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Tekninen 
toimivuus



Sisäympäristö



Energia-
tehokkuus ja 
hiilijalanjälki



Turvallisuus



Tarvitaanko talotekniikan profiilinnostoa? 
Me kysyimme päättäjiltä!

Tulokset julkaistaan webinaarissa 13.10.2022. 
Ilmoittaudu mukaan www.granlund.fi

60 alan johtajaa ja vaikuttajaa haastateltiin

Päättäjien näkemykset talotekniikan roolista KiRa-alalla

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen Granlundin toimeksiannosta 
elo-syyskuussa 2022
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Miten talotekniikan rooli tulee muuttumaan rakennushankkeissa?
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Tulisiko jonkun tahon ottaa suurempi vastuu talotekniikasta 
rakennushankkeissa?
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n=kyllä, jonkun tahon pitäisi ottaa suurempi vastuu

Kenen seuraavista toimijoista tulisi ottaa suurempi vastuu 
talotekniikasta rakennushankkeissa?
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Tulisiko rakennushankkeessa olla: Talotekninen pääsuunnittelija?
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Tulisiko rakennushankkeessa olla: Talotekninen pääurakoitsija?
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Missä seuraavissa talotekniikan rakennushankkeisiin liittyvissä 
eri osa-alueissa on mielestäsi eniten kehitystarpeita? 
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Missä seuraavista talotekniikan osa-alueissa
näet kehitettävää?



Talotekniikan liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia

Moderniin talotekniikkaan pohjautuva älyrakennus luo turvallisen, terveellisen ja vastuullisen 
ympäristön toiminnalle. Kuinka tämä voidaan konkretisoida ja osoittaa business case -esimerkein 
ja siten parantaa tilaajien ja käyttäjien ymmärrystä ja panostusta?

Talotekniikkatoimijoiden roolin on muututtava datan tuottajista datan hyödyntäjiksi ja 
elinkaaripalvelujen tuottajiksi. Näin saadaan parempaa asiakaskokemusta ja elinkaarisäästöjä 
sekä kustannuksissa että hiilijalanjäljessä. 

Nykyiset rakentamisen ja kiinteistöjohtamisen prosessit eivät ole luoneet hyviä 
mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen. Tarvitaan uusia prosesseja, liiketoimintamalleja ja 
rooleja talotekniikan toimijoille.

Juuri nyt: energia-asiaan kaivataan kaiken tason ratkaisuja ja ratkaisijoita



What’s Next?

Yritykset kilpailevat omassa liiketoiminnassaan 
konkretisoimalla tutkimustuloksia. 

Talotekniikka 2030 -työ saadaan syksyllä 
käyntiin. Toimialan yritykset ottavat haasteen 
vastaan yhdessä tutkijoiden kanssa. 

Yhteinen visio alan sisällä ja yhdessä 
Building 2030 -hankkeen kanssa.

Toivotaan, että luodaan yhteisen kehittämisen 
avoin fiilis.

Vuosittaisesta Talotekniikka NEXT -seminaarista 
tulee alan yhteinen tärkeä päivä tapaamiselle, ajatustenvaihdolle, 
kehitykselle ja hauskanpidolle! 



Talotekniikka
rocks!
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