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Lujabetoni laajentaa edelleen Kärsämäen tehdastaan
Lujabetoni rakentaa modernin korkean kapasiteetin betoniaseman noin 2,5 miljoonan
euron investoinnilla. Suomen suurimpiin kuuluva, betonituotteita sekä seinä- ja
parveke-elementtejä valmistava Lujabetonin Kärsämäen tehdas haluaa varmistaa
tuotantomääriensä merkittävän kasvattamisen ja investoi korkeakapasiteettiseen
betoniasemaan. Uudelta betoniasemalta on lisäksi tarkoitus toimittaa valmisbetonia
lähiympäristön hankkeisiin.
Voimakas kerrostalorakentamisen kasvu on siivittänyt Lujabetonin Kärsämäen tehtaan
kasvua. Meneillään olevien laajennusinvestointien myötä tehtaan betonielementtituotannon
määrä on mahdollista nostaa 140 000 m2 tasolle. Varmistaakseen häiriöttömän
seinätuotannon täydellä kapasiteetilla, tehdas investoi nyt uuteen korkeakapasiteettiseen
betoniasemaan.
Betonituotteita ja –elementtejä valmistava Pohjois-Pohjanmaan Kärsämäen elementtitehdas
on koko toimintansa ajan kasvattanut tasaisesti elementtituotannon määrää ja
tuotantoprosesseja on hiottu tehokkuuden maksimoimiseen. Tuotannossa tarvittu
valmisbetoni on toimitettu tähän asti yhtiön Haapajärvellä sijaitsevalta betoniasemalta, joka
tulee jatkossa toimimaan uuden betoniaseman vara-asemana. Kärsämäen uusi betoniasema
tulee olemaan tehokas ja yhdessä Haapajärven tehtaan kanssa betonia riittää toimitettavaksi
tehtaiden oman tarpeen lisäksi myös erittäin vaativiin ja suuriin valmisbetonikohteisiin.
– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä vuonna 2014 tekemäämme Kärsämäen modernin tehtaan
investointiin, joka on mahdollistanut tuotannon jatkuvan kasvattamisen. Tehdaslaajennuksen
sekä uuden betoniasemainvestoinnin jälkeen voimme tavoitella tulevaisuudessa jopa 200 000
elementtineliömetrin vuosittaista tuotantokapasiteettia, toteaa Lujabetonin yksikönjohtaja
Juha Kinnunen. – Uusi betoniasema mahdollistaa myös tuotannon laajentamisen kokonaan
uusiin asuntorakentamisen ratkaisuihin, sanoo Kinnunen.
Täydellä kapasiteetilla Lujabetonin Kärsämäen tehdas työllistää noin 150 henkilöä pääosin
vakituisissa työsuhteissa. Uusilla investoinneilla varmistetaan tehtaan täysi työllisyys.
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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 25, joista kaksi Tukholmassa ja kolme Pietarissa. Lujabetonin vahvuuksia ovat vahva oma
tuotekehitys sekä 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 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

