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LUJA-YHTIÖT
PL 1268
70101 KUOPIO
Lujatalo, puh. 020 789 5100*
Lujabetoni, puh. 020 789 5500*
Fescon, puh. 020 789 5900*
E-mail: toimitus@luja.fi
www.luja.fi

OSOITELÄHDE
Lujan asiakas- ja sidosryhmärekisteri.
Lehdessä olevia tietoja lainattaessa on
lähde mainittava.

TOIMITUS
Fescon valmistaa ja myy laadukkaita ja
pitkälle jalostettuja kuivalaasteja sekä
nestemäisiä rakennusalan kemian tuotteita ja tarkkuusseulottuja hiekkatuotteita. Lähtökohtanamme tuotesuunnittelussa on tehdä juuri oikeanlaiset tuotteet
suomalaisiin olosuhteisiin ja työtapoihin.
Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakaskuntamme arvostaa monipuolista tuotevalikoimaamme, toimitusvarmuutta ja
hyvää teknistä tukea sekä asiakaspalvelua.
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Lujatalo on kestävän rakentamisen
edelläkävijä, joka rakentaa asuntoja ja
toimitiloja niin uudis- kuin korjausrakentamisenkin markkinassa. Sillä on
myös kattavat palvelut hanke- ja kiinteistökehittämisen osalta sekä vahva kokemus elinkaarihankkeista. Yritys on edelläkävijä myös digitaalisen rakentamisen
menetelmien hyödyntämisessä.

PÄÄTOIMITTAJA
Petra Nikkinen
toimitus@luja.fi
Tekstit: Jussi Hirvelä, Paula Lahdenperä,
Petra Nikkinen
Taitto: CheckPoint Oy

LUJAN TARINA
Lujan perustaja Feliks Isotalo oli kotoisin
Alahärmästä, Isoo-Antin naapurista. Pohjalaisella sisulla tämä kiertokoulun käynyt entinen
maanviljelijä, poliisi ja maatalouskauppias
kasvatti vuonna 1953 perustamansa Lujabetonin menestyväksi yritykseksi.
Feliks Isotalo toteutti rohkeasti uusia ideoita ja
kehitti itse tuotteita ja koneita. ”Nokkavainullaan” hän ennakoi asiakkaiden tarpeet. Feliks
Isotalo loi kovalla työllä ja esimerkillään LUJAT-arvot, joita noudattamalla seuraava sukupolvi on laajentanut Lujan Suomen suurimpien
joukkoon kuuluvaksi rakennusalan konserniksi
– osaavaksi suomalaiseksi perheyhtiöksi.
Nykyisin Lujaan kuuluu kolme yritystä:
Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy.

Ilmastonmuutos
on täällä tänään

O

lemme uuden aikakauden kynnyksellä.
Ilmastonmuutoksen torjunta alkaa vähitellen johtaa toimiin. Yritykset vähentävät
päästöjään eri keinoin. Tällä hetkellä yhteistä
niille on, että etsitään kustannusneutraaleja tai halpoja keinoja.
Todelliset päästöjä vähentävät toimet vaativat kuitenkin investointeja, erityisesti energiantuotantoon, liikenteeseen ja lämmitykseen. Maapallomme rajumyrskyt, sateet,
tulvat ja kuivuus kertovat kuitenkin, että muutos on nyt pakollinen. Ilmastonmuutos
tulee tästä eteenpäin olemaan monin eri tavoin kasvava teema.
Meillä Lujalla on tehty ympäristötyötä jo yli 15 vuotta. Rakentamisessa talojen
lämmitys ja jäähdytys ovat suurimmat CO2-lähteet. Energian säästössä avainasemassa
ovat rakennusten suunnittelu ja lämpöeristys. Niihin olemme panostaneet erityisesti.
Myös rakentamisen virheettömyys on tärkeää. Lämpövuodot tai rakennusten kostuminen joko rakennusaikana tai sen jälkeen johtavat nopeasti asumisviihtyvyyden
laskuun, sisäilman heikkenemiseen ja vähitellen isoihinkin korjauksiin. Rakennusmateriaalien hiilidioksidijälki on tärkeä ja siksi oikea materiaalivalinta säästää ilmastoa.
Lujalla tehtaiden ja työmaiden jätteiden lajittelua ja kierrätystä on seurattu erilaisin
mittarein jo pitkään.
Me Lujalla kehitämme sekä energiatehokkaita ratkaisuja että omaa, jokapäiväistä
toimintaamme. Mittaamme hiilidioksidipäästöjämme ja energiankäyttöämme. Lujabetoni tarjoaa ensimmäisenä Suomessa päästökompensoitua hiilineutraalia valmisbetonia. Työmaillamme käytämme pääasiassa tuulisähköä. Vastuullisuus ja kestävä
rakentaminen ovat yhä merkittävämpiä tekijöitä.
Viime vuosi oli rakennusalalla odotuksia parempi. Asuntotuotanto säilyi vilkkaana.
Myös muita rakennushankkeita oli kohtuullisesti. Asuntorakentaminen kasvoi Lujatalolla liiketoiminnan rungoksi. Sekä oma Lujakoti-tuotanto että voitetut kilpailu-urakat kasvoivat. Myös toimitilarakentamisessa yhtiömme menestyi. Tilauskanta
vuodelle 2020 on erittäin hyvä ja voimme odottaa tästä vuodesta edelleen vilkkaan
rakentamisen vuotta.
Betoniteollisuudessakin Luja menestyi. Lujabetoni on jo pitkään ollut maamme
eturivin tuotekehittäjiä. Se tuo jatkuvasti markkinoille uusia tuoteinnovaatiota tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen rakentamiseen. Kun työmailla tehtävien työvaiheiden
määrä vähenee, laatu paranee ja on tasainen. Viime vuonna Lujabetoni sai valmiiksi
isoja tehdasinvestointeja ja erityisesti panostimme Superlaatan tuotantoon. Odotamme laatan lyövän itsensä läpi tulevaisuuden välipohjarakenteena.
Kuivatuoteyrityksemme Fescon jatkoi tasaista kasvuaan. Ympäristöasioista voisi mainita muun muassa Fesconin raaka-aineinaan käyttämät kierrätysmateriaalit. Masuunikuonasta jalostetaan esimerkiksi isojen lämpölaitosten käyttämää leijupetihiekkaa.
Uusiin innovaatioihin ja ympäristöasioihin panostaminen myös kannattaa. Lujan
viime vuosi muodostui hyväksi. Yrityksemme vanhat ja koetellut LUJAT arvot ovat
taas kerran osoittaneet kyntensä. Näistä U eli Uudistamme ja kehitämme on noussut
viime aikoina etualalle. Jatkuva kehittäminen ja uudistuminen ovat tuoneet meille
vakaan, kasvavan liiketoiminnan.
Hannu Isotalo
Kirjoittaja on Luja-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja.

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

R

akentamisen vuosi 2019 oli
alalla erittäin vilkas ja kiireinen, vaikka ennustajat toisin
uskottelivat. Asuntojen rakennuslupamäärät laskivat merkittävästi,
mutta hyvillä sijainneilla kasvukeskuksissa ennakkovarauksia tehtiin kuitenkin
totutulla mielenkiinnolla. Lisäksi rahastot ja sijoittajaryhmät ostivat edelleen
asuntonippuja - jopa kokonaisia taloja.
Julkinen sektorikin rakennutti sairaaloita, kouluja ja päiväkoteja ennätysmäärin.
Rakennusmarkkinassa toki näkyi jo
kaupungeittain suhdannekäänteen tuomia eroja, mutta iloksemme Lujatalon
liikevaihto ja tilauskanta olivat viime tilivuonna yrityksen historian korkeimmat. Liikevaihtomme kasvoi lähes
25 % ja myös tuloksen osalta merkittävästi.
Uudet alueyksiköt vakiinnuttivat toimintansa Turussa ja Jyväskylässä.
Rakennusliikkeiden taloudellisista
haasteista olemme joutuneet vuoden
aikana lukemaan ikäviä uutisia, vaikka
ala onkin vasta ohittamassa pitkää korkeasuhdannetta. Rakentamisen määrien kasvaessa projektien hallintavaje on
ajanut yritykset ja henkilöstöt aiempaa
suurempiin vaikeuksiin. Lujatalossa
onnistuttiin reagoimaan noususuhdanteen panoshintojen nousuun ja suhdannekäänteen odotettua hitaampaan hintojen laskuun. Kannattavuutemme on
kääntynyt kasvuun, ja töitä sen ja asiakkaidemme eteen tehdään jatkossakin
hartiavoimin.
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Lujatalossa on päättymässä ja alkamassa monia uusia kehityshankkeita. Paksu tilauskirjamme tarjoaa ilahduttavasti meille työtä tänäkin vuonna, mutta
haastaa henkilöstömme kehittymään ja
opettelemaan uutta sekä samalla hallitsemaan vanhatkin keinot. Suuressa Maine ja Luottamus -tutkimuksessa Lujatalo valittiin jo toistamiseen johtavaksi
rakennusliikkeeksi Suomessa. Lujataloa
pidetään vastuullisena yrityksenä, jonka toiminta on avointa ja läpinäkyvää.
Olemme tunnustuksesta vilpittömän
iloisia ja kiitollisia – se on saavutus, josta olemme kaikki nöyrän ylpeitä.
Alkaneen vuoden työlista on pitkä ja
rakentamisen ohessa keskitymme useisiin Lujatalon sisäisiin kehityshankkeisiin, jotka tulevat vahvistamaan ja sujuvoittamaan toimintaamme entisestään
sekä varmistamaan kilpailukykymme
myös tulevaisuudessa. Olemme myös
julkistaneet uuden strategian vuosille
2020–2025, jota lähdemme toteuttamaan asiakkaidemme ja ympäristön hyväksi. Odotamme työntäyteistä vuotta
luottavaisin mielin – yhdessä rakentaen.

Jussi Tanhuanpää
Toimitusjohtaja
Lujatalo Oy

Lujatalo Oy liikevaihto M€
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Referenssit Lujatalo

Tikkurilan kirkko
rakentuu allianssilla

Historiallinen
Ressun lukio palasi
juurilleen
Kuva Arkkitehtitoimisto Lehto Pelkonen Valkama

Lujatalo rakentaa Espooseen
uuden uimahallin
Espoon Matinkylässä on käynnistetty täysin uuden uimahallin rakennustyöt. Urakka
toteutetaan jaettuna urakkana
ja kohteen päätoteuttajana
toimii Lujatalo.
Espoon uimahalliverkko laajenee vuoden 2021 lopulla, kun pitkään toivottu
Matinkylän uimahalli valmistuu. Uimahalliin rakennetaan kahdeksanratainen
50 metriä pitkä uima-allas, opetusallas,
monitoimi-kuntoutusallas poreiluistuimin,

kahluuallas sekä kylmävesiallas. Myös liikuntarajoitteiset kuntalaiset on otettu uimahallin suunnittelussa hyvin huomioon
erilaisin esteettömyyteen liittyvin ratkaisuin.
Liikuntarajoitteisten lisäksi Matinkylän
uimahallin suunnittelussa on mietitty tarkkaan energiatehokkuutta: rakennus lämpiää
valmistuttuaan osittain maalämmöllä. Lisäksi katolle asennetaan aurinkosähköpaneelit, jotka tuottavat osan hallin sähkönkulutuksesta.
Uimahallin rakentamiskustannukset ovat
32,5 miljoonaa euroa.

Lujatalo rakentaa Tikkurilan kirkkoa allianssilla. Hankkeessa huolet, riskit ja onnistumiset ovat
suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajan kesken yhteisiä.

T

ikkurilaan rakentuu täysin uusi
kirkko ja sitä ympäröivä keskustakortteli. Kirkon lisäksi alueelle rakennetaan seurakunnan tiloja, liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja.
Suomessa kirkkoja rakennetaan harvakseltaan. Pelkästään se tekee hankkeesta erityisen kiinnostavan.
– Kirkkorakentaminen on asiakkaalle täysin räätälöity kohde, joka on myös aivan
uniikki. Kirkon lisäksi hankkeeseen kuuluu asuntoja ja asuntopihan alle sijoittuva
pysäköintihalli. Korttelissa on myös useita
muita eri toimijoita, kertoo hankkeen johtoryhmän jäsen, Lujatalon aluepäällikkö
Timo Salo-Tuisku.
Tikkurilan kirkon rakennushanke toteutetaan käyttämällä allianssimallia, joka tuo
samaan pöytään tilaajan (Vantaan seurakunnat), urakoitsijan (Lujatalo) ja kirkon suunnittelijat (Arkkitehtitoimisto OOPEAA).
Lisäksi allianssin toimintamallin projektiin
on luonut seurakunnan rakennuttajakonsultti Boost Brothers.
8
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Allianssin perusperiaate on se, että kaikki
osapuolet tietävät etukäteen hankkeen kokonaisbudjetin ja löytävät yhteistyöllä toteutusratkaisut sen puitteissa. Samalla allianssin
henki täytyy säilyttää eli kaikki osapuolet
pystyvät löytämään toiminnallisen sisällön,
muodollisen ratkaisun ja rakentamisen toteutuksen siten, että budjetin loppusumma
pysyy siellä missä pitää. Jokainen osapuoli tekee töitä hankkeen parhaaksi. Prosessin aikana kaikkien ammattitaito 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
tuovat hankkeeseen mukaan omaa osaamistaan: hienon arkkitehtuurin, toiminnalliset
ratkaisut ja ammattitaitoisen suunnittelun
ja rakentamisen, selventää Lujatalon suunnittelujohtaja Niila Aunio.

Milloin valita allianssi hankkeen toteutustavaksi?
”Allianssi vaatii kaverikseen kooltaan merkittävän hankkeen – tällöin puhutaan
joko erityislaatuisista tai valtavan kokoisista hankkeista. Kuten Tikkurilassa, kyseessä ei ole pelkkä kirkko, vaan hybridirakennus, jossa samassa rakennuksessa on erilaisia toimintoja, kuten kirkko, seurakuntatalo ja nuorisotilat ja vielä
asuntoja. Tällaisessa monimutkaisessa tilanteessa allianssi puolustaa paikkaansa – hanke luodaan allianssin kanssa, jossa tekijä ja arkkitehti ovat mukana.”
– Niila Aunio, suunnittelujohtaja, Lujatalo

Päijät-Hämeen keskussairaala laajenee
Lujatalo rakentaa Suomen toiseksi suurimman keskussairaalan uudisrakennuksen.
Urakan arvonlisäveroton arvo on noin 50
miljoonaa euroa sisältäen kohteen rakennustekniset työt. Lujatalon aiempia sairaalakohteita ovat muun muassa Meilahden
sairaala, Espoon sairaala ja Lohjan sairaala.
Lahdessa sijaitseva Päijät-Hämeen keskussairaala on Suomen toiseksi suurin
keskussairaala ja seitsemänneksi suurin
erikoissairaanhoidon tuottaja. Nyt rakennettava uudisrakennus korvaa nykyisen
1976 valmistuneen sairaalarakennuksen
vanhoja osia. Niin sanottu rakennusvaihe
seitsemän (RV7) käsittää keskusleikkausyksikön, synnytysten, vastasyntyneiden ja
naistentautien yksikön, operatiivisten vuodeosastojen sekä välinehuollon ja logistii-

kan tilojen uudisrakentamisen. Uutta toimitilaa rakennetaan noin 33 600 neliötä.
– Sairaalarakentaminen on Lujatalon
ydinosaamista. Olemme olleet tekemässä
useita sairaalahankkeita Uudenmaan yksikön voimin ja nyt pääsemme jälleen hyvin
merkittävän hankkeen pariin, toteaa Lujatalon aluejohtaja Lauri Porokka.
Keskussairaalassa työskentelevien ammattilaisten lisäksi toiminnan ja tilojen
suunnittelussa on kuultu päijäthämäläisistä asukkaista koostunutta asiakasraatia,
jonka jäsenet ovat tuoneet aktiivisesti omia
palveluiden käyttäjäkokemuksiaan ja ammatillista osaamistaan suunnitteluun.
Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2019 ja sairaalan on määrä olla valmis
vuonna 2022.

Vuonna 1892 valmistunut Helsingin Kalevankadulla sijaitseva Ressun (entinen Reaalilyseo) lukiotalo kuuluu Helsingin vanhimpiin koulurakennuksiin. Alkuvuonna
2018 alkaneessa perusparannuksessa uusittiin rakennuksen talotekniikka, parannettiin energiatehokkuutta sekä korjattiin julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Myös sisätiloja
ajanmukaistettiin modernin oppimisen vaatimusten mukaisesti tähän päivään. Rakennus palasi remontin myötä mahdollisimman
lähelle alkuperäistä väriä ja ulkonäköä.
Asemakaavassa rakennuksella on suojelumerkintäluokka ark eli se on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Mukana hankkeessa on ollut
Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön
toimiala ja Kaupunginmuseo.
Vanhassa arvorakennuksessa on näkyvillä lukuisia kiinnostavia arkkitehtonisia yksityiskohtia ja ajalle tyypillisiä rakenteita.
Yksityiskohdat ja yli 100 vuoden takainen
värimaailma on remontin myötä palautettu
mahdollisimman lähelle alkuperäistä.
Lujatalo peruskorjasi myös
Helsingissä sijaitsevan Alppilan
lukion
Vuonna 1959 valmistuneen lukion perusparannus piti sisällään kiinteistön alkuperäisen LVIA-tekniikan, viemäriverkoston
sekä sähköisten järjestelmien uusimisen.
Myös esteettömyyttä parannettiin, koulun
keittiö ruokaloineen uusittiin täysin ja tilaan rakennettiin uudet liikuntatilat.
Kohde on arvotettu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston mukaan luokkaan 2
eli rakennus on ajalleen tyypillinen ja sen
arkkitehtuurissa on laadukkaita piirteitä.

Luja-yhtiöiden sidosryhmälehti - Extra

9

Referenssit Lujatalo
• Uuteen SOTE-keskukseen sijoittuvat muunmuassa
nykyiset kunnan tarjoamat polikliiniset sosiaali- ja
terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon osastohoito,
kuntouttava osastohoito ja psykiatrinen perustason
osastohoito sekä akuuttivastaanotto ja päivystys.
• 55 sairaansijaa (sisältäen 4 valvontapaikkaa)
• 8 psykiatrisen osaston sairaansijaa
• Kaikki potilashuoneet yhden hengen huoneita
• Yli 100 vastaanottohuonetta
• Laajuus n. 15 150 m²
• Investoinnin hinta 37,5 miljoonaa euroa

”Smart
Technology
Hubin on määrä
valmistua vuoden
2021 loppuun
mennessä.”
Havainnekuva työn alla olevasta Smart Technology Hubista.
Kuva Wärtsilä.

Havainnekuva uudesta SOTE-keskuksesta.
Kuva; Raami Arkkitehdit Oy

Lujatalo urakoi Wärtsilän Smart Technology Hubin

Uusi SOTE-keskus on Varkauden vetovoimatekijä

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

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

Pääurakoitsijaksi Wärtsilän Smart Technology
Hubiin valittiin Lujatalon Pohjanmaan alueyksikkö, jolla on aiempaa kokemusta suurten hankekokonaisuuksien onnistuneesta
läpiviennistä. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2019. Työmaa on merkittävä; keskuksen
rakennusala on lähes 60 000 brm2. Keskuksen viereen rakennetaan samanaikaisesti toimistorakennus, jonka rakennusala on noin
15 000 brm2. Rakennus kohoaa korkeimmillaan 36 metriin. Merkittä-

Käynnissä oleva rakennushanke on arvoltaan 37,5 miljoonaa euroa. Hanke kuuluu
niin sanottuun kolmen keskuksen malliin,
johon kuuluvat Kuopio, Varkaus ja Iisalmi.
Alueiden elinvoimaisuuden yksi tärkeä tukipilari on laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut.
Lujatalon Itä-Suomen alueyksikkö rakentaa SOTE-keskuksen elinkaarihankkee-

vää on myös investointi. Kyseessä on
200 miljoonan euron kokonaisuus, josta rakentamisen ja talotekniikan osuus on
130 miljoonaa euroa.
Wärtsilän mukaan kokonaisratkaisu toi sopimuksen Lujatalolle. Tilaaja painotti kokemusta toteuttajajoukkuetta valittaessa.
– Lujatalolla oli tarjota paras kokonaisratkaisu, jonka toteuttaminen on mahdollista
suunnitellussa aikataulussa. Uskomme tällä
valinnalla olevan myös positiivisia alueellisia

Ainutlaatuinen muutoskohde Vaasan ABB:lle
Lujatalon Pohjanmaan alueyksikkö toteutti viime vuonna kiinnostavan muutoskohteen Vaasan ABB:n tehdastiloissa.
Aiemmin tehtaana palvelleesta valtavasta
tehdashallista lohkaistiin osa yrityksen toimistotilaksi.
– Tehdasrakennuksesta lohkaistiin
22 000 neliön pala kakkoskerroksesta eli
300x50 metriä kokoinen tila ABB:n uutta
toimistoa varten, kertoo Lujatalon työpäällikkö Juha Sainio.
– Kohteena tämä oli meidän yksilöllemme, mutta myös Lujatalolle aivan ainutlaatuinen.
Sainion mukaan kaikki pinnat olivat raakapinnassa, josta ryhdyttiin työstämään
toimistotilaa. Rakennus on suojeltu, joten
julkisivuun ei saanut koskea talon päädyn
pientä muutosta lukuun ottamatta. Huomiota herättää toimistotilan yhtenäinen
pitkä 300-metrinen käytävä, jonka molemmilla puolilla on tyylikkäästi suunniteltuja tiloja.
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– Pitkä käytävä oli haastava toteuttaa,
mutta selvisimme siitä tarkalla työvaihesuunnittelulla, aikataulutuksella ja töiden
valvonnalla. Myös esimerkiksi julkisivun
ikkunat vaihdettiin vastaamaan vanhaa. Sisätiloihin jätettiin myös betonipalkkeja ja
muita yksityiskohtia muistuttamaan talon
aiemmasta käytöstä.
Puun oivaltava ja monipuolinen käyttö
jatkuu linjakkaasti koko uusitun toimistotilan läpi. Tilassa on lukuisia näyttäviä
seinäverhoiltuja levyjä, vinoja neuvottelukoppeja ja useita kiinnostavia arkkitehtonisia ratkaisuja.
– Ihan hetkessä ne eivät syntyneet, vaan
etsimme parasta mahdollista toteutusta yhteistyössä arkkitehdin kanssa. Kaikki kirvesmiestyöt, kuten seinäverhoukset ja osaamista vaativat maisemaportaat, on tehty
käsin Lujatalon oman henkilöstön toteuttamina. Työtä on ollut paljon ja toteutusaika vuosi, joten kiireisimpään aikaan työmaalla teki töitä noin 140 henkilöä.

työllisyysvaikutuksia rakennusprojektin aikana, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja
Vesa Riihimäki.
Rakentaminen työllistää noin 250-300 rakentamisen ammattilaista. Smart Technology
Hubin on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.
– Tämä on hieno ja Suomen mittakaavassa
ainutlaatuinenkin rakennushanke ja on kiinnostavaa olla mukana rakentamassa sitä, sanoo
Wärtsilän työmaan työpäällikkö Juha Sainio.

na, ja sinne tulee sijoittumaan muun muassa nykyiset kunnan tarjoamat polikliiniset
sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon osastohoito, kuntouttava osastohoito ja psykiatrinen perustason osastohoito sekä akuuttivastaanotto ja päivystys.
Rakennustyöt käynnistyivät viime toukokuussa ja rakennus valmistuu tämän
vuoden lopussa.

SOTE-keskuksen suunnittelussa käytettiin apuna Lujatalon Lujariihi-työpajamenettelyä, jonka avulla lisätään
suunnittelun tehokkuutta ja sitoutetaan
hankkeen eri osapuolet saumattomaan
yhteistyöhön. Lujariihi-toimintatapaa
käyttämällä saadaan aikaan innovatiivisia ratkaisuja, synnytetään luottamusta ja varmistetaan tiedon tehokas
jakaminen.

Kuopion Savilahti täydentyy tornitalolla
Osuukunta KPY:n viime syyskuussa koko omistukseensa hankkima Kuopion Technopoliksen alue jatkaa
kehittymistään. Ennen Technopoliksen alueena tunnettu kampus sai osakekaupan myötä myös uuden
nimen, KPY Novapolis. Viestikadun kampus laajenee jälleen, kun alueelle valmistuu 16-kerroksinen tornitalo. Taloa rakentaa Lujatalo.
Työn alla on Osuuskunta KPY:n seuraava
investointi, 23,5 miljoonan rakennushanke
Kuopion Viestikadulla. Lujatalon työpäällikkö Ari Jokelainen kertoo vaativan, mutta mielenkiintoisen hankkeen etenevän aikataulussa.
– Aikataulu on kieltämättä tiukka ja sijaintina uusi tornitalo on haastavassa paikassa.
Myös aivan tontin vieressä on vilkas kevytliikenteen väylä, jonka suhteen meidän on oltava erityisen tarkkoja.
KPY Novapoliksen toimitusjohtajan Hannu Erosen mukaan tornitalo edustaa hyvin
alueen rakentamistyyliä. Rakentamisessa on
huomioitu ympäristö ja vastuullisuus.
– Nyt rakenteilla olevaan tornitaloon tulee
kaukokylmä, eli talon jäähdytys otetaan Savilahden syvänteestä. Valaistus pyritään tekemään siten, että hyödynnetään luonnonvaloa
mahdollisimman paljon, teknologian avulla
luonnollisesti.

Rakennus on vilkkaassa solmukohdassa,
jossa toisella puolella rakennusta on moottoritie, toisella puolella kulkee junarata. Äänieristyksessä helpottaa taloon asennettavat
Lujabetonin betonielementit.
– Betonielementtiratkaisu toimii hyvin,
koska sillä päästään erittäin tehokkaaseen äänieristykseen. Rakennuksen elementit ovat
sinisiä ja ne on maalattu jo valmiiksi Lujabetonin tehtaalla.
Taloa rakentavaan Lujataloon Hannu Eronen on ollut tyytyväinen.
– Olemme tehneet Lujatalon kanssa yhteistyössä innovatiivisia ratkaisuja, joilla hanke on kehittynyt entistä joutuisammin. Arvostan sitä, että näissä isoissa hankkeissa ei
olla pelkästään papereihin suuntautuneita,
vaan haetaan parhaimpia ratkaisuja myös
käytännön työn kautta.

Luja-yhtiöiden sidosryhmälehti - Extra
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Asuntorakentamisen referenssit
Honkakoteja
senioreille
Kuopioon valmistui Lujatalon rakentamana
27 kaksiota seniorien käyttöön. Kaikissa asunnoissa on oma sauna ja iso lasitettu parveke.
Asuntoja rakennettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota esteettömyyteen ja omatoimista
elämistä helpottaviin ratkaisuihin. Rakennusaika alkoi elokuussa 2018 ja kohde valmistui
nollavirheluovutuksena syyskuussa 2019.

Kaupunkikoteja Oulun ydinkeskustasta
Lujatalo on rakentanut omia uusia Lujakoteja Oulun Limingantulliin, loistavalle
paikalle palvelujen läheisyyteen. Kerrostalo
on kuusikerroksinen, jossa on 70 asuntoa.
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee Lujatalon Oulun alueyksikkö.

• 27 asuntoa
• Urakan arvo 2,63 me
• Rakennuttaja Kuopion
Vanhustenkotiyhdistys

Vantaalle 117 asunnon
asuinkerrostalo

• 70 asuntoa
• Lujatalon Lujakoti-kohde
• 11,5 me

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman
tilaama KVR-urakka on rakenteilla Vantaan
Tikkurilaan. Kyseessä on täydennysrakennushanke Tikkurilan keskustaan hyvälle paikalle aivan Keravanjoen viereen.
• 117 asuntoa
• Hanke valmistuu 11/2021

”Lujatalo on
asuntorakentamisen
aallonharjalla”

Kuva Arkkitehdit
Hannunkari & Mäkipaja

NREP:lle 404 asuntoa Espooseen
NÄKYMÄ HENTTAAN PUISTOTIEN RISTEYKSESTÄ

SSR YLISMÄENTIE

18.5.2017
YLISMÄENTIE 12, KORTTELI 21045 / TONTTI 1

Lujatalo rakentaa pohjoismaiselle kiinteistösijoitusyhtiö NREP:lle uuden asuinkorttelin Espooseen. Olarin ja Suurpellon välissä sijaitseva alue pitää sisällään lamellitalon,
jossa on viisi porraskäytävää ja kolme pistetaloa. Rakennuksiin tehdään 404 asuntoa.

Joensuuhun
uusia kerrostaloja
As Oy Joensuun Serpentti on Avain Rakennuttaja Oy:n kohde, jota urakoi Lujatalo.
Kohteessa on kaksi hissikerrostaloa, joihin
valmistuu 51 asumisoikeusasuntoa. Talot
sijaitsevat Varaslammen läheisyydessä kävelymatkan päässä Joensuun keskustasta.
• 51 asuntoa
• Kohde valmistuu
maaliskuussa 2020
• Hankkeen arvo 5,1 me
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Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy
Eiranranta 7, 2-L1
00150 HELSINKI
09 - 6844750 www.hannunkari-makipaja.com

• 404 asuntoa
• Hanke valmistuu 6/2021
• Arvo n. 59 me

Uusia Lujakoteja
Helsingin Kontulaan

Lappeenrannan Tyysterniementielle
uusia koteja
Lujatalo pääurakoi kahta asuinkerrostaloa Lappeenrannan Asuntopalvelulle.
Taloja ympäröivät upeat maisemat – metsä
ja Saimaa näkyvät monista talon tilavista
parvekkeista. Uudiskohteeseen valmistuu
kaksi asuinkerrostaloa, joihin tulee yhteensä 56 asuntoa.

• 56 asuntoa
• Kohde valmistuu
helmikuussa 2020
• Hankkeen arvo 5,3 me

Kruunuvuorenrantaan uusia asuntoja
Lujatalo rakentaa uudelle Helsingin Kruunuvuorenrannan merelliselle asuinalueelle
ATT:lle vuokra-asuntoja ja palveluja.
Alueelle rakentuu asuinkerrostalo, jossa on
108 asuntoa ja liiketiloja.

• 108 asuntoa
• Hanke valmistuu 8/2021

Kontulan keskustaan rakentuu uusia Lujakoteja. Asuinrakennus rakennetaan vanhalle asuinalueelle, johon naapurusto on jo
asettunut, palvelut valmiina ja ympäristö
rakennettu.
• 72 asuntoa
• Hanke valmistuu kesäkuussa

Luja-yhtiöiden sidosryhmälehti - Extra
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Asuntorakentamisen referenssit
Haluatko tutustua Pirkkalan
keskustakortteliin paremmin?
Lataa Telian AR-sovellus ja voit katsoa
mallia kolmiulotteisesti!
Lataa AR by Telia -sovellus ja skannaa koodi

Lujatalossa tehtiin vuoden pohjatyö strategian 2020-25 luomiseksi,
ja matka jatkuu.
Teksti Tuija Schmidt

L

• 48 asuntoa
• Hankkeen arvo 18,0 me

• 43 asuntoa
• Arvo 7 me

Lapuan parhaimmalle paikalle
uusia upeita koteja

Seinäjoen keskustaan, uuden torin laidalle, valmistui viime vuonna 48 asunnon Seinäjoen Rauniontorni. Lujatalon omaa tuotantoa oleva talo koostuu asunnoista sekä kerrosten 1-2 liiketiloista.
Kohde on loppuunmyyty.

Lujatalo rakennuttaa ja rakentaa Lapuan parhaimmalle paikalle,
historiallisesti merkittävälle patruunatehtaan alueelle, joenvarrelle, muuttovalmiin kahdeksankerroksisen kerrostalon. Kerrostalo
valmistui viime vuoden lopulla.
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Tutustu Lujatalon
vastuullisuuteen
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Seinäjoen keskustaan uusia
Lujakoteja

maan syntyi vielä tarkentavia sanoja,
kuten työn merkityksellisyys ja jatkuva oppiminen sekä innovatiivinen
ratkaisukyky ja käyttäjien tarpeet.
Päämääriksi vuonna 2025 määriteltiin sekä numeerisia tavoitteita,
kuten liikevaihto ja kannattavuus,
henkilöstön tyytyväisyys, NSI ja
tapaturmataajuus että toiminnallisia tavoitteita, kuten asiakkaan lisäarvo ja digitaalisen rakentamisen
tuoma kilpailuetu.
Kevään 2020 aikana luodaan strategian käytäntöön viemisen toimenpiteet eli jalkauttaminen ainakin ensimmäiselle
strategiavuodelle sekä määritellään toiminnalliset tavoitteet
mitattaviksi suureiksi. Tämä työ on parhaillaan tekeillä.
Koko strategiatyön takana on yrityksen omistajien tahtotila, johon strategia ja sen jalkauttavat toimenpiteet sekä
asettamamme tavoitteet vastaavat. Strategiatyön aikana
syntyi myös ensimmäinen määrittely siitä, mitä vastuullisuus on Lujatalossa ja miten se kytkeytyy YK:n Agenda
2030 -tavoitteisiin.

vä

Kuva Samuel Hoisko

lutien varteen tuleva As Oy Pirkkalan Kasööri. Korttelin kerrostalojen takana tulee
olemaan tornitalo (alustava havainnekuva).
Sen ulkoasuksi määrättiin tontinluovutuskilpailussa vaalea.
Taloja ympäröivät monipuoliset palvelut
kuten tori, ruokakaupat, ravintolat, kahvilat
ja julkiset liikenneyhteydet. Korttelin toisella
suunnalla on vapaa-aikakeskus, jossa sijaitsee
keskusurheilukenttä tenniskenttineen. Vähäjärven rantaan on vain parisataa metriä.

• Kuusi kerrostaloa, joihin 600-700
asukasta 300-350 asuntoon
• Taloista kolme kuusikerroksisia,
yksi nelikerroksinen ja yksi 16kerroksinen tornitalo
• Lujatalo käynnistää ensimmäisen talon rakentamisen maaliskuussa 2020
• Maantasokerrokseen tulee liike- ja
toimistotiloja. Neuvotteluja käydään
yritysten ja Pirkkalan kunnan kanssa
• Ensimmäiseen rakentamisvaiheeseen
kuuluu kolme taloa Suupantien ja
Koulutien kulmassa, seuraavaksi lähtee liikkeelle 16-kerroksinen tornitalo
• Koko korttelin valmistumisajankohta
on 2025

S

trategiatyö polkaistiin käyntiin strategiapäivillä Tuusulassa marraskuussa 2018.
Siellä työpajatyyppisesti
käsiteltiin tulevaisuutta käsitteleviä kysymyksiä kuten ”mihin
tämä maailma on menossa” ja
”mitä tarkoittaa, että rakentaminen muuttuu palveluksi”. Lujatalon hallituksen jäsen Reijo Karhinen piti myös inspiroivan esityksen
uudistumiskyvystä ja asiakaskokemuksesta.
Viime vuoden kevät käytettiin tulevaisuudenkuvan määrittelyyn. Asumisen tulevaisuudesta järjestettiin avoin kysely, lukiolaisille pidettiin
työpaja ja hallitus määritteli rakentamisen tulevaisuudenkuvaa ja liiketoiminnan suuntaviivoja. Näiden lopputulemana luotiin yleisiä megatrendejä tarkempi näkemys
siitä, millaisessa maailmassa rakennamme vuonna 2025.
Uskomme tiedolla johtamisen, vastuullisuuden, asiantuntijuuden ja kokonaisuuksien hallinnan olevan tuolloin erityisen tärkeässä roolissa.
Seuraavaksi määrittelimme vision, eli horisontissa siintävän yrityksen tavoitteen. Sen halusimme olevan kokoelman adjektiiveja, millainen haluamme yrityksenä olla.
Rehti, vakaa ja ketterä kuvaavat perheyrityksemme juuria
ja arvoja. Kestävä ja asiakkaan odotusten ylittäjä nivovat
puolestaan juuret nykyhetkeen ja tulevaan. Kaiken perustana ovat LUJAT arvot.
Vision ja tulevaisuudenkuvan määrittelyn jälkeen käytiin käsiksi itse strategiaan ja niihin päämääriin, mihin
strategisilla toimilla tähdättäisiin. Strategiatyötä tehtiin
johtoryhmän toimesta normaalin yrityksen johtamisen
ohella intensiivisesti aina keväästä loppuvuoteen 2019 asti,
joten panostus oli suuri, ja se vaati venymistä ja joustoa.
Strategiatyöhön osallistettiin henkilöstöä pienryhmätyön
kautta. Yhdessä tekemällä saatiin selvät kaksi suuntaviivaa – henkilöstö ja kokonaispalvelu – strategian painopisteiksi ja vielä vastuullisuus ikään kuin sateenvarjoksi,
joka kattaa molemmat. Kumpaakin painopistettä kuvaa-

Vastuullisuus

Kokonaispalvelu

Henkilöstö

ä

Pirkkalan keskustakortteli
pähkinänkuoressa

ujatalo toteuttaa Pirkkalan
ydinkeskustaan keskustakorttelin, johon rakennetaan yhteensä
300-350 asuntoa ja maksimissaan kymmenen liiketilaa. Lisäksi kortteliin rakennetaan 141 autopaikan pysäköintilaitos. Korttelin arvioidaan valmistuvan
viimeistään vuonna 2025.
Kortteliin rakennetaan As Oy Pirkkalan
Laamanni Suupantien reunassa, nelikerroksinen Koy Pirkkalan Lautamies ja Kou-

Matka kohti Lujatalon uutta strategiaa

aa

er

Jättimäinen
keskustakortteli
rakentuu Pirkkalaan

Kolumni
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Kirjoittaja on Lujatalon kehitysjohtaja.
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Lujatalon uutiset

Lujatalo pysynyt rakennusalan
parasmaineisimpana
Lujatalolla on T-Median vuosittain toteuttaman Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan rakennusalan paras maine. Nyt jo toista vuotta peräkkäin. Viimeksi syksyllä 2019 toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin koko toimialan ja kuudentoista suurimman rakennusliikkeen mainetta suuren
yleisön keskuudessa. Toimialan mainetyössä on yhä paljon tekemistä.
Teksti Jussi Hirvelä

R

akennusalan yleinen maine on
edelleen pohjalukemissa muihin toimialoihin verrattuna,
vaikka onkin hieman parantunut vuosi vuodelta. Huonoimmat arvosanat tulivat tutkimuksen mukaan toiminnan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä,
tuotteista ja palveluista sekä vastuullisuudesta. Näillä tekijöillä on suurin vaikutus
ihmisten käyttäytymiseen, eli esimerkiksi siihen, ovatko he halukkaita ostamaan
tuotteita tai suosittelemaan niitä tai kiinnostuneita hakeutumaan alalle töihin. Siksi
ne ovatkin keskeisimpiä kehittämiskohteita
maineen kannalta.
Rakennusalan kokonaismainetta tarkasteltaessa Lujatalo pysyi yhä kärkipaikalla ja

vieläpä hieman paremmalla tuloksella kuin toimintaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin.
edellisenä vuonna. Kärkipaikalle pääsy vaa- Haluamme osoittaa sidosryhmillemme päivittäin, että toimimme oikein ja vastuultii paljon työtä, mutta sieltä on varsin
lisesti – yhteiskunta ja ympäristö
”helppoa” sukeltaa alas. Lujatalo
huomioiden. Toiminta tulee
on kuitenkin onnistunut paranolemaan jatkossakin avointa
tamaan mainettaan hieman
joka vuosi sen viisivuotisen
”Kärkipaikalle ja läpinäkyvää. Palvelumme
laatuun ja asiakaskohtaamimittaushistorian aikana.
pääsy vaatii
siin tulemme kiinnittämään
Maine ei rakennu pelkällä
paljon työtä.”
entistäkin enemmän huomarkkinoinnilla ja viestinmiota. Kaikkeen tähän tekenällä. Toki nekin ovat merkitmiseen luovat suomalaisen pertävässä roolissa. Keskeisintä on,
heyhtiömme Lujat arvot ja etiikka
että sanat ja teot vastaavat toisiaan,
erinomaiset eväät ja suuntaviivat.
jotta viestintä on uskottavaa.
Vaikka Lujatalon maine onkin toimialan huippua, meillä ei ole varaa jäädä tyy- Kirjoittaja on Luja-yhtiöiden
tyväisenä lepäilemään laakereillamme, vaan brändi- ja viestintäjohtaja.

Lujatalo laajensi
toimintaansa
Turun ja
Jyväskylän
alueille
Turku on kasvava ja kehittyvä markkina-alue, joka tarjoaa
Lujatalolle paljon potentiaalisia
menestymisen mahdollisuuksia.
Myös Jyväskylässä rakennetaan
jälleen vilkkaasti. Lujatalo avasikin molempiin kaupunkeihin
uudet alueyksiköt. Turun yksikköä vetää aluejohtaja Ari Mäkinen ja Jyväskylän alueyksikköä
Kosti Rasinaho.
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Lujatalo työturvallisuuden
silmin 2019
Teksti Ville Vatanen

V

uosi 2019 oli työturvallisuuden näkökulmasta monella tavalla
Lujatalon historian paras. Lujatalon oman henkilöstön tapaturmataajuudessa saavutimme tähän mennessä matalimman
tuloksen – 13,3 tapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia.
Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenyritysten tapaturmataajuuden keskiarvo on vakiintunut viimeisen viiden vuoden aikana tasoon 18-22 tt/Mh.
Lujatalo on parantanut tulostaan hienosti koko menneen vuoden
ajan, mutta vielä ei ole syytä jäädä laakereille lepäämään. Sen lisäksi että
tapaturmat voidaan ennakoida ja kitkeä henkilöstön hyvinvoinnin ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi, matala tapaturmataajuus on erinomainen
vetovoimatekijä sekä työntekijöille, että toimihenkilöille kuin tilaajillemmekin. Vastuullisuuden merkitys kasvaa vuosi vuodelta ja henki-

löstöön panostavana kotimaisena perheyhtiönä meihin on jo totuttu
katsomaan ylöspäin. Haluamme näyttää hyvää esimerkkiä jatkossakin.
Turvallisuushavaintojakin tehtiin ennätysmäärä edellisenä vuonna,
ja 2020 tuskin jää edeltäjäänsä huonommaksi tässäkään suhteessa. Liekö turvallisuushavainnoillamme vaikutusta tapaturmataajuuteemme?
Ainakin useiden rakennusalalla tehtyjen tutkimusten perusteella näin
on. Itse allekirjoitan tämän väitteen täysin, ja siitä syystä turvallisuushavainnoista ja muusta turvallisuudesta palkitsemista kehitetään jatkuvasti
parhaan lopputuloksen saamiseksi.
Kirjoittaja on Lujatalon työturvallisuuspäällikkö.

Henkilöstökuulumiset
Lujatalo vahvasti
mukana eri
koulutusohjelmissa
Luja-yhtiöt teki merkittäviä lahjoituksia neljälle eri
ammattikorkeakoululle.
Yksi lahjoituksen saaneista
yrityksistä on Metropolia,
jolle lahjoitus mahdollistaa
opetuksen jatkuvan kehittämisen.
Yritysyhteistyö oppilaitosten ja rakennusalan yritysten välillä hyödyntää kaikkia: oppilailla on mahdollisuus oppia aitojen tilanteiden kautta
ja päästä yrityksissä kiinni jo oikeisiin
töihin, yritykset pääsevät kontaktiin
opiskelijoiden kanssa ja pystyvät tuottamaan heidän avullaan hyvää tietoa
sekä oppilaitokset ja opettajat pääsevät seuraamaan rinnalla sitä, mitä koko
alalla tapahtuu. Hyvänä jatkumona
tähän seuraavat vielä opiskelijoiden
opinnäytetyöt.

Muuntokoulutettavat juhlivat
valmistumistaan
Muuntokoulutus on Rakennusteollisuus RT:n ja rakennusalan yritysten ideoima vastaus alan
työvoimapulaan. Käytännön opetuksesta vastaa Saimaan ammattikorkeakoulu. Opintojen
aloittamisen vaatimuksena oli joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Lujatalo oli
vahvasti mukana uudessa hankkeessa.
– Tämä on ensimmäinen koulutus laatuaan tällä vaativuustasolla, sanoo opiskelijavalinnoissa mukana ollut Lujatalon henkilöstöjohtaja Tapio Huttunen.
Saimaan ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman
koulutuspäällikkö Kirsi Taivalantti iloitsi yhdessä valmistuneiden kanssa. Hän kiittää erityisesti yhteistyötä Lujatalon kanssa.
– Yritysten sitoutumisen asteissa oli eroja, mutta Lujatalo nousi sekä meidän että opiskelijoiden mielestä esiin erityisen positiivisena yhteistyökumppanina. Olen pitkään tehnyt
alalla töitä ja tämä jää yhtenä onnistuneimmista hankkeista mieleen.

Yksi valmistuneista on Lujatalolle töihin palkattu Eija Tikkanen, joka on koulutukseltaan tradenomi ja on asunut viimeiset kahdeksan vuotta Dubaissa. Kuvassa
mukana Lujatalon Ressun lukion työmaan vastaava työnjohtaja Tauno Hiltunen.
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Toimitusjohtajilta
Ennätyskiireinen betonivuosi 2019

L

ujabetonin vuosi 2019 oli vilkas ja ennätyksellisen kiireinen. Myyntimme ja tehtaamme toimivat ennätysvauhdilla,
Lujabetonin liikevaihdon kasvaessa viime
tilikaudella yli 10 %. Tämä siitäkin huolimatta, että suhdanteen kääntymisestä
alaspäin oli jo selviä merkkejä markkinassa.
Viimeaikaiset uutiset ja tilastot viestittävät vahvasti, että rakentamisen vauhti normalisoituu Suomessa, mutta pääkaupunkiseudun vauhti ei kuitenkaan
näytä hidastumisen merkkejä. Tästä esimerkkinä Lujabetoni teki historiansa
isoimman valmisbetonikauppansa juuri
pääkaupunkiseudulle, jossa toimitamme 80 000 kuutiota valmisbetonia Raide-Jokeri-pikaraitiotiehankkeelle. Myös
elementtitoimitukset pääkaupunkiseudun asuntorakentamiseen tekivät meillä uuden ennätyksensä ja vauhti näyttää
jatkuvan edelleen kuluvana vuonna. Samoin Ruotsissa elementtitoimituksemme olivat vilkkaampia kuin koskaan, lähinnä Kiirunan rakentamisen vetämänä.
Tukholman valmisbetonimarkkina sen
sijaan pysyi vaisuna asuntorakentamisen
romahdettua siellä.
Investointipuolella Järvenpään megatehtaan ylösajo on ollut iso urakka yrityksellemme – uutuustuotteemme Superlaatan asiakastyön ohella – mutta
samaan aikaan olemme tehneet paljon
muutakin. Ouluun rakennettiin uusi
valmisbetonitehdas. Lahden uusi täysmobiili valmisbetonitehdas teki huo-
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mattavia volyymejä ohitustieprojektissa.
Kärsämäen ja Tukholman uudet valmisbetonitehtaat käynnistettiin ja saatettiin
tuotantoon vuoden aikana. Muita isompia tai pienempiä investointeja tehtiin
paljon ja saimmekin merkittävän investointiohjelmamme lähes valmiiksi.
Tuotekehityspuolella olemme ahkeroineet Superlaatan jatkoinnovaatioiden parissa. Esimerkkinä tästä Superlaattaan tehtaalla integroitava valmis
parvekelaatta on nyt valmis ja sen tuotanto alkamassa. Toinen uusi, suorastaan
kerrostalorakentamisen mullistava innovaatiomme Superlaatan jatkoksi alkaa
olla julkistamista vaille valmis. Valmisbetonipuolella uutuustuotteemme LujaFlow-pintabetonin toimitukset ovat
olleet vilkkaita. Loppuvuodesta toimme
markkinaan ensimmäisen CO2-kompensoidun valmisbetonin, käsityksemme mukaan maailman ensimmäisenä.
Tuotekehitystä jatketaan täydellä teholla. Keskitymme edelleen asiakkaidemme
rakentamista helpottaviin ja tehostaviin
betoniratkaisuihin.

”Tuotekehityspuolella
olemme ahkeroineet
Superlaatan
jatkoinnovaatioiden
parissa.”
Välillä on myös luopumisen aika:
myimme loppukesästä pihakivitehtaamme Oulusta ja lopetimme harkkojen valmistuksen kokonaan. Aika ajoi harkkorakentamisen ohi ja jäimme liian pieneksi
pihakivivalmistajana. Tehdas ja sen henkilöstö löysivät hyvän kodin alan markkinajohtajan huomasta. Keskitymme Oulussa nyt täysillä valmisbetoniin uuden
erittäin tehokkaan tehtaamme turvin.
Henkilöstömme rooli yrityksen menestykseen on keskeinen – työhönsä sitoutuneiden lujabetonilaisten kova työ
on mahdollistanut toimintamme kasvun

perustan. Asiakkaiden luottamus meihin
on realisoinut kasvun todeksi ja kiitänkin kaikkia asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneita koko vilkkaasta vuodesta 2019.

Lujabetoni Oy
LUJABETONI
OY liikevaihto
LIIKEVAIHTOM€
M€

156

170

188

Mikko Isotalo
Toimitusjohtaja
Lujabetoni Oy

2017

2018

2019
2020
O S A A V A

S U O M A L A I N E N

P E R H E Y H T I Ö

Lujabetoni Oy henkilöstö
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Lujabetonin uutiset
Lahden ohitustielle
betonia

Uusia tehdasavauksia
Kuva Liikennevirasto
Suomen suurin elementtitehdas
toiminnassa Järvenpäässä
Lujabetonin Järvenpäässä sijaitsevan megatehtaan ylösajossa on tehty tiukasti koko
vuosi töitä. Tehtaan oheen avattu valmisbetonitehdas on ollut jo pitkään täydessä toimitusvalmiudessa ja palvelee pääkaupunkiseudun asiakkaita. Tehtaan toimitusalue
ulottuu Järvenpäästä koko pääkaupunkiseudulle ja Järvenpään lähialueille.
Lujabetoni Järvenpää
• 30 000 neliömetriä korkeaa
tuotantotilaa
• 5 000 neliömetriä toimistotilaa
• 25 hehtaarin maa-alue

Ouluun uusi korkean kapasiteetin
valmisbetonitehdas
Lujabetoni perusti viime vuonna Ouluun
uuden korkean kapasiteetin valmisbetonitehtaan, jonka 120 m³ tuntikapasiteetin
turvin Lujabetoni pystyy toimittamaan
Pohjois-Suomen alueen suuretkin valmisbetonikohteet nopealla aikataululla.
– Saimme investoinnin juuri oikeaan aikaan valmiiksi ja nyt sen myötä meillä on
Oulussa moderni ison kapasiteetin valmisbetonitehdas varatehtaineen, sanoo Lujabetonin Oulun tehdaspäällikkö Ari-Pekka Kähkönen.
– Tulossa on suuria kohteita kuten esimerkiksi uusi Lasten- ja naistensairaala sekä Hailuodon silta. Lisäksi kerrostalorakentaminen
on edelleen hyvällä mallilla Oulun alueella.
Lisäksi Lahden uusi täysmobiili valmisbetonitehdas on ollut täydessä vauhdissa Lah-

den ohitustieprojektin toimituksissa. Myös
Tukholmassa ja Kärsämäellä käynnistettiin
uudet valmisbetonitehtaat.

Lujabetoni mukana Ruotsin markkinoilla
Tukholman alueen rakentamisen hiljentymiseen löytyy syitä pitkään kestäneestä
pääkaupunkikeskeisestä asuntoboomista,
markkinan ylikuumenemisesta, sääntelyn
kiristymisestä ja Ruotsin talouskasvun hidastumisesta. Näistä on seurannut kuluttajien lainanoton nopea tiukentuminen ja
kysynnän jyrkkä lasku asuntomarkkinassa.
Tukholman ulkopuolella asuntorakentaminen on kuitenkin jatkunut vilkkaana.
Vaikka Tukholman alueen betonintuottajille kuluvan vuoden asuntorakentamisen
betonimenekki on tähän mennessä 10 %
viime vuotta alhaisempi, näkee Lujabetonin
tytäryhtiö Lujabetong AB:n toimitusjohtaja
Sebastian Törner valoa tunnelin päässä.
– Tukholman asuntorakentaminen ei tule
loppumaan, vaan sen tarve tulee aina olemaan voimakasta polarisoitumisen sekä suuren muuttoliikkeen takia.
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Pohjois-Ruotsin voimakasta rakentamista
selittää muun muassa mittavat kaupunkien
siirtoprojektit, kun kaksi kaupunkia Kiiruna ja Jällivaara siirretään kaivostoiminnan
alta kokonaisuudessaan toisaalle. Kiirunassa
keskustan siirto on alkanut konkreettisesti ja esimerkiksi betonielementtejä toimitetaan uuteen kaupunkiin huikeita
”Tukholmassa
määriä.
tarvitaan
Lujabetonin osakkuusyhtiö Prefabmästarna Sverige AB on vallannut
edelleen
uutta jalansijaa Pohjois-Ruotsin markasuntoja.”
kinoilla. Pohjois-Ruotsin Öjebynissä sijaitseva elementtitehdas valmistaa kaikkia
asunto- ja toimitilarakentamisen betonielementtejä.
– Pohjois-Ruotsissa on erittäin hyvä markkinatilanne, kertoo Prefabmästarna Sverige
AB:n toimitusjohtaja Fredrik Kristiansson.

Lujabetoni toimittaa Lahden ohitustie
-hankkeeseen 60 000-70 000 kuutiometriä betonia. Työt alkoivat kesällä 2019. Tilauksen myötä Lujabetoni investoi uuteen
tehokkaaseen mobiiliin valmisbetonitehtaaseen turvatakseen riittävän suuren toimituskapasiteetin kohteessa.
Lujabetoni toimittaa valmisbetonit yhteen tämän hetken mittavimmista maantiehankkeista. Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
-hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12
Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Lahden eteläisen kehätien Lahden pää sisältää useita teknisesti
vaativia rakennuskohteita. Lujabetonin betonitoimitukset koostuvat paalulaatoista,
siltojen betoneista, kallioon louhittavan
Liipolan kalliotunnelin ruiskubetonista
sekä Patomäen betonitunnelin betoneista. Betonitoimitusten laajuutta hankkeessa
kuvaa se, että sen betonimäärillä hoidettaisiin koko Lahden talousalueen normaali
betonitarve lähes kahden vuoden ajan.

Raide-Jokeri -pikaraitiotiehanke
toi Lujabetonille sen historian
suurimman valmisbetonikaupan
Pääkaupunkiseudun liikennettä merkittävästi helpottavan Raide-Jokeri -pikaraitiotiehankkeen rakentaminen aloitettiin viime
kesänä. Urakka kestää neljä vuotta. Hankkeen valmisbetonitoimittajaksi valittiin
Lujabetoni. Jopa 80 000 kuution valmisbetonikauppa on yritykselle sen historian
suurin valmisbetonikauppa.
Lujabetoni tulee hoitamaan mittavan hankkeen koko valmisbetonitarpeen.

Hankkeen valmisbetonitarve vastaa keskikokoisen betonitehtaan kahden vuoden
tuotantomäärää. Juuri hankkeen koko ja
vaikeusaste tekevät hankkeesta merkittävän.
Valmisbetonitoimitukset pitävät sisällään
taitorakenteiden toimitukset kuten sillat,
kiintoraideosuudet, tunnelit, tukimuurit
ja muut vastaavat rakenteet koko radan 25
kilometrin matkalla.

Lujabetonin hormeilla
1 000 kerrostaloa
Lujabetonin vuonna 2009 aloitettu hormiliiketoiminta on saavuttanut historiallisen pisteen, kun lokakuussa 2019 asennettiin
Luja-hormielementit tuhannenteen rakennukseen, Peab Oy:n
As Oy Helsingin Bahamankatu 8:aan.
Kymmeneen Luja-hormielementtivuoteen mahtuu määrätietoista tuotekehitystä, toiminnan laajentamista ja tuotannon
keskittämistä, aktiivista myyntityötä sekä asiakaslähtöistä toimintaa.
– On ollut ilo seurata Luja-hormielementtiliiketoiminnan
kehittymistä viime vuosien aikana. Tuotantomme on ottanut
erittäin isoja, mutta hallittuja kasvuloikkia vuosi toisensa jälkeen ja samaan aikaan tehokkuutemme on parantunut, sanoo
Lujabetonin myyntipäällikkö Aaro Forss.
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Lujabetonin uutiset
Lujabetoni tuo markkinoille päästökompensoitua hiilineutraalia valmisbetonia

L

ujabetoni on ensimmäinen yritys Suomessa, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa
CO2-kompensoitua eli hiilineutraalia valmisbetonia. Kompensointi suoritetaan sertifioiduilla päästövähennyksillä ja se lisää valmisbetonin hintaa noin
5 %. Kompensaatio voidaan tehdä kaikille
Lujabetonin myymille valmisbetonilaaduille.
– Lujabetoni haluaa kaikin keinoin pienentää hiilijalanjälkeään. Olemme muun
muassa olleet mukana tutkimassa yhdessä
Oulun yliopiston kanssa mahdollisuuksia
käyttää sementin korvaajana teollisuuden
sivuvirroista tehtyjä geopolymeereja sekä kehittäneet paljon omaa energiatehokkuuttamme pitkäjänteisellä työllä. Betoniteollisuus on myös haastanut suomalaisen
sementtiteollisuuden tekemään kaikkensa
pienentääkseen sementin valmistuksesta
syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Toistaiseksi
hiilidioksidipäästöjen merkittävään vähentämiseen ei ole kuitenkaan löytynyt nopeita
läpimurtoratkaisuja, joten päästökompensointi on tällä hetkellä ainoa nopea tapa tarjota asiakkaillemme hiilineutraalia valmisbetonia, sanoo Lujabetonin toimitusjohtaja
Mikko Isotalo.
Betonin CO2-päästöt aiheutuvat pääasiassa sementin valmistuksesta. Suomalainen sementtivalmistus tuottaa noin
1,6 % koko Suomen CO2-päästöistä ja niiden tavoitellaan laskevan nollaan vuoteen
2050 mennessä. Pieneltä osin päästöjä tulee betonin valmistuksessa ja kuljetuksessa käytettävästä energiasta, mutta sementin

CO2-päästö on määräävässä osassa koko valmisbetonin päästöistä. Laskennalliset CO2-päästöt ovat Suomessa noin 0,200,35 tonnia hiilidioksidia per kuutiometri
valettua ja tiivistettyä valmisbetonia. Tähän
vaikuttavat pääasiassa betonien erilainen reseptiikka, valmistetun betonin kuljetusmatka sekä vuodenaika valmistuksen raaka-aineiden lämmitystarpeen kautta.
Lujabetoni on varmistanut, että jokainen betoniresepti, vuodenaikojen vaihtelu sekä kuljetusmatkojen eroavuus tulevat
varmasti kompensoiduksi ja on päättänyt
kompensoitavan hiilidioksidin määräksi
0,50 tonnia hiilidioksidia per kuutiometri
toimitettua valmisbetonia. Kompensointi
on näin ollen 1,4-2,5 –kertainen todellisiin
päästöihin nähden. Päästöjen täydellinen
kompensointi kertoimineen nostaa valmisbetonin hintaa tämän hetkisellä CO2-kompensaatioprojektien kustannustasolla noin
5 %.
Yhteistyökumppaniksi päästökompensaatiossa valikoitui Nordic Offset Oy, joka on
ensimmäinen kotimainen toimija, joka tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden
kompensoida hiilijalanjälkensä sertifioiduilla päästövähennyksillä tai pysyvillä hiilinielujen lisäyksillä.
Päästökompensoitua betonia halutessaan
asiakas maksaa tuotteen hinnassa kuutiokohtaisen kompensaatiomaksun, joilla Lujabetoni ostaa Nordic Offset Oy:lta Gold
Standard -sertifioituja päästövähennyksiä.
Päästökompensaatioita ostetaan kompensoitavien toimitusten mukaan.

”Kompensaatio
voidaan tehdä
kaikille Lujabetonin
myymille valmisbetonilaaduille.”
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Luja-Superlaatalla lupaavia
kokemuksia
Luja-Superlaatta on Lujabetonin toissa vuonna lanseeraama innovatiivinen betonielementti – välipohjaratkaisu, joka soveltuu
monipuolisesti erilaisiin rakennuskohteisiin. Turkulainen rakennusalan yhtiö Mangrove Oy lähti rohkeasti testaamaan, mistä
Superlaatassa on kyse.

T

urussa sijaitseva perheomistuksessa oleva Mangrove on asuntorakentamiseen keskittyvä yritys,
joka painottaa rakentamisessa ympäristötietoisuutta ja elinkaariajattelua. Tavoitteensa mukaisesti vähentäessään
hiilijalanjälkeään yritys on ottanut osaan
kohteistaan käyttöön Lujabetonin Luja-Superlaatan, joka mahdollistaa vähäisemmän
betonin käytön.
– Sen lisäksi Superlaatassa meitä kiinnosti myös se, että saisimme sen avulla joitakin työvaiheita työmaalta kokonaan pois,
valmiimpi tuote rakennukseen sisälle ja sitä kautta aikasäästöä, toteaa Mangroven rakennuspäällikkö Tapani Elo.
– Superlaatan myötä myös kuivumiset nopeutuvat. Vähäinen etu ei ole myöskään se,
että saamme laatan avulla kymmenen senttiä lisää huonekorkeutta, joka on erityisesti
pienemmissä asunnoissa tilavuutta lisäävä
tekijä, lisää yrityksen suunnittelupäällikkö
Ari Hannonen.
Aluksi täytyy perehtyä
Mangrove starttasi Luja-Superlaattakokeilun Raumalta. Kaupungin kanavan rannalla sijaitseva näyttävä asunto-osakeyhtiö
Rauman Kompassi on nyt valmistunut ja
Superlaatasta saatuja kokemuksia käydään
paraikaa läpi.
– Näemme Superlaatan mahdollisuutena.
Kun olemme harjoitelleet prosessin sujuvaksi, on myös helpompi tehdä entistä tarkempia laskelmia kokonaissäästöistä, toteaa Ari
Hannonen.
Nyt Superlaattaa asennetaan varsin mielenkiintoiseen kohteeseen, asunto-osakeyhtiö Löytöretkeilijään Turkuun. Löytöretkeilijässä on kymmeniä moderneja ratkaisuja ja
ideoita, jotka osaltaan auttavat hillitsemään
ilmastonmuutosta.
– Kyseessä on kohde, jonka lähtökohtana ovat ekologiset ratkaisut ja hiilijalanjäljen
minimointi. Olemme ilmoittaneet Löytöretkeilijän Ympäristöministeriöön testikohteeksi, jossa arvioidaan todellista hiilijalanjälkeä

ja saadaan tietoa parannuskeinoista seuraaviin hankkeisiin, kertoo Ari Hannonen.
Sekä Elo ja Hannonen toteavat, että työmailta kantautunut palaute Luja-Superlaatasta on ollut kannustavaa.
– Aluksi täytyy uuteen laattaan opetella, se
on ihan selvä. Työmailta saamamme palaute
on ollut positiivista.
Molemmat haluavat kiittää erikseen Lujabetonia ja siellä Superlaatan tuotepäällikköä Samu Mäkelää, joka on ollut aktiivisesti
mukana suunnittelusta lähtien.
– Juuri näin uusi tuote kannattaakin lanseerata. Samu on osallistunut suunnittelukokouksiin, antanut vinkkejä ja uusia ratkaisuehdotuksia. Myös työmaaopastaminen
on toiminut todella hienosti.
Seuraavat Superlaatta-kohteet
odottavat
Mangrove on päättänyt, ettei Luja-Superlaatta jää ainoastaan yhteen kokeiluun.
– Meidän ajatuksemme on se, että emme
halua harjoitella vain yhtä taloa, vaan teemme Superlaatan kanssa ainakin puolenkymmentä kohdetta, jotta saamme kerättyä kunnon tulokset, sanoo Tapani Elo.
– Ensimmäisen talon suhteen harjoittelimme ja olimme todella huolellisia kaikessa.
Nyt, kun tiedämme jo tarkasti, miten laatta
toimii, saamme tarkkaa palautetta sekä ajallisesta säästöstä että taloudellisista luvuista.
Mangroven tekemisestä aistii, että yritys
haluaa olla vahvasti kehityksen mukana,
mielellään etunojassa.
– Emme hae yltiöpäisesti uusia asioita,
mutta painotamme ekologisuutta ja sitä
kautta uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, painottaa Tapani Elo.
Ari Hannosen mukaan yrityksessä lasketaan tarkasti hiili- ja kädenjäljet.
– Asiakkaat ovat myös yhä valveutuneempia näissä asioissa. Kannustamme myös yhteistyökumppaneitamme etsimään ympäristön kannalta parhaimpia ratkaisuja.
Haluamme olla vahvasti ja näkyvästi kehittämässä ympäristöasioita osana rakentamista.
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Kolumni

Lujabetonin 1000 johtajaa
– ajattelutapa syvenee

Suomi ilman betonia?
Teksti Jussi Mattila

1000 johtajaa
Päätyökaluina
toimivat viisi erilaista
valmennuskokonaisuutta:
LB Ammattilainen on työntekijöille
suunnattu laaja ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutus. Kyseessä on
rakennustuotealan ammattitutkintoon
tähtäävä ohjelma, joka antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.
LB Esimies –valmennuksia toteutetaan
eri esimieskohderyhmille – erikseen
huomioidaan mm. uudet esimiehet.
Lujabetonilla kaksi vuotta sitten käynnistynyt uusi ajattelutapa 1000 johtajaa jatkoi
osaltaan henkilöstöön kohdistuvia mittavia
panostuksia Lujabetonilla. Ajattelutavan tavoitteena on tehdä jokaisesta lujabetonilaisesta johtaja – ainakin oman työnsä johtaja.
Yrityksen henkilöstöjohtajan Mikko Satulin mukaan ajattelumuutos on edennyt
suunnitellusti.
– Muutoksen taustalla on yrityksen strategia, jolla tavoitellaan merkittävää kasvua.
Tavoitteessa pysymisen tärkeä tekijä on
osaava ja motivoitunut työvoima. Ajattelunmuutos ja prosessin aikana saadut työkalut
mahdollistavat tämän.

Satuli toteaa, että Lujabetonin vuosittaisissa kyselyissä esimiestyö ja johtaminen
ovat saaneet toistuvasti parempia arvioita.
– 1000 johtajaa -ajattelun avulla laajennamme johtajuutta edelleen syvemmälle
organisaatioon ja vahvistamme jo saavutettua tasoa.
Viime vuoden aikana ajattelutavan muutokseen liittyviin koulutuksiin ja valmennuksiin osallistui lähes 150 lujabetonilaista.
– Runsas osallistujamäärä ilahduttaa ja
kertoo siitä, että henkilöstömme on innostunut ja sitoutunut kehittämään itseään ja
osaamistaan, toteaa Satuli.

LB Työnohjaaja –valmennus on työntekijöille suunnattu ns. kymppivalmennus.
LB eMBA Akatemia on noin kolme vuotta kerrallaan kestävä ohjelma, joka vastaa eMBA-täydennyskoulutusta. Jokainen
koulutusjakso suunnitellaan erikseen ja siinä huomioidaan sekä opiskelijoiden toiveet että Lujabetonin ja alan erityispiirteet.
Koulutuksen avulla akatemialaiset saavat
mm. runsaasti työkaluja osaavaan johtamiseen. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä
Itä-Suomen yliopiston kanssa.
LB Sparri on yksittäisille esimiehille
suunnattua ja henkilökohtaista tukea.

Lujabetonilla kehitetään työturvallisuutta yhdessä

Lujabetoni käynnisti viime vuonna Työturvallisuuden tahdinmuutoksen, jonka
tavoitteena on kehittää työturvallisuutta
koko yhtiössä.
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– Tahdinmuutos on käynnistänyt Lujabetonilla voimakkaan ja pitkäjänteisen
kehitystyön työturvallisuuden osalta. Muutos on lähtenyt liikkeelle kaikissa yhtiön
yksiköissä, kertoo Lujabetonin työturvallisuudesta vastaava kehityspäällikkö Eero
Hynynen.
– Toisten ensiaskeleet ovat olleet pidempiä ja toisten lyhyempiä, mutta kaikki ovat
lähteneet liikkeelle – se on tässä vaiheessa
tärkeintä. Nyt vain pidämme huolen, että
enää ei pysähdytä.

– Tahdinmuutoksen ensiaskeleet ovat olleet meillä varsin arkisia; kulkuväylät pidetään tyhjinä ja työympäristöt järjestyksessä,
toimintatapoja sekä ohjeita on selkeytetty. Ilmeisimpiin tapaturmien aiheuttajiin
olemme puuttuneet voimakkaasti ja sillä
saralla on kehitystä jo havaittavissa.
Vuosikymmen tulee olemaan Lujabetonin kohta 70-vuotisen historian turvallisin,
siitä ei anneta periksi tuumaakaan, lupaa
Hynynen.

I

lmastonmuutos on yksi puhuttavimmista aiheista myös
meillä rakennusalalla. Betonirakentaminen nostetaan
usein esimerkiksi ilmastolle haitallisesta toiminnasta. Syy tähän
lienee se, että betonin sideaineen sementin valmistaminen
tuottaa runsaat 5 % maailman
kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa tuo osuus on vain 1,6 %,
mutta silti suomalainenkin betonirakentaminen leimataan helposti
ilmastopahikseksi Kiinan valtavan
sementintuotannon ja rakentamisbuumin takia.
Räväkimmissä mielipiteissä on ehdotettu jopa betonirakentamisen kieltämistä. Tämä sai minut pohtimaan,
millainen olisi Suomi ilman betonia.
Ensinnä tulee mieleen, että kaikki näkyvissä oleva
betoni tietenkin puuttuisi. Talot olisivat luultavimmin
puuta, tiiltä ja terästä. Tosin muurauslaastissakin on sementtiä tai ainakin kalkkia, jonka ilmastovaikutus on
hyvin sementin kaltainen. Ehkäpä talot olisivat siis puuta ja terästä. Julkisivuissa voisi näkyä myös lasipintoja.
Mutta minkä päällä talot seisoisivat? Ennen betonin
käyttöönottoa rakennusten perustukset tehtiin luonnonkivistä latomalla. Sellainen perustus ei voi kuitenkaan ottaa vetovoimia, joten kevytrakenteisen talon
voisi toteuttaa ainoastaan matalana. Kerrostaloja ei siis
olisi ollenkaan, koska korkeat puu- ja teräskerrostalot
edellyttävät pystyssä pysyäkseen vetoankkurointia perustuksiin. Kallioon ankkuroinnin voisi tehdä, mutta
sekin vaatii betonia juotosaineeksi. Teräspaalutus sopivalla maapohjalla voisi tarjota perustusratkaisun myös
kerrostalolle.
Vesiliikunnan ja muut uintiharrastukset hoitaisimme
luonnonvesissä, sillä uima-altaita ei juuri olisi. Ruostumattomasta teräksestä voi toki tehdä altaan pintoja,
mutta kantavat rakenteet on tehty aina betonista.
Siltoja rakentaisimme puusta ja teräksestä. Tosin niissäkin on nykyään lähes poikkeuksetta betonikannet.
Ehkä teräksestä voitaisiin kehitellä siltakansia, mutta on-

gelmana saattaisi olla värähtely, jos
kannessa ei ole riittävästi massaa.
Maisemassa näkyisi runsaasti
teräksestä tehtyjä teollisuussavupiippuja, sillä sähkön- ja lämmöntuotantomme perustuisi
polttamiseen. Ydin-, vesi- tai
tuulivoimaloitahan ei olisi, koska niiden rakentaminen vaatii
runsaasti betonia.
Entä mitä tapahtuisi katseen
ulottumattomissa? Tunnelit puuttuisivat, koska niiden rakentaminen vaatii lujittamista betonoinnilla. Auto- ja junaliikenne sekä
vaikkapa Helsingin seudun vesi virtaisivat siis
tuolta osin muita reittejä kuin nykyisin. Viemärit olisivat
betonin sijasta muovia.
Metallit ja akkumineraalit olisivat ”kortilla”, sillä ne
saadaan pääsääntöisesti tunnelilouhoksista. Jos betonia
ei olisi käytettäväksi tunnelien tukemiseen, louhokset
pitäisi toteuttaa jättimäisinä avolouhoksina. Tästä syntyisi melkoiset maisema- ja muut ympäristöhaitat, sekä
valtavat kulut. Sähköauto olisi vielä nykyistäkin harvemman ulottuvilla.
Olemme tottuneet tarkastelemaan ympäristöasioita
paljolti haittojen kautta. Puhumme usein jalanjäljistä,
vaikkapa hiilijalanjäljestä. Betonin poistaminen ympäristöstämme avaa näkökulman kädenjälkeen. Mitä kaikkea positiivista tai jopa välttämätöntä saamme aikaan,
vaikkapa käyttämällä betonia, sen aiheuttaman jalanjäljen vastineeksi.
Vaikka betonirakentamisen jalanjälki onkin pieni ja
kädenjälki huomattava, sementti- ja betoniteollisuus tekevät kaikkensa, jotta ilmastopäästöt voidaan välttää kokonaan. Keinoina tässä ovat muun muassa kierrätys- ja
biopolttoaineiden käyttö sekä hiilineutraalien seosaineiden hyödyntäminen, vielä nykyistäkin tehokkaammin.
Edellä kuvaamani yhteiskunta ilman betonia on toki
pelkkää mielikuvituksen tuotetta. Rakentamisessa tarvitaan ja kannattaa käyttää kaikkia materiaaleja. Oikea
materiaali oikeaan paikkaan tuottaa aina parhaan lopputuloksen, ja myös pienimmän ilmastokuorman.

Kirjoittaja on Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja, joka pohtii betonin roolia tulevaisuuden rakentamisessa.
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Toimitusjohtajilta
Fesconilla vilkas toiminnan vuosi

K

ulunut vuosi on ollut Fesconin historian kiireisin. Olemme toimittaneet asiakkaille
ennätysmäärän hiekkaa ja
laasteja. Yrityksen liikevaihto saavutti
historiansa korkeimman tason. Olemme myös tilikauden tulokseen erittäin
tyytyväisiä. Suhdanteet ovat olleet tuloksen teon puolella, mutta ennen kaikkea
saamme kiittää onnistuneesta vuodesta
pitkään tekemäämme päämäärätietoista
tuotekehitystä ja sen onnistumista.
Fescon on tuotekehitysyritys ja se luo
meille ominaisen oman yrityskulttuurin.
Tuotekehityksessä on otettava riskejä ja
onnistuminen vaatii aitoa, saumatonta
yhteistyötä henkilöstömme ja asiakkaidemme välillä. Kuuntelemme herkällä
korvalla asiakkailtamme saamaamme palautetta sekä toivomuksia uusista tuotteista. Tuotekehityksessä on tärkeää työskennellä saumattomasti yhteen ja pohtia
parhaita käytäntöjä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkuva kehittäminen on toimintamme ytimessä – sitä
on meidän mielestämme fesconilaisuus
– siinä me olemme onnistuneet ilahduttavasti ja siitä haluamme pitää jatkossakin kiinni.
Laastiliiketoiminnassa olemme tehneet kuluvana vuonna merkittävän läpimurron kipsitasoitteissa ja niiden myynti
on kasvanut nopeasti. Aiemmat kehitetyt
pumpattavat tuotteet, kuten lattiabetoni LB7 ja seinätasoite SR7, laajentavat
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asiakaspohjaamme ilahduttavalla vauhdilla. Hiekkaliiketoiminnassa petimateriaali GR-granuli on lähtenyt lentoon
– kysyntä on lisääntynyt merkittävästi
Suomessa ja nyt tuote on myös herättänyt kiinnostusta ulkomailla. Granuliperheeseen on myös kehitetty uusi tuote,
jota käytetään kiertopetikattiloissa, kun
aiempi tuote on ollut leijupetikattiloihin. Tuotteen käyttöönotto asiakkaille
on mennyt loistavasti, polttolaitokset toimivat heti tasaisemmin ja säästävät huomattavasti laitteita.

”Pitkäaikainen
tuotekehitystyö ja sen
jatkaminen antavat hyvän
perustan työllemme.”

Fescon Oy liikevaihto
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Vaikka suhdanteet vaihtelevat, niin
katsomme Fesconilla lupaavasti tulevaisuuteen. Pitkäaikainen tuotekehitystyö ja sen jatkaminen antavat hyvän perustan työllemme. Sen ansiosta meillä
on useita eri tukijalkoja, joiden varassa
voimme rakentaa yritystämme pitkäjänteisesti. Tämän takaa myös investointi
hiekka-alueeseen yhdessä Lujabetonin
kanssa. Uuden Huhtainnummen alueen
myötä Fesconin hiekan tarve on turvattu Hausjärven päätehtaalla vähintään
30-40 vuodeksi.

Kimmo Peltola
Toimitusjohtaja
Fescon

Fescon Oy henkilöstö
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Fesconin uutiset

Fesconille ja Lujabetonille
omistukseen laaja kiviainesalue

Ressun lukioon pinnat
Fesconin märkälaastilla
Helsingin Ressun lukion laaja peruskorjaus valmistui loppuvuodesta
2019. Suojellun talon julkisivut päivitettiin Fesconin märkälaastilla,
joka on kehitetty varta vasten historiallisille kohteille.
Fesconin tuotepäällikön Keijo Nefflingin mukaan Fesconilla innostutaan aina uusista haasteista.

– Kehitämme uusia tuotteita luonnollisesti omatoimisesti, mutta
myös läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Ressun lukion
märkälaasti on tästä hyvä esimerkki. Aiemmin olemme valmistaneet
muun muassa kirkkolaastia Kansallismuseoon sekä erikoissuhteutettua laastia, jota käytetään Suomenlinnassa kaikenlaisiin rappauksiin.

Ässäkeskuksen
työmaalla useita
Fesconin tuotteita

Kiertotalouden
kiinnostavimmat

Helsingissä S-ryhmän pääkonttorin Ässäkeskuksen peruskorjaustyömaalla on
käytössä useita Fesconin tuotteita. Yksi
niistä on erikoissementtisideaineinen
SR7-sisärappauslaasti, joka käy kuivien,
kosteiden ja märkätilojen seinäpinnoille. Välipohjien vahvistuksessa ja äänieristyksessä taas käytetään ruiskubetonia
nimeltä Ruiskukorro sen hyvän työstettävyyden ja pienen hukan vuoksi. Kohteen lattiatasoitukset tehdään Fesconin
pumpattavalla Flow H -lattiatasoitteella.
Kuva: Hanna Piiparinen /
SOK viestintä
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Fescon on mukana Sitran Kiertotalouden
kiinnostavimmat -listalla masuunikuonasta
hiekan korvaaja -hankkeellaan. Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama lista, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat
kiertotalouden yritysesimerkit.
Biopolttoainetta käyttävien lämpökeskusten ja -voimaloiden leijupetikattiloissa poltetaan polttoainetta. Iso voimalaitos käyttää
hiekkaa tuhansia tonneja vuodessa. Fescon on
kehittänyt terästeollisuuden masuunikuonasta
valmistetun leijupetimateriaalin, joka tarjoaa
kestävämmän vaihtoehdon hiekalle; se vähentää syntyvän pohjatuhkan määrää ja neitseellisen hiekan käyttöä. Lisäksi se hylkii epäpuhtauksia ja kuluttaa kattilaa entistä vähemmän.
Masuunikuonasta valmistetun petimateriaalin
vaihtoväli on noin kuusi kertaa pidempi verrattuna hiekkapedin vaihtotarpeeseen.

Työmaa-ajan
lyhenemisellä
huomattavat
säästöt
Fescon sai asiakkailtaan toiveen kehittää
nopeasti kuivuva ja pumpattava betoni.
Yritys otti haasteen vastaan ja toi markkinoille LB7 betonin, joka kuivuu nimensä
mukaan 7 vuorokaudessa. Verrattuna valmisbetoniin, kokonaisaikataulussa voidaan
säästää kuukausia.
LB7:ssä sideaineen ja veden määrä on optimoitu. Kun toimitaan ohjeen mukaan, sideaine syö ylimääräisen veden kemiallisesti itseensä, nesteen ei tarvitse fysikaalisesti haihtua.
Aina tasalaatuiseksi varmennettu lattiabetoni
sopii kuivatilojen lisäksi etenkin märkätiloihin. Lujuudeltaan LB7 sopii alustaksi eri pintamateriaaleille, myös epoksille. Pölyämättömyyden vuoksi välisiivouksia ei tarvita.
Yksi pumppaus riittää kymmeneen kylpyhuoneeseen. Käsipelillä säkkejä kannetaan
päivä, valaminen voi viedä viisi päivää ja muut
työt seisovat. Pelkästään tässä säästyy viikko.

Fescon ja Lujabetoni ovat ostaneet yhdessä Hausjärven kunnassa sijaitsevan erittäin
suuren, toiminnassa olevan kiviainesalueen. Alueen pinta-ala on yli 100 hehtaaria
ja sen arvioidut kiviainesvarat ovat noin
viisi miljoonaa kuutiometriä. Kiviainesalue
turvaa kiviainesten omavaraisuuden sekä
Lujabetonin pääkaupunkiseudun tehtaille, että Fesconin Hausjärven kuivatuoteja erikoishiekkatehtaille jopa kymmeniksi
vuosiksi eteenpäin.
Pääkaupunkiseudun laadukkaiden kiviainesten ottoalueet ovat siirtyneet kauemmaksi. Kuljetus aiheuttaa korkeita kustannuksia
ja lisää turhaan CO2-päästöjä. Nyt hankittu
alue turvaa lyhyet kuljetusmatkat ja kilpailukykyiset kustannukset kiviaineksille. Myös
synergia kiviainesten ottotoiminnassa on
erinomainen; Fescon tarvitsee hienompaa
hiekkaa Lujabetonin tarpeen keskittyessä
karkeampaan hiekkaan, soraan ja sepeliin.
Yhteistyössä toimien pystytään hyödyntämään kaikki ottoalueelta saatava kiviaines
ilman hukkaa.
Kiviainesalueen yhteiseksi hallinnoimiseksi on perustettu uusi yhtiö Lujabetonin ja
Fesconin tasaomistukseen, Huhtainnummen
Sora Oy. Lujabetoni ja Fescon hoitavat yhdessä ottotoimintaa omaan käyttöönsä ja
alueelta myös myydään maarakennukseen
sopivaa hiekkaa Fesconin toimesta suurten
varantojen turvin. Oma ottotoiminta ja jalostus ovat alueella jo käynnissä. Vastuullisen ottotoiminnan periaatteita noudattaen
kiviainesaluetta maisemoidaan luonnontilaiseksi vaiheittain oton edetessä.

Fescon on panostanut
vahvasti hiekkaan
Fescon avasi kaksi vuotta sitten
Hausjärven tehtaansa yhteyteen
uuden hiekkatehtaan, jossa on
myyntipäällikkö Tomi Koodan
mukaan maailman parhaimmat
hiekanvalmistukseen soveltuvat
laitteet.
– Meillä on esimerkiksi tehtaalla
erillinen pölynpoistovaihe ja -laite, jota muilla ei vielä ole. Se on
meille valtava kilpailuetu, koska
pöllyävä hiekka on alalla yksi
isoimmista ongelmista.

Fescon toimittaa hiekkaa
muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•

Golfkentille
Voimalaitoksiin
Hiekkapuhallukseen
Yleisurheilun käyttöön
Padel-kentille
Jalkapallokentille
Beach Volleytä varten
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Lujatalon ja
Lujabetonin hallitus ja
toimitusjohtajat

Takarivi vasemmalta:
Jussi Tanhuanpää, Mikko Isotalo, Timo Kohtamäki ja Davide D´Incau

Espoo
Haapajärvi
Helsinki
Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Järvenpää
Kuopio
Kärsämäki
Lahti
Loimaa
Nokia
Oulu
Pernaja
Pietari
Piteå
Siilinjärvi
Taavetti
Tampere
Tukholma
Varkaus
Vieremä

Espoo
Joensuu
Jyväskylä
Kotka
Kuopio
Lappeenranta
Mikkeli
Oulu
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vaasa

Harjavalta
Haukipudas
Hyvinkää
Raahe

Alarivi vasemmalta:
Mirja Vainikainen, Timo U. Korhonen, Hannu Isotalo ja Reijo Karhinen
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