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Lujatalo on kestävän rakentamisen edel-
läkävijä, joka rakentaa asuntoja ja toi-
mitiloja niin uudis- kuin korjausraken-
tamisenkin markkinassa. Sillä on myös 
kattavat palvelut hanke- ja kiinteistöke-
hittämisen osalta sekä vahva kokemus 
elinkaarihankkeista. Yritys on edelläkä-
vijä myös digitaalisen rakentamisen me-
netelmien hyödyntämisessä.

Lujabetoni on johtava betoniteolli-
suusyritys Suomen elementti-, valmis- 
betoni- ja infrasektoreilla. Lujabetoni 
on rakennusalan ammattilaisten tuo-
te- ja ratkaisutoimittaja ja on tunnettu 
erityisesti betonirakentamista uudista-
vista tuoteinnovaatioistaan. Pääasiakas-
ryhmiin kuuluvat kerrostaloasuntoja, 
erilaisia toimitiloja sekä yhteiskunnan 
infrastruktuuria rakentavat alan toimi-
jat: rakennusliikkeet, rakennuttajat se-
kä erikoisrakentajat kuten betonointi- ja 
paalutusurakoitsijat. Yritys toimittaa ra-
kennuselementtejä, valmisbetonia, ja inf-
rarakentamisen betonituotteita yhteensä 
31 tehtaalta. Lujabetoni toimii aktiivi-
sesti myös Ruotsin betonimarkkinoilla.

Fescon valmistaa ja myy laadukkaita ja 
pitkälle jalostettuja kuivalaasteja sekä 
nestemäisiä rakennusalan kemian tuot-
teita ja tarkkuusseulottuja hiekkatuot-
teita. Lähtökohtana tuotesuunnittelus-
sa on tehdä juuri oikeanlaiset tuotteet 
suomalaisiin olosuhteisiin ja työtapoihin. 
Yrityksessä kehitetään tuotteita jatkuvas-
ti yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakas-
kuntamme arvostaa monipuolista tuo-
tevalikoimaa, toimitusvarmuutta, hyvää 
teknistä tukea sekä asiakaspalvelua.
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A
lalla kuin alalla keskustellaan nyt suhdanteista 
ja entistä vaisummista tulevaisuuden odotuksis-
ta. Kevät ja kesä ovat osoittaneet meidän olevan 
matkalla kohti tuntemattomia vesiä ja ensimmäiset 

viitteet rakennuslupien nopeasta vähentymisestä indikoivat raken-
tamisen laskua. Rakennusmate riaalien raju hinnannousu ja kasvavat kustannukset luovat epä-
varmuutta markkinoille ja monia käynnistyspäätöksiä lykätään. Takanamme on monta vuotta 
vahvaa rakentamista, nyt on aika jälleen palata perusasioiden ääreen. 

Vaikka merkit rakentamisen vaikeuksista olivat jo ilmassa koronan myötä, tuskin moni meistä 
tajusi Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisin laajuutta. Se aiheuttaa epävarmuutta kysyn-
tään ja ennakoimattomia vaikutuksia talouteemme. Maakaasupula voi johtaa koko Euroopan 
laajuisiin, vakaviin seuraamuksiin. Jopa talven säätilalla on nyt suuri merkitys suhdanteelle. 
Palkankorotuksiin on ladattu kovia odotuksia, mutta niin yrityksillä kuin julkisella sektorilla 
tuskin on varaa vastata näihin toiveisiin.

Sähkökriisi iskee meihin kahta eri kautta. Sen vaikutukset teollisuuden tuotantokustan-
nuksiin ovat mittavat, mutta myös yksittäiset kuluttajataloudet tulevat olemaan vaikeuksissa 
tulevina talven kylminä kuukausina. Sähkön hintavaihtelu jatkunee edelleen, ja se aiheuttaa 
teollisuuteen haasteita. Tämä vaikuttaa merkittävästi myös Lujabetonin kustannuksiin yhtiö-
tasolla: 100 euron keskihinnan nousu megawattitunnilta vastaa meille noin 2–3 miljoonan 
euron vuosittaista lisäkustannusta. 

Rakentamiseen tulee vaikuttamaan myös korkojen nousu, joka luontaisesti hyydyttää raken-
tamista. Asuntovelallisia vuosia ilahduttanut negatiivisten korkojen aika on ainakin nyt toistai-
seksi ohi ja pankit ennustavat korkojen jatkavan nähtyä nopeaa nousuaan. Ruotsissa tämä on 
näkynyt jo merkittävinä asuntojen hintojen laskuina ja jäähdyttänyt pitkään maassa vallinneen 
ylikuumentuneen asuntomarkkinan. Yksi yhteen tätä voi tuskin verrata Suomen tilanteeseen, 
mutta se antanee kuitenkin viitteitä myös meidän asuntomarkkinoillemme. 

Kaikista uhkakuvista huolimatta on tärkeää säilyttää optimismi. Hankalista ja haastavista 
tilanteista on ennenkin selvitty tarkan taloudenpidon ja kovan työnteon avulla. Olkiluoto 
3:n sähkö on tarpeellisempaa kuin koskaan ennen ja yhteinen toive on, että se käynnistyisi 
suunnitellusti koeajojen kautta joulukuussa, kompensoiden Venäjän tuonnin jättämää auk-
koa. Rakennamme myös hurjalla tahdilla tuulivoimaa ja yleisesti voi sanoa, että sähkötilanne 
Suomessa on paljon parempi kuin monessa muussa Euroopan maassa. 

Lujabetonilla olemme jo ryhtyneet energiansäästötoimenpiteisiin, jossa meillä tutkitaan 
systemaattisesti energiankulutusta ja pureudutaan tehdaskohtaisiin kulutuksiin ja niiden sääs-
töihin. Tehtaidemme sähkönkulutuksen optimoinnista huolimatta hintojen nousu tuo kustan-
nuspainetta ja vaikutuksia tuotteiden hintoihin, etenkin raaka-aineiden kallistuessa energian 
hinnannousujen johdosta. Pitkään kestäneen korkean kysynnän aikakausi tuntuu nyt olevan 
ohi ja nyt näyttää siltä, että laskusuhdanteen edetessä tätä vauhtia kovemmiltakaan vaikutuk-
silta ei voida valitettavasti välttyä. 

Suomi on selvinnyt ennenkin sodista ja energiakriiseistä. Meillä on energiahaasteisiin lääk-
keitä, mutta niiden vaikutukset purevat vielä hitaanlaisesti. Lujabetonilla se tarkoittaa muun 
muassa aktiivista tuulivoiman tutkimista ja sen luomia mahdollisuuksia. On hyvä muistaa, 
että edessä olevat haasteet voivat luoda myös täysin uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita 
yhteiskuntaan sekä liiketoimintaan. Pitkällä tähtäimellä uskokaamme, että pohjoismainen re-
hellinen ja sitkeä työ sekä avoin demokratia siivittävät taloutemme jälleen vahvaan nousuun. 
Murheen alhoon ei kannata kenenkään vaipua vaan tarttua haasteisiin yksi kerrallaan ja lähteä 
ratkaisemaan niitä.

Mikko Isotalo

Suhdanteiden 
ristiaallokossa  

Kirjoittaja on Lujabetonin toimitusjohtaja.
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Pääkirjoitus

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, Iso-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. 
”Nokka vainullaan” 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 %).
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Vahvin betoniosaaja

Lujabetoni toi markkinoille 
Luja-Vähähiilibetonin reilu 
vuosi sitten ja se on otettu 
markkinoilla ilahtuneesti 
vastaan.

L
ujabetonin huippulaatuinen 
Luja-Vähähiilibetoni perustuu 
sementtiin, jonka valmistuk-
sen CO2-jalanjälki voi olla jopa 

70 % perinteisiä sementtejä alhaisempia. 
Päästövähennys perustuu kiertotalouteen 
ja terästeollisuuden sivuvirtojen hyödyn-
tämiseen. 

Markkinoilla on selvästi vähähiiliselle be-
tonille kasvavaa kysyntää, toteaa Lujabeto-
nin avainasiakaspäällikkö Anssi Tiukka. 

– Vaatimukset vähähiilisemmälle raken-
tamiselle ovat kasvussa ja paitsi rakentajat, 
myös tilaajat haluavat huomioida ympäris-
tötekijät rakennusprosessin aikana. Kaikki 
keinot, joilla pystymme vaikuttamaan ym-
päristökuormaan ja hiilidioksidipäästöihin, 
ovat erityisen tervetulleita, sanoo Tiukka. 

Tällä hetkellä Lujabetoni toimittaa usei-
siin mittavan luokan kohteisiin vähähiili-
betonia. Tiukka mainitsee erityisesti Hel-
singin kaupungin, joka on määritellyt 
ilmastotavoitteekseen hiilineutraalin kau-
pungin vuoteen 2030 mennessä. 

Kiinnostus 
vähähiilibetoniin 
jatkuvassa 
kasvussa

– Useat tilaajat, mukaan lukien Helsin-
gin kaupunki, vaativat omien tavoitteiden-
sa mukaisesti rakentamisessaan pienempiä 
hiilidioksidipäästöjä. Myös se näkyy meillä 
kasvavana kysyntänä. 

Anssi Tiukan mukaan vähähiilinen be-
toni sopii lähes kaikille työmaille. Vähä-
hiilibetoni syntyy korvaamalla sementtiä 
kiertotalouden sivutuotteilla kuten masuu-
nikuonalla. Joka kohteessa ei hänen mu-
kaansa päästä aikataulutekijöistä, olosuh-
teista tai betoninormeista johtuen yhtä 
suuriin päästösäästöihin, mutta aina on 
mahdollista saada jotain säästöä, hän toteaa. 

– Vähähiilisen betonin suunnittelussa 
teemme aina läheisesti yhteistyötä tilaajan 
ja työmaan kanssa. Meillä on tarjota eri vä-
hähiililuokkia omaavia betonitoimituksia 
ja toimitamme juuri asiakkaalle sopivan be-
tonin kulloiseenkin tarpeeseen. Ratkaisut 
riippuvat monesta eri tekijästä. 

Kohti hiilineutraaleja tavoitteita
Lujabetoni on määritellyt tavoitteekseen 
minimoida toimintansa haitalliset ympä-
ristövaikutukset tuotteiden ja palveluiden 
koko arvoketjun ja elinkaaren ajalta. Yri-
tyksen 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 li-
säksi energiakäytön CO2-päästöjen puolit-
tamista sekä 20 % pienempää tuotteiden-
sa hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä, 
40 % pienempää kuljetustensa hiilijalanjäl-
keä vuoteen 2035 mennessä sekä jätteiden 
määrän vähentämistä 25 % vuoteen 2025 
mennessä.

Tätä tavoitetta kohti mennään päämää-
rätietoisesti ja yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa, sanoo Anssi Tiukka. 

– Vähähiilibetonin menekki ja kiinnos-
tus sitä kohtaan on selvästi kasvanut. Tällä 
hetkellä kysyntä painottuu erityisesti pää-
kaupunkiseudulle ja laajenee siitä pikkuhil-
jaa varmasti koko maahan. Tulevaisuudessa 
vaatimukset hiilidioksidipäästöjen suhteen 
tiukkenevat entisestään, joten meidän teh-
tävänämme on löytää näihin asioihin toi-
mivia ratkaisuja. Betonilla on siihen myös 
oma osansa kannettavana. 

Tiukka myöntää, että vähähiilibetoni ja 
sen käytännön merkitys ei ole vielä ihan 
selvää kaikille. 

– Meidän työmme on hyvin konsultoi-
vaa eli opastamme siihen, miten vähähiili-
betonia ja sen eri luokkia tulkitaan ja miten 
niitä kannattaa hyödyntää. Asiakkaat sel-
västi arvostavat sitä, että suunnittelemme 
yhdessä ratkaisuja siihen, miten pääsemme 
tavoitteisiin annetun aikataulun puitteis-
sa. Työ on molemmin puolin hyvin pal-
kitsevaa. 

- Tällä hetkellä vähähiilibetonin kysyntä pai-
nottuu pääkaupunkiseudulle, kertoo Anssi 
Tiukka Lujabetonilta.
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Vahvin betoniosaaja

Raitiotien rakentamista Hermannin rantatiellä Kalasataman kupeessa. 

Lujabetonille merkittävä vähähiilibetonitoimitus 
Helsingin Kalasataman raitiotiehankkeeseen

Lujabetoni toimittaa mittavan 
määrän vähähiilibetonia 
Helsingin Kalasataman 
infraprojektiin, jossa 
rakennetaan raitiotie 
Kalasatamasta Pasilaan. 

H
ankkeeseen toimitetaan en-
simmäisessä vaiheessa arvi-
oilta 30  000 kuutiometriä 
betonia. Valtaosa betonista 

pyritään tekemään Luja-vähähiilibetoni-
na, jonka hiilijalanjälki on 50 % tavallista 
betonia pienempi. Urakoitsijana hankkees-
sa toimii Destia Oy.

Kalasatamasta Pasilaan on rakenteilla 4,5 
kilometrin pituinen raitiolinja Kalastamas-

ta Pasilaan -hanke, joka koostuu raitiolin-
jan 13 rakentamisesta Nihdistä Kalastaman 
keskuksen ja Vallinlaakson kautta Pasilaan. 
Valmistuessaan raitiolinja 
yhdistää Kalasataman kes-
kuksen ja Pasilan aseman 
joukkoliikenteen solmu-
kohdat toisiinsa.

Hanke toteutetaan pro-
jektiallianssina, jonka ti-
laajaosapuolina ovat Helsingin kaupun-
ki ja Helsingin kaupungin liikennelaitos 
(HKL). Lujabetonin valmisbetonitoimi-
tukset tehdään tilaajan allianssikumppa-
nille Destia Oy:lle, jonka kanssa Lujabeto-
nilla on takanaan onnistuneita hankkeita ja 
pitkä ja hedelmällinen yhteistyö.

– Kalasatamasta Pasilaan -allianssi on 
Destian merkittävin käynnissä oleva han-

ke. Hermannin rantatien osuuden tulevat 
vesihuolto-, tekniikka-, katu- ja ratara-
kenteet perustetaan kauttaaltaan paalulaa-

toille ja kyseisissä laat-
tarakenteissa pyritään 
käyttämään vähähiilistä 
betonia, kertoo hank-
keen työnjohtaja Kare 
Viljaranta Destialta. 

– Lujabetoni on tar-
jonnut Destialle apua etenkin betonimas-
san valintaan, ominaisuuksien optimoin-
tiin ja vähähiilibetoniin liittyvissä asioissa, 
Viljaranta jatkaa.

Valmisbetoni toimitetaan Lujabetonin 
vastavalmistuneelta modernilta, korkean 
kapasiteetin betoniasemalta ja samalla ton-
tilla Tattarisuolla sijaitsevalta toiselta beto-
niasemalta. 

Kuva Kaupunkiliikenne.  

”Vaatimukset 
vähähiilisemmälle 

rakentamiselle ovat 
kasvussa.”
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Ajankohtaista Lujabetoni

Lujabetonin Joensuun valmisbetonitehtaalle 
voitto työturvallisuuskilpailussa

Lujabetoni on voittanut Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon 
betonitoimitukset, mikä tarkoittaa merkittävää noin 40 000 kuu-
tiometrin betonitoimitusta. Osa hankkeeseen toimitetusta beto-
nista on Luja-Vähähiilibetonia. Vähähiilibetonin lisäksi hankkee-
seen tulee erityisbetoneita, kuten korkealujuuksisia kuitubetoneita. 
Hankkeen betonitoimituksissa hyödynnetään kaikkien Lujabeto-
nin pääkaupunkiseudun tehtaiden yhteiskapasiteettia. 

Suomen ensimmäisestä yhdistetystä raitiovaunu-bussivarikosta 
tulee valmistuttuaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko uudis-
tettavan Koskelan varikon ohella. Hankkeen laajuudesta kertoo, 
että Ruskeasuon varikon suunniteltu kapasiteetti on 100 pitkää, 
28–35 metristä raitiovaunua sekä niille kuusi vuorokausihuolto-
paikkaa, kahdeksan korjauspaikkaa ja sorviraide. Lisäksi alueelle 

Betoniteollisuuden valtakunnallisen työ-
turvallisuuskilpailun voittajaksi valittiin 
tänä vuonna Lujabetonin Joensuun val-
misbetonitehdas. Tehtaan poikkeukselli-
sen pitkä, usean tuhannen työpäivän ta-
paturmaton historia vakuutti tuomariston. 
Tapaturmattomat työpäivät osoittavat, että 
ne eivät perustu sattumaan, vaan on tu-
loksekkaan työturvallisuuden kehittämi-
sen ansiota.

– Tapaturmattomuus perustuu kaikkien 
yhteiseen tahtotilaan ja asenteeseen. Olen 
todella ylpeä koko Joensuun tehtaan väestä, 
työturvallisuus ei ole yksilölaji vaan jouk-
kuelaji, kertoo Lujabetonin aluepäällikkö 
Jouko Leppänen. 

Tehtaalla tehdyn työturvallisuustyön 
menestyksekkyyttä korostaa se, että teh-
taan vuosikymmeniä sitten rakennettuja, 
monelta osin ahtaita ja sekä liikkumisen 
esteitä sisältäviä tuotantotiloja ei voi pitää 
optimaalisina työturvallisuuden kehittämi-
sen kannalta.

– Minusta on tärkeää, että huomioidaan 
se, että ikävuosiltaan vanha tehdasraken-
nus ei ole veruke olla pitämättä paikkoja 
kunnossa ja olla huolehtimatta turvallisesta 
työskentelystä, Leppänen sanoo.

Joensuun voitto tuli sekä valmisbetoni-

tehtaiden sarjassa että myös kokonaiskil-
pailun osalta. Kyseessä oli koronan johdos-
ta viivästynyt aiemman vuoden kilpailun 
voitto. Kilpailu käytiin yhteensä 62 tuo-

tantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: 
elementtitehtaat (46 tehdasta), valmisbeto-
nitehtaat (9 tehdasta) ja betonituotetehtaat 
(7 tehdasta).

Ilmakuva Ruskeasuon varikon työmaalta kesäkuussa 2022.

rakentuu tilat 220:lle 14-metriselle linja-autolle, kahdelle niiden 
vuorokausihuoltopaikalle sekä 28 korjauspaikalle. Rakennustyöt 
kestävät vuoteen 2024 asti.  

Hankkeen rakennuttajana on Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryh-
tiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy ja hankkeen urakoitsijana 
toimii Skanska.

Helsingin Ruskeasuon 
uudelle raitiovaunu- ja 
bussivarikolle betonit 
Lujabetonilta

Palkinnon kävi vastaanottamassa Lujabetonin elementtiyksikön johtaja Kari Turunen.
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Ajankohtaista Lujabetoni

Paikallavalu-
betonirakenteiden 
laadunvarmistukseen 
reaaliaikainen seuranta

Lujabetoni on ottanut ison harppauksen betonin lujuudenke-
hityksen seurantaan ja tuonut markkinoille betonirakenteiden 
kovettumista automaattisesti mittaavan järjestelmän. Järjestelmä 
toimii IoT:n avulla pilvipalveluna ja se on kehitetty yhdessä eGate 
Smart Building Innovation Oy:n kanssa.

Uudella järjestelmällä betonin lujuudenkehitystä voidaan seu-
rata automaattisesti ja reaaliaikaisesti valuhetkestä eteenpäin aina 
kohteen valmistumiseen asti.  eGate Smart Building Innovation 
Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetty IoT-sensoroinnin ja pilvipal-
velun teknologian ansiosta betonin lujuus voidaan laskea tarkasti 
betonilaatukohtaisesti.

Lujabetonilla on useita satoja erilaisia betoneita erilaisiin tarpei-
siin ja niiden lujuuden kehitys vaihtelee suuresti. Myös kovettu-
misen ajan olosuhteilla on suuri merkitys betonin lujuudenkehi-
tyksen nopeuteen ja lopputulokseen. Siksi betonilaatukohtainen 

Luja-Super-
kylpyhuoneelle 
on myönnetty 
Inspecta 
Sertifioinnin 
tuotesertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Lu-
ja-Superkylpyhuonemoduulille tuoteser-
tifikaatin osoitukseksi siitä, että tuotteen 
valmistuksen laadunvarmistus täyttää vaa-
timusasiakirjojen kriteerit.

Märkätilaelementit ovat projektikoh-
taisten suunnitelmien mukaan tehtaalla 
valmistettuja märkätilaelementtejä. Ele-
menttien tekninen toimivuus varmistetaan 
käyttämällä luotettavien yhteistyökumppa-
neiden materiaaleja märkätilaelementeissä. 
Lisäksi tekninen toimivuus varmennetaan 
tehtaalla laadunvalvontajärjestelmän mu-
kaisesti tuotantovaiheessa.

Laadunvalvonta koostuu valmistajan si-
säisestä laadunvalvonnasta sekä ulkopuo-
lisesta laadunvalvonnan varmentamises-
ta. Tällä valvonnalla asiakas voi varmistua 
tuotteen laadusta kohteisiinsa.

Lujabetoni toimittaa kaikki 
elementit Hämeenlinnan uuteen 
Ahveniston sairaalaan

mittauskyky työmaan todellisissa olosuhteissa on erittäin tärkeä 
laadunvarmistustekijä. 

Tällä hetkellä eGate on käytössä kymmenissä Lujabetonin toi-
mituskohteissa.

Lujabetoni toimittaa Hämeenlinnan uu-
teen Ahveniston sairaalan rakennushank-
keeseen kaikki kohteen betonielementit. 
Yli 13 000 betonielementin toimituksen 
lisäksi Lujabetoni vastaa hankkeen koko 
33 000 kuutiometrin valmisbetonitoimi-
tuksesta.

Laajuudeltaan 74 300 neliömetrin sai-
raalan toimituksiin kuuluvat sairaalaraken-
nuksen sekä sen yhteyteen rakennettavan 
apteekkirakennuksen betonielementit. Li-

säksi Lujabetoni toimittaa sairaalan vie-
reen rakennettavan pelastusaseman sekä 
varavoimalaitoksen elementit. Pääosa be-
tonielementeistä toimitetaan Lujabetonin 
Hämeenlinnan tehtaalta, joka työllistyy 
hankkeen toimituksista pitkälle vuoteen 
2023. Myös Siilinjärven, Järvenpään ja 
Taavetin tehtailta toimitetaan elementtejä 
Assi-sairaalaan.

Sairaala valmistuu arviolta vuonna 2025 
ja sen käyttöönotto on vuonna 2026.
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Digitaalinen rakentaminen

Tekoäly tuntuu valtaavan 
alaa kuin alaa ja tekevän 
päätöksiä ihmisten 
puolesta enemmän kuin 
koskaan. Miten voimme 
tehokkaammin hyödyntää 
tekoälyä rakennusalalla?

Tekoäly odottaa vielä 
isoa loikkaa

T
ekoälyä hyödynnetään jo monil-
la aloilla sitä meidän kuluttajien 
varsinaisesti edes huomaamat-
ta. Se vaikuttaa laajasti yhteis-

kuntaan, liiketoimintaan, eri teollisuuden 
sektoreihin sekä ihmisten jokapäiväiseen 
tekemiseen. 

– Digitalisaation kehittyessä ei oikeas-
taan voida enää sanoa alaa tai aluetta, jolla 

tekoälyä ei voitaisi soveltaa tällä hetkellä, 
toteaa Lujatalon digitaalisen rakentamisen 
johtaja Matti Tauriainen. 

Tekoälyä harvemmin voi konkretisoida 
yhdellä lauseella, vaan se on laaja kokonai-
suus, joka tarkoittaa ohjelmistoja, laitteita 
ja järjestelmiä, jotka riittävän datan avulla 
voivat tehdä päätöksiä lähes samalla tavalla 
kuin ihmiset. 
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lähteä kehittämään vajaa kymmenen vuot-
ta sitten strategisemmin. 

– Meille luotiin tietohallinnon strategia, 
jossa luotiin suuntaviivat sille, mitä ja mi-
ten meidän pitäisi lähteä kehittämään si-
tä. Silloin nostimme listalle muun muassa 
hankintatoimen tietotekniikan kehittämi-
sen ja samassa yhteydessä tietomallintami-
sen ja mobiililaiteympäristön paremman 
hyödyntämisen työmailla. Nyt tämänhet-
kistä strategiaa on täydennetty uusilla nä-
kökulmilla ja kuvattu, miltä tulevaisuuden 
ohjelmaympäristö voisi olla.  

Huolimatta digitalisaation vyörymisestä 
rakennusalalle, tekoäly on jäänyt hyödyn-
tämättä isossa mittakaavassa. Tauriaisen 
mukaan alalla on hyviä kokeiluja, mutta 
toistaiseksi rakentaminen on jäänyt jälkeen 
tekoälysovellusten käyttöönotossa. 

– Aika harvoilla alamme toimijoilla on 
osaamista tekoälyn käyttöönottoon. Olem-
me siinä mielessä vielä aika perinteinen ja 
traditioihin sitoutunut toimiala, että teko-
älyn läpivientiin isossa mittakaavassa on 
vielä matkaa. 

Lujatalolla on käytössään lisätyn todellisuuden sovellus, joka yhdistää todellista maailmaa 
tietokoneella luotuihin virtuaalisiin näkymiin. Ohjelmaa esittelee Tuusulan Monion työmaalla 
yhtiön tietomallinnuspäällikkö Antti Leväniemi.

”Rakennusala on 
jäänyt jälkeen 

tekoälysovellusten 
käyttöönotossa.”

– Tekoäly tarvitsee toimimaan oppiak-
seen ja päätöksentekoon huomattavan 
määrän dataa ja tietovarastoja sekä muuta 
teknologiaa kytkeäkseen tekoälyn tuotta-
mat tulokset itse toimintaan. Se perustuu 
matematiikkaan ja logiikkaan sekä matrii-
seihin, vektoreihin, derivointiin sekä tilas-
tollisiin todennäköisyyksiin, sanoo Tau-
riainen. 

Jokapäiväistä digitalisaatiota
Digitalisaatio on ollut jo pitkään osa raken-
nusyritysten arkea. Ohjelmistojen jatkuvas-
ti kehittyessä erilaisten ratkaisuiden tarkas-
telu on monipuolistunut ja tieto on ollut jo 
laajalti koko rakentamisen elinkaaren ajan 
kaikkien siihen osallistuneiden käsillä. Lu-
jatalolla digitaalista rakentamista haluttiin 
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Tietomallinnus on 
ollut jo pitkään osa 
Lujatalon tekemistä. 
– Meidän 
hankkeistamme 
tietomallinnetut 
kohteet 
vastaavat 85 % 
rahamääräisestä 
työkannasta. Kaikki 
suuret hankkeet ovat 
siis tietomallinnettuja, 
kuten myös kaikki 
omajohtoinen 
tuotantomme, sanoo 
Lujatalon digitaalisen 
rakentamisen johtaja 
Matti Tauriainen. 

Artikkeli perustuu Lujatalon digitaali-
sen rakentamisen johtajan Matti Tau-
riaisen haastatteluun sekä hänen teko-
älyä koskevaan raporttiin Tekoälyn 
käytön edellytyksiä rakennusliikkeen lii-
ke- ja operatiivisen toiminnan tietojärjes-
telmissä. APRO, Aalto University pro-
fessional Development, 2021. 

Se ei vie kuitenkaan pois laajaa kiinnos-
tusta ja kehitysaskeleita. Tauriainen painot-
taa, että rakennusalaa on pidetty tyypillisesti 
alana, jonka tuottavuus on alhainen ja toi-
mintojen muutos hidasta. Laatu-, aikatau-
lu- ja kustannustekijöiden hallitessa julkista 
keskustelua investoinnit digitalisaatioon ja 
sen kehittämiseen ovat olleet vähäisiä. 

– Jos tarkemmin tarkastelemme raken-
nusalaa, on kuitenkin huomioitavaa, että 
rakennusliiketoiminta on digitalisoitunut 
voimakkaasti viimeisten 25 vuoden aika-
na. Operatiivisten järjestelmien digitali-
saatio lähti kehittymään 90-luvulla tieto-
mallintamisesta ja vuoden 2010 paikkeilla 
muun muassa suurimmat rakennesuun-
nittelutoimistot olivat ottaneet käyttöön 
mallintamisen ohjelmistoja niin rakentei-
den simulointiin, kuormitusten laskentaan, 
rakenteiden visualisointiin kuin suunnitel-
mien tuottamiseen mallista. Aika nopeasti 
tämän jälkeen rakennusliikkeet ottivat tie-
tomallit yhä enenevässä määrin käyttöön 
rakentamista varten.  

Riittääkö meillä osaajia?
Vuonna 2021 Suomessa järjestetyssä raken-
nusalan tekoälykonferenssissa (AI in AEC 
Conference 2021: Artificial Intelligence in 
Architecture, Engineering and Construc-
tion) käsiteltiin tekoälyn käyttömahdol-
lisuuksia ja soveltamista muun muassa 
rakennetun ympäristön suunnittelussa, 
projektinohjauksessa ja rakentamisessa 
suunnittelun, kustannuslaskennan, aika-
tauluhallinnan ja rakentamisen valvonnan 
näkökulmasta sekä työturvallisuuden, kier-
rätyksen ja rakentamisen todentamisessa 
sekä tietomallien jalos-
tamisesta ja hyödyntä-
misestä rakentamisen 
ja ylläpidon aikana. 
Tauriaisen mukaan 
tämä kaikki ennakoi 
tekoälyn käytössä ta-
pahtuvaa muutosta ra-
kennusalalle lähitulevaisuudessa. 

– Mielenkiintoinen on esimerkiksi ku-
van tunnistus, jossa tekoäly analysoi raken-
nuskohteesta otettuja valokuvia suhteutet-
tuna tietomalliin ja todellisuuteen, ja antaa 
meille jatkuvasti tietoa siitä, missä minkä-
kin osion kanssa edetään. Se tunnistaa eri 
tekijöitä, mahdollisia puutteita ja analysoi 
sen mukaisesti meille jatkuvaa tietoa pää-
tösten ja toimenpiteiden tueksi. 

Uhkakuvia Matti Tauriainen näkee osaa-
misessa ja tekoälyn omaksumisessa. 

– Yhtenä uhkakuvana näen sen, että mi-

”Rakennusliiketoiminta 
on digitalisoitunut 

voimakkaasti viimeisten 
25 vuoden aikana.”

ten meillä riittää osaamistasoa alalla siihen, 
että osataan aidosti ja syvällisesti ymmär-
tää laitteita ja niiden toimintaperiaatteita. 
Alalla on kuitenkin aika vakiintuneet tavat, 
joista voi olla vaikea irrottautua uuteen eli 
miten pystymme luopumaan vanhoista ja 
siirtymään uuteen tekemiseen.

Lujatalolla tehdään rauhallista, mutta 
päämäärätietoista työtä tekoälyn omaksu-
miseksi osaksi liiketoimintaa. Yhtiössä on 
käytössä jo tekoälysovelluksia muun muas-
sa verkkosivuilla ja taloushallinnossa, ja li-
sää otetaan mukaan pikkuhiljaa. 

– Tutkimustulokset osoittavat, että te-
koäly on yksi keskeisistä tutkimusalueista, 
mutta ennen kuin se siirtyy konkretiaan, 
siinä menee aikaa. En ole pessimisti sanoes-

sani tätä, mutta en 
näe valtavan nopeaa 
kehitystä tai loikkaa, 
minkä ottaisimme 
kerralla. Pikemmin-
kin se tulee hiljalleen 
sovellus kerrallaan. 
Meillä on todella hy-

vä kehitysasenne päällä digitaalisen raken-
tamisen eri osa-alueilla. Testaamme muun 
muassa älykypärää sekä droneja työmailla 
ja niiden hyödyntämistä rakentamisen eri 
vaiheissa.

Hiljaa tai nopeasti, tekoäly ja sen kehit-
täminen osaksi liiketoimintaa on pidettävä 
tarkasti toiminnan keskiössä, Matti Tau-
riainen toteaa. 

– Uskon kaikkien tietävän sen, ettei ke-
nelläkään ole varaa enää kuvitella, että te-
koäly koskee vain muita toimialoja eikä 
niinkään rakentamista. 

Digitaalinen rakentaminen
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Toimitusjohtajilta

U
krainassa käytävä sota vaikuttaa paitsi glo-
baaliin ruoka- ja energiatuotantoon, myös 
merkittävällä tavalla yhteiskuntaan ja liike-
toimintaan. Sodan vaikutukset ovat tuoneet 

myös rakennusalalle enemmän epävarmuustekijöitä kuin 
pitkään aikaan. Monet suhdannenäkymät, kuten kulut-
tajaluottamusindikaattorit, voimakas kustannusinflaatio 
ja maailman talouden näkymät Euroopassa ovat heikkoja. 

Erityisen suurta haittaa alallemme aiheuttavat kustan-
nusten voimakas nousu ja niiden ennakoimattomuus, 
energian hinnan merkittävä kasvu ja markkinan epävar-
muus. Onneksi saatavuuteen liittyvät häiriöt ovat hallin-
nassa eivätkä ne ole siinä määrin kasvaneet, miten aiem-
min arvioitiin. 

Nämä epävakaat tulevaisuuden näkymät vaikuttavat 
suoraan myös Lujatalon toiminnan suunnitteluun. Aiem-
min hyvinkin ennustettava kysyntä sisältää tänään epä-
varmuuksia. Voitettu urakka ei automaattisesti käynnisty 
budjettiylitysten takia tai ainakin viivästyy etsiessämme 
yhdessä kustannustasoon vaikuttavia tekijöitä. Myös oma-
perusteisten Lujakoti-hankkeiden käynnistyminen suun-
nitellusti on epävarmaa ja riippuu erityisesti ennakkova-
rausten riittävästä määrästä.

Tämä vuosi on edetty kuitenkin jälleen aktiivisesti ra-
kentamalla jo aloitettuja hankkeita ja tilauskantamme on 
hyvällä tasolla. Meidän on kuitenkin oltava hereillä siinä, 
miten onnistumme ylläpitämään ja parantamaan kilpai-
lukykyämme. Määrätietoinen työmme turvallisemman 
työympäristön eteen jatkuu, samoin kuin panostuksem-

me hiilijalanjäljen pienentämiseen. Näiden asioiden eteen 
teemme laajalla rintamalla jatkuvasti työtä. Olemme myös 
voittaneet useita hankkeita ja kirjoitushetkellä jännitäm-
me, laittavatko tilaajat ne sovitusti käyntiin. Siinäkään to-
sin ei ole mitään valtavan uutta – kustannusnousu aiheut-
taa yleisesti tilaajien puolelta tarpeellista lisäpohdintaa. 

Globaalin maailmantilanteen epävarmuuden alla olen 
jälleen ollut iloinen seuratessani, miten Lujatalon henki-
löstö on paneutunut eteen tulleisiin haasteisiin ammat-
titaidolla ja rauhallisuudella. Vaikka ympärillä kuohuu, 
olemme osanneet keskittyä olennaiseen: rakentamaan yh-
dessä kestävää ja laadukasta rakennuskantaa asiakkaillem-
me. Tänä vuonna Lujatalo nousi vuoden tauon jälkeen 
jälleen tutulle ykköspaikalle Luottamus & Maine -tutki-
muksessa, joka kertoo siitä, että meihin sekä toimintaam-
me luotetaan. Teemme jatkossakin laaja-alaisesti asiakas- ja 
sidosryhmätyötä ja panostamme entistä vahvemmin myös 
alan tuleviin osaajiin muun muassa aktiivisen oppilaitos-
työn kautta. Tästä tunnustuksesta ja aktiivisesta yhteis-
työstä haluan kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppa-
neitamme ja henkilöstöämme. 

Hyvää ja toiminnantäyteistä loppuvuotta.

Harri Savolainen

Jatkuvan 
epävarmuuden 
sietämistä

Kirjoittaja on Lujatalo Oy:n toimitusjohtaja.

11Luja-yhtiöiden sidosryhmälehti 2/2022



Lujatalo rakentaa
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H
aastatteluhetkellä kanssani 
Monion työmaalla vierailee 
myös Rakennuslehden Vuo-
den Työmaa -jury, joka on 

tullut tutustumaan yhteen tämän vuoti-
sen kilpailun finalisteista. Kohteen vastaa-
va työnjohtaja Mika Sairanen kertoo, että 
työmaalla käy jos ei päivittäin, niin viikoit-
tain lukuisia vieraita. 

– Kohde on ainutlaatuinen paitsi Suo-
messa, myös Euroopassa. Saamme jat-
kuvasti vierailijoita pääkaupunkiseudun 
alueelta, mutta myös muualta Suomesta 
ja Euroopasta. Meillä käyvät tutustumassa 
kohteesta kiinnostuneita valtion virkamie-
histä paikallisiin opiskelijoihin. 

Ja kyllähän kohdetta mielellään esittelee-
kin. Aikataulullisesti ja teknisesti vaativa 
hirsirakennus yhdistää eri tiloja ja toteut-

taa Tuusulan kunnan toivomaa monitoimi-
konseptia. Rakennuksesta tuntuu löytyvän 
harmonisesti kaikkea – se on mielenkiin-
toisesti toteutettu sekoitus puuta, betonia 
ja terästä. Rakennus koostuu aivan kuin 
useammasta kuutiosta, joiden jokaisen har-
jakatot limittyvät toisiinsa. Talo on ryhdi-
käs sekoitus kaunista hirsirakentamista ja 
modernia ilmettä. 

AOR Arkkitehtien kohteen pääarkkiteh-
ti Mikki Ristolan mukaan Moniossa toteu-
tuu se, miten hirttä käyttämällä voidaan 
luoda korkealuokkaista arkkitehtuuria. 

– Monion arkkitehtoninen ilme kun-
nioittaa alueella aiemmin toiminutta va-
ruskuntaa ja sen rakennuksia. Hirsiraken-
taminen kytkeytyy myös vahvasti Tuusulan 
kulttuurihistoriaan, Tuusulanjärven ranta-
tien taiteilijakodeista lähtien. Tällä kohteel-

la haluamme toimia suunnannäyttäjinä ja 
edelläkävijöinä uudenlaiselle puurakenta-
miselle, kertoo Ristola. 

– Mukana on betonia suojaamassa erityi-
sesti pohjarakenteita, mutta siihen yhdis-
tyy kaikkiaan 5 500 kpl 275 milliä paksua 
lamellihirttä. Niiden yhteismitattu pituus 
on 25 kilometriä. Rakennusta varten kaa-
dettiin reilut 4000 mäntyä, joiden tilalle 
istutetaan vastaava määrä puita. Olemme 
halunneet hyödyntää puumateriaalin toi-
mimista hiilivarastona.

Monion keskiössä on terveellinen ja tur-
vallinen sisäilma. Rakennus lämpenee au-
rinkopaneelien ja vihreän sähkön avulla. 

– Hiilineutraali kaukolämpö tulee Jär-
venpäästä ja rakennuksessa käytetään 100 
% vihreää sähköä. Lisäksi katolle asenne-
taan 500 m2 aurinkopaneeleita.

Tuusulan keskustan kupeeseen on rakenteilla ainutlaatuinen 
kohde, mittaluokaltaan harvinaisen suuri hirsirakenteinen lukio ja 
monitoimitalo Tuusulan Monio. Teknisesti vaativaa hanketta toteuttaa 
Lujatalon vastaava työnjohtaja Mika Sairanen tiimeineen.

Hirsi rakentamisen 
uusi aikakausi 



• Urakoitsija: Lujatalo Oy
• Tilaaja: Tuusulan Kunta/Tilapalvelut
• Rakennuttajakonsultti: WSP Finland Oy
• Urakkamuoto: Kokonaishintaurakka
• Kokonaisala: 8773 m2

• Aikataulu: 8/2021 – 5/2023
• Hankkeen urakkasumma: noin 27 miljoonaa euroa

• Arkkitehtisuunnittelu: AOR Arkkitehdit Oy
• Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Oy
• LVIA-Suunnittelu: Sitowise Oy
• Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy
• GEO-suunnittelu: A-Insinöörit Civil Oy
• Palotekninen suunnittelu: KK-Palokonsultit Oy
• Akustinen suunnittelu: A-Insinöörit Oy
• AV-Tekninen suunnittelu: Granlund Oy
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Työlästä, mutta 
mielenkiintoista
Nyt luodaan jotain uutta. Koska vastaa-
vantyyppisestä hankkeesta ei ole Suomessa 
aiempaa kokemusta, korostuu kaikkien toi-
mijoiden yhteistyön merkitys. Koko kohde 
on tietomallinnettu ja ilman sitä hankkeen 
vaikeuskerroin muuttuisi olennaisesti. 

– Meillä on monta toimittajaa ja lukuisia 
asentajia, tämä on kuin jättimäinen pala-
peli. Tätä varten käytämme 4D-mallinnus-
ta, joka helpottaa merkittävästi Lujatalon 
hankkeen ohjausta. Yksityiskohtien kirjo on 
valtava, koska keräämme tarvittavat tuotteet 
lukuisilta eri toimittajilta, sanoo Lujatalon 
tuotantoinsinööri Kasperi Nyberg. 

Kunnianhimoista arkkitehtuuria sisäl-
tävän hankkeen näkyvinä visuaalisina ele-
mentteinä ovat hybridirunko ja seinära-
kenteena käytetty hirsi. Kohteen kantava 
runko koostuu liimapuupilareista, puura-

kenteisista kerto-ripa-välipohjista, teräspal-
keista ja betonielementeistä. Hybridirun-
gon ympärille asennetaan Kontiotuotteen 
SmartLog-hirttä. Vaikka kyse on perintei-
sestä kilpailu-urakasta, vaativa kohde vaatii 
yhteistoiminnallisia toimintatapoja. 

– Vaikka kyseessä ei ole allianssikohde, 
kohteen teknisen haastavuuden sekä suh-
danteiden takia käytämme päätöksente-
koon YTR-palaverikäytäntöä, kertoo Mi-
ka Sairanen. 

Haastatteluhetkellä kohde on pysynyt 
aikataulussa ja kustannusraameissa, vaik-
ka tiukkaa on ollut. Mika Sairanen ei en-
nusta kustannusten ylitystä, vaikka hinnat 
ovat nousseet merkittävästi rakentamisen 
alettua. Sopimukseen ei ole lisätty indek-
siehtoja, joten hinnankorotukset tulevat 
Lujatalon maksettaviksi. Hintojen mer-
kittävästä noususta huolimatta suurimmat 
kustannusnousut on saatu hallittua, sanoo 
Kasperi Nyberg.

– Olemme olleet todella aikaisin liikkeel-
lä ja tehneet hankintoja etupainotteisesti 
materiaalikustannusnousujen välttämisek-
si. Esimerkiksi kattopellit oli jo tilattu en-
nen rakennustyön aloittamista ja teimme jo 
tarjousvaiheessa joidenkin puutoimittajien 
kanssa sopimukset.

 – Tilasimme 85 % rakennustarvikkeista 
Ukrainan tilanteeseen mennessä, joka toi 
meille näin jälkeenpäin tarkasteltuna suu-
ria kustannussäästöjä. Aikataulu on ollut 
toinen, jota olemme seuranneet erittäin 
tarkasti. Tarkalla suunnittelulla olemme 
pysyneet sovitussa, toteaa Mika Sairanen. 

Työturvallisuus kaiken A ja O
Työturvallisuus kulkee rakentamisessa jat-

Kohteen vastaava työnjohtaja Mika Sairanen 
on tottunut vaativiin hankkeisiin. 
– Monio on kiinnostava kohde, jonka kautta 
opimme paljon uutta hirsirakentamisesta.

Lujatalon tuotantoinsinööri Kasperi 
Nybergin mukaan Monion hankkeessa on 
tehty etupainotteisesti materiaalihankintoja 
kustannusten hillitsemiseksi. 

kuvasti mukana, korostaa Mika Sairanen. 
– Meillä on haastatteluhetkellä 271 ta-

paturmatonta päivää. Teemme päivittäin 
turvallisuushavaintoja ja työmaan alussa pi-
dimme Työturvallisuusriihen, jossa käytiin 
tarkkaan läpi mahdolliset riskit ja niiden 
pohjalta toimenpiteet. Kohteessa on paljon 
nostotyötä, joten panostimme siihen muun 
muassa järjestämällä erikseen taakankiin-
nittäjäkoulutuksen kaikille nostotyöhön 
osallistuville. Pieni kustannus, suuri hyöty. 

Työturvallisuusriiheen osallistuvat paitsi 
Lujatalon oma väki, myös kaikki aliura-
koitsijat. Aliurakkasopimuksiin on lisätty 
työturvallisuusbonus tapaturmattomuu-
desta, jonka uskotaan innostavan entistä 
turvallisempaan työhön. Kasperi Nyberg 
lisää, että työturvallisuudesta puhutaan 
työmaalla jatkuvasti. 

– Käymme siitä jatkuvasti keskustelua 
kiertäessämme työmaata. Kun siitä puhu-
taan, se pysyy mielessä.



Lujatalo rakentaa
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Kosteudenhallinnan 
opinnäytetyöstä uusia 
innovaatioita Monion työmaalle

Monion työmaan työnjohtaja Salla Mehtälä tutki osana raken-
nusinsinöörin opintojaan puun kosteudenhallintaa sekä kosteus-
teknisesti erilaisten materiaalien kosteudenhallintaa samanaikai-
sesti hybridirungossa. Mehtälän onnistunut työ siivitti päätelmät 
konkretiaan ja peräti 15 asiaa tuotiin osaksi työmaan arkea. Esi-
merkkinä työmaalle luotu oma kosteusindeksi ja työmaalla käy-
tettävä 10pro, johon Mehtälän aloitteesta koodattiin oma kos-
teusmittapohja. 

– Se on käytännössä samanlainen kuin TR-mittaus, mutta 
suunniteltu kosteudenhallintaan. Sen avulla voin lähettää suoraan 
urakoitsijalle viestin korjaavasta toimenpiteestä. 

Mehtälän työn tavoitteena oli helpottaa kosteudenhallintaa ja 
siinä onnistuttiin hyvin. Opinnäytetyötä valvoivat vastaava työn-
johtaja Mika Sairanen sekä työpäällikkö Tero Määttä. 

– Olen iloinen saamastani hyvästä palautteesta ja erityisen iloi-
nen tietenkin siitä, että teoriasta on siirrytty heti käytäntöön. 
Meillä on lisätty esimerkiksi työmaaperehdytykseen vielä erillinen 
lisäosio kosteudenhallinnasta.

Vaikka opinnäytetyö oli räätälöity Monion työmaata varten, 
Mehtälä pohti työssään myös yleisesti työmaan kosteudenhallin-
nan kehittämisen tapoja.

– Asia on loppujen lopuksi aika yksinkertainen: suunnitellaan 
ja mietitään riskit ennakolta sekä sitoutetaan kaikki työmaalla 
työskentelevät suunnitelmiin eli pitämään työmaa kuivana, mut-
ta myös ylläpidetään valmius reagoida mahdollisiin vahinkoihin. 
Nämä toteutettaessa ollaan jo pitkällä.  

Aivan kuten vaikkapa työturvallisuus, kosteudenhallinta vaatii 
kaikkien panosta ja yhteistä tahtoa. 

– Kosteudenhallinnan yhteydessä puhutaan riskeistä ja niiden 
hallinnasta, joiden parissa monet työmaat yrityksestä riippumatta 
painivat. Se on ennen kaikkea yhteistyötä ja avointa keskustelua, 
johon pitäisi sitouttaa kaikki työmaalla työskentelevät. 

Kohdetta on rakentamassa Lujatalon 
osaava, mutta iältään suhteellisen nuori 
ryhmä. Mika Sairasesta ja Kasperi Nyber-
gista paistaa innostus uuteen. 

– Kohde on työläs, mutta todella kiin-
nostava. Olemme saaneet syventyä puu-
rakentamisen maailmaan, joka on meille 
suhteellisen uusi asia. Ylipäätään puuraken-
tamisessa on paljon tuotteistamatonta, jota 
olemme taklanneet matkan varrella, kertoo 
Mika Sairanen. 

– Apuna meillä on Lujatalossa oma puu-
yksikkö ja lisäksi meitä on avustanut puu-
asiantuntija Vahaselta, joka on huolehtinut 
kanssamme puurakentamiseen liittyvistä 
detaljeista. Monion hankkeessa on kyse ai-
dosta puurakentamisen osaamisesta ja sen 
edistämisestä. Olemme luomassa uutta ja 
kiinnostavaa.  

Työnjohtaja Salla Mehtälä 
innovoi Monion työmaalle 
uusia toimenpiteitä 
kosteudenhallintaan.



Työturvallisuuskuulumisia

15Luja-yhtiöiden sidosryhmälehti 2/2022

Kohti tapaturmatonta 
yhteistä työpaikkaa

K
irjoitushetkellä Lujatalo Oy:n seuraava harp paus 
kohti tapaturmatonta yhteistä työpaikkaa on 
käyttöönottoa vaille valmis. Siirryimme hiljan 
Power BI -raporttien käyttäjiksi ja olemme taus-

tajoukoissa tehneet merkittävän työn uusien turvallisuuden 
mittareiden arvioimisessa, valitsemisessa ja käyttöönotossa. 
Vuodenvaihteesta eteenpäin Lujatalo tarkastelee kaikkia 
työmaitaan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta ja ottaa 
sekä raportoinnissa että kaikessa turvallisuudesta palkitse-
misessa paremmin huomioon myös aliurakoitsijat ja muut 
sidosryhmät. Jatkossa siis tapaturmataajuus pitää sisällään 
aivan kaikki työmaan vahingot ja työtunnit, jolloin saam-
me paremmin työmaata kuvaavaa raportointidataa päätök-
senteon tueksi. 

Turvallisuus on yhteinen tavoite  
– palkitaan kun on palkitsemisen aika
Muutokset palkitsemisessa näkyvät mukavalla tavalla niin 
oman henkilöstömme kuin yhteistyökumppaneidemme 
suuntaan, kun turvallisuushavainnoista ja pitkistä tapa-
turmattomista jaksoista palkitaan oman väen lisäksi kaikki 
työmaan muutkin henkilöt. Tämä tarkoittaa pieniä lahja-
korttimuistamisia ahkerille turvallisuushavaintojen teki-
jöille ja turvallisuuden arkipäivän sankareille työnantajaan 
katsomatta. Lisäksi kaikki tapaturmattomalla työmaalla 
työskennelleet saavat jatkonsa pienen muistamisen, kun 
ennalta asetetut 100, 200 tai 300 tapaturmatonta työpäivää 
tulee työmaalla täyteen. 100 ja 200 tapaturmattoman työ-
päivän välein tarjoillaan kakkukahvit ja 300 tapaturmatto-
man työpäivän välein luvassa on lounastarjoilu. Toivomme, 
että nämä pienet kiitokset lämmittävät mieltä ja kannus-
tavat huomioimaan turvallisuutta arkipäivän työssä entis-
täkin paremmin.

Syksyn teemat ja haasteet
Neljän vuodenajan maassa jokaiselle vuodenajalle on oma 
teemansa. Tänä syksynä meille se on ennakolta varautu-
minen liukkauteen, kylmään, pimeään ja kaikkeen siihen, 
joka vaikuttaa työmaidemme turvallisuuteen ei-halutulla 
tavalla. Tämän syksyn varautumisen olemme jo aloittaneet 
julkistamalla Lujatalon Syksyn turvallisuusviikon, jota vie-
tettiin syyskuun loppupuolella. Turvallisuusviikolla kaikilla 
työmaillamme laitettiin ns. nurkat kuntoon – eli valaistus, 
kulkureitit, portaat ja vastaavanlaiset henkilöiden liikku-
miseen liittyvät asiat tarkastettiin, paranneltiin ja sovittiin 
kulkuteiden ylläpidolle vastuuhenkilöt (Kulkutievastaava). 
Näillä toimilla tähtäämme nollaan liukastumisvahinkoon 
talvikaudella 22–23.

Lisäksi turvallisuusviikolla kohtasimme urakoitsijoitam-
me tuttuun tapaan Turvallisuustuokion merkeissä. Jokai-
nen työryhmä työnantajaan katsomatta antoi turvallisuus-
viikolla palautetta ja kirjasi oman työnsä riskit ylös, jotta 
voimme paremmin seurata ja hallita suojaustoimenpiteiden 
onnistumista ja taata turvallisemman ympäristön kaikille 
työmaillemme.

Pieni turvallisuusvinkki tämän viestin lukijoille tulee liik-
kumisen parista – oli kyseessä sitten työmatkan kumipyö-
räinen kulkupeli, kuten auto tai polkupyörä tai sitten ihan 
vain tennarit. Talvi tuntuu yllättävän autoilijat joka vuosi, 
mutta jos jo syyskuussa katsoo, että

1. Renkaissa on urasyvyyttä ja sopivasti ilmaa – tai kengän-
pohjissa pitoa.

2. Lasit ovat kirkkaat ja pyyhkijänsulat tekee tehtävänsä – 
tai ainakaan silmälasit ei huurru.

3. Matkaan on varattu riittävästi aikaa ja terve, levännyt 
mieli

..niin allekirjoittanut takaa, että matkat töihin ja muualle-
kin sujuu paljon mukavammin ja TURVALLISEMMIN.

Teksti Ville Vatanen

Kirjoittaja on Lujatalon työturvallisuuspäällikkö.
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Lujatalo palasi 
Luottamus 
& Maine 
-tutkimuksen 
ykköseksi

Vuoden tauon jälkeen Lujatalo 
nousi jälleen tutulle paikalleen 
ensimmäiseksi Luottamus 
& Maine -tutkimuksessa, 
jossa tutkitaan rakennusalan 
kokonaismainetta. 
Lujatalo saavutti myös 
32. sijan tekniikan alan 
opiskelijoiden keskuudessa 
tehdyssä Universum-
ihannetyöpaikkatutkimuksessa. 
– Avoimuus, maanläheinen 
ote ja vastuullinen 
perheyrittäjyys edistävät 
luottamuspääomaamme, 
sanoo Luja-yhtiöiden brändi- 
ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä. 

M
aine nojaa vahvasti asiakas-
lupausten toteuttamiseen, 
avoimuuteen ja rehelliseen 
tapaan tehdä töitä, uskoo 

Jussi Hirvelä. 
– Kerromme aktiivisesti päivittäisestä 

toiminnastamme ja avaamme tapaamme 
tehdä töitä. Maine ponnistaa tekemisestä, 
sitä ei voi rakentaa markkinoinnilla tai vies-
tinnällä. Hyvä yrityskulttuuri on kaiken A 
ja O – kun henkilöstölle tarjotaan mah-
dollisuus hoitaa työnsä itseohjautuvasti ja 
kaikki kokevat työnsä merkityksellisenä, se 
heijastuu suoraan asiakastyytyväisyyteen ja 
luottamukseen. 

Luja-yhtiöissä rakentamisesta puhutaan 
ja halutaan puhua jatkuvasti – myös jul-
kisuudessa. 

– Meille tarinankerronta on tärkeää ja se, 
että avaamme tapaamme toimia. Esittelem-
me usein henkilöstöämme ja heidän työn-
kuviaan paitsi talon sisällä, myös ulkopuo-
lella. Sisäinen luottamus näkyy ulospäin ja 

poikii sekä ruokkii ulkoista luottamusta. 
Uskomme siihen, että henkilöstön tyyty-
väisyys heijastuu suoraan maineeseemme. 
Sen kehittäminen on jatkuva prosessi. 

Jussi Hirvelää harmittaa, että rakennus-
ala painii edelleen yleisön luottamuksesta. 

– Vaikka luottamus on kohentunut alal-
lamme jatkuvasti, niin rakennusalan yri-
tyksiin kohdistuva luottamus on mata-
lampaa verrattuna yleisesti alan yrityksiin 
eli meillä on alana edelleen mainetaakkaa. 
Läpinäkyvyys koko rakennusalalla on li-
sääntynyt, mutta edelleen alana meillä on 
töitä tehtävänä. Nykypäivänä kannattaa 
muistaa, että mitä vähemmän kerrot ja 
avaat toimintaasi, sitä enemmän se herät-
tää epäilyksiä. 

Lujatalo on ollut Luottamus & Maine 
-tutkimuksessa useana vuonna ykkössijal-
la. Luoko tämä paineita yrityksen toimin-
taan? 

– Airoista ei pidä irrottaa ja matkan pi-
tää jatkua. Siellä pysyminen vaatii jatkuvaa 
työtä. Totta kai olemme kaikki Lujatalolla 
todella iloisia tästä tunnustuksesta, mutta 
tulosten edessä on oltava nöyrä. Katsom-
me jatkuvasti eteenpäin, jotta jatkossakin 
olemme luottamuksen arvoisia.  

Universumin 32. arvostetuin
Lujatalo saavutti 32. sijan tekniikan alan 
opiskelijoiden keskuudessa tehdyssä Uni-

versum-ihannetyöpaikkatutkimuksessa. 
Sijoitus nostaa Lujatalon kertaheitolla ar-
vostetun tutkimuksen top 100 -listalle. Lu-
jatalon henkilöstöjohtaja Melisa Bärholm 
uskoo, että hyvä maine nojaa yrityksen ar-
voihin. 

– Uskon, että Lujatalon vakavaraisuus 
ja perheyhtiötausta resonoivat entistä voi-
makkaammin erityisesti epävarmoina ai-
koina. Tehdessämme pitkäjänteistä työtä 
henkilöstön hyvinvoinnin eteen se heijas-
tuu myös meille hakeutuviin työntekijöi-
hin ja yleiseen mielikuvaan yrityksestäm-
me. 

Työ entistä paremman työpaikan eteen 
ei ole Bärholmin mukaan koskaan valmis. 

– Emme voi tuudittautua hyvään mai-
neeseen, meidän on kehitettävä henkilös-
tön työntekijäkokemusta jatkuvasti, jotta 
myös tulevaisuudessa olemme houkutte-
leva ja arvostettu työnantaja nykyisille ja 
uusille lujalaisille. Työntekijä- ja työnan-
tajakokemuksen kehittäminen edellyttää, 
että ymmärrämme mitä asioita nuoret alal-
le tulevat ja jo alalla olevat ammattilaiset 
arvostavat ihannetyönantajassaan. Samalla 
meille on tärkeää kuunnella omaa henki-
löstöä, jotta ymmärrämme mitkä ovat niitä 
asioita, jotka saavat jo meillä työskentele-
vät ihmiset arvostamaan Lujataloa niin, 
että he pysyvät meillä. Se vaatii herkällä 
korvalla kuuntelua ja kykyä vastata odo-
tuksiin.  
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Luja Väylä on tarkoitettu ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijalle, joka haluaa 
suuntautua urallaan rakennusliikkeen tuotanto- tai asiantuntijatehtäviin. Jokaiselle va-
litulle nimetään oman esihenkilön lisäksi oma tutor, jonka tehtävänä on tarjota myös 
yhtiön hiljaista tietoa ja perehdyttää näin nopeammin osaksi Lujatalon toimintaa ja 
arvoja. Lisäksi yritys järjestää kaikille Luja Väylään valituille valtakunnallisen yritys-
perehdytyspäivän sekä koulutuspäiviä ajankohtaisista aiheista kuten kiertotaloudes-
ta, johtamisesta ja työturvallisuudesta. Halutessaan opiskelija voi myös suunnitella 
Lujatalolla opinnäytetyötään osana opintojaan. 

Luja Väylä 
kasvattaa 
tulevaisuuden 
osaajia

L
ujatalon Luja Väylä on tarkoi-
tettu ammattikorkeakoulu- tai 
yliopisto-opiskelijoille, jotka 
haluavat suuntautua urallaan 

rakennusliikkeen tuotanto- tai asiantun-
tijatehtäviin.  

Opintojen vaiheesta ja pituudesta riip-
puen Luja Väylä kestää yhdestä neljään 
vuotta. Pääosa harjoittelupaikoista on 
haalari- ja työnjohtoharjoittelupaikkoja 
Lujatalon työmailla eri puolilla Suomea. 

Yksi Luja Väylän kautta yrityksessä 
aloittaneista on työnjohtajana Helsingissä 
työskentelevä Joni Pulkkinen. Hänellä on 
taustallaan tuore rakennusinsinöörin am-
mattikorkeakoulututkinto Metropoliasta. 

– Opiskeluaikana työskentelin Lujata-
lon työmaalla tuotantoinsinöörin ja mui-
den työnjohtajien apuna sekä sain jo silloin 
selkeitä, omia vastuualueita hoidettavaksi. 
Minulle oli myös tärkeää, että Lujatalolta 
tarjottiin mahdollisuutta opinnäytetyön 
tekemiseen sekä tarvittaessa joustavuut-

ta osa-aikaiseen työskentelyyn opintojen 
ohella. Kun sain tutkinnon suoritettua, 
tehtävänkuvani muuttui harjoittelijasta 
työnjohtajaksi. Olen halunnut ja saanut 
jatkuvasti sopivasti lisää vastuuta. Tein 
myös lopputyöni Lujatalolle. 

Alun perin kouvolalainen Pulkkinen ha-
keutui Lujatalolle kuultuaan yhtiöstä hy-
vää. 

– Olin kuullut positiivista palautetta 
muilta opiskelukavereilta Lujatalosta sekä 
tutustunut yrityksen verkkosivuihin, mistä 
luin muiden nuorten hyvistä kokemuksista 
yrityksessä. Minulle oli myös tärkeää per-
heyritystausta ja toki se, mitä yrityksellä 
oli tarjota minulle. Laitoin hakemuksen, 
pääsin haastatteluun ja sitä kautta harjoitte-
luun. Heti valmistuttuani sain välittömästi 
Lujatalolta vakituisen työpaikan.  

Vastavalmistunut rakennusinsinööri Joni 
Pulkkinen arvostaa työnantajassaan jous-
tavuutta, työn sisältöä sekä perheyritys-
taustaa. 

Lujatalolle on tärkeää näkyä vahvasti 
opiskelijoiden keskuudessa. Yhtiö osallis-
tuu aktiivisesti oppilasyhteistyöhön ja alan 
tapahtumiin sekä käyttää aktiivisesti tut-
kimusdataa siitä, millaisia asioita nuoret 
arvostavat työelämässä. Usein nuorille on 
merkityksellistä hyvä esihenkilötyö, kuul-
luksi tuleminen ja sopiva tasapaino työelä-
män ja vapaa-ajan välillä.  

Nuoren työnjohtajan kohdalla mielikuva 
on vastannut todellisuutta, koska hän ker-
too viihtyvänsä Lujatalolla hyvin. 

– Meillä on työmaalla tosi kiva työpo-
rukka ja hyvä työilmapiiri. Varsinkin al-
kuvaiheessa oli tosi tärkeää, että sai tukea 
ja erityisesti se, että sai itse ottaa selvää ja 
kysellä vaikka mitä työmaahan liittyviä ky-
symyksiä ihan vapaasti, Pulkkinen toteaa. 

17Luja-yhtiöiden sidosryhmälehti 2/2022



K
eski-Pohjanmaan maakunta-
keskus Kokkola on vireä noin 
50  000 asukkaan kaupunki, 
jossa kehitetään aktiivisesti 

aluetta. Kokkolan aluepäälliköllä Håkan 
Nymanilla on käynnissä olevan usean ra-
kennushankkeen keskellä kiirettä. 

– Meille kuuluu Kokkolaan oikein hy-
vää. Työkanta on hyvällä tasolla ja Kokko-
la talousalueena investoi merkittävästi nyt 
alueidensa kehittämiseen. 

Yksi alueen asukkaita kovastikin kiin-
nostava hanke on Kokkolan ensimmäinen 
korkea kerrostaloalue, joka rakentuu luon-
nonkauniille Pikiruukin alueelle. Kyseessä 
on entinen Suomen armeijan kasarmialue, 
jossa käytiin muun muassa taisteluja Kri-
min sodan aikana 1800-luvun puolivälis-
sä. Kokkolalainen perheyritys NSA Yhtiöt 
lähti kehittämään noin kymmenisen vuotta 

sitten. Rakentajaksi taloille valikoitui Ny-
Con Oy, joka siirtyi vuosi sitten Lujatalon 
omistukseen ja on nykyään osa Luja-yh-
tiöitä. 

Rakennusyhtiö NSA:n mukaan meren 
läheisyydessä olevat tornitalot ovat käyneet 
hyvin kaupaksi.

– Ensimmäinen talo Loiste valmistui vii-
me vuonna ja kaikki asunnot sekä autopai-
kat myytiin jo ennen talon valmistumista, 
kertoo Tarja Huldén NSA:lta. 

– Nyt rakenteilla oleva kakkostalo Luotsi 
valmistuu ensi vuoden helmikuussa. Sieltä 
meillä on ainoastaan enää muutama asunto 
myymättä. Kolmannen talon Laineen on 
suunniteltu käynnistyvän vuodenvaihtees-
sa ja iloksemme yli puolet asunnoista on 
sieltäkin jo varattu, kertoo Huldén. 

Lujatalo rakentaa

Kokkolaan valmistuvat 
niiden ensimmäiset korkeat 
kerrostalot, kun Pikiruukin 
alueelle meren läheisyyteen 
rakentuu kolme 12-kerroksista 
tornitaloa. Torneja rakentaa 
Lujatalon Pohjanmaan 
alueyksikkö.

Rakenteilla Kokkolan 
ensimmäiset tornitalot
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Tuuli hankaloittaa rakentamista
Pikiruukissa tuulee usein. Tämän on huo-
mannut Nymanin luottotiimi, joka huo-
lehtii korkeiden kerrostalojen rakentami-
sesta. 

– Meillä on kokenut tiimi rakentamas-
sa ja kokemusta korkeista rakennuksista. 
Käytännössä kyse on perusrakentamisesta, 
jossa mennään vain normaalia korkeam-
malle. Meren rannalla tuulee navakastikin, 
ja se täytyy ottaa erityisesti huomioon va-
rastoinnissa, nostoissa ja tietenkin työtur-
vallisuudessa. 

Korkean tason asunnoissa rakentajilla 
on tärkeä merkitys lopputulokselle. Hå-
kan Nyman kehuu omaa ryhmäänsä, joka 
on työskennellyt hänen kanssaan pitkään. 
– Meillä on omat maalarit, omat kirves-
miehet, siivoojat, kalustovastaava, mit-
tamies… Tiedämme mitä saamme, kun 
teemme omin voimin ja sitä kautta myös 
hyvä maine ja brändi kehittyvät. Niin kuin 
Pohjanmaalla sanotaan: pitää itse tehdä, 
että tuloo hyvää!

”Tornitalojen asunnot 
ovat käyneet hyvin 

kaupaksi.”

Rakennusliike Lujatalo Oy osti heinäkuussa 2021 
Nycon Oy Ab:n koko osakekannan, jolloin raken-
nusliike NyCon Oy Ab:n omistus siirtyi kokonaisuu-
dessaan Lujatalolle. Nycon Oy on toiminut tähän asti 
omalla nimellään, mutta 1.5.2022 se sulautui osaksi 
Lujatalon Pohjanmaan alueyksikköä ja tulee jatkossa 
toimimaan Lujatalo-brändin alla. Asiakkaalle tämä 
näkyy lähinnä yhteystietojen muutoksena.

Lujatalolla on käynnissä Kokkolan alueella tornitalo-
jen lisäksi muun muassa toimistorakennus Port Tower 
II:n 6-kerroksinen laajennustyö, Kokkolan keskussai-
raalan C-siiven korjaus sekä useampia hankkeita teol-
lisuusalueella. Valmistumassa on myös Rani Plastin 
uusi tuotantotila. 

Murheena hintapaineet
Lujatalo jatkaa omalta osaltaan Kokkolan 
alueen kehittämistä, vaikka taustalla kum-
mitteleekin alan kova hintapaine. 

– Totta kai se mietityttää, että mitkä koh-
teista käynnistyvät ja mitkä eivät. Myös 
materiaalipula on vaivannut meitä.

Nyman kertoo, että tornitaloja raken-
taessa on jouduttu jopa lainaamaan joita-
kin sisustusmateriaaleja työmaiden kesken. 

– Urani aikana ei ole ollut koskaan vas-
taavaa tilannetta. Aina asiat kuitenkin jär-
jestyvät sumplimalla eikä mikään työvaihe 
ole pysähtynyt. Enemmän huolta aiheut-
tavat pilviin ampaisseet rakennustuottei-
den hinnat.  

Kuten muutkin alan toimijat, myös Ny-
man seuraa aktiivisesti hintojen kehitty-
mistä. Seuraavaksi mietityttää energian 
laukkaava hinta. 

– Totta kai kaikki mietimme sitä, miten 
se tulee vaikuttamaan paitsi hankkeiden 
etenemiseen, myös meidän kaikkien arki-
elämään. Toivottavasti tämä pitkään jatku-

nut epävarmuustila ei ole uusi normaali.  
Håkan Nymanin luottotiimi on nyt ollut 

vuoden verran osa Lujatalo-yhtiötä. Miten 
muutos on sujunut? Hyvin, hän toteaa. 

– Luonnollisesti jotkut asiat muuttuvat, 
kuten kuten esimerkiksi monet käytännön 
asiat IT- ja järjestelmäpuolella. Toinen mer-
kittävä huomioitava asia on työturvallisuu-
den korostuminen. Onhan se meillä ollut 
ennenkin hyvin hoidettu, mutta Lujatalol-
la se on nostettu erittäin korkealle tasolle, 
toiminnan keskiöön. Niin, ja toki työka-
vereiden määrä aika lailla räjähti. Meitä oli 
50, nyt olemme osa lähes 900 henkilön 
työyhteisöä. 
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Ajankohtaista Lujatalo

Kotkan jättikampus etenee

Lujatalo on valittu Senaatti-kiinteistöjen 
käynnistämän Vaalan uuden vankilan ra-
kentajaksi. Vankilarakentaminen on eri-
koisrakentamista, johon Lujatalolla on 
osaamista ja kokemusta. Tällä hetkellä Lu-
jatalolla on käynnissä myös Vantaan van-
kilan lisärakennushanke.

Vaalaan rakentuu satapaikkainen mies-
ten suljettu vankila, jonka suunnittelu pe-
rustuu uudistettuun vankilakonseptiin ta-
voitteenaan vähentää uusintarikollisuutta. 

Vaasaan valmistui uusi  
ympäristö ystävällinen Scania-keskus

Vaalan vankilan valmistumisen jälkeen 
vankilatoiminta siirtyy kokonaisuudessaan 
Pelson vankilasta Vaalan vankilaan.

– Turvallisuus- ja salassapitovelvoitteiden 
vuoksi vankilarakentaminen vaatii tarjous- ja 
rakentamisvaiheissa erityistä osaamista. Vaa-
lan vankilahanke on tärkeä hanke Lujatalol-
le ja meille Pohjois-Suomen yksikölle erit-
täin merkittävä jo kokonsa puolesta. Myös 
työllistävä vaikutus on suuri sekä meille että 
vankilan valmistuttua Vaalan kunnalle, ker-

Lujatalo on saanut valmiiksi Vaasaan Sca-
nia Suomi Oy:n tilaaman uuden Sca-
nia-keskuksen. Uudessa nykyaikaisessa 
korjaamorakennuksessa on kiinnitetty 
erityishuomiota energiatehokkuuteen ja 

hiilineutraalisuuteen. Näitä tukevat esi-
merkiksi maalämpö, rakennusautomaatio 
ja led-valaistus. 

Rakennushankkeen myötä Scania Suomi 
sai käyttöönsä uudenaikaiset ja yrityksen 
tarpeita vastaavat tilat. 

– Entiset toimitilamme Vaasassa oli ra-
kennettu 80-luvulla eli olivat yli 40 vuot-
ta vanhat. Näiden vuosien aikana ajoneu-
vojen koot ovat kasvaneet merkittävästi ja 
käyttöiältään vanhentuneet tilat eivät pal-
velleet meitä enää optimaalisesti, sanoo 
Scania Suomi Oy:n kiinteistöpäällikkö Ja-
mi Lustman. 

Lustman toteaa rakennushankkeen eden-
neen hyvässä yhteistyössä Lujatalon kanssa. 

Kotkan Kantasatamaan valmistuu vuonna 2024 uusi XAMK 
ammattikorkeakoulukampus, jota urakoi Lujatalon Kaak-
kois-Suomen alueyksikkö. Tällä hetkellä työmaa-alueella teh-
dään rakennuksen runkoa ja ensimmäiset sisätyöt ovat myös 
käynnissä. 

Rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytön-
aikaisessa ylläpidossa huomioidaan parhaalla mahdollisella 
tavalla ympäristövastuullinen toiminta koko rakennuksen 
elinkaaren ajalle. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu euroop-
palaisiin standardeihin ja se sitoo yhteen alan yhteiset hyvät 
kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luo-
kituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja 
Viherkerroin-menetelmän. Kampuksen viereen rakenteilla 
oleva tapahtumakeskus Satama jakaa yhteisiä tiloja kampuk-
sen kanssa, kuten ruokasalin ja yhteisen lämpökeskuksen. 
Kampus lämpenee maalämmöllä ja lisäksi rakennuksen ka-
tolle tullaan asentamaan aurinkopaneeleita. 

Lujatalo rakentaa vankilan Vaalaan

too Lujatalon Pohjois-Suomen aluejohtaja  
Jukka Harjunpää.

Hankkeen rakentamisen kokonais-
kustannusarvio on 44 miljoonaa euroa. 
Hankkeen rakennustyöt ovat alkaneet 
elokuussa.

– Yhteistyö on sujunut vaivattomas-
ti heti tarjousvaiheesta lähtien. Myös ra-
kennusvaihe eteni aivan suunnitellusti ja 
olemme olleet tyytyväisiä Lujatalon hen-
kilöstön ammattitaitoon. Nyt meillä on 
käytössämme Euroopan laajuisesti ensim-
mäinen tämän kaltainen pilottikohde, jo-
ta konseptia tulemme monistamaan myös 
muissa maissa. 

Uudessa rakennuksessa työskentelevät 
ovat olleet tyytyväisiä, lisää Lustman. 

– Emoyhtiön Scania CV puolelta on tul-
lut kiitosta laadusta ja aikataulusta. Myös 
henkilökunta on ollut tyytyväinen uusiin 
ja ajanmukaisiin tiloihin.  
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Wärtsilä-konserni on avannut 
uuden teknologiakeskuksen, 
Sustainable Technology Hubin 
(STH), Vaasassa. Lujatalon 
historiansa suurin urakoima 
kohde saatiin onnellisesti 
päätökseen ja luovutettua 
asiakkaille. 

Wärtsilän uusi keskus avaa mahdolli-
suuksia innovaatioille ja yhteistyölle sekä 
vihreän teknologian, kestävien polttoai-
neiden ja digitaalisten ratkaisuiden kehi-
tykselle. Hankkeen kokonaisinvestointi 
oli noin 250 miljoonaa euroa. Keskukses-
sa on moderni polttoainelaboratorio, mo-
nikäyttöiset moottoreiden testaustilat, se-
kä huippuluokan, pitkälle automatisoidut 
tuotantolinjat. 

Wärtsilän tiedotteen mukaan keskus tuo 
saman katon alle 1500 työntekijää, mikä 
lisää tuotantotehokkuutta ja vähentää lo-
gistiikan hiilijalanjälkeä. Tiloissa hyödyn-
netään kehittynyttä energian talteenottoa, 
mikä mahdollistaa rakennuksen lämmityk-
sen omavaraisesti. Kestävien polttoaineiden 
kehityksen ja käyttöönoton myötä STH on 

Ku
va

 W
är

ts
ilä

.

Lujatalon urakoima Wärtsilän Sustainable 
Technology Hub on valmis

kulmakivi Wärtsilän pyrkiessä hiilineutraa-
liuteen omissa toiminnoissaan. 

Pääurakoitsijana toimi Lujatalon Pohjan-
maan alueyksikkö, jolla on aiempaa koke-
musta suurten hankekokonaisuuksien on-
nistuneesta läpiviennistä. 

– Wärtsilän hanke oli koko Lujatalon 
mittakaavassa erittäin laaja ja kiinnosta-

va kohde. Pohjanmaan alueyksikkö pää-
si näyttämään kyntensä ja rakentamaan 
Wärtsilälle uudet upeat tilat Vaasan Vas-
kiluotoon. Olen iloinen ja ylpeä meidän 
koko rakennusajan tiimillemme hankkeen 
onnistuneesta läpiviennistä, sanoo Lujata-
lon Pohjanmaan alueyksikön työpäällikkö 
Juha Sainio. 

Ajankohtaista Lujatalo
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Ajankohtaista Fescon

Käsikäyttöisestä 
FescoBlasterista 
kysytty pumppu 
tiilien saumaukseen

Fesconin markkinoille tuomasta käsikäyttöisestä massa-
pumppu FescoBlasterista on tullut suosittu pumppu tiilien 
saumaukseen. Alun perin kolo- ja saumapaikkauksiin mark-
kinoitu tuote sai uuden käyttötarkoituksen, kun työmailta 
kantautui viestiä, että massapumppua käytetään aktiivisesti 
tiilien saumaukseen. 

– Työvaihe pumpun avulla on nopeampi, se säästää rantei-
ta eli on huomattavasti ergonomisempi sekä lopputulos on 
siistimpi pumpun avulla, todetaan helsinkiläiseltä työmaalta. 

geopolymeerituotteilla, joiden tutkimus-
työssä myös Fescon on ollut mukana. 

Hiekkaliiketoiminnan tuotekehitys 
on keskittynyt erityisesti kierrätettävi-
en tuotteiden sekä tuotteiden uusiokäy-
tön kehittämiseen sekä kiertotaloustuot-
teiden hyödyntämiseen. Merkittävänä 
tuotekehityksenä voidaan pitää muun 
muassa patentoitua leijupetikattilan käyttö-
menetelmää sekä petimateriaalia, joka on 
kiteytettyä kvartsivapaata masuuni kuonaa 
eli Granulia. Ympäristölle merkittävää on, 
että tuote on tehty terästeollisuuden sivu-
tuotteesta, sillä voi vähentää polttoproses-
sin päästöjä ja sen menekki on perinteistä 
hiekkaa pienempi. 

Nestemäisten tuotteiden tuotekehityk-
sessä on panostettu kestävyyteen, pitkään 
käyttöikään ja ympäristöön. Mikäli lattioi-
ta tarvitsee uudistaa, paikattavaa pintaa ei 
tarvitse välttämättä poistaa, vaan uusi pin-
noite voidaan asentaa vanhan materiaalin 
päälle. Näin uuden lattiapinnan tai värin 
vaihtaminen ei synnytä tarpeetonta jätettä.

Fesconin ja Nantenin nestemäisissä 
tuotteissa pyritään korvaamaan muun 
muassa raakaöljypohjaisia kemikaaleja 
luonnosta saatavilla materiaaleilla ja bio-
pohjaisilla tuotteilla, joiden valmistukses-
sa hyödynnetään ravinnoksi soveltumat-
tomia kasvipohjaisia ainesosia. Yhtiömme 
Nanten-tuotteiden osalta olemme sitou-
tuneet kansainväliseen kemianteollisuu-
den vastuullisuusohjelmaan Responsible 
 Care, joka nojaa luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä tuotteiden kestävyyteen ja 
turvallisuuteen.

Aktiivista ja ympäristötietoista 
tuotekehitystä 

Fesconin liiketoiminnan keskiössä on jat-
kuva tuotekehitys asiakkailta saadun pa-
lautteen ja omien innovaatioiden kautta. 
Kolmen vuosikymmenen aikana Fesconilla 
on kehitetty ja tuotu markkinoille yli 200 
erilaista tuotetta. Tuotekehityksessä keski-
tytään tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen 
sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Kestävästi rakennettu rakennus siihen 
suunnitelluilla tuotteilla hillitsee ilmas-
tonmuutosta ja suojaa sään ääri-ilmiöiltä. 

Tuotteiden helppokäyttöisyys ja työstet-
tävyys ovat tärkeitä ominaisuuksia niiden 
käyttäjille. 

Laastituotteissa hiekkaan on lisättävä 
sementtiä, jotta tuotteen valmistus olisi 
mahdollista. Suurin osa laastien ympäristö-
päästöistä muodostuu sementin hiilijalan-
jäljestä, jonka valmistukseen etsitään muun 
muassa alan teollisuuden kanssa entistä vä-
häpäästöisempiä tuotantomenetelmiä. Osa 
sementin käytöstä on mahdollista korvata 
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Toimitusjohtajilta

T
uskin kukaan odotti millainen vuosi 2022 tu-
lisi olemaan. Juuri kun kuviteltiin, että pande-
mian aiheuttamasta kysyntäpiikistä ja raaka-
aine ongelmista oli kunnialla selvitty ja elämä 

voisi hieman normalisoitua, edessä olisivat aivan uudenlai-
set haasteet. Vuotta ovat leimanneet mittavat raaka-aine-
saatavuusongelmat ja ennennäkemättömät hinnannou-
sut Ukrainan sodan vuoksi, joita yritykset ovat joutuneet 
viemään nopeasti eteenpäin markkinahintoihin. Vanhat 
ja tasaisesti etenevät ajat ovat taaksejäänyttä elämää aina-
kin vähäksi aikaa.

Onneksi tuotteidemme kysyntä on säilynyt hyvänä ja 
tänäkin vuonna tulemme tekemään historian suurimman 
liikevaihtomme. Myös tuloksemme säilyy hyvällä tasolla. 
Rakentamisessa kesä on ollut vilkas ja osassa tuotesek-
toreissa on ollut reipastakin kasvua. Myös rautakauppa-
myynti on edennyt hyvin, vaikkakin suurin korona-ajan 
aiheuttama kysyntäpiikki on laimentunut. Samoin lämpö-
voimalaitokset pyörivät tasaiseen tahtiin ja sähköhintojen 
nousu on jopa vauhdittanut kysyntää tällä puolella. Läm-
pövoimalaitosmateriaalien osalta olemme edenneet myös 
viennissä ja saimme merkittävän asiakkuuden Ruotsista. 
Teollisuuden teknologiapalvelumme tuovat selvää lisä-
arvoa asiakkaille ja tukevat hyvin lämpövoimalapuolen 
myyntiä.

Lattiapinnoitevalmistaja Nanten Oy liittyi Fescon-per-
heeseen viime syksynä yritysoston kautta. Myös Nante-
nilla vuosi on mennyt erittäin hyvin sekä liikevaihdon 
että tuloksen osalta. Nanten-lattiapinnoitteiden Suomen 
myynnin volyymi on reippaassa kasvussa. Ainoastaan Ve-
näjän viennin osalta koimme takapakkia monen muun 
suomalaisen yrityksen tavoin. Yrityksellä oli oma maa-
hantuonti ja myyntiorganisaatio Venäjällä ja Ukrainan 
sodan aiheuttaman tilanteen vuoksi edessä on ollut näi-
den toimintojen alasajo. Tällä hetkellä olemme Suomessa 
hakeneet Nantenin ja Fesconin synergioita ja kehittäneet 
uutta yhteensopivaa tuoteperhettä. Nanten Oy fuusioi-
daan Fesconiin vuodenvaihteessa ja tämä loppusyksy tulee 
olemaan siihen liittyen työntäyteistä aikaa.

Ensi vuoden ennustamiseen tuskin tällä hetkellä löytyy 
keneltäkään kristallipalloa. Vaikkakin asuntorakentaminen 
tulee hiipumaan, on Fesconilla ja Nantenilla molemmil-
la vahva asema saneerausrakentamisen liiketoiminnassa. 
Lämpövoimalaliiketoiminta on huomattavasti paljon ta-
saisempaa kysynnän osalta eli vaikka odotammekin haas-
tavaa vuotta, ovat Fesconin kehitysnäkymät edelleen hyvät 
myös jatkossa.

Kimmo Peltola

Tasapainoilun 
vuosi

Kirjoittaja on Fescon Oy:n toimitusjohtaja.
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Siilinjärvelle on noussut elinkaarihankkeena toteutettu 
uusi terveyskeskus, joka tarjoaa nyt huipputasoiset 
terveydenhoitotilat alueen asukkaille. Kohteen 
valmistumiseen osallistui laajasti Luja-yhtiöiden yritykset.   

Teksti Paula Lahdenperä ja Petra Nikkinen

Siilinjärven 
terveyskeskus toteutettiin 
elinkaarihankkeena

U
utuuttaan hohtava Siilinjär-
ven terveyskeskus on valmis 
vastaanottamaan alueen asuk-
kaita terveyspalvelujen piiriin. 

Uudessa terveyskeskuksessa varsinaiset ra-
kennustyöt on nyt tehty ja kalustamisen 
jälkeen tilat otetaan varsinaiseen käyttöön 
ensi vuoden alussa. Rakennus valmistuu 
vuonna 1980 rakennetun vanhan terveys-
keskuksen kanssa samalle tontille. 

Yhdessä rakentaen 
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Lujatalon Itä-Suomen alueyksikkö huo-
lehti rakentamisesta, Lujabetoni toimitti 
kohteen betonielementit, Fescon tuotteet 
muun muassa julkisivujen muurauksiin se-
kä Nanten sisätilojen lattiapinnoitetuottei-
ta. Sijaintinsa puolesta hankkeella on myös 
vahvat siteet Lujan historiaan – yritys sai 
alkunsa lähes 70 vuotta sitten juuri Sii-
linjärveltä, jossa tänäkin päivänä sijaitsee 
Lujabetonin pääkonttori ja yhtiön suurin 
tehdasyksikkö. 

Pitkäjänteistä yhteistyötä 
Siilinjärven terveyskeskus on elinkaari-
hanke, jossa Lujatalo vastaa seuraavan 20 
vuoden ylläpitojakson ajan kohteen yllä-
pidosta. Elinkaarimallilla rakennettaessa 
rakentaja, tilaaja sekä käyttäjät ovat olleet 
tiiviisti mukana hankkeen suunnittelussa. 
Kohteen käyttäjät – lääkärit ja muu sai-
raanhoitohenkilökunta – ovat antaneet 
arvokasta ja tärkeää palautetta loppukäyt-
täjien toiveista sekä toivottavista erityispiir-
teistä viihtyvyyden lisäämiseksi ja tilojen 
toiminnallisuuksien maksimoimiseksi.

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjö-
nen on seurannut tyytyväisenä hankkeen 
etenemistä. Uusi rakennus on merkittävä 
parannus kuntalaisten arkeen ja myös ra-
kentamisen aikainen työllistävä vaikutus 
on ollut tärkeää kunnalle, Lötjönen pai-
nottaa. 

– Uudella terveyskeskuksella on niin 
monta ulottuvuutta. Nyt uuden terveys-
keskuksen myötä kunta pystyy tarjoamaan 
terveet, nykyaikaiset ja puhtaat tilat niin 
työntekijöille kuin kaikille terveyskeskus-
palveluja käyttäville kuntalaisille. Uusi 
terveyskeskus on kuntakeskusuudistuksen 
ensimmäinen vaihe, josta lähdemme uudis-
tamaan ja kehittämään kuntaa strategiam-
me mukaisesti.

Sujuvasti edennyt hanke
Kohteen vastaavan työnjohtajan Pekka 
Laakkosen mukaan Siilinjärven terveyskes-
kuksen rakentaminen sujui aikataulussa ja 
hyvässä yhteistyössä. Erityistä kiitosta hän 
antaa yhteistyökumppaneille, jotka ovat 
osallistuneet aktiivisesti terveyskeskuksen 
kehittämiseen ja lopputulokseen. 

– Elinkaarihanke vaatii aina enemmän 
kokoustamista ja syvällistä pohdintaa toi-

Siilinjärven terveyskeskus
• Tiloihin on valmistunut kolmeen ker-

rokseen vastaanottotoiminnan, suun 
terveydenhuollon, vuodeosaston, 
apuvälinehuollon, kuvantamisen, 
laboratorion, kuntoutuksen ja mui-
den terveyskeskuksen ydintoiminto-
jen tiloja. 

• Korvaa vanhan, vuonna 1980 sisäil-
maongelmista kärsineen rakennuk-
sen, joka puretaan myöhemmin

• Laajuus 6000 bruttoneliömetriä
• Rakennusaika 10/2020–8/2022
• Elinkaarihanke
• Yhteensä 39 miljoonan euron han-

ke, jonka puitteissa Lujatalo vastaa 
myös rakennuksen kunnossapidosta 
20 vuoden ajan. 

veiden kartoittamiseksi sekä tarpeiden lis-
taamiseksi. Projektina sairaalarakentami-
nen on aina hyvin mielenkiintoinen, josta 
meillä Lujatalolla on paljon kokemusta. 
Työllistimme kohteen rakentamisen aikana 
noin 60 työntekijää, joten yrityksellemme 
hankkeella oli myös merkittävä työllistävä 
vaikutus.  

Elinkaarihanke mahdollistaa pitkälle 
suunnittelun, toteaa hankkeesta Lujatalon 
ylläpidon asiantuntija Erkki Viitanen. 

– Yhteistyö on sujunut koko rakentami-
sen ajan erinomaisesti ja olemme toteutta-
neet sellaisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä 
ja toimivia ylläpitojakson ajan ja totta kai 
ylikin. Nyt työskentelemme jo yksityiskoh-
taisesti palvelujakson parissa yhdessä palve-
luntuottajan kanssa. 

Huomiota yksityiskohtiin
Siilinjärven terveyskeskuksen tiloihin on 
käytetty laajasti Luja-yhtiöihin kuuluvan 
lattiaratkaisuihin keskittyvän Nantenin 
lattiapinnoitteita. Tuotteet on valittu eri-
tyisesti niiden julkista käyttöä kestävien ja 
hyvän sisäilman laadun varmistavien omi-
naisuuksiensa takia. 

– Terveyskeskuksen lattioihin on valittu 
oikeanlaiset pinnoitteet niiden käyttötar-
koitusten mukaan. Tiloissa on käytetty esi-
merkiksi Nantenin kehittämää vesihöyryä 
läpäisevää, ns. hengittävää pinnoitemene-
telmää. Tämä on osa puhdasta rakentamis-
ta, johon myös Nanten investoi vahvas-
ti tuotekehityksessään, kertoo tekninen 
asiantuntija Tomi Pennanen Nantenilta. 

Yhdessä rakentajan kanssa hankkeen yh-
teistyökumppaneina on toiminut muun 
muassa Heikkinen Yhtiöt, joka huolehti 
lattiapäällysteistä, pumpputasoituksista ja 
lattiapinnoitteista. 

– Meille tämä oli iso, lähes 10 kuukaut-
ta kestänyt hanke, kertoo massalattioiden 
yksikönpäällikkö Joonas Savolainen Heik-
kinen Yhtiöistä.  

– Käytämme hankkeissamme usein Nan-
tenin ja Fesconin tuotteita, koska paino-
tamme valinnoissamme kotimaisuutta, 
toimitusvarmuutta sekä tuotteiden hyvää 
laatua. Alan toimijoina he ovat nopeita ja 
luotettavia yhteistyökumppaneita. Siilin-
järven terveyskeskus oli mielenkiintoinen 
ja kunnalle merkittävä kohde, joka sujui 
aikataulussa ja hyvässä yhteistyössä. 

Hankkeen vastaava työnjohtaja Pekka 
Laakkonen (vas.) ja Heikkinen Yhtiöiden 
Joonas Savolainen jo valmistuneen 
terveyskeskuksen tiloissa. 

Terveyskeskuksen lattiat on toteutettu 
muun muassa Nantenin hengittävillä lattia-
pinnoitteilla.
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Ajankohtaista Fescon

Fesconilla panostetaan 
vahvasti Suomen 
voimalaitosasiakkaiden 
palveluun sekä sitä kautta 
ympäristöasioihin. Nyt 
yrityksen patentoima 
voimalaitosten polttokattiloissa 
käytettävä GR-Granuli on 
valloittamassa seuraavaksi 
muita pohjoismaita. 

Edistyksellistä 
voimalaitosyhteistyötä

F
esconin teknologiajohtaja Tapio 
Klasila on työskennellyt voima-
laitosten tehokkuuden kehittä-
miseksi jo yli kolmen vuosikym-

menen ajan. Hänen kokemuksensa, monet 
keksintönsä sekä sitä kautta patentit ovat 
auttaneet asiakkaita saavuttamaan merkit-
täviä kustannussäästöjä ja sitä kautta entistä 
kannattavampaa liiketoimintaa. 

Klasilan aloitteesta Fescon patentoi 
vuonna 2020 voimalaitosten käyttämän 
leijupetikattilan käyttömenetelmän sekä 
pedissä käytettävän materiaalin, joka on 
kvartsivapaata, terästeollisuuden sivutuot-
teesta syntynyttä GR-Granulia. Leijupolt-
toa käytetään energian tuottamiseen niin 
voimalaitoksissa kuin teollisuudessa ja siitä 
on tullut eräs tärkeimmistä menetelmistä 
tuottaa energiaa kiinteistä polttoaineista 
ympäristöystävällisesti. 

– Kehittämämme GR-Granuli on teräs-
teollisuuden masuunikuonasta valmistettu 
leijupetimateriaali, joka tarjoaa kestäväm-
män vaihtoehdon perinteiselle polttokat-
tilassa käytettävälle hiekalle. Se hylkii epä-
puhtauksia ja kuluttaa kattilaa vähemmän 
kuin hiekka. Kuona on itseasiassa harhaan-
johtava nimi, koska tuote on erittäin puh-
dasta ja sopii vaikkapa perunamaan lan-
noitteeksi. 

Palvelua avaimet käteen 
-periaatteella
Tapio Klasilan pieni, mutta tehokas voi-
malaitostiimi palvelee laajasti voimalaitok-
sia ympäri Suomea. Klasilan puhelin soi 
yleensä silloin, kun voimalaitokset paini-
vat kattilassa olevan hiekan sintraantumi-
sen kanssa. Se voi pahimmillaan seisauttaa 
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koko tuotannon ja aiheuttaa merkittäviä 
kustannuksia voimalaitosten toimintaan. 
Mitä säännöllisempää voimalaitoksiin liit-
tyvä hiekan seuranta ja analysointi ovat, si-
tä tehokkaammin voimalaitokset toimivat. 

– Polttokattiloiden toiminnassa on aina 
omat riskinsä ja meidän tehtävämme on 
analysoida, raportoida ja esittää voimalai-
tosten kattiloiden toimintaan korjausehdo-
tuksia. Joskus kattilan petimateriaaliin voi 
tulla sinne vieraita partikkeleita ja ne voivat 
pahimmillaan seisauttaa toiminnan pitkäk-
sikin aikaa. Iso osa meidän työtämme on-
kin ennakoida, mistä hiekassa tapahtuva 
muutos voi aiheutua ja mitä sille kannat-
taisi tehdä. Fesconin tarjoamaa palvelua ei 
ole aiemmin ollut tässä laajuudessaan ke-
nelläkään muulla suomalaisella yrityksellä. 

Tapio Klasila kiertää voimalaitoksia ym-
päri Suomea. Kohta hän saa pakata lauk-
kunsa myös Ruotsia ja Tanskaa varten, 
koska Fesconin patentoima ratkaisu on 
ottanut tuulta alleen myös naapurimaissa. 

– Isot kehitysloikat ovat vielä edessä, 
koska voimalaitostoiminta on alana aika 
perinteinen ja muutokset tapahtuvat hi-
taasti. Olemme aloittaneet toimitukset jo 
Ruotsiin ja olemme niin ikään kohta läh-
tövalmiina Granulin suhteen Tanskan voi-
malaitosmarkkinoille. 

Perinteinen toimiala voi olla hidas muut-
tamaan pitkään juurtuneita toimintata-
pojaan, ja useat voimalaitokset valitsevat 
edelleen perinteisen luonnonhiekan polt-
toonsa. Klasila haluaa kuitenkin rohkais-
ta muutokseen ja painottaa GR-Granulin 
kustannustehokkuutta sekä pieniä käyt-
töönottokustannuksia. 

– Muutostyö perinteisestä hiekas-
ta GR-Granuliin ei ole välttämättä mil-
lään tavoin suuri. Joillakin voimalaitok-
silla voi olla hiekan kilpailutus käynnissä 
ja me pystymme 
tarjoamaan heil-
le kiertotalou-
desta syntynyt-
tä GR-Granulia 
avaimet käteen 
-periaatteella niiden nykyisillä välineillä. 
Silloin ei tarvita mitään lisäinvestointeja. 

Työtä ympäristön eteen
Tapio Klasilan päähän voisi helposti laittaa 
keksijän hatun, niin innokkaasti ja syväl-
lisesti hän kertoo GR-Granulista ja kohta 
julkaistavasta tuotteen seuraavasta versios-
ta, joka on juuri haastatteluhetkellä me-
nossa voimalaitosmittakaavan lopputestiin. 
Erityisen iloinen hän on tuotteen käytön 
ympäristövaikutuksista. 

– Granulilla on korkea lämmönkesto-
kyky, joten se mahdollistaa korkean pa-
lamislämpötilan sekä parantaa siten pa-
lamista ja vähentää siitä muodostuvia 
päästöjä. Polton pohjatuhkaa on myös 
mahdollista käyttää esimerkiksi tienpohjien 
rakennusmateriaalina.

Leijupetikattiloissa normaalisti käytettä-
vä hiekka kuluttaa kattilaa ja sitoo poltetta-
van materiaalin epäpuhtauksia itseensä, jo-
ka taas kuluttaa leijupetiä. Näin ei tapahdu 
GR-Granulia käytettäessä, kertoo Klasila. 

– Patentoimamme tuote on erittäin puh-
dasta ja vähentää merkittävästi myös leiju-
petimateriaalin vaihtotarvetta, jopa 80 % 

verrattuna tavanomaiseen hiekkapetiin. 
Vaihtotarpeen väheneminen säästää myös 
samassa suhteessa kuljetus-, käsittely-, jäte- 
ja myös jäteverokustannuksia. 

Nyt Klasilan tii-
mi tarjoaa voima-
laitosasiakkailleen 
mahdollisuutta 
räätälöityyn lai-
toksen seisokin 

seurantatutkimukseen, jossa selvitetään 
leijupedin kuntoa, koostumusta ja tilaa, 
kerrostumien syntymekanismia, tulistin-
putkien ja lämmönsiirtopintojen korroo-
siotilannetta sekä tuhkien koostumusta. 

– Tämän avulla voidaan ennakoida jo 
hyvissä ajoin mahdollisia vauriomekanis-
meja, joita voivat olla mm. petiongelmat, 
kerrostumien muodostumiset ja korroo-
sio. Tutkimustulosten perusteella anne-
taan suosituksia mahdollisista korjaavista 
toimenpiteistä. Tämä parantaa ja tehostaa 
entisestään voimalaitosten toimintaa. 

”Patentoimamme tuote on 
erittäin puhdasta.”

Tapio Klasila suosittelee Fesconin ympäristö-
ystävällistä Granulia kaikille voimalaitoksille.

Tapio Klasilan tiimi analysoi voimalaitosten 
polttouuniin ilmestyneitä ylimääräisiä 
partikkeleita. 
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Lujakodit kestävät elämää

Turun Raunistulaan, aivan 
keskustan kupeeseen, 
peruskorjataan uusia asuntoja. 
Kiinteistö on vuosina 1898–
1899 rakennettu historiallinen 
puuvillatehtailija Barkerin 
tehdas, joka sijaitsee aivan 
Aurajoen varrella.  

B
arkerin kiinteistön nimi juontaa 
juurensa englantilaissyntyises-
tä John Barkerista, joka perusti 
nimeään kantavan puuvillateh-

taan alkujaan ensin Tampereelle, myöhem-

min Turun Linnankadulle vuonna 1843. 
Tilat Linnankadulla tulivat kuitenkin ah-
taaksi toiminnan laajentuessa suurtehtaaksi 
1800-luvun lopulla. Tähän löytyi ratkai-
su Turun Raunistulasta, kun silloinen Al-
fan-sokeritehdas lopetti toimintansa. Bar-
kerin tehdas osti rakennuskokonaisuuden 
itselleen vuonna 1906 ja näin kutomo sai 
uudet tarvittavat tilat liiketoiminnan har-
joittamiseen.

Ensimmäinen maailmansota kasvatti 
kankaiden ja lankojen kysyntää, ja Bar-
kerin tehdas kasvoikin vauhdilla. Suurim-
millaan tehdasalueen väkimäärä oli vuonna 
1900-luvun alkuvuosina, jolloin alueella 
työskenteli lähes 2000 työntekijää. Useam-
man yritysjärjestelyn kautta Raunistulan 

tehdas lopetti toimintansa 60-luvun lopus-
sa. Lujatalo osti kiinteistön vuonna 2021 ja 
suunnittelee nyt tehtaaseen uusia asuntoja 
alueen historiaa säilyttäen. 

Barkerin aluetta rajaavat pohjoisessa 
kulkeva Raunistulan puistotie sekä kaak-
koisreunaa kiertää kevyen liikenteen väylä. 
Etäisyys Turun kauppatorille on noin 1,6 
kilometriä ja alue sijoittuu hyvien kulku-
yhteyksien ääreen. 

Barkeriin saneerataan kaikkiaan noin 
160 kpl erikokoista ja tyylikästä uniikkia 
asuntoa nykyaikaisella talotekniikalla. Suu-
rin osa asunnoista on kaksioita ja kolmioi-
ta, kohteeseen suunnitellaan myös tilavia 
parvellisia asuntoja.

Kaikissa historiallista patinaa huokuvissa 

Uniikkeja Lujakoteja 
historialliseen kohteeseen 
Turkuun
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Lujatalon Lounais-Suomen uutena 
aluejohtajana aloittaa Petri Valkeinen

Lujatalo Oy:n Lounais-
Suomen uudeksi aluejohtajaksi 
on valittu rakennusinsinööri 
Petri Valkeinen. Epävarmasta 
maailmantilanteesta 
huolimatta hän uskoo Turun 
seutukunnan rakentamisen 
jatkuvan ja kehittyvän.

L
ujatalon Lounais-Suomen alue-
yksikkö toteuttaa laajasti erilaista 
rakentamispalvelua ja urakoin-
tia, kuten toimitiloja teollisuu-

delle ja julkiselle sektorille. Syksyllä yksi-
köllä on rakenteilla yli 300 asuntoa. Petri 
Valkeinen hyppää mukaan liikkuvaan ju-
naan ja odottaa uutta tehtävää mielenkiin-
nolla. 

– On kiinnostavaa päästä rakentamaan 
Lujalle kasvavaa ja menestyksekästä toi-
mintaa. Yrityksenä Lujatalo antaa hyvän 
selkänojan lähteä vahvistamaan toimintaa 
Lounais-Suomen alueella. Uskon, että tu-
lemme jatkossa olemaan vielä vahvemmin 
mukana hyvin moninaisissa rakentamisen 
ja hankekehityksen hankkeissa ja toimissa 
Lounais-Suomen alueella.

Valkeinen on seurannut alan ja alueen 
rakentamista jo pidempään toimiessaan 
usean vuoden ajan Peabilla Turun alueen 
yksikönjohtajana. Hänen mukaansa alueel-
le rakennetaan huomattava määrä uudis-

tuotantoa, mutta päivitetään myös vanhoja 
rakennuksia. 

– Uudistuotannon lisäksi Turussa van-
hassa kaupungissa myös korjausrakentami-
nen on jatkuvasti kasvavassa osassa alueen 
rakentamisen markkinaa.

Lujatalon aluejohtajan tehtävään hänet 
siivitti kiinnostus Lujataloa ja uusia amma-
tillisia haasteita kohtaan. 

– Lähtökohtaisesti Lujatalo pitkään toi-
mineena suomalaisena perheyhtiönä he-
rätti kiinnostusta ja luottamusta. Lujata-
lon vahva asema Suomen rakentamisessa 
ja ison yrityksen tuomat mahdollisuudet 
antavat alueellisellekin toiminnalle hyvät 
lähtökohdat. Uskon, että Lujatalolla saa 
kehittää ja kehittyä ja koko organisaation 
henkilöt ovat lähellä ja helposti tavoitet-
tavissa, mikä edistää toimintaa ja päätök-
sentekoa.

Petri Valkeinen aloittaa uudessa tehtä-
vässään 1.11. 

ja yksilöllisissä Lujakoti-asunnois-
sa tulee olemaan korkea varustelu-
taso, lattialämmitys sekä viilennys. 
Asuntoja leimaa loft-tunnelma tii-
liseinineen, korkeine ikkunoineen 
ja avarine tiloineen. Yksilölliset kat-
toterassit sekä sisäpihalle avautuvat 
parvekkeet luovat ainutlaatuista 
viihtyisyyttä. 

Lujakodit tulevat ennakkomark-
kinointiin syksyllä 2022, jolloin 
peruskorjaus myös alkaa. Barkerin 
on suunniteltu valmistuvan vuon-
na 2025. 
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Lujakodit kestävät elämää

Teksti Mari Salmi

Omien toiveiden 
unelmakotiin

K
uopion Valkeisenlammen ran-
nalla sijaitseva vuonna 1910 ra-
kennettu linnamainen ja mo-
nimuotoinen sairaalarakennus 

peruskorjattiin 42 asunnon Lujakotikoh-
teeksi. Peruskorjaus valmistui tämän vuo-
den tammikuussa. As Oy Lääninlääkäri 
on upea arvokohde, joka on jo vuosisadan 
seissyt maamerkkinä Kauppakadun päässä. 
Kohteen kaikki asunnot myytiin kahdeksan 
kuukautta ennen kohteen valmistumista. 

Nyt pääsimme haastattelemaan yhtä ta-
loon muuttanutta pariskuntaa, Eija ja Juha 
Karppasta, jotka onnistuivat saamaan itsel-

leen uuden asunnon kohteesta. Karppasen 
pariskunta oli tullut Siilinjärveltä lenkkei-
lemään Valkeisenlammen ympäristöön, 
jossa huomasivat jo vuosia ihailemansa ra-
kennuksen muuttuvan asunnoiksi, jotka 
olivat varattavissa. Asuntokaupat tehtiin 
tammikuussa 2021 ja uuden kodin valmis-
tumisen odottaminen oli edessä.  
 

Mutkaton asuntokauppa
Kaupanteossa asunnonhankkijoita ilahdut-
ti tunne siitä, että heitä kuunneltiin ja hei-
dän mielipiteensä ja kysymyksensä otettiin 

Juha ja Eija Karppanen muutti-
vat unelmiensa kotiin Valkeisen-
lammelle.
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huomioon. Asuntokauppaa pariskunta on 
tehnyt aiemminkin ja kokemusta asunto-
kaupasta on kertynyt. 

– Kaupanteko Lujakodista onnistui mut-
kattomasti ja se oli kokonaisuudessaan hy-
vin onnistunut, yhteyttä pidettiin puheli-
men ja sähköpostin välityksellä. Positiivista 
yhteydenpidossa oli, että yhteyden sai aina 
tarvittaessa, kuvailee Juha Karppanen.

Asiakkaan toiveiden 
huomiointi 
Karppaset ottivat avukseen sisustuksen 
suunnitteluun sisustussuunnittelijan. 
Muutoksiin mahdollistava aikataulu oli 
Karppasilla tiukka, sillä kohde oli edennyt 
vaiheeseen, jossa valinnat ja muutokset oli 
tehtävä muutamassa viikossa.  Selkeiden 
toiveiden perusteella valinnat ja muutokset 
saatiin sovittua rakentajan kanssa ja suun-
nitelmat päivitettiin toiveiden mukaisiksi. 

– Asunnon valmistuttua pääsimme 
muuttamaan uuteen kotiimme kevättal-
ven aikana. Muutto oli suunniteltu todella 
hyvin Lujatalon puolelta, sanoo Karppasen 
pariskunta.

 Kiitosta muuttojärjestelyistä saivat niin 
muuttofirman työntekijät, sähkömiehet 
kuin myös rakennusmiehet, jotka auttoivat 
verhotankojen, peilin ja muiden kiinnitystä 
tarvitsevien tavaroiden kanssa. 

– Koimme asunnon oston kokonaisuute-
na, jossa meille tarjottiin kokonaisvaltaista 
apua ensimmäisestä kontaktista muutto-
hetkeen asti. Meille Lujakoti-asunnonos-
tajina välittyi tunne, että meitä arvostetaan 
ja kuunnellaan, eikä jätetä yksin, Karppaset 
kiittävät.

Lääninlääkäri on vuonna 1910 alun 
perin kirurgiseksi osastoksi valmis-
tunut rakennus. Se on tyyliltään 
linnamainen ja peruskorjattu ta-
lon historiaa kunnioittaen. Näyttä-
vän julkisivun sisään valmistui 42 
erikokoista Lujakotia Kirsti Sivèn 
& Asko Takala Arkkitehdit Oy:n 
pääsuunnittelijan Kirsti Sivènin ja 
projektisuunnittelijan Alex Torresin 
suunnittelemina.

Historiaa 
huokuva 
Valkeisenlampi 
kiinnostaa 
ostajia

L
ujatalolla rakentuu Kuopion Val-
keisenlammelle yli 400 asuntoa. 
Uusi asuinalue on herättänyt 
laajaa kiinnostusta luonnon-

kauniin ja historiallisen miljöönsä ansiosta. 
As Oy Lääninlääkärin asunnot varattiin 

nopeasti loppuun ja nyt ensi maaliskuussa 
valmistumassa olevassa Teatteriaukion ta-
lossa on enää muutama kaksio myymättä. 
Nyt Lujatalon työpöydällä on seuraavan 
kohteen, As Oy Sairaalapuiston talo.  

– Valkeisenlampi kohteena on Kuopi-
ossa ainutlaatuinen sijaintinsa ja historial-
lisen taustansa takia. Kohteessa on kaik-
ki lähellä, koska olemme ydinkeskustasta 
muutaman sata metriä. Aivan vieressä si-
jaitsee Valkeisenlampi vesistöineen ja tal-

vella hiihtolatuineen. Rakennusten vieressä 
on teatteri ja pienen kävelymatkan päässä 
yliopisto ja KYS. Olemme iloisia kohteen 
saamasta kiinnostuksesta, kertoo asunto-
jen myyntiä hoitava Marjut Kauppinen 
Lujatalolta. 

Kuopion alueella kaupunkikuvaa kehite-
tään edelleen aktiivisesti ja Lujatalolla on 
useampiakin omaperusteisia Lujakoti-koh-
teita rakenteilla. 

– Meillä on käynnistymässä Kuopion 
Maljalahdessa As Oy Poijun rakennushan-
ke, johon tulee 54 asuntoa rantakadun var-
relle, Kallaveden rannalle. Rakennamme 
myös keskustaan As Oy Vuorihelmen, jo-
hon sijoittuu myös Lujatalon uusi toimisto, 
lisää Kauppinen. 
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