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Heikki Ihasalo aloittaa Granlundin digipäällikkönä 
 
Granlund haluaa vauhdittaa digitaalisen liiketoiminnan kehitystä nimittämällä riveihinsä digipäällikön. 
Tavoitteena on entistä laajemmin hyödyntää uusien teknologioiden mahdollisuuksia palveluiden 
kehittämisessä sekä synnyttää aivan uusia ratkaisuja. 
 
Granlund on nimittänyt digipäällikökseen TkT Heikki Ihasalon. Ihasalo työskentelee yhteistyössä kaikkien 
Granlundin liiketoiminta-alueiden sekä innovaatiot- ja kehitysosaston kanssa ja koordinoi liiketoiminnan 
kehitysprojekteja. Hän raportoi tehtävässään suoraan Granlund Oy:n toimitusjohtajalle Pekka Metsille.  
 
”Granlund on monessa asiassa alan suunnannäyttäjä Suomessa ja edelläkävijä jopa maailmanlaajuisesti. On 
hienoa päästä luomaan tällä porukalla alan digitaalista tulevaisuutta”, toteaa Ihasalo, joka kertoo olevansa 
hyvin innostunut uudesta tehtävästään. 
 
”Olemme suunnitelleet kiinteistöjen talotekniikkaa jo vuodesta 1960, joten me tunnemme tämän maan 
rakennusten talotekniikan paremmin kuin kukaan muu”, toteaa toimitusjohtaja Pekka Metsi. 
 
Perinteisten suunnitelmien ja tietomallien lisäksi Granlundin käytössä on valtava määrä dataa, jota 
kiinteistöt tuottavat joka hetki. Metsi sanookin, että Granlundilla istutaan datavuoren päällä. Jo noin 50 000 
rakennuksessa on käytössä Granlundin kiinteistöjohtamisen ohjelmisto Granlund Manager. Manageriin 
kertyy dataa kiinteistöjen toiminnasta noin miljoonan tietueen tahdilla joka päivä. Lisäksi Granlundin 
konsultit tekevät muun muassa DD-tarkastuksia, energiaselvityksiä ja kuntoarvioita ja näin keräävät tarkkaa 
tietoa eri rakennusten toiminnasta.  
 
”Olennaista on, että mitä kaikkea tällä tiedolla konkreettisesti saadaan aikaan. Ihasalon tärkeimpänä 
tehtävänä onkin miettiä, miten tieto saadaan palvelemaan nykyistä toimintaamme ja miten sen avulla 
voitaisiin synnyttää aivan uutta liiketoimintaa. Viime vuonna käynnistetty Digitaaliset kiinteistöpalvelut -
osasto on tästä yksi olemassa oleva esimerkki”, Metsi kertoo. 
 
Ihasalo on työskennellyt Granlundilla mm. rakennusautomaation johtavana asiantuntijana vuodesta 2011 
alkaen, joten yritys on hänelle tuttu. Hän jatkaa uusien tehtävien lisäksi myös työelämäprofessorina Aalto-
yliopiston Älykkäiden rakennusten teknologiat ja palvelut -tutkimusryhmässä.  
 
”Ihasalo oli näppärä valinta tähän tehtävään, sillä hänellä on erittäin hyvä käsitys aihepiiristä ja laaja 
tuntemus Granlundin toiminnoista ja eri osa-alueiden guruista. Etuna on lisäksi hänen työnsä Aalto-
yliopistossa, sillä tämä on meille erittäin tärkeä yhteistyötaho”, Metsi sanoo. 
 
”Työskentely Aallossa ja Granlundilla tukee erinomaisesti toisiaan, sillä pääsen yhdistämään alan uusimman 
teorian ja käytännön”, Ihasalo sanoo. 
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Heikki Ihasalo, digipäällikkö, 040 820 9623 / heikki.ihasalo@granlund.fi 
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