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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	  
	  
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/lujayhtiot	  
	  

 
	  
Lujatalon	  nastarengaskampanja	  nyt	  kaikkien	  Luja-‐yhtiöiden	  
käyttöön	  
	  
Lujatalo	  Oy:n	  nastarengaskampanja,	  jossa	  yritys	  maksaa	  työntekijöiden	  nastarenkaat	  
kaikille	  työmatkapyöräilijöille,	  saa	  jatkoa.	  Tänä	  vuonna	  kampanjaan	  lähtevät	  mukaan	  
Luja-‐yhtiöiden	  kaikki	  yritykset,	  eli	  Lujatalo	  Oy:n	  lisäksi	  Lujabetoni	  Oy	  ja	  Fescon	  Oy.	  
	  
Suuren	  suosion	  siivittämänä	  ja	  hyvän	  palautteen	  myötä	  Lujatalon	  työturvallisuuspäällikkö	  Jukka	  
Moilasen	  vuosi	  sitten	  käyntiin	  polkaisema	  nastarengaskampanja	  otetaan	  käyttöön	  kaikissa	  Lujan	  
kolmessa	  yrityksessä.	  Kampanjan	  piiriin	  kuuluu	  kaikki	  lähes	  1500	  Lujan	  työntekijää.	  
	  
Kampanjan	  tarkoitus	  on	  tukea	  turvallista	  työmatkaliikennettä	  sekä	  kannustaa	  henkilökuntaa	  
jatkamaan	  työmatkapyöräilyä	  talven	  liukkaista	  keleistä	  huolimatta.	  Kampanjan	  toivotaan	  lisäksi	  
edistävän	  terveitä	  elämäntapoja	  ja	  lisäävän	  liikuntaa	  sekä	  turvallisuutta.	  
	  
-‐	  Saimme	  paljon	  positiivista	  palautetta	  viime	  talven	  kampanjasta	  ja	  suuri	  yleisökin	  kiinnostui	  
aiheesta,	  Jukka	  Moilanen	  sanoo.	  Tärkeintä	  kuitenkin	  on,	  että	  henkilöstö	  innostui	  turvallisesta	  
talvipyöräilystä	  sekä	  se,	  että	  hyvät	  toimintatavat	  siirtyvät	  yhtiön	  sisällä	  yritykseltä	  toiselle.	  	  
	  
Lujatalon	  nastarengaskampanja	  sai	  tunnustusta	  myös	  viralliselta	  taholta,	  kun	  se	  sijoittui	  
Pyöräilykuntien	  verkosto	  ry:n	  järjestämässä	  vuoden	  2014	  pyöräilyteko	  –kilpailussa	  kolmanneksi.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
Lisätietoja:	  
Lujatalo	  Oy,	  työturvallisuuspäällikkö	  Jukka	  Moilanen,	  p.	  044	  585	  2824,	  jukka.moilanen@luja.fi	  
	  
	  
	  


