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Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin ja on osaava valtakunnallinen rakentaja. Lujatalo on sekä toimitila- että asuntorakentaja ja sen 
erikoisalaa on korjausrakentaminen. Yrityksessä työskentelee yli 700 rakentamisen ammattilaista ja sen Lujakoti-tuotemerkki 
tunnetaan hyvän asumisen laatumerkkinä. Lisätietoa Lujatalo Oy:stä osoitteessa www.lujatalo.fi, facebook.com/lujatalo.fi 
 
Luja on kolmannen polven perheyritys ja yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys on toiminut alalla yli 60 
vuotta. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy. Konsernin liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa ja se 
työllistää yli 1400 työntekijää 27 paikkakunnalla. Lujalla on Suomen lisäksi toimintaa myös Ruotsissa ja Venäjällä. Lisätietoa Luja-
yhtiöistä osoitteessa www.luja.fi, facebook.com/luja.fi 

 

 
Lujatalo vahvassa vedossa Pirkanmaalla 
 
Lujatalo jatkaa Pirkanmaan alueella vahvoin ottein ja piristää entisestään koko Tampereen alueen 
rakentamista. Viimeisimmät voitetut hankkeet ovat Technopoliksen Tampereen keskustakampuksen 
rakennusurakka, jonka vuokrattava pinta-ala on 11 900 neliömetriä sekä Satamakadun tontinluovutus-
kilpailun voitto yhdessä Tampereen vuokratalosäätiön (VTS) ja arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskasen 
kanssa. 
 
Tampereen ydinkeskustassa sijaitsevan, korkeatasoisia toimistotiloja tarjoavan Technopoliksen 
keskustakampuksen 3 ja 4–osien rakennusurakka on Lujatalolle jälleen yksi merkittävä rakennuskohde 
Pirkanmaan alueella. Tuoreessa muistissa on Hämeenkyrön monitoimikeskuksen elinkaarihankkeen voitto 
kesäkuulta.  
 
Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverangin mukaan laajennustyöt aloitetaan varsin luottavaisin 
mielin. Laajennusosalla on jo nyt 25 prosentin esivuokrausaste. Esisopimuksista suurin kattaa seuraavat 
kuusi vuotta.  Yliopistorinteen ensimmäisen osan vuokrausaste on tällä hetkellä 100 prosenttia. 
 
Technopoliksen Keskustakampuksen rakennusurakan työllistävä vaikutus on merkittävä. Työt aloitetaan 
elokuussa 2014 ja rakennuksen arvioitu valmistuminen on toukokuussa 2016. 
 
Viimeisin Lujatalon voitto Pirkanmaalla on Tampereen keskustassa osoitteessa Satamakatu 17 sijaitsevan  
ns. Sote-talon rakennuksen ja tontin luovutuskilpailun voitto, joka sinetöityi 23.6. kaupunginhallituksen 
päätöksellä. Lujatalon ja Tampereen Vuokratalosäätiön voittoehdotuksen nimeltä ”Sukkasillaan” on 
suunnitellut Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy. 
 
Yhteensä rakennusalaa on 17 000 kem², josta VTS:n osuus on 9 000 m² ja Lujatalon 8 000 m². Lisäksi on 
kaksi kerrosta yhteisesti saneerattavaa pysäköinti- ja kellaritilaa. Lujatalolle tuleva huoneistoala on  
7 760 m² ja siihen tulee 106 asuntoa. 
 
– Pirkanmaan yksikkömme tuloksenteko on ollut kiitettävää, kertoo aluejohtaja Tuija Schmidt. – 
Panostuksemme laatuun ja asiakaslähtöiseen ajatteluun tuottavat tulosta, ja olemme voittaneet tärkeitä 
hankkeita alueellamme, Schmidt jatkaa.  
 
Lujatalon vahva alkuvuosi näkyy muillakin sen toiminta-alueilla, sillä meneillään on useita kymmenien 
miljoonien eurojen hankkeita ympäri Suomea. Myös tulevaisuus näyttää valoisalta. Yhtenä syynä 
positiiviseen kehitykseen on muutama vuosi sitten yhtiötasolla tehdyt strategiset linjaukset, joiden myötä 
työn laatua on saatu nostettua ja tuottavuutta lisättyä. Matalasuhdanne ei ole vaikuttanut Lujatalon 
toimintaan, vaan päinvastoin yritys on pystynyt uimaan vastavirtaan ja voittanut hankkeita sekä välttynyt 
lomautuksilta ja irtisanomisilta.  
 


