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Luvut ja faktat 2017-11-24

750 M€ Kiinteistö- ja 
teollisuusteknikkaa

120 toimipistettä

+ 5 000
Työntekijää 

Skanska, PEAB, NCC, Veidekke, 
JM, SCA, Vattenfall, 
TeliaSonera, Borealis, Volvo, 
Eon, Billerud, Akademiska Hus, 
Kunnat,  Sairaalat

Assemblin on yksi suurimmista talotekniikan palvelutaloista 
Pohjoismaissa. Päätoimialueemme ovat talotekniikka, 
automaatio, energiatehokkuus, tekniset palvelut ja 
linjasaneeraukset. Projektimme vaihtelevat merkittävän 
suurista aina pienempiin ja keskisuuriin projekteihin.
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Liikevaihto 750 miljoonaa € 
(2016) 

n. 120 eri paikassa

Care & Cure, Commercial and 
Private real estate, Transport, 
Stadiums, Education



Liiketoiminta-alueemme 2017-11-24

Talotekniikka

Toteutamme kustannustehokkaasti ja 
laadukkaasti talotekniikan KVR-projektit, LV-, 
IV- ja sähköprojektit, turva- ja 
telejärjestelmät sekä liike- ja toimistotilojen 
sekä teollisuuskiinteistöjen taloteknisen 
korjausrakentamisen.

Automaatio

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme 
kiinteistöautomaation kokonaisratkaisuja. 
Autamme asiakkaitamme myös 
kiinteistöautomaation muutostöissä ja 
modifioinneissa sekä teollisuusautomaatio-
ratkaisuiden suunnittelussa ja käyttöönotossa.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus- ja elinkaaripalvelut tarjoavat 
asiantuntemusta rakennuksen elinkaaren eri 
vaiheisiin aina uudisrakennuksista haastaviin 
saneerauskohteisiin. Oikea-aikaiset ja oikein 
mitoitetut toimenpiteet takaavat sen, että 
kiinteistöistä on saatavissa maksimaalinen 
tuotto.

Tekniset palvelut

Assemblin on kiinteistönhuollon 
ammattilainen, joka pitää toimitiloistasi 
hyvää huolta. Toimitilasi ovat aina laadukkaat 
ja häiriöttömät, mikä lisää liiketoimintaa sekä 
koko kiinteistön houkuttelevuutta. 
Suunnittelemme, mitoitamme ja toteutamme 
ylläpidon ja huollon oikein kiinteistön 
elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Linjasaneeraus

Tavoitteenamme on asukasystävällinen 
putkistoremontti. Tehokkuuttamme lisää se, 
että myös tekninen valmiutemme on 
huippuluokkaa. Saat meiltä parhaan 
asiakaspalvelun, parhaan kustannusten 
ennakoitavuuden, parhaan teknisen laadun 
huipputuotteilla varustettuna.
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Silotek-esivalmisteet

Silotek® on markkinoiden ainoa 
putkiremonttikohteittain räätälöitävä 
talotekniikkaelementti. Silotek® -
talotekniikkaelementti on jopa neljä 
kertaa nopeampi asentaa perinteiseen 
asennukseen verrattuna.



Clarion Hotel Helsinki 2017-11-244



Harald Herlin -oppimiskeskus 2017-11-245
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Valvonta-alakeskukset eli VAK 2017-11-247
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2017-11-2410
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Menestykseen vaadittavia tekijöitä 2017-11-24

*Persoonalliset valmiudet

*Luovuus ja innovatiivisuus

*Sosiaaliset taidot

*Kokemuksen hyödyntäminen

*Motivaatio ja energia
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Rakennamme tulevaisuutta 2017-11-24

Lähde: The Space Between Us (2017)
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2017-11-24

Kysymyksiä?
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