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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. Lujatalon 
Lujakoti-tuotemerkki tunnetaan hyvän 
asumisen laatumerkkinä.

Lujabetoni on johtava betoniteolli-
suusyritys Suomen elementti-, valmis- 
betoni- ja infrasektoreilla. Yritys on 
rakennusalan ammattilaisten tuote- ja 
ratkaisutoimittaja ja on tunnettu eri-
tyisesti betonirakentamista uudistavis-
ta tuoteinnovaatioistaan. Pääasiakas-
ryhmiin kuuluvat kerrostaloasuntoja, 
erilaisia toimitiloja sekä yhteiskunnan 
infrastruktuuria rakentavat alan toimi-
jat: rakennusliikkeet, rakennuttajat sekä 
erikoisrakentajat kuten betonointi- ja 
paalutusurakoitsijat. Yritys toimittaa ra-
kennuselementtejä, valmisbetonia, ja inf-
rarakentamisen betonituotteita yhteensä 
27 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. Fesconin 
asiakkaat arvostavat monipuolista tuote-
valikoimaa, toimitusvarmuutta, hyvää 
teknistä tukea sekä asiakaspalvelua.
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V
uosi 2022 rakennettiin kolmannen koronavuo-
den varjossa. Ennätysvilkkaan vuoden 2021 jäl-
keen rakentamisen vauhti hidastui kansainvälisen epävarmuuden lisääntyessä. 
Rakentamista hankaloittanut pandemia jäi keväällä osittain taustalle, kun ala 

yritti taklata Venäjän hyökkäyssodan vauhdittamia materiaalien saatavuushaasteita sekä 
äkillistä kustannusten kasvua. Hintapaineet jatkuivat korkeina koko vuoden ajan. Vuoden 
loppua kohden kova inflaatio, korkojen nousu sekä energiapula ja sitä seuraava hintojen 
nousu söivät paitsi rakentamisen aloituksia, heikensivät myös kuluttajien luottamusta.

Poikkeusvuosi näkyi myös Lujalla. Lujatalo menestyi suhdanteeseen sopivan liiketoi-
mintajaon ja hyvän tilauskannan turvin. Ensimmäisen Lujan arvon mukainen urakka-
painotteinen liiketoiminta oli valttia asuntomarkkinan hiipuessa. Lisäksi tilauskantaa 
onnistuttiin kasvattamaan pitkäkestoisilla urakoilla vielä hyvässä markkinatilanteessa. 
Esimerkkinä mainittakoon jättimäinen Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampuksen 
rakennushanke. Tuloskehitykseen markkinamuutos vaikutti meilläkin. Poikkeuksellisen 
nopeasti kohonneet materiaalihinnat verottivat katteita, ja asuntomyynnin selvä hidastu-
minen näkyi liikevaihdossa ja tuloksessa. 

Lujabetonissa markkinamuutos vaikutti vielä enemmän. Tuotannon panoskustannusten, 
erityisesti teräksen, hinnannousu oli historiallisen suurta ja nopeaa. Haasteet näkyivät eri-
tyisesti elementtiliiketoiminnassa, mutta loppuvuonna oli jo nähtävissä käänne parempaan. 
Työkanta onnistuttiin pitämään kuitenkin kohtuullisen hyvänä. Vuoden lopussa julkaistu 
kiinnostava ja suuruudeltaan merkittävä tuulivoimalayhteistyö tulee vaikuttamaan posi-
tiivisesti Lujabetonin tuloskehitykseen tulevina vuosina.

Lujatalon puolella palasimme Luottamus ja Maine -tutkimuksen ykköspaikalle ja olim-
me haluttu työnantaja opiskelijoille tehdyssä Universum-tutkimuksessa. Lisäksi puura-
kennuskohde Monio voitti arvostetun Vuoden Rakennustyömaa -kilpailun. Lujabetonin 
Joensuun tehdas voitti puolestaan työturvallisuuskilpailun parhaana tehtaana 62 kilpailijan 
joukossa. Menestys kilpailuissa ja tutkimuksissa on merkki osaamisesta ja luo positiivis-
ta yrityskuvaa. Niillä on merkitystä, kun tavoittelemme tulevaisuudessakin alan parasta 
henkilöstöä. 

Epävarmat ajat tuovat aina jotain uutta ja pakottavat meidät innovoimaan ja luomaan 
uusia toimintatapoja. Lujatalolla jalkautettiin aktiivisesti yhtiön uutta strategiaa, jonka 
keskiössä ovat vastuullisuus, henkilöstö, sopivin koti ja soveltuvin palvelu. Lujabetoni kulki 
alan toimijoiden veturina muun muassa entistä vähähiilisemmän betonin kehittämisessä 
ja valmistamisessa. Vaikeampina aikoina tasaisuus ja tarkka taloudenpito korostuvat niin 
projekti- kuin yhtiötasollakin innostusta unohtamatta. Lisäksi sisäinen yhteistyö nousee 
suureen arvoon, kun jaetaan vähiä markkinoilla olevia töitä. Koko konsernin yhteinen ta-
voite ja kaikkien yhteinen asia, työturvallisuuden jatkuva parantaminen, edellyttää meiltä 
henkilökohtaisten riskien välttämistä ja työkavereista huolehtimista. Työtä turvallisuuden 
eteen tehdään jatkossakin joka päivä.

Ripeät kasvun vuodet ovat nyt jonkin aikaa takanamme ja alkanut vuosi sisältänee vielä 
tunnistamattomiakin haasteita ja yllätyksiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vuoteen 
2023 lähtisimme alakuloisessa vireessä, päinvastoin. Taloudellinen asemamme on erittäin 
vahva: meidän toimintaamme tukee ja kantaa korkea omavaraisuutemme sekä vahva kas-
samme. Lisäksi lähdemme vuoteen hyvän tilauskannan turvin.  Odotamme luottavaisin 
mielin tästäkin vuodesta lujaa rakentamisen vuotta yhdessä sitoutuneen henkilöstömme 
ja yhteistyökumppaniemme kanssa. 

Timo Kohtamäki

Kirjoittaja on Lujatalo Oy:n ja Lujabetoni Oy:n hallituksen puheenjohtaja. 

Hiipuva kasvu 
heijastuu 
rakentamiseen 
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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. Pohja-
laisella sisulla tämä kiertokoulun käynyt 
entinen maanviljelijä, poliisi ja maatalous-
kauppias kasvatti vuonna 1953 perustaman-
sa 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 esimer-
killään  LUJAT-arvot, joita noudattamalla 
seuraavat sukupolvet ovat laajentaneet Lujan 
Suomen suurimpien joukkoon kuuluvaksi 
rakennusalan konserniksi – osaavaksi suoma-
laiseksi 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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iö LUJATALO-KONSERNIN LIIKEVAIHTO, 
LIIKEVOITTO JA OMAVARAISUUS

777

2020 2021 2022

800
756

Luvut eivät sisällä Fesconia – sisäinen kauppa eliminoitu

LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO-%

OMAVARAISUUS-%

1,9
3,1

5,2

2020 2021 2022

56,6

2021
53,4
2020
54,7

2022

Luja-yhtiöiden yhteenlaskettu  
liikevaihto, M€

Lujatalo-konsernin liikevaihto,  
liikevoitto ja omavaraisuus
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LUJA-YHTIÖIDEN YHTEENLASKETTU 
LIIKEVAIHTO (M€) JA LIIKEVOITTO-%

840

2020 2021 2022

848

801

Lujatalo 581 

Lujabetoni 213

Fescon 46
LIIKEVAIHTO YRITYKSITTÄIN

Ennen konsernieliminointia

840 
M€

LIIKEVOITTO-%

2,33,2
5,0

2020 2021 2022
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Lujan henkilöstö

Lujat toimintatavat tulevat jo 50-luvulta
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iö LUJAN HENKILÖSTÖ

Lujatalo 
918

Lujabetoni 
860

Fescon 107

Henkilöstömäärä 2022
1.8851.908

1.734

2020 2021 2022

1.885
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Liian suuria
riskejä ja

velkoja vältetään

Luja on luotettava
ja rehti

yhteistyökumppani

Uudistumme ja 
kehitämme

Jatkuva kehitys-
työ, uudet ratkaisut

ja osaaminen
asiakkaan parhaaksi.

Johtamis-
tapamme on 
osallistava

Yhdessä toimien
onnistumme

Asiakas on 
avainasemassa

Asiakaskeskeinen
ajattelu ohjaa
toimintaamme

Tehokkuus ja 
kannattavuus

on elinehtomme

Tehokkuus
säästää myös

asiakkaan aikaa

TAJUL

LUJAT TOIMINTATAVAT TULEVAT JO 50-LUVULTA
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kunnallisesti, toimitilarakentamista sekä 
runsaasti perusparannushankkeita, ku-
ten esimerkiksi korkeimman hallinto-oi-
keuden suojeltujen toimitilojen perus-
parannustyö Helsingissä. Saimme myös 
suunnitellusti käyntiin elinkaarimallilla 
toteutettavan Lujatalon historian suu-
rimman hankkeen, Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston Roihupellon kampuksen. 
Hankkeesta tekee erityisen kiinnostavan 
paitsi sen koko, myös sen vahva ympä-
ristönäkökulma rakentamiseen. Uudisra-
kennuksessa hyödynnetään muun muas-
sa kierrätettyjä materiaaleja, vähähiilistä 
teräs- ja betonirakentamista sekä tuuli-
voima- ja aurinkosähköä. 

Toimintaympäristön ennakoimat-
tomat muutokset vaativat henkilöstöl-
tä erityistä huolellisuutta ja venymistä. 
Toimet lujatalolaisten työtyytyväisyyden 
eteen ovat ilokseni tuottaneet tulosta, 
henkilöstökyselyissä nettosuositteluin-
deksimme parani ja henkilöstömme on 
ollut tyytyväisempää työpaikkaansa ver-
rattuna aikaisempaan mittausvuoteen. 
Testasimme myös yleisemmin kiinnos-
tavuuttamme työnantajana. Sekä alan 
opiskelijat että ammattilaiset listasivat 
meidät neljänneksi houkuttelevimmaksi 
työpaikaksi rakennusliikkeiden joukossa. 
Se on tulos, josta olemme erityisen tyyty-
väisiä ja jonka eteen teemme strategiam-

Maailmantilanteen 
vaikutuksia 

me mukaisesti paljon työtä. Luja Väylä 
-harjoitteluohjelmamme kautta palkka-
simme viime vuonna 70 harjoittelijaa. 
Ohjelmassa alan tulevat ammattilaiset 
voivat tutustua monipuolisesti raken-
nusalan tehtäviin ja kartuttaa sitä kautta 
työkokemusta jo opiskeluaikana. Jatkam-
me ohjelmaa myös alkaneena vuonna. 

Työ turvallisen työskentelykulttuu-
rin parissa jatkui koko vuoden 2022 ja 
olemme tehneet systemaattisesti töitä 
tapaturmien minimoimiseksi. Olemme 
hyödyntäneet Lujatalon kehittämää Lu-
jariihi-työpajamallia työturvallisuudessa 
sekä järjestäneet useita turvavartteja ja 
omia turvallisuusviikkoja. Hankintatoi-
missa aloitimme työn aliurakoitsijoiden 
työturvallisuuden parantamiseksi tavoit-
teenamme Tapaturmaton yhteinen työ-
paikka. 

Vuotta 2023 leimaa rakentamisen suh-
danteen heikkeneminen ja markkinassa 
tulee olemaan hankkeita vähemmän. Lu-
jatalon tilauskanta näyttää kirjoittamis-
hetkellä erittäin hyvältä ja se antaa meille 
mukavaa selkänojaa alkaneelle vuodel-
le. Liiketoimintamme painottuu tänä 
vuonna entistä enemmän urakointiin ja 
suunnittelun sisältäviin hankkeisiin. Lu-
jakoti-hankkeiden aloitusvalmiutta yllä-
pidetään, jotta markkinatilanteen sallies-
sa olemme valmiina.

 

Harri Savolainen
Toimitusjohtaja

Lujatalo Oy

Toimitusjohtajilta

Lujatalo Oy liikevaihto M€ Lujatalo Oy henkilöstö

2020 2021 2020 2021 20222022

579 603 581 845 907 918

V
uosi 2022 alkoi Lujatalolla 
luottavaisin mielin ja erin-
omaisella tilauskannalla, 
vaikka koronan vaikutukset 

näkyivät vielä tekemisessä ja rakenta-
misen hinnoissa. Venäjän hyökkäyssota 
helmikuussa kuitenkin kasvatti epävar-
muutta ja sitä kautta vaikeutti ennusta-
mista. Monilta osin juuri näiden teki-
jöiden johdannaisina saimme käsiimme 
voimakkaan rakennuskustannusten nou-
sun sekä inflaation. Kesälomien jälkeen 
korot lähtivät nousuun ja loppuvuotta 
leimasi vilkas energiakeskustelu ja ener-
giakustannusten nousu. Nämä kaikki te-
kijät yhteensä ovat vaikuttaneet siihen, 
että kuluttajien luottamus on painunut 
erityisen matalalle.  

Taloudellisten lukujen näkökulmasta 
Lujatalon vuoden 2022 liikevaihto oli 
aavistuksen pienemmällä tasolla kuin 
sitä edeltävänä vuonna. Tulostamme 
painoivat pääasiassa merkittävät kustan-
nusnousut sekä käynnistymättä jääneet 
Lujakoti- tai urakkahankkeet. Mikäli 
Lujakoti-asuntojen kysyntä oli ennak-
komarkkinointivaiheessa oletettua va-
rovaisempaa tai tilaajilla olisi edessään 
mahdollisia budjettiylityksiä, hankkeet 
jäivät odottamaan. 

Tekemisen kannalta viime vuosi oli 
vilkas. Lukuisia asuntourakoita valta-
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Vuoden 2022 palkintoja

Lujatalo nousi vuoden tauon jälkeen 
takaisin ensimmäiseksi Luottamus & 
Maine -tutkimuksessa, jossa tutkitaan 
rakennusalan kokonaismainetta. 

– Avoimuus, maanläheinen ote ja 
vastuullinen perheyrittäjyys edistävät 
luottamuspääomaamme, sanoo Lu-
ja-yhtiöiden brändi- ja viestintäjoh-
taja Jussi Hirvelä. 

Maine nojaa vahvasti asiakaslu-
pausten toteuttamiseen, avoimuuteen 
ja rehelliseen tapaan tehdä töitä, us-
koo Hirvelä. 

– Kerromme aktiivisesti päivittäi-
sestä toiminnastamme ja avaamme 
tapaamme tehdä töitä. Maine pon-
nistaa tekemisestä, sitä ei voi rakentaa 
markkinoinnilla tai viestinnällä. Hyvä 

yrityskulttuuri on kaiken A ja O – 
kun henkilöstölle tarjotaan mahdolli-
suus hoitaa työnsä itseohjautuvasti ja 
kaikki kokevat työnsä merkityksellise-
nä, se heijastuu suoraan asiakastyyty-
väisyyteen ja luottamukseen. 

Luja-yhtiöissä rakentamisesta pu-
hutaan ja halutaan puhua jatkuvasti 
– myös julkisuudessa. 

– Meille tarinankerronta on tärkeää 
ja se, että avaamme tapaamme toimia. 
Sisäinen luottamus näkyy ulospäin ja 
poikii sekä ruokkii ulkoista luotta-
musta. Uskomme siihen, että henki-
löstön tyytyväisyys heijastuu suoraan 
maineeseemme. Sen kehittäminen on 
jatkuva prosessi. Ykkössijalla pysymi-
nen vaatii jatkuvaa työtä. 

Lujatalo sijalla 
32 Universum-
ihannetyöpaikka-
tutkimuksessa
Lujatalo saavutti 32. sijan teknii-
kan alan opiskelijoiden keskuudes-
sa tehdyssä Universum-ihannetyö-
paikkatutkimuksessa. Sijoitus nostaa 
Lujatalon kertaheitolla arvostetun 
tutkimuksen top 100 -listalle. Luja-
talon henkilöstöjohtaja Melisa Bär-
holm uskoo, että hyvä maine nojaa 
yrityksen arvoihin. 

– Uskon, että Lujatalon vakavarai-
suus ja perheyhtiötausta resonoivat 
entistä voimakkaammin erityisesti 
epävarmoina aikoina. Tehdessämme 
pitkäjänteistä työtä henkilöstön hy-
vinvoinnin eteen se heijastuu myös 
meille hakeutuviin työntekijöihin ja 
yleiseen mielikuvaan yrityksestämme.

Lujatalo palasi Luottamus & Maine -tutkimuksen ykköseksi

Lukio ja kulttuuritalo Monio oli Vuoden 
rakennustyömaa 2022
Lujatalon ensimmäinen mittava puurakenta-
misen hanke Tuusulan lukio ja kulttuurita-
lo Monio valittiin Rakennuslehden Vuoden 
rakennustyömaa -kilpailun voittajaksi. Työ-
maakilpailun yhdeksänhenkinen valintaraati 
vaikuttui hirsirunkoisen Monion teknisen 
vaativuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden 
lisäksi työmaan osallistavasta johtamisesta ja 
rohkeudesta ottaa käyttöön uusia toiminta-
tapoja ja seurantamenetelmiä. Valintaraadin 
puheenjohtaja, RKL:n toimitusjohtaja Ma-
ria-Elena Ehrnrooth kertoo kiinnittäneensä 
omissa arvioissaan huomiota työmaiden joh-
tamistapaan ja sidosryhmäviestintään. Mo-
nioon oli hänen mukaansa viety onnistunees-
ti ”työturvallisuuden small talk”, ja tekijöistä 

huokui innostus ja uuden oppiminen. 
– Työmaa oli myös hyvin avoin tilaajan ja 

eri sidosryhmien suuntaan. Työmaalla vie-
railijat on otettu auliisti vastaan, Ehrnrooth 
kertoo.

Monion vastaava työnjohtaja Mika Saira-
nen kiittää omiaan. 

– Olemme ylpeitä ja otettuja kilpailun voi-
tosta. Hankkeen aikana on kohdattu ja rat-
kottu useita haasteita johtuen kustannusten 
noususta ja hyvin haastavasta rakennuskoh-
teesta. Tuntuu erityisen hienolta, että asian-
tunteva raati näki, että projektinhallintamme 
ja tapamme tehdä työtä on ollut maan kärki-
tasoa. Tästä suurin kiitos kuuluu Monion työ-
maalla työskenteleville, sanoo Mika Sairanen.

Kuvassa vasemmalla Monion hankkeen työryhmästä Kasperi Nyberg, Mika Sairanen ja Jussi Kivistö. 
Edessä Lauri Porokka.
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Lujatalo rakentaa
YHDESSÄ RAKENTAEN – KOULUHANKKEITA

Käynnistyneitä kouluhankkeita

Hanke rakennetaan yhteistoiminnallisella KVR-mallilla. Kaksiker-
roksisen päiväkotirakennuksen rakennustyöt alkoivat viime vuon-
na ja se otetaan käyttöön alkuvuodesta 2024. Varhaiskasvatuksen 
henkilökunta on ollut mukana uuden päiväkodin suunnittelussa 
hankkeen eri vaiheissa. 

– Mielipiteitä ja ehdotuksia on kysytty esimerkiksi ryhmätiloihin, 
yhteisiin tiloihin ja saliin sekä pihaan liittyen. Myös lapsia otetaan 
mukaan suunnitteluun, kertoo Teeriniemen päiväkodin päiväko-
dinjohtaja Virpi Lähteenmäki.

Uuden rakennuksen sähköntarpeesta iso osa tuotetaan kohteeseen 
rakennettavan aurinkolämpöjärjestelmän avulla. Työmaalla käytetään 
päästötöntä tuulisähköä sekä tarvittaessa rakennusvaiheen lämmityk-
sessä Neste MY -uusiutuvaa polttoöljyä tai ekokaukolämpöä. Työ-
maalla kiinnitetään erityistä huomiota lajitteluun ja kierrätykseen. 

Lujatalolla on käynnissä useita eri kokoisia 
kouluhankkeita ympäri Suomea. Yksi 
käynnistyneistä on yrityksen historian suurin. 

Roihuvuoren Stadia
Helsingin kaupunki on valinnut Lujatalon Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
Roihupellon kampuksen palvelutuottajaksi. Kampus toteutetaan elinkaa-
rimallilla. Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon suurkampukselle 
tulee 13 eri perustutkinnon tilat noin 44 000 neliömetrin alalle, ja raken-
nuttajana on Helsingin kaupunki.

Rakennus tulee näyttämään esimerkkiä hiilijalanjäljen pienentämisessä. 
Lujatalo sitoutuu kymmenen prosenttia pienempään hiilijalanjälkeen ra-
kentamisessa ja suunnittelua sekä muun muassa materiaalivalintoja ohjaa 
vahvasti vastuullisuusnäkökulma. Myös sisätilojen materiaali- ja kiinto-
kalustevalinnoissa korostuvat ympäristöystävällisyys, kestävyys ja huol-
lettavuus.  

Rakentaminen on alkanut purkutöillä kesällä 2022, ja tilat valmistuvat jou-
lukuussa 2025 siten, että tilat otetaan käyttöön tammikuussa vuonna 2026.

Ylöjärvelle valmistuu uusi 
yhtenäiskoulu

Lujatalo rakentaa Ylöjärven Siltatien uuden yhtenäiskou-
lun ja liikuntahallin käsittävän hankkeen noin 950 op-
pilaalle. Hallin rakentaminen alkoi viime keväänä ja val-
mistuu vuonna 2024. Hanke toteutetaan kvr-urakkana. 

– Energia- ja ympäristötehokkuudeltaan koulu edustaa 
korkeaa tasoa. Rakennukseen toteutetaan kaukolämpö-
järjestelmän lisäksi maalämpöjärjestelmä lämmitystä ja 
viilennystä varten sekä varaukset aurinkoenergiajärjestel-
mälle. Rakennus toteutetaan A-energialuokkaan ja RTS 
Ympäristösertifikaatin luokitukseen 4 tähteä, kertoo Ol-
li-Pekka Turppa, Lujatalon rakennuttajapäällikkö.

– Koulurakennuksen suunnitteluun ovat osallistuneet 
myös koulun tulevat käyttäjät käyttäjätyöpajoissa, joten 
koulun tilat tulevat olemaan toimivat, nykyaikaiset ja 
käyttötarkoitukseensa erinomaisesti soveltuvat, sanoo Ylö-
järven kaupungin vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä.

Kuva Raami Arkkitehdit & H&M-arkkitehdit

Lujatalo urakoi Kotkan uuden ammattikorkeakoulukampuksen 
Kotkan kantasatamanalueelle. Kampus rakennetaan Merikeskus 
Vellamon ja suunnitteilla olevan tapahtumakeskuksen läheisyy-
teen. Hanke toteutetaan tavoitehintaisena jaettuna urakkana. 
Hankkeen koko on yli 17 000 neliömetriä. Hankkeen raken-
nusteknisten töiden kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa.

Suunnittelun keskiössä ovat energiatehokkuus ja tilojen 
muuntojoustavuus. Luonnonvaloa tiloihin tuovat suuret lasi-
pinnat ja viherkatto suodattaa UV-säteilyä ja tasaa sisälämpö-
tilaa sekä kesällä että talvella. Katolle rakennetaan myös katto-
terassi, josta avautuu näkymät merelle. Poikkeuksellisen pitkä, 
yli 100 juoksumetriä pitkä, yhteen suuntaan kaatava vesikat-
tolape luo rakennukseen yhtenevän ja näyttävän muodon sekä 
julkisivun.

XAMK 
Kotkan 
Kampus 
etenee

Vaasan 
Teeri-
niemeen 
päiväkoti
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YHDESSÄ RAKENTAEN – SAIRAALARAKENTAMISTA

Vuonna 2022 valmistui useita 
Lujatalon urakoimia isoja 
sairaalakohteita ympäri Suomea.

Ratamokeskus-sairaalan 
suurhanke valmis

Uusi sairaalakeskus valmistui Kouvolan liikekeskus-
tan pohjoispuolelle ja korvasi Kouvolan Kuusan-
koskella sijaitsevan Pohjois-Kymen sairaalan. Rata-
mokeskus on sote-keskus, jonne keskitetään laajasti 
kouvolalaisten terveys- ja sosiaalipalveluita. Rata-
moon valmistuivat muun muassa akuutti- ja yleis-
lääketieteen päivystys sekä toistasataa vuodepaikkaa. 

Rakentamisesta huolehti Lujatalon Kaakkois-Suo-
men alueyksikkö. 

Kyseessä oli Suomen toiseksi suurimman keskussairaalan uudis-
rakennus, joka korvasi vuonna 1976 valmistuneen sairaalaraken-
nuksen vanhoja osia. Niin sanottu rakennusvaihe seitsemän (RV7) 
käsitti keskusleikkausyksikön, synnytysten, vastasyntyneiden ja 
naistentautien yksikön, operatiivisten vuodeosastojen sekä väline-
huollon ja logistiikan tilojen uudisrakentamisen. Uutta toimitilaa 
rakennettiin noin 33 600 neliötä. 

Lahdessa sijaitseva Päijät-Hämeen keskussairaala on Suomen toi-
seksi suurin keskussairaala ja seitsemänneksi suurin erikoissairaan-
hoidon tuottaja.  Uuden sairaalan laajennuksen suunnittelun läh-
tökohtana on ollut asiakaslähtöisyyden edistäminen, henkilöstön 
hyvinvointi ja kliinisen toiminnan prosessien uudistaminen sekä 
logististen ratkaisujen tehostaminen. Toiminnallisen suunnittelun 
tavoitteena on ollut hyödyntää nykyaikaisen lääketieteen, hoidon 
ja teknologian luomia mahdollisuuksia.

Uusi terveyskeskus valmistui Siilinjärvelle

Siilinjärvelle on noussut elinkaarihankkeena 
toteutettu uusi terveyskeskus, jonka valmis-
tumiseen osallistui laajasti Luja-yhtiöiden 
yritykset: Lujatalon Itä-Suomen alueyksikkö 
huolehti rakentamisesta, Lujabetoni toimit-
ti kohteen betonielementit, Fescon tuotteet 
muun muassa tuotteita julkisivujen muu-
rauksiin ja Nanten sisätilojen lattiapinnoi-
tetuotteita. 

Siilinjärven terveyskeskus on elinkaarihan-
ke, jossa Lujatalo vastaa seuraavan 20 vuo-
den ylläpitojakson ajan kohteen ylläpidosta. 
Elinkaarimallilla rakennettaessa rakentaja, 

tilaaja sekä käyttäjät ovat olleet tiiviisti mu-
kana hankkeen suunnittelussa. Siilinjärven 
kunnanjohtaja Vesa Lötjönen on seurannut 
tyytyväisenä hankkeen etenemistä. 

– Uudella terveyskeskuksella on niin mon-
ta ulottuvuutta. Nyt uuden terveyskeskuksen 
myötä kunta pystyy tarjoamaan terveet, ny-
kyaikaiset ja puhtaat tilat niin työntekijöille 
kuin kaikille terveyskeskuspalveluja käyttävil-
le kuntalaisille. Uusi terveyskeskus on kunta-
keskusuudistuksen ensimmäinen vaihe, josta 
lähdemme uudistamaan ja kehittämään kun-
taa strategiamme mukaisesti.

Lujatalo Oy urakoi Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennuksen 

Keskussairaalassa työskentelevien ammattilaisten lisäksi toimin-
nan ja tilojen suunnittelussa on kuultu paikallisista asukkaista koos-
tunutta asiakasraatia, jonka jäsenet ovat tuoneet aktiivisesti omia 
palveluiden käyttäjäkokemuksiaan ja ammatillista osaamistaan 
suunnitteluun. 
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Lujatalo rakentaa
YHDESSÄ RAKENTAEN – ASUNTORAKENTAMINEN

Lujatalon asuntorakentaminen 
jatkui koko vuoden vilkkaana.

Turun Skanssin 
alueelle rakentuu 
kahdeksan 
kerrostaloa

Lujatalo rakentaa aktiivisesti Lounais-Suo-
messa. Kolmen viime keväällä ja kesällä val-
mistuneen kohteen lisäksi rakenteilla on 
uudelle Skanssin alueelle useita asuinker-
rostaloja. Noin neljä kilometriä Turun kes-
kustasta sijaitsevaa uutta Skanssin alueen 
suunnittelua ohjaavat kestävät valinnat ja 
energiatehokkuus. 

SATO ostaa Lujatalolta Skanssin alueelle 
rakennettavan kahdeksankerroksisen kerros-
talon, johon valmistuu 77 vuokra-asuntoa. 

− SATOn strategian mukaisesti haluam-

me kehittää asuinalueita ja tarjota moni-
puolisia asumisen vaihtoehtoja. Olemme 
varsin tyytyväisiä, että tiivis yhteistyö Lu-
jatalon kanssa Helsingin seudulla laajenee 
nyt myös Turkuun, kertoo SATOn Turun 
alueen aluejohtaja Seppo Merimaa.

Evli Residential II Ky asuntokehitysra-
hasto ostaa Lujatalolta Skanssin alueelle 
rakennettavat kaksi kahdeksankerroksista 

asuinkerrostaloa. Kummankin talon katol-
le sijoitetaan aurinkopaneelit, jotka tuotta-
vat energiaa kiinteistön sähkönkulutusta 
varten ja energiatehokkuutta on parannet-
tu myös jäteveden lämmöntalteenottojär-
jestelmällä.

Kohteen maanrakennustyöt ovat käyn-
nissä, hankkeen on määrä valmistua lop-
puvuodesta 2024.

Lujatalo ja Sweco toteuttivat Premicon edustamalle kiinteistöra-
hastolle Suomen ensimmäisen BREEAM-sertifioidun asuinker-
rostalon Espoon Finnooseen. Hankkeen rakennuttajakonsulttina 
toimii Premico Consulting, joka on myös vastannut sertifikaatti-
järjestelmän luomisesta hankkeelle.

Hanke on Lujatalon ensimmäinen ulkomaiselle asuntokoh-
teisiin erikoistuneelle instituutiosijoittajalle tekemä ja merkit-
tävä päänavaus arvostetun BREEAM-luokituksen suhteen. 
BREEAM-luokitus on yksi käytetyimmistä rakentamisen ympä-
ristöluokitusjärjestelmistä ja vastuullisuuden arviointimenetelmis-
tä Euroopassa. Sertifikaatin saanut kiinteistö täyttää tietyt kestävän 
kehityksen mukaiselle kiinteistölle asetetut kriteerit ja kiinteistö 
on käynyt läpi ulkopuolisen auditoinnin.

Naantaliin uusi asuintalo

Naantalin keskustaan valmistui kaukolämmöllä lämpenevä ja ym-
päristöystävällisesti rakennettu As Oy Tuulensuunkatu 27, joka 
toimi myös Naantalin asuntomessujen oheiskohteena.  Huoneis-
tojen lämmitystä säätelevä LeanHeat -järjestelmä tuottaa tasaista 
lämpöä energiaa säästäen. 

– Erityspiirteenä hankkeessa on lehtikuusipaneelilla verhoiltu 
julkisivu sekä osittain luonnonkivillä päällystetty katutaso. Koh-
teessa on myös aurinkopaneelijärjestelmä, josta saatavaa energiaa 
käytetään asuntojen huoneistokohteisiin ilmanvaihtokoneisiin, 
kertoo työpäällikkö Juha Manninen Lujatalolta.

BREEAM-sertifioitu asuinkerros-
talo  valmistui Espooseen
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Lähes 700 uutta asuntoa Espoon 
Niittykummun alueelle

Pirkkalan jättihankkeen 
ensimmäinen vaihe  
valmiina

Lujatalo rakentaa Pirkkalan ydinkeskustaan palvelujen ääreen kes-
kustakorttelin, joka koostuu kuudesta tontista, viidestä asunto-osa-
keyhtiöstä, joissa on yhteensä n. 320 asuntoa ja neljä liiketilaa, 
yhdestä toimistorakennuksesta, korttelin alle rakentuvasta pysä-
köintihallista sekä koko korttelin halki kulkevasta Viistokujasta.

Ensimmäinen aluehankkeen kolmesta vaiheesta valmistui vii-
me keväänä. 

– Saimme valmiiksi Asunto Oy Pirkkalan Laamannin ja Kiin-
teistö Oy Pirkkalan Lautamiehen, kertoo hankkeen projektipääl-
likkö Ville Karjalainen. 

– Lautamies valmistui kvr-hankkeena Pirkkalan kunnalle. Myös 
Pirkkalan Keskustapysäköinti Oy:n ensimmäinen vaihe valmistui. 
Nyt rakennamme keskustakorttelin toista vaihetta, jossa valmis-
tuu muun muassa kortteliin suunniteltu 16-kerroksinen tornitalo. 
Tornitalon yläosa on omaa Lujakoti-tuotantoa. Toinen vaihe val-
mistuu kokonaisuudessaan tänä kesänä. Erityiskiitos ison työmaan 
tuotannolle ja työnjohdolle, jotka ovat toteuttaneet hanketta ko-
ronapandemian ja nopeasti kohonneiden kustannuspaineiden alla. 

Tampereen ydinkeskustaan 
uusia asuinkerrostaloja

Työeläkeyhtiö Varman rakennuttamia uusia asuinkerrostaloja val-
mistuu Tampereen ydinkeskustaan, Finlaysonin alueelle Puuvil-
latehtaankadulle. Valmistuttuaan alueella on 364 uutta asuntoa. 

Talojen arkkitehtuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota esi-
merkiksi kiinnostavilla kattoratkaisuilla, jotka antavat muuten 
moderneille taloille uusvanhaa tyyliä. Lujatalon rakentaman alue-
hankkeen ensimmäinen vaihe, kolme kerrostaloa ja osa parkki-
hallista, valmistui loppuvuodesta. Kakkosvaiheessa on rakenteilla 
kaksi asuinkerrostaloa ja viimeisessä vaiheessa valmistuu vielä yksi 
kerrostalo. Osa taloista on Varman uusi Aika -konseptia, osa vuok-
ra-asuntoja. Uusi Aika -kodit on suunniteltu kehittymään asukkai-
den tarpeiden mukaan monipuolisine muutosmahdollisuuksineen. 

Lujatalon aluejohtaja Pekka Kilponen kertoo, että Pirkanmaalla 
rakentaminen on jatkunut vilkkaana. 

– Rakentaminen painottuu tällä hetkellä asuntorakentamiseen, 
jossa meillä on rakenteilla lähes 600 asuntoa. Niistä 68 % on 
kvr-urakkaa yhteistyökumppaneille ja 32 % omaa Lujakoti-tuo-
tantoa. Näiden hankkeiden valmistumisesta meillä huolehtivat 
95 Pirkanmaan alueen lujalaista. Lisäksi meillä on 15 henkilöä 
harjoittelussa eri tehtävissä.  

Lujatalo rakentaa Niittykummun alueelle 
lähes 700 asuntoa Varmalle.

– Lujatalolla on rakenteilla alueelle usei-
ta kerrostaloyhtiöitä tällä hetkellä. Ky-
syntä RS-kohteissamme on ollut hyvää ja 
tonttikauppa Varman kanssa varmistaa, 
että voimme jatkossa tarjota lisää Luja-
koti-kohteita Niittykummun alueen asi-
akkaille, sanoo Lujatalon toimialajohtaja 
Tero Saanisto.

– Olemme tyytyväisiä saadessamme 
Lujatalon yhteistyökumppaniksi Niit-

tykummussa sijaitsevan Uusikummun 
alueen eteläpuolen kehittämiseen. Yhdes-
sä pystymme toteuttamaan alueelle hyvän 
yhdistelmän vuokra- ja omistusasuntoja, 
sanoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sa-
ri Raunio.

Lujatalon panostus kohti jatkuvasti vas-
tuullisempaa rakentamista näkyy uusien 
rakennuksien työmailla, joissa lajitteluaste 
ja uusiutuvan energian käyttö ovat korkeal-
la tasolla. Työmaasähkö tuotetaan tuuli-
voimalla ja materiaalitehokkuus näkyy 

muun muassa jätemäärien minimointina 
ja muovin käytön vähentämisenä. Uusien 
rakennusten suunnittelussa pyritään edis-
tämään myös loppukäyttäjien vastuullista 
kuluttamista.
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Lujatalo rakentaa

Wärtsilä-konserni on avannut uuden tek-
nologiakeskuksen, Sustainable Technology 
Hubin (STH), Vaasassa. Lujatalon histo-
rian suurin urakoima kohde saatiin onnel-
lisesti 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. Keskuksessa on 
moderni polttoainelaboratorio, monikäyt-
töiset moottoreiden testaustilat, sekä huip-
puluokan, pitkälle automatisoidut tuotan-
tolinjat. 

Wärtsilän tiedotteen mukaan tiloissa 
hyödynnetään kehittynyttä energian tal-

teenottoa, mikä mahdollistaa rakennuk-
sen lämmityksen omavaraisesti. Kestävien 
polttoaineiden kehityksen ja käyttöönoton 
myötä STH on kulmakivi Wärtsilän pyr-
kiessä hiilineutraaliuteen omissa toimin-
noissaan. 

– 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. 

Servicalle uudet 
toimitilat Kuopioon

Lujatalo ja LähiTapiola Yhteiskuntakiin-
teistöt Suomi Ky:n muodostama ryhmitty-
mä voitti Servica Oy:n uusien toimitilojen 
rakentamishankkeen Kuopion Haapanie-
meen. Uusiin toimitiloihin siirtyivät tam-
mikuussa 2023 Servican keskusvarasto, 
apuvälinehuolto, kiinteistöpalvelut ja hal-
linto. 

Hankkeessa käytettiin RTS-ympäristö-
työkalua, jonka avulla tuleva vuokranantaja 
voidaan sitouttaa tekemään energiatehok-
kaita ja ympäristövastuullisia ratkaisuja. 
Uuden toimitilan pääenergiamuotoina 
ovat maalämpö ja aurinkolämpövoimala, 
jotka pienentävät energiaan meneviä kus-
tannuksia noin 50 % verrattuna nykyisiin 
energiakustannuksiin. 

– Hanke sujui erinomaisesti ja erityisesti 
asiakaslähtöisesti. Lujatalo huolehti hank-
keen valmiiksi haastavassa aikataulussa ja 
toimintaympäristössä kiitettävästi, sanoo 
Servica Oy:n toimitusjohtaja Mika Tak-
kinen. 

Senaatti-kiinteistöt valitsivat Lujatalon Vaalan uuden van-
kilan rakentajaksi.  Vaalaan valmistuu satapaikkainen mies-
ten suljettu vankila. Hankkeen rakentamisen kokonaiskus-
tannusarvio on 44 miljoonaa euroa. Vankilan suunnittelu 
perustuu uudistettuun vankilakonseptiin, jonka tavoittee-
na on vähentää uusintarikollisuutta.

Uuden vankilan myötä Vaalan vankilan henkilöstölle 
ja vangeille saadaan nykyaikaiset, turvalliset ja terveelli-
set toimitilat. Vaalan vankilan valmistumisen jälkeen van-
kilatoiminta siirtyy kokonaisuudessaan Pelson vankilasta 
Vaalan vankilaan.

Lujatalolla on samanaikaisesti käynnissä toinenkin van-
kilarakentamisen hanke Senaatti-kiinteistöille, allianssi-
mallina toteutettava Vantaan vankilan lisärakennus. 
Rakennus on 160-paikkainen lisärakennus, jossa tutkin-
tavangeille määrätyt pakkokeinolain yhteydenpitorajoi-
tuksien toteuttaminen voidaan turvata. Kooltaan lisära-
kennushanke on noin 12 000 brm2 ja hinta-arvio on noin 
56 miljoonaa euroa.

Lujatalon urakoima Wärtsilän Smart 
Technology Hub on valmis

Kuva Wärtsilä.

Vankilarakentamista Vaalassa ja Vantaalla

Kuvassa Vantaan vankilan peruskiven muuraus.
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Kolumni

Vihreä siirtymä 
vaatii osaamista ja 
investointeja

P
ääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman 
määrittämä Hiilineutraali Suomi 2035 pot-
kaisi liikkeelle myös rakennusalan tavoitteet 
ja toimenpiteet kohti vähähiilisempää raken-

nettua ympäristöä. Tavoite tiedettiin haastavaksi ja nyt 
Suomen hiilinielujen ja -varastojen huvetessa etenkin li-
sääntyneiden hakkuiden myötä tavoitteen saavuttaminen 
näyttää luisuvan entistä kauemmaksi. Nielumenetys jou-
dutaan ottamaan huomioon tulevassa Suomen ilmasto- ja 
energiastrategiassa ja sillä on merkitystä myös hiilipääs-
töjen arviointiin, ja rakentamisessa etenkin puurakenta-
misen osalta. Olemassa olevan rakennuskannan päästöt 
ovat myös merkittävässä roolissa. Tulevissa EU:n ener-
giatehokkuusvaatimuksissa aiotaan vaatia korjaamaan 
olemassa oleva rakennuskanta lähelle uudisrakentamisen 
energiatehokkuutta. Kun puhutaan lyhyestä aikajäntees-
tä, eli ennen vuotta 2035, tämäkään tulee tuskin olemaan 
realistista. Näillä pohjatiedoilla odotan mielenkiinnolla, 
mitä seuraava hallitus tulee kirjaamaan aiempien hiili-
neutraaliustavoitteiden osalta. 

Muuttunut tilanne ei kuitenkaan muuta tarvetta vähä-
hiilisyyden edistämiseen ja nopeuttamiseen kaikilla sek-
toreilla. Keskeistä kiinteistö- ja rakentamisalan osalta on 
olemassa olevan rakennuskannan rakenteellisen energia-
tehokkuuden parantaminen sekä siirtyminen vähäpääs-
töiseen energiaan ja lämmitysmuotoihin, kuten kauko- ja 
maalämpöön sekä aurinkoenergiaan. Tuulivoiman hyö-
dyntämisessä on jo otettukin ilahduttavan ripeitä loikkia. 
Myös maankäytön tehostaminen on nousemassa uudek-
si trendiksi, jossa rakentamista pyritään siirtämään niin 
sanotuille käytetyille alueille eli täydennysrakennetaan 
esimerkiksi ennen teollisen toiminnan käytössä ollutta 
maata. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat Helsingin Jät-
käsaari ja Kalasatama. 

Mitä vähähiilinen, hiilineutraaliustavoitteita tukeva 
rakennettu ympäristö vaatii rakentajilta? Tavoitellessam-
me ilmasto- ja ympäristöystävällisempää rakentamista 
meidän kannattaa suunnata katseet paitsi rakentamisen 

Teksti Pekka Vuorinen

Kirjoittaja toimii ympäristö- ja energiajohtajana Rakennusteollisuus RT:ssä. 

innovaatioihin ja uusiin ratkaisuihin, myös osaamisen 
kehittämiseen. Vihreään siirtymään perehtyneiden osaa-
jien määrä rakennusalalla ei aikaisemminkaan ole ol-
lut kovin laaja, ja asiantuntemuksen ylläpitäminen ja 
kasvattaminen on haasteellista. Toivottavasti löydäm-
me yhdessä ratkaisuja osaamispuutteeseen ja aina vaa-
nivan aivovuodon taklaamiseen jo lähitulevaisuudessa. 
Itse rakentamisessa energiajärjestelmien uudet ratkaisut, 
rakennustuote teollisuudessa eri sivutuote- ja jätevirto-
jen kasvava hyödyntäminen sekä maa- ja vesirakenta-
misen irrotettujen maa- ja kiviainesten parempi alueel-
linen hyödyntäminen vauhdittaisivat toimintaa kohti 
vähähiilisempää rakentamista.

Paljon on onneksi jo tehty aiheen tiimoilta ja tehdään 
koko ajan. On ollut ilahduttavaa huomata, että esimer-
kiksi rakennus- ja rakennustuoteteollisuudessa ediste-
tään proaktiivisesti ja hyvässä tahdissa vähähiilisyyttä, 
ilman turhaa sääntelyä. Tästä hyvänä esimerkkinä vaik-
kapa  Lujabetoni, joka on haastanut betoniteollisuutta 
viemään vähähiilisempää betonia eteenpäin markkinoilla 
isolla rintamalla. Rakentajat satsaavat vähähiilisiin työ-
maatoimintoihin ja tietenkin itse lopputuotteisiin, ra-
kennuksiin.

Tämän päivän energiakriisi on herättänyt myös suuren 
yleisön säästämään energiaa. Kyse on silloin ison määrän 
pieniä puroja vaihtumisesta merkittävään energiansääs-
tön virtaan. Rakentajien ja tuotevalmistajien tarjoamille 
ratkaisuille on tässä tilanteessa todellista kysyntää. Lop-
pujen lopuksi kyse on yhteisistä talkoista, jossa tulee tä-
nään rakentaa hiiliviisaasti uutta sekä huoltaa olemassa 
olevaa rakennuskantaa tulevaisuutta varten; energiate-
hokkuutta parantaen, siihen vaikuttavia rakennusosia ja 
talotekniikan laitteita mahdollisuuksien mukaan energia-
tehokkaampiin vaihtaen sekä energiaa mahdollisimman 
paljon säästäen. Energia ei ollenkaan ole vielä päästötön-
tä, etteikö edellä mainituilla toimilla olisi merkittävää vai-
kutusta päästövähennyksiin. Valtionhallinnon tärkeänä 
tehtävänä on rahallisin toimin tukea niiden toteutumista.
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tasolaatat. Omaa energiankulutustamme 
onnistuimme vähentämään selvästi. Vä-
hähiilisyys on koko toimialan yhteinen 
ponnistus, jossa olemme mukana etu-
joukoissa. 

Liiketoiminta vaatii joskus hyvinkin 
pitkää taustatyötä, ennen kuin voimme 
julkistaa sen suurelle yleisölle. Kymme-
nen vuoden sitkeä työ saatiin vihdoin 
päätökseen allekirjoitettuamme jättiso-
pimuksen Nordex Finland Oy:n kanssa, 
joka on osa maailman suurimpia tuu-
livoimaturbiinien valmistajia. Toimi-
tamme heille betonielementit peräti 26 
tuulivoimalaan. Toinen sinnikäs työ tuli 
päätökseensä, kun usean vuoden uuras-
tuksen jälkeen pääsimme viimein irtau-
tumaan Venäjän liiketoiminnastamme, 
emmekä yhtään liian aikaisin. Ja joskus 
hyvää tuuriakin on mukana – viimeinen 
erä tehdaskauppamme maksuliikenteestä 
tuli tilillemme 25.2.2022. 

Ruotsissa sen sijaan olemme kartoit-
taneet laajentumisen mahdollisuuksia, 
missä näemme merkittävää kasvua siir-
tymässä vihreään energiaan. Element-
tipuolen kumppanihaku on ollut siellä 
käynnissä jo jonkun aikaa, mutta vielä 
emme ole onnistuneet löytämään sopivaa 
toimijaa. Tämä työ jatkuu tänä vuonna.  

Olemme jatkaneet vahvaa panostamis-
ta henkilöstömme työturvallisuuteen, 
osaamiseen ja kehittymiseen. Työmme 
turvallisen tekemisen eteen jatkuu, ja 
tunnustuksena siitä vastaanotimme Be-
toniteollisuuden valtakunnallisen työ-

Vaativa ja vauhdikas 
tekemisen vuosi

V
uosi 2022 alkoi vahvalla suh-
danteella, vaikkakin pieniä 
merkkejä erityisesti asunto-
kysynnän hiipumisesta oli jo 

ilmassa. Odotimme rauhoittuvaa tilan-
netta, saimme tilalle aivan muuta. Kal-
listuneet ja ennakoimattomat raaka-aine-
hinnat antoivat esimakua tulevasta, ja ne 
realisoituivat ennustettuakin suurempina 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tekemistä 
täydensivät harppauksin kasvaneet ener-
giakustannukset, koronnousut ja työvoi-
mapula. 

Suomalaiseen rakentamiseen korona- 
ja sotatilanteista on luonnollisesti ollut 
myös oma vaikutuksensa. Yleinen tilan-
nekuva on heikentynyt ja rakentamisen 
markkina osoittaa selviä hiljentymisen 
merkkejä. Rakennusmateriaalien raju 
hinnannousu luo epävarmuutta mark-
kinoille ja monia käynnistyspäätöksiä 
on lykätty. Voimakkaan kasvun vuosista 
ala näyttää palaavan jälleen perusasioi-
den äärelle. 

Hiipuvasta kysynnästä huolimatta 
viime vuodessa oli kuitenkin useita va-
lopilkkuja. Olemme Lujabetonilla kes-
kittyneet erityisesti vähähiiliseen lii-
ketoimintaan ja työ kantaa hedelmää. 
Markkinoille tuomamme Luja-Vähä-
hiilibetoni on otettu markkinoilla hyvin 
vastaan ja olemme onnistuneet saamaan 
useita merkittäviä kauppoja. Liiketoi-
mintamme vähähiilisen valikoiman osal-
ta laajeni viime syksynä, kun esittelimme 
vähähiiliset seinäelementit sekä ontelo- ja 

turvallisuuskilpailun voiton. Vuonna 
2021 julkistamamme matalan kynnyk-
sen mielenhyvinvoinninpalveluja tarjo-
ava Tönäri on otettu onnistuneesti vas-
taan, ja sen tuen piirissä on ollut noin 
10 % henkilöstöstämme. Pitkään jatku-
nut mielenterveydellisistä syistä johtu-
neiden sairauspoissaolojen kasvu on nyt 
saatu laskuun. Henkilöstömme on suu-
rin voimavaramme, jonka hyvinvointiin 
ja osaamisen kehittämiseen panostamme 
jatkossakin pitkäjänteisesti.

Vuosi 2022 oli monin paikoin haasta-
va ja raskaskin, mutta olemme aiemmin-
kin selviytyneet vaikeista vuosista. Usein 
haasteet luovat uusia mahdollisuuksia ja 
innovaatioita, kun vain jaksamme tehdä 
lujasti töitä niiden eteen. Etenkin vih-
reä siirtymä tuo töitä koko rakennusalal-
le, myös betonimarkkinaan. Vaikka nyt 
olemme matkalla kohti yleistä markki-
nan hidastumista, etenemme sinne vah-
vasti yhdessä henkilöstömme ja yhteis-
työkumppaneidemme kanssa. 

Mikko Isotalo 
Toimitusjohtaja
Lujabetoni Oy

Toimitusjohtajilta

Lujabetoni Oy liikevaihto M€ Lujabetoni Oy henkilöstö

2020 2021 2022 2020 2021 2022

193
211 213 813

883 860
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Vahvin betoniosaaja

Lujabetoni vahvasti mukaan 
tuulivoimaliiketoimintaan

Lujabetonilla 
on keskitytty 
säästämään  
energiaa   

Lujabetonilla on panostettu entistä enem-
män energiansäästötoimenpiteisiin. Päätös 
oli hyvä ja oikea-aikainen, koska Ukrainan 
tilanne tiukensi energiankäyttöä entises-
tään. Yhtiössä pureuduttiin säästöihin en-
sin niin sanotuilla nopeilla toimilla. 

– Aluksi korjasimme selvästi nähtävillä 
olevat energianhukkakohteet, kuten eri-
laiset näkyvät rakennuksien tiiviysongel-
mat. Samalla pureuduimme perusasioihin: 
suljimme ovet tarkemmin, sammutimme 
tarpeettomat valot ja laitteet sekä pidim-
me huolta, että hallien ovet olivat kiinni. 
Jo yksistään nämä asiat ovat tuoneet meille 
merkittäviä säästöjä, kertoo Lujabetonin 
kehitysinsinööri Harri Aaltokoski, jonka 
päätehtävänä on etsiä yhtiölle energian-
säästöjä. 

– Realistinen tavoitteemme on 20 %:n 
säästö, jotka olemme saavuttaneet nopeil-
la ja jo tehtailla toteutuksessa olevilla toi-
menpiteillä, toteaa Aaltokoski. 

Myös henkilöstö osallistuu aktiivisesti 
säästöjen havainnointiin. 

– Säästökohteita on saatu yhdessä rat-
kaisuja etsimällä sekä jakamalla tietoa eri 
tehtaiden kesken. Palkitsemme kuukausit-
tain havaintoja tehneitä. 

Nordex Finland Oy:n 
kanssa allekirjoitetulla 
jättisopimuksella Lujabetoni 
toimittaa betonielementit 
26 tuulivoimalaan. 
Tuulivoima energianlähteenä 
tukee Lujabetonin 
vastuullisuuspolitiikkaa. 

L
ujabetoni solmi viime vuonna 
jättisopimuksen Nordex Finland 
Oy:n kanssa, joka kuuluu yhteen 
maailman suurimmista tuuli-

voimaturbiineiden valmistajista ja on osa 
kansainvälistä Nordex Groupia. Lujabetoni 
toimittaa betonielementit 26 tuulivoima-
lan torneihin Nordex Finlandin rakenta-
miin tuulipuistoihin Suomessa. 

Tuulivoima uusiutuvana energianlähtee-
nä tukee Lujabetonin vastuullisuuspolitiik-
kaa ja tuulivoimayhteistyön kautta yritys 
pääsee edistämään omia kestävän kehityk-
sen tavoitteitaan. Myös vauhdilla muuttu-
nut maailmantilanne sekä energiapula oh-
jaavat nyt energiantuotantoa uusiutuvien 
energialähteiden suuntaan.

Nyt solmittu historiallinen sopimus tuo 
jätti-investoinnin Lujabetonin Kärsämäen 
tehtaalle, jota laajennetaan merkittävästi. 
Tehdasalueelle tehdään uusi iso tehdasra-
kennus, joka mahdollistaa kyseisten tuot-

teiden valmistamisen ja varastoimisen. Li-
säksi uutta, hyvin kantavaa varastoaluetta, 
tarvitaan lähes neljä hehtaaria. Rakennet-
tavat tornit ovat Nordexin teknologiaa ja 
ovat hybridirakenteisia betoni-terästorne-
ja, napakorkeudeltaan 168 metriä. Yhdessä 
tuulivoimalatornissa on 27 betonielement-
tiä, joiden koko vaihtelee, suurimpien ol-
lessa 5,5 metriä x 20 metriä ja painon ol-
lessa jopa 60 tonnia.

Nordex-konsernilla, johon Nordex Fin-
land Oy kuuluu, on yli 35 vuoden koke-
mus tuulivoimaliiketoiminnassa. Peräti 
9 000 työntekijää työllistävä yritys on yksi 
maailman suurimmista maaturbiinien ke-
hityksessä, valmistuksessa, projektinhallin-
nassa sekä huollossa. Nordex on valmis-
tanut globaalisti jo yli 2000 betonitornia.

– Olemme erittäin innoissamme voi-
dessamme tuoda hyväksi todettu betoni-
torniteknologiamme myös Suomen tuuli-
voimamarkkinoille. Uuden tornirakenteen 
ansiosta Delta4000-voimalamme voi saa-
vuttaa luotettavasti korkeudet, jollaisia ei 
ole ennen nähty. Tämä on avaintekijä Suo-
men metsäisessä maastossa, jossa tuulivoi-
maloiden korkeus on kriittinen menestys-
tekijä. Olemme iloisia voidessamme tehdä 
yhteistyötä Lujabetonin kanssa, jolla on 70 
vuoden kokemus ja vahva osaaminen vaati-
vasta betonielementtivalmistuksesta, kom-
mentoi Javier Alvarez Yoldi, Nordex-kon-
sernin globaalin betonitorniliiketoiminnan 
johtaja.

Tuulivoimaloita nousee Suomeen nyt ennätystahtia. 
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Vahvin betoniosaaja

Lujabetoni on toimittanut yhteensä noin 7000 kuutiometriä val-
misbetonia Haapavedellä sijaitsevan Keson tuulipuiston seitsemän 
tuulivoimalan perustuksiin. 

Suomen energiamarkkina on suuressa murroksessa ja myös Lu-
jabetoni näkee tuulivoimalat hyvin mielenkiintoisena betonira-
kentamisen mahdollisuutena. Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan 
kestävän kehityksen edistämiseen ja erityisessä fokuksessa on hii-
lidioksidipäästöjen vähentäminen. Samoin tuulivoiman rakenta-
misen edistäminen sopii hyvin yrityksen kestävän liiketoiminnan 
viitekehykseen. 

– Tuulivoimalan perustuksen valuun tarvitaan valmisbetoni-
tehdas, josta pystytään toimittamaan keskeytymätön, iso volyymi 
valmisbetonia. Koska valu ei saa keskeytyä, tarvitaan lisäksi riit-
tävän lähellä oleva varatehdas, jolta mahdollisen häiriön aikana 
pystytään toimitusta jatkamaan keskeytyksettä. Tällaiset tehtaat 
Lujabetonilla on lähellä rakennettavia tuulivoimaloita Haapajär-
vellä ja Kärsämäellä, sanoo Juha Kinnunen Lujabetonilta.

Tuulivoimaloiden perustuksiin käytettävä valmisbetoni on pää-
osin perusvalmisbetonia, mutta valu poikkeaa normaalista esimer-
kiksi talon perustuksen valusta siinä, että valu tehdään keskeyty-
mättömänä noin 1000 kuutiometrin kertavaluna.

– Betonitoimitus sujui hyvin ja haasteet selvitettiin yhteistyös-
sä, kiittää Veljekset Kellola Oy:n työpäällikkö Tuomas Pelkonen. 

Betoniperustukset 
seitsemään tuulivoimalaan 
Keson tuulipuistoon

 – Betonin laatu on vastannut tilaajan vaatimuksia ja viimeiset 
lujuusmittaukset tehdään elokuun loppuun mennessä, Pelkonen 
sanoo.

Tuulivoimaloita nousee Suomessa kohonneiden energianhinto-
jen ja suoranaisen energiapulan takia ennätystahtia. Vuoden 2021 
lopussa Suomen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho oli 
3 257 megawattia. Vuonna 2022 valmistui Tuulivoimayhdistyksen 
mukaan 1 900 megawattia lisää. Vuoden 2023 loppuun mennessä 
tuulivoimaloita valmistuu vielä ainakin 1 300 megawattia lisää, 
mikä tarkoittaa yli 300 uuden voimalan rakentamista.

Helsingin uudelle  
raitiovaunu- ja bussivarikolle 
betonit Lujabetonilta

Lujabetoni voitti Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon beto-
nitoimitukset. Yhtiö toimittaa noin 40 000 kuutiometriä betonia 
hankkeeseen, josta osa on Luja-Vähähiilibetonia. Vähähiilibetonin 
lisäksi hankkeeseen tulee erityisbetoneita, kuten korkealujuuksi-
sia kuitubetoneita. Hankkeen betonitoimituksissa hyödynnetään 
kaikkien Lujabetonin pääkaupunkiseudun tehtaiden yhteiskapa-
siteettia. 

Helsingin Ruskeasuon varikon suunniteltu kapasiteetti on 100 
pitkää, 28–35 metristä raitiovaunua sekä niille kuusi vuorokau-
sihuoltopaikkaa, kahdeksan korjauspaikkaa ja sorviraide. Lisäksi 
alueelle rakentuu tilat 220:lle 14-metriselle linja-autolle, kahdelle 
niiden vuorokausihuoltopaikalle sekä 28 korjauspaikalle. Raken-
nustyöt kestävät vuoteen 2024 asti.  

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

Ilmakuva Ruskeasuon varikon työmaalta kesäkuussa 2022.
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Luja-
Superkylpyhuoneelle 
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.

Mittava elementtitoimitus Hämeenlinnan 
uuteen Ahveniston sairaalaan

Paikallavalubetonirakenteiden 
laadunvarmistukseen reaaliaikainen 
seuranta

Lujabetoni on ottanut ison harppauksen 
betonin lujuudenkehityksen seurantaan 
ja tuonut markkinoille betonirakentei-
den kovettumista automaattisesti mittaa-
van järjestelmän. Järjestelmä toimii IoT:n 
avulla pilvipalveluna ja se on kehitetty 
yhdessä eGate Smart Building Innovation 
Oy:n kanssa.

Uudella järjestelmällä betonin lujuuden-
kehitystä voidaan seurata automaattisesti 
ja reaaliaikaisesti valuhetkestä eteenpäin 
aina kohteen valmistumiseen asti.  eGate 
Smart Building Innovation Oy:n kanssa 
yhteistyössä kehitetty IoT-sensoroinnin ja 
pilvipalvelun teknologian ansiosta betonin 
lujuus voidaan laskea tarkasti betonilaatu-
kohtaisesti.

Lujabetonilla on useita satoja erilaisia be-
toneita erilaisiin tarpeisiin ja niiden lujuu-
den kehitys vaihtelee suuresti. Myös kovet-
tumisen ajan olosuhteilla on suuri merkitys 
betonin lujuudenkehityksen nopeuteen ja 
lopputulokseen. Siksi betonilaatukohtai-
nen mittauskyky työmaan todellisissa olo-

suhteissa on erittäin tärkeä laadunvarmis-
tustekijä. 

Tällä hetkellä eGate on käytössä kymme-
nillä Lujabetonin työmailla.

Lujabetoni valittiin betonielementtitoi-
mittajaksi Hämeenlinnan uuteen Ahve-
niston sairaalan rakennushankkeeseen. 
Yli 13 000 betonielementin toimituksen 
lisäksi Lujabetoni on vastannut hankkeen 
koko 33 000 kuutiometrin valmisbetoni-
toimituksesta.

Laajuudeltaan 74 300 neliömetrin sai-
raalan toimituksiin kuuluvat sairaalaraken-
nuksen sekä sen yhteyteen rakennettavan 
apteekkirakennuksen betonielementit. Pää-
osa betonielementeistä on valmistettu Lu-
jabetonin Hämeenlinnan tehtaalla. Tehdas 
työllistyy hankkeen toimituksista pitkälle 
vuoteen 2023. Myös Siilinjärven, Järven-
pään ja Taavetin tehtailta toimitetaan ele-
menttejä Assi-sairaalaan.

Sairaala valmistuu arviolta vuonna 2025 
ja sen käyttöönotto on vuonna 2026.
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PALKITTUA TOIMINTAA

Voitto vuoden 
Paalutustyömaa 
-kilpailussa

Vuoden 2022 Paalutustyömaaksi valittiin 
Suomen metsäteollisuuden historian suu-
rin investointi Metsä Fibren Kemin bio-
tuotetehdas, jossa Lujabetoni teräsbeto-
nipaalutoimittajana toimitti historiallisen 
suuren määrän paaluja haastavalle työmaal-
le. Paaluja toimitettiin noin 600 kilomet-
riä, josta betonipaalua noin 450 kilomet-
riä. Pituus vastaa matkaa Kemistä Lahteen.

Valinnan tärkeäksi kriteeriksi nostettiin 
eri osapuolien yhteistyönä tekemä huolelli-
nen ennakkosuunnittelu ja -valmistelu sekä 
prosessien jatkuva kehittäminen. Tuoma-
riston mukaan hanke on erityisen iso ja 
logistisesti haastava. Tämän vuoden 2022 
Paalutustyömaan valinnassa kiinnitettiin 
erityisesti huomiota eri osapuolien yhteis-
työnä tekemään huolelliseen ennakkosuun-
nitteluun ja -valmisteluun sekä prosessien 
jatkuvaan kehittämiseen. Hankkeessa nou-
datetaan tilaajan erittäin tiukkoja työtur-
vallisuusvaatimuksia, joiden toteutumista 
myös on valvottu tarkasti.

Tuomaristo kiitti hanketta muun muassa 
kattavasta ennakkosuunnittelusta, keski-
näisestä yhteistyöstä ja tiedonkulusta sekä 
työturvallisuudesta.  

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre 
Oy rakentaa Kemiin uuden sukupolven 
biotuotetehdasta, joka valmistaa havu- ja 
koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodes-
sa kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä 
erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Valmis-
tuttuaan tehdas on pohjoisen pallonpuo-
liskon suurin puuta jalostava laitos. 

Biotuotetehtaan alueelle rakentuvat ra-
kennukset perustetaan pehmeälle Kemi-
joen suistoalueelle tukevasti paalujen va-
raan. Toimitetut betonipaalut kestävät 
vallitsevat sulfaattirasitukset ja kantavuu-
den varmistamiseksi ne on varustettu kal-
liokärjillä. Paalutusurakan päätoteuttajana 
on toiminut KFS Finland Oy, jonka aliu-

rakoitsijoina paalutustöissä ovat toimineet 
mm. Junttapojat Oy, Niskasen Maansiirto 
Oy ja Maanrakennus Jari Knuuttila Oy.

– Tätä projektia varten laajensimme paa-
lutuotantoamme ja rakensimme uuden ja 
Euroopan suurimpiin kuuluvan paalun-
valmistuslinjan Kärsämäen tehtaallemme. 
Tuotantolinjan 1 200 kilometrin vuosika-
pasiteetin turvin hallitsimme vaativat toi-
mitukset, kertoo Lujabetonin betonituote-
yksikön johtaja Tuomo Eilola. 

Lujabetonilla on vahva osaaminen vas-
taavan suuruusluokan hankkeesta, sillä se 
toimitti teräsbetonipaalut vuonna 2017 
käynnistettyyn, saman asiakkaan rakenta-
maan Äänekosken biotuotetehtaaseen.

Lujabetonin Joensuun 
valmisbetonitehtaalle voitto 
työturvallisuuskilpailussa

Betoniteollisuuden valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun voit-
tajaksi valittiin tänä vuonna Lujabetonin Joensuun valmisbetoni-
tehdas. Tehtaan poikkeuksellisen pitkä, usean tuhannen työpäivän 
tapaturmaton historia vakuutti tuomariston. Tapaturmattomat 
työpäivät osoittavat, että ne eivät perustu sattumaan, vaan on tu-
loksekkaan työturvallisuuden kehittämisen ansiota.

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

Tehtaalla tehdyn työturvallisuustyön menestyksekkyyttä koros-
taa se, että tehtaan vuosikymmeniä sitten rakennettuja, monelta 
osin ahtaita ja sekä liikkumisen esteitä sisältäviä tuotantotiloja ei 
voi pitää optimaalisina työturvallisuuden kehittämisen kannalta.

– Ikävuosiltaan vanha tehdasrakennus ei ole veruke olla pitä-
mättä paikkoja kunnossa ja olla huolehtimatta turvallisesta työs-
kentelystä, Leppänen sanoo.

Joensuun voitto tuli sekä valmisbetonitehtaiden sarjassa että 
myös kokonaiskilpailun osalta. Kilpailu käytiin yhteensä 62 tuo-
tantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: elementtitehtaat (46 
tehdasta), valmisbetonitehtaat (9 tehdasta) ja betonituotetehtaat 
(7 tehdasta).
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Lujabetonin 
vettäläpäisevälle 
betonille 
innovaatiopalkinto 

Lujabetoni palkittiin betoniteollisuudelle 
suunnatussa haastekilpailussa, jonka tavoit-
teena oli löytää keinoja pienentää betonin 
valmistuksen hiilidioksidipäästöjä, etsiä 
keinoja uudelleenkäyttää purkuvillaa sekä 
luoda uusia liiketoimintamahdollisuuk-
sia. Innovaatiohaastekilpailun järjestävänä 
tahona oli Helsingin kaupungin kiertota-
lousklusteri. 

Lujabetonin voittoisa innovaatio oli 
vettä läpäisevä ja kuituvahvistettu läpivär-
jätty betoni, joka on tarkoitettu kestäväk-
si ratkaisuksi taajama-alueiden hulevesien 
hallintaan. Betoni on suunniteltu erityisesti 
kaupunkien pyöräteiden kestäväksi ja huo-
miovärinsä pitäväksi pinnaksi.

– Oikeanlaisen reseptin löytäminen oli 
haasteellista, kun haimme tasapainoa be-
tonin lujuuden ja hyvien vedenläpäisyo-
minaisuuksien välillä. Lisäksi tuotteen tu-
li olla käytettävyydeltään huippuluokkaa. 
Lukuisien dokumentoitujen kokeiden ja 
testausten kautta toimiva resepti lopulta 
löydettiin ja vettäläpäisevää betonia voi-
daan luotettavasti valmistaa villajauheel-
la täydennettynä, sanoo kehityspäällikkö 
Tuomo Kovanen Lujabetonilta.

Helsingin tehtaalle 
ensimmäisenä Suomessa 
vähähiilisen betonin 
valmistuksen sertifikaatti

Lujabetonin Helsingin tehdas on ensim-
mäinen betonitehdas, jolle Kiwa Inspecta 
Sertifiointi Oy on myöntänyt Vähähiilisen 
betonin valmistuksen sertifikaatin. BY-Vä-
hähiilisyysluokitus on vapaaehtoinen, kan-
sallinen menetelmä betonin hiilidioksidi-
päästöjen vähentämiseksi. Luokituksen 
tarkoituksena on luoda alalle tuotemer-
keistä riippumaton yhtenäinen tapa kuva-
ta erilaisia vähähiilisiä betonilaatuja. 

Helsingin tehtaan saama sertifikaatti oi-
keuttaa Lujabetonin nyt virallisesti tarjoa-
maan ja toimittamaan asiakkaille vähähiili-
betonia, jonka luokitus on yhteisesti sovittu.

Alkutarkastuksen lisäksi Kiwa Inspec-
ta sertifiointi tarkastaa jatkossa kahdesti 
vuodessa tehtaan toiminnan. BY-Vähähii-
lisyysluokituksella on saatu alalle yhteiset 
pelisäännöt, jolloin eri toimijoiden vertai-
lu tulee yhtenäisemmäksi ja mahdollisek-
si. Sertifiointimenettelyn ansioista tilaaja 
ja rakentaja tietävät tarkalleen, millaista 
betonia kohteeseen toimitetaan ympäristö 
huomioiden. 

Lujabetoni on nyt hakenut vähähiilisen 
betonin valmistuksen sertifikaattia useim-
mille valmisbetonitehtailleen.

Seuraathan meitä jo somessa?
Löydät kaikkien yhtiöidemme sivustot 
Facebookista, Instagramista ja 
Linkedinistä. Käy seuraamassa ja 
näet aina uusimmat kuulumisemme! 

19Luja-yhtiöiden sidosryhmälehti - Extra



tavuuden vaihtoehtoisilla energiamuodoil-
la. Näillä toimenpiteillä saimme pidettyä 
toimitukset käynnissä rakennus- ja teolli-
suussektorilla sekä hankittua myös uusia 
asiakkuuksia. 

Laastiliiketoimintamme kasvoi tasaisesti, 
osin hinnankorotusten siivittämänä, mutta 
myös myydyissä määrissä. Erikoisbetonien 
ja muurauslaastien toimituksissa rakennus-
työmaille oli huippuvuosi, toisin oli kulut-
tajamyynnin puolella, jossa oli näkyvissä 
hiljentymistä koronabuumin jälkeen. Myös 
tasoitteiden ja vedeneristeiden myynti ke-
hittyi vakaasti. Tuotekehitykselle vuosi oli 
haastava johtuen jatkuvasta raaka-ainepu-
lasta ja sen aiheuttamasta kehitystyöstä 
olemassa oleville resepteille. Toisaalta lu-
kemattomat testit veivät myös tuotekehi-
tystämme vauhdilla eteenpäin.

Hiekka- ja mineraaliliiketoimintamme 
pärjäsi viime vuoden suhdanteessa erin-
omaisesti. Voimalat kävivät energiakriisin 
aikana täysillä kapasiteeteilla ja saimme 
useita uusia asiakkuuksia teollisuudesta. 
Samoin kaupan alan asiakkuudet kasvoi-
vat merkittävästi kiitoksena toimitusvar-
muudestamme ja nopeasta reagointiky-
vystämme. Polttolaitospuolella tarjoamme 
nykyisin maailmanluokan tason asiantun-
tijapalvelua leijupetikattiloiden petima-
teriaalien käytössä ja ongelmatilanteiden 
analysoinnissa. Viime vuonna aloitetut 
vientitoimenpiteet realisoituvat alkaneena 
vuonna, jolloin laajennamme toimintaam-
me myös muihin pohjoismaihin.

Historiallisen kasvun vuosi

F
esconilla vuosi 2022 osoittau-
tui hyväksi kaikkien haasteiden 
jälkeen. Vuoden 2021 lopussa 
lattiapinnoitteisiin erikoistunut 

Nanten fuusioitui Fesconiin ja viime vuo-
den liikevaihdoksi muodostui ennätyksel-
liset 46 miljoonaa euroa. Myös käyttöka-
te ja liikevoitto ylsivät yrityksen historian 
korkeimmalle tasolle.

Erinomainen tulos on vaatinut kaikil-
ta yhtiössämme työskenteleviltä täsmäl-
lisiä toimenpiteitä ja paljon työtä. Juuri 
kun koronaepidemia tuntui helpottuvan, 
edessämme olivat Venäjän hyökkäyssodan 
aiheuttamat uudet haasteet. Raaka-ainei-
den ja energian hinnat nousivat ennennä-
kemättömästi. Myös raaka-aineiden saa-
tavuusongelmat jatkuivat. Turvasimme 
toimitusvarmuuttamme huolehtimalla 
etupainotteisesti materiaalihankinnoista 
sekä varmistamalla tuotannon energiasaa-

Toimitusjohtajilta

Nantenin liiketoiminta sujui erittäin 
hyvin. Saavutimme lattiapinnoitteiden 
myynnillä lähihistorian parhaan myynti-
vuoden. Hinnannousu ja raaka-aineiden 
saatavuusongelmat olivat erityisen haas-
tavat juuri tässä liiketoiminnassa, mut-
ta henkilökunnan vankalla osaamisella ja 
kokemuksella selvittiin karikoista. Tuo-
tekehityksen puolella syntyi myös useita 
mielenkiintoisia uusia tuotteita ja samalla 
kehitettiin myös Fescon-tasoitteiden kanssa 
yhteensopiva tuoteperhe, jolla varmistam-
me asiakkaalle parhaan mahdollisen lop-
putuloksen. Fesconin ja Nantenin fuusio 
toteutunut sujuvasti, yhtiöitä yhdistävät sa-
mankaltaiset arvot ja asiakaspalvelua koros-
tava yrityskulttuuri.

Alkanut vuosi vaikuttaa suhteellisen 
haastavalta. Uudisrakentaminen tulee 
vähentymään väistämättä merkittävästi 
ja se vaikuttaa myös Fesconiin. Toisaalta 
olemme vahvasti mukana korjausrakenta-
misessa ja teollisuudessa, joten uskomme 
pärjäävämme hyvin hieman vaikeammas-
sakin markkinassa. Tätä tukee myös se, et-
tä oman tuotekehityksen tulosten kautta 
meillä on edelleen käytössämme runsaasti 
hyviä kasvupolkuja. 

 

Kimmo Peltola
Toimitusjohtaja

Fescon Oy

Fescon Oy liikevaihto M€ Fescon Oy henkilöstö

2020 2021 2022 2020 2021 2022

29,8
34,1

46

78

118
107
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Ammattilaisten apuna

Voimalaitosten tukijalkana
Fesconin Hausjärven tehdas-
alueen laboratorio tekee kor-
keatasoista laboratoriotyötä 
voimalaitoksille.

F
escon on panostanut viimeisten 
vuosien aikana voimakkaasti voi-
malaitosasiakkaiden palvelemi-
seen. Erityisesti Hiekkapoikien 

yrityskaupan myötä Fesconin tuotevali-
koima laajeni merkittävästi, ja yritys ha-
luaa olla mukana alan kärkijoukoissa ke-
hittämällä entistä ympäristöystävällisempiä 
tuotteita. Paitsi golfkentille, kiinteistöille 
ja urheilukentille, yritys toimittaa hiekkaa 
ja kehittämäänsä GR-Granulia voimalai-
tosten tarpeisiin. Laboratorion tutkimus-
työstä ja asiakaspalvelusta huolehtivat alan 
konkari, yhtiön teknologiajohtaja Tapio 
Klasila sekä laboratorioassistentti Minna 
Lehtinen. 

Katse hiekassa
Joskus voimalaitosten polton aikana voi 
hiekan sekaan muodostua sinne kuulumat-
tomia partikkeleita, jotka ovat aiheutuneet 
esimerkiksi sulan materiaalin tippumisesta 
petiin ja liimautumalla hiekkaan. Sen voi 
aiheuttaa esimerkiksi polttoaineiden resk-
tiot tai polttoprosessi. Tämä hiekka seulo-
taan samalla seulalla, mikä on määritelty 

kunkin polton alussa. Fesconin laboratori-
on tehtävänä on huolehtia voimalaitosten 
polttoprosessin sujuvuudesta, eli varmis-
taa oikealla hiekalla, että voimalaitokset 
pystyvät toimimaan ilman sen seisauttavia 
ongelmia.

– Jos hiekassa on jotain ongelmia, ne jää-
vät kiinni seulaan, jolloin ne poimitaan ja 
tutkitaan erikseen. Mikäli niitä ei hoideta, 
se voi johtaa koko petimateriaalin muut-
tumiseen kiveksi. Ennakointi on siten erit-
täin tärkeää ja me pyrimme avaamaan sitä, 
että mitä sille kannattaa tehdä toiminnan 
jatkon varmistamiseksi, avaa Tapio Klasila 
laboratorion työtä. 

Tapio Klasila on työskennellyt tutkimuksen parissa 30 vuoden ajan. Klasilaa avustaa Minna Lehtinen.

Hausjärven tehtaalle saapuu viikoittain 
näytteitä eri voimalaitoksilta, joista osa tut-
kitaan omassa laboratoriossa, osa lähete-
tään eri laboratorioihin maailmalle tarkem-
piin tutkimuksiin. 

– Saamme voimalaitoksilta näytteitä, 
havainnollistamme graafien avulla mah-
dolliset ongelmakohdat ja tarjoamme rat-
kaisuja, miten ongelmiin voidaan puuttua 
välittömästi. Alalla ei ole ollut aiemmin 
tässä laajuudessa tämän kaltaista palvelua, 
kuljemme tässä etujoukoissa, toteaa Tapio 
Klasila.
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Ammattilaisten apuna
FESCONIN KOHTEITA VUODELTA 2022

Aktiivisesti 
asiakkaiden 
kanssa

Fesconin ja Nantenin tuotekehitystyö 

jatkui aktiivisena koko vuoden ja 

yhtiöiden laajasta tuotevalikoimasta 

löytyy ratkaisuja moniin rakentamisen 

eri vaiheisiin. Vuonna 2022 yhtiö 

kasvoi ennätystulokseensa yhteistyössä 

henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. 

Annankadulle 
kaunista uutta pintaa

Annankatu 28:ssa sijaitseva rakennus on 
kaupunkikuvallisesti arvokas, lähes 200 
vuotta vanha historiallinen kohde aivan 
Helsingin ydinkeskustassa. Rakennus on 
pitänyt sisällään aikanaan ravintoloita, elo-
kuvateatterin, asuntoja ja liiketiloja. Van-
haan rakennukseen tehtiin vuosina 2019–
2022 kokonaisvaltainen peruskorjaus ja 
laajennus, jossa parannettiin koko raken-
nuksen käytettävyyttä sekä kuntoa. 

Historiallinen talo sai ylleen Fesconin 
näihin kohteisiin erityisesti suunnitteleman 
märkälaastin, jota käytetään nykyään varsin 
paljon korjausrakentamisessa. Yhtiön ke-
hittämällä märkälaastijärjestelmällä valmis-
tetaan vuosisatojen aikana hyväksi havait-
tua laastia nykyaikaisin menetelmin. Sen 
etuna on valmistuksessa käytettävän kal-
kin imeyttäminen, jonka ansiosta valmiin 
massan työstäminen on helppoa. Fescon on 
kehittänyt työlään ja käsin työstettävän la-
piointityön sijaan märkälaastille kehitetyn 
kypsytyssammion, jonka voi tuoda suoraan 

Lentokoneiden painon  
kestävät lattiat

Malmin vanhin lentokoulu BF-lento on siirtänyt toimin-
tansa Nummelaan, johon on rakennettu kaksi uutta len-
tokonehallia. Hallin lattiat on pinnoitettu Nantenin kovan 
kulutuksen kestävällä Nanten SL Bio -epoksipinnoitteella, 
johon hallien käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. 

– Lattialta vaaditaan kestävyyttä. Koneet painavat yli 1000 
kiloa, painavimmat jopa 2000 kiloa, kertoo BF-Lento Oy 
perustaja Mark Baker. 

– Olemme oikein tyytyväisiä lattiaan. Ensimmäinen halli 
rakennettiin elokuussa 2020, eikä lattia ole mennyt miksi-
kään.

työmaalle. Se nopeuttaa työtä siten, että 
työhön tarvitaan yksi mylläri, joka laittaa 
sementit myllyyn. Kaikki muut tulevat au-
tomaattisesti siilosta, koneesta ja sammios-
ta läpi. Tapa puolittaa fyysisen työmies-

määrän. Märkälaastia varten suunniteltu 
järjestelmä mahtuu myös hyvin pieneen 
tilaan, jolloin ne toimivat ihanteellisesti esi-
merkiksi kaupunkiolosuhteissa. 
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Fesconin laastit  
Säätytalon suihkulähteeseen

Helsingin Säätytalon pihalla sijaitseva, Gustaf  Nyströmin vuonna 
1888 suunnittelema suihkulähde, on yksi Suomen vanhimmista 
betonirakennelmista. Yksityiskohdiltaan näyttävää lähdettä ko-
ristavat kaarevat muodot ja monet humoristiset sementistä val-
mistetut kasvot – seassa voi nähdä niin leijonanpäitä kuin karne-
vaalinaamioitakin. 

Helsingin sateissa ja pakkasissa 130-vuotias suihkulähde on ollut 
altis säävaihteluille, jota meri-ilma on vielä vauhdittanut. Suihku-
lähde on ollut pidempään jo huonossa kunnossa. Muun muassa 
allas vuoti ja rakenteissa oli lukuisia ongelmia. Vuonna 2020 alka-
neessa Senaatti-kiinteistöjen teettämässä remontissa suihkulähde 
kunnostettiin ja restauroitiin, altaan pintaa, sen kantavia raken-
teita ja koristerakenteita korjattiin. Fescon oli mukana historial-

Kuivalihakundille 
lattiat  
Nantenilta
Tuusulassa suosittuja kuivalihatuotteita 
valmistava Kuivalihakundi on kasvattanut 
viime vuosina toimintaansa. Nyt yritys on 
rakennuttanut uudet 1500 neliön tuotan-
to- ja toimistotilat Vallun yritysalueelle Jo-
kelaan. Tuotantotilan lattiat pinnoitettiin 
Nantenin kovaa kulutusta kestävällä sileäl-
lä epoksipinnoitteella, joka on suunniteltu 
erityisesti kovan ja keskiraskaan kulutuksen 
alaisille julkisille tiloille. Tuotetta käytetään 
runsaasti myös sairaaloissa, kouluissa ja päi-
väkodeissa. Tuote soveltuu myös LEED- ja 
BREEAM- kohteisiin, sekä sellaisiin, joille 
haetaan ympäristösertifikaattia.

Oulun oikeustaloon 
sisäseinät ja julkisivu 
Fesconilta

Oulun keskustaan valmistuneessa oikeus-
talossa työskentelevät muun muassa Ou-
lun käräjäoikeus, Pohjois-Suomen hallin-
to-oikeus, Ulosottolaitos ja Syyttäjälaitos. 
Tiloissa työskentelee noin 400 työnteki-
jää. Uudisosan laajuus on noin 9100 ker-
rosneliötä. Samalla Senaatti-kiinteistöt on 
kunnostuttanut vuonna 2006 valmistunut-
ta noin 4000 kerrosneliön laajuista tilaa. 
Fescon on toimittanut oikeustalon sisäsei-
niin seinätasoitteet molemmille puolelle 
sekä julkisivuun rappauslaastit. 

lisen altaan restauroinnissa toimittamalla hankkeeseen tarvittavat 
laastipinnoitteet. Yhtiöllä on runsaasti kokemusta historiallisten 
ja suojeltujen kohteiden pinnoite-, laasti- ja rappaustoimituksis-
ta, esimerkkinä mainittakoon Ressun lukio, Johanneksen kirkko, 
Lapinlahden sairaala ja Töölön ratikkahallit.

Sutimestarin 
saumaa 
Kruunuvuoren-
rantaan

Fescon toimitti Skanska Talonrakennuk-
sen kerrostalokohteisiin Helsingin Kruu-
nuvuorenrantaan sutimestarin saumaa eli 
Tiivislaasti Heavy Joutsenta. Tiivislaas-
ti on valittu merenrannalla sijaitsevaan 
kohteeseen juuri kestävyytensä takia. Su-
timestarin sauman mukaisessa menetel-
mässä sauma jätetään kuperaksi kohol-
leen. Sauman kuivahdettua muotoillaan 
sauma märällä siveltimellä tai sudilla. 
Sauma antaa elävyyttä ja näyttävyyttä 
rakennuksen julkisivuun. 
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Tuotteita ja ratkaisuja

Fescon kasvaa ja kehittyy vas-
tuullisuusperiaatteita noudat-
taen, ympäristöä säästäen ja 
kotimaisuutta korostaen. 

F
esconin toiminnan keskiössä on 
ollut koko sen historian ajan oma 
tuotekehitystyö, jonka peruspi-
lareita ovat Suomessa valmistus, 

ympäristöystävällisyys ja asiakkaiden tar-
peet. 
– Meille on ensiarvoisen tärkeää toimia 
rehellisesti, ympäristöä säästäen ja turval-

KASVUA KESTÄVÄLLÄ TIELLÄ

Vahvasti kasvava 
tuotekehitysyhtiö

lisesti. Tätä tukee myös kotimainen per-
heyhtiötaustamme, toteaa yhtiön toimitus-
johtaja Kimmo Peltola. 

Pitkäjänteistä ympäristötyötä 
Fesconilla on ollut jo vuodesta 2006 läh-
tien ISO 14001:2015 ympäristöhallinta-
järjestelmä -sertifikaatti, mikä noudattaa 
ympäristönäkökohtia ympäristönsuojelun 
tason parantamiseen. Ympäristöstandardi 
tukee kestävää kehitystä sekä ekologisten 
että taloudellisten tavoitteiden näkökul-
masta. 

– Näissä standardeissa otetaan huomioon 
raaka-aineiden ja muiden resurssien käy-

tön tehostaminen, energiankulutuksen 
vähentäminen, prosessien tehostuminen, 
jätemäärien ja jätteenkäsittelykulujen vä-
hentäminen sekä materiaalien uusiokäyt-
tö. Seuraava ympäristöaskeleemme on olla 
tuotannon päästöjen osalta hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä, kertoo Peltola. 

Yhtiön hiilidioksidipäästöt muodostu-
vat pääasiassa sementistä sekä hiekan kui-
vatuksessa käytettävästä propaanikaasus-
ta. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena 
hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet, 
energian kulutusta on vähennetty, hävikkiä 
pienennetty, kierrätystä lisätty ja korvaavia 
tuotteita luotu.
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– Työmme entistä ympäristöystävälli-
semmän toiminnan eteen on hyvin perus-
teellista. Seuraamme jokaisen tehtaamme 
energiankäyttöä ja otamme tarkasti ym-
päristöasiat huomioon omassa tuotekehi-
tyksessämme, jolloin reseptimme optimoi-
daan, eli raaka-aineet suhteutetaan juuri 
oikeaan määrään. Panostamme luonnolli-
sesti erityisesti tuotteiden laatuun ja kestä-
vyyteen. Investoimme myös BAT:iin (Best 
Available Technology) eli parhaaseen mah-
dolliseen tekniikkaan, avaa Peltola yhtiön 
toimintaa. 

Laadukas tuotekehitys  
kaiken A ja O
Fesconilla on kolme toimintaansa nojaavaa 
liiketoiminta-aluetta: laasti- ja nestemäiset 
tuotteet sekä hiekkaliiketoiminta. Jokaisel-
la niistä on oma tuotekehitysyksikkönsä, 
jotka tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. 

– Voi todella sanoa, että tuotekehitys on 
liiketoimintamme kulmakivi. Reilun kol-
menkymmenen vuoden aikana olemme 
esimerkiksi kehittäneet ja tuoneet markki-
noille yli 200 erilaista laastituotetta. Hiek-
kaliikepuolella tuotekehityksen tuloksena 
on syntynyt esimerkiksi patentoitu leiju-
petikattilan käyttömenetelmä sekä petima-
teriaali, joka on kiteytettyä kvartsivapaata 
masuunikuonaa eli Granulia. Ympäristölle 
merkittävää on, että tuote on tehty teräs-
teollisuuden sivutuotteesta, sillä voi vähen-
tää polttoprosessin päästöjä ja sen menek-
ki on perinteistä hiekkaa pienempi, sanoo 
Kimmo Peltola. 

”Tuotekehitys on 
liiketoimintamme 

kulmakivi.”

Nanten-tuotteiden eli nestemäisten tuot-
teiden tuotekehityksessä on panostettu kes-
tävyyteen, pitkään käyttöikään ja ympä-
ristöön. 

– Nestemäisissä tuotteissa pyritään kor-
vaamaan mm. raakaöljypohjaisia kemi-
kaaleja luonnosta saatavilla materiaaleilla 
ja biopohjaisilla tuotteilla, joiden valmis-
tuksessa hyödynnetään ravinnoksi sovel-
tumattomia kasvipohjaisia ainesosia. Tuo-
tekehityksessä keskitymme muun muassa 
vesipohjaisten ja entistä vähäpäästöisem-
pien tuotteiden tuotekehitykseen. Täs-
tä viimeisempänä esimerkkinä HM- ja 
SL-pinnoitteiden uudet Low VOC -me-
netelmät.

Yhteistyötä asiakkaiden kanssa 
Tuotteita kehitetään läheisessä yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa. 

– Meillä tuotekehitys käynnistyy asiak-
kaiden tarpeesta. Tuotekehityksen alku-
metreillä koko tuotteen elinkaari mietitään 
yhdessä heidän kanssaan. Kehitystyöllä 
tähdätään optimoituun tuotteeseen, joka 
tuo kustannussäästöjä, työn tuottavuuden 
kasvua ja parhaan mahdollisen kestävän 
tuoteratkaisun. 

Yhtiö on kehittänyt valtavasti tuotteita 
alan tarpeisiin, mutta Kimmo Peltola tä-
hyää pitkälle tulevaisuuteen yhdessä osaa-
van henkilöstön kanssa. 

– Tuotekehityksessä tulevaisuuden pa-
nostuksemme tulevat olemaan muun 
muassa koneellistamisessa ja siihen sovel-
tuvien tuotteiden kehityksessä. Kuluttajat 
toivovat myös entistä helppokäyttöisempiä 
tuotteita. Tuotannosta ja tuotteen elinkaa-
resta syntyvää hiilijalanjälkeä pyritään saa-
maan koko ajan mahdollisimman pieneksi. 
Autamme myös asiakkaitamme pienentä-
mään omaa hiilijalanjälkeään. Henkilös-
tömme laaja-alainen raaka-ainetietous se-
kä hiekan ominaisuuksien tuntemus ovat 
korvaamaton apu ja etu tuotekehityksessä. 
He ovat avain menestykseemme. 
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Lujatalon ja Lujabetonin hallitus

Vasemmalla ylärivissä: Reijo Karhinen, Davide D´Incau ja hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki.

Vasemmalla alarivissä: Mirja Vainikainen, Hille Korhonen ja Timo U. Korhonen.

Luja-yhtiöt tuki vuonna 2022 seuraavien tahojen toimintaa
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Espoo
Haapajärvi
Helsinki
Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Järvenpää
Kuopio
Kärsämäki
Lahti
Loimaa
Nokia
Oulu
Pernaja
Piteå
Siilinjärvi
Taavetti
Tampere
Tukholma
Varkaus
Vieremä

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

Harjavalta
Haukipudas
Hausjärvi
Hyvinkää
Piteå
Raahe
Tuusula
Viro (Rakvere)
Ruotsi (Haaparanta)
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Luja-yhtiöt tuki vuonna 2022 seuraavien tahojen toimintaa:

LujaGroup lujayhtiot Lujayhtiot


