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Granlund Consulting Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia kiinteistökonsultoinnin palveluita mukaan lukien kiinteistöomaisuuden hallinnan, 
kustannusohjauksen, kiinteistöjohtamisen sekä energia- ja ympäristökonsultoinnin palvelut. Granlund Consulting Oy on osa Granlund-
konsernia, joka työllistää yli 800 asiantuntijaa 20 kotimaan toimipisteessä sekä Dubaissa, Shanghaissa ja Malmossa. 
www.granlundconsulting.fi 
 

Granlund Consulting laajentaa Iso-Britanniaan 
Yrityskauppa Greenfieldin kanssa vahvistaa yhtiön energiaverkkojen osaamista  
 
Granlund Consulting Oy on hankkinut 1.2.2018 Greenfield Consulting Oy:n osakekannan sekä enemmistön 
Greenfield Nordic Ltd:n osakekannasta. Greenfield tarjoaa energiatuotannon ja -verkkojen sekä 
energiantuotantoteknologioiden konsultointia Suomessa ja Iso-Britanniassa. Yritys aloitti toimintansa vuonna 
2006.  
 
Yrityskauppa Greenfieldin kanssa vahvistaa yhtiön alue-energiakonsultoinnin tiimiä sekä tavoitteita viedä 
suomalaista energiaosaamista kansainvälisille markkinoille. ”Granlund on perinteisesti lähestynyt muuttuvia 
energiaverkkoja ja kysyntäjoustoratkaisuja talopuolen näkökulmasta. Nyt tiimiimme tulee myös vahvaa 
kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen verkko-osaamista. Jatkossa voimme tarjota asiakkaillemme entistä 
laajempaa osaamista alueellisiin energiahankkeisiin”, kertoo Ville Reinikainen, Granlund Consulting Oy:n 
energiatoimialajohtaja.  
 
”Hajautettu energiantuotanto, energiaverkkojen kaksisuuntaisuus, uudet energiantuotantoteknologiat ja 
kysyntäjousto luovat uusia mahdollisuuksia muuttuvassa lämpö- ja jäähdytysmarkkinassa. Yhdistämällä 
osaamisemme meillä on erinomaiset edellytykset olla edelläkävijä ja johtava asiantuntija tässä markkinassa”, 
kommentoi Greenfield Consulting Oy:n toimitusjohtaja Jussi-Pekka Kuivala.  
 
Yhteinen liiketoiminta käynnistyy välittömästi yrityskaupan jälkeen niin Suomen kuin Iso-Britannian markkinoilla. 
Granlund Consulting Oy:n toimitusjohtaja Miia Anttila nostaa esiin Greenfieldin vahvat kansainväliset verkostot 
sekä vuosien kokemuksen kansainvälisestä konsultoinnista. ”Greenfield tukee kansainvälistymistavoitteitamme 
Euroopassa. Heti neuvotteluiden alusta lähtien on ollut selvää, että yhteistyössämme on selkeää synergiaa. 
Olemme hyvin samanhenkisiä toimijoita ja innolla käynnistämme yhdessä vuoden 2018”, hän kommentoi.  
 
“Granlund edustaa modernia yritystä, jolla on selkeä visio ja draivi tehdä asioita paremmin. Granlund tähtää 
kestävään kasvuun laajimmassa merkityksessään. Ennen kaikkea, yhtiö on täynnä huippuosaajia. Odotan innolla 
toimintamme laajentamista ja pohjoismaisen osaamisen tuomista Iso-Britannian markkinoille”, lisää Robert 
Clark, Greenfield Nordic Ltd:n toimitusjohtaja. 
 
Greenfield Consulting Oy:n työntekijät siirtyvät yrityskaupan myötä Granlund Consulting Oy:lle. Toimitusjohtaja 
Jussi-Pekka Kuivala siirtyy Granlundille Heat and Cooling Network Services -liiketoiminnan vetäjäksi. Greenfieldin 
perustaja Herkko Lehdonvirta jää ansaitulle eläkkeelle.  
 
Lisätietoa 
Miia Anttila, Toimitusjohtaja, Granlund Consulting Oy 
040 673 7479 | miia.anttila(a)granlund.fi 
 
Jussi-Pekka Kuivala, Toimitusjohtaja, Greenfield Consulting Oy  
040 837 8095 | j-p(a)greenfieldconsulting.fi  
https://greenfieldgroup.co/  
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