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INNOVAATIOT INNOVAATIOT

R akentamisessa, kiinteistökehitykses-

sä, infrarakentamisessa sekä teolli-

suudessa toimiva Peab painottaa 

kilpailukyvyssään di� erointia ja asia-

kaslähtöisyyttä. Toimitilojen kehittämisestä ja 

rakennuttamisesta vastaavan liiketoimintajohta-

ja Peter Lindebergin mukaan nykyaikaisen yri-

tyksen on oltava dynaaminen ja ajan trendeissä 

kiinni.

”Digitalisaatio on mullistanut työtavat ja -me-

netelmät ja se tuo myös paljon mahdollisuuksia 

kiinteistökehitykseen.”

Nykypäivän rakennuksilta vaaditaan tehok-

kuutta ja joustavuutta: työnteko ei ole enää 

paikkaan sidottu, vaan usein tiloihin rakenne-

taan erilaisia vyöhykkeitä, joista löytyy erilaisil-

le työskentelytavoille ja tarpeille sopivat tilat. 

Kun tilat räätälöidään yrityskohtaisesti, voi-

daan optimoida  tilankäyttö sekä samalla taata 

korkea viihtyvyys.

”Tilojen on tuettava yrityksen liiketoimintaa, 

neliöiden oltava tehokkaat ja henkilöstön voi-

da hyvin.” Lindebergin mukaan yhtälö on mah-

dollinen hyvällä suunnittelulla. Tuottavuus 

tunnetusti nousee, kun ihmiset voivat hyvin ja 

ovat tyytyväisiä - uudet tilat toimivat kimmok-

keena: ”Muutos on aina haaste. Autamme asi-

akkaitamme tässä asiassa, tarjoamme kaikki 

asiantuntijapalvelut onnistuneen muutospro-

sessin läpiviemiseksi.”

Yksi pohjoismaiden 
suurimmista 
rakennusyhtiöistä, 
Peab, näyttää uuden 
suunnan hyvin 
perinteiseksi ja 
konservatiiviseksi 
koetulla alalla.

INNOVOINTI LÄHTEE STRATEGIASTA

Asiakaslähtöisyys ei ole Peabin kohdalla sana-

helinää. Hetki sitten valmistuneen asiakastyy-

tyväisyystutkimuksen huipputulos osoitti, että 

paljon on tehty oikein. Lindeberg painottaa, 

että aikaisemmin on koitettu pähkäillä yrityk-

sen sisällä, mitä asiakas haluaa. Nyt hyödyn-

netään verkostoja ja kuunnellaan asiakasta. 

Eteenpäin ei ajeta vain tiettyä trendiä, kuten 

monitilaratkaisua, joka ei välttämättä sovi kai-

kille yrityksille.

”Emme tukeudu pelkästään markkina-

dataan, vaan innovoimme uusia palveluita ja 

tuotteita, joita asiakas ei osannut etukäteen toi-

voa.” Lindebergin mukaan innovoinnin tulee 

lähteä strategiasta, olla osa liiketoimintaa ja nä-

kyä johtamisessa: ”On luotava sellainen ilma-

piiri, jossa innovointi on mahdollista. Jokainen 

meistä, avainkumppanimme tai asiakkaamme 

voi olla se, joka löytää uuden idean ja tämä hil-

jainen tieto tulee osata hyödyntää” w

"Innovoimme 
uusia palveluita ja 

tuotteita, joita asiakas 
ei osannut etukäteen 

toivoa"

INNOVAATIOT

Peab hyödyntää 
rohkeasti digitalisaatiota 

konservatiivisella alalla

VIRTUAALIMALLI MAHDOLLISTAA TILAN HAHMOTTAMISEN 
MAHDOLLISIMMAN TODENMUKAISENA JO ENNEN 
RAKENNUSVAIHETTA

Peabilla innovoinnissa hyödyn-

netään muun muassa olemas-

sa olevan teknologian jalosta-

mista uusiin käyttötarkoituksiin. 

Virtuaalisovelluksia on ollut mark-

kinoilla jo jonkun aikaa, niiden hyö-

dyntäminen todellisiin asiakastar-

peisiin on kuitenkin ollut pientä.

”Uuden tilan hahmottaminen  ja 

tarpeiden määrittäminen on pape-

rilla vaikeaa, joten kehitimme yh-

teistyökumppanimme kanssa so-

velluksen, jolla asiakas ei pelkästään 

hahmota, vaan pääsee myös suun-

nittelemaan omia tilojaan virtuaa-

limallin avulla”, liiketoimintajohta-

ja Peter Lindeberg summaa. Tämä 

mahdollistaa, että asiakas voi jo en-

nen rakennusvaihetta pohtia, miltä 

rakennuksessa näyttää ja ovatko tilat 

viihtyisät sekä riittävän tilavat.

”Yhdessä sisustussuunnitteli-

jamme kanssa varmistamme op-

timaalisen tilaratkaisun jokaiselle 

asiakkaallemme jo ennen sen val-

mistumista.” Tämä myös varmistaa 

sen, ettei muuton jälkeen tarvita 

suuria ja kalliita muutostöitä.

Peter Lindebergin mukaan työkulttuuriin on luotava sellainen ilmapiiri, jossa innovointi on 
mahdollista. Jokainen meistä, avainkumppanimme tai asiakkaamme voi olla se, joka löytää 
uuden idean ja tämä hiljainen tieto tulee osata hyödyntää.


