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Lujabetonin vastuullisuusraportti kattaa
koko Lujabetonin liiketoiminnan, sekä
maantieteellisesti, että tehtaittain.
Lujabetonin laatujärjestelmillä on
ISO 9001 -sertifiointi, sekä valtakunnallinen
ISO 45001 -työterveys- ja
turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti ja
ISO 14001 -ympäristöjärjestelmien
sertifikaatit.
TALOUDELLINEN VASTUU
Tulevaisuuden turvaaminen on yhtiössämme tärkeintä.
Sen vuoksi emme ota liian suuriksi koettuja riskejä tai
velkoja ja toisaalta tunnistamme riskit riskienhallinnan
avulla. Liian suuri velkaantuminen tai liian suuri riskiset
urakat, hankkeet ja investoinnit voivat vaarantaa kannattavuuden sekä yrityksen jatkuvuuden. Vain kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan;
yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset riittävän
sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle.
”U”, eli uudistamme ja kehitämme, on yksi Lujan
perusarvoista. Uudistamalla ja kehittämällä voidaan
varmistaa Lujan kestävä kilpailukyky sekä kannattavuus
pitkällä tähtäimellä. Se tarkoittaa jatkuvaa liiketoiminnan kehitystyötä, sekä uusien raktaisujen ja osaamisen
hakemista asiakkaan sekä ympäristön parhaaksi.
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YMPÄRISTÖVASTUU
Ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa ympäristövastuullisuutta. Yhtenä Suomen suurimmista
rakennusalan konserneista Luja voi vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen
vähentämiseen. Haluamme olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa - jo lähes
70 vuoden kokemuksella. Luja kantaa vastuuta
toimintansa ympäristövaikutuksista suojelemalla ympäristöä, minimoimalla toimintansa ympäristökuormituksen ja säästämällä luonnonvaroja. Tarkkailemme
energiankäyttöä, mittaamme hiilidioksidipäästöjä,
suosimme vähäpäästöisiä materiaaleja sekä pyrimme vähentämään omaa hiilijalanjälkeämme kaikin
keinoin.
SOSIAALINEN VASTUU
Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on yksi
Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Hyvä työyhteisö
ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä, sekä
tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista
”Johtaminen on osallistuvaa” (J) -arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa
vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti.
Vuosittainen henkilöstöpalaute kertoo, kuinka henkilöstöpolitiikassa on onnistuttu ja missä asioissa on
parantamisen varaa.
Turvallisuuden parantaminen on koko rakennusalan
yhteinen kehityshaaste, joka vaikuttaa merkittävästi
myös alan vetovoimaisuuteen työnantajana. Lujan

SOSIAALINEN VASTUU

LUJABETONI LYHYESTI

sosiaalisessa vastuussa on korostunut jo vuosia
työturvallisuuteen panostaminen sekä ammattitaidon
jatkuva kehittäminen. Työturvallisuusasiat ovat keskeinen asia työntekijöiden perehdytystä. Myös kaikki
Lujan kesätyöntekijät kävivät perehdytystilaisuudet,
jossa työturvallisuusasiat olivat keskeisessä roolissa.
Lujan sosiaalinen vastuu ei rajoitu ainoastaan henkilöstöön, vaan ulottuu kaikkiin sidosryhmiin. Tärkeimmiksi sidosryhmiksi sosiaalisen vastuun kannalta
Luja-yhtiöissä on määritelty oman henkilöstön lisäksi
asiakkaat, alihankkijat ja yhteistyökumppanit, alan
oppilaitokset, viranomaiset sekä yhtiön toimipaikkoja ympäröivien yhteisöjen ihmiset. Tärkeimmät
yhtiön sosiaalisen vastuun osa-alueet ovat oman
henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus, osaamisen
kehittäminen, yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan
ihmisten kanssa, vastuullinen hankinta, sekä Lujien
tuotteiden ja ratkaisujen turvallisuus niiden käyttäjille.
Muita sosiaalisen vastuun kulmakiviä ovat ihmis- ja
työoikeuksia saumattomasti kunnioittavat henkilöstökäytännöt, sekä aktiivinen vuoropuhelu eri ulkoisten
sidosryhmien kanssa.
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KANNATTAVUUS LUO EDELLYTYKSET
YRITYSVASTUUN KANTAMISELLE
Lujabetoni kuuluu Luja-yhtiöihin ja se perustaa toimintansa Lujien arvojen varaan. ”Asiakas on avainasemassa” on yksi Lujan arvoista (”A”). Se tarkoittaa sitä,
että asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme.
Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Luja lunastaa
lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti. Lujabetoni kehittää uusia betonirakentamisen ratkaisuja yhdessä
strategisten asiakkaiden kanssa. Lujabetonin asiakastyytyväisyys on ollut jo vuosia todella korkealla tasolla.
Asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava NPS-indeksi
oli vuonna 2021 tasolla 64, mikä on lukuna erinomainen.

kaisuun yhdistetty betonisen ulokeparvekkeen Schöck
IQlick-kiinnitysjärjestelmää puolestaan pilotoitiin Turun
Kirstinpuiston 13-kerroksisen kerrostalon parvekkeissa.
Ratkaisu helpottaa olennaisesti suurten parveke-elementtien
asentamista, sillä parveke pikakiinnitetään Superlaattaan
momenttiavaimella pulttiliitoksella hankalan tuentatornin
rakentamisen ja jälkivalun sijaan. Lisäksi tuotekehityksessä
panostettiin vahvasti vähähiilisiin betoneihin, betonituotteisiin ja elementteihin, joille on nähtävissä kasvavaa kysyntää
ja kiinnostusta markkinassa. Tästä esimerkkinä Luja-Vähähiilibetoni, joka tuotiin valmisbetonimarkkinaan kesän 2021
aikana.

Kehitystyön painopisteenä laajentamisen tukeminen tuotekehityksellä
Lujabetonissa panostettiin vuonna 2021 kehitystyöhön edellisen vuoden tapaan noin 7 henkilötyövuotta.
Kehitystyön painopisteenä oli toiminnan laajentamisen
tukeminen tuotekehityksellä. Markkinoille tuotiin Luja-Superkylpyhuone, jossa Luja-Superlaatan päälle on
jo tehtaalla yhdistetty täysin valmiiksi varusteltu kylpyhuonemoduuli. Lujabetonin Superlaatta-välipohjarat-

Investointeja tehdasinfraan
Lujabetonin kokonaisinvestoinnit olivat 6,8 miljoonaa
euroa. Yhtiö laajeni pääkaupunkiseudun valmisbetonimarkkinassa rakentamalla uuden tehtaan Tattarisuon olemassa
olevan tehtaan yhteyteen. Myös yhtiön Vieremän tehtaalla
tehtiin merkittävä laajennus vastaamaan kasvaneeseen
infratuotteiden kysyntään. Venäjän liiketoiminnoista puolestaan luovuttin.
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YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN
ON YRITYSVASTULLISUUTTA
Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista suojelemalla ympäristöä, minimoimalla
toimintansa ympäristökuormaa ja säästämällä
luonnonvaroja. Lujabetonilla on käytössä sertifioitu
ISO14001:2015 -ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä
on varmistanut tehokkaasti sen, että yrityksen toiminta täyttää lakisääteiset vaatimukset sekä kehittyy
jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan.
Järjestelmät ovat tuoneet ympäristöasiat osaksi
jokapäiväistä lujalaista päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Yrityksen kaikilla Suomen tehtailla on
voimassa oleva ympäristölupa siltä osin, kun niitä
edellytetään lainsäädännön puitteissa. Ensimmäiset
Lujabetonin tehtaat siirtyivät ympäristölupansa osalta
uuden lakisääteisen rekisteröintimenettelyn piiriin
vuonna 2019. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä toimitaan
maakohtaisten lupien puitteissa Lujabetonin toimintaperiaatteita noudattaen.
Energiankäytön tehostaminen, jätekuormituksen
vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen ovat Lujan pysyvällä agendalla. Vuonna
2021 Luja-yhtiöissä ei tapahtunut yhtään vakavaa
ympäristövahinkoa. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme
yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja.

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden toteutumista valvotaan Menestysmittari- eli
Balanced Scorecard -seurannalla. Tulosten pohjalta
Lujabetoni kehittää jatkuvasti toimintaansa ja tarjoaa asiakkailleen yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja. Osa ympäristövaikutuksista tapahtuu
väistämättä, mutta osa on vältettävissä. Esimerkiksi
jätettä syntyy aina jonkin verran, mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja vaikutuksia voidaan
lieventää käsittelemällä jätettä oikein. Järjestelmien
sisäistä arviointia täydentää vuosittainen sisäisiin
audiointeihin perustuva tehdastoimintakilpailu, jossa
ympäristöasioiden painoarvo on suuri.
Vuoden 2021 tuotantomääriin suhteutettu energiankulutus pysyi edellisvuoden tasolla ollen 258,1 MJ/
valm betonim³ (2020: 255 MJ/valm betonim³).
Jätekustannukset olivat vuonna 2021 0,8 % (2020:
0,9 %) liikevaihdosta.
Luja-yhtiöiden yhteistä siivouspäivää vietettiin
perinteisiin tapaan maailman ympäristöpäivänä
5.6.2021. Lujabetonissa siivottiin toimistojen lisäksi
kaikki tuotantotilat. Tilojen siisteydestä huolehtiminen parantaa työskentelytehokkuuden lisäksi työturvallisuutta. Pölyn hallinnan avulla parannetaan
puolestaan työntekijöiden hegitysilman laatua.

Lujabetoni on haastanut koko toimialan nollaamaan
CO₂-päästönsä
”Puolitetaan kymmenessä vuodessa
hiilidioksidipäästöt betonirakentamisessa ja nollataan ne kahdessakymmenessä vuodessa. Meidän on
koko toimialana pakko olla mukana
ilmastovastuuta kantamassa tai
muuten meidät pakotetaan siihen
regulaation keinoin pitkällä tähtäimellä. Parempi ottaa itse vastuu
tulevaisuudesta.”
Toimitusjohtaja Mikko Isotalo
Betoni-lehti 1/2019
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TAVOITTEENA TUOTANNOLLINEN
HIILINEUTRAALIUS
Lujabetoni julkisti viralliset ympäristötavoitteensa
laajan ympäristöstrategian huipennuksena. Yrityksen
päätavoitteena on tuotannollinen hiilineutraalius
vuoteen 2040 mennessä sekä yrityksen käyttämien raaka-aineiden CO₂-päästöjen puolittaminen
vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 toteutuneelta
verrokkitasolta. Välietappeina Lujabetoni tavoittelee
lisäksi energiakäytön CO₂-päästöjen puolittamista
sekä 20 % pienempää tuotteidensa hiilijalanjälkeä
vuoteen 2030 mennessä, 40 % pienempää kuljetusten hiilijalanjälkeä vuoteen 2035 mennessä sekä
jätteiden määrän vähentämistä 25 % vuoteen 2025
mennessä.
Vihreämpää betonirakentamista luomassa
Lujabetoni panostaa aidosti vähähiilisten tuotteiden
kehitystyöhön ja markkinoille tuomiseen. Lähivuosina
markkinaan tuodaan lukuisia vähähiilisiä elementti- ja infratuotteita Luja-Vähähiilibetoniin perustuen.
Betonin kilpailuasetelma onkin parantunut huomattavasti erityisesti puurakentamiseen nähden vähähiilisen betonirakennuksen jo alittaessa puurakennuksen
rakentamisvaiheen CO₂-päästöt. Teemme jatkuvaa
kehitystyötä, jotta olemme luomassa vihreämpää
betonirakentamista. Tämän hetken tekniikoilla meillä
on mahdollista päästä jopa 40 % pienempiin
CO₂-päästöihin betonielementtituotannossa.

SOSIAALINEN VASTUU

LUJABETONI LYHYESTI

50%

PIENEMMÄT
ENERGIAKÄYTÖN CO₂-PÄÄSTÖT
vuoteen 2035 mennessä

20%

PIENEMPI
TUOTTEIDEN HIILIJALANJÄLKI
vuoteen 2030 mennessä

40%

PIENEMPI
KULJETUSTEN HIILIJALANJÄLKI
vuoteen 2035 mennessä

25%

VÄHEMMÄN
JÄTETTÄ
vuoteen 2025 mennessä
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OSAAVA JA SITOUTUNUT HENKILÖKUNTA MENESTYKSEN KESKIÖSSÄ
Lujabetonin henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi ja
oli keskimäärin 883 henkilöä (2020: 813). Kasvua syntyi erityisesti tehdastyöntekijöiden osalta,
mikä johtui tuotannon laajenemisesta ja volyymien
kasvusta. Lujan henkilöstö on ollut sangen pysyvää.
Lujabetonissa keskimääräinen työsuhteen pituus on
jopa 9,1 vuotta.
Lujabetonilla maksetaan Voittopalkkiota yrityksen
positiivisesta tuloksesta erillisten sääntöjen mukaisesti. Voittopalkkio koostuu yritysosasta ja tiimiosasta.
Yritysosassa jaetaan kaikille tasasummana osa yhtiön korkokuluilla vähennetystä liikevoitosta. Tiimiosa
palkitsee tiimikohtaisesten tavoitteiden saavuttamisesta. Voittopalkkio on mahdollista sijoittaa myös
omaan henkilöstörahastoon, joka osaltaan lisää
palkkion taloudellista vaikuttavuutta.
Lujien osaajien valmennus- ja koulutustyö
Lujabetonin koulutus- ja valmennusvuosi jakautui kolmeen pääkokonaisuuteen - 1000 johtajaa
-ohjelman toteutukseen, työturvallisuuskoulutuksiin ja
erilaisten pätevyyksien ylläpitoon. Jokainen lujabetonilainen osallistui vähintäänkin johonkin näistä
koulutuskokonaisuuksista. Monet useampaankin esimerkiksi 1000 johtajaa -ohjelmaan osallistui yli
150 henkilöä eri organisaatiotasoilta. Vuonna 2021
saatiin myös päätökseen LB eMBA Akatemian

ensimmäinen tutkintoryhmä, jonka lähes nelivuotinen
opiskelutaival päättyi juhlatilaisuuksiin joulukuussa.
Joulukuussa alkoi myös uusi työntekijöille suunnattu
”LB Erikoisosaaja” -koulutus.
Työilmapiiri kehittyi jälleen myönteisesti
Lujabetonilla vaihdettiin henkilöstötutkimuksen
yhteistyökumppania Eezy Flow Oy:öön. Vastaaminen tapahtui täysin sähköisesti, joka vaikutti siihen,
että aikaisempien vuosien vastausprosentteja ei
aivan saavutettu, vaan sen osalta jäätiin n. 70 %
vastausaktiivisuuteen. Yhteistyökumppanin vaihdoksen tarkoituksena oli, että Lujabetoni pääsee
vertaamaan itseään työpaikkana kaikkiin Suomessa
tehtäviin töihin. Lopputulos yllätti sekä Lujabetonin
johdon, että tutkimustoimiston. Vaikka työ Lujabetonilla on raskasta, käsityövaltaista tehdastyötä, niin
yritys ylsi heti parhaiden työpaikkojen joukkoon ja
Lujabetoni sai ”Suomen innostavimmat” -tunnustuksen.
Kokonaisarvosana nousi edellisen vuoden hyvästä
3,8-lukemasta huikeaan 3,94-ennätyslukemaan. Eri
yksiköiden ja esimiesten tuloksien välillä oli kuitenkin
edelleen hajontaa. Tulokset käytiin läpi kussakin yksikössä sopien myös ao. yksikön tuloksista kehityskohteet, niiden käsittely ja seuranta.

Tavoitteena turvallinen työpaikka
Vuosi 2021 oli työturvallisuustyöhön nähden hyvin
edellisen vuoden kaltainen. Merkittävää parannusta
työturvallisuuden tunnusluvuissa ei saatu, mutta edellisen vuoden hyvästä kehityksestä pystyttiin pitämään
kiinni. Tapaturmataajuus (17,5) oli hieman pienempi
kuin vuonna 2020 (18,6), mutta työtapaturmien
aiheuttamia työkyvyttömyyspäiviä kertyi enemmän.
Tähän johtui pääasiassa kolmesta tapaturmasta,
joista seurasi yli 30 pv työkyvyttömyys.
Työturvallisuuskoulutuksessa ei päästy ottamaan
edistysaskeleita vallitsevan koronatautitilanteen
vuoksi lukuunottamatta pakollisia koulutustarpeita,
jotka saatettiin ylläpitää.
Kokonaisuudessaan vuotta voisi pitää työturvallisuuden kehitystä stabiloivana. Olemme tiedostaneet,
että mitä lähemmäs nollaa työtapaturmaa kuljetaan,
sitä pienempiä kehitysaskeleet tulevat aina jatkossa
olemaan - olemme kuitenkin oikealla polulla.
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Työhyvinvointia edistettiin edellisten vuosien
tapaan
Tyhy-toimintaa on harjoitettu Luja-yhtiöissä laajasta virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan
kautta. Lujatiimien toiminta oli kuitenkin vuonna 2021
suhteellisen hiljaista, sillä korona rajoitti merkittävästi
kokoontumisia ja erilaisia ryhmäliikuntatapahtumia.
Liikunta- ja kulttuuriseteleitä oli kuitenkin jaossa omaehtoiseen virkistäytymiseen.
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Vuoden aikana pidettiin joka 2. kuukausi tapaamisia, joissa työterveyshuollon ammattilaiset ja Lujabetonin esimiehet kerääntyivät yhteen ajankohtaisten
aiheiden ympärille.

SOSIAALINEN VASTUU LUJABETONI LYHYESTI

Luja-yhtiöt lahjoittivat miljoona euroa
vaikeassa asemassa oleville lapsille ja
nuorille

Lujabetonin sairauspoissaoloissa oli pientä nousua,
mikä johtui koronan entistä tarttuvammasta muun- Luja-yhtiöt lahjoittivat vuonna 2021 yhteensä miljoona euroa pitkään
noksesta. Sairauspoissaolot olivat 4,8 % (2020: 4,1 tukemilleen tahoille, Aseman Lapset ry:lle, Ensi- ja turvakotien liitolle ja
%). Yhtiö piti voimassa koko henkilöstöä koskeavan SOS-Lapsikylälle. Lahjoituksellaan Luja haluaa tukea erityisesti lapsia ja
nuoria, joille korona-aika on ollut fyysisesti ja psyykkisesti haasteellinen.
työkykyvakuutuksen, joka tarjoaa henkilöstölleen
mittavaan terveydenhoidon vakuutuksien muodossa Lahjoituksen takana ovat kaikki Luja-yhtiöt eli Lujabetoni Oy, Lujatalo Oy ja
Koronan kanssa eläminen kuitenkin muodostui
- ne kattavat mm. kaiken erikoissairaanhoidon sekä Fescon Oy. Luja-yhtiöillä on hyväntekeväisyystyössä jo useita vuosia jatkuuudeksi normaaliksi ja keskiössä oli terveysturvallisen työn tekemisen varmistaminen. Siinä onnistuttiin vapaa-ajan tapaturmissa, että normaaleissa sairas- nut tukikumppanuus sekä Aseman Lapset ry:n, Ensi- ja Turvakotien liiton, että
SOS-Lapsikylän kanssa. Kunkin Lujan tukeman järjestön lahjoituksen käytvuoden aikana hyvin. Toimihenkilöiden työtä leimasi tumistapauksissa.
tökohde suuntautuu konkreettisesti avuntarpeessa olevien lasten ja nuorten
etätyökäytäntöjen vakiintuminen. MielenhyvinvoinSosiaalinen vastuu ulottuu myös kumppaniver- auttamiseen. Mittavan lahjoituksen mahdollisti Luja-yhtiöiden vuoden 2020
nin palvelu Tönäri käynnistettiin alkuvuodesta ja se
erittäin hyvä tulos ja yhtiön taloudellisesti vakaa tilanne.
sai todella hyvän vastaanoton. Tönärin käyttöaste on kostoon
Luja
kunnioittaa
kaikessa
toiminnassaan
kuluttajien
muodostunut varsin korkeaksi. Palvelun ydinideana
oikeuksia ja noudattaa hyvää rakentamistapaa.
on, että yhteyttä ammattilaiseen voi ottaa todella
matalalla kynnyksellä ja monikanavaisesti. Tarkoitus Luja on tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien niiden
on päästä yhdessä ammattilaisen kanssa ratkomaan kanssa, joihin rakennetun ympäristön tuottaminen
mieltä painavia asioita ennen kuin ne kehittyvät yli- vaikutta. Luja kuuluu muun muassa seuraaviin kestävoimaisiksi vaikuttaen työkykyyn ja vaatien järeämpi vää rakentamista edistäviin yhdistyksiin: Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustuoteteollisuus RTT, Betonitehoitomuotoja. Palvelu toimii kaksisuuntaisesti eli
ammattilaiset on tuotu myös lujabetonilaisten lähelle ollisuus, Nolla Tapaturmaa -foorumi ja Finnish Green
omilla kasvoilla. He mm. kertovat ja jakavat vinkkejä Building Council. Luja edellyttää alihankkijoiltaan
ja tavarantoimittajiltaan taloudellisen ja sosiaalisen
mielenhyvinvoinnin tueksi ja saattavat itsekin ottaa
vastuun, sekä ympäristöasioiden toteuttamista ja
yhteyttä lujabetonilaiseen, jos saavat siihen herätteen esimerkiksi työterveyshuollosta. Lujabetonilla on valvonta toteutetaan hankintamenettelyn ja palvenyt todella laajat ja laadukkaat työkalut sekä hoitaa, lusopimusten kautta. Erityistä huomiota kiinnitetään
talousrikollisuuden tarjuntaan.
että ennaltaehkäistä mielenterveyden haasteita.
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Vahvin betoniosaaja palveluksessasi

1953

Feliks Isotalo perusti Lujan 16.11.1953.

27

Tehdasta Suomessa ja Ruotsissa

100%
Suomalainen perheyritys

64

Lujabetonin nettosuosittelusindeksi

Lujabetoni suunnittelee ja valmistaa rakennuselementtejä, valmisbetonia ja infratuotteita Suomessa ja Ruotsissa. Lujabetonin strateginen tahtotila on olla toimialansa Vahvin betoniosaaja. Tämän mahdollistaa toimialan aktiivisin asiakastyöskentely, paras betoniosaaminen sekä parhaat betonituotteet ja -ratkaisut.
Lujabetonin toiminnan kivijalat ovat Lujissa arvoissa, jotka yhdessä vahvan taseen, kattavan tehdasverkoston, laajan tuoteportfolion sekä osaavan henkilöstön
kanssa luovat vahvan perustan menestykselle. Tavoitteitamme kohti menemme
jatkuvalla kehitystyöllä, jota ohjaavat rakentavien asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen, kestävä kehitys sekä betonirakentamisen tuotteistaminen tehdasvalmiiksi
kerrostaloratkaisuiksi. Panostamme merkittävästi henkilöstömme hyvinvointiin, esihenkilötyöhön, työturvallisuuteen ja osaamispääoman kasvattamiseen tavoitteidemme saavuttamiseksi.

VUODEN 2021 AVAINLUVUT

211 M€

6,8 M€

LIIKEVAIHTO

INVESTOINNIT

7 M€

883

LIIKEVOITTO

HENKILÖSTÖ
9

Valitse betoni, kun haluat kestävän lopputuloksen.
Betoni on luja, kestävä ja tiivis rakennusaine, jolla teet kestäviä
rakennuksia. Lujabetoni Oy on lähes 70-vuotias betoniteollisuusyritys Suomessa. Palvelemme kestävässä betonirakentamisessa niin ammatti- kuin omakotirakentajiakin. Olemme puhtaasti kotimainen perheyritys jo kolmannessa polvessa.
WWW.LUJABETONI.FI

