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Lujabetoni on johtava betoniteollisuusyritys Suomen elementti-, valmisbetoni- ja infrasektoreilla. Lujabetoni
on rakennusalan ammattilaisten tuote- ja ratkaisutoimittaja ja on tunnettu
erityisesti betonirakentamista uudistavista tuoteinnovaatioistaan. Pääasiakasryhmiin kuuluvat kerrostaloasuntoja,
erilaisia toimitiloja sekä yhteiskunnan
infrastruktuuria rakentavat alan toimijat: rakennusliikkeet, rakennuttajat sekä
erikoisrakentajat kuten betonointi- ja
paalutusurakoitsijat. Yritys toimittaa rakennuselementtejä, valmisbetonia, ja infrarakentamisen betonituotteita yhteensä
31 tehtaalta. Lujabetoni toimii aktiivisesti myös Ruotsin ja Venäjän betonimarkkinoilla.

KOLUMNIT
13 Elinkaarimalli tarjoaa
kattavan palvelun tilaajalle /
Mikko Hollmén
33 Jälleenrakennus tarvitsee
rakentajansa / Aleksi Randell

Fescon valmistaa ja myy laadukkaita ja
pitkälle jalostettuja kuivalaasteja sekä
nestemäisiä rakennusalan kemian tuotteita ja tarkkuusseulottuja hiekkatuotteita. Lähtökohtana tuotesuunnittelussa on tehdä juuri oikeanlaiset tuotteet
suomalaisiin olosuhteisiin ja työtapoihin.
Yrityksessä kehitetään tuotteita jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakaskuntamme arvostaa monipuolista tuotevalikoimaa, toimitusvarmuutta, hyvää
teknistä tukea sekä asiakaspalvelua.
Kannen kuvat:
Havainnekuva Vermosta: Jaakkola Arkkitehdit
Lujabetonin auto: Niko Kurvinen
Kurjenlinna: Aki Aro
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JULKAISIJA
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
PÄÄTOIMITTAJA
Petra Nikkinen
petra.nikkinen@luja.fi
Tekstit: Paula Lahdenperä, Petra Nikkinen
Taitto: MacSet 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.
* Hinnat 020-yritysnumeroihin 8,35 snt/puhelu
+ 16,69 snt/minuutti (alv. 24 %).

Poikkeusvuosi
vilkkaasti
rakentaen

V

uosi sitten tammikuussa lähdimme Luja-
yhtiöiden alkavaan tilikauteen luottavaisin mielin. Tilauskannat olivat hyvällä mallilla, mutta odotimme suhdanteen
heikkenemistä pitkään jatkuneen nousun jälkeen. Vaikka liiketoiminnassa täytyy aina varautua yllätyksiin, pandemia seurannaisvaikutuksineen yllätti koko
maailman ja meidät lujalaiset siinä samalla. Toimintatavat niin yritys- kuin yksilö
tasollakin menivät uusiksi.
Lujan tukitoiminnoissa siirryttiin heti maaliskuun puolivälissä nopealla aikataululla etätöihin, mutta tehtaiden ja työmaiden oli jatkettava toimintakykyisinä. Nopeasti
luoduilla ohjeilla ja käytännöillä turvattiin liiketoiminnan jatkuvuus, henkilöstömme
terveys ja turvallisuus sekä toimintojemme häiriötön jatkuvuus. Kriisitilanteessa on
tärkeää tarjota tukea sekä viestiä selkeästi, proaktiivisesti ja faktoihin perustuen. Mielestäni Lujalla siinä onnistuttiin.
Poikkeusvuoden uhkakuvista huolimatta vuodesta 2020 tuli Lujalla hyvä. Markkinan laskusta huolimatta yhtiömme jatkoivat kannattavaa kasvuaan ja taloudellinen
asemamme on vahva. Henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla, ja esimerkiksi Lujatalon puolella olimme kolmannen kerran parhaita Luottamus ja maine -tutkimuksessa.
Se kertoo asiakkaidemme arvostuksesta toimintaamme kohtaan. Lujalla osaaminen
työmailla ja tehtailla on erinomaisella tasolla ja huolellisella työllä olemme välttyneet
suuremmilta epäonnistumisilta. Rakentamisessa tasaisuus onkin pitkäjänteisen menestymisen resepti. Edes korona ei pystynyt tätä tasapainoa horjuttamaan, vaan työmaat
ja tehtaat ovat toimineet lähes normaalisti ja keskeytyksittä. Erityisesti nyt saavutukset ovat tulleet kovalla työllä ja venymisellä. Siitä lämmin kiitos kuuluu koko Lujan
henkilökunnalle.
Alkanutkin vuosi sisältää monia tunnistettuja ja todennäköisesti myös tunnistamattomia haasteita ja yllätyksiä. Tunnistetuista haasteista voi mainita edelleen jatkuvan
pandemian ja ennustetun rakentamisen volyymin laskun. Yhtiönä lähdemme uuteen
vuoteen kuitenkin hyvistä lähtökohdista. Työkanta on hyvä ja osaamisemme sekä kilpailukykymme ovat kunnossa.
Lisäksi kriisi tuo aina jotain uutta. Se pakottaa meidät kaikki luomaan uusia toimintatapoja ja ottamaan suurempia loikkia esimerkiksi digitaalisuudessa. Olemme
Lujalla toteuttaneet rohkeasti uusia innovaatioita ja kehityspolkuja, jotka tulevat hyödyntämään toimintaamme tulevina vuosina. Aloitammekin varsin luottavaisin mielin
alkaneen toimintavuoden Suomen ja muun maailman tilannetta huolellisesti seuraten
ja jatkamme toimintaamme edelleen Lujiin arvoihin nojaten – kuunnellen asiakkaitamme ja noudattaen vastuullisen liiketoiminnan periaatteita.
Ja vielä lopuksi haluan kiittää Jussi Tanhuanpäätä Lujatalon toimitusjohtajana. Kausi
on ollut erinomainen, mitattiinpa sitä henkilöstötyytyväisyyden, asiakastyytyväisyyden tai tuloksen perusteella. On hienoa, että Jussi jatkaa meillä muissa tehtävissä. Ja
samalla toivotan Harri Savolaisen tervetulleeksi mukaan luotsaamaan Lujatalon tulevaa kasvua ja kehittymistä.

Timo Kohtamäki
Kirjoittaja on Lujatalo Oy:n ja Lujabetoni Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
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Luja
–Yritysesittely
Osaava
perheyhtiö
Lujatalo
Oy suomalainen
– Yhdessä
Lujatalo
rakentaen
Oy

Lujatalo-konsernin
liikevaihto,
LUJATALO-KONSERNIN
LIIKEVAIHTO,
liikevoitto
ja
omavaraisuus
LIIKEVOITTO JA OMAVARAISUUS
LIIKEVAIHTO

599

705

756

LIIKEVOITTO%
5,2
4,5

4,1

2018

2019

2020

OMAVARAISUUS%
2019

51,2
2018

2019

2020

2020

54,7

2018

44,2

Luvut eivät sisällä Fesconia – sisäinen kauppa eliminoitu

Luja
–Yritysesittely
Osaava
perheyhtiö
Lujatalo
Oy suomalainen
– Yhdessä
Lujatalo
rakentaen
Oy

Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu
liikevaihto, M€YHTEENLASKETTU LIIKEVAIHTO, M€
LUJA-YHTIÖIDEN

633

752

801

LIIKEVAIHTO
YRITYKSITTÄIN
Fescon

29,8

Lujabetoni

193,0
801,3
M€

2018

2019

2020

Lujatalo 578,7

Ennen konsernieliminointia
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Lujan henkilöstö
Luja
–Yritysesittely
Osaava
perheyhtiö
Lujatalo
Oy suomalainen
– Yhdessä
Lujatalo
rakentaen
Oy

LUJAN HENKILÖSTÖ

1695

1736

1568

Henkilöstömäärä 2020
Lujabetoni

Fescon 78

813

1736
Lujatalo

Luja
–Yritysesittely
Osaava
perheyhtiö
Lujatalo
Oy suomalainen
– Yhdessä
Lujatalo
rakentaen
Oy

2018

2019

845

2020

Lujien arvojen toteutuminen,
LUJIEN ARVOJEN
TOTEUTUMINEN,
henkilöstötutkimus
2020
(arvosana 1–5)

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2020, ARVOSANA 1-5
4,0

3,9

Liian suuria riskejä ja
velkoja vältetään

Uudistamme ja
kehitämme

3,8

Johtamistapa on
osallistava

4,1

Asiakas on
avainasemassa

3,8

Tehokkuus ja
kannattavuus
on elinehto
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Toimitusjohtajilta

Lujatalolla takana yksi
historiansa parhaista
vuosista

V

uosi 2020 jää historiaan hetkistä, joissa kukaan ei tiennyt mitä seuraavaksi tapahtuu. Korona aiheutti ennalta
arvaamattoman ja dramaattisen shokin
koko maailman talouteen. Pandemia
kohteli eri yrityksiä ja toimialoja epätasa-arvoisesti. Rakennusala ei lopulta
kärsinyt yhtä pahasti kuin moni muu ja
rakentamisen määrä ylitti monella sektorilla pitkän aikavälin tasot. Lujatalolle
mennyt vuosi oli jopa sen kaikkien aikojen paras.
Aloitin aivan hiljattain 1.2.2021 Lujatalon toimitusjohtajana. Perehtymiseni
ensi hetket olen käyttänyt henkilöihin ja
yhtiöön tutustumiseen sekä toimintatapojen omaksumiseen. Vaikka olen myös
luonnollisesti seurannut Lujataloa jo
vuosia kilpailijan näkökulmasta, on uusi ympäristö erilainen vaikkakin toimiala
sama. Näen, että eräs keskeisimmistä Lujan kilpailueduista on sen yrityskulttuuri,
josta kumpuaa myös yrityksen arvostettu maine. Lujatalon toiminta on aidosti
asiakaskeskeistä ja jokaiselle työntekijälle
on selvää, että se mitä luvataan, se myös
pidetään. Tähän myös asiakkaat ovat oppineet luottamaan ja valittua linjaa tulen
osaltani jatkamaan ja vahvistamaan.

Lujatalo Oy liikevaihto M€
536

579

Lujatalo sai vuoteen 2020 hyvät lähtökohdat paksun tilauskirjansa ansiosta.
Tilauskanta oli vuoden alussa yrityksen
historian paras. Hyvät näkymät mahdollistivat uusien resurssien palkkaamisen ja
toiminnan vahvan kehittämisen useilla
rintamilla. Yritykseen perustettiin kiinteistö- ja kaupunkikehittämisen yksikkö, vahvistettiin elinkaarirakentamisen
osaamista sekä laajennettiin digitaalisen
rakentamisen toimintaa. Myös Lujatalon strategia uudistettiin vuoden aikana.
Strategia 2025 koostuu kahdesta strategisesta painopisteestä; Sopivin koti ja Soveltuvin palvelu sekä kahdesta strategian
mahdollistajasta; henkilöstö ja vastuullisuus.
Tulevaisuus näyttää yhä sumealta,
vaikka koronarokotteen myötä näkymät ovatkin hieman kirkastumassa. Rakentaminen jatkunee myös vuonna 2021
varsin hyvällä tasolla ja kokonaismarkkina asettunee hyvin lähelle edellisen
vuoden tasoa. Asuntorakentaminen saa
tukea matalasta korkotasosta, kaupungistumisen jatkumisesta sekä asuntojen
säilyneestä vetovoimasta sijoituskohteena. Myös korjausrakentamisen markkina kehittynee positiivisesti. Sitä vastoin
toimitilarakentaminen hiipunee ja myös

Lujatalo Oy henkilöstö
737

777

2018

2019

845

437

2018
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2019

2020

pitkään kasvussa ollut julkinen palvelurakentaminen osoittaa hiljenemisen
merkkejä. Uskon kuitenkin, että Lujatalon kilpailukyky mahdollistaa positiivisen kehityksen jatkumisen ja asemamme
vahvistumisen myös tulevina vuosina.
Olen innoissani päästessäni mukaan
Lujatalon toimintaan. Tunnen jo nyt
ylpeyttä ja innostusta tekemisestä, jota
yrityksessä on tehty ja tehdään tälläkin
hetkellä. Lujatalolla on pitkä ja menestyksekäs historia ja koko henkilöstö on
viemässä sitä onnistuneella tavalla myös
eteenpäin. Onnistumisen resepti ei sinänsä tule jatkossakaan olemaan uusi tai
mullistava; yritys, jonka toiminta lähtee
asiakkaista sekä osaavasta ja motivoituneesta henkilöstöstä, tulee saavuttamaan
paljon onnistumisia ja menestystä. Toki
alkanut vuosi tulee sisältämään myös uusia kehityshankkeita, joilla varmistetaan
kilpailukykymme vahvistuminen myös
jatkossa. Odotan työntäyteistä tulevaa
vuotta 2021 luottavaisin mielin – yhdessä rakentaen.

2020

Harri Savolainen
Toimitusjohtaja
Lujatalo Oy

Lujatalon referenssikohteet
Vantaan Tikkurilan kirkko valmistui allianssina
Kuva: Antero Harju

Tikkurilan kirkko oli lähivuosien suurin kirkollinen rakennushanke Suomessa. Allianssimallissa
sen onnistumisesta vastasivat yhteistyössä tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat. Kirkon kustannusarvio oli yli 21 miljoonaa euroa.

T

ikkurilan kirkkohanke oli erityinen hanke Lujatalolle,
sillä tänä päivänä rakennusliike pääsee harvoin rakentamaan täysin uutta kirkkoa. Uusi kirkkohanke alkoi
vanhan kirkon purkamisella vuonna 2018. Uusi kirkko
nousi vanhan tilalle samalle tontille.
Tikkurilan uuden kirkkohankkeen yhtenä merkittävänä onnistumisen takeena oli hankkeen rakentamismallina käytetty allianssimalli. Allianssimallia hyödyntämällä rakentamisen kustannukset
pidettiin hallinnassa ja osapuolet olivat jatkuvasti tietoisia hankkeen aikataulusta. Allianssiosapulina olivat tilaajana Vantaan seurakuntayhtymä, urakoitsijana Lujatalo ja kirkon suunnittelijana
Arkkitehtitoimisto OOPEAA. Lisäksi allianssin toimintamallin
projektiin loi seurakunnan rakennuttajakonsultti Boost Brothers.
– Rakentamisessa allianssimuodolla toteutettu kohde asetti työmaan eteenpäin viemiselle tavanomaisesta hankkeesta poikkeavia
tehtäviä ja lisävarmistuksia, suunnittelun pysyessä mahdollisimman
avoimena varsinaiseen toteutukseen saakka, kertoo Lujatalon työpäällikkö Tomi Varonen.

– Tikkurilan kirkko valmistui Tikkurilan keskustakorttelin kohteista ensimmäisenä, samaan aikaan kortteliin rakennettiin keväällä 2021 valmistuvia asuinrakennuksia. Työmaiden työvaiheiden
yhteensovittaminen on tiiviissä kaupunkiympäristössä jatkuvaa
ja vaatii saumatonta yhteistyötä ja avointa viestintää työmaiden
välillä, Tomi Varonen sanoo.

H

Espoon jättimäinen
Tynnyripuisto-kortteli on valmis
Lujatalo toteutti vuonna 2017 alkaneessa mittavassa hankkeessa
todellista hybridirakentamista Espoon Matinkylään rakentamalla
voimakkaasti kasvavalle Matinkylän alueelle kokonaisen
korttelin; hotellin, kolme asuintaloa, Matinkylän metroaseman
läntisen sisäänkäynnin sekä pysäköintilaitoksen.

anke on toteutettu yhteistyössä Kassiopeia Finland
Oy:n, Veritas Eläkevakuutuksen, Espoon kaupungin ja Länsimetron kanssa. Tynnyripuiston alue sijaitsee Matinkylän
metrokeskuksen ja kauppakeskus Ison
Omenan laajennusosan länsipuolella.
Alueesta muodostuu valmistuttuaan
Matinkylään toiminnallinen ja viihtyisä alue erinomaisten kulkuyhteyksien ja palveluiden välittömään läheisyyteen.
Lujatalon rakentaman 192 huoneen
hotellin kulmaan tulee Lujatalon rakentamana Matinkylän metroaseman
läntinen sisäänkäynti. Ison Omenan
pysäköintilaitoksen yhteyteen rakennettiin tulevan Matinkylän uimahallin
ja hotellikorttelin yhteinen maanalainen, kaksikerroksinen 231-paikkainen
pysäköintilaitos, josta on suora yhteys
tulevaan uimahalliin.
Hotellin yhteyteen Lujatalo rakensi myös kolmiportaisen 108 asunnon
asuintalon. Näistä 35 on Lujatalon
omaperusteisia Lujakoti-asuntoja, pääosin tehokkaita kaksioita ja kolmioita.
Hankkeen arvo on yhteensä noin 70
miljoonaa euroa.
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Lujatalon referenssikohteet

Kokenut ja luotettava
koulurakentaja
Lujatalo on saanut maineen luotettavana ja osaavana koulurakentajana.
Yritys on rakentanut viime vuosina lukuisia kouluja ja monitoimitiloja
valtakunnallisesti. Kiinnostavia hankkeita on ollut useita.

Näyttävä Hyvinkään Kipinä luovutettiin Hyvinkään kaupungille
Kyseessä on Hyvinkään rautatieasemaa sijaitseva uusi kaupunkilaisia palveleva tila.
Lähes 1000-paikkaisen Hyvinkään lukion
lisäksi rakennuksessa sijaitsee Hyvinkään
Opisto. Talon suunnittelussa johtoajatuksina ovat olleet osallisuus, yhteisöllisyys ja
elinikäinen oppiminen.
Työmaa oli erinomainen esimerkki hyvin
johdetusta ja hoidetusta työmaasta. Laadukkaan toteutuksen lisäksi työturvallisuuden
taso oli koko työmaan ajan lähes 100 %.

– Yhteistyö pääurakoitsijan, rakennuttajan ja suunnittelijoiden kanssa on ollut koko hankkeen ajan erittäin hyvää, sanoo työpäällikkö Sami Sairanen.
– Hyvä vire, mikä työmaalla on ollut
aivan hankkeen alusta saakka, ja mikä on
näkynyt aina työmaalla käydessäni niin
työturvallisuudessa, ajanhallinnassa kuin
sopimusteknisissä asioissakin, pysyi loppuun saakka. Viimeistelytaso, mikä työmaalla oli vastaanottotarkastuksessa, vielä

etuajassa luovutettuna, on ensiluokkainen
suoritus millä tahansa mittarilla mitattuna.
Erityisen suuri kiitos työmaan vastaavalle
mestarille, työpäällikölle ja koko työmaaporukalle siitä, että Hyvinkää on saanut
näin hienon lukion. Otimme rakennuksen
vastaan hyvällä mielellä, kiittää Hyvinkään
kaupungin tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen.

Tampereelle uusi koulu ja
päiväkoti
Lujatalolla on käynnissä Tampereella sijaitsevan Olkahisen
koulun rakentaminen. Uusi koulu korvaa vuonna 1960 ja
sittemmin puretun huonokuntoisen koulun. Uuden koulun
rakentamisen lisäksi samassa pihapiirissä oleva päiväkoti remontoidaan. Olkahisen koulu on suunniteltu 300 oppilaalle
ja kahdelle esiopetusryhmälle. Hankkeen arvo on noin 8,8
miljoonaa euroa.
8
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Pohjanmaan alueyksiköllä useita
isoja kouluhankkeita
Lujatalon Pohjanmaan alueyksikkö on ollut toteuttamassa useita
alueelle merkittäviä kouluhankkeita. Viimeisimpänä valmistui
Ritavuoren koulu Lapualle. Urakkamuotona oli KVR-urakka ja
hankkeen arvo on noin 11 miljoonaa euroa.
– Yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa sujui jouhevasti ja tuloksena valmistui aikataulussa uusi koulurakennus alueen oppilaille, kertoo työpäällikkö Vesa Väliniemi.
Kauhavalle valmistuneen uuden monitoimitalon pääurakoitsijana toimi niin ikään Lujatalon Pohjanmaan alueyksikkö. Viime syksynä valmistunut rakennus on mitoitettu 750 oppilaalle.
Koulutyön lisäksi monitoimitalosta muodostuu harrastamisen ja
yhdessä tekemisen keskus – saman katon alla toimii musiikki- ja
kansalaisopisto, liikuntahalli ja auditorio. Uusi monitoimitalo
oli Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämä valtakunnallisen
Kuivaketju 10 -toimintamallin pilottihanke. Hankkeen arvo on
noin 13 miljoonaa euroa.
– Rakennuttaja asetti korkeat tavoitteet ja antoi myös riittävän
pitkät aikataulut eri työvaiheille. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on sujunut todella hienosti, toteaa Lujatalon Pohjanmaan
aluepäällikkö Matti Ylihärsilä.
Loppuvuonna käynnistyi myös toinen hanke Kauhavalla, Kortesjärven koulukeskus. Hankkeessa rakennetaan KVR-urakalla
Kortesjärven uusi koulukeskus ja puretaan vanha koulurakennus.
Hankkeen pinta-ala on noin 3500 m2.

Pohjois-Suomen alueyksikkö
toteutti onnistuneen KVR-urakan
Lujatalon Pohjois-Suomen alueyksikön urakoima Muhoksen lukio
toteutettiin yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Uudisrakennus
otettiin käyttöön viime vuoden syksyllä. KVR-malli yhdistää rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja käyttäjät yhteiseen pöytään miettimään parhaimpia käytäntöjä ja toteutuksia.
Lujatalon työpäällikön Kari Mannermaan mukaan lukiohanke
sujui ongelmitta ja aktiivisesti keskustellen.
– Rakennusaika sujui ongelmitta ja käyttäjä on ollut tyytyväinen lopputulokseen. Ajallisesti tämän tyyppinen rakentamistapa
vie enemmän aikaa, mutta toisaalta jatkuvan vuoropuhelun avulla
hanketta voidaan jatkuvasti viedä oikeaan suuntaan ja tehdä nopeastikin toivottuja muutoksia.
Muhoksen rehtori Minna Kemppainen on tulokseen tyytyväinen.
- Hanke oli yhteistoiminnallinen KVR-urakka, joten ”rima oli
korkealla”. Lujatalo otti käytännössä kaikessa huomioon käyttäjän. Esimerkiksi turvallisuudesta huolehdittiin (pihassa noin 600
oppilasta) ja uudesta rakennuksesta tuli ihan käyttäjien toiveiden
mukainen. Käyttäjän ja tilaajan kannalta koin, että olimme teke-

Strömborgska skolan
valmistui Porvooseen
Lujatalo urakoi Porvooseen ruotsinkielisen yhtenäiskoulun Strömborgska skolanin 500 oppilaalle ja 50 esikoululaiselle. Lujatalo
toimi hankkeessa projektinjohto- ja pääurakoitsijana.

mässä yhdessä Muhoksen uutta lukiorakennusta, kertoo Minna
Kemppainen.
Kemppaisen mukaan hyvästä yhteistyöstä oli jo enteitä kilpailutusvaiheen suunnittelupajassa.
– Sieltä saatu arvio ennusti ihan oikeaa. Saimme olla vaikuttamassa isompiin asioihin, mutta myös ihan viimeiseen asti yksityiskohtiin. Opiskelijat huomioitiin tasavertaisesti yhtenä tärkeänä
käyttäjäryhmänä ja he pääsivät vaikuttamaan toivein jo pohjakuviin. Rakentamisesta tuli niin vähän häiriötä koulutyölle, että se
varmasti ihmetytti meitä kaikkia. Kiitos Lujataloille, saimme ehkä
vähän liiankin hyvän kuvan rakentamisesta!
Uusi yhtenäiskoulu toteutettiin projektinjohtourakkana siten, että rakennusurakoitsija vastasi hankkeen toteutuksesta
kokonaisuudessaan, jolloin pystyttiin hyödyntämään urakoitsijan osaaminen ja näkemykset myös suunnittelussa. Hanke toteutettiin Terve talo -konseptilla. Hankkeen arvo on noin 21,8
miljoonaa euroa.
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Lujatalon referenssikohteet
Lujatalo mukana
toteuttamassa
vaativaa Teknologian
tutkimuskeskuksen
laboratoriota
Pääurakka käsittää Teknologian tutkimuskeskus VTT:n käyttöön tulevan laboratoriorakennuksen rakentamisen Espoon Otaniemessä. Kaikkiaan rakennettavaa alaa on
noin 9100 bruttoneliömetriä, ja hankkeen
kokonaisarvo on noin 22 miljoonaa euroa.
– Tämä on meille mielenkiintoinen
hanke, sillä pääsemme muun muassa soveltamaan sairaalahankkeissa hankittua
osaamistamme laboratorion puhdastilojen toteuttamisesta vaativalle käyttäjälle.
Erityistä huomiota kiinnitämme hallitun

luovutusvaiheen suunnitteluun siten, että
vaativat talotekniset järjestelmät ehditään
testaamaan ja säätämään ajallaan, Lujatalon
tuotantojohtaja Marko Saloranta kertoo.

Työt on aloitettu 1.12.2020 ja hanke valmistuu vuoden 2022 aikana.

Lauttasaaren kirkon
remontti on alkanut
Lujatalo urakoi Helsingin suurimman kirkon, Lauttasaaren kirkon. Vuonna 1958
valmistunut kirkko on suojelukohde, jossa
ei ole tehty aiemmin laajaa peruskorjausta.
Remontti tehdään Museoviraston valvonnassa. Hankkeen arvo on noin 13,8 miljoonaa euroa.

Lujatalolle
30 miljoonan euron
urakkasopimus 114
asunnon rakentamisesta

Taideyliopisto valmistuu tänä kesänä
Helsingin Sörnäisiin, vilkkaan Sörnäisten
Rantatien varteen nousee paraikaa Taideyliopiston uudisrakennus, jossa suojellut
ja historialliset teollisuuskiinteistön osat
yhdistetään osaksi tämän päivän arkkitehtuuria. Valmistuva uusi rakennus on osa
Taideyliopiston Sörnäisten kampusta. Siellä
opiskellaan teatteria, tanssia ja kuvataidetta.
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Kampus muodostuu uudesta Kuvataideakatemian käyttöön tulevasta rakennuksesta ja nykyisestä Teatterikorkeakoulun kiinteistöstä.
Kesällä 2018 alkanut KVR-urakka valmistuu tänä kesänä. Kohteen tilaaja on
Veritas Eläkevakuutus.

Lujatalo Oy ja Helsingin asuntotuotanto
(ATT) ovat solmineet urakkasopimuksen
Helsingin Tapanilaan tulevasta asuntokohteesta. Kohde sisältää kaksi asuinkerrostaloa ja pysäköintilaitoksen. As Oy Helsingin
Lohenpojan seitsemässä kerroksessa on 62
asuntoa. Helsingin Asumisoikeus Oy Taimenpurossa on kuusi kerrosta ja 52 asuntoa. Pysäköintilaitoksen kolmessa kerroksessa on 196 autopaikkaa.
Rakentaminen alkaa syyskuussa ja kohde
valmistuu kahden vuoden kuluttua syyskuussa 2022.

Lujatalo jatkaa vahvaa
asuntorakentamista

Lujatalon Uudenmaan alueyksiköllä on
yli 3 500 asuntoa rakenteilla. Asuntoyksikkö
huolehtii 3 300 asunnosta ja loput toteutetaan
hybridihankkeissa toimitilapuolella.

Lujatalo rakentaa Espoon Niittykummun
alueelle viisi kerrostaloyhtiötä
Lujatalon toimesta alueelle nousee viisi erillistä kerrostaloyhtiötä ja näitä palveleva pysäköintihalli. Hankkeen urakkasumma on
41 miljoonaa euroa ja asuntoja tulee 195.
Lujatalo rakentaa alueelle asuinkerrostaloja Espoon Asunnoille sekä Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritakselle. Lähialueelle on

tulossa edellä mainittujen lisäksi Lujatalon
omaa tuotantoa. Merituulentien vastakkaiselle puolelle rakennetaan kaksi kerrostaloa, joihin valmistuu yhteensä noin 138
Lujakoti-asuntoa sekä pihakannen alle rakennettava pysäköintilaitos.

Espoon Vermoon
rakenteilla
16-kerroksinen
kerrostalo
M2-Kodit rakennuttaa 16-kerroksisen kerrostalon Espoon Vermonniittyyn. Sopimus
solmittiin viime elokuussa ja talo valmistuu kesällä 2022. Kohteeseen rakentuu
yhteensä 122 uutta ARA-vuokra-asuntoa.
M2-Kodit on osa yhteiskunnallista Y-Säätiö-konsernia.
Kohteen pääurakoitsijana toimiva Lujatalo on näkyvästi mukana Perkkaan alueen
asuntorakentamisessa. M2-Kotien kohde
mukaan luettuna yrityksellä on alueella
540 rakenteilla olevaa asuntoa.

Uusia kerrostaloja
historiallisesti
merkittävälle uudelle
asuinalueelle
Lujatalo on valittu Tuusulaan entiselle
varuskunta-alueelle rakennettavan neljän
kerrostalon urakoitsijaksi, kun alueelle rakennutetaan Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan omistukseen 144 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Urakan arvo on
20 miljoonaa euroa.
Tuusulan entinen, historiallisesti arvokas varuskunta-alue muuttuu lähivuosien
aikana uudenlaiseksi kaupunginosaksi,
kun vanhalle kasarmialueelle rakennetaan
asuintaloja jopa 15 000 uudelle asukkaalle.
Lujatalo rakentaa nyt alueelle neljä kerrostaloa, yhteensä 144 vuokra-asuntoa.
Asunnot valmistuvat ensi vuoden tammikuussa.
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Lujatalon elinkaarihankkeet
Puotilan ala-asteen elinkaarihanke käynnistyy
Lujatalo toteuttaa Puotilan ala-asteen elinkaarihankkeen, joka on yksi Helsingin kaupungin ensimmäisiä elinkaarimallilla toteutettavia
hankkeita
Varsinaiset rakennustyöt alkavat tulevana
syksynä. Uusi koulurakennus tulee tarjoamaan nykyaikaiset, terveelliset ja turvalliset
uuden opetussuunnitelman oppimisympäristön mukaiset tilat ala-asteen 530 oppilaalle
sekä 70 esiopetusryhmäläiselle. Lisäksi se sisältää harrastus- ja kokoontumistiloja lähialueen asukkaille.
Uusi koulurakennus valmistuu ensi vuoden toukokuussa siten, että tilat ovat käyttöön
otettavissa elokuussa 2022. Sen jälkeen Lujatalo kumppaninsa L&T:n kanssa huolehtii
rakennuksen ylläpidosta ja käytettävyydestä
20 vuoden ajan.
Hankkeen investointivaiheen ja palvelujakson arvo yhteensä on noin 26 miljoonaa euroa
ja laajuus noin 5740 brm².
Kuva: Raami Arkkitehdit Oy, havainnekuva

Varkauden SOTE-keskuksen
elinkaarihanke valmistuu tänä
vuonna
Lujatalon Itä-Suomen alueyksikkö rakentaa elinkaarihankkeena
Varkauden uuden SOTE-keskuksen, johon tulee sijoittumaan
muun muassa nykyiset kunnan tarjoamat polikliiniset sosiaalija terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon osastohoito, kuntouttava
osastohoito ja psykiatrinen perustason osastohoito sekä akuuttivastaanotto ja päivystys.
SOTE-keskuksen rakentaminen on aloitettu huhtikuussa 2019
ja sairaalan on määrä olla valmiina vuonna 2021.
Kuva: Raami Arkkitehdit Oy, havainnekuva

Siilinjärvelle rakentuu uusi terveys
keskus elinkaarihankkeena
Siilinjärven kunta ja Lujatalo Oy allekirjoittivat viime syksynä sopimuksen Siilinjärven uuden terveyskeskuksen elinkaarihankkeen
rakentamisesta.
Hankkeen investointivaiheen arvo on noin 20 miljoonaa euroa
ja koko sopimuksen arvo on yhteensä noin 39 miljoonaa euroa.
Terveyskeskuksen laajuus on reilut 6000 brm2. Kohteen rahoittaa
Kuntarahoitus Oyj.
Rakennustyöt ovat jo käynnistyneet ja sen suunniteltu valmistuminen on elokuussa 2022.
– Hanke on meille Lujatalossa monella tavalla tärkeä. Sijaintinsa
puolesta hankkeella on vahvat siteet Lujan historiaan ja terveyskeskushankkeella on myös merkittävä työllistävä vaikutus alueellamme, toteaa Lujatalon Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen.
Hanke toteutetaan elinkaariurakkamuodolla, jolloin Lujatalo
vastaa terveyskeskuksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden
ylläpitopalvelujen toteuttamisesta sekä kohteen luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä.

12

www.luja.fi

Kolumni
Elinkaarimalli tarjoaa
kattavan palvelun
tilaajalle
Teksti Mikko Hollmén

E

linkaarimalli mahdollistaa tilaajille hankkeiden
tavanomaista nopeamman toteutuksen, innovatiiviset toteutusratkaisut, sovitun mukaiset
laadukkaat palvelut ja sopimusajalta ennakoitavat kustannukset. Samalla siirrytään erillisten suunnittelu- ja rakennussuorituksien ja ylläpidon ostamisesta hankkimaan käyttäjille toimivia tiloja ja olosuhteita.
Tässä hankemuodossa ydinasia on kumppanuus – onnistuakseen näin pitkäaikainen yhteistyö onnistuu kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen panostamalla.
Suomessa on käynnissä paraikaa neljä terveydenhuollon elinkaarihanketta, joista kaksi on Lujatalon vastuulla. Toteutamme elinkaarimallilla Suomen suurimman
terveydenhuollon elinkaarihankkeen, Varkauden SOTE-
keskuksen, jonka rakentaminen on valmistumassa ja samalla 20 vuoden mittainen palvelujakso käynnistymässä
aivan näillä hetkillä. Viime lokakuussa Lujatalo ja Siilinjärven kunta sopivat Siilinjärven uuden terveyskeskuksen
toteuttamisesta elinkaarimallilla. Rakennustyöt ovat jo
käynnissä ja uudet tilat otetaan käyttöön elokuussa 2022.
Kouluhankkeista käynnistimme viime vuonna Helsingissä Puotilan ala-asteen elinkaarihankkeen, joka on yksi
Helsingin kaupungin ensimmäisiä elinkaarimallilla toteutettavia hankkeita. Aiemmin olemme toteuttaneet
muun muassa Espoon sairaalahankkeen ja Hämeenkyrön
monitoimitalon.
Elinkaarimalli sitouttaa rakentajan rakentamiinsa tiloihin pitkäksi aikaa, yleisimmin 20 vuoden vastuuajaksi
ja sitä voikin rinnastaa 20 vuoden takuuseen. Rakennuksen valmistuttua rakentaja vastaa palveluntuottajana
rakennuksen kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että
mittareina ovat jokapäiväinen tilojen käytettävyys ja olosuhteiden laatu. Elinkaarihankkeessa huomioidaan myös
tarkasti rakennuksen elinkaaritaloudellisuus ja energiatehokkuus – tilaaja saakin meiltä siis sopimuskaudelle
energiamäärätakuun. Sovitun kulutuksen mahdollisesti ylittyessä vastaamme siitä. Tämä kannustaa osaltaan
korkeaan energiatehokkuuteen ja esim. Puotilan koulusta on tulossa Helsingin kaupungin energiatehokkain
koulurakennus. Ehkä kirsikkana vielä kakun päälle vas-

taamme myös siitä, että
sopimuskauden päättyessäkin rakennus on tiloiltaan ja järjestelmiltään ennalta sovitussa kunnossa eli kunnossapidon laiminlyöntiä ei pääse
tapahtumaan.
Miksi sitten elinkaarimalli ei kasvata nopeammin suosiotaan? Haasteena elinkaarihankkeissa on edelleen tiedon puute. Elinkaarimalli on kilpailutusvaiheessa hieman työläs ja vaatii uutta osaamista, mutta kun pohjatyö
on tehty hyvin, hankemuoto työllistää enää hyvin vähän
tilaajaa. Lisäksi elinkaarimallia verrataan hieman väärin muihin urakkamuotoihin pelkkänä rakentamissuorituksen hankintana – oikea vertailukohta olisi rakennuttaminen, suunnittelu, rakentaminen, ylläpidon ja
siivouksen järjestäminen, kunnossapito, managerointi
sekä vielä kunnossapitoinvestoinnitkin 20 vuoden ajalta yhteensä. Yhtenä haasteena on myös kuntien sisäinen
organisoituminen ja budjetointi, joka ”siilouttaa” nämä
osa-alueet ja silloin taloudellisen kokonaisuuden vertailu
(riskeineen) kunnan budjetointiin ei ole ihan yksinkertaista. Julkiselle sektorille tällainen riskienjakomenetelmä vaatii uudenlaista ajattelua. Nimenomaan riskienhallinnan kautta elinkaarimallitoteutus on kymmenissä
kohteissa todettu kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi.
Itse näen elinkaarihankemuodon tulevaisuuden valoisana. Hankkeiden määrät lisääntynevät erityisesti erilaisissa kunnallisissa rakennuksissa kuten kouluissa, sote-keskuksissa sekä erilaisissa monitoimirakennuksissa,
joissa saman katon alla on usean toimijan tilat. Kuntien
tilakanta on osin vanhentunutta sekä perusopetuksen että sote-palveluiden osalla ja usein vanhojen tilojen käyttöaste ja soveltuvuus toimintaan sekä muuntojoustavuus
kaipaavat reilua parannusta. Näemme tämän mahdollisuutena, sillä julkisten palveluiden tarve säilyy ja autamme kuntia ratkomaan tilankäytön johtamiseen ja
tilakannan uudistamiseen liittyviä pulmia. Tämän takia
olemme Lujatalolla päättäneet olla vahvasti mukana elinkaarihankkeissa ja -palveluissa ja tarjota kumppanuutta
aina suunnitteluvaiheesta elinkaaren loppuun asti.

Kirjoittaja on Lujatalon elinkaariliiketoiminnan johtaja.
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Lujatalon referenssikohteet
Prismakeskus
rakenteille Vaasaan

Wärtsilän Smart
Technology Hubin
jättityömaa etenee
aikataulussaan
Reilu vuosi sitten käynnistyneen Lujatalon urakoiman Wärtsilän tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen Smart
Technology Hubin työt ovat edenneet jo
sisätiloihin. Tavoitehintaisena projektinjohtourakkana toteuttavasta hankkeesta
vastaa Lujatalon Pohjanmaan alueyksikkö, jolla on kokemusta suurten hankekokonaisuuksien onnistuneesta läpiviennistä.
Smart Technology Hubin ja siihen liittyvän
toimistorakennuksen yhteenlaskettu investointiarvo on noin 200 miljoonaa euroa.
Lujatalon työpäällikön Juha Sainion
mukaan rakentamisvaiheet ovat edenneet
suunnitellusti.
– Rakentaminen on sujunut hyvin – tämän sekä viime vuoden suhteellisen leudot
talvet ovat helpottaneet luonnollisesti työmaatyöskentelyämme. Pandemia-tilanne
otettiin heti vakavasti ja etupainotteisesti
huomioon kaikessa tekemisessä ja olem-

me toistaiseksi ilokseni pysyneet kaikki
terveinä.
Sainion mukaan Lujatalon osalta työt
ovat valmiina jouluun mennessä. Sitä ennen vielä toteutetaan laajuudeltaan muun
muassa 25 000 m2 kokoisten lattioiden viimeiset pintatyöt.
– Sen jälkeen alkavat hallin osalla tilaajan
mittavat laiteasennukset.
Sainio kiittelee myös Hubin työmaahenkilöstöä, joka on hänen mukaansa mestariporukka.
– Isoja ja vaativiakin hankkeita on hyvä
toteuttaa silloin, kun ympärillä on yhteen
hiileen puhaltavat alan huippuammattilaiset.

Tampereen
ydinkeskustaan uusi
asuinkerrostalo
Lujatalo on toteuttanut Tampereen ydinkeskustan, Kauppakadun ja Kuninkaankadun kulmaukseen näyttävän asuinkerrostalohankkeen. Vanhan liiketalon paikalle
toteutettiin kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo ja liiketiloja.
Noin 8,5 miljoonan euron hankkeessa
vanha kaksikerroksinen 60-luvun liikerakennus purettiin lähes maantasoon. Kel-

Katunäkymä
1041 Kuninkaankatu 24
3.1.2019

Pirkkalaan
valmistuivat
uudet tilat Etola
Kiinteistöille
Etola Kiinteistöt Oy, Meltex Oy Plastics
sekä Nestepaine Oy rakennuttivat Pirkkalaan uudet toimisto- ja toimitilat. Hankkeen rakennusurakoitsijana toimi Lujatalon Pirkanmaan alueyksikkö. Toimitilat
sijaitsevat Tampereen ja Pirkkalan rajalla.
Kyseessä on noin 9600 brm2 ja yhdeksän
miljoonan euron hanke.
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Pohjanmaalla Vaasassa on käynnistynyt
myös uuden Prismakeskuksen rakennushanke, joka on Lujatalon Pohjanmaan
yksikölle merkittävä ja se on sekä neliömäärältään että kustannusarvioltaan KPO
Kiinteistöt Oy:n historian suurin yksittäinen hanke.
Kokonaisalaltaan reilun 38 000 neliön
hanke koostuu 20 000 neliön myymälärakennuksesta sekä sen alle rakennettavasta
pysäköintihallista sekä pihan pysäköintialueesta. Yhteensä pysäköintipaikkoja tulee
tuhat, joista noin puolet hypermarketin alle halliin. Rakennustyöt ovat jo alkaneet ja
rakennus valmistuu tämän vuoden lopussa.

larikerrokset ja osa ensimmäisen kerroksen
kantavista rakenteista kuitenkin säilytettiin.
– Rakentaminen sujui hyvin, vaikka
haasteena oli työmaan keskeinen sijainti
aivan kaupungin ydinkeskustassa, vilkkaan
kävelykadun kulmauksessa, kertoo työpäällikkö Ville Salminen.
– Tämänkaltaisissa hankkeissa on aina
omat vaativuustekijänsä, mutta lopputuloksena valmistui upea rakennus, joka sopii
mainiosti ympäristöönsä ja johon tilaaja on
erittäin tyytyväinen.

Lujatalon
Lounais-Suomen
alueyksikkö on
vakiinnuttanut
asemansa Turun
seudulla.
Vuonna 2018 perustetun alueyksikön johtaja Ari Mäkinen kiittää hienosta tuloksesta ammattitaitoista ja
sitoutunutta henkilöstöään.
– Allekirjoittaessani työsopimuksen vuonna 2018 teimme toimitusjohtajan kanssa viiden vuoden strategian, jonka mukaista polkua olemme
kulkeneet määrätietoisesti eteenpäin.
Tänä vuonna tulemme ylittämään 30
miljoonan euron liikevaihdon. Siitä
iso kiitos kuuluu Turun organisaatiollemme. Tulevana vuonna viemme toimintaa jälleen eteenpäin käynnistämällä oman asuntotuotannon.
Toiminnan laajentuessa olemme nyt
rekrytoimassa useita uusia toimihenkilöitä.

Työt jatkuvat Meyerin Turun telakalla
Turun Lujatalon alueyksikkö on työskennellyt vuoden 2019 kesästä lähtien
Meyerin Pernon telakalla. Meyer kuuluu
maailman johtavimpiin laivanrakennusyrityksiin. Pernon eli ns. Turun uusi telakka
on rakennettu 1970-luvun puolivälin jälkeen ja alueella rakennetaan muun muassa
risteilyaluksia ja matkustaja-autolauttoja.
– Telakka-alueella laitetaan paikkoja
tällä hetkellä kuntoon, olemme korjanneet vanhaa ja rakentaneet myös uutta.
Telakan toiminta ei voi pysähtyä rakentamisen takia, joten työt ajoittuvat täysin
tuotannon aikataulujen ehdoilla, kertoo
Lujatalon rakennuspäällikkö Rami Rinne.

Lounais-Suomen alueyksikkö käynnistää tänä vuonna myös ensimmäistä kertaa
omaa asuntotuotantoa. Ensimmäiseksi
tuotantoon ehtinyt hanke on Turun Pääskyvuorenrinteen alueelle rakennettavat
kaksi 8-kerroksista kerrostaloa.
– Meillä on valmistelussa myös Turun
Skanssinmäen ensimmäiset hankkeet, joiden yksityiskohdat ratkeavat tulevina viikkoina, kertoo Lujatalon hankekehityspäällikkö Risto Rautio Turusta.
Myös ensimmäinen urakkakilpailun
kautta voitettu asuntorakentamisen kohde on käynnistymässä alkuvuoden aikana.

Turun yliopistorakennukset peruskorjataan
Lounais-Suomen Lujatalon alueyksikkö toteuttaa Suomen Yliopistokiinteistöille Medisiina A-C-rakennusten peruskorjauksen.
Kyseessä laaja ja haastava peruskorjaus, jossa vanhin rakennuksista, Medisiina A, on
valmistunut vuonna 1948. Nimensä mukaisesti kokonaisuus koostuu kolmesta eri
rakennuksesta, joissa erityisesti A-rakennukseen kohdistui suurin remontintarve.
– A-osa jouduttiin avaamaan täysin ja

purkamaan kaikki sisärakenteet pois. Tämä osio oli mittavin. B- ja C-rakennuksissa
toteutettiin huomattavasti pienempi korjaus, lähinnä uudistimme talotekniikkaa sekä
teimme pintaremonttia, kertoo Lujatalon
rakennuspäällikkö Rami Rinne.
Rinteen mukaan talot tehdään vaiheittain ja projektinjohtourakka valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Hankkeen arvo on noin 20 miljoonaa euroa.

Kaakkois-Suomen alueyksikkö rakentaa Kouvolaan sairaalaa
Lujatalo on voittanut Carea-Sairaalat
Oy:n Kouvolan Ratamokeskussairaalahankkeen rakennusurakan.
Hankkeen arvo on yli 60 miljoonaa
euroa. Sairaala on määrä ottaa käyttöön vuonna 2022.

Ratamo-sairaalakeskus rakennetaan Kouvolan liikekeskustan pohjoispuolelle. Valmistuttuaan se korvaa Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan Pohjois-Kymen
sairaalan. Ratamoon tulee muun muassa
päivystys ja 115 vuodepaikkaa sekä hammaslääkärin vastaanotto.

Ratamon rakentamisesta vastaa Kymsoten sataprosenttisesti omistama Carea-Sairaalat. Uusi sairaalakeskus valmistuu tämän
loppuun mennessä, ja se otetaan käyttöön
vuoden 2022 alkupuolella.
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Lujatalon referenssikohteet
Kuva: Aihio arkkitehdit

Itä-Suomen
yliopiston
kampukselle
uusi musiikki
konservatorio

Kuopion historiallinen Konttisen
talo uuteen kukoistukseen
Historiallisesti merkittävä ja aivan kaupungin sydämessä,
Kuopion Snellmanin puiston, tuomiokirkon ja puukortteleiden
alueella sijaitseva Konttisen talo saneerattiin täysin. Tuloksena
valmistui 39 uniikkia Lujakoti-asuntoa.

K

onttisen talo on historiallisesti arvokas Kuopion 1900-luvun alun teollisuuden ja kaupan muistomerkki. Liiketalo
oli valmistuessaan erityisen näkyvä maamerkki ja sen kaupunkikuvallinen merkitys
on edelleen huomattava. Talo on arvokas
myös osana kaupungin vanhinta asemakaavoitettua aluetta, sillä se sijaitsee Kuopion
vanhimmalla asemakaavoitetulla alueella
Tuomiokirkon naapurissa.

Projektin työpäällikön, Lujatalon Pasi
Vornasen mukaan hanke oli erittäin mielenkiintoinen, vaikka rakennus sulki sisäänsä myös monia yllätyksiä.
– Purkutyöt olivat massiiviset, rakennuksen sisäpuolelta purettiin kaikki ei-kantavat
osat pois ja talotekniikka meni täysin uusiksi. Onneksi onnistuimme säilyttämään
paljon holvikaaria, pilareita ja välipohjien
palkkeja. Saimme mielestäni säilytettyä hienosti rakennuksen alkuperäisen olemuksen.

Joensuun uuteen konservatorioon sijoittuvat 250-paikkainen musiikkisali, sadan
neliön harjoitussali sekä uudet
opetustilat. Uudisrakennuksen
rakennuttaja on kiinteistö
sijoittaja Hemsö ja KVR-urakasta vastaa Lujatalo. Noin
3 700 neliöistä uudistilaa tulee
käyttämään yli 1 000 oppilasta.
Hankkeen rakentamisesta ja KVR-toteutuksesta vastaa Joensuun kampuksella aiemminkin rakentanut Lujatalo. Yrityksen
Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen
iloitsee kiinnostavasta hankkeesta.
– Valmistelimme hanketta huolella pitkään. Kohde on merkittävä koko Lujatalon
Joensuun yksikölle ja sen työllistämisvaikutus on noin 50 miestyövuotta.
Korona-aika tuo luonnollisesti oman
lisämausteensa Lujatalon työmaalle, mutta Jalkasen mukaan hyvällä suunnittelulla
työt ovat edenneet suunnitellusti. Rakentamista johdetaan tiukoin laatukriteerein.
– Prosessimme ovat hyvin selkeät ja
olemme tehneet mahdollisia tautitapauksia
varten yksityiskohtaiset varautumissuunnitelmat. Etenemme projektin kanssa varsin
levollisin mielin.

Ikäihmisten asuinkerrostalo
rakenteille Jyväskylään
Keski-Suomen alueyksikkö käynnistää
maaliskuussa 51 asunnon asuinkerrostalohankkeen Jyväskylässä. Kyseessä on ikäihmisille suunnattu hanke, jonka tilaajana on
Sammonkodin Säätiö. Säätiön tavoitteena
on edistää ikääntyvien ihmisten edellytyk16
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siä monipuoliseen elämään ja asumiseen
omassa kodissa tai palvelukodissa.
Vuonna 2022 valmistuvassa kohteessa
rakennetaan yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Hankkeen arvo on noin 4,3 miljoonaa
euroa.

Työturvallisuuskuulumisia

Vuoden 2020
turvallisuus
pähkinänkuoressa
Teksti Ville Vatanen

Y

leisellä tasolla turvallisuus Lujatalolla kehittyi
vuonna 2020 positiiviseen suuntaan. Esimerkiksi turvallisuushavaintojen määrä nousi tuhansilla havainnoilla ja suurin osa työmaista
saavutti kuukausitavoitteensa havaintojen suhteen. Suurin osa Lujatalon työmaista oli täysin tapaturmattomia.
Turvallisuushavainnoilla ja ihmisten asennemuutoksella on ollut vaikutusta tapaturmataajuuteen, joka
on käynyt vuoden mittaan ennätysmatalalla tasolla hipoen ajoittain tiukkana pidettyä kympin rajaa. Lujatalon oman henkilöstön LTI-tapaturmataajuus oli vuonna 2020 12,6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.
Erityisen positiivista kehitystä on havaittavissa tapaturmien tutkimisessa ja tätä kautta tapahtuvassa virheistä
oppimisessa. Henkilöstömme on ilahduttavan hyvin sisäistänyt työturvallisuuden merkityksen ja tutkinnat on
valmisteltu erinomaisesti. Myös kaikkien vahinkojen ja
tapaturmien ilmoittamisessa on noudatettu asetettuja
sääntöjä kiitettävän huolellisesti. Tästä lämpimät kiitokset turvalliseen työhön sitoutuneille lujalaisille.
Aivan vuoden lopussa saimme myös julkista tunnustusta työstämme, kun Lujatalo pokkasi kaksi palkintoa
Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa. Lujatalon toteuttama Mikkelin Virastotalon remontti voitti konsernisarjan parhaan korjausrakentamistyömaan palkinnon.
Lujatalo jakoi toisen yrityksen kanssa konsernisarjan
parhaan runkovaiheessa olevan työmaan ykköspalkinnon. Kyseessä oli Joensuun uuden konservatorion työmaa. Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu oli jälleen tänä
vuonna erittäin kovatasoinen ja kärjen tulokset olivat
ennätyksellisen korkeita.
Turvallista alkanutta vuotta 2021!

Kirjoittaja on Lujatalon työturvallisuuspäällikkö.
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Toimitusjohtajilta
Normaali betonivuosi 2020

P

oikkeuksellinen koronavuosi 2020 osoittautui lopulta
hyvin normaaliksi betonirakentamisen vuodeksi kaikesta epidemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Toki koronajärjestelyt
aiheuttavat melkoisia muutoksia arjen
toimintatapoihin etätöistä maskeihin ja
ryhmäjakoihin tehtailla, mutta lopulta
vaikutukset liiketoimintaan olivat pieniä.
Koko rakennusmateriaaliala taisikin selvitä vuodesta isolla säikähdyksellä.
Lujabetoni-konserni saavutti liikevaihtoennätyksensä 192,7 miljoonaa euroa
(188,1 miljoonaa euroa vuonna 2019).
Tätä tuki Suomen asuntorakentaminen,
joka jatkui vuoden aikana vilkkaana
kasvukeskuksissa, hiljentyen kuitenkin
jo maakuntakeskuksissa. Infrarakentaminen oli myös ilahduttavan vilkasta.
Toimitilarakentaminen oli vaisumpaa,
nojaten yksittäisiin suurprojekteihin.
Tulostaso pysyi kohtuullisen hyvänä
konsernissa.
Ruotsin rakentaminen jatkui alavireisenä Tukholmassa, mutta Kiirunan uudelleenrakentaminen siivitti Lujabetonin
osakkuusyhtiön Prefabmästarna Sverige
AB:n ennätykselliseen liikevaihdon kasvuun ja tulostasoon. Myös Lujabetonin Suomen tehtaat saivat historiallisen
suuria vientikauppoja Kiirunan projekteihin. Venäjällä koronan vaikutukset
yhteiskuntaan olivat suuret ja betonin
kysyntä laski Pietarissa, hintakilpailun
kiristyessä samalla entisestään.

Lujabetoni Oy liikevaihto M€

Lujabetoni investoi uusiin tehtaisiin
viime vuoden aikana: Loimaan ja Kärsämäen tehtailla rakennettiin laajennuksilla uudet paalutehtaat. Molemmat
lähtivät hyvin liikkeelle ja investoinnit
palkittiin: Lujabetoni sai kaikkien aikojen suurimman tilauksensa Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan paalutoimituksista. Projektin valmistus käynnistyi
loppuvuonna ja jatkuu vuodelle 2022.
Kuopion valmisbetonitehdas purettiin
ja korvattiin modernilla betonitehtaalla.
Järvenpään tehtaan investointeja viimeisteltiin ja muitakin investointeja tehtiin
kasvua tukemaan olemassa olevilla tehtailla.
Tuotekehitys ja yleinen kehitystoiminta jatkui aktiivisena Lujabetonilla. Julkistimme pitkään kehitellyn tuotteen,
Luja-Superkylpyhuoneen, eli valmiin
märkätilan Superlaatan päälle tehtaalla
asennettuna. Tuote herätti kovaa kiinnostusta markkinassa ja johti uusiin yhteistyökumppanuuksiin ja ensimmäisiin
kauppoihin. Superlaatta vakiintui markkinassa merkittäviin toimitusmääriin ja
herätti erittäin suurta kiinnostusta asiakaskunnassa. Tuotantokapasiteettia Järvenpäässä laajennettiin vuoden lopulla
kysyntää vastaamaan.
Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu aktivoitui betonialalla. Lujabetoni
on toiminut jo vuosia alan suunnannäyttäjänä ja teki merkittäviä kauppoja
CO2-kompensoiduista betonitoimituksista. Seuraava askel on leikata merkittä-

Lujabetoni Oy henkilöstö
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2019
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västi betonin hiilidioksidipäästöjä modernien seossementtien avulla. Aiomme
olla tässäkin toimialan johtava yritys yhteistyökumppaniemme avulla.
Lujabetonin henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 813. Koko Lujan henkilöstön panostus vuoden aikana oli huikea
ja koronan sekä kasvun haasteisiin pystyttiin vastaamaan hyvin. Strategianamme oli edelleen toimia omalla, osaavalla
työvoimalla vuokratyön tai alihankinnan
sijaan. Tätä strategiaa tukemaan otettiin
käyttöön henkilöstörahasto Voittopalkkiojärjestelmämme laajennukseksi.
Kiitän kaikkia asiakkaitamme, materiaali- ja palvelutoimittajiamme ja henkilöstöämme eteenpäin vievästä yhteistyöstä sekä toiminnantäyteisestä viime
vuodesta. Toivon, että alkanut vuosi tuo
rohkaisevia uutisia paluusta normaalimpaan arkeen sekä jatkaa pitkään jatkunutta myötätuulta koko toimialalla.

Mikko Isotalo
Toimitusjohtaja
Lujabetoni Oy

Lujabetonin referenssikohteet
Mittavia toimituksia Raide-Jokeri
-pikaraitiotiehankkeeseen
ratapölkyt valmistuvat Lujabetonin Siilinjärven ratapölkkytehtaalla, jossa on valmistettu jo lähes neljä miljoonaa ratapölkkyä.
– Olemme valmistaneet ja toimittaneet jo
yli kahdenkymmenen vuoden ajan ratapölkkyjä Suomen rataverkkoon sekä toimineet suurissa ja tietotaitoa vaativissa infrarakentamisen hankkeissa. Nyt lisäämme jo
valmiiksi kattavaan valikoimaamme kokonaisratkaisupaketin raitiotierakentamiseen,
sisältäen myös erittäin kustannustehokkaat
ja laadukkaat puolipölkyt kiintoraiteisiin,
sanoo Lujabetonin ratapölkkytehtaan tehdaspäällikkö Sampsa Lehmusoksa.
Raide-Jokerin ratapölkkytoimitukset
ovat alkaneet viime keväänä ja päättyvät
vuoden 2022 aikana.
Kuvat: Helsingin kaupunki

Raide-Jokeri-pikaraitiotien
valmisbetonin ja pylväs
perustusten lisäksi Lujabetoni
sai tilauksen radan rakentamisessa tarvittavista ratapölkyistä
koko Raide-Jokerin 25 kilometrin matkalle.
Raide-Jokeri on Lujabetonille ensimmäinen raitiotieprojekti, jossa radan rakentamisen toimituskokonaisuuteen kuuluvat
kaikki ratapölkyt, pylväsperustukset ja valmisbetoni. Viime keväänä solmittu kaup-

pa ratapölkkytoimituksesta on sisältänyt
kahdenlaisia erikoispölkkyjä; sepeliradalle asennettavat perinteisemmät ratapölkyt
sekä betonisen kiintoraiteen sisään valettavat puolipölkyt.
Ratapölkky on yksi tärkeimmistä komponenteista radan toimintaa ajatellen.
Pölkkyjen tärkeimpiä tehtäviä ovat kestää
junan synnyttämät voimat ja jakaa ne tasaisesti tukikerrokselle, antaa kestävä tuki ja kiinnitysmahdollisuus kiskolle sekä
säilyttää oikea raideleveys ja vaadittu kiskon kallistus. Tuotteiden valmistus vaatii
erityisosaamista ja Raide-Jokerin tulevat

Lujabetonilta merkittävä kauppa Ruotsin Kiirunaan
Lujabetoni teki viime keväänä suuret kaupat
Ruotsin markkinaan, kun se toimittaa Suomesta
vaativia elementtituotteita Kiirunan uuden
keskustan rakentamiseen.
Pohjois-Ruotsissa rakennetaan parhaillaan kiivaasti, kun käynnissä
on lukuisia teollisuuskohteita sekä mittavat Kiirunan ja Jällivaaran kaupunkien siirtoprojektit rautamalmikaivostoiminnan alta.
Lujabetoni toimittaa Kiirunan kaupungin asuinkorttelikohteisiin
ja liiketilojen pohjakerroksiin vaativia erikoisbetonielementtejä eli
raskaasti kuormitettuja esijännitettyjä jännebetonipalkkeja.
– Tällä hetkellä Pohjois-Ruotsissa on erittäin hyvä markkinatilanne. Tavoittelemme jatkossa enemmän ja lisää vastaavanlaisia
vientikauppoja Ruotsiin, sillä kotimaan kaupan lisäksi pystymme
varmistamaan vientikapasiteetin useamman tehtaan turvin muun
muassa Haapajärven, Kärsämäen ja Siilinjärven elementtitehtailtamme, sanoo Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo.

Nyt tehdyn kaupan erikoisbetonituotteet on valmistettu kokonaisuudessaan Lujabetonin Siilinjärven tehtaalla, jossa tuotanto
kaupan myötä käynnistettiin ripeällä aikataululla.
Ruotsin betonielementtimarkkina on Lujabetoni-konsernille jo
entuudestaan tuttu, sillä sen osakkuusyhtiö Prefabmästarna Sverige
AB on toimittanut runkorakentamisen kokonaispalveluja vuodesta
2012 alkaen kasvaen jatkuvasti.
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Lujabetonin referenssikohteet
Jättimäisiä betonitoimituksia
Hämeenkyrön valtatiehankkeeseen
Lujabetoni on solminut Destia Oy:n kanssa merkittävän teräsbetonipaalukaupan, kun se toimittaa lyöntipaaluja Väyläviraston
hankkeeseen valtatielle numero kolme yhteensä huikeat 130 000
metriä. Lujabetoni toimittaa myös samaan kohteeseen 26 000
kuutiometriä valmisbetonia.
Hämeenkyrön betonitoimituksissa on kyse Väyläviraston hankkeesta valtatiellä 3 (Tampereentie), jossa Lujabetonin teräsbetonipaaluilla paalutetaan Hämeenkyrön ohitustien pohjarakenteet.
Viime syyskuussa alkaneet paalutustyöt jatkuvat pitkälle talveen
2021.
Väylähanke koostuu kymmenen kilometrin maantieosuuden lisäksi kymmenen sillan ja kolmen eritasoliittymän rakentamisesta.
Lujabetonin valmisbetonitoimituksessa toimitetaan betonit maantierakenteisiin paalulaattoina sekä siltarakentamisen erikoisbetonit siltojen rakenteisiin. Hankkeessa pumpataan arviolta 26 000
kuutiometriä valmisbetonia, kuten massiivisia perustuksia, 12 000
neliömetriä paalulaattaa sekä 10 sillan kantta.

Kuva: Niko Kurvinen

Lujabetoni on valittu Tampereen Sulkavuoren jäteveden keskuspuhdistamon
LOU2-urakan ruiskubetonitoimittajaksi.
Kyseisessä urakassa louhitaan puhdistamotilat ja purkutunnelit yhteen suurimmista
Suomessa tällä hetkellä käynnissä olevista ympäristöinvestoinneista. Ruiskubeto-

nia menee urakassa kymmeniä tuhansia
kuutiota. Hankkeen urakoitsijana toimii
Skanska Infra Oy.
Hankkeen kokonaisrahoitustarve on
noin 320 miljoonaa euroa ja se on Suomen
suurimpia käynnissä olevia investointeja.
– Ruiskubetonoinnissa sananmukaisesti ruiskutetaan betonimassaa paineilman
avulla suoraan kohteeseen. Nämä kohteet
ovat poikkeuksetta mielenkiintoisia siksi,
että työvaiheet tehdään aina haasteellisissa olosuhteissa. Ruiskubetonin tarkoitus
on tässä kohteessa kalliorakenteiden vahvistus, kertoo Lujabetonin aluepäällikkö
Anssi Tiukka.
Toimitukset ovat käynnissä ja viimeiset
betonimassat toimitetaan vuonna 2022.

Erikoisbetonitoimitus Säteilyturva
keskuksen uusiin toimitiloihin
Lujabetoni on toimittanut merkittävän
määrän erikoisbetonia Säteilyturvakeskuksen (STUK) Vantaalla valmistuvien
uusien toimitilojen rakenteisiin. Betoni
on kehitetty STUKin betoneille asettamiin erityisen tiukkoihin laatu- ja turvallisuuskriteereihin. Kohteen tilaajana toimii Senaatti-kiinteistöt ja päätoteuttajana
rakentamisesta vastaa SRV.
Raskasbetoni on yleisesti käytetty materiaali tutkimustiloissa, joissa käytetään
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säteilylaitteita tai tutkitaan säteilyherkkiä
materiaaleja. Lujabetoni toimitti näihin
tarkoituksiin kohteen räätälöidyt erikoisbetonit, joissa on ollut tarkasti määriteltyinä matalaradioaktiivinen kiviaines sekä
raskasbetonit. Sekä betonin raaka-aineet
että valmisbetoni tutkittiin ja hyväksytettiin laboratoriokokein useaan kertaan ennen toimituksia laadun varmistamiseksi.
Säteilyturvakeskuksen uusi toimitilarakennus valmistuu keväällä 2022.

Kuva: Seija Räsänen

Ruiskubetonia Sulkavuoren
jäteveden keskuspuhdistamoon

Valmisbetonia
Kaitaan
metroasemalle
Kaitaan metroasema on yksi Länsimetron
kakkosvaiheen uusista asemista metron laajentuessa Matinkylästä länteen. Kaitaan
metroaseman kohteen rakenteisiin kuten
tekniikkatiloihin ja -kuiluihin, pystykuiluihin, asemalaitureihin ja sisäänmenoihin
toimitetaan betonia vuoden aikana jopa
10 000 kuutiota.
– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kohdetta rakentavan YIT:n ja Länsimetron
kanssa ja muun muassa betonireseptit on
valittu tukemaan rakentamisen tiukkaa
aikataulua, sanoo Lujabetonin pk-seudun
tehtaiden tehdaspäällikkö Miro Harjumäki.

Luja-Superlaattaa
sekä elementtejä
Vantaalle

Logistiikkakeskukseen laaja valikoima
Lujabetonin betonielementtejä
Lujabetoni toimitti Lumijälki-logistiikkakeskuksen hankkeeseen runsaan määrän
pilareita ja palkkeja, ontelo- ja STT-laattoja yhteensä 10 700 neliömetriä sekä seinäelementtejä 3 200 neliömetriä. Kolmelle
eri käyttäjälle suunniteltu Lumijälki-logis-

tiikkakokonaisuus yhdistää varasto-, tuotanto- ja toimistotiloja saman katon alle
ja se sisältää runsaasti pysäköintipaikkoja
ja liikennöintitilaa raskaille ajoneuvoille.
Kohteen rakentajana toimi SRV Oy.

Merkittävä betonitoimitus
liikerakennukseen Helsinkiin
Lujabetoni toimitti kaikki betonielementit Vantaan Asolaan rakennettuun kerrostalohankkeeseen, johon kuuluu kaksi
asuinkerrostaloa Asunto Oy Vantaan Viidakkokissa ja Asunto Oy Vantaan Metsäkissa. Elementtitoimitus sisälsi laajan valikoiman Lujabetonin elementtituotteita
sekä Luja-hormielementit ja toiseen kohteen kerrostaloista myös Luja-Superlaatta-välipohjarakentamisen kokonaisratkaisun. Superlaattatoimitukseen sisältyi ala- ja
välipohjalaatat. Välipohjalaatat sisälsivät
sähköisellä mukavuuslattialämmityksellä,
viemäröinnillä kaivoineen sekä tehtaalla
valetulla kaatolattialla varustetut kylpyhuoneosuudet. Kohteen rakentajana toimi Lujatalo Oy.

Lujabetoni toimitti viisikerroksiseen, kokonaisalaltaan 11 000 neliömetrin liikeja varastorakennukseen Helsingin Pukin
mäkeen ontelo- ja STT-laattoja yhteensä
10 400 neliömetriä ja seinäelementtejä
yhteensä 400 neliömetriä sekä pilareita ja
palkkeja yhteensä 180 kappaletta.

Liikekiinteistössä toimii muun muassa
S-Market Pukinmäki sekä vuokravarastotoimija. Pohjakerroksessa on pysäköintihalli ja liiketilaa, toisessa kerroksessa on
päivittäistavarakauppa ja kolmannessa palvelutilaa. Ylimmät kerrokset on varattu
pienvarastotoimijalle. Hankkeen rakennuttajana toimi HOK ja rakentajana Peab Oy.

Luja-Superlaattaa Turun opiskelija-asuntoihin
Turun Ylioppilaskyläsäätiö rakennuttaa opiskelija-asuntokohde
Tyyssijan Turkuun. Kohteeseen tulee 186 opiskelija-asuntoa ja
runsaasti eri palveluita.
Lujabetoni toimitti kohteeseen 6 700 neliömetriä Luja-Superlaattoja. Toimitukseen sisältyi asuinkerrosten välipohjalaatat, käytävän laatat sekä yläpohjan laatat. Rakennuksen ovaalin muodon
vuoksi Luja-Superlaatat vaativat erikoismuotoilua esimerkiksi
vinopäisiä ja kiilamaisia laattoja ja osassa vaadittiin myös kaarevaa kylkeä. Rakennuksessa ei ollut yhtäkään täysin suorakaiteen
muotoista laattaa. Tämä kohde osoittaa loistavasti Luja-Superlaatan muotoilun tuomat edut.
Kohteen toimitukseen sisältyi 124 kylpyhuonetta, joiden tekniikka tehtiin valmiina Luja-Superlaattaan. Kylpyhuonelaatoissa
oli valmiina kylpyhuoneen viemäriputkisto, sähköinen lattialämmitys sekä kaatovalu. Lisäksi keittiön viemäriputki pystyttiin kuljettamaan SL-laattojen sisällä kylpyhuoneen viemäriputkiston yhteyteen, jolloin hormielementtejä ei tarvinnut keittiöiden vuoksi
lisätä. Kohteeseen toimitettiin myös Luja-hormit.
– Luja-Superlaattojen asennustahti yllätti positiivisesti ja kohteen runko saatiin asennettua alkuperäistä aikataulua nopeammin,
kertoo Lujabetonin tuotepäällikkö Samu Mäkelä.

Lujabetoni toimitti hankkeeseen lisäksi seinäelementtejä 10 600
neliömetriä ja 135 kuutiometriä teräsbetonielementtejä. Kohteen
rakennuttaja on Turun Ylioppilaskyläsäätiö ja rakentajana Peab Oy.
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Uusia innovaatioita
Lujabetoni ja Fira Modules
toivat markkinoille
tehokkaan ja turvallisen
kylpyhuoneratkaisun

Lujabetoni
esitteli LujaSuperlaattaan
integroidun
parvekelaatan

L

L

ujabetoni Oy ja Fira Modules
Oy ovat yhdessä tuoneet markkinoille kerrostaloratkaisun, jossa
hyödynnetään Luja-Superlaatan
välipohjateknologiaa ja yhdistetään se Fira
Modulesin kehittämään vakioituun kylpyhuonemoduulin jo tehtaalla. Tämä tarjoaa
huomattavasti nopeamman ja laadukkaamman ratkaisun kerrostalohankkeiden runko- ja märkätilarakentamiseen.
Fira Modulesin vakioitu kylpyhuonemoduuli sisältää seinärakenteet, pintamateriaalit, kalusteet, varusteet sekä LVIS-asennukset liitoksineen. Täysin valmis moduuli
valetaan Lujabetonin tehtaalla osaksi Luja-Superlaatta-välipohjalaattaa. Työmaalla
kylpyhuone nousee Superlaatan nostamisen yhteydessä paikalleen ilman erillis
asennusta työmaalla. Myöskään haastavia
liitosvaluja ja talotekniikan kytkentöjä ei
yhteisratkaisussa tarvita.
– Kehittämämme kokonaisratkaisu on
määrätietoisen kehitystyön tulosta, joka lähti liikkeelle yhteisen asiakkaamme
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COfLOW Oy:n visiosta ja tarpeesta. Tämä on rakentamisen innovaatiota, mitä
pitkälle viedyllä esivalmistuksella ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä saadaan
aikaiseksi. Rakentamisen tavat muuttuvat hyvin paljon lähivuosien aikana, kun
tuottavuutta ja turvallisuutta pyritään lisäämään ja rakentamisen ympäristövaikutuksia vähennetään. Superlaatta on ollut
tuotteena aivan omaa luokkaansa sen tarjoamien innovointimahdollisuuksien ansiosta, kertoo Lujabetonin yksikönjohtaja
Kari Turunen.
Ensimmäinen Lujabetonin ja Fira Modulesin integroidun ratkaisun toimitushanke on käynnistynyt marraskuussa
Tuusulassa. Hanke toteutetaan COfLOW
Oy:n kehittämän ASSI-konseptin mukaisesti, vahvan kumppanuusverkoston (ASSI-EKOsysteemi) voimin.
Superlaattaan integroitu Fira Modulesin kylpyhuonemoduuli on myös nähtävillä Lujabetonin Järvenpään megatehtaan
showroomissa.

ujabetonin välipohjaratkaisu
Luja-Superlaatta mahdollistaa
uudenlaisten rakentamisratkaisujen kehittämisen. Nyt tuotekehityksen tuloksena on tuotu markkinoille Superlaattaan integroitu parvekelaatta.
Parvekelaatat valmistetaan Lujabetonin
elementtitehtailla ja asennetaan Järvenpään megatehtaalla kiinteäksi osaksi Superlaattoja ja toimitetaan yhtenä kokonaisuutena työmaalle. Superlaatta parvekkeineen
asennetaan siis työmaalla paikoilleen yhdellä nostolla.
Luja-Superlaattaan integroidun ulokeparvekkeen avulla päästään eroon ulokeparvekkeiden työmaa-aikaisista tornituennoista ja myös nosturinostot vähenevät.
Tuote ei poista perinteisiä toteutustapoja,
mutta se mahdollistaa Superlaattakohteiden entistäkin kustannustehokkaamman
toteutuksen. Ratkaisua voidaan käyttää
kaikissa Superlaatta-kohteissa, jotka toteutetaan ulokeparvekkeilla. Ulokeparveke voi sijaita sekä Superlaatan päässä että
sen kyljessä.

Vastuullisuus
vaatii tekoja
Reilu vuosi sitten Lujabetoni
esitteli markkinoilla
päästökompensoidun betonin.
Asiakkailla on mahdollisuus
ostaa valmisbetonia, jonka
hiilijalanjälki on nolla. Maksettava
korvaus perustuu Lujabetonin
Nordic Offset Oy:ltä ostamiin
Gold Standard (GS) sertifioituihin
päästövähennyksiin.

B

etonikuution aiheuttamat
CO2-päästöt syntyvät pääasiassa sementin valmistuksesta. Pieneltä osin päästöjä tulee betonin
valmistuksessa ja kuljetuksessa käytettävästä energiasta, mutta sementin CO2-päästö
on määräävässä osassa koko valmisbetonin
päästöjä. Päästökompensoitua betonia halutessaan asiakas maksaa tuotteen hinnassa kuutiokohtaisen kompensaatiomaksun,
joka on 6,00 €/m3 (ALV 0 %).
Lujabetonin toimitusjohtajan Mikko
Isotalon mukaan Lujabetoni haluaa olla
kaikin keinoin mukana pienentämässä hiilijalanjälkeä.
– 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,
hän toteaa.
Apua hiilijalanjäljen
pienentämiseen
Nordic Offsetin asiantuntijan Antti Asumaan mukaan rakennusalan tulisi olla eturintamassa miettimässä ratkaisuja ilmastoja ympäristövastuullisuuteen uusilla tavoilla.
Lujabetoni on hänen mukaansa ilahduttava esimerkki siitä, että hiilineutraalisuus on
otettu mukaan osaksi liiketoimintaa.

– Lujabetonilla tehdään ankarasti tuotekehitystyötä ja hiilijalanjälki otetaan vakavasti. Uskon, että edelläkävijäasemia on
tarjolla monilla rakennusalan bisnesalueilla
ja vastuullisuus tulee olemaan myös elinehto. Esimerkiksi monissa julkisissa kilpailutuksissa huomioidaan jo hiilijalanjälki.
Asumaan mukaan joskus hiilijalanjäljen
laskenta ja ilmastovastuullisuuden sisäistäminen johtaa merkittäviinkin muutoksiin yrityksen strategiassa ja tarjonnassa.
Yritykset voivat toimia nopeasti ja tehdä

merkittäviä muutoksia, jos tahtoa on riittävästi. Kyseessä on kulttuurinen muutos,
joka tulisi jokaisen yrityksen johdossa ottaa vakavasti.
– Toiminnan aika ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi on nyt. Toimivia palveluita
on tarjolla. Ilmastovastuullisuus, hiilijalanjäljen pienentäminen ja hiilineutraaliuden
tavoittelu alkaa tosiaankin olla pikkuhiljaa
uusi normaali näistä syistä; mikään yritys ei
voi suhtautua asiaan yliolkaisesti.

Lujabetoni toimittaa Suomen ensimmäisen
CO2-kompensoidun betonielementtirungon
Puotilan kouluhankkeeseen
Kyseessä on hanke, jossa kaikki betoni
elementit ovat sertifioidusti CO2-kompensoituja elementtejä. Myös Luja
betonin hankkeeseen toimittama
valmisbetoni on CO2-kompensoitua.
Elinkaarihankkeen rakennuttajana toimii Helsingin kaupunki ja rakentajana Lujatalo Oy. Hankkeen laajuus
on noin 5 740 brm² ja betonielementtejä siihen toimitetaan noin 1 400 kappaletta.
Puotilan kouluhankkeen rakennuttajan Helsingin kaupungin ilmastotavoitteiden mukaisesti talosta rakennetaan

erittäin energiatehokas ja hiilijalanjäljeltään pieni. Myös hankkeen rakentajana toimiva Lujatalo pyrkii vähentämään
hiilidioksidipäästöjä rakentamisessa.
– Puotilan kouluhankkeen kohdalla
oli sopiva hetki toteuttaa CO2-kompensaatio betonielementtien osalta. Lujabetonilla on jo aiemmin ollut markkinoilla päästökompensoitua valmisbetonia,
mutta tämä on ensimmäinen hanke
Suomessa, jossa betonielementit kompensoidaan valmisbetonin ohella, kertoo Lujabetonin yksikönjohtaja Kari
Turunen.
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Tehdasavauksia

Lujabetoni laajentaa
tehdasverkostoaan
Kaksi uutta paalutehdasta
tulevat vastaamaan kasvavaan
kysyntään. Kuopioon avattiin
moderni valmisbetonitehdas.
Loimaa:
Lujabetonin Loimaan uuden paalutehtaan
tuotantokapasiteetti on yli 200 000 metriä
teräsbetonipaalua vuodessa, mikä on noin
15 % Suomen betonipaalujen kokonaismarkkinasta. Loimaan seinä- ja infraelementtitehtaan yhteyteen rakennettu uusi
paalutuotelinjasto valmistui aikataulussaan
loppusyksyllä 2020 suoraan mittavan Destian Hämeenkyrön väylähankkeen paalutoimituksia varten.
– Uusi tehdas on mahdollistanut meille merkittävän teräsbetonipaalutuotannon
kasvattamisen. Käynnissä oleva Destian
Hämeenkyrön väylähankkeen toimitusten
lisäksi meillä on useiden hankkeiden toimitukset käynnissä sekä valmiudet toimittaa tehtaaltamme teräbetonipaaluja kattavasti koko Länsi-Suomeen, sanoo Loimaan
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tehdaspäällikkö Tuomas Vähä-Jaakkola.
Tehdas työllistää 10–15 uutta työntekijää
Loimaan alueella.
Kärsämäki:
Lujabetoni on solminut esisopimuksen
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibre Oy:n kanssa historiallisen suuresta teräsbetonipaalujen toimituksesta Kemiin
suunnitteilla olevan biotuotetehtaan pohjan vahvistamiseen. Kyseessä olisi suurin
koskaan tehty paalutoimitus Suomessa.
Esisopimuksen mukaan Lujabetoni toimittaa projektiin maahan lyötäväksi noin
550 000 metriä paaluja, mikä tarkoittaa
lähes puolta koko Suomen vuosittaisesta
paalumarkkinasta.
Kemin biotuotetehdashankkeen mittava
kokoluokka edellyttää Lujabetonilta paalutuotannon laajentamista, joten yrityksen
nykyiselle Kärsämäen tehtaalle on rakennettu tätä projektia varten uusi, Euroopan
suurimpiin kuuluva paalunvalmistuslinja.
Seuraavaksi odotetaan ympäristölupapäätöstä, jonka ehdot mahdollistavat Metsä

Groupin investoinnin käynnistämisen ja
sitä myötä esisopimus realisoituu käytäntöön.
Kärsämäen tehtaalle palkataan kohteen
aloituspäätöksen myötä noin kaksikymmentä uutta työntekijää.
Kuopio:
Lujabetonin Kuopioon rakennettu uusi
valmisbetonitehdas edustaa monipuolisesti uusinta teknologiaa, minkä johdosta esimerkiksi tehtaan ympäristöpäästöt
tulevat olemaan minimaaliset. Modernin
mittausteknologian avulla sementin käyttömääriä betonissa pystytään laskemaan,
mikä laskee lopputuotteen CO2-määrää
selvästi. Myös betonin kiviainesten lämmitysjärjestelmä paranee uudistuksessa
huomattavasti vanhaa tehokkaammaksi ja
pienipäästöisemmäksi. Uudet investoinnit edistävät koko alan yhteistä tavoitetta
saavuttaa CO2-päästöjen nollaraja vuoteen
2050 mennessä.

Työturvallisuuskuulumisia

Huimia
kehitysaskeleita
työturvallisuudessa
Teksti Eero Hynynen

T

yötapaturmataajuus (LTI1) oli Lujabetonilla
viime vuonna 18,5, joka tarkoitti taajuuden
laskemista yli puoleen edellisestä vuodesta ja
saavutti samalla historian alhaisimman tasonsa. Kaikkien hoitoa vaatineiden työtapaturmien määrä
laski yli 30 % ja työtapaturmien aiheuttamat työkyvyttömyyspäivät yli 60 %. Olemme onnistuneet vaikuttamaan sekä tapaturmien määrään että niiden vaikutuksiin, eli vakavuuteen. Vuoden 2020 onnistumisesta
voidaan kiittää tehdasorganisaatioita, joka päivä arjen
turvallisuuden kanssa tekemisissä olevia työntekijöitä
sekä esimiehiä. Heidän joukostaan on noussut esiin tahto, yhteishenki ja vastuunottajat, jotka ovat lähteneet
tekemään työpaikoistamme turvallisempia. Siitä kiitos
kaikille asianosaisille.
Mitä tapahtui? Edellä esitettyjen lukujen valossa voi
todeta, että syyskuussa 2019 aloitettu Työturvallisuuden tahdinmuutos alkoi purra. Lujabetonin tehtaat ottivat lähes yhdessä rintamassa pitkän askeleen tahdinmuutoksen viitoittamana ja painoivat työturvallisuustyön
vasta valetulle pohjalle tukevan jalansijan. Pitkäjänteinen
työ on nyt pohjarakenteissa, kuten kaikki ymmärtävät,
ja nyt alkaa se hankalampi osuus. Työturvallisuustyö on
pidettävä vireänä ja katse päätavoitteessa, nollassa työtapaturmassa. Siihen pääsi viime vuonna jo liki kaksi kolmesta Lujabetonin vastuualueesta ja tehtaasta. Askeleet
tästä eteenpäin tulevat olemaan useimmissa korkean riskin yksiköissä pieniä, mutta sitäkin merkityksellisempiä.
Työturvallisuustyötä tullaan syventämään jatkossa yhä
enemmän tehdaskohtaisilla painotuksilla unohtamatta
Lujabetonin tapaa toimia ja johtaa työturvallisuutta.
Tässä kohtaa ei voi antaa periksi piiruakaan, fokus pidetään tarkkana sekä ajatus kirkkaana joka työpäivä.

Turvallisuuskoulutuksen suhteen vuosi 2020 oli
haastava, osin jopa mahdoton vallitsevien liikkumis- ja
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vuoden aikana kyettiin ylläpitämään vain välttämättömiä koulutuksia esimerkiksi tarvittavien pätevyyksien osalta. Henkilöstön
koulutusvelkaa jäi runsaasti ja sitä tullaan paikkaamaan
maksimaalisesti jo vuoden 2021 aikana vallitsevan tilanteen salliessa. Viime aikoina olemme selvittäneet ja
kehittäneet mahdollisuuksia myös verkkopohjaiseen
oppimiseen, mihin usea koulutustaho on panostanut
voimakkaasti. Suuntaus verkko-oppimiseen on voimakas ja sen hyödyt löytyvät sen helppoudessa, nopeudessa ja kustannuksissa. Emme kuitenkaan halua panostaa
toimintaan, josta saatava hyöty, henkilöstölle tarjottu
mahdollisuus kehittymiselle, jäisi vähäiseksi. Saatavan
hyödyn ja vaikuttavuuden osuus ovatkin painoarvoltaan avainasemassa punnittaessa tätä vaihtoehtoa.

”Pidämme katseen
päätavoitteessa, joka on nolla
työtapaturmaa.”

Kirjoittaja on Lujabetonin HSE-päällikkö.
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Toimitusjohtajilta
Työntäyteinen vuosi 2020

A

loitimme Fesconin viime tilikauden vauhdikkaasti lyömällä kaikki alkuvuoden aiemmat
myyntiennätyksemme. Koronan myötä tilanne muuttui ja siirryimme
etätöihin siltä osin, kun se oli mahdollista. Otimme pikaisesti käyttöön tiukat koronasäännöt yritykseemme taataksemme
mahdollisimman turvallisen työympäristön niille, joiden piti jäädä fyysisesti työpaikoille. Tiukat säännöt takasivat myös
katkeamattomat toimitukset asiakkaillemme. Meidän oli turvattava palvelumme
esimerkiksi tärkeälle asiakasryhmällemme
Suomen energiateollisuudelle, jonka toiminnan häiriöttömyyden varmistus on
elintärkeää.
Kevään ja kesän myötä alkoi näyttää, että
rakennussektori ei ole menossa polvilleen
koronan vuoksi. Fesconin rakennustuot-

teiden myynti kasvoi selvästi laatoitus- ja
vedeneristeiden sekä uusien pumpattavien
kipsitasoitteiden markkinaosuuden kasvun
kautta. Myös perusbetonit ja pihahiekat
myivät poikkeuksellisen hyvin rautakaupoissa, kun kuluttajat innostuivat remontoimaan kodeissaan ja kesämökeillään. Kun
ynnäämme tähän mukaan ammattilaisten
arvostamat julkisivutuotteiden sekä erikoisbetonien markkinaosuuden kasvun,
vuodestamme muodostui erittäin hyvä.
Saavutimme kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon sekä tuloksen.
Uskon, että kasvumme on mahdollistanut pitkäjänteinen panostus laatuun
ja asiakaspalveluun sekä nopea tuotekehityksemme. Tuotekehityksen ansiosta
olemme nousseet alan edelläkävijäksi. Viime vuonna laajensimme valikoimaamme
kipsipohjaisissa seinä- ja lattiatasoitteissa
sekä lisäsimme erikoisbetoni- ja korjausmassatuotteita. Erityisesti panostimme
työmaatoiminnan tehostamiseen kalustokehityksen puolella. Toimme myös markkinoille uuden pumppukonttiratkaisun
tuotteidemme pumppaukseen. Haimme
niin ikään patenttia uudelle märkärappauslaastin sekoituslaitteelle sekä aivan vuoden
lopuksi toimme markkinoille vielä uuden
käsikäyttöisen laastipumpun saumauksiin
ja paikkauksiin. Niiden tuoma työajansäästö työmaille on huomattava.
Hiekkaliiketoiminnassa GR-granuli
leijupetimateriaali teki läpimurron. Iloksemme voimalaitokset ovat havainneet sen

Fescon Oy liikevaihto M€

25,9

2018
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huomattavat edut polttolaitoksen toiminnan varmistamisessa. Saimme viime vuonna tuotteen käytölle menetelmäpatentin.
Tämä vuosi käynnistetään voimalaitoksiin
suunnitellulla uudella teknologiapalvelun
liiketoimintamallilla, jossa avustamme
tulevaisuudessa polttolaitoksia polton tehostamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä
asioissa.
Alkanut vuosi on vielä näkymiltään sumea. Fyysiset asiakastapaamiset ovat edelleen minimissä pandemian vuoksi, mutta
onneksi yrityksemme erinomaiset tekniset valmiudet ovat auttaneet päivittäisessä yhteydenpidossa. Uusien tuotteiden ja
tuoteratkaisujen myötä uskomme myös
tänä vuonna kasvuun huolimatta rakennusmarkkinoiden hiipuvista ennusteista.
Luotamme siihen, että markkinoilla on
edelleen tilaa laadukkaalle suomalaiselle
laasti- ja hiekkavalmistajalle, jonka toiminnan keskiössä on ammattitaitoinen
asiakaspalvelu ja jonka ratkaisut tehostavat asiakkaan työtä.

Kimmo Peltola
Toimitusjohtaja
Fescon Oy

Fescon Oy henkilöstö

27,6

29,8

76

72

2019

2020

2018

2019

78

2020

Kuva: Metsä Board

Fesconin referenssikohteet

Leijupetikattilan käyttömenetelmä patentoitiin
Patentoidun käyttömenetelmän myötä Fescon ja Suomen
energiateollisuus ottivat merkittävän kiertotalousloikan.

F

escon Oy sai viime kesänä patentin leijupetikattilan käyttömenetelmästä sekä leijupetikattilasta,
jossa petimateriaalina käytetään
kiteytettyä, kvartsivapaata masuunikuonaa eli Granulia. Keksinnön kohteena on
polttomenetelmä ja -laitteisto leijupolton
tehostamiseksi sekä menetelmässä hyödynnettävä seula käyttökelpoisen leijupetimateriaalin erottamiseksi polttolaitoksen
tuhkasta ja palauttamiseksi takaisin leijupetiin. Leijupolttoa käytetään energian
tuottamiseen niin voimalaitoksissa kuin
teollisuudessa. Leijupoltosta on tullut eräs
tärkeimmistä menetelmistä tuottaa energiaa kiinteistä polttoaineista ympäristöystävällisesti.
– Keksinnöllä on merkittävät vaikutukset
kiertotalouteen, ympäristöön sekä ener-

giateollisuuteen. Sillä pystyy viemään
polttoprosessin täysin uudelle tasolle, to
teaa Fescon Oy:n toimitusjohtaja Kimmo
Peltola.
Sysäys patenttiin lähti tarpeesta: voimalaitokset tarvitsivat polttotekniikkaa varten
paremman materiaalin, jossa poltto toimisi
optimaalisesti. Myös viranomaiset suosittelevat parempaa energiatehokkuutta ja päästöjen sekä jätteiden minimoimista.
Keksinnöllä huomattavia
vaikutuksia kiertotalouteen ja
energiateollisuuteen
Masuunikuonan käytöstä on selkeitä hyötyjä. Luonnonhiekka voi sisältää muun
muassa kvartsin haitallista kidemuotoa
kristobaliitia, jolla on asbestin kaltaisia
haittavaikutuksia. Masuunikuona ei sisällä
kvartsia. Menetelmä vähentää myös merkittävästi leijupetimateriaalin vaihtotarvetta,
jopa 80 % verrattuna tavanomaiseen hiekkapetiin. Vaihtotarpeen väheneminen säästää myös samassa suhteessa kuljetus-, käsittely-, jäte- ja myös jäteverokustannuksia.

Granulilla on korkea lämmönkestokyky, joten se mahdollistaa korkean palamislämpötilan sekä parantaa siten palamista
ja vähentää muodostuvia päästöjä. Lisäksi
menetelmä säästää leijupetikattilan vaihtotarvetta. Kattilan kuluminen vähenee, koska masuunikuonan kuluttavuus on materiaalista riippuen 15–25 % pienempi kuin
hiekalla.
Ympäristölle merkittävää on, että tuote
on tehty terästeollisuuden sivutuotteesta,
sillä voi vähentää polttoprosessin päästöjä ja sen menekki on perinteistä hiekkaa
pienempi. Polton pohjatuhkaa on myös
mahdollista käyttää esimerkiksi tienpohjien rakennusmateriaalina.
Kaiken kaikkiaan hiekkatuotteita toimitetaan vuosittain 200 000 tonnia teollisuuteen, energiateollisuuteen, kunnille ja kaupungeille. Granuli on täysin suomalainen
tuote ja sitä valmistetaan tällä hetkellä Raahen tehtaalla. Myös muilla tehtailla Hyvinkäällä, Haukiputaalla ja Harjavallassa on
valmiudet tuotantoon.
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Fesconin referenssikohteet

Märkälaastin
valmistukselle
kehitysloikka
Fescon on jättänyt patentti
hakemuksen perinteisen
märkälaastin menetelmän
nykyaikaistamiseksi. Uudella
keksinnöllä yritys pyrkii helpottamaan ja nopeuttamaan
märkälaastin käytön työ
vaiheita. Uuden menetelmän
luvataan puolittavan laastin
sekoituksessa tarvittavan
henkilötyömäärän.
Perinteistä märkälaastia käytetään nykyisinkin varsin paljon korjausrakentamisessa. Vanhimmat rappaukset on tehty perinteisellä märkälaastilla, mikä valmistetaan
kalkkihiekkalaastin pohjalta. Märkälaastissa käytetään sideaineena kalkkia, joka
kypsytetään veden kanssa. Perinteisesti valmistettu märkälaasti tuodaan työmaalle betoniautolla valmiina seoksena, josta se tyhjennetään erilliselle vaihtolavalle. Tämän
jälkeen seos lapioidaan betonimyllyyn, johon lisätään sideaineena toimiva sementti.
Työ on hidasta ja se sisältää paljon käsin
tehtävää raskasta lapiointityötä.
Fesconin asiakkailta tulleiden ehdotusten pohjalta alkoi kehitystyö siitä, miten
olisi mahdollista kehittää nykyaikainen
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valmistusmenetelmä perinteiselle märkälaastille. Työvaiheita pitäisi saada nopeutettua ja helpotettua. Lisäksi mietittiin. miten
työmaalla pystyttäisiin valmistamaan itse
märkälaastia sinne kuivana toimitetuista
kalkkihiekkalaastisäkeistä ja aina juuri sen
verran kuin kulloinkin tarvitsee.
– Märkälaastille ei ollut myöskään olemassa valmiita siiloratkaisuja laastin valmistuksen nopeuttamiseksi, joten sellainen
piti kehittää, toteaa kehitystyössä mukana ollut Fesconin tuotepäällikkö Keijo
Neffling.
Pitkän kehitystyön lopputuloksena
Fescon kehitti oman laastisammion, missä
kalkkilaasti voidaan kypsyttää käyttövalmiiksi.
– Muutaman tunnin kypsymisprosessin
aikana kalkki liukenee täysin veteen. Tämä
aika riittää täydelliseen kypsymiseen, jolloin saadaan kypsän kalkkilaastin erityis
ominaisuudet käyttöön. Pidempää kypsymisaikaa ei tarvita, kertoo Neffling.
Sammion etuna on se, että märkälaasti pysyy tasalaatuisena koko ajan. Märkälaasti siirtyy sammiosta automaattisesti alle
asennettuun betonimyllyyn tai tasosekoittimeen, johon lisätään käsin sementti ja
tarvittaessa vettä. Myllystä laasti johdetaan
pumppuun ja sitä kautta märkälaasti on
valmis ruiskutettavaksi kohteeseen.

Märkälaastijärjestelmä otettiin testikäyttöön
Uuden järjestelmän automaation myötä työtehtävät helpottuivat, työergonomia parani
sekä fyysinen kuormittavuus
väheni.
Fesconin pitkäaikainen yhteistyökumppani
ja asiakas Etelä-Suomen Julkisivupalvelu
Oy on erikoistunut julkisivusaneerauksiin
ja niihin liittyviin korjaus- ja muutostöihin. Yrityksellä oli Helsingissä Leppäsuonkatu 9:ssä asuinkerrostalon julkisivujen peruskorjaustyö viime kesänä, jonka julkisivu
päätettiin toteuttaa Fesconin uudella märkälaastijärjestelmällä. Yritys on käyttänyt
aiemmin useissa kohteissa perinteisen menetelmin valmistettua märkälaastia, mutta
nyt haluttiin testata, miten Fesconin uusi
järjestelmä toimisi käytännössä ja mitä etuja sillä saavutettaisiin.
Kerrostalon rappaus oli alun perin valmistettu märkälaastilla ja peruskorjaus päätettiin toteuttaa samanlaisia materiaaleja
käyttäen. Peruskorjaus toteutettiin paksuMärkälaastijärjestelmän
edut:
• Laasti on tasalaatuista,
samoin valmis pinta
• Nopea valmistaa aina
tarpeen mukaan
• Ympäristö pysyy siistinä
• Sopii myös pieniin tiloihin,
kuten kaupunkiympäristöön
• Työergonomia paranee
lapioimisen vähenemisen
vuoksi
• Työvaiheet nopeutuvat ja
helpottuvat
• Uusi menetelmä puolittaa
laastinsekoituksessa
tarvittavan henkilötyömäärän
• Merkittäviä etuja ja
säästöjä työmaahankkeissa
(aikataulut ja
logistiikkakustannukset)
• Vähentää kuljetus
kustannuksia sekä päästöjä;
laastissa käytettävä vesi
lisätään vasta työmaalla

rappauksena ja lopullinen väri maalattiin
pintaan Fesconin Kiviväri KS tuotteella.
Työmaapäällikkö Tuomas Piitulaisen
mukaan järjestelmä toimi moitteettomasti
ja käyttökokemus oli positiivinen. Märkälaastijärjestelmään kuuluva automaattisiilo sammioineen asennettiin kadun varteen
kerrostalon eteen, missä sitä olisi helppo
käyttää ja täyttää. Tiellä kulkevan liikenteen takia märkälaastijärjestelmän ympärille rakennettiin vaneriaidat suojaksi.
Automaattisiiloa täytettiin kuorma-auton
nosturilla nostamalla kalkkihiekkalaastisäkit aidan ylitse tyhjennettäväksi siiloon. Työ eteni nopeasti ja siilon käyttö
oli helppoa. Valmista laastia pystyttiin itse
valmistamaan työmaalla sinne toimitetuista kalkkihiekkalaastisäkeistä.

Kuva: Matti Hautala
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Fesconin referenssikohteet
Kalkkimaalia Helsingin
keskustan kohteeseen
Aivan Helsingin ydinkeskustassa, Malminrinne 2–4:ssä, toteutettiin julkisivuremontti. Remontin myötä talon julkisivu toteutettiin
Fesconin kalkkimaalilla. Kalkkimaali on valmistettu perinteisellä
tavalla puulla miilupoltetusta korkealaatuisesta ja käsin lajitellusta
kalkkikivestä sekä puhtaalla vedellä sammutetusta hautakalkista.
Tuotetta käytetään usein kulttuurihistoriallisissa kohteissa ja
asuinrakennuksissa.

Fesconin kotimaiset
kuivalaastituotteet täyttävät
Joutsenmerkin kriteerit
Fesconin tuotteita voi turvallisesti käyttää Joutsenmerkityissä kohteissa. Kriteerit varmistavat sen, että rakennus on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan – rakennusvaiheesta materiaalien
kierrätykseen asti. Kotimaisena tuotteita kehittävänä ja valmistavana yrityksenä Fesconille on tärkeää, että se voi omalta osaltaan
vaikuttaa terveellisempään ja ympäristö- sekä ilmastoystävällisempään rakentamiseen.
Joutsenmerkkituotteissa kiinnitetään huomiota mm. energianja kemikaalien käyttöön, luonnonvarojen säästämiseen sekä jätteen uudelleenkäyttöön sekä kierrätykseen. Ympäristöministeriön
laskelmien mukaan rakennettu ympäristö kuluttaa noin 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Siksi rakennusala
on todella merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

FescoPanel tiili
laattapintaisena
ratkaisuna
Fesconin uusi ratkaisu FescoPanel-levyrap
pausjärjestelmä mahdollistaa rakenteen paremman lämmöneristyksen sekä tuulettuvuuden.
Vihdin Nummelassa sijaitseva As Oy Nummelan Mäntytie 5:n asuinkerrostalon saneeraus päätettiin toteuttaa uudella järjestelmällä. Vuonna 1973 rakennetun asuinkerrostalon
julkisivun päädyt olivat tiilestä, ja remontin
myötä haluttiin säilyttää sama visuaalinen ilme.
Kohteeseen haettiin myös parempaa lämmöneristävyyttä. Kerrostalon päätytiilet purettiin ja
korvattiin Fescopanel-levyrappausjärjestelmällä, jonka päälle asennettiin tiililaatta.
Uusi levyrappausjärjestelmä sopii niin saneeraus- kuin uudiskohteisiinkin. Tiililaattojen saumauksiin Fesconilla on runsas valikoima muurauslaasteja. Näitä voidaan sävyttää
asiakkaan toivomaan väriin.
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Tesoman koulun värikäs
julkisivu
Fescon on ollut mukana toteuttamassa Tampereen Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin taidokkaasti toteutettua julkisivua. Rakennusten julkisivu on rakennettu kantavista betonielementeistä
ja siinä on rappauspintaa ja tiililaattapintaa.
– Julkisivun osa toteutettiin tiilin päälle rappaamalla ja osa eristerappaamalla. Hanke oli monipuolisuudessaan haastava, mutta
erittäin kiinnostava. Tuloksena syntyi kokonaisuus, jossa on mukana vahvoja värejä, kertoo tuotepäällikkö Keijo Neffling Fesconilta.
Julkisivu peittyy myös värikkäällä kaksoisjulkisivuratkaisulla,
jossa uloin osa on perforoitua alumiinilevyä. Levyihin on toteutettu erilaisia eläinaiheisia kuvioita.
Julkisivuun on käytetty paksurappausta ja silikonihartsipinnoitetta MC 2,0 mm.

FescoBlaster
helpottaa
pumppaamista

Kuva: Aki Aro

Fescon on tuonut markkinoille käsikäyttöisen laastin ja betonin massapumpun
betoni- ja kivirakenteiden kolo- ja saumapaikkauksiin. Ammattikäyttöön suunnitellulla pumpulla on helppoa pumpata erilaisia massoja helposti hankaliin paikkoihin.
Pumppu on suunniteltu varsin helppokäyttöiseksi – kahvasta vetämällä täytetään
pumppu täyteen, jonka jälkeen kolo täytetään työntämällä massa ulos pumpusta.
FescoBlaster soveltuu erityisesti saumatäyttöihin, kivirakenteiden saumauksiin,
elementtien kolopaikkauksiin ja betoni- sekä kivirakenteiden kolopaikkauksiin.

Kuva: Erik Sundström

Kurjenlinnan historiallisen
kohteen saneeraus
Turun Kurjenmäen alueen 1800-luvun lopun historialliset rakennukset muodostavat
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti ainutlaatuisen kokonaisuuden. 120-vuotias
aluksi köyhäintalona toiminut rakennus saneerattiin asuin- ja toimistotiloiksi.
As. Oy:n Kurjenlinnan talon julkisivujen materiaalit toimitti Fescon, joiden laadukkaiden, perinteisen märkälaastin (kol-

mikerrosrappauksena) ja maalatun pinnan
kalkkisementtisideaineen Kiviväri KS:n
avulla rakennus sai uuden elämän. Julkisivut toteuttivat Vakka-Suomen Rappauspalvelu ja Kiinteistömaalaus P. Järvinen.
Kohteessa käytettiin märkä- ja kuivalaastia, paksurappausta ja Kiviväri KS 105, 125
ja 156.
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Sponsorointikohteet

Luja-yhtiöiden
tukemat kohteet
Unelmista totta!
Luja-yhtiöt on tukenut SOS-Lapsikylän
toimintaa jo useamman vuoden ajan. Lahjoitusvarat käytetään nyt Unelmista totta
-harrastustukeen Kuopion alueella.
SOS-Lapsikylän vuonna 2018 käynnistämä hanke Unelmista totta tukee lapsen
säännöllistä harrastamista ja tuki on suunnattu perheisiin, joissa syystä tai toisesta
lapsilla ei ole mahdollisuutta harrastamiseen. Kyseessä voi olla myös perhe, jonka
taloudellinen tilanne ei mahdollista enää
lapsen harrastamisen jatkamista. Toimintamallin kautta myönnetään tukea ohjattuun ja säännölliseen harrastustoimintaan
ja sen osallistumiskustannuksiin. Yhteistyötä tehdään kunnan, sosiaalitoimen ja
koulukuraattorien kanssa. Rahallinen tuki
ei mene koteihin, vaan suoraan harrastustoiminnan järjestäjille.
Nyt hanke on edennyt Kuopioon, jonka
alueen lasten harrastustukemiseen käytetään Luja-yhtiöiden myöntämää avustusta. Unelmista totta -harrastustukea myönnetään jopa 500 euroa vuodessa yhdelle
lapselle. Samasta perheestä voi tukea anoa
useampi lapsi.

Jokaisella on
oikeus olla
turvassa
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten
palveluista hakee apua useampi kuin koskaan aikaisemmin. Liitossa autetaan vuodessa yli 16 000 ihmistä, joista lapsia on
5 500. Määrä on kasvanut kolmanneksella
viimeisen viiden vuoden aikana.  
Ensi- ja turvakotien liiton 30 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea tarjoavaa vankkaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja
vertaistukea. Ammattilaisten rinnalla on
2 000 sitoutunutta vapaaehtoista, joita motivoi halu auttaa.
Korona-epidemia lisäsi avun tarvetta ja
liitto on saanut kymmenkertaisen määrän
yhteydenottoja chatin kautta viime vuoteen verrattuna. Juuri nyt Ensi- ja turvakotien liittoa tarvitaan enemmän kuin
koskaan. Järjestöt ovat nopeasti ja joustavasti vastanneet tarpeisiin. Siihen pitää olla mahdollisuus jatkossakin. Jokaisella on
oikeus olla turvassa ja sen eteen tehdään
työtä myös tulevaisuudessa.

Erityistoimenpiteitä koronavuonna

Kuva: SOS-Lapsikylä
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Luja-yhtiöt on tukenut vuodesta 2012 lähtien Aseman Lapset ry:tä. Aseman Lapset
ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on aikaansaada henkilökohtainen ja toimiva
vuorovaikutus aikuisten ja nuorten välille.
Koronavuosi koettelee erityisesti nyt tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Aseman
Lapset ry kohtaa heitä poikkeustilanteen
sallimissa rajoissa ja työtä tehdään erittäin
paljon myös etäyhteyksin. Valtakunnallinen Walkers-toiminta jatkuu, vaikkakin

Helsingin Kampissa sijaitseva Walkers-talo on kiinni. Koronatilanteen myötä järjestö perusti nopealla aikataululla sähköisen
Walkers-talon, jonka nuoret löysivät ilahduttavan nopeasti.
Myös kaupunkien keskustoissa lisättiin
jalkautumista nuorten pariin. Useissa kodeissa etäkoulun järjestäminen on ollut
vaikeaa joko perhetilanteesta johtuen tai
tarpeellisten laitteiden puutteesta. Aseman
Lapset järjestikin omissa tiloissaan turvallisuusmääräyksen huomioiden etäkoulua
näille nuorille.

Kolumni
Jälleenrakennus tarvitsee
rakentajansa
Teksti Aleksi Randell

K

irjoittaessani tätä kolumnia on kulunut tasan vuosi siitä, kun
Suomessa havaittiin
maamme ensimmäinen koronatartunta. Kaukaa Kiinasta saapunut tuntematon virus
oli löytänyt tiensä myös tänne.
Vielä tuolloin tuskin kukaan
kuitenkaan osasi aavistaa, miten
perusteellisesti elämämme tulisi
muuttumaan. Alkanut vuosi rokotteineen valaa onneksi uskoa valoisampaan tulevaisuuteen. Selvää
kuitenkin on, että täysin entiseen
ei ole paluuta.
Korona on kurittanut rajusti koko maailmaa,
myös meitä täällä Euroopan pohjoiskolkassa. Onneksemme Suomi on selvinnyt monilla mittareilla kohtuullisen hyvin pandemiasta. Tautitilanne on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla, eikä taloutemmekaan kokenut
yhtä kovaa iskua kuin muissa Euroopan maissa.
Yksi kirkas valopilkku Suomen tilanteessa on ollut rakennusala. Kun korona ja sen seurauksena tehdyt rajut
rajoitukset pakottivat monet alat ja yritykset polvilleen,
rakennusala piti pintansa. Kevään pysähdyksen jälkeen
rakentamista on pystytty jatkamaan ja asuntomarkkina
toipui hyvin.
Kiitos tästä kuuluu yrityksille ja työntekijöille, jotka
ovat yhdessä pitäneet huolta varotoimista. Rakennustyömailla on otettu epidemian alusta saakka aktiivisesti
käyttöön useita erilaisia järjestelyjä, joilla tartuntoja ja
niiden leviämistä on saatu ehkäistyä. Perustellusti voi sanoa, että osin juuri rakennusalan ansiosta Suomen talous
ei romahtanut yhtä pahasti kuin monissa muissa maissa.
Viime aikoina myös työmailla on ilmennyt uusia tartuntoja. Kun tartunta on havaittu, on työmailla tehty
viipymättä aiheelliset jatkotoimenpiteet. Tilanteisiin on
reagoitu hyvin. Nyt uuden virusmuunnoksen myötä
on kiinnitettävä entistäkin tarkemmin huomiota määrätietoisiin ja ennaltaehkäiseviin toimiin viruksen torjumiseksi.

Ärhäkän virusmuunnoksen pelossa myös rajaliikenne on supistettu minimiin. Tuhansien Suomessa
työskentelevien ulkomaalaisten
työntekijöiden on pitänyt valita, menettääkkö toimeentulonsa
vai jäädäkkö eroon perheestään
viikkokausiksi. Inhimillisen näkökulman lisäksi nousee huoli
siitä, pysähtyvätkö Etelä-Suomen työmaat, jos ulkomainen
työvoima ei pääse maahan.
Elinkeinoelämä on epidemian
alusta asti korostanut riittävän ja
tehokkaan testaamisen merkitystä.
Työvoiman terveysturvallinen liikkuminen ja työnteon jatkuminen on mahdollista
turvata tehokkaalla ja kattavalla testaamisella ennen ja
jälkeen rajanylityksen.
Suomen talous on elpymässä hitaaseen kasvuun, vaikka korona edelleen luo epävarmuutta investoinneille.
Tällä kertaa rakentaminen ei kuitenkaan vedä Suomen
taloutta. Lainsäädäntömuutokset ja suunnitelmat rahoituksen kiristymiseksi herättävät aiheellista huolta.
Tuleva vuosi ei tule olemaan helppo. Toivoa kuitenkin
on. Suomea ei ole rakennettu valmiiksi. Kaupungistuminen, muuttuneen työelämän kysymykset, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja vähähiilisyyden tavoitteet.
Rakennettua ympäristöä uudistamalla ratkotaan monia
aikamme kysymyksiä.
Nykyinen investointitaso ei yksin riitä kasvun aikaansaamiseksi tai rakennetun ympäristön uudistamiseksi.
Tärkeää on, että EU:n elpymisrahoitusta osoitetaan rakennetun ympäristön työllisyyttä ja kilpailukykyä vahvistaviin investointeihin.
Valmista ei tule sormia napauttamalla, mutta varmaa
on, että ratkaisun avaimet tulevaisuuden haasteisiin löytyvät rakentajien taskuista.

Kirjoittaja on Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja.
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Lujatalon ja Lujabetonin hallitus

Timo Kohtamäki
Huhtikuusta 2020 alkaen
hallituksen puheenjohtaja

Mirja Vainikainen
hallituksen jäsen

Reijo Karhinen
hallituksen jäsen

Timo U. Korhonen
hallituksen jäsen

Davide D’Incau
hallituksen jäsen

Toimitusjohtajat

Harri Savolainen
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Mikko Isotalo

Kimmo Peltola

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
Hausjärvi
Hyvinkää
Raahe
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LujaGroup

lujayhtiot

Lujayhtiot

Luja-yhtiöt tuki vuonna 2020 seuraavien tahojen toimintaa:

