
 
 

 
 
 

 
 
       

 

 

 

Julkaisuvapaa 17.11.2016 klo 10.30 

 

Lux Helsinki tuo hyvinvointia rakennettuun ympäristöön 
 
Granlund Lux Helsingin kumppanina 
 
Granlund toimii tammikuussa 2017 Lux Helsingin yhteistyökumppanina. Valofestivaali on yksi kaupungin 
näyttävimmistä panostuksista vuodenvaihteessa alkavaan Suomi 100 -juhlavuoteen. 
 
”Lux Helsinki on loistava tapahtuma, joka tuo valoa pääkaupunkiimme vuoden pimeimpään aikaan. 
Granlundilla haluamme luoda hyvinvointia rakennetussa ympäristössä ja Lux tukee juuri tätä ajatusta”, 
kertoo kumppanuuden lähtökohdista Granlund Oy:n toimitusjohtaja Pekka Metsi. 
 
”Lux Helsinki on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista koko perheen yleisötapahtumista. Tänä vuonna 
olemme vahvistaneet yhteistyötä kumppaneiden kanssa, mikä mahdollistaa festivaalin edelleen 
kehittämisen”, kertoo Granlundin johtava esitystekniikan asiantuntija Ilkka Paloniemi, joka toimii Lux 
Helsingin festivaalijohtajana yhdessä Sun Effectsin Matti Jykylän kanssa. 
 
Tapahtuman kumppanina Granlund tuo Senaatintorille Ridanpää & Laineen suunnitteleman teoksen Light 
Pipes. Teos syntyy vuorovaikutuksesta, vierailijat voivat säätää teoksen valojen kirkkautta. Light Pipes kysyy, 
kuinka yksilöt ja yhteisöt voivat vaikuttaa suuriin kokonaisuuksiin. Voimmeko yhdessä vaikuttaa 
olosuhteisiin, joissa elämme? 
 
”Ridanpää & Laineen teos nostaa esiin yksilön vaikutusmahdollisuudet ja käyttäjälähtöisyyden, jota 
haluamme korostaa myös omassa työssämme rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa”, Metsi 
kertoo.  
 
Helsingin kaupunki järjestää Lux Helsingin 5.- 9.1.2017 nyt yhdeksättä kertaa. Tapahtuma kokosi viime 
vuonna miltei puoli miljoonaa osallistujaa. Suomi 100 vuotta -teema vie Lux Helsingin Kruununhakaan, jossa 
teokset valaisevat niin Tuomiokirkon, kaupungintalon, Presidentinlinnan kuin useat Helsingin yliopiston 
laitokset. Perinteisen kaupunkireitin lisäksi Lux Helsinki tarjoaa tänä vuonna myös kymmenpäiväisen Lux In 
-valotaiteen näyttelyn Kaapelitehtaalla. 
  
Lux Helsingin pääyhteistyökumppanina toimii Stora Enso ja lisäksi partnereina ovat IKEA Suomi, Marimekko, 
Bright, Shader ja Sun Effects. Tapahtuman kumppaneita ovat Granlund, MTK, Plan International Suomi, 
City, Basso, Linnanmäki ja Torikorttelit. Lux Helsinki sopii koko perheelle ja sinne on vapaa pääsy.  
 
 
Lisätiedot: 
Pekka Metsi    Ilkka Paloniemi  
Toimitusjohtaja  Johtava asiantuntija  
Granlund Oy   Esitystekniikka, Granlund Oy 
pekka.metsi (at) granlund.fi   ilkka.paloniemi (at) granlund.fi 
040 529 6509   050 500 4141 
 
www.luxhelsinki.fi  
Facebook, Twitter ja Instagram, #luxhelsinki 
 
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 


