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aavo Elomaa, 27, 
aloitti vuoden alus-
sa Laukaan Beto-
ni Oy:n toimitus-

johtajana. Diplomi-insinöö-
ri myöntää, että edellisen ve-
täjän ja yhtiön perustajan Ta-
pani Klingan jäljiltä saap-
paissa on täytettävää.

Elomaa on kuitenkin ol-
lut jo vuosikausia kyynärpäi-
tään myöten betonissa. Hän 
on  tehnyt yhtiössä töitä opin-
tojensa lomassa siitä lähtien, 
kun pääsi ylioppilaaksi.

– Nopeasti on kaikki eden-
nyt. Ehdin pyörittää varatoi-
mitusjohtajana puoli vuotta 
exceleitä, mutta kun tuli ni-
mitys toimitusjohtajaksi, tuli 
kaikenlaista ruljanssia, mitä 
en osannut ennakoida.

Sisäänmenokautta on tu-
kemassa osaava ja kokenut 
henkilökunta.

– Meillä on nyt hyvä yhdis-
telmä nuorta näkökantaa ja 
vanhempaa kokemusta.

Elomaa antaa täyden tun-
nustuksen Laukaan Betonin 
omistajille heidän luomas-
taan vankasta perustuksesta. 
Vakaa taloudellinen asema 
mahdollistaa yhtiön kehittä-
misen nyt, kun rakentamisen 

Betoni kestää

 – Paikalleen 
ei saa jäädä, 
vaan tulee 
uudistua, 
sopeuttaa ja 
kehittää, to-
teaa Paavo 
Elomaa.

Rakentamisen suhdanteet eivät 
ole Laukaan Betonin puolella tällä 
hetkellä. Vakavaraisessa yhtiössä 
panostetaan toiminnan kehittämi-
seen ja luottamus tulevaisuuteen 
on vahva.

Yhä paljon käsityötä

P

suhdanteet ovat notkollaan ja 
betonibisnes kärsii.

Viime tilikaudella toinen 
Laukaan Betonin elementti-
tehtaista oli kiinni puolisen 
vuotta. Yhtiön liikevaihto jäi 
alle 7 miljoonaan, kun se pa-
rina edellisvuotena on ollut 
10 miljoonan tuntumassa.

Kokemusta ja  
ammattitaitoa
Tuore toimitusjohtaja ei ha-
lua jäädä paikoilleen pohti-
maan sitä, miten maailma en-
nen makasi. Valittamisen si-
jaan, hän katsoo tulevaisuu-
teen luottaen siihen, että ra-
kennusala elpyy.

– Olemme vakaa yritys, 
mutta huonot vuodet syövät 
meitäkin. Jos positiivisuut-
ta haluaa etsiä, niin hiljaisi-
na aikoina pystymme panos-

tamaan toimintamme kehi-
tykseen. Viime talvena inves-
toimme jo logistiikkaan ja 
kunnossapitoon, ja kehitys-
työ jatkuu. Seuraavaksi sat-
saamme tuotantoon, laatuun 
ja palveluun, että koko ketju 
saadaan hiottua paremmaksi.

Yksi tärkeimmistä asiois-
ta, mihin toimitusjohtaja ha-
luaa panostaa, on henkilös-
tön hyvinvointi.

– Haluan kehittää työnte-
on edellytyksiä yksilötasol-
la. Kaikki lähtee ihmisestä ja 
luottamuksesta. Tavoitteeni 
on, että jokainen työntekijä 
voi tuntea itsensä arvostetuk-
si. Sitä kautta tulee paras tu-
los. Myös työturvallisuuteen 
käytetään voimavaroja.

Koska rakennusprojektien 
käynnistymistä on hankala 
ennakoida, on betonitehtai-
den kapasiteetin ja tuotan-

non sopeuttamisessa haastei-
ta. Nykyajan vitsauksena on, 
että isoissa rakennuskohteis-
sa päätöksenteko on hitaan-
laista ja toteutuminen epä-
varmaa. Kun projekti lopulta 
lähtee käyntiin, on aikataulu 
yleensä tiukka ja silloin pitää 
tuotannon olla iskussa.

– Henkilöstöllämme on 
vahva kokemus ja pystym-
me tekemään todella vaati-
via kohteita. Haluamme tar-
jota ratkaisuja ongelmiin ja 
osaltamme auttaa suunnitte-
lijoita, tiivistää yhteistyötä ja 
antaa ammattitaitomme ura-
koitsijoiden käyttöön.

Kustannukset 
kuriin
Paavo Elomaan mukaan be-
tonialan hintakilpailu on täl-
lä hetkellä kovaa ja tuloksen 

raapiminen työlästä. Hän pi-
tää Keski-Suomen hintata-
soa niin alhaisena, ettei se ai-
na yllä kannattavuuden ra-
jan yli.

– Ratkaisuja voidaan ai-
na kehittää. Tulevaisuudessa 
paremmat rakentamisen ajat 
tuovat varmasti positiivisuut-
ta tällekin saralle.

Elomaa luottaa, että Lau-
kaan Betonilla on edellytyk-
set vahvistaa asemiaan tule-
vaisuudessa. Hän arvioi, että 
kilpailukykyä on jalostetta-
vissa entistä parempaan kun-
toon, kun neljän tehtaan kus-
tannukset otetaan tarkem-
paan syyniin.

Tehokkuus on päivän sa-
na myös betonibisnekses-
sä. Laukaan Betonin tehtail-
la käsityön osuus on ollut pe-
rinteisesti suuri, mutta joita-
kin työvaiheita tullaan jat-
kossa helpottamaan automa-
tisoinnilla.

Yhtiössä toivotaan, että 
Äänekosken biotuotetehtaan 
rakennuspäätös saadaan pi-
an valmiiksi. Se toisi elvytys-
tä koko seudun rakentami-
selle.

– Uskon, että betoniele-
menttirakentaminen säilyy 
vahvana tulevaisuudessa. Se 
on turvallinen ja varma rat-
kaisu, joka tuskin tulee me-
nettämään markkinaosuut-
taan.

Betoniele-
mentin val-
mistus vaa-
tii käsityötä 
ja ammatti-
taitoa, tietää 
Jukka Taka-
nen.
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n Laukaan Betoni Oy:n tuotantopäällikkö Jukka Takasen 
vastuulla ovat kaikkien neljän tehtaan materiaalit, henkilös-
töt, työmaat, aikataulut ja tuotannon seuranta. Ihan kaikkeen 
ei tarvitse puuttua, koska pätevää väkeä on hoitamassa omia 
vastuualueitaan.

Takasella tulee täyteen 19 vuotta talon palveluksessa. Ko-
kemuksesta hän tietää, että vuoden alussa elementtien tilaus-
kanta on yleensä pienimmillään. Silti Laukaan elementtiteh-
taan seisokki kirpaisee. Toiminta keskitetään toistaiseksi Jy-
väskylän tehtaalle, joka on yksiköistä suurin.

– Rakentamisen jaksottaminen pitäisi saada menemään 
vuoden ympäri, niin teollisuudellekin olisi tekemistä tasai-
semmin.

Jukka Takanen on nähnyt betonirakentamisen muuttumi-
sen kolhoista bunkkereista modernimpaan tyyliin. Enää ei ha-
luta, että elementit näkyvät ulospäin. Erilaiset eristeet, mate-
riaalit ja muodot yksityiskohtineen tuovat haasteita valmis-
tukseen.

Lähes kaikki elementit tehdään päiväkiertona: yksi tuote 
per valupöytä kulloisenkin kohteen mukaan. Vain kaivonren-
kaita voidaan valmistaa varastoon.

– Elementtirakentamisessa ei ole useinkaan kahta saman-
laista tuotetta. On työlästä, kun kaikki tehdään käsityönä ja 
valmistus pitää aina aloittaa alusta.

Laukaan Betonin neljä tehdasta seisovat vankalla perustalla

❞ tAVOitteeNi 
ON, ettÄ jOkAiNeN 
työNtekijÄ VOi tUN-
teA itseNsÄ ARVOs-
tetUksi. sitÄ kAUttA 
tUlee PARAs tUlOs.

n YritYKsen tie: Lau-
kaan Betoni Oy:n perus-
tivat veljekset Ismo ja Ta-
pani Klinga sekä Juhani 
Manninen vuonna 1993. 
Heillä oli vahva kokemus 
betoniteollisuuden palve-
luksessa. Lama mahdol-
listi kaatuneiden yritysten 
kohtuuhintaisia hankinto-
ja lainarahalla. Yhtiö os-
ti Laseva Oy:n konkurssi-
pesältä Laukaan Aseman 
tehtaan ja Kuusan ele-
menttitehtaan sekä Har-
jun Betoni Oy:n konkurs-
sipesältä Suolahden val-
misbetoniaseman.

Vuoden 1994 aikana 
yhtiö osti Vaajakosken Be-
toniset Oy:n konkurssipe-
sältä Vaajakosken valmis-
betoniaseman, sekä vuok-
rasi entisen Kerrosele-
mentti Oy:n elementtiteh-
taan Seppälänkankaalta.

Vuonna 2006 Juhani 
Manninen myi osuutensa 
yrityksestä Laukaan Beto-
nille, jonka omistavat Ta-
pani ja Ismo Klinga. Yhti-
öllä on neljä tehdasta Kes-
ki-Suomessa.

n toiminta-aJatus: 
Olla erityisosaaja betoni-
elementtien ja valmisbeto-
nin valmistajana.

n LiiKe-idea: Kehittää 
betonielementtiraken-
tamista ja betonituottei-
ta yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Palvella rakenta-
jia ja rakennusurakoitsi-
joita mahdollisimman hy-
vin. Toimittaa laadukkaita 
betonielementtejä ja val-
misbetonia rakentajan toi-
vomaan ajankohtaan. 

n LiiKevaihto: 6,81 mil-
joonaa euroa vuonna 2014

n Kannattavuus: Pää-
sääntöisesti hyvä. Toimin-
ta on omarahoitteista.

n henKiLöstö: 63

n YritYKsen vahvuu-
det: Vahva kokemus ja 
henkilöstön osaaminen. 
Organisaatio kevyt ja 
joustava. Käytännönlähei-
syys ja ongelmien ratkai-
sutaito ihmiseltä ihmisel-
le. Toimitusvarmuus. Laa-
dunvalvonta.

n heiKKoudet: Suhdan-
neriippuvuus. Haasteena 
tuotannon tehostaminen.

n tuLevaisuus: Beto-
nielementtirakentaminen 
säilyttää vahvan markki-
naosuuden rakentamises-
sa tulevaisuudessa. Lau-
kaan Betoni jatkaa uu-
distuvana, uskottavana 
ja luotettavana betoniele-
mentti- ja valmisbetonitoi-
mijana.
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