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Lujabetoni	  on	  Luja-‐yhtiöiden	  betoniosaaja	  ja	  Suomen	  toiseksi	  suurin	  elementtivalmistaja.	  Se	  tekee	  kaikkea	  betonista:	  
kivitalopaketteja,	  elementtejä,	  ratapölkkyjä,	  teräsbetonipaaluja,	  pihakiviä,	  harkkoja	  sekä	  valmisbetonia.	  Tehtaita	  
Lujabetonilla	  on	  kaikkiaan	  28,	  joista	  kolme	  Ruotsissa	  ja	  kolme	  Venäjällä.	  Lujabetonin	  vahvuuksia	  ovat	  vahva	  oma	  
tuotekehitys	  sekä	  yli	  60	  vuoden	  kokemus	  betonista.	  www.lujabetoni.fi,	  facebook.com/lujabetoni.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.	  
www.luja.fi,	  facebook.com/luja.fi	  

	  
	  
Lujabetoni	  mukana	  alan	  uraauurtavassa	  betonin	  3D-‐tulostimen	  
kehitysprojektissa	  
	  
Lujabetoni	  Oy	  ja	  Fimatec	  Oy	  ovat	  allekirjoittaneet	  sopimuksen	  betonisten	  
seinäelementtien	  tuotantoautomaation	  kehitysyhteistyöstä	  kesäkuussa	  2015.	  
Yhteistyön	  päätarkoituksena	  on	  saavuttaa	  merkittävä	  parannus	  betonielementtien	  
valmistamisen	  kustannustehokkuuteen	  3D-‐tulostusratkaisun	  avulla.	  
	  
Imatralaisen	  startup-‐yritys	  Fimatec	  Oy:n	  kehittämällä	  3D-‐tulostimella	  pystytään	  tuottamaan	  
betonielementtejä	  rakentamisen	  tarpeisiin	  tulostamalla	  ja	  pursottamalla.	  Tulostin	  on	  nyt	  
prototyyppivaiheessa	  ja	  sillä	  on	  valmistettu	  onnistuneesti	  ensimmäiset	  betonielementit.	  	  
	  	  
3D-‐tulostamisen	  kärkiteknologiaa	  edustavan	  innovaation	  fokuksena	  on	  etenkin	  betoniset	  
seinäelementit.	  –	  Uskon,	  että	  meidän	  teknologiallamme	  on	  parhaat	  edellytykset	  kehittää	  
uudisrakentamista	  nykyistä	  kustannustehokkaammaksi,	  sanoo	  järjestelmän	  kehittäjä	  ja	  
Fimatecin	  perustaja	  Arto	  Koivuharju.	  
	  
-‐	  Olemme	  seuranneet	  vuodesta	  2014	  lähtien	  Fimatecin	  elementtiteollisuuteen	  soveltuvaa	  	  
3D-‐tulostimen	  kehitystyötä,	  kertoo	  Lujabetonin	  toimitusjohtaja	  Mikko	  Isotalo.	  -‐	  Pidämme	  
hanketta	  tähän	  mennessä	  maailmalla	  nähdyistä	  versioista	  uskottavimpana,	  ja	  lähdemme	  
mielellämme	  mukaan	  kehitystyöhön.	  
	  
Lujabetoni	  tarjoaa	  hankkeeseen	  osaamista	  ja	  tietotaitoa	  betoniteknologiasta	  sekä	  
betonielementeistä	  tuotteina	  ja	  näiden	  valmistusprosessista.	  Myös	  laitteiston	  pilotointi	  
tehdään	  Lujabetonin	  tehtaalla.	  
	  
Tavoitteena	  on	  kehittää	  3D-‐tulostin	  myyntivalmiiksi	  tuotteeksi,	  jolla	  pystytään	  tulostamaan	  
monipuolisesti	  seinämäisiä	  elementtejä	  aitoihin	  rakennuskohteisiin.	  Tämä	  vaatii	  vielä	  sekä	  
betonitekniikan	  kehittämistä	  että	  koneteknologian	  jatkokehittämistä.	  	  
	  
Hankkeeseen	  on	  valjastettu	  omien	  alojensa	  parhaita	  toimijoita	  Suomesta	  ja	  maailmalta.	  
Lujabetonin	  lisäksi	  mukana	  tulee	  olemaan	  vahvaa	  betonielementtien	  tuotantoteknologiaa	  
omaava	  laitevalmistaja	  sekä	  merkittäviä	  kumppaneita	  kuten	  mm.	  Konecranes	  Oyj.	  
	  
-‐	  Uskomme	  vahvasti	  3D-‐tulostamisen	  mahdollisuuksiin	  konservatiivisella	  betonialalla.	  
Haemme	  tästä	  teknologiasta	  kilpailuetua	  myös	  kansainvälisen	  liiketoimintamme	  
laajentamiseen,	  Mikko	  Isotalo	  toteaa.	  
	  
Lisätietoja:	  Toimitusjohtaja	  Mikko	  Isotalo	  044	  5852	  305	  /	  mikko.isotalo(a)luja.fi	  


