
  

 

 

Granlund perustaa uuden Konesali-osaston  
Yritys haluaa kehittää maailman energiatehokkaimpia konesaleja 

 
 
Granlund käynnisti uuden konesalisuunnitteluun keskittyvän osaston toiminnan syyskuussa. 
Konesaliorganisaatiota (englanniksi Mission Critical) vetää Jari Innanen, joka on aiemmin toiminut 
Granlundilla datacenter-projekteihin keskittyvänä suunnittelujohtajana. 
 
Uuteen osastoon keskitetään yrityksen energiatehokkaiden konesalien suunnittelun ja konsultoinnin 
erityisosaaminen, joka on kasvanut viime vuosina merkittävästi. 
 

”Tällä ratkaisulla panostamme entistä tehokkaammin suunnittelu- ja konsultointityöhön, jonka 

merkitys on tulevaisuudessa valtava. Koska tiedon määrä maailmassa lisääntyy jatkuvasti ja 

tietoliikenne kiihtyy, myös konesalien rooli entisestään korostuu. Ja tietysti erityisen tärkeäksi 

nousee niiden energiatehokkuus”, Innanen kertoo uuden osaston taustoista. 

Viime vuosina Granlund on ollut mukana merkittävissä konesaliprojekteissa, joissa energiatehokkuus on 
toiminut suunnittelun kärkenä. Esimerkiksi vuonna 2018 valmistuvassa Soneran konesalissa Helsingissä on 
suurin konesalien lämmöntalteenottojärjestelmä maailmassa. Kajaanissa sijaitseva CSC:n konesali on 
maailman energiatehokkain, minkä lisäksi Granlundin suunnittelema Equinixin konesali Helsingin 
keskustassa sai vuonna 2010 Uptime Instituteten Green Enterprise IT Award –palkinnon 
 
Uuden osaston tarkoituksena on viedä eteenpäin konesalitoimintaa ja muita kärkiosaamisen liittyviä 
palveluja Suomessa sekä jatkossa myös kansainvälisillä markkinoilla. 18 asiantuntijan voimin aloittavan 
osaston tausta on vahva.  
 

”Granlundin konesaliliiketoiminta on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Uuden osaston 

huippuasiantuntijat mahdollistavat konesalitoiminnan vahvan kehittämisen myös kansainvälisesti, 

mikä tukee täydellisesti Granlund 2020 -strategiaamme. Energiatehokkaat konesalit ovat tärkeä osa 

tulevaisuuttamme”, linjaa Granlundin toimitusjohtaja Pekka Metsi. 

 

 

Lisätiedot: 
Jari Innanen 
Osastonjohtaja, Konesalit, Mission Critical 
050 563 8233 
jari.innanen@granlund.fi 
 
 

Pekka Metsi 
Toimitusjohtaja, Granlund Oy 
040 5296 509 
pekka.metsi@granlund.fi 
 
 

 
Granlund on talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen 
asiantuntijakonserni. Yhtiö panostaa voimakkaasti innovaatio- ja kehitystoimintaan. Toiminnan keskiössä on rakennusten 
energiatehokkuuden edistäminen. Granlundilla työskentelee noin 700 asiantuntijaa 19 kotimaan toimipisteessä. 
www.granlund.fi

https://www.youtube.com/watch?v=1DC6MozZGNA
http://www.csc.fi/datakeskus
http://www.investinfinland.fi/articles/news/ict/data-centre/telecitygroup-opens-fifth-data-centre-in-finland/45-1018
mailto:jari.innanen@granlund.fi


  

 

Granlund sets up new Data Center department  
Company aims to develop the world's most energy-efficient data centers 

 
 
In September, Granlund started up a new department focusing on data center design and consultancy. The 
data center organisation, to be known as Mission Critical, is led by Jari Innanen, who has previously worked 
for Granlund as a design director focusing on data center projects. 
 
The new department will be a hub for all of the company's specialist expertise in energy-efficient 
datacenter design and consulting, areas in which Granlund has accrued significant expertise in recent years. 
 

"This decision is part of our increasingly substantial investment in design and consulting work, 

which will become even more important to us in the future. As the amount of data in the world is 

constantly increasing and the speed of data traffic is increasing, data centers will play an 

increasingly important role. And, of course, the energy efficiency of data centers will be particularly 

important," says Innanen of the background to the new department. 

In recent years, Granlund has been involved in major data center projects where the design has focused on 
energy efficiency. For example, Sonera's data center in Helsinki, due to come online in 2018, has the largest 
data center heat recovery system in the world. CSC's data center, located in Kajaani, is one of the most 
energy-efficient in the world, and the Equinix data center, designed by Granlund and located in central 
Helsinki, received the 2010 Green Enterprise IT Award from Uptime Institute. 
 
The new department aims to promote data center operations and other services related to key expertise in 
Finland and, in the future, on international markets. The department will initially be staffed by 18 experts 
with a strong background.  
 

"Granlund's data center operations have expanded significantly in recent years. The top experts in 

the new department will also enable data center operations to undergo strong international 

development. This complements our Granlund 2020 strategy perfectly. Energy-efficient data 

centers are an important part of our future," says Granlund's CEO, Pekka Metsi. 

 

 

Further information: 
Jari Innanen 
Department Director, Data Centers, Mission Critical 
+358 50 563 8233 
jari.innanen@granlund.fi 
 
 

Pekka Metsi 
CEO, Granlund Oy 
+358 40 5296 509 
pekka.metsi@granlund.fi 
 
 

 
Granlund is a group of expert companies specialising in designing building services and providing consulting and software for 
matters related to real estate, energy and the environment. The company is making major investments in R&D. The 
company's operations focus on promoting the energy-efficiency of buildings. Granlund employs approximately 700 experts in 
19 locations in Finland. www.granlund.fi
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