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Granlund on talotekniikkasuunnittelun, kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen 
asiantuntijakonserni. Yhtiö panostaa voimakkaasti innovaatio- ja kehitystoimintaan. Toiminnan keskiössä on hyvinvoinnin 
edistäminen rakennetussa ympäristössä. Granlundilla työskentelee noin 900 asiantuntijaa 20 kotimaan toimipisteessä. 
Toimipisteet löytyvät lisäksi Dubaista, Shanghaista, Sheffieldista (UK) ja Malmöstä. Liikevaihto vuonna 2017 oli 71 M€. 
www.granlund.fi 

 
 
 

 
Insinööritoimisto LVI-Planor Oy liittyy Granlund-konserniin  
Yrityskauppa Granlund Kuopio Oy:n kanssa vahvistaa paikallista LVI-osaamista  
 
Granlund Kuopio Oy vahvistaa toimintaansa Itä-Suomen alueella hankkimalla paikallisen 
Insinööritoimisto LVI -Planor Oy:n osakekannan. Granlund on noin 900 asiantuntijaa työllistävä 
talotekniikka-alan suunnittelu-, konsultointi- ja ohjelmistokonserni, joka toimii Suomessa 20 
paikkakunnalla.  
 
Yrityskaupan myötä Granlund Kuopio Oy vahvistaa LVI-suunnittelun osaamistaan. Insinööritoimisto LVI-
Planor Oy on vuonna 2006 perustettu kuusi henkilöä työllistävä asiantuntijayritys, jolla on pitkä 
kokemus LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelun lisäksi myös taloteknisestä valvonnasta. 
 
”LVI-Planor tuo vahvaa LVI-suunnittelun osaamista Granlund Kuopio Oy:lle sekä vahvistaa näin 
jalansijaamme alueen johtavana talotekniikan suunnittelijana, lisäksi saamme asuntosuunnitteluun 
kokemusta ja osaamista”, Granlund Kuopio Oy:n toimitusjohtaja Tommi Miettinen kommentoi. 
 
Yhtiöiden välinen yrityskauppa astuu voimaan 1.12.2018 ja LVI-Planorin henkilöstö siirtyy Granlund 
Kuopion työntekijöiksi 1.12.2018 alkaen. LVI-Planorin toimitusjohtaja Jorma Kauppinen siirtyy Granlund 
Kuopiolle asunto-ja toimitilasuunnittelun liiketoimintajohtajaksi vastaamaan ja kehittämään palveluita, 
ja Juhani Palm siirtyy suunnittelupäälliköksi. Jatkossa yritys tulee toimimaan Granlund Kuopion tiloissa. 
 
”Toiminnan kehittäminen on tärkeä asia yritystoiminnassa ja tämä yrityskauppa oli meille keino siihen”, 
kommentoi LVI-Planor Oy:n toimitusjohtaja Jorma Kauppinen. 
 
Granlund Kuopio Oy on yksi Granlund-konsernin vanhimpia tytäryhtiöitä, joka on perustettu vuonna 
1969. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 61 rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijaa. Taloteknisen 
suunnittelun lisäksi vahvoja osaamisalueita ovat mm. puhdastilasuunnittelu, tutkimus- ja 
kehitystoiminta sekä kiinteistönpidon palvelut. Asiakkaita ovat niin sairaalat ja terveyskeskukset, 
teollisuus, julkinen sektori, toimistot ja liiketilat kuin asuinrakennukset. Granlund Kuopion suurimpia 
projekteja tällä hetkellä ovat mm. Kuopion yliopistollisen sairaalan Uusi Sydän -hanke, OYS 
Tulevaisuuden sairaala -hanke, Savonlinnan uusi pääterveysasema, Imatran Mansikkalan koulukeskus, 
Kuopion Museo sekä Iisalmen terveyskeskuksen vaihe 2. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli yli 5 M€.  
 
 
 
Lisätiedot:  
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Jorma Kauppinen, Insinööritoimisto LVI-Planor Oy:n toimitusjohtaja, 044 5453 158,  
jorma.kauppinen(a)lvi-planor.fi 


