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Peikko Group vuonna 2018: Kasvu 20 % – liikevaihto 225 MEUR 
 
Peikko Group, johtava maailmanlaajuinen betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittyvä yritys, teki vuonna 2018 
ennätyksellisen liikevaihdon 224,8 miljoonaa euroa (187,7 MEUR vuonna 2017). Kasvua edellisestä vuodesta oli lähes 20 %. Tulos 
ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 7,9 miljoonaa euroa (10,1 MEUR vuonna 2017).  

Peikko Group 2018 2017 Muutos 

Liikevaihto 224,8 MEUR 187,7 MEUR 19.8 % 

Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) 7,9 MEUR 10,1 MEUR -21.8 % 

Taseen loppusumma 149,6 MEUR 123,3 MEUR 21.3 % 

Henkilöstö keskimäärin 1 778 1 558 14.1 % 
 

Huolimatta liikevaihdon voimakkaasta yli 37 miljoonan euron kasvusta, Peikko pystyi vastaamaan asiakkaiden kysyntään. Palvelutason 
ylläpitäminen sekä panostukset tuotantokapasiteettiin ja prosesseihin aiheuttivat Peikolle kuitenkin ylimääräisiä kustannuksia, joilla oli 
vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. 

Vuonna 2018 Peikon kokonaisinvestoinnit jatkuivat edelleen erittäin korkeina, ja ne olivat yli 20 miljoonaa euroa (21 MEUR vuonna 
2017). Tärkeimpiä investointeja olivat muun muassa ison 30 000 m2:n tehdaskiinteistön osto Bukarestissa Romaniassa ja Pietarissa 
Venäjällä sijaitsevan tehtaan kone- ja laitehankinnat. Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen aikana Peikko aloitti myös uusien 
tehdastilojen rakentamisen Ras Al Khaimahissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.  

Vuonna 2018 Peikko esitteli rakennesuunnittelukumppaneilleen uuden Peikko Designer® DELTABEAM SELECT -esivalintaohjelmiston. 
Ohjelmalla on jo yli 4 000 aktiivista käyttäjää, ja se osaltaan tulee vaikuttamaan DELTABEAM®-välipohjajärjestelmän käyttöön tulevina 
vuosina.  

Peikko otti vuonna 2018 käyttöön Trimblen TEKLA 3D-mallinnusohjelmiston toiminnoissaan ja tarjoaa nyt asiakkailleen TEKLA Model 
Sharing -yhteistyömahdollisuutta DELTABEAM®-projekteissa. Tämä uusi työskentelytapa parantaa rakennustyömaan tehokkuutta ja 
yhteistyötä eri osapuolten, kuten rakennesuunnittelijoiden, rakennusyhtiöiden ja Peikon, välillä. Tätä 3D-mallinnusohjelmistoa hyödyntää 
Peikolla tällä hetkellä jo yli 70 käyttäjää.  

”Meillä on hieno Peikko-tiimi, joka on osaltaan mahdollistanut yrityksemme nopean kasvun. On myös upeaa huomata se luottamus, jota 
asiakkaamme ovat osoittaneet meitä peikkolaisia, meidän tuotteitamme ja palvelujamme kohtaan. Vuoden 2019 tavoitteenamme on 
jatkaa kasvua, mutta maltillisesti. Tuomme vuoden aikana useita uusia tuotteita markkinoille. Rakennusalan suurimmassa 
tapahtumassa huhtikuussa, Saksan BAUMA-messuilla, lanseeramme jo kaksi uutta tuotetta,” kertoo Topi Paananen, Peikko Group Oy:n 
toimitusjohtaja.     

Lisätietoja: 
Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Oy, puh. 050 384 3001, sähköposti: topi.paananen@peikko.com  

Jakelu: Keskeinen media, Peikon internetsivut  

Peikko Group lyhyesti: 
Peikko Group Oy on johtava maailmanlaajuinen betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittyvä yritys. Peikon 
innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. Peikolla on 
myyntitoimistot yli 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa, ja 
sertifioitua tuotantoa 8 maassa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Peikko Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 225 
miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö ja sen palveluksessa on yli 1 800 ammattilaista. Lisätietoja: 
www.peikko.com. 
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