


I Finland måste byggverksamhetens kvalitet och effektivitet vara av högsta 

nivå. Våra årstidsbaserade, radikalt ombytliga klimatförhållanden ställer 

väldiga krav på byggverksamheten och dess produkter.  På vintern 

kan temperaturen sjunka till –40 grader Celsius, medan den på 

sommaren kan stiga till motsvarande plusgrader. Våra fyra 

vackra men kraftigt från varandra avvikande årstider har gjort 

Lujabetoni till en föregångare vad gäller betongprodukter 

och tillverkningstekniker.

Betong spelar en viktig roll i all byggverksamhet. Den kan med rätta kallas 

byggandets grundämne. Vårt krävande klimat förutsätter att vi ständigt 

engagerar oss i produktutveckling, och vi har finslipats till toppexperter 

speciellt inom områdena färdigelementbyggande och färdiggjuten 

betong. Med våra produkter är det möjligt att kostnadseffektivt bygga 

högklassiga byggnader som tål våra krävande klimatförhållanden och är 

energieffektiva.

Lujabetoni Oy är ett ledande företag inom betongindustrin i vårt land. Vi 

har 700 anställda på 25 orter i Finland, Sverige och Ryssland. Företaget 

har vuxit kraftigt under de senaste åren och vi har satsat starkt speciellt 

på den ryska marknaden. En av de viktigaste nyckelfaktorerna 

för vår framgång är vår strävan att utvecklas. Vi har lanserat 

ett antal banbrytande nyheter inom produktutveckling 

vilka gör byggverksamheten mera kvalitativ, hållbar och 

kostnadseffektiv.  

Vi erbjuder våra kunder allt inom byggande. Förutom Lujabetoni består Luja-

gruppen av Lujatalo Oy, som bygger bostäder och lokaler, specialisten 

på torrprodukter inom byggande, Fescon Oy, samt Lujapalvelut Oy, som 

specialiserar sig på tjänster inom fastighetsskötsel, städning och lokaler. Vi 

är ett familjeföretag och har varit i branschen redan i 55 år. Över 2 000 

experter inom sitt område arbetar i vår koncern.

Luja – expert på betong
i krävande omständigheter

en berätteLse om stadig tiLLväxt



I den finländska kulturen är arbetsmoralen hög och samarbetet med 

finländarna är rejält och hederligt. Vår verksamhet på Luja styrs 

av hög moral, samhällsansvar samt Lujas värderingar som bestått 

i 55 år. Vi strävar efter ekonomiska resultat med etiskt hållbara 

metoder och stöder oss på våra värderingar. Vi utför vårt arbete 

med hög kvalitet och lyssnar på våra kunder och intressegrupper. 

Vi sköter punktligt vårt ekonomiska ansvar och 

tar hand om vår personal och verkar på ett sätt 

som är skonsamt för miljön. I vårt dagliga arbete 

värdesätter vi särskilt personalens säkerhet, som vi 

satsat kraftigt på de senaste åren.

Förutom att den finländska naturen är krävande vad gäller 

byggverksamheten, erbjuder den också oförglömliga upp-

levelser. Finland är känt för sina skogar och tusentals blåa 

och rena sjöar. På vintern fryser sjöarna och havet, och den 

snötäckta isen fylls av pimpelfiskare. På somrarna kommer 

folk gärna för att ro och meta i sjöarnas rena vatten. Naturen 

är viktig för oss, likaså dess bevarande. Vi arbetar ständigt 

för miljöfrågor och tillämpar samma teknik såväl i Finland som 

i våra övriga verksamhetsländer. Många av våra innovationer 

grundar sig på materialeffektivitet, kvalitet och hållbarhet. 

Faktorer, som medför besparingar i plånboken men som 

också skonar miljön.

vi värnar om en ren natur 

rejäLt och hederLigt samarbete



Lujabetoni Oy är ett serviceföretag inom betongbyggandet med ett 

mångsidigt produktutbud. Vårt sortiment inkluderar byggnadselement 

för stomme och fasad, färdiggjuten betong, betongsyllar, pålar, 

lantbrukselement, miljöprodukter exempelvis block och gårdsplattor 

samt stenhuspaket, dvs. Luja-stenhus. Mätt i finska mått är vår 

tillverkningskapacitet av rekordklass. Företaget erbjuder 

dessutom följande tjänster: byggnadsplanering, installering 

på byggplatsen samt handläggning av helhetsprojekt. 

Arbetsförhållandena på Lujabetoni är långvariga och personalen är kunnig 

och bunden till sitt arbete. I medeltal varar arbetsförhållandena på Lujabetoni 

i nästan 12 år. Vi satsar kontinuerligt på utvecklingsarbete och förnyelse. 

Utgångspunkterna för utvecklingsarbetet är kundernas behov samt krävande 

klimatförhållanden. Vårt mål är att erbjuda byggare bästa möjliga material 

och att på alla sätt underlätta verksamheten på byggplatsen.

Vi levererar kundorienterade elementsystem till industrin, kontorslokaler, 

lantbruksbyggande och bostadsbyggande. Tack vare våra nya element-

lösningar är resultatet lågenergi- och miljövänliga byggnader. 

Elementen tillverkas i noga övervakande fabriksförhållanden på 

ett kvalitativt och industriellt effektivt sätt. Detta erbjuder förutom 

kvalitet även avsevärda tidsbesparingar på byggplatserna.

Under de senaste åren har vi lanserat ett antal epok-

görande nyheter inom produktutveckling som gör 

byggverksamheten mera kvalitativ, hållbar och kostnadseffektiv. Lujabetoni  

har t.ex. bland de första i Finland skapat IT-betonggjut (SCC, själv-

kompakterande betong), där betongen blir kompakt av sig själv och 

därmed leder till besparingar i arbetskraftskostnader. Vi var bland de första 

på marknaden med genomfärgad betong samt HT-betong (ECC, för snabb 

beläggning), vilka jämnar ut sig lättare. En av våra produktnyheter, den 

specialbreda SuperTT-plattan, möjliggör avsevärt större rum i kontorslokaler. 

Plattans storlek gör att den även går snabbare att installera. Dessa innovationer 

är bara några exempel på vår omfattande portfölj av produktnyheter.

Lujabetoni är en pionjär inom betongindustrin

moderna Lösningar ger rejäLa besparingar



jopi-påLarna ger betydande tidsbesparingar

energieffektivt kunnande

Vi har gett även småhusbyggare industriell kvalitet och effektivitet 

genom lanseringen av vårt eget stenhuspaket – Luja-stenhus. 

Produkten kan fås som en lågenergilösning antingen av lättgrusblock, 

betongblock eller Luja-Kivisydän färdiggjutna element. Vår epok-

görande innovation Luja-Kivisydän är en lösning för byggande av 

lågenergihus och möjliggör även byggande av s.k. passiva hus. 

Det är fråga om en verkligt energieffektiv vägglösning. Kivisydän 

består av nya typer av stora färddiggjutna 

delar som rappas. Konstruktionen är försedd 

med en effektivt värmeisolerande EPS-isolering, 

som kan erhållas i olika tjocklekar upp till 500 mm. 

Vår lösning lämpar sig för såväl byggnadsföretag som 

småhusbyggare. Våra husmodeller följer den skandinaviska, 

renodlade estetiska stilen.

Vi har utvecklat ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ också 

för pålning. I JOPI-pålningssystemet kapar maskinens såg av pålen 

på exakt rätt höjd och använder den överblivna delen för följande 

pålningsställe. Därmed uppkommer inget spillmaterial och arbetet 

löper snabbare när den långsamma och dyra efterkapningsfasen av 

pålarna uteblir. 

Lujabetonis internationella exportobjekt under årens lopp:

Kostamus och Svetogorsk, omfattande 

elementleveranser till Sovjetunionen. 

Helsingborg, Sverige elementleverans 

till Kemiras fabrik

Norra Sverige, fortlöpande leveranser av pålar

Nord-Norge, lättgrusblock

Dessutom har vi levererat bl.a. underlag för pelare 

till Estland, Sverige, Danmark och England.



en påLitLig partner 
även som kund

L betong ooo Lujabeton

I egenskap av ledande branschföretag som globaliseras 

erbjuder Lujabetoni även sina varuleverantörer intres-

santa samarbetsmöjligheter. Vi skaffar allt vårt viktigaste 

material på de globala marknaderna. I många av våra 

materialgrupper är våra inköpsvolymer avsevärda även 

internationellt sett eftersom elementbyggandets andel, 

proportionellt sett, är exceptionellt stort. 

Via oss öppnas en port även till Rysslands 

omfattande marknad. Vi är mycket intressera-

de av samarbete och djupgående partnerskap 

med kunniga och konkurrenskraftiga leverantörer.

Lujabetonis svenska dotterbolag L Betong AB grunda-

des 2001. Företaget är verksamt i Stockholmsområdet 

med två fabriker, en i Haninge och en i Vallentuna. Våra  

fabriker, som representerar den senaste tekniken, leve-

rerar betong effektivt och miljövänligt till svenska kunder 

enligt det finländska moderbolagets verksamhetsprinciper 

och värderingar.

År 2007 expanderade Lujabetoni till Ryssland då ett före-

tag vid namn OOO Lujabeton grundades. Sedan den första 

fabriken har verksamheten utvidgats tämligen snabbt. Före- 

taget har verksamhet i tre fabriker i St. Petersburg: i Lapinskij,  

Kolomayagi och Gorelevo. Även fabrikerna i St. Petersburg känne-

tecknas av kvalitet, miljövänlighet och en kundorienterad verksamhet.



vi står gärna tiLL tjänst

Verkställande direktör, Mikko Isotalo

Vice verkställande direktör, Färdiggjutna element, Kari Turunen 

Vice verkställande direktör, Färdigblandad betong, Anse Rajala 

Vice verkställande direktör, Betongprodukter, Sakari Petsalo

Chef för sourcing och logistik, Tapio Voutilainen 

Landsdirektör i Ryssland, Andrey Shadrin

Hos Lujabetoni har kunden alltid en nyckelposition. Vi hoppas att vår gedigna och  

långa erfarenhet kan vara till nytta även för andra och vi står gärna till tjänst. Kontakta

Välkommen till Finland!

www.lujabetoni.fi

Lujabetoni, tel. +358 20 789 5500 | L Betong AB, tel. 08-504 106 60 | OOO Lujabeton, tel. +7-812-4585645

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn@luja.fi.


