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AVAINLUVUT
Granlund-konsernin toiminta oli vuonna 2018 voitollista, ja yhtiön vakavaraisuus 
ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Kaikkien Granlund-konserniin kuuluvien yhtiöiden 
liikevaihto ja operatiivinen tulos olivat tyydyttävällä tasolla, ja osa yhtiöistä pääsi 
erinomaiseen tulokseen.

Konsernin liikevaihto kasvoi noin 14,4 % edellisestä vuodesta noin 81,4 
miljoonaan euroon. Käyttökate kasvoi edellisestä vuodesta noin 18,2 % ja nousi 15 
%:iin. 

Henkilöstölle maksettava kokonaistulospalkkio on noin 5 miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstö kasvoi 87 hengellä. Vuoden lopussa asiantuntijoita 
työskenteli Granlundilla jo 895 henkeä.

Liikevaihto

Liikevoitto Henkilöstö vuoden lopussa
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Osa konserniyhtiöistä  
ylsi erinomaiseen 
tulokseen.

2017 20182016
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

71,2 M€

61,7 M€

M€

81,4 M€

0

2

4

6

8

10

12

8,4 M€

7,1 M€

Liikevoitto 
liikevaihdosta 11,8 %11,5 %

M€

10,4 M€

12,7 %

2017 20182016 2017 20182016
0

125

250

375

500

625

750

875

1000

henkilöä

808
706

895

2017 20182016
0

1

2

3

4

5

6

4,1 M€

2,7 M€

M€

5,0 M€

2017 20182016

4,1 M€
4,4 M€

0

1

2

3

4

5

M€

4,8 M€
6 % konsernin 
liikevaihdosta

Granlund  |  Vuosikertomus 20182 Granlund  |  Vuosikertomus 2018 3



MARKKINAKATSAUS
Päättyneen vuoden aikana rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla elettiin jäl-
leen erittäin positiivisessa markkinatilanteessa. Kiinteistökauppojen määrä 
Suomessa oli lähellä ennätystasoa, ja suuria rakennushankkeita jatkui ja 
käynnistyi. Loppuvuodesta spekuloitiin asuntorakentamisen supistumisella, 
mutta määrä näyttäisi säilyvän korkeana.    

Konsernin työtilanne pysyi hyvänä koko vuo-
den. Rakentamisen vahva markkinatilanne heijastui 
suunnitteluun ja konsultointiin. Suunnittelupalvelut ovat 
Granlundin selkäranka, ja niiden kehitys jatkui vakaana. 
Talotekniikkasuunnittelijoilla oli vilkas vuosi. Julkinen 
rakentaminen, kuten sairaalat ja pääkaupunkiseudun 
jättihankkeet, asuntorakentaminen ja linjasaneeraukset 
toimivat rakentamisen vetureina. Erityistä vilkastumista 
nähtiin loppuvuodesta suurissa kouluhankkeissa, jois-
ta merkittävä osa oli niin sanottuja elinkaarihankkeita. 
Lisäksi ainakin kuudessa Suomen kaupungissa valmis-
teltiin monitoimiareenahankkeita. Suuret projektit jat-
kuivat ja työllistivät pääosin suurimpia toimijoita. Suh-
dannekäännettä odoteltiin syksyllä, mutta lähes kaikki 
merkittävimmät toimijat lähtivät vuoteen 2019 vahvalla 
tilauskannalla.

Korjausrakentaminen kantoi hyvin. Suomen mark-
kina on saavuttanut vaiheen, jossa korjausrakentaminen 
on myös jatkossa suurin rakentamisen sektori. Silmiinpis-
tävää on, että varsinkin urakointisektorilla liikevaihdon 
kasvattaminen korjausrakentamisessa näyttää olevan 
huomattavasti helpompaa kuin kannattavuuden.

Energiatehokkuusprojektit yleistyivät selvästi. 
Kestävän kehityksen tavoitteet ja pitkän aikavälin kus-
tannussäästöt yhdessä valtion tukien, teknologioiden 
halventuneen hinnan ja markkinoiden tarjonnan kasvun 
kanssa kannustivat kiinteistönomistajia uusiin energiarat-
kaisuihin. Markkinoilta löytyy jo monipuolista tarjontaa 
itse ratkaisuihin, rahoitukseen, säästötakuisiin ja projek-
tien läpivientiin. 

Ohjelmistoliiketoiminnassa tasainen kehitys 
jatkui.  Markkinoilla on paljon uusia startup-yrityksiä 
sekä Suomessa että kansainvälisesti. Niiden osuus on 
kuitenkin vielä pieni ja markkinoita hallitsevat edelleen 
perinteiset tuotteet ja toimijat. Kiinteistöalan ohjelmistot 
ovat erittäin hintakilpailtu markkina, jota hallitsevat muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta suhteellisen pienet 
toimijat. Jatkossa jää nähtäväksi saadaanko markkinalle 
enemmän kansainvälisiä toimijoita vai tapahtuuko esi-
merkiksi Pohjoismaiden tasolla yritysjärjestelyjä.  

Monien suurten kiinteistönomistajien peruskiinteistöjär-
jestelmät, kuten kiinteistörekisteri- ja vuokravalvontaoh-
jelmistot, ovat yhä pienten paikallisten toimijoiden käsi-

Rakentamisen 
vahva markkina-
tilanne heijastui 
suunnitteluun ja 
konsultointiin.
Pekka Metsi

alaa ja olleet käytössä jo pitkään. Tämä tarkoittanee, 
että kilpailutusprojekteja nähdään lisää lähiaikoina. 

Innovaatio- ja kehitystoiminnassa merkittävä KIRA-Di-
gi-hanke päättyi. Rakennus- ja kiinteistöalan kehi-
tysyhteistyö jatkuu digitaalisessa ekosysteemissä, 
KIRA-InnoHubissa. Business Finland rahoitti monia kon-
sortiohankkeita ja startup-yrityksiä. Pitkään alan haa-
veissa elänyt ”tietoväylä” sai uutta potkua, kun Tilaa-
javastuu Oy:n kehittämä markkinapaikkaekosysteemi 
Platform of Trust polkaistiin liikkeelle 10 miljoonan euron 
rahoituksella ja merkittävillä tukijoilla.
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, 
viimeisin tieto 31.12.2018.        

Suunnittelu-  ja konsultointialan tilauskanta Suomessa

Lähde:Teknologiateollisuus ry:n 
tilauskantatiedustelun vastaaja-
yritykset, viimeisin tieto 31.12.2018.      

Toimitusjohtaja Pekka Metsi luotsaa Granlundia vahvaan kasvuun.
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Granlundin nykyinen 
liiketoimintastrategia julkistettiin 
vuonna 2016. Strategian 
pääkehitysalueita ovat 

• ihmisten hyvinvoinnin nostaminen
kaiken tekemisen tavoitteeksi

• nykyisten liiketoiminta-
alueiden markkinajohtajuuden
vahvistaminen

• kansainvälisyys

• uusien digitaalisten palvelujen
jatkuva kehitys

Strategian toteutusta seurataan 
johtamisjärjestelmällä, joka kuvaa 
valittujen mittareiden avulla eri 
osa-alueita. Kokonaisuudessaan 
strategia on toteutunut 
hämmästyttävän hyvin ja 
suunnitelmien mukaan.

Hyvät tulokset rohkaisivat Granlund 
Oy:n emoyhtiön hallituksen 
asettamaan vuoden lopulla uuden 
”tulevaisuuskomitean”. Sen tehtävänä 
on luoda konseptitason suunnitelma 
Granlund2025-tavoitteista.

LIIKETOIMINTA
Talotekninen suunnittelu
Granlundin markkinaosuus kehittyi positiivisesti vuoden 2018 aikana. Ennakko-
käsitys vuodesta ei pitänyt täysin paikkaansa, koska suuria tai keskisuuria pro-
jekteja käynnistyi lähes yhtä tiiviiseen tahtiin kuin edellisinä vuosina, ja Granlun-
dinkin suunnittelutoiminta kasvoi yli 10 %.

Suurimmat hankkeet olivat edellisvuoden tapaan vaativia sairaala-, infra- ja lii-
kerakennusprojekteja. Merkittävänä uutena lisäyksenä mukaan tulivat koulujen 
elinkaarihankkeet ja monissa kaupungeissa valmisteltavat monitoimiareena-
hankkeet.

Taloteknisessä suunnittelussa pääkehityssuunta vuonna 2018 oli Lean-ajattelun 
ja -toimintamallien kehittäminen. Osassa projekteista haetaan akuuttia paran-
nusta käytännössä havaittuihin kehityskohteisiin, kuten tuottavuuteen. Osassa 
tähdätään pidemmälle kohti automatisointia, mikä vaatii toteutuakseen uusia 
ohjelmistoja ja koneoppimisen kehittämistä.

Granlundin 
suunnittelu-
toiminta 
kasvoi 
yli 10 %.

Asiakastyytyväisyys

Henkilöstötyytyväisyys ja suosittelijuus
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Granlundin asiakassegmentit 2018

Muut 15 %

Pankit ja 
vakuutusyhtiöt 6 %

Infra 7 %

Valtiot ja kunnat 21 %

Rakennusliikkeet 12 %

Teollisuus 6 %

IT-teknologia 3 %

Kauppa 8 %

Terveydenhuolto 20 %

Asunto-osakeyhtiöt 2 %

Suurimpia vuoden 2018 aikana käynnistyneitä 
projekteja olivat muun muassa:

Laakson sairaala (Helsingin kaupungin terveyskeskussairaala)

Lapin keskussairaalan laajennus Rovaniemellä

Oulun yliopistollisen keskussairaalan uudistus

Iisalmen Terveyskampus

Helsingin yliopiston 
päärakennuksen peruskorjaus

Luottamuksellinen datakeskusprojekti

Tampereen yliopistollisen sairaalan 
aikuispsykiatrian uudisrakennus

Vaasan keskussairaalan 
H-uudisrakennus

Wärtsilä Oyj:n Vaasan 
tuotanto- ja tuotekehitystilat 

Mansikkalan koulukeskus Imatralla

Jokirinteen oppimiskeskus 
Kirkkonummella.
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Ohjelmistoliiketoiminta
Ohjelmistoliiketoiminnan päätuote oli edelleen 
ylläpidon johtamisjärjestelmä Granlund Mana-
ger. Ohjelmistotuotekehityksen pääteemoina 
olivat vuonna 2018 muun muassa datan tehok-
kaampi hyödyntäminen ja analytiikka.  Liiketoi-
minta kasvoi noin 15%.

Mobiilien toimintamallien avulla tietoa on käy-
tettävissä yhä monipuolisemmin ajasta ja pai-
kasta riippumatta, mikä luo edellytykset parem-
malle laadulle ja tehokkaammalle toiminnalle. 
Kun alustatalous valloittaa maailmaa, integraa-
tiot ja API-rajapinnat saavat ohjelmistokehityk-
sessäkin merkittävämmän roolin. 

Kotimaassa Granlund Manager -ohjelmistojen 
suurin projekti oli ylläpitojärjestelmän käyttöön-
otto kaikissa S-ryhmän kiinteistöissä. Tiukassa 
aikataulussa yhteistyö toimi ja ohjelmiston käyt-
töönotto lähes 2 000 kohteessa onnistui sovi-
tussa aikataulussa. 

OP-ryhmän kanssa sovittiin vuoden aikana 
koko ryhmän kattavasta ohjelmistotoimitukses-
ta. Käyttöönotto jatkuu alueittain vuoden 2019 
aikana. Lisäksi Granlund toteutti lukuisia kiinteis-
tönhoidon mitoitus- ja auditointitoimeksiantoja 
muun muassa Turun kaupungille ja Senaat-
ti-kiinteistöille.

Granlund Managerin kansainvälisen liiketoi-
minnan suhteellinen kasvu oli merkittävä, vaikka 
volyymi jäi vielä melko pieneksi. Potentiaalisin 
markkina-alue on Lähi-itä, jossa on kumppa-
nuuksien kautta päästy yhteistyöhön alueen 
suurimpien yhtiöiden kanssa. Kiinassa lupaavin 
asiakassegmentti on hotelliala.

Lähimarkkina-alueilla Pohjoismaissa ja Baltias-
sa kasvu jatkui. Kansainvälisesti tärkeitä avauk-
sia olivat muun muassa Hilton-hotellit ja ABB:n 
tehdaskompleksi Kiinassa sekä kumppanin 
AlSaher International yhtiön kautta mm. huol-
toasemat UAE:ssä. Yhteistyö myös Lulu-kaup-
pakeskuksissa on alkanut Lähi-idässä. Konk-
reettisen kuvan markkina-alueen erityispiirteistä 
antaa 10 moskeijan pilottihanke Yhdistyneissä 
arabiemiirikunnissa. 

Tekniikalla ja sitä 
tukevalla järjestelmällä 
voidaan varmistaa, 
että museoesineet ovat 
ihmisten ihailtavissa 
vielä seuraavinakin 
vuosisatoina.

www.granlund.fi/uutiset/virtuaalinen-
kiinteisto-kansallisaarteiden-turvana

Konsultointiliiketoiminta
Granlundin konsultointipalveluiden pääteemoi-
na olivat vuonna 2018 energiapalvelut, omai-
suudenhallinta ja Lean-rakentaminen. Muita 
konsultoinnin palvelualueita olivat muun muassa 
korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut, data-
keskuskonsultointi, digitaaliset kiinteistöpalvelut 
ja erilaiset tekniset selvitykset.

Liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan noin 
20 % ja suurin kasvu tuli energiatoimialalta. 
Granlundin marraskuussa julkaisema ener-
giajohtamisen markkinatutkimus vahvisti omalta 
osaltaan näkemystä kiinteistö- ja rakennusalan 
merkittävästä roolista ilmastonmuutoksen hillin-
nässä. Uudis- ja peruskorjaushankkeiden elin-
kaari- ja energiakonsultoinnin lisäksi myös kun-
nossapidon aikaiset energiatehokkuushankkeet 
lisääntyivät. 

Energiantuotannon osaamista vahvistettiin viime 
vuonna Greenfield Nordic Ltd:n yrityskaupalla. 

Energiajohtamis-
palveluilla kattavat 
energiansäästöt 
Suomen Yliopisto-
kiinteistöille.

www.granlund.fi/asiakkaat/
syk-energiajohtaminen

Samalla konsernin kansainvälinen toiminta laa-
jeni Isoon-Britanniaan, jossa on tällä hetkellä 
kysyntää kaukolämpö- ja kaukokylmäselvityk-
sille. Konsultoinnin kansainvälinen projektitoi-
minta jatkui Pohjoismaissa, Baltiassa ja Kiinassa. 

Rakentamiseen liittyvissä palveluissa koros-
tuivat Lean-rakentamisen menetelmät, kuten 
kustannusohjaus, Big Room -koordinointi, Last 
Planner -menetelmän käyttö ja reaaliaikainen 
tiedonhallinta. Lean-rakentamista konsultoitiin 
niin sairaala-, teollisuus- ja hybridirakentamisen 
kohteissa kuin elinkaarikouluhankkeissakin.

Kiinteistö- ja ympäristöjohtamisessa oli erittäin 
vilkas Due diligence -palveluiden vuosi. Tiedolla 
johtamisen teema korostui. Tiedon visualisoinnin 
ja dynaamisen raportoinnin rooli kasvaa edel-
leen. Kunnossapidon johtamisen palveluissa on 
ominaista pitkäjänteinen kumppanuus yritysten 
kiinteistöomaisuuden hallinnassa. 

Kuva: Senaatti-kiinteistöt
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Korjausrakentaminen
Vuonna 2017 perustetun korjausrakentamisen osaston 
vuosi oli erittäin positiivinen. Toiminta kasvoi 37 %, ja kan-
nattavuus oli hyvä. Osastoa työllistivät monipuoliset korja-
ushankkeet aina museoista ja vankiloista asuinrakennusten 
peruskorjauksiin.

Menestyksessä tärkeitä olivat pitkäaikaiset asiakassuhteet. 
Merkittävissä asiakkuuksissa Granlund huolehtii kaikista 
korjauksissa tarvittavista asiantuntijapalveluista, myös ra-
kennuttamisesta. Myös taloyhtiöpalvelut kehittyivät suotui-
sasti, vaikka markkina on kovasti kilpailtu. 

Korjausrakentamiselle on luotu virtuaaliorganisaatio, jonka 
kautta jaetaan osaamista ja kehitetään yhteisiä pelisään-
töjä. Koulutus on tärkeä osa toimintaa, ja muun muassa 
valvontaosaamista on kehitetty vuoden aikana merkittävillä 
panostuksilla.

Mission Critical
Mission Critical -osasto on erikoistunut datakeskusten ja 
muiden toiminnallisesti kriittisten tilojen suunnitteluun. Osas-
to kasvoi ja teki koko vuoden ajan hyvää tulosta, vaikka 
markkina ei kehittynyt aivan odotusten mukaan.

Vuoden 2018 valmistui Telia Helsinki Data Center, joka 
on suurin Suomeen koskaan rakennettu avoin datakeskus. 
Granlund teki projektin toteutussuunnittelun LVISA-suun-
nittelusta turvajärjestelmiin ja tietoverkkoihin sekä vastasi 
kohteen käyttöönottotehtävistä. Projekti on saanut kunnia-
mainintoja kuten Euroopan energiatehokkain datakeskus.

Muiden Pohjoismaiden aggressiivinen veropolitiikka veti 
suurimmat datakeskusinvestoinnit pois Suomesta. Myös 
Mission Critical -osasto avasi pelin Ruotsissa ja sai kaksi 
merkittävää projektia. Hyvä yhteistyö hollantilaisen Royal 
HaskoningDHV:n kanssa jatkui, vaikka suuret projektit Suo-
messa päättyivät.

Granlund 
rakennuttaa ja 
valvoo Aleksanterin 
teatterin näyttämön 
ja katsomon vesi-
katon uudistamista.

www.granlund.fi/uutiset/
140-vuotias-aleksante-
rin-teatteri-saa-uuden-
katon

Telia Helsinki 
Data Center on 
suurin avoin 
datakeskus, joka Suo-
meen on 
koskaan rakennettu.

www.granlund.fi/asiakkaat/
telia-helsinki-data-center 

Vuonna 2017 
perustetun korjaus-
rakentamisen 
osaston vuosi oli 
erittäin positiivinen. 
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Erikoissuunnittelu
Erikoissuunnittelun palvelut perustuvat muun muassa valaistuk-
sen, AV- ja esitystekniikan, palontorjunnan sekä tele- ja turva-
tekniikan erityisosaamiseen. Erikoissuunnittelua tarvitaan lähes 
kaikissa Granlundin suunnitteluprojekteissa, ja lisäksi asiantunti-
jat tekevät omia asiakasprojektejaan. 

Erityisen mielenkiintoisia projekteja vuonna 2018 olivat muun 
muassa Finavian Helsinki-Vantaan Aukio ja Fortumin uuden 
pääkonttorin showroom. Uuteen lastensairaalaan kehitetyt rat-
kaisut korostavat valon ja äänen käyttöä terapeuttisena väli-
neenä.

Erikoissuunnittelijat kehittivät vuoden aikana kouluihin immersii-
visiä oppimisympäristöjä, joissa kokonaisvaltaista audiovisuaa-
lisuutta luodaan opetustilaan panoraamaprojisointien ja tilaää-
nen avulla. Vuonna 2018 käynnissä olivat myös Finlandia-talon 
hankesuunnittelu ja Kansallisteatterin esitystekninen suunnittelu.

Digitaaliset 
kiinteistöpalvelut
Vuonna 2017 perustettu Digitaaliset kiinteistöpalvelut -osasto 
pyrkii kohentamaan suomalaisten kiinteistöjen toimintaa siten, 
että rahaa ja energiaa säästyy, samalla kun sisäolosuhteet säi-
lyvät optimaalisina. Palvelut perustuvat kiinteistöistä saatavaan 
jatkuvaan datavirtaan, tehokkaisiin analytiikkatyökaluihin ja 
huippuasiantuntijoiden tekemiin johtopäätöksiin. 

Osaston toiminta lähti vuonna 2018 hienosti käyntiin ja sai 
markkinoilla erittäin suotuisan vastaanoton. Seurantapalveluun 
saatiin uusia kohteita niin, että tuhannen kohteen raja lähestyy. 
Myös kohteiden toiminnan varmistaminen ja ongelmien nopea 
korjaus takuuaikana ovat osoittautuneet toimivaksi palveluko-
konaisuudeksi.

Jatkossa osaston tavoitteena on muuttaa ylläpidon liiketoimin-
tamalleja. Kun manuaalista työtä korvataan datalla ja ana-
lytiikalla, luodaan ekosysteemi, jossa erilaiset toimijat voivat 
rikastuttaa tietosisältöjä ja hyödyntää samaa dataa. Toteutus 
onnistuu selvästi nykyisiä toimintatapoja edullisemmin. Lopputu-
loksena on tyytyväinen ja hyvin informoitu tilojen käyttäjä. 

Fortumille 
luotiin näyttävä ja 
yhtä aikaa yksinker-
tainen sekä toimiva 
AV-konsepti.

www.granlund.fi/asiakkaat/
fortum 

Digitaalisilla 
kiinteistöpalveluilla 
huolehditaan 
Elisan toimitilojen 
olosuhteista.

www.granlund.fi/uutiset/
digitaalisilla-kiinteistopalve-
luilla-huolehditaan-elisan-
toimitilojen-olosuhteista 

Kuva: Elisa Oyj
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Innovaatiotoiminnassa olivat vuoden aikana esillä erityisesti uusien teknologioiden soveltaminen 
ja datan virtaaminen sekä sitä kautta koneoppimisen hyödyntäminen. Granlund panosti sekä in-
novaatio- ja kehitystoimintaan että yhteistyöhön startupien ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Vuonna 2018 innovaatio- ja kehitystoimintaan investoitiin 4,8 miljoonaa euroa. Se on noin 
11 % emoyhtiön ja 6 % koko konsernin liikevaihdosta. Merkittävinä ulkopuolisina rahoituslähteinä 
olivat Business Finland, KIRA-Digi-hanke ja EU:n TK-rahoitus.

INNOVAATIO- JA 
KEHITYSTOIMINTA

Suomessa Granlund toimi rahoittajana Aalto-yliopiston Building 2030 -projektissa (rakennusalan uudet 
ja tehokkaammat toimintamallit), VTT:n HumanTool-projektissa (yksilöllisten lämpöolosuhteiden huo-
miointi) ja Oulun yliopiston RAIN-projektissa (rakentamisen integraatiokyvykkyys ja yhteistyö). 

Tärkeimmät Business Finland -rahoitteiset kehitysprojektit 
vuonna 2018 olivat:

• BIMLIFE (BIM-based life cycle management for energy-optimized 
buildings), jossa kehitetään yhdessä Saksan suurimman tutkimuslaitoksen 
Fraunhofer-instituutin kanssa kansainvälisille markkinoille tietomalleja 
hyödyntävää kiinteistöjen ylläpidon alustaa

• VIRPA-C ja VIRPA-D, joissa kehitettiin kiinteistön käyttöä sekä käyttäjää 
tukevia palveluja ja ohjelmistoja

• REINO, jossa kehitettiin kaukolämmön kysyntäjouston hyödyntämistä 
kiinteistöissä

• VARPU, joka oli Euroopan suurimpia kehityspanostuksia VR/AR-
teknologioiden hyödyntämisessä

• Smart Otaniemi, joka muodostaa testialustan uusille  
energiaratkaisuille ja ekosysteemeille

• WaterSmartDC, jossa kehitetään älykkäitä ja   
energiatehokkaita järjestelmäratkaisuja konesaleihin.

Vuonna 2018 yhtiö 
oli mukana kahdessa 
EU-rahoitteisessa 
projektissa:

• NewTREND-projekti 
– Horizon 2020: New 
integrated methodology 
and tools for retrofit 
design towards a next 
generation of energy 
efficient and sustainable 
buildings and districts

• eTEACHER-projekti 
– Horizon 2020: 
End-users tools 
to empower and 
raise awareness of 
behavioural change 
towards energy 
efficiency.

Granlund panosti 
sekä innovaatio- 
ja kehitystoimintaan 
että yhteistyöhön 
startupien ja tutkimus-
laitosten kanssa. 
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ÄLYKKÄÄT KIINTEISTÖT
Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, mutta samalla innostavaa. 
Erilaisia skenaarioita voidaan luoda loputtomasti. Granlund on omassa 

innovaatiostrategiatyössään visioinut erilaisia tulevaisuusmalleja.
Granlund on myös mukana Aalto-yliopiston vetämässä Building 2030 

-hankkeessa, jossa kehitetään rakennusalan yhteistä tulevaisuuden visiota.

YHTEINEN EKOSYSTEEMI 
KAIKKIEN KÄYTÖSSÄ

Kiinteistöalalle on muodostunut yhteinen ja ylei-
nen digitaalinen ekosysteemi, joka perustuu muu-
tamaan globaaliin standardiin. Potentiaalisina 
voidaan nähdä esimerkiksi GoogleBuilding tai 
AmazonBuilding sekä tietysti Platform of Trust 
-alustat. 

Suunnittelussa luodut tietomallit ja niitä tukevat datava-
rastot yhdistyvät osaksi ekosysteemiä. Rakentajat hyö-
dyntävät yhteensopivilla sovelluksillaan alustasta löyty-
vää kaikille yhteistä suunnittelutietoa. Alustojen käyttöön 
houkuttelevat niistä ladattavat ilmaiset sovellukset, kuten 
CAD-, laskenta- ja hankintaohjelmistot. 

Suurin osa rakentamisen tekniikkaratkaisuista tehdään 
massaräätälöidyillä tuotteilla, jotka kootaan sopiviksi ko-
konaisuuksiksi tehtaissa. VR- ja AR-teknologia ovat arki-
päivää asennustöissä, ja ihmiset käyttävät niitä robottien 
ohjaamiseen ja vähäisten fyysisten työsuoritusten ennak-
kosuunnitteluun. 

DIGITAALINEN KAKSONEN SEURAA 
RAKENNUKSEN ELINKAARTA 

Jokainen laite saa jo valmistusvaiheessa tunnisteen ja tar-
vittaessa IoT-anturoinnin. Samalla kun työmaa etenee, 
tieto täydentyy jo suunnitteluvaiheessa tuotettuun digitaa-
liseen kaksoseen. Teknisten järjestelmien käyttöönotto ja 
yhdistäminen tehdään yksinkertaisilla mobiilisovelluksilla. 

Talotekniikassa on siirrytty täysin langattomaan tiedonsiir-
toon, joka perustuu uuteen XG-standardiin. Teknologian 
myötä on mahdollista tuottaa käyttöenergiaa laitteille, 
jolloin yksittäisten pilveen kytkettyjen laitteiden ylläpidon 
ongelma on ratkaistu. Laitteet osaavat itse analysoida 
huolto- ja korjaustarpeensa kehittyneen tekoälyn ohjaa-
mana. Fyysisen huoltoihmisen vierailu rakennuksessa on 
harvinaista.

ÄLYKKÄÄT RATKAISUT TUOVAT 
LISÄARVOA TOIMISTOYMPÄRISTÖÖN

Asiantuntijatyö on muuttunut täysin ajasta ja 
paikasta riippumattomaksi. Toimistotyön miellyt-
tävyyttä lisätään kaikkien käytössä olevilla pal-
veluportaaleilla. Päivittäisten palvelujen, kuten 
ruokakaupan, lounaan ja kuntosalin, tarjonta on 
liitetty palveluportaaliin, josta itselleen voi räätä-
löidä haluamansa paketin. 

Kaikki data ja ohjelmistot ovat pilvipalveluissa, ja tunnis-
tautuminen tapahtuu fyysisesti, esimerkiksi silmän- tai kas-
vontunnistuksella. Äänikomennot ovat pääasiallinen ihmi-
sen ja teknologian välinen kommunikointimuoto.  

Toimiston lähes kaikki pinnat ovat ohutlevynäyttöjä, joihin 
saa yhdellä komennolla viritettyä oman tai tiimin digitaali-
sen työympäristön. Olosuhde- ja hallintanäytöt osoittavat 
tilojen sisäolosuhteet, jotka on trimmattu henkilöiden miel-
tymysprofiilien mukaan.

MARKKINAMUUTOS 
– KUKA SELVIYTYY VOITTAJANA?

Kiinteistöjen omistamisessa, hallinnassa ja ylläpi-
dossa olennaista on valtavien tietomassojen hal-
linta. Kilpailussa voittavat ne yritykset, joilla on 
kyky hallita dataa ja tuottaa siihen pohjautuvia 
supertehokkaita palveluja.

Käyttäjille tieto on avointa. He voivat valita haluamansa 
tilan sijainnin, ominaisuuksien ja mieltymysten perusteella. 
Vuokrat peritään todellisen käytön mukaan automaatti-
sesti kirjautuvien käyttömäärien perusteella. Kiinteistöjen 
hallinnan ja ylläpidon markkinoita eivät hallitse yritykset, 
joilla on eniten isännöitsijöitä ja huoltomiehiä palkkalistoil-
laan. Tärkeintä on ymmärtää ihmisten muuttuvia vaatimuk-
sia ja tuottaa heille digitaalisten kanavien kautta tarjon-
taa, johon fyysiset elementit vastaavat.

TULEVAISUUDEN
MILTÄ ALALLA NÄYTTÄÄ 

VUONNA 2030?

Huoltotoiminta perustuu tarpeen-
mukaisuuteen ja ennakoituvuuteen 
kehittyneen tekoälyn ohjaamana.

Rakennuksen ovi 
aukeaa automaattisesti, 
kun ihmiset tunnistetaan 

kasvotunnistuksella.

Äänikomennot ovat pääasiallinen 
ihmisen ja teknologian välinen 

kommunikointimuoto.  

Työtilaan on 
valittu lämpötilan, 

kosteuden ja 
valaistuksen 
asetusarvot 

tiimin jäsenten 
mieltymysten 

mukaan.

Digitaalisten kanavien kautta 
tuotetaan tarjontaa, johon 

fyysiset elementit vastaavat.

Ohjelmistojen 
käyttö on ilmasta, 

kun data luovutetaan 
alustan käyttöön.

VR- ja AR-teknologia 
ovat arkipäivää 
asennustöissä.

KOHTI TULEVAISUUTTA

Muutos on rakennus- ja kiinteistöalalla väistämätöntä. 
Aikataulu on kuitenkin auki: mistä tulee se vääntö, joka pakottaa 
toimialan uudistumaan? Granlund haluaa omassa toiminnassaan 
olla myös muutoksen tekijä. Uskomme, että uudistuneessakin 
toimialassa asiantuntijoille on monenlaisia rooleja tarjolla. 
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NÄKYMÄT 
VUODELLE 
2019
Vuoden 2019 alussa suhdannetilanne vaikuttaa kaikilla 
Granlundin toimialoilla positiiviselta. Konserni lähtee 
uuteen vuoteen ennätysmäisen suurella tilauskannalla, 
jossa suurien projektien määrä on merkittävä. Myös 
uusia hankkeita on vireillä runsaasti.

Sairaalasuunnittelun osuus säilyy vuonna 2019 
erittäin korkealla tasolla. Pääkaupungin suurimmat 
infrahankkeet alkavat hiipua, mutta uutta potkua 
odotellaan muun muassa Pisara-radasta, 
monitoimiareenoista ja elinkaarihankkeista.

Konsultointiliiketoiminnan odotetaan kehittyvän 
positiivisesti, samoin kotimaan ohjelmistoliiketoiminnan. 
Kansainvälisessä ohjelmistoliiketoiminnassa odotetaan 
merkittävää kehitystä varsinkin Lähi-idässä. Baltian 
markkinoilta odotetaan kasvua.

Suurimmat riskit vuoden 2019 kehityksen jarruna 
ovat mahdollisesti toteutuvat kansainväliset 
taloudelliset kriisit, jotka voivat vaikuttaa äkillisesti 
markkinakorkoihin. 

MUUTOKSET  
KONSERNIRAKENTEESSA
Granlund-konserni oli mukana vuoden 2018 aikana neljässä yrityskaupassa. 

• Tammikuussa 2018 Granlund Turku Oy hankki Sähkösuunnittelu Lauri Pyyhtiä Oy:n koko osakekannan.

• Granlund Consulting Oy osti tammikuussa Greenfield Consulting Oy:n koko osakekannan ja enemmistön 
Greenfield Nordic Ltd:n osakekannasta. Greenfield tarjoaa energiantuotannon ja energiaverkkojen sekä 
energiantuotantoteknologioiden konsultointia Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

• Granlund Kuopio Oy vahvisti jalansijaansa alueen johtavana talotekniikan suunnittelijana ostamalla 
Insinööritoimisto LVI Planor Oy:n koko osakekannan.  Kauppa toteutui joulukuussa, ja samalla planorlaiset 
siirtyivät Granlund Kuopion työntekijöiksi. 

• Granlund Oy osti joulukuussa enemmistön jyväskyläläisen Easytec Oy:n osakekannasta. Yhtiö fuusioidaan 
myöhemmin osaksi Granlund Jyväskylä Oy:tä. Easytec on Jyväskylän alueen arvostetuin sähkösuunnittelija, 
mikä täydentää hienosti Granlundin palvelutarjontaa Keski-Suomessa.

GRANLUND 
TAMPERE OY

GRANLUND 
TURKU OY

GRANLUND 
LAHTI OY

GRANLUND 
JOENSUU  OY

GRANLUND
CHINA

GRANLUND
CONSULTING

GRANLUND
MIDDLE EAST

GRANLUND 
OULU OY
Petri Vuorre

Anssi Pesonen

Pertti Ihalainen

Pekka Hjelm

Risto Suojanen

Miia Anttila

David Leff-Hallstein

Pasi Oksanen

Greenfi eld 
Nordic Ltd

Pekka Metsi

GRANLUND OY
(EMO)

Porvoo

HelsinkiLohja
Espoo

GRANLUND
SAIMAA OY

GRANLUND
KUOPIO OY

GRANLUND
RIIHIMÄKI OY

GRANLUND
POHJANMAA OY

GRANLUND 
ROVANIEMI OY

Tommi Miettinen

Pekka Pajuniemi

Risto Havo

Riku Bitter

Jukka Kärki

Kouvola

Imatra

Lappeenranta

Kuopio

Savonlinna

Riihimäki

Hämeenlinna

Vaasa

Seinäjoki

Kokkola

GRANLUND 
JYVÄSKYLÄ OY

Jari Manninen

Easytec Oy

Robert Clark

Heikki Leppisaari

Granlund-konsernin 
verkosto vuoden 2018 
lopulla: 
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#granlundoy

Granlund Oy
Malminkaari 21, PL 59

00701 Helsinki
granlund@granlund.fi
Puh. 010 7592 000

» granlund.fi


