietää, mitä 
milloinkin tapahtuu, toteaa Lassila.

Peruskivi muurattu 
Wärtsilän tutkimus-, tuotekehitys- ja 
tuotantokeskuksen Smart Technology 
Hubin peruskivi muurattiin aurinkoi-
sena syyskuun päivänä. Mukana oli 
myös Luja-yhtiöiden hallituksen pu-
heenjohtaja Hannu Isotalo, joka 
puheessaan onnitteli Wärtsilää sen 
historiallisesta hankkeesta. 
– Olemme ylpeitä saadessamme 
olla mukana tässä merkittävässä 
hankkeessa. Tavoitteemme on täyt-
tää tilaajan toiveet ja rakentaa laa-
dukkaat puitteet alan tulevaisuuden 
tutkimus- ja tuotekehitystyölle.

”Smart Technology 
Hubin on määrä 

valmistua vuoden 
2021 loppuun 
mennessä.”

Työnjohtaja Risto Lassila on yksi Lujatalon työmaalla ahertavista. 
– Hanke on iso, haastava ja kiinnostava.

Havainnekuva työn alla olevasta Smart Technology Hubista. Kuva Wärtsilä.

Lujatalo on valittu Vaasaan rakennettavan Wärtsilän tutkimus-, tuotekehitys- 
ja tuotantokeskuksen Smart Technology Hubin urakoitsijaksi. Rakennustyöt 

ovat käynnistyneet Vaasan Vaskiluodossa. 

Pohjanmaan Lujatalon aluejohtaja Heimo 
Hantula muuraamassa peruskiveä.

Luja-yhtiöiden hallituksen puheen-
johtaja Hannu Isotalo kiitti puheen-
vuorossaan Wärtsilää luottamuksesta. 
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K
äynnistynyt rakennushanke on 
Varkauden kaupungin isoin ra-
kennusinvestointi ja Varkau-
den kaupungille hyvin tärkeä. 

Hanke takaa perussairaanhoitopalvelui-
den lisäksi työtä usealle sadalle henkilölle 
ja turvaa omalta osaltaan ammattitaitoisen 
työvoiman saannin ja pysyvyyden. Lisäksi 
uuden sairaalan vaikutus kaupungin yleis-
mielikuvaan on merkittävä. 

Hankkeen hinta on 37,5 miljoonaa eu-
roa. Hanke kuuluu ns. kolmen keskuksen 
malliin, johon kuuluvat Kuopio, Varkaus 
ja Iisalmi.  Alueiden elinvoimaisuuden yksi 
tärkeä tukipilari on laadukkaat perustervey-
denhuollon palvelut.

Varkauden kaupungin sosiaali- ja ter-
veysjohtaja Seppo Lehto kertoi elokuisessa 
peruskivenmuuraustilaisuudessa ajan hen-
gestä, joka on ollut pitkälti keskittäminen. 

– Varkaudessa on tehty toisin. ”Varkau
den mallissa” erikoislääkäri työskentelee 
osan viikosta Varkaudessa ja osan Kuopi-
on keskussairaalassa. Puhutaan kumppa-
nuusmallista. Varkauden mallissa lääkärit 
matkustavat, eivät tuhannet potilaat. Tässä 
mielessä malli on myös ekologisesti kestävä.

Mistä kaikki alkoi
Monen muun 1980-luvulla rakennetun 
sairaalan tavoin myös Varkauden nykyi-

nen sairaala on päässyt vuosien saatossa 
huonoon kuntoon ja osa tiloista on ollut 
suljettuna jo pidemmän aikaa. 

Vuonna 2015 toukokuussa tehdystä 
hankkeen tarveselvityksestä alkanut Var-
kauden uuden terveyskampuksen hanke-
prosessi sinetöitiin sopimuksella maalis-
kuun lopussa 2019. Tällöin allekirjoitettiin 
Varkauden kaupungin ja Lujatalon välil-
lä elinkaariurakkasopimus, jossa Lujatalo 
suunnittelee, rakentaa ja ottaa vastuun yl-
läpitojaksosta 20 vuoden ajan valmistumi-
sen jälkeen. 

– Kyllä täytyy sanoa suoraan, että kova 
työ toi tulosta ja nyt olemme tässä pistees-
sä; rakentamassa Varkauteen jotakin hyvin 

• Uuteen SOTE-keskukseen si-
joittuvat muun muassa nykyiset 
kunnan tarjoamat polikliiniset 
sosiaali- ja terveyspalvelut, eri-
koissairaanhoidon osastohoi-
to, kuntouttava osastohoito ja 
psykiatrinen perustason osas-
tohoito sekä akuuttivastaanotto 
ja päivystys.

• 55 sairaansijaa (sisältäen 4 
valvontapaikkaa)

• 18 psykiatrisen osaston sai-
raansijaa

• Kaikki potilashuoneet yhden 
hengen huoneita

• Yli 100 vastaanottohuonetta
• Laajuus n. 15 150 m²
• Investoinnin hinta 37,5 miljoo-

naa euroa
• Toteuttamistapa elinkaarimalli
• Rakentamisen aikataulu:  

2019-2020

merkittävää, sanoo kiinteistöpäällikkö ja 
hankkeen projektipäällikkö Jukka Koski-
nen tyytyväisenä. 

Jukka Koskinen on Navitas Yrityspalve-
lut Oy:n kiinteistöpäällikkö, pitkän linjan 
vaikuttaja, joka määrätietoisella ja ammat-
tilaisen otteella on luotsannut myös tämän 
hankkeen eteenpäin.

Avainasemassa toiminnallinen 
suunnittelu 
Toiminnallisella suunnittelulla pyritään ta-
kaamaan eri toimintojen optimaalinen si-
joittelu sairaalassa niin saavutettavuuden 
kuin henkilökunnan työn sujuvuuden kan-
nalta. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
aikana pidettiin viisi päivän mittaista työpa-
jaa, joissa suunnitelmaa kehitettiin yhdessä 
tilaajan ja Lujatalon kanssa. Hankinnan rat-
kettua Lujatalon hyväksi alkoi jatkosuunnit-
teluvaihe tilaajan, arkkitehtitoimisto Raa-
min ja Lujatalon kanssa, joka kesti neljä 
kuukautta, tämän vuoden tammikuusta 
huhtikuuhun. Jatkosuunnitteluvaiheen li-
säksi on käytetty työpajamenettelynä Luja-
talon omaa vuorovaikutusta vahvistavaa ja 
osallistavaa Lujariihi-menettelyä.

Arkkitehtikumppaniksi Lujatalo valitsi 
sairaalasuunnitteluun erikoistuneen ja elin-
kaarihankkeiden pitkäjänteisen prosessin 
hallitsevan toimiston. 

– Yhteistyömme Raami Arkkitehdit 
Oy:n kanssa on ollut sujuvaa aiemmissa 
yhteisissä hankkeissa ja tiesimme toimiston 
hyödyntävän aktiivisesti tietomalleja suun-
nittelussaan, sanoo Lujatalon Itä-Suomen 
aluejohtaja Heikki Jalkanen.

– Tietomallien käyttö on nykyaikaa, jos-
ta paluuta taaksepäin ei ole. Niiden käyttö 
tässäkin hankkeessa mahdollisti tehokkaan 
suunnittelunohjauksen jo tarjousvaiheesta 
lähtien, kuvailee Heikki Jalkanen. Kun sai-
raalan potilaskapasiteetti ja palvelut säilyvät 
ennallaan, mutta tilaa on käytettävissä ai-

empaa vähemmän, on tietomallien käyttö 
ahtaissa talo- ja sairaalateknisissä ratkaisuissa 
ehdottoman toimiva väline, Jalkanen jatkaa.

Yhteisymmärryksellä voittoon
Elinkaarihankkeen tarjousprosessi oli ajalli-
sesti pitkä ja erittäin vaativa. Jalkanen näki 
Varkauden SOTE-keskushankkeessa on-
nistumisen mahdollisuuden. 

– Tarjouskonsortiomme teki erittäin ko-
van työn kelloon katsomatta useiden kuu-
kausien ajan. Tämä yhteinen kova panostus 
palkittiin hankkeen voitolla, iloitsee Jalka-
nen ja kiittää kaikkia osallisia. 

– Jukka Koskiselle iso kiitos otollisen maa-
perän luomisesta suunnitteluvaiheessa. Kai-
killa osallisilla on ollut yhteinen päämäärä 
ja sen saavuttamiseksi on tehty lujasti töitä.

 – Oli rankkojakin päiviä, kun kuvasim-
me potilasliikennettä ja potilasvirtoja uu-
destaan ja uudestaan, kertoo Jalkanen. 

Myös projektipäällikkö Koskinen mai-
nitsee yhteisymmärryksen olleen sauma-
tonta alusta lähtien. Erityisen tärkeänä 
Koskinen pitää sitä, että ratkaisut syntyi-
vät ja toivottuun lopputulokseen ja sopi-
mukseen päästiin eri osapuolia kuunnellen, 
erittäin rakentavassa hengessä edeten.

Kuokka maahan ja töihin
Alkuvuoden suunnittelurupeaman jälkeen 
varsinaiset rakennustyöt päästiin aloitta-
maan toukokuussa 2019. Peruskivenmuu-
raustilaisuutta juhlistettiin elokuun alussa 
ja valmista tulee vuoden 2020 lopussa. Ra-
kentamisen aikaisessa toteutussuunnitte-
lussa Lujatalo hyödyntää omaa osallistavaa 
Lujariihi-työpajamenettelyä. 

– Lujariihissä optimoimme yksittäisiä 
sairaalan toiminnallisuuksia ja saamme rat-
kottua erilaisia tilahaasteita, sanoo Heikki 
Jalkanen. 

Uusi SOTE-keskus on 
Varkauden vetovoimatekijä

Varkauden kaupungin suurin investointi, SOTE-keskus, nousee nykyisen 
sairaalan viereen, järven rannalle Varkauden Kommilan kaupunginosaan. 
Lujatalo valittiin elinkaarihankkeen pääurakoitsijaksi.

Havainnekuva uudesta SOTE-keskuksesta. 
Kuva Raami Arkkitehdit Oy

”Tarjous- 
konsortiomme  

teki kovan  
työn kelloon  
katsomatta.”

Projektipäällikkö Jukka Koskisella (vas.) on ollut merkittävä rooli Varkauden SOTE- 
keskuselinkaarihankkeessa. Kuvassa Jukka Koskinen ja Heikki Jalkanen.

Teksti Paula Lahdenperä
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Kouluremontit

V
uonna 1892 valmistunut Hel-
singin Kalevankadulla sijaitse-
va Ressun (entinen Reaalilyseo) 
lukiotalo kuuluu Helsingin 

vanhimpiin koulurakennuksiin. Alku-
vuonna 2018 alkaneessa perusparannuk-
sessa uusitaan talotekniikka, parannetaan 
energiatehokkuutta sekä korjataan julki-
sivut, ikkunat ja vesikatto. Myös sisätilo-
ja ajanmukaisestaan modernin oppimisen 
vaatimusten mukaisesti tähän päivään. 
Vanha arvorakennus kokee siis aivan uu-
den ilmeen. 

– Ei aivan niin, toteaa työmaan vastaava 
työnjohtaja Tauno Hiltunen. 

– Pikemminkin rakennus palaa mah-
dollisimman lähelle alkuperäistä väriä ja 
ulkonäköä. 

Asemakaavassa rakennuksella on suo-
jelumerkintäluokka ark eli se on raken-
nustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennus. Samalla siis kun tiloja 
päivitetään, se tehdään entisöimällä van-
haa ja pyrkimällä palauttamaan arvokasta 
alkuperäistä yleisilmettä. 

– Arkkitehti Mikko Hormian johdolla 
rakennukseen on haettu sitä vanhaa takai-
sin, mitä on joskus vuosikymmenten aika-
na piilotettu tai peitetty, toteaa Hiltunen. 

– Mukana on myös luonnollisesti Hel-
singin kaupungin Kaupunkiympäristön 
toimiala ja Kaupunginmuseo ja he valvo-

vat kaupungin osalta, että projekti etenee, 
kuten suojelumääräykset edellyttävät. On 
ollut todella mielenkiintoista olla muka-
na entisöimässä tällaista upeaa rakennusta. 

Rakennus palaa juurilleen
Jos rakennuksesta voi sanoa, että se on 
todella kaunis, Ressun lukiotalo on sitä. 
Etupihalta aukeaa täysin uudistettu luki-
on taidokkaasti entisöity julkisivu, joka on 
Hiltusen mukaan nyt alkuperäisessä väris-
sään. Ikkunat ovat vanhat, mutta täysin 
kunnostetut. 

– Kaikki maalaustyöt on tehty täysin kä-
sityönä ja erityistä tarkkuutta vaalien, ker-
too Tauno Hiltunen. 

Myös lukion sisätiloista löytyy näyttä-
viä ja vanhaa värimaailmaa kunnioittavia 
sävyjä. Hiltunen näyttää lukion käytävän 
seinästä värikartan, jossa näkyy vuosikym-
menten ajan käytettyjen maalien eri väri-
kerrokset. 

– Tässä on kaivettu nyt esiin yli 100 
vuotta vanhoja värejä. Uskon, että tämä 
on ollut kiinnostava prosessi myös arkki-
tehdeille. 

Vanhassa arvorakennuksessa onkin nyt 
näkyvillä lukuisia kiinnostavia arkkitehto-
nisia yksityiskohtia ja ajalle tyypillisiä ra-
kenteita. Liikuntasali hakee ainutlaatuisuu-
dellaan vertaistaan. Salin katosta purettiin 

Yhtä Suomen eittämättä kovatasoisimmista ja tunnetuimmista 
kouluista, Helsingin Ressun lukiota, peruskorjataan täysin uu-
teen uskoon. Vaativaa 127-vuotiaan rakennuksen peruskorjausta 
urakoi Lujatalo.  

Arvorakennus 
saa arvoisensa 
peruskorjauksen

”Peruskorjaus 
tehdään entisöimällä 
vanhaa ja pyrkimällä 

palauttamaan 
arvokasta alkuperäistä 

yleisilmettä.”

Työmaan vastaava työnjohtaja Tauno Hiltunen seuraa töiden 
valmistumista Ressun kolmannen kerroksen käytävällä.

Lukion seinästä on kaivettu esiin värikartta  
vuosikymmenten aikana käytetyistä värisävyistä.
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Millainen Ressun perusparannus on 
ollut arkkitehdin näkökulmasta? 
Ressun lukio on sekä kaupunkikuvalli-
sesti että arkkitehtonisesti erittäin mer-
kittävä aikakautensa koulurakennus, 
rakennus on toiminut kouluna jo yli 120 
vuotta. Koulu arvostaa perinteitään ja 
historiaansa ja koulua arvostetaan: kun 
Helsinkiin tulee ulkomaanvieraita tutus-
tumaan toisen asteen koulutukseen, on-
kin ollut tapana, että Ressun lukio on se 
koulu, johon vieraat tuodaan.

Teimme suunnittelutyön pohjaksi his-
toriaselvityksen tästä useasta eri raken-
nusvaiheesta koostuvasta komeasta 
uusrenessanssirakennuksesta. Saimme 
muun muassa Helsingin kaupunginmu-
seolta arvokasta apua ja tietoa tähän 
työhön ja oli mielenkiintoista saada tu-
tustua lähemmin edellisen vuosisadan-
vaihteen historiaan ja tähän edustavaan 
esimerkkiin sen ajan koulurakentamises-
ta. Ressun lukioon liittyy kulttuurihistori-
allista arvoa osana suomalaisen koulu-
järjestelmän kehitystä ja sillä on myös 
erityinen asema Suomen itsenäisyyden 
alkuaikojen historiassa.

Mikä on tehnyt hankkeesta 
erityisen kiinnostavan?
Ressun lukiota oli peruskorjattu laajas-
ti edellisen kerran 1960 ja -80 luvuil-
la, ja sen ajan tyylin mukaisesti melko 
raskaalla kädellä. Nykyisen peruskor-
jauksen tavoitteena olikin, kaiken ta-
lotekniikan uusimisen ja toimivuuden 
parantamisen lisäksi, mahdollisuuksien 
mukaan palauttaa arvokkaimpien sisä-
tilojen luonnetta ja ilmettä. Käytäviltä 
sekä juhla- ja voimistelusaleista puret-
tiin niihin tehtyjä metallisäle- ja levyala-
kattoja ja alkuperäiset puupaneelikatot 
kunnostettiin. Vuosien varrella umpeen 
rakennettuja käytävänäkymiä palautet-
tiin ja tilojen ilmettä avarrettiin lasiovien 
ja -seinien avulla. 

Tilajärjestelyjä tutkittiin yhteistyössä 
käyttäjien kanssa pyrkien, uuden opetus-
suunnitelman hengessä, monikäyttöisiin 
ja oppimista innostaviin tiloihin: Käytävät 
on kalustettu ja varusteltu itsenäisen työs-
kentelyn ja pienopetuksen tiloiksi, van-

Arkkitehti Mikko Hormia: 

”Ressun lukioon liittyy kulttuurihistoriallista arvoa 
osana suomalaisen koulujärjestelmän kehitystä”

ha porrasaula toimii myös auditoriona, 
ruokasali ja kirjasto muodostavat oman 
tilakokonaisuutensa, jossa opiskelijat voi-
vat käydä kahvilla ja hengailla ruokatun-
tien ulkopuolellakin. Suunnittelu on ollut 
varsin haastavaa ja mielenkiintoista, kun 
vanha rakennus ja suojelutavoitteet ovat 
asettaneet omat rajoitteensa. 

Mitä asioita Ressuun liittyen piti 
ottaa erityisesti huomioon 
perusparannusvaiheessa? 
Koulu koostuu useasta eri rakennusvai-
heesta, vanhimmissa osissa taloa on 
puiset välipohjarakenteet ja uudemmis-
sa betoniset. Kantavien palkkien sijain-
nit varmistuivat vasta purkutöiden myötä 
ja talotekniikan asennusten sovittaminen 
rakenteisiin aiheutti runsaasti pohdintaa 
ja suunnitelmamuutoksia. Työ ei etene 
tällaisessa perusparannushankkeessa 
samalla tavalla suoraviivaisesti kuin uu-
disrakentamisessa. Mikään seinä tai lat-
tia ei ole aivan suorassa ja työtapojen 
sovittaminen historiallisen rakennuksen 
vaatimuksiin onkin ollut haasteellista. 

Nykyiset, entisestään kiristyneet, si-
säilmaohjeet ja -asenteet eivät aina tue 
tavoitetta historiallisen rakennuksen suo-
jelusta. Välillä tuntuu siltä, että aikaisem-
min ongelmattomasti toimineita rakentei-
ta joudutaan muokkaamaan myös vain 
ihan varmuuden vuoksi. 

Miltä lukiorakennus alkaa nyt 
näyttää? 
Kauttaaltaan uusitut julkisivut alkavat 
näyttää hyvältä nyt, kun pahin tuoreu-
desta johtuva läiskikkyys on jo tasoit-
tunut: työssä käytetyn perinteisen rap-
pauksen ja aidon kalkkimaalin tuoma 
elävyys olikin se, mitä tavoiteltiin. 

Raskaiden purkutöiden jälkeen sisäti-
lat olivat kuin pommituksen jäljiltä, mutta 
nyt voi jo nähdä, että monet sisätilojen 
ilmeen palauttamiseen liittyvistä alkupe-
räisistä tavoitteista ovat toteutumassa. 
Voi vain toivoa, että kun isot asiat ovat 
kunnossa, eivät muutamat harmittavat 
talotekniikan vuoksi välttämättömät ko-
telot tai viime vaiheen lista-asennukset-
kaan häiritse liikaa.

peruskorjauksen yhteydessä sinne jossain 
vaiheessa asennettu kipsilevy ja nyt esillä on 
kaunis puukatto. Valtavankokoiset puupi-
larit tukevat liikuntasalin kattoa. 

– Nämäkin uskomattomat puiset pilarit 
ovat aikoinaan tehty ja kannettu jollain sen 
ajan tekniikalla ja apuvälineillä paikoilleen. 
Näitä tämän näköisiä liikuntasaleja tuskin löy-
tää enää kovin monia, toteaa Tauno Hiltunen. 

Yllätysten rakennus
Kuten talovanhukseen historiaan kuuluu, 
yllätyksiltä ei ole voitu välttyä. Lujatalon 
Tauno Hiltusen mukaan se on ominaista tä-
män kaltaisille historiallisille rakennuksille.

– Meillä on ollut erityisen paljon lisätöi-
tä, jotka eivät ole käyneet suunnitelmista 
ilmi. Välipohjat oli tehtävä uusiksi, koska 
rakenteet eivät läpäisseet nykymääräyksiä. 
Kantavien palkkien sijainnit varmistuivat 
myös vasta purkutöiden aikana. Olemme 
myös esimerkiksi kaivaneet kellarista esiin 
vanhoja tiilimuurauksia, joita on viety kau-
pungille säilöttäviksi. Paljon on löytynyt 
sellaista, mistä kukaan ei ole tiennyt.

Kouluremontit Lyhyesti Lujatalo

Lujatalo oy on voittanut Lahdessa Päi-
jät-Hämeen keskussairaalan laajennuksen 
urakkakilpailun RV7. Urakan arvonlisä-
veroton arvo on noin 50 miljoonaa euroa 
sisältäen kohteen rakennustekniset työt.

Keskussairaalan laajennus käsittää kes-
kusleikkausyksikön, synnytysten, vastasyn-
tyneiden ja naistentautien yksikön, opera-
tiivisten vuodeosastojen sekä välinehuollon 
ja logistiikan tilojen uudisrakentamisen. 
Uutta toimitilaa rakennetaan noin 33 600 
neliötä. Sopimus allekirjoitettiin heinä-
kuussa ja työt käynnistyivät elokuussa. 
Rakennustyöt kestävät noin kolme vuotta.

Lujatalolle Päijät-Hämeen keskus-
sairaalan urakkakilpailun voitto

Taideyliopiston kampuksen 
uudisrakennuksen peruskivi 
muurattiin

Lujatalon 
Turun uusi 
alueyksikkö 
vahvasti 
alkuun

Sörnäisiin vuonna 2021 valmistuvan Tai-
deyliopiston uudisrakennuksen peruskivi 
muurattiin työmaalla syyskuun alussa. 

– Kahden vuoden kuluttua aloitamme 
lukukauden uudella Sörnäisten kampuksel-
la, jolla eri taiteenalojen tekijät ja tutkijat 
sekä muun yhteiskunnan toimijat kohtaa-
vat toisensa. Tästä syntyy kiinnostavaa tai-
detta ja rohkeaa uutta ajattelua. Töölön ja 
Sörnäisten kampusten myötä yliopisto saa 
pysyvät, turvalliset ja toimivat tilat, joita 
on helppo muunnella toiminnan kehit-
tyessä, sanoo Taideyliopiston rehtori Jari 
Perkiömäki.

Taideyliopisto toimii tulevaisuudessa 
Helsingissä kahdella kampuksella, joista 
yksi sijaitsee Töölössä ja toinen nopeasti 

Vuosi sitten avatun Lujatalon uuden 
Turun alueyksikön toiminta on käyn-
nistynyt hyvässä vireessä. Uuden yk-
sikön alkuvaiheen liikevaihto koostuu 
suunnitelman mukaisesti urakkamark-
kinasta. Yksikön toiminta painottuu 
ensin Turun lähialueelle, mutta alue-
johtaja Ari Mäkisen mukaan toimin-
taa laajennetaan määrätietoisesti.

– Jo ensi vuonna suuntaamme kat-
seet muualle Varsinais-Suomeen ja Sa-
takuntaan.

Tällä hetkellä Turun Lujatalolla on 
käynnissä kolme urakkaa Turun seu-
dulla, joiden arvo on noin 30 miljoo-
naa euroa.

– Olemme tyytyväisiä starttiin. 
Haemme tällä hetkellä aktiivisesti myös 
uutta työvoimaa ja teemme kovasti töi-
tä asuntotuotantoon soveltuvien raken-
nuspaikkojen hankkimiseksi.

kehittyvällä Sörnäisten alueella. Sörnäis-
ten uudisrakennuksen suunnittelusta vas-
taa palkittu arkkitehtitoimisto JKMM ja 
rakentajana toimii Lujatalo.

Taideyliopiston työmaalla julkistettiin 
aiemmin tänä vuonna julkinen taideteos, 
kun Kuvataideakatemian maisteriopiskeli-
jan Santtu Laineen teos Rakkauden riemu-
tolppa ilmestyi korkeiden siilojen seinään. 

– Tämän kaiken vihapuheen keskellä 
koen, että tarvitsemme lisää keskustelua 
pehmeistä arvoista ja rakkaudesta”, Laine 
sanoo. 

Teos pysyy ohikulkijoiden ihailtavana 
ensi vuoteen asti, jolloin alkaa siilojen pe-
rusteellinen saneeraus.

– Olemme olleet tekemässä useita sai-
raalahankkeita Uudenmaan porukalla ja 
tästä tulee merkittävä uusi kohde toimitila- 
ja korjausyksiköllemme. Aiempia kohtei-
ta ovat muun muassa Meilahden sairaala, 
Espoon sairaala ja Lohjan sairaala. Hanke 
toteutetaan perinteisellä urakointitavalla, 
josta tilaajalla on hyvät kokemukset use-
an aiemman hankkeensa nojalla. Urakka-
muodoista huolimatta pääasia on, että mo-
lemmat osapuolet sitoutuvat hankkeeseen 
niin että sitä edistetään yhdessä eteenpäin, 
sanoo Lujatalon Uudenmaan alueen kor-
jausrakentamisen johtaja Lauri Porokka. 

Lujatalo jatkaa sairaaloiden rakentamista, joista yrityksellä on 
viime vuosina runsaasti kokemusta.
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T
apaamme lukion rehtorin 
Susanna Kalmarin ja Alppilan 
hankkeesta vastanneen Lujata-
lon työpäällikön Mika Mart-

tilan kanssa lukion valoisassa juhlasalissa. 
– Minusta tämä on koulun upein paikka, 

toteaa Mika Marttila. 
– Juhlasali on hienosti toteutettu vanhaa 

kunnioittaen ja pyritty keksimään sellaisia 
ratkaisuja, että kunnostus on noudattanut 
mahdollisimman tarkkaan alkuperäistä il-
mettä.

Suojelusyistä koko Alppilan lukion ti-
lat on kunnostettu julkisivuaan myöten 60 
vuotta sitten suunnitellun rakennuksen il-
meeseen. Remontti oli haastava ja ensim-
mäinen tämän mittaluokan remontti koko 
koulun historiassa. Alkuvuonna 2017 alka-
nut ja kesällä 2019 päättynyt remontti on 
nyt valmis ja rehtori Kalmari myöntää, että 

Helsingin Alppilan lukio kävi   läpi täydellisen remontin

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä Alppilan lukio on 
monien helsinkiläisten tuntema koulu aivan 
Huvipuisto Linnanmäen vieressä. Sisäilmaon-
gelmista kärsinyt koulu on nyt käynyt läpi 
mittavan perusparannuksen. Urakan 
toteutti Lujatalo.

kun opettajat tulivat uusittuihin tiloihin, 
he taputtivat spontaanisti uuden koulun 
kunniaksi. 

– Olemme odottaneet koulun valmistu-
mista ja nyt kun lukuvuosi on saatu käyn-
tiin, tämä rakennus tuntuu heränneen jäl-
leen eloon. 

Haasteellinen urakka
Alppilan lukio kävi täydellisen muutok-
sen läpi. Lähes kaikki uusittiin: julkisivu, 
ikkunat, lattia, sisätilat ja koko rakennuk-
sen ilmanvaihto. Myös piha-alueilla tehtiin 
mittavia korjaustöitä. Sisäilmaongelmista 
kärsineen lukion tilojen johdosta sisäil-
maan kiinnitettiin erityistä huomiota. 

– Tässä hankkeessa tärkeää oli hoitaa si-
säilma-asiat täysin kuntoon. Esimerkiksi 
alapohjarakenteisiin teimme kapseloinnit 

Kouluremontit

ja jopa lisäsimme niitä. Alapohjien tuule-
tukset suunniteltiin työmaan aikana vielä 
uudestaan, jotta varmistetaan, ettei tule-
vaisuudessa tule enää samankaltaisia ongel-
mia, joista opiskelijat ja opettajat kärsivät 
aiemmin, toteaa Mika Marttila. 

– Rakennuksessa on nyt yhdeksän il-
manvaihtokonehuonetta, yksi iso ja kah-
deksan pienempää, jotka huolehtivat koko 
talon koneellisesta ilmanvaihdosta. Teim-
me paljon töitä sen eteen, että saimme 
koko ilmanvaihdon ja tekniikan piiloon 
rakenteiden sisään. Niitä ratkaisimme eri-
laisin keinoin ja ilokseni saimme kaiken 
onnistumaan. 

Lukio koostuu neljästä eri osiosta ja 
Marttilan mukaan haastavinta oli raken-
nuksen vanhojen osioiden liittäminen uu-
teen liikuntatilan sisältävään rakennukseen 
ja toisinpäin. 

– Liittymäpintojen yhteensovittaminen 
keskenään oli ehkä urakan vaikein osio. 
Toinen oli eteen tulevien yllätysten hallit-
seminen. 

Yllätyksillä Marttila viittaa esimeriksi 
purkuvaiheen aikaisiin yllätyksiin, joista 
hän mainitsee julkisivun pilasterit ja ve-
sikaton pohjarakenteet, jotka eivät vastan-
neet suunnitelmissa oletettua kuntoa. 

– Myös kaikki ikkunapenkit olivat yl-
lätykseksemme irti ja ne jouduttiin pur-
kamaan ja uusimaan koko taloon. Monet 
portaista on tuettu teräspalkein ja raken-
nettu myös kokonaan uusia portaita. Myös 
pihalle tuli isoja muutostöitä, jouduimme 
esimerkiksi uusimaan kokonaan pihan pai-
nuneet viemärilinjat ja tekemään niihin 
liittyviä lisälouhintoja. 

Talon henki haluttiin säilyttää
Lukion tilojen värimaailma näyttää toteu-
tuneen alkuperäisen ilmeen mukaisesti. 
Rakennuksen neljä kerrosta noudattelevat 
jokainen omaa tunnistettavaa väriään. Suu-
rin osa kalusteista on uusittu, mutta jotain 
vanhaakin on saatu säästettyä. Aidot 50-lu-
vun lopun valaisimet koristavat edelleen 
monia huoneita sekä käytäviä ja joitakin 
selkeästi aikakaudelle tyypillisiä huoneka-
luja saatiin säästettyä ja entisöityä. Monet 
luokkatiloista ovat yhdisteltäviä. Rehtori 
Susanna Kalmarin mukaan oli tärkeää, että 
lukion tiloissa on muunneltavuutta. 

– Helsingissä on ajatus koko kaupun-
gista oppimisympäristönä. Meidän kes-
keinen sijaintimme mahdollistaa paljon 
sen suhteen. Lisäksi on hienoa toteuttaa 
monipuolisia työtapoja myös koulun eri-
laisissa tiloissa.

Alppilan lukion opettajat ovat olleet iloi-
sia uudistetuista tiloista, kertoo Kalmari. 

– Huomaamme muutoksen sisäilmassa 
totta kai. Myös valoisuus ja tietenkin se, 
että kaikki on uutta, ilahduttaa meitä kaik-
kia kovasti. Myös opiskelijat ovat olleet to-
della tyytyväisiä. Monet heistä sanovat, että 
olemme siirtyneet askeleen koulumaisuu-
desta sivuun ja nyt tilat vastaavat aidosti 
toisen asteen koulutustiloja. Viihtyvyys ja 
toimivuus ovat luonnollisesti meille kai-
kille tärkeitä tekijöitä täällä työskennelles-
sämme. Talon henki on saatu säilytettyä 
hienosti ja olen innoissani tulevasta luku-
kaudesta. On hienoa nähdä opiskelijat uu-
distetuissa tiloissa. He kuitenkin koulun 
tekevät.

Rehtori Susanna Kalmari myöntää, että opettajat odot-
tivat malttamattomina uuden rakennuksen käyttöönottoa. 

– Taputimme, kun pääsimme peruskorjattuun kouluun 
ensimmäistä kertaa. 

”Alppilan lukio 
on jälleen 
herännyt 
eloon.”

Alppilan lukio on peruskorjattu 1960-luvun ilmettä kunnioittaen. 
Myös juhlasalin pinnakaide uusittiin remontin yhteydessä.
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Kirkko 
rakentuu 

allianssilla
Lujatalo rakentaa Tikkurilaan uutta kirkkoa allianssimallilla. 

Allianssihankkeessa huolet, riskit ja onnistumiset ovat 
suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajan kesken yhteisiä. 

V
ihdoinkin, voisi kaiketi sanoa. 
Vuosikymmeniä toivottu ja odo-
tettu Tikkurilan kirkon raken-
taminen on alkanut. Projektissa 

viimeiset reippaat kymmenen vuotta mu-
kana ollut kirkkoherra Janne Silvast on hel-
pottunut rakennushankkeen etenemisestä. 

– Tämä koko prosessi on ollut pitkä, jopa 
niin pitkä, että arvioin juurten ulottuvan 
noin 60 vuoden päähän. Meidän kirkko 
piti ehdottomasti korjata tai rakentaa uu-
delleen, mutta ei ollut itsestään selvää, että 
saisimme ylipäätään purkaa vanhan kirkon 
ja rakentaa tilalle täysin uutta. Kun päätös 
purkamisesta ja uuden rakentamisesta teh-
tiin – joka kannatti, koska rakennukses-
sa oli vakavia sisäilmaongelmia – olimme 
kaikki huojentuneita ja iloisia. 

Puretun kirkon keskustakortteliin tul-
laan rakentamaan kirkon lisäksi seura-
kunnan tiloja, liike- ja toimistotilaa sekä 
asuntoja. Suomessa kirkkoja rakennetaan 
harvakseltaan. Pelkästään se tekee hank-
keesta erityisen kiinnostavan. 

– Tikkurilan kirkko on mielenkiintoi-
nen hanke Lujatalon näkökulmasta, ker-

too hankkeen johtoryhmän jäsen, Lujata-
lon aluepäällikkö Timo Salo-Tuisku.

– Kirkkorakentaminen on asiakkaal-
le täysin räätälöity kohde, joka on myös 
aivan uniikki. Kirkon lisäksi hankkeeseen 
kuuluu asuntoja ja asuntopihan alle sijoit-
tuva pysäköintihalli. Korttelissa on myös 
useita muita eri toimijoita. 

Hanke etenee allianssilla
Tikkurilan kirkon rakennushanke toteute-
taan käyttämällä allianssimallia, joka tuo 
samaan pöytään tilaajan (Vantaan seura-
kunnat), urakoitsijan (Lujatalo) ja kirkon 
suunnittelijat (Arkkitehtitoimisto OO-
PEAA). Lisäksi allianssin toimintamallin 
projektiin on luonut seurakunnan raken-
nuttajakonsultti Boost Brothers. 

Allianssin perusperiaate on se, että kaik-
ki osapuolet tietävät etukäteen hankkeen 
kokonaisbudjetin ja löytävät yhteistyöllä 
toteutusratkaisut sen puitteissa. Samalla 
allianssin henki täytyy säilyttää eli kaikki 
osapuolet pystyvät löytämään toiminnal-
lisen sisällön, muodollisen ratkaisun ja ra-

”Vuoro-
vaikutuksessa 
syntyy parasta 

jälkeä.”
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vastauksia yhdessä. Allianssissa kaikki on 
mahdollista ja se on sen hienous. 

Matti Sivusen mielestä Tikkurilan kirk-
kohanketta leimaavat monet erityispiirteet, 
jotka tekevät siitä paitsi mielenkiintoisen, 
niin myös hyvin haastavan. 

– Tämä hanke on kombona todella kiin-
nostava – monissa paljon isommissa hank-
keissa on vähemmän liikkuvia osia. Kirkos-
sa on rakennusteknisesti haastava julkisivu, 
pohja ja runko. Lisäksi tontti on suhteel-
lisen pieni ja ahdas. Leimaavaa hankkeelle 
on myös se, että tilaajan puolella on kär-
sitty sisäilmaongelmista pitkään, joten työ-
maan aikana ja käyttöönotossa pitäisi olla 
nollatoleranssi sen suhteen. Vertaan tätä 
hanketta sen osalta melkein sairaalaraken-
tamisen tarkkuustasoon. Kaiken pitää on-
nistua nappiin. 

Allianssimallista on keskusteltu pitkään 
puolesta ja vastaan -hengellä. Tikkurilan 
hankkeessa mukana olevat yhtyvät näke-
mykseen, että tapa toimia totutusta on 
erilainen. Sen takia allianssiin kannattaa 
lähteä avoimin mielin. Lujatalon Timo Sa-
lo-Tuisku kehottaa heittämään muutosvas-
taisuuden romukoppaan. 

– Ihmisillä on tunnetusti muutosvasta-
rinta kaikkeen uuteen. Allianssiin täytyy 
osata lähteä avoimin silmin ja korvin.

Milloin valita 
allianssi 
hankkeen 
toteutustavaksi?
”Allianssi vaatii kaverikseen kool-
taan merkittävän hankkeen – täl-
löin puhutaan joko erityislaatuisista 
tai valtavan kokoisista hankkeista. 
Kuten Tikkurilassa, kyseessä ei ole 
pelkkä kirkko, vaan hybridiraken-
nus, jossa samassa rakennuksessa 
on erilaisia toimintoja, kuten kirkko, 
seurakuntatalo ja nuorisotilat ja vie-
lä asuntoja. Tällaisessa monimutkai-
sessa tilanteessa allianssi puolustaa 
paikkaansa – hanke luodaan al-
lianssin kanssa, jossa tekijä ja ark-
kitehti ovat mukana.” 

– Niila Aunio, 
suunnittelujohtaja, Lujatalo

kentamisen toteutuksen siten, että budjetin 
loppusumma pysyy siellä missä pitää. Jo-
kainen osapuoli tekee töitä hankkeen par-
haaksi. Prosessin aikana kaikkien ammatti-
taito ja tilaajan toiveet pyritään nostamaan 
pöydälle ja pureksimaan läpi. Mukaan on 
otettava myös viranomaisten vaatimukset 
ja määräykset. 

– Toiveiden tynnyri on suuri ja se pitää 
pusertaa oikeaan kokoon, toimintatapaan 
ja ratkaisuun. Tämä on se oppi eli kaikki 
tuo hankkeeseen mukaan omaa osaamis-
taan: hienon arkkitehtuurin, toiminnalliset 
ratkaisut ja ammattitaitoisen suunnittelun 
ja rakentamisen, selventää Lujatalon suun-
nittelujohtaja Niila Aunio.  

Allianssissa yhteistyö rakennetaan useim-
miten tyhjästä. Se menee henkilösuhteisiin 
asti, joten yhteistyölle ja osapuoliin tutus-
tumiseen tulee myös varata aikaa. Allianssi-
malli vaatinee osallistujiltaan vankkaa neu-
vottelutaitoa? Lujatalon aluejohtaja Lauri 
Porokka myöntää, että näin on. 

– Allianssi kehittää meidän kaikkien 
mukana olevien yhteistyötaitoja ja toisten 
näkökulmien huomioimista, joka on tässä 
mallissa todella tärkeää. 

Upea, haastava kirkko
Tulevaan kirkkoon kohdistuu paljon mie-
lenkiintoa. Kirkkoherra Silvastin mukaan 
kiinnostus on luontevaa, koska kirkon ku-
polin alla tapahtuu elämän suuria asioita. 

– Saimme paljon palautetta kirkon pur-
kamisesta, mutta surun ja menettämisen 
ammattilaisina olemme osanneet antaa 
prosessille tilaa. Olemme käyneet puhu-
massa paljon uudesta hankkeesta ja osallis-
taneet ihmisiä eri tavoin tulevaan. Haikeus 
on mielestäni muuttunut kiinnostukseksi 
ja innostukseksi uudesta. 

Allianssi on kirkkoherralle uran ensim-
mäinen. Hän kiittelee koko prosessia, jota 
on tehty yhdessä rakentajan, arkkitehtien 
ja konsulttien kanssa. 

– Allianssissa huikeaa on se, että tässä 
näkee eri alojen ammattilaisia työssään. On 
mukavaa heittäytyä mukaan oppimaan, 
miten projekteja vedetään ja samalla ol-
laan kiinteässä vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. Meidän tehtävänä on tuoda osaa-
mista käyttäjän ja seurakunnan näkökul-
masta. Ajatus siitä, että pitäisi olla epäi-
lys kumppanin tarkoitusperästä, puuttuu 
tästä täysin. Kaikki on avointa ja vuoro-
vaikutuksessa syntyy parasta jälkeä. Olen 
kiitollinen siitä, että kaikki kunnioittavat 
toistensa tekemistä eikä itse tarvitse osata 
kaikkea. Rakentava vuorovaikutus on ää-
rimmäisen voimaannuttavaa. 

Ennen starttia kirkko starttasi palvelu-
muotoiluhankkeen, jossa jalkauduttiin ka-
duille kertomaan alueen ihmisille, että uusi 
kirkko on rakentumassa ja mitä kirkossa 
pitäisi olla. 

– Sieltä nousi aika perusjuttuja esiin, ku-
ten että siellä pitää olla esimerkiksi kahvila 
tai wc-tilat. Tosin joku toivoi kiipeilysei-
nääkin, mutta päällimmäisenä esiin nou-
sivat aivan perustarpeet. 

Allianssi kasvattaa ja kehittää
Rakennuttajakonsulttina toimiva Boost 
Brothers tukee Tikkurilan hankkeen etene-
mistä. Yrityksen operatiivisen johtajan 

Matti Sivusen mukaan kirkkoprojektista 
kiinnostavan tekee se, että kummallakaan 
Lujatalolla eikä Vantaan Seurakunnilla ole 
aiempaa kokemusta allianssista. 

– Ei kuitenkaan haittaa, jos kokemusta ei 
ole. Tärkeää on, että kuinka nopeasti uusia 
asioita omaksutaan ja kuinka pitkä kehi-
tysluokka siinä tavoitetaan. Molemmilla 
osapuolilla on iloksemme ollut innostusta, 
tahtotilaa ja halua oppia uutta. Meillä on 
ollut paljon hyviä hetkiä, mutta vaikeita-
kin on totta kai mahtunut mukaan. Siinä 
kohdassa olen nostanut hattua, että vaikka 
välillä kaikessa ei ole onnistuttu, niin sen 
sijaan, että jäätäisiin puolustuskannalle, on 
asiat otettu asioina ja menty eteenpäin. 

Välillä allianssimallia markkinoidaan tee-
malla ”mennään yhdessä kalaan”. Sitä tämä 
ei Sivusen mukaan ole, vaan onnistunut 
hanke mitataan nimenomaa ongelmien 
tullessa eteen – sitä, miten niihin suhtau-
dutaan ja miten onnistutaan yhdessä rat-
kaisemaan erilaisia eteen tulevia tilanteita. 

– Samalla puolella oleminen vaatii aikaa 
ja avoimuutta. Meidän tehtävänä on kan-
nustaa ihmisiä miettimään ja pohtimaan 

Tikkurilan kirkkohankkeen kilpai-
luvaihe oli vaativa. Se toteutettiin 
näytösluontoisina projektiryhmä-
kokouksina, jotka kestivät kolme 
päivää. Päivien aikana ryhmän piti 
näyttää taitonsa eli miten he toimi-
sivat ja johtaisivat projektia, jos se 
olisi jo käynnissä. Lujatalon ryhmä 
vakuutti ja voitto tuli kotiin. Sekä 
Niila Aunio että Lauri Porokka ko-
rostavat sitkeän harjoittelun merki-
tystä. 

Kilpailuvaiheessa erotellaan 
jyvät akanoista

– Olemme olleet mukana erilaisis-
sa tarjouskilpailuissa Tikkurilaa en-
nen, emmekä ole voittaneet. Saim-
me aiemmin miinuspisteitä muun 
muassa projektisuunnitelmasta, 
jota olemmekin sen jälkeen kehit-
täneet. Ehdimme myös harjoittele-
maan kehitysvaihetta Taideyliopis-
ton projektin avulla, jonka kulku oli 
samanlainen kuin allianssin kehitys-
vaihe, Tämä kaikki on antanut meil-
le hyvää harjoitusta tulevaa varten, 
kertoo Lauri Porokka.

”Toiveiden tynnyri on suuri ja se 
pitää pusertaa oikeaan kokoon, 
toimintatapaan ja ratkaisuun.”

– Rakennamme uutta kirkkoa rakentavassa vuorovaikutuksessa 
ja yhteistyössä, toteaa kirkkoherra Janne Silvast.

16 www.luja.fi



Lujabetonin Järvenpäässä sijaitsevaan me-
gatehtaaseen on rakennettu tuotantolinjat 
Luja-Superlaatan, ontelolaatan ja seinäele-
menttien tuotantoa varten. Seinä- ja onte-
lolaattatuotanto pyörivät hyvää vauhtia ja 
Luja-Superlaatta-tuotantoa on ajettu ylös 
määrätietoisesti. 

– Tekemistä todella riittää, mutta ete-
nemme aivan aikataulun mukaisesti, ker-
too tehdaspäällikkö Risto-Matti Valta. 

– Superlaatta tulee olemaan meillä mer-
kittävin tuote, jonka kasvavaan kysyntään 
tulemme panostamaan. Tehdas on kuiten-
kin erittäin joustava muutoksiin, mikäli 
markkinatilanne sitä edellyttää, lisää Valta. 

Myös uusi valmisbetonitehdas käynnis-
tyi ja palvelee jo niin pienrakentajan kuin 
isojen rakennuskohteiden tarpeita. Teh-
taan toimitusalue ulottuu Järvenpäästä 
koko pääkaupunkiseudulle ja Järvenpään 
lähialueille.

Järvenpään megatehdas 
käynnissä

Lyhyesti Lujabetoni

Pääkaupunkiseudun liikennettä merkit-
tävästi helpottavan Raide-Jokeri -pikarai-
tiotiehankkeen rakentaminen on aloitettu 
kesäkuun alussa. Urakka kestää neljä vuot-
ta. Hankkeen valmisbetonitoimittajaksi on 
valittu Lujabetoni. Jopa 80 000 kuution 
valmisbetonikauppa on Lujabetonille sen 
historian suurin valmisbetonikauppa.

Lujabetoni tulee hoitamaan mittavan 
hankkeen koko valmisbetonitarpeen. Hank-
keen valmisbetonitarve vastaa keskikokoisen 
betonitehtaan kahden vuoden tuotantomää-
rää. Juuri hankkeen koko ja vaikeusaste te-
kevät hankkeesta merkittävän.

Valmisbetonitoimitukset pitävät sisällään 

Raide-Jokeri -pikaraitiotiehanke toi 
Lujabetonille sen historian suurimman 
valmisbetonikaupan

taitorakenteiden toimitukset mm. sillat, 
kiintoraideosuudet, tunnelit, tukimuurit 
ja muut vastaavat rakenteet koko radan 25 
kilometrin matkalla. Kyseessä on allians-
siprojektihanke, jossa osapuolina toimi-
vat Helsingin ja Espoon kaupungit, NRC 
Group Finland Oy, YIT Suomi Oy, Ram-
boll Finland Oy ja Sitowise Oy.

– Olemme kunnostautuneet viime ai-
koina vastaavissa projekteissa mm. Tampe-
reen raitiotie Allianssi- ja Lahden ohitustie 
-hankkeissa, joten tietotaitoa suurten inf-
rahankkeiden toimituksista meillä löytyy, 
sanoo Lujabetonin pääkaupunkiseudun 
tehdaspäällikkö Miro Harjumäki.

Lahden ohitustielle 
betonia
Lujabetoni on tehnyt sopimuksen 
Skanska Infra Oy:n ja Pöyry Finland 
Oy:n muodostaman Valtari-allianssin 
kanssa 60 000–70 000 kuutiometrin 
betonitoimituksesta Lahden ohitustie 
-hankkeeseen. Toimitukset ovat alka-
neet kesäkuussa. Tilauksen myötä Lu-
jabetoni investoi uuteen tehokkaaseen 
mobiiliin valmisbetonitehtaaseen turva-
takseen riittävän suuren toimituskapasi-
teetin kohteessa.

Lujabetoni toimittaa valmisbetonit 
yhteen tämän hetken mittavimmista 
maantiehankkeista. Vt 12 Lahden eteläi-
nen kehätie -hankekokonaisuuteen kuu-
luu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien 
rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Lahden eteläisen kehätien Lahden pää 
sisältää useita teknisesti vaativia raken-
nuskohteita. Lujabetonin betonitoimi-
tukset koostuvat paalulaatoista, siltojen 
betoneista, kallioon louhittavan Liipolan 
kalliotunnelin ruiskubetonista sekä Pato-
mäen betonitunnelin betoneista. Betoni-
toimitusten laajuutta hankkeessa kuvaa 
se, että sen betonimäärillä hoidettaisiin 
koko Lahden talousalueen normaali be-
tonitarve lähes kahden vuoden ajan.

Seuraathan jo  
some-kanaviamme? 

Sieltä voi lukea 
kaikki uusimmat 
kuulumisemme!

Muutoksia Lujabetonin Oulun alueella

Lujabetoni on perustanut Ouluun uuden 
korkean kapasiteetin valmisbetonitehtaan, 
jonka 120 m³ tuntikapasiteetin turvin Lu-
jabetoni pystyy toimittamaan Pohjois-Suo-
men alueen suuretkin valmisbetonikohteet 
nopealla aikataululla. 

– Saimme investoinnin juuri oikeaan ai-
kaan ja nyt sen myötä meillä on Oulussa 
moderni ison kapasiteetin valmisbetoniteh-
das varatehtaineen, sanoo Lujabetonin Ou-
lun tehdaspäällikkö Ari-Pekka Kähkönen. 

– Tulossa on suuria kohteita kuten esi-

merkiksi uusi Lasten- ja naistensairaala sekä 
Hailuodon silta. Lisäksi kerrostalorakenta-
minen on edelleen hyvällä mallilla Oulun 
alueella.

Lujabetoni on myynyt Oulun tuo-
tetehtaansa Rudus Oy:lle ympäris-
töbetoniliiketoimintoineen ja lopettaa 
harkkoliiketoimintansa. Kauppojen ja 
lopettamispäätöksen myötä Lujabetoni 
keskittyy tarjoamaan asiakkailleen ratkai-
suja asunto-, toimitila-, maatalous- ja inf-
rarakentamiseen ydinliiketoimintojensa 

betonielementtien, valmisbetonin ja inf-
rarakentamisen betonituotteiden avulla. 
Kaupan myötä liiketoiminnassa työsken-
televät yhdeksän henkilöä siirtyvät Ruduk-
selle vanhoina työntekijöinä.

– Rudus saa Oulun kaupan myötä val-
miin liiketoiminnan sekä osaavan henki-
löstön. Kauppa tarjoaa loistavia synergiae-
tuja, jotka sopivat hyvin ostajan nykyiseen 
liiketoimintaan, näkee Lujabetonin toimi-
tusjohtaja Mikko Isotalo.

Superlaattaa toimitetaan jo useille pääkaupunkiseudun työmaille. 
Oheinen kuva Kivistön uudelta kerrostaloalueelta. 

Lujabetoni Järvenpää

• 30 000 neliömetriä korkeaa 
tuotantotilaa

• 5 000 neliömetriä toimistotilaa
• 25 hehtaarin maa-alue 

Tehtaiden päätuotteita:

• Luja-Superlaatta
• Ontelolaatat
• Väliseinäelementit
• Seinäelementit
• Kerrostalorakentamisen  

erikoiselementit
• Valmisbetonit
• Uudet, vielä julkistamattomat  

salaiset tuotteet kerrostalo-
rakentamiseen

Kuva Helsingin kaupunki
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Kolumni

Hyvä/Paha vuokratyö?

O
len usein miettinyt 
vuokratyön mielek-
kyyttä ja tarpeelli-
suutta. Aiheesta 

keskustellaan jatkuvasti puoles-
ta ja vastaan. Rakennusliitolla, 
kuten muillakin ammattilii-
toilla, on suuri halu vähentää 
vuokratyötä ja asettaa sille rajoi-
tuksia. Miksi? Ne tarinat, mitä 
olen kuullut ja jos ne ovat edes 
siteeksi totta, antavat aika vahvan 
motivaation ja pohjan keskustella 
vuokratyöstä ja sen lainmukaisuu-
desta, reiluudesta puhumattakaan. 
Toisaalta vuokratyö on tehnyt monessa työ-
paikassa toiminnasta joustavampaa sekä tehokkaampaa 
suhdanne- ja vuodenaikavaihteluissa.

Kerron mielellään, miten meillä Lujabetonilla suh-
taudutaan vuokratyöhön. Yrityksemme kasvuvauhti on 
ollut viime vuosina kova ja puhkaisemme lähiaikoina 
1000 henkilön rajan. Toimintaa on kolmessa maassa 
ja kasvu vain jatkuu. Henkilöstöstrategiamme yhte-
nä kulmakivenä on tehdä kasvumme omalla osaavalla 
työvoimalla. Käytämme vuokratyövoimaa vain vähän 
ja yritämme minimoida sen käytön. Miksi? Siksi, et-
tä luotamme siihen, että kun pidämme omasta henki-
löstöstämme hyvää huolta, niin se takaa myös pitkällä 
tähtäimellä parhaan tuottavuuden pienemmillä koko-
naiskustannuksilla. Jokavuotisen henkilöstön tyytyväi-
syyskyselyn tuloksena meidät koetaan reiluksi, luotet-
tavaksi, välittäväksi ja hyväksi työnantajaksi.

Tämä on kyllä huippujuttu. Parasta siinä on ehkä se, 
että sisäinen henkilöstökokemuksemme vastaa ulkoista 
työnantajakuvaamme. Olemme siis brändimme näköi-
nen ja veroinen. Sen lisäksi, että mittaamme ”oman” 
väkemme tyytyväisyyttä, niin mittaamme myös vuok-
ratyöntekijöidemme tyytyväisyyttä. Yllättävää kyllä, se 
on jopa hieman paremmalla tasolla kuin oman henki-
löstömme. Tähän on selityksenä se, että suhtaudumme 
vuokratyöntekijöihin pitkälti samoin kuin omiimme. 

Lujabetonin syy käyttää vuokratyövoimaa on selkeästi 
ja ainoastaan se, että vuokratyövoima on äärimmäisen 

hyvä rekrytointikanava. Periaattees-
sa me maksamme vuokratyönan-
tajalle rekrytointipalkkiota lisä-
veloituksen myötä ja lopulta 
palkkaamme henkilön itsellem-
me. Kaikki ovat olleet tyytyväi-
siä. Me Lujabetonilla pystymme 
tekemään näin, koska olemme 
huolehtineet henkilöstöstäm-
me hyvin – sairauspoissaolom-

me ovat hallinnassa, työkyvyt-
tömyyseläköitymiset matalalla ja 
henkilöstö näkemyksemme mu-
kaan sitoutunutta ja tyytyväistä. 
Näin ollen maksamamme sivuku-

lut ovat huomattavasti pienemmät kuin mitä 
joutuisimme maksamaan kerroinveloituksella henkilös-
tövuokrausyritykselle. Siitä huolimatta, että henkilös-
tömme nauttii kattavasta sairauskuluvakuutuksesta, 
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta ja vuosittain mak-
settavasta voittopalkkiosta sekä muista eduista.

Mutta onko vuokratyö sitten aivan paha asia? Vai oli-
siko juurisyy jossain muualla? Pitäisikö sitä syytä etsiä 
työntekijöistä, työnantajista vai henkilöstövuokraus-
firmoista? Vai peräti loppuasiakkaista ja heidän eetti-
syydestään? Vai eikö vuokratyö olekaan paha – olisiko 
se sittenkin hyvä, ellei loistava väylä työllistyä? Olisiko 
henkilöstövuokrausyritys sittenkin tehokas työnvälitys-
toimisto? Paljon kysymyksiä, joihin jokainen voi hen-
kilökohtaisesti etsiä oman totuutensa ja vastauksensa. 

Syitä vuokratyövoiman käytölle on monia – eikä kaik-
ki suinkaan huonoja. Olen sitä mieltä, että vuokratyö ei 
ole lähtökohtaisesti paha asia. Siitä voi tosin tulla paha, 
mikäli sitä käytetään väärin. Toisaalta kaikesta tulee pa-
ha, jos sitä käytetään väärin. Eli oikein ja rehdisti käy-
tettynä vuokratyö on hyvä ilmiö.

Meidän valinta Lujabetonilla on oma osaava työvoi-
ma, johon olemme valmiita panostamaan. Tällä hetkellä 
tarvetta olisi esimerkiksi megatehtaallamme Järvenpäässä 
– uskon vakaasti, että meihin kannattaa liittyä. Liittyi-
sitkö sinä tai joku tuttusi?

Teksti Mikko Satuli

Kirjoittaja on Lujabetonin HRjohtaja.

Ajankohtaista

Lujabetonista tehdään entistä 
turvallisempi

L
ujabetoni on 1.9 aloittanut Työ-
turvallisuuden Tahdinmuutoksen, 
joka tarkoittaa voimakasta työtur-
vallisuuskulttuurin kehittämistyö-

tä tulevina vuosina. Mitä se tarkoittaa?
– Olemme tavoitelleet pitkään Nolla ta-

paturmaa -tilannetta tehtaillamme, siinä 
vielä täysin onnistumatta. Tehdaskohtai-
set erot ovat suuria, jotkut tehtaat pääse-
vät nollaan, toisilla on huomattavan paljon 
petraamista. Turvallinen tapa tehdä töitä on 
aina pidetty lähellä toimintamme keskiötä. 
Nyt aktivoimme aiheen uudella tavalla ja 
nostamme sen toimintamme keskelle, ker-
too kehityspäällikkö Eero Hynynen, jonka 
tehtäviin kuuluu muun muassa yrityksen 
työturvallisuuden kehittäminen.

Syyskuun alusta lähtien turvallisuuteen 

on kiinnitetty huomiota sillä tasolla, kun 
kulttuurin muutostyö vaatii. Hynysen mu-
kaan tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen yhti-
ön palveluksessa olevan tietoisuus ja vastuu 
omasta sekä työyhteisön työturvallisuudes-
ta kasvaa.

– Suhtautuminen työturvallisuuteen sel-
kenee, rajapinnat ovat kirkkaammat ja toi-
minta muuttuu systemaattisemmaksi.

Hynynen painottaa, että kyse ei ole ainoas-
taan kepistä, vaan myös porkkanasta. Luon-
nollisesti tärkein tavoite kaikille on oltava 
terveenä kotiin jokaisen työpäivän jälkeen.

– Kannustamme henkilöstöämme teke-
mään turvallisuushavaintoja ja olemaan 
entistä aktiivisempia. Se on paras tapa 
asenteen lisäksi kehittää työturvallisuutta 
parempaan suuntaan. Työturvallisuus on 

välittämistä ja välinpitämättömyys on sen 
pahin vihollinen. Tie muutokseen on vä-
lillä pitkän tuntuinen, mutta tiedän, että 
pääsemme tavoitteisiimme.

Eero Hynynen kertoo, että työturvalli-
suuden kehitystyötä tukee vahvasti myös 
yrityksen ylin johto. Yrityksessä on valmis-
teltu työturvallisuustyön strategia, joka on 
jalkautettu systemaattisesti läpi linjan.

– Tähän suuntaava muutostyö on aloitet-
tu jo keväällä 2018. Tavoitteemme on olla 
Vahvin betoniosaaja alallamme ja siihen 
liittyvät tiiviisti myös henkilöstön hyvin-
vointi ja turvallisuus. Se on Lujabetonin 
yhteinen tahtotila. Se on saavutettavissa, 
mutta vaatii paljon töitä. Siihen olemme 
nyt valmiina ja tavoitteemme tullaan saa-
vuttamaan. 

”Työturvallisuus 
on välittämistä.”
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Savuttomuus työpaikoilla on aihe, josta on keskusteltu jo pitkään puolesta ja 
vastaan. Tupakoinnin on todettu olevan terveyteen vaikuttava riski ja haitta – 
fakta, joka on herättänyt myös monet työnantajat. Lujabetoni julistautui savut-
tomaksi työpaikaksi jo kahdeksan vuotta sitten.

S
avuttomuutta on edistetty ja edistetään 
Lujabetonilla valmennuksien, viestinnän 
ja työnantajan kustantaman tukipaketin 
avulla. Tukipaketti sisältää muun muassa 

halutessaan vieroituslääkityksen sekä työterveys-
huollon tuen. Tulokset ovat olleet lupaavia. 

– Jo aloitusvuosien 2011 ja 2012 lopettamis-
kampanjoihin meillä Lujabetonilla osallistui yh-
teensä peräti 111 henkilöä, joista puolen vuoden 
kohdalla savuttomuuden saavutti 45 henkilöä, ker-
too Lujabetonin HR-koordinaattori Eeva Pikka-
rainen-Jänis. 

Pikkarainen-Jäniksen mukaan tupakointi on sal-
littu Lujabetonin tehdasalueilla ainoastaan viralli-
silla tauoilla. 

– Myös omalla ajalla esimerkiksi töihin saapues-
sa saa halutessaan tupakoida. Tupakointi on sallit-
tu vain ja ainoastaan virallisilla tupakointipaikoilla 
ja tämä sama sääntö koskee myös vieraitamme tai 
vaikkapa alihankkijoita.  

Mahdolliseen täyteen savuttomuuteenkin on 
mahdollisuuksia. 

– Henkilöstöltä on tullut runsaasti tiedusteluja 
kokonaan savuttomuudesta ja tästä meidän täytyy 
keskustella henkilöstön edustajien kanssa.

”Porukalla 
lopettamisesta 
on ollut selvästi 

hyötyä.”

Lujabetonin Savuton 
työpaikka -kampanja 
jatkuu menestyksekkäästi

Eroon tupakasta
Tupakoinnin lopettaminen vaatii itsekuria ja vie 
aikaa. Se ei välttämättä tapahdu hetkessä, mutta 
terveyshyödyt ovat kiistattomia. Yksi ensimmäisiä 
Lujabetonin kampanjaan osallistuneista on yli 10 
vuotta Lujabetonilla työskennellyt työnjohtaja Veli 
Hertteli Siilinjärven tehtaalta. Hän stumppasi tu-
pakan lähes kymmenen vuotta sitten. Sitä ennen 
hän oli yrittänyt lopettamista useat kerrat. 

– Pisimmät yritykseni kestivät muutamasta kuu-
kaudesta puoleen vuoteen, mutta aina tupakointi 
tuntui lähtevän lapasesta. Syynä saattoi olla juhlat 
tai vaikka kalareissu. Viimeinen niitti oli, kun kuu-
lin serkkuni – varsinaisen korsteenin – lopettaneen 
tupakoinnin. Päätin, että jos hän pystyy, niin pys-
tyn sitten minäkin. Samaan aikaan Lujabetonil-
la julkistettiin Savuton työpaikka -kampanja, niin 
päätös oli helppo. 

Hertteli oli ehtinyt tupakoimaan kymmenkun-
ta vuotta ennen lopettamistaan. Uuteen opettelu 
vei aikaa. 

– Olin sitä aiemmin polttanut puolesta askista 
askiin päivässä. Oli totuteltava siihen, että kahvin 
jälkeen ei lähdettykään ulos tupakalle. 

Veli seurasi kavereita tupakkapaikalle, mutta Si-
su-pastilli suussa tupakan sijaan. 

– Ostin kyllä nikotiinipurkkaa ruoka-
kaupasta, mutta en sitten avannutkaan 
niitä. Ne unohtuivat kaappiin. Olin 
yrittänyt lopettamista niin monesti, että 
viimeisellä kerralla se tuntui helpolta ja 
hyvältä – tiesin, että nyt se onnistuisi. 

Lujabetoni tukee tupakoinnista eroon 
haluavia eri tavoin, mutta paras sysäys 
Veli Herttelille oli työpaikan tarjoama 

kampanja, joka rohkaisi stumppaaman tupakan. 
– Porukalla lopettamisesta oli selvästi hyötyä. 

Olisi se tosin yksinkin loppunut, koska olin mo-
tivoitunut. 

Terveysvaikutukset ovat olleet selvät. 
– Lopettamisella on ollut paljon positiivisia vai-

kutuksia terveyteeni. Alussa muutos oli selkeä, sen 
huomasi jokapäiväisessä elämässä. Henki kulkee 
paremmin eikä pää punoita, jos syke nousee. Ur-
heileminenkin sujui paljon helpommalta, kun ha-
penottokyky parantui. Tsemppaan kaikkia, jotka 
pyrkivät eroon tupakasta. Se on tapa, josta voi pääs-
tä eroon, jos on riittävästi halua.

Myös Eeva Pikkarainen-Jänis kannustaa muu-
tokseen. 

– Tupakoinnin lopettaminen vie aikaa ja vaatii 
ponnisteluja – onhan kyse keskeisten elintapojen 
muuttamisesta. Tupakoinnin lopettaminen kannat-
taa aina, se vaatii motivaatiota, yrittämisen halua ja 
huolellista valmistautumista. Todennäköisyys elää 
terveellisempi ja pidempi loppuelämä on kuitenkin 
ponnistelujen arvoista.

• tupakointi on kielletty kaikkialla työpai-
kan sisätiloissa tupakkalain edellyttämil-
lä tavoilla

• työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointi-
tiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on 
sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos riit-
tävän kauaksi rakennuksesta siten, ettei 
tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa 
savuttomiin sisätiloihin

• tupakointi on kielletty työaikana eikä työ-
aikana tapahtuvaa virallisten taukojen ul-
kopuolista tupakointia lasketa työajaksi

• uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä 
niitä ole yrityksen omistamissa tai hallin-
noimissa rakennuksissa ja työtiloissa

• työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet 
ovat savuttomia

• tupakkatuotteita ei myydä työpaikalla
• tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupa-

koinnin lopettamisessa
• ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on 

ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimer-
kiksi ulko-ovilla 

• työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpai-
kan olevan savuton.

Työpaikka on savuton 
silloin, kun…

Lujabetonin työnjohtaja Veli Hertteli stumppasi lähes 
kymmenen vuotta sitten eikä halua palata entiseen.
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Lujabetonilla käytössä 
moderni optinen 
kosteusanturijärjestelmä

B
etonimassan optimoiminen ja 
sopivan vesimäärän lisääminen 
ovat tärkeimpiä tekijöitä be-
tonin laadun varmistamisessa. 

Annoskohtainen kosteuden mittaus edes-
auttaa betonitehtaita valmistamaan entis-
tä laadukkaampaa betonia ja sitä myöten 
mahdollistaa myös rahalliset säästöt. Lu-
jabetoni on luottanut jo useamman vuo-
den suomalaisen Teconerin optiseen kos-
teusanturiin, joka on suunniteltu betonin 
kiviainesten mittaukseen. 

– Betonimassan valmistuksessa raaka-ai-
neiden oikea suhde on luonnollisesti erit-
täin tärkeä tekijä. Suurin hyöty käyttämäs-
tämme kosteusanturista on reaaliaikainen 
tieto senhetkisen kiviaineksen vesimääräs-
tä. Se nopeuttaa koko prosessia ja pystym-
me entistä paremmin seuraamaan massan 
rakennetta. Vanhassa mittaustavassa meni 
aikaa ja näytettä haettaessa kiviainesta saat-
toi ehtiä mennä jo välissä, toteaa Joonas 
Salmela Lujabetonilta. 

Lujabetonin laitetoimittaja Teconer on 
kosteusmittausten alalla kasvava asiantun-
tijayritys ja verkottunut betonialan toi-
mijoiden kanssa laajasti. Lujabetonilla on 
päädytty puitesopimukseen heidän luotet-
tavuuden, huoltovarmojen laitteiden ja hy-
vän tuotetuen johdosta.

– Meillä on Teconerin antureita yli kym-
menellä tehtaallamme ympäri Suomea, 
kertoo Lujabetonin hankinta- ja logistiik-
kajohtaja Pekka Tiihonen.

– Anturi toimii ilman kosketusta kiviai-
nekseen, joten se on vakaa ja pitkäikäinen 
käyttää.

Huoltovapaa anturi 
Lujabetonin käyttämä kosteusanturi on 
optinen ja se käyttää LED valolähteitä. 
Laitteen idea piilee siinä, että se ampuu 

optisia säteitä kiviainekseen. Ennen asen-
nusta Teconer käy tehtaalla varmistamassa 
tarvittavien anturien määrän. 

– Laite asennetaan meidän toimesta ja 
opastetaan asiakas alkuun. Mittarit asenne-
taan usein siilosyöttimelle tai siilon luukku-
jen viereen, jotta saadaan mahdollisimman 
tarkka mittaustulos. Asennuksen yhteydes-
sä anturi kalibroidaan lisäämällä kuivaan 
kiviainekseen pikkuhiljaa prosenteittain 
vettä. Sen jälkeen anturi asennetaan tuo-
tantolinjalle, missä se mittaa kosteutta kivi-
ainesvirrasta, kertoo laitteen kehittäjä ja Te-
conerin toimitusjohtaja Taisto Haavasoja. 

– Laitteen asentaminen työnä ei ole iso, 
mutta meidän täytyy aikatauluttaa betoni-
tehtaan työ asennuspäivänä, että saadaan 
tehtyä kaikki kerralla. Pidämme asennuk-
sen yhteydessä käyttökoulutuksen. Laitteen 
lukeminen on helppo prosessi, ja niksit ja 
hienoudet oppii kyllä tekemällä. 

Lujabetonin Hämeenlinnan tehtaan Joo-
nas Salmelan mukaan anturin vahvin etu 
on sen helppous ja tarkkuus. 

– Reaaliaikainen tieto helpottaa meidän 
mylläreidemme työtä. Vesimäärät vaihte-
levat vuodenaikojen ja lämpötilojen mu-
kana. Anturin avulla pystymme tekemään 
massaa laadukkaasti ja reagoimaan mah-
dollisiin muutoksiin nopeammin kuin ai-
kaisemmin. 

Teconerin Haavasojan mukaan yksi suu-
rimmista eduista on anturin huoltovapaus. 

– Koska anturi ei kosketa raaka-ainet-
ta, se on todella huoltovapaa. Siinä ei ole 
juurikaan kuluvia osia, joita tehtaan pitäi-
si muistaa päivittää. Kilpailevissa teknolo-
gioissa hallinta on usein vaikeampaa, kos-
ka antureita pitää puhdistaa ja kalibroida. 
Kun löydämme hyvän paikan anturille, 
niin saamme sen mittaamaan pitkän aikaa 
ilman mitään toimenpiteitä. 

Lujabetoni on luottanut vuosia suomalaisen Teconerin kiviaineen kosteusmittauslaitteisiin. 
– Kosteuden ajantasainen mittaaminen on kriittisen tärkeää, jotta voidaan optimoida juuri oikea 
määrä vettä betonimassaan, toteaa Hämeenlinnan Lujabetonin valmistuspäällikkö Joonas Salmela.

”Anturin 
vahvimmat edut 

ovat sen helppous 
ja tarkkuus.” ”On 

ilahduttavaa, 
että suomalaista 

valmistusta ja 
tuotekehitystä 

arvostetaan 
alalla.”

Huolellinen märkätilojen 
vedeneristys takaa 
pitkäikäisyyden
Hyvin suunniteltu ja toteutettu märkätila kestää kosteutta ja aikaa. Fescon on 
kehittänyt jo useiden vuosien ajan monipuolisia vedeneristystuotteita Haus-
järven tehtaallaan. Yksi tyytyväisistä asiakkaista on Hekal Grupp, joka käyttää 
useissa kohteissaan Fesconin laatoitus- ja vedeneristystuotteita. Uusin käytössä 
oleva tuote on Vedeneriste WS.

U
usien määräysten myötä raken-
nusalan tietämys märkätilojen 
vedeneristyksen tärkeydestä 
on kasvanut. Useat rakennus-

liikkeet toteuttavat jo periaatetta, että mär-
kätilat tehdään sertifioiduilla tuotteilla. 

– Etu saman toimittajan tuotteista on 
se, että ne sopivat saumattomasti yhteen. 
Näin ollen rakentaja välttyy riskeiltä ja voi 
luottaa siihen, että tuotteilla on paras mah-
dollinen laatu ja kestävyys, sanoo Fesconin 
myyntipäällikkö Jukka Havia.

Hekal Grupp on sekä Virossa että Suo-
messa toimiva laatoituksiin erikoistunut 
yritys. Yrityksen useilla kotimaan työmailla 
käytetään Fesconin laatoitus-, vedeneristys- 
ja lattianoikaisutuotteita. 

– Minulla on neljä kriteeriä, jotka tuot-
teiden tulee täyttää: työntekijöideni tulee 
olla tyytyväisiä tuotteisiin, hyvä saatavuus ja 
toimitusvarmuus, rehellinen hinnoittelu se-
kä se, että toimittajalta saa apua tarvittaessa. 
Fescon täyttää nämä kriteerit, sanoo Hekal 
Gruppin toimitusjohtaja Henry Kalmus.  

Hekal Gruppilla on ollut Fesconin tuot-
teet käytössä puoli vuotta sekä uudiskoh-
teissa että linjasaneerauksissa. Kalmus pai-
nottaa, että tärkein mahdollinen palaute 
tulee hänen noin 40 työntekijältään, jotka 
ovat olleet erittäin tyytyväisiä varsinkin ve-
deneristystuotteeseen.

– Rakennustyömaiden aikataulut lyhe-
nevät vuosi vuodelta, joten tuotekehityk-
sen tulee tukea tätä muutosta. Fesconin Ve-
deneriste WS on saanut työntekijöiltämme 
hyvää palautetta siitä, että tuote kuivuu 
nopeasti ilman kosteudesta riippumatta. 
Tämän ansiosta urakat etenevät joutuisasti.

Laatu ja kestävyys kohtaavat 
Fescon on valmistanut Suomessa kuiva-
tuotteita ja ratkaisuja jo yli 30 vuoden ajan. 
Suomalainen kehitystyö ja valmistus sekä 
nopea ja joustava palvelu ovat yrityksen 
avaintekijöitä kovassa kilpailussa. Fesco-
nin myyntipäällikkö Jukka Havia vastaa 
Hekal Gruppin yhteistyöstä. 

– On ilahduttavaa, että suomalaista val-
mistusta ja tuotekehitystä arvostetaan alal-
la. Tämän päivän markkinatilanteessa on 
kriittisen tärkeää, että myymämme tuotteet 
vastaavat asiakkaiden korkeisiin laatuvaa-
timuksiin. Siinä olemme ilokseni onnis-
tuneet. Uskallan myös sanoa, että meillä 
ymmärretään syvällisesti urakoitsijan toi-
mintamalli ja osaamme ennakoida kaikki 
tarpeelliset työvaiheet. Sitä kautta voimme 
tarjota asiakkaalle joustavaa ja asiantunte-
vaa palvelua sekä varmistaa, että tuottei-
demme saatavuus on hyvä. 

Tämän myös allekirjoittaa Henry Kal-
mus, joka on ollut tyytyväinen Fesconin 
tarjontaan. 

– Olemme tehneet Jukan kanssa kauan 
onnistuneesti yhteistyötä. Tilaajana minul-
le on tärkeää tietää, että jos esimerkiksi ma-
teriaaleista tulee kysyttävää, saan helposti 
ja nopeasti apua materiaalitoimittajalta - 
tämä on toiminut hyvin Fesconin kanssa.

Tuotekuvaus
Fescon Vedeneriste WS on vesiohen-
teinen, 1-komponenttinen erittäin kor-
kealuokkainen vedeneristyspinnoite si-
sätiloihin.
• helposti levittyvä
• riittävä kuivakalvopaksuus helposti 

kahdella käsittelykerralla
• erittäin elastinen
• sopii myös ruiskutukseen
• M1 ja EC1 luokiteltu
• Sertifikaatti nro C-12511-18
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Oletko tyytyväinen?
Onnistunut asiakaskokemus palkitsee niin asiakkaat kuin yrityksenkin. Fescon on vuosien 

ajan nojannut vahvaan ja ammattitaitoiseen asiakaspalveluun sekä tuotteiden valikoimaan ja 
saatavuuteen. Onko siinä onnistuttu? Yritys päätti ottaa siitä selvää.

Y
rityksen menestys perustuu sii-
hen, miten hyvin se asiakkaan-
sa tuntee. Hyvä asiakaskokemus 
koostuu tehokkuudesta, asioin-

nin helppoudesta sekä tunteesta, että kaikki 
hoituu. Yrityksen pitäisi osata kulkea asiak-
kaan kanssa yhteistä polkua ja olla aidosti  
kiinnostunut siitä, mitä asiakas kulloinkin 
tarvitsee. 

– Meille hyvä asiakaskokemus on sitä, 
että asiakas palaa meille yhä uudelleen ja 
tietää, että asiat hoituvat, sanoo Fesconin 
toimitusjohtaja Kimmo Peltola. 

Kovassa kilpailussa on oltava hereillä. 
Peltolan mukaan tämä tarkoittaa Fesconil-
la, että palveluvalikoima on riittävän laaja 
ja laadukas, asiakas saa hoidettua asiansa 
mahdollisimman mutkattomasti ja tilauk-
set hoituvat luvatusti. Asiakkaiden palau-
tetta kuunnellaan herkällä korvalla, mutta 
sitä seurataan myös asiakastyytyväisyysmit-
tauksilla. 

– Teemme muutaman vuoden välein 
asiakastyytyväisyysmittauksia asiakkaidem-
me parissa, kertoo Fesconin markkinointi-
päällikkö Elina Kontola.

– Tällä kertaa halusimme käyttää tutki-
muksessa NPS:n kaltaista asiakasuskolli-
suusmittaria. 

NPS, Net Promoter Score, on tällä het-
kellä yksi suosituimmista tavoista selvittää 
asiakkaiden uskollisuutta ja tyytyväisyyttä. 
NPS:n kaltainen asiakasuskollisuusmitta-
ri tarjoaa selkeän vertailukohdan tulevien 
vuosien tutkimustuloksille myös Fesco-
nilla. Tutkimuskohteena oli 200 Fesconin 
asiakasta. Yrityksen saamat tulokset olivat 
rohkaisevia. Erityisesti esiin nousivat yh-
teydenpidon helppous ja asiakaspalvelun 
sekä tuotteiden laatu. 

– Meille on tärkeää tutkia asiakkaiden 
kokemuksia palvelustamme ja tuotteistam-
me. Tutkimuksella päästään kiinni kehi-
tettäviin toimintatapoihin, jotta voimme 

palvella asiakkaitamme entistä paremmin 
juuri heille tärkeissä asioissa. Toisaalta 
saamme myös tukea omille ajatuksillemme, 
jos asiakaskunta kokee sisäisesti kilpailue-
tuinamme pidettyjä asioita vahvuuksinam-
me. Ulkopuolisen toimijan toteuttamalla 
tutkimuksella saadaan haastateltua tarpeek-
si laaja joukko asiakkaita oikeanlaisen tu-
loksen saamiseksi. 

Entistä paremmaksi
Tuloksista oli luettavissa, että asiakkaat 
arvostavat hyvin pitkälle samoja asioita 
jotka ohjaavat Fesconia yrityksenä – koti-
maisuus, asiakaslähtöisyys, laaja tuotevali-
koima sekä asiantuntijuus. 

– Tutkimustulosten mukaan henkilös-
tömme tilauskeskuksessa, myynnissä ja 
tuoteneuvonnassa saivat erityisen positii-
vista palautetta. Tämän lisäksi selkeimmin 
positiivisina asioina esille tulivat aikatau-

lujen pitävyys, toimitusvarmuus, tuot-
teiden korkea laatu ja hinta-laatusuhde. 
Nostaisin kuitenkin erityisesti esiin hen-
kilökohtaisen palvelun ja yhteistyön su-
juvuuden merkityksen. Fescon koetaan 
luotettavaksi kumppaniksi, yhteistyö on 
mutkatonta ja asiakkaan näkökulmasta 
kaikki tilauksesta laskuun toimii jousta-
vasti. Tämä on selkeästi se, mitä olemme 
toiminnallamme tavoitelleet ja tahdom-
me ylläpitää jatkossakin. 

Parannettavaakin löytyy. Kontolan mu-
kaan asiakkaat toivoivat aiempaa enem-
män kontaktia henkilökohtaisesti kuin 
viestinnänkin kautta. 

– Esiin nousi asiakkaiden tarve lisäkou-
lutuksille, tehokkaammalle viestinnälle 
ja entistä laajemmalle tuotevalikoimalle. 
Nämä ovat selkeitä kehityskohteita, joi-
hin pyrimme vastaamaan niin pitkällä 
kuin lyhyelläkin aikavälillä tarjoamalla 
entistä enemmän tietoa tuotteistamme ja 
niiden käytöstä koulutusten avulla sekä 
tehostamalla viestintäämme asiakaskun-
taan. Tuotevalikoiman kehityksen eteen 
teemme jatkuvasti töitä omassa tuoteke-
hitysyksikössämme. 

Seuraavat askeleet
NPS:n tuloksiin liittyen Fesconilla 
pohditaan jo seuraavia kehitysaskeleita. 
Markkinointipäällikön omalla työlistalla 
on asiakasviestinnän kehittäminen. 

– Kehitämme sitä entistä kohdenne-
tummaksi, jotta voisimme tarjota mah-

dollisimman hyödyllistä tietoa asiak-
kaillemme säännöllisesti. Teemme myös 
töitä asiakasrekisterimme suhteen, jotta 
viestimme tavoittaisi asiakkaamme mah-
dollisimman tehokkaasti. 

Koulutuksista Elina Kontola mainitsee 
rakennusalan ammattilaisille järjestettä-
vän märkätilakoulutuksen sekä jälleen-
myyjäkoulutuksen tehostamisen sekä 
erikoiskoulutusten entistä tarkemman 
räätälöinnin. 

– Tämän lisäksi panostamme oman 
henkilöstömme hyvinvointiin ja kehit-
tymiseen, jotta se näkyy entistä parem-
min myös asiakkaille. 

Fesconin henkilöstö iloitsee hyvistä tu-
loksista, mutta Kontolan mielestä mikään 
yritys ei ole koskaan valmis, kun kyse on 
entistä paremmasta asiakaskokemuksesta. 

– Uskon, että erinomaiset asiakaskoh-
taamiset edellyttävät aitoa halua palvella 
ja auttaa asiakasta hänen liiketoiminnas-
saan. Tämä ei ole silloin ainoastaan asia-
kaspalvelua, vaan ennemminkin yrityk-
sen yleinen kulttuuri, jonka haluamme 
näkyvän kaikessa toiminnassamme. Ai-
toa palveluhenkisyyttä ei voi myöskään 
pakottaa. Uskonkin, että edellytys sille, 
että voimme aidosti toimia asiakkaan 
hyväksi, on Fesconin hyvässä työilma-
piirissä, johdon luottamuksessa työn-
tekijöihin ja sen myötä työntekijäko-
kemuksessa. Tämä heijastuu suoraan 
asiakaskohtaamisiin ja sitä kautta asia-
kaskokemukseen, jota tuotamme.

”Meille on tärkeää 
tutkia asiakkaiden 

kokemuksia 
palvelustamme ja 
tuotteistamme.”
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TÄYDELLINEN 
VEDENERISTYS

VEDENERISTE 
KOHTEESI MUKAAN

TARTUNTAPOHJUSTE + + KAIKKI TARVITSEMASI 
TARVIKKEET

Telattava kuituvahvisteinen vedeneriste sisätiloihin.

Vedeneriste
MONIKÄYTTÖINEN PERUSRATKAISU

2-komponenttinen erittäin joustava, nopeasti kuivuva, 
vedeneriste sisä- ja ulkokäyttöön.

Fescoseal A+B
2-KOMPONENTTINEN SISÄ- JA ULKOTILOIHIN

1-komponenttinen nopeasti kuivuva telattava ja 
ruiskutettava vedeneriste sisätiloihin.

Vedeneriste WS
NOPEA JA RUISKUTETTAVA

Muista myös 
Fesconin 

KOTIMAISET 
saneeraus- ja 
laattasauma-
laastit sekä 

silikonit!


