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Lehdistötiedote 

 

25 VUOTTA SUOMESSA – GRUNDFOS JUHLII UUTTA TOIMISTOAAN 

 

Grundfos on tanskalainen pumppuvalmistaja, joka tuottaa vuodessa yli 16 miljoonaa pumppua. Yhtiön 
päätuotteita ovat lämmityksessä ja ilmastoinnissa käytettävät kiertovesipumput ja muut teollisuudessa, 
vedenjakelussa, jäteveden käsittelyssä ja annostelussa käytettävät keskipakopumput. Pumppujen lisäksi 
Grundfos valmistaa vakio- ja uppomoottoreita sekä huippuluokan elektroniikkaa, jolla voidaan seurata ja 
ohjata yksittäisiä pumppuja ja pumppausjärjestelmiä.  

Vuonna 1945 perustettu yhtiö työllistää noin 18 000 henkeä yli 80 maassa. Suomessa Grundfosin 
palveluksessa on noin 120 henkilöä myynnissä, tuotekehityksessä sekä pumppaamojen valmistuksessa. 
Grundfos-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli yli 3,2 miljardia €. 

Toukokuussa 2015 Grundfosin suomalainen myyntiyhtiö Oy Grundfos Pumput Ab ja tuotantoyhtiö Oy 
Grundfos Environment Finland Ab muuttivat saman katon alle Vantaan Trukkikujalle. Tässä Grundfosin 
suomalaisessa osaamiskeskuksessa yhdistyvät sekä kansainvälinen tuotekehitys, pumppaamosuunnittelu, 
huolto että myynti.  

 

Rakennus 

Grundfosin uudessa toimitilassa on noin 5500 m2 lattiapinta-alaa, joista 3000 m2 on huolto- ja 
tuotekehityshallien käytössä. Kiinteistössä on myös Grundfosin oma ruokala, henkilökunnan liikuntasali 
sekä huoltoautojen pesuhalli.  

Rakennusliike Lehdon rakentaman Grundfos-kiinteistön suunnittelussa ja rakentamisessa on otettu 
huomioon Grundfosin vahvojen ympäristöarvojen mukaisesti BREEAM-sertifikaatin (vastaa LEED Gold –
sertifikaattia) vaatimukset. Tämä näkyy mm. sijaintivalinnassa, valaistus- ja muussa 
työympäristösuunnittelussa sekä energiataloudellisissa materiaaleissa ja ratkaisuissa.  

  

Tuotekehitys, laboratorio ja pumppaamovalmistus 

Grundfos arvostaa suomalaista tietotaitoa jätevesipumpuista, sillä suomalaisilla on pitkät perinteet 
kunnallisista jätevesijärjestelmistä. Trukkikujalla työskentelee noin 20 suunnittelun ja tuotekehityksen 
ammattilaista osana Grundfosin kansainvälistä tuotekehitystoimintaa. Myös jätevesipumppujen globaali 
asiakastuki on sijoittunut Trukkikujalle. 

Uudessa toimitilassa tuotekehityksellä on käytössään laboratorio ja pumppujen testiallas. Laboratoriossa 
voidaan rakentaa pumppujen prototyyppejä, tehdä tarkkoja 3D-mittauksia, tutkia materiaaleja ja lujuuksia 
sekä testata pumppuja ja moottoreita. Suomen suurimmassa testialtaassa voidaan puolestaan testata sekä 
uusien että vanhojen pumppujen energiatehokkuutta sekä toimintojen vastaavuutta tehdasasetuksiin 
huollon jälkeen.  

Grundfos Environment Finlandin pumppaamotuotanto on yhä Joutsassa, missä kokoonpannaan PE- ja 
lasikuitusäiliöt. Yksikkö toimii myös konsernin pumppaamovalmistuksen osaamiskeskuksena. 

  

http://www.grundfos.fi/
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Talotekninen ja kunnallistekninen huoltopalvelu 

Vantaan toimipisteessä on hyvin varustellut huoltotilat sekä taloteknisille että kunnallisteknisille tuotteille. 
Hallien toteutuksessa on huomioitu työturvallisuus, ergonomia ja hygieniasäädökset. Huollossa voidaan 
testata kaikki talotekniset tuotteet, mm. porakaivo- ja paineenkorotuspumput, sekä uppopumput. Isot 
uppopumput, aina 550 kW asti, voidaan koekäyttää tuotekehityksen testialtaassa. Työtä helpottamaan 
huoltohalliin on asennettu 8 Konecranesin siltanosturia, joilla voi nostaa jopa 10 000 kg taakkoja kauko-
ohjaimen avulla.  

 

Osaamiskeskuksessa yhdistyy eri ammattilaisten tietotaito 

Tuotekehityksen ja huollon lisäksi Trukkikujalla toimii Grundfosin Suomen hallinto-organisaatio sekä 
kotimaan myynti. Yhteisen toimipisteen ansiosta eri osastojen ammattilaiset pystyvät työskentelemään 
saumattomasti yhteen. Tästä hyötyvät erityisesti myynti, jonka apuna ovat alan erikoissuunnittelijat ja 
asiantuntijat, sekä tuotekehitys ja huolto, jotka voivat erilaisten asiakasprojektien myötä vaikuttaa 
Grundfosin globaaliin tuotekehitykseen. Lopullisen hyödyn saa asiakas, joka voi olla varma, että jokaisen 
pumppu- ja pumppaamosovelluksen takana on parasta mahdollista ammattitaitoa.  

 

 

 

Lisätietoja: 

Mikael Strandell, toimitusjohtaja, Oy Grundfos Pumput Ab 
mstrandell@grundfos.com, 040 732 8409 

Kaisa Ojajärvi, toimitusjohtaja, Oy Grundfos Environment Finland Ab 
kojajarvi@grundfos.com, 050 404 9058 

Jari Järvenpää, huoltopäällikkö, Oy Grundfos Pumput Ab 
jjarvenpaa@grundfos.com, 0400 735 073 

Olli Piispanen, tuotekehityspäällikkö, Oy Grundfos Environment Finland Ab 
opiispanen@grundfos.com, 050 596 8005 
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