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Mikä on älykäs
kylpyhuonemoduuli?
Fira Modules yhdistää kylpyhuonemoduulin ja talotekniikan älyratkaisuksi,
joka tehoaa rakennushankkeiden yleisimpiin kipupisteisiin. Älykkäässä
kylpyhuonemoduulissa on mukana lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja
tiedonsiirtoliitännät.
Tuomalla modulaariset ratkaisut suunnittelun lähtökohdaksi, tulemme
yhdessä mullistamaan rakennusalan.

TEHOKKAAMPI SUUNNITTELUPROSESSI KATTAVILLA
RAKENNEKIRJASTOILLA
UUDENLAINEN KYLPYHUONEEN KÄYTTÄJÄKOKEMUS
MASSARÄÄTÄLÖITÄVILLÄ SISUSTUSRATKAISUILLA
ENNAKOITAVAT JA YLLÄTYKSETTÖMÄT TALOTEKNIIKAN
KUSTANNUKSET
SISÄTÖIDEN JA KORJAUSKÄYNTIEN MÄÄRÄ VÄHENEE
MERKITTÄVÄSTI
HELPOMPI OLOSUHTEIDEN HALLINTA TYÖMAALLA
SISÄÄNRAKENNETUT ANTURIT JA ÄLYTOIMINNOT
PALVELEVAT RAKENTAJIA, RAKENNUSTA JA ASUKKAITA

MODULES
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MODULAARISUUS ON
RAKENTAMISEN
TULEVAISUUTTA
Modulaarisuus nostaa käyttäjäkokemuksen uudelle tasolle. Räätälöitävä massatuotanto tuo suunnittelijoille, rakentajille,
rakennuttajille, kiinteistönomistajille ja asukkaille runsaasti vaihtoehtoja, hyvin suunniteltuja yksityiskohtia ja
käytettävyyttä. Valvotussa tehdasympäristössä tapahtuva esivalmistus ja testaus takaavat moduulien korkean laadun.
Rakentamisprosessissa kylpyhuoneet suunnitellaan yleensä asunto ja projekti kerrallaan. Suunnittelussa on paljon
huomioitavia seikkoja, koska kylpyhuoneissa käytetään useita talotekniikan järjestelmiä ja liittymiä. Esimerkiksi tilan
kosteudenkestävyys ja viemäröinnin toimivuus on varmistettava. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä kylpyhuoneen
laatuun, kokoon, ulkonäköön ja materiaalien valintaan. Fira Modules on kehittänyt ratkaisun, joka säästää aikaa ja
resursseja sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa.

SUUNNITTELIJOILLE
JA RAKENTAJILLE

1.

MODULAARISUUS
SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA
Pohjapiirrustuksissa voidaan
käyttää monipuolisen
tuoteperheen valmiita mittoja.
Fira Modules yhdistää kylpyhuonemoduulin ja
talotekniikan (LVIS) älyratkaisuksi, joka tehoaa
rakennushankkeiden yleisimpiin kipupisteisiin.
Ratkaisun mukana tulee lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-,
sähkö- ja tiedonsiirtoliitännät. Kun suunnittelun
lähtökohtana käytetään modulaarista tuoteperhettä,
ei kylpyhuoneita ja talotekniikkaa tarvitse
suunnitella joka projektille erikseen.
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2.

YHDISTÄ MODUULI
RAKENNUKSEEN

Moduuli sisältää valmiiksi
suunniteltua talotekniikkaa ja
teknisiä yksityiskohtia. Moduulin
liitännät mahdollistavat helpon
yhdistettävyyden.
Fira Modulesin ratkaisu on helppo yhdistää
suunnitelmiin. Vakiotyyppisten ratkaisujen
ansiosta kylpyhuoneita ei tarvitse suunnitella
erikseen jokaista asuntoa ja kohdetta varten.
Moduuleihin on suunniteltu, rakennettu ja testattu
valmiiksi useimmat talotekniikan ratkaisut, myös
äänieristykseen ja palotekniikkaan liittyvät
yksityiskohdat.

RAKENNUTTAJILLE
JA ASUKKAILLE

3.

TEHOKKAAMPAA
RAKENTAMISTA PIENEMMILLÄ
KUSTANNUKSILLA
Fira Modulesin ratkaisu mahdollistaa
tehokkaamman aikataulutuksen ja
kannattavuuden
rakentamisvaiheessa
Valmiiksi sisustetut kylpyhuonemoduulit asennetaan
rakentamisvaiheessa laatan päälle tai lasketaan
kuiluun. Asennuksen jälkeen moduulit on helppo
kytkeä käyttöön. Ratkaisu soveltuu välipohjallisiin
rakenteisiin, joissa käytetään ontelolaattoja tai
Luja-Superlaattoja, sekä paikalla valettaviin
rakenteisiin. Viivästyksiä ja lisäkustannuksia on
helpompi hallita, kun laadunvarmistus ja likimäärin
puolet asuntoihin liittyvästä sisustustyöstä tehdään
valvotussa tehdasympäristössä. Modulaarinen
rakentaminen on ylivoimaisesti nopeampaa kuin
perinteinen kylpyhuonerakentaminen. Kokonainen
kuilu voi valmistua jopa puolessa päivässä.

4.

VERRATON
KÄYTTÄJÄKOKEMUS
Sisustusratkaisut tarjoavat
kattavan valikoiman tyylikkäitä
vaihtoehtoja. modulaarisen
kalusteseinän ansiosta asukkaat
voivat päivittää sisustusta helposti.
Asukkaat voivat valita materiaalit ja sisustuksen,
jopa saunan, omien tarpeidensa ja toiveidensa
mukaisesti. Moduulien toiminnallisuus ja tyyli ovat
suunniteltu käyttäjää ajatellen, tekijöinä ovat
toimineet huippuluokan sisustussuunnittelijat ja
teolliset muotoilijat. Kylpyhuonemoduulin
sisäänrakennetut sensorit ja älytoiminnot tuovat
jokaiseen asuntoon ja koko rakennukseen yhden
älykkään järjestelmän. Järjestelmä mahdollistaa
pääsyn reaaliaikaiseen tietoon, kuten sähkön ja
veden kulutukseen sekä ilmanlaatuun.

MODULES
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BATHROOM
2.0 SERIES
Kylpyhuonemoduuli, joka huomioi suunnittelijan,
rakentajan ja asukkaan. Bathroom 2.0 -tuoteperhe
helpottaa suunnittelua, selkeyttää rakentamista ja tuo
asukkaiden elämään ripauksen luksusta.
Kylpyhuonemoduulien tuoteperhe koostuu Heartista,
Heatista ja Ministä.
Massaräätälöinti tuo asukkaiden käyttöön laajan
valikoiman vaihtoehtoja.
Verraton käyttäjäkokemus syntyy hyvin
suunnitelluista yksityiskohdista ja
käytettävyydestä.
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HEART 4,5 M2
heart on tuoteperheen ydinmoduuli. se on suunniteltu soveltumaan
eri tyyppisiin asuinkerrostaloihin.
Kylpyhuonemoduuli on saatavilla oikea- ja vasenkätisenä.

Heart moduulin perustasoon sisältyvät kalusteet ja talotekniikka:
Pesuallashana, suihkusekoittaja, seinään kiinnitettävä WC-istuin, pyyhekoukut, pyyhekuivain, sähkökeskus, pistorasiat ja katkaisijat, ledivalaistus, kylpyhuoneen lämmitys (lisävarusteluna vesikiertoinen lattialämmitys ja lisälämpölähde), laakaovi, jakotukkikaappi, suihkulasi/-verho kiskolla, täyslaminaattinen suihkun väliseinä, neljä lankapyykkikoria, käyttövesinousut ja kaksi pystyviemäriä.
Tutustu tuotteisiin ja materiaaleihin suunnitteluohjeessa.
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HEAT 4,5 M2 + 2,5 M2
heart ydinmoduulia voi laajentaa saunalla, heat -moduulilla.
Kylpyhuonemoduuli on saatavilla oikea- ja vasenkätisenä.

Heat moduulin perustasoon sisältyvät kalusteet ja talotekniikka:
Pesuallashana, suihkusekoittaja, seinään kiinnitettävä WC-istuin, pyyhekoukut, pyyhekuivain,
sähkökeskus, pistorasiat ja katkaisijat, ledivalaistus, kylpyhuoneen lämmitys (lisävarusteluna vesikiertoinen lattialämmitys ja lisälämpölähde), laakaovi, jakotukkikaappi, suihkulasi/-verho kiskolla,
täyslaminaattinen suihkun väliseinä, neljä lankapyykkikoria, käyttövesinousut ja kaksi pystyviemäriä. Saunamoduuli sisältää lasiseinän ja -oven, puupaneloinnin ja -lauteet, valot ja sähkökiukaan.
Tutustu tuotteisiin ja materiaaleihin suunnitteluohjeessa.
10
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MINI 3,5 M2
mini on tuoteperheen kompakti versio heartista. se sopii täydellisesti
pieniin asuntoihin tai toimii toisena kylpuhuoneena isommissa
asunnoissa.
Kylpyhuonemoduuli on saatavilla oikea- ja vasenkätisenä.

Mini moduulin perustasoon sisältyvät kalusteet ja talotekniikka:
Pesuallashana, suihkusekoittaja, seinään kiinnitettävä WC-istuin, pyyhekoukut, pyyhekuivain,
sähkökeskus, pistorasiat ja katkaisijat, ledivalaistus, kylpyhuoneen lämmitys (lisävarusteluna vesikiertoinen lattialämmitys ja lisälämpölähde), laakaovi, jakotukkikaappi, suihkulasi/-verho kiskolla,
täyslaminaattinen suihkun väliseinä, neljä lankapyykkikoria, käyttövesinousut ja kaksi pystyviemäriä.
Tutustu tuotteisiin ja materiaaleihin suunnitteluohjeessa.
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TYYLIT
VALITSE RAIKKAISTA SKANDINAAVISISTA JA KLASSISISTA TEEMOISTA

budget

basic
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Kustannustehokas perusratkaisu, jossa käytettävyydestä ja elinkaarikestävyydestä ei ole tingitty.

Klassinen sisustus on varma valinta. Tarkkaan valitut värit ja kestävät
materiaalit viimeistelevät kokonaisuuden.

northern light

Polar night

Seinien marmorikuviot tuovat sisustukseen ylellisyyden tuntua ja tummat yksityiskohdat tekevät valaistuksesta kiinnostavan. Kauniit klassiset
materiaalit ilahduttavat vaativintakin makua.

Kotoisa tyyli, jossa on aavistus tummia sävyjä. Harmoninen värimaailma
luo rauhallisen tunnelman tilaan. Valkoiset yksityiskohdat luovat kontras13
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tia ja korostavat harmaansävyistä tyyliä.

MODULAARISET KALUSTEET
• Kylpyhuonemoduulissa on modulaarinen
seinä, jonka standardisoidun kiinnitysjärjestelmän avulla kalusteita voi vaihtaa käytön
aikana vesieristystä rikkomatta. Asukkaat
voivat päivittää kalusteita asumisen aikana
Fira Modulesin mallistosta.
• Kaapit ovat kestävää ja korkealaatuista puristelaminaattia
• Seinään kiinnitetty WC-istuin
• Laaja valikoima johtavien merkkien
vesikalusteita, esimerkiksi Oras ja Tapwell
• Pesualtaan materiaalina on posliinia tai
komposiittia

PINNAT
• Suurten ja näyttävien
keramiikkalaattojen käyttö
onnistuu Firan ainutlaatuisen
suunnittelu- ja valmistustavan
ansiosta
• Huomaamattomat saumat
• Rakenteelliset ratkaisut
tekevät kylpyhuoneesta
helpon huoltaa ja siivota
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KATTO JA VALAISTUS
• Himmennettävä epäsuora
valaistus tekee kylpyhuoneen
käytöstä miellyttävää, kun
valaistuksen voi säätää aina
sopivaksi siivouksesta
kylpylätunnelmaan
• Teknistä huoltoa helpottavat
katon tarkastusluukut
• Kattolämmitys on saatavilla
lisävarusteena

SUIHKUSEINÄ
• Ylelliset liukuvat lasiovet
katosta lattiaan
• Toimii suihkutilan ovena ja
suojaa pyykinpesukonetta –
toimivaa ja esteettistä

LATTIAKAIVO
• Virtaviivaisen kaivokourun
ansiosta vesi virtaa
lattiakaivoon sujuvasti
• Moduulissa voidaan käyttää
yksisuuntaisia lattian
kallistuksia ja vastaavasti
suurempia laattoja, jolloin
tuloksena on elegantti ja
moderni kylpyhuone

MODULES
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KAIKKI ASUMISEN OLENNAINEN
TIETO YHDESSÄ HELPOSSA
KÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ
ÄLYPUHELIMESSA TAI
TIETOKONEELLA

ÄLYOMINAISUUDET
MYYDÄÄN ERIKSEEN
LIGHT

SMART

EXTRA

•
•

Lämpötilan ja kosteuden mittaus

•

•

Huoneiston vedenkulutuksen
mittaus

Samat ominaisuudet kuin
”Light”-versiossa

Samat ominaisuudet kuin ”Smart”
-versiossa

•

Avoin rajapinta rakennusautomaation ja talotekniikan liitäntöjä varten

•

•

Mahdollistaa olosuhdeseurannan
rakentamisen aikana

Patentoitu betonirakenteen
kosteudenmittausjärjestelmä

•

Ekologinen lattialämmityksen
termostaatti vesi- tai sähkökäyttöön

•
•

Peltien ohjaus

•
•
•
•
•
•
•
•

Koti- ja taloautomaatio

•

Vesivuotojen tarkkailu ja syötön
katkaisu

•

Langattomat lisävarusteet: lämpötila/
kosteus, palovaroitin, ilmanlaatu jne.
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Langaton tukiasema ja rajapinta
lisäosille

MyAir ilmastoinnin ohjaus
Energiankulutuksen optimointi
Sähköiset ohjauslaitteet
Valaistuksen ohjaus
Energiankulutuksen mittaus
Lämmityksen optimoinnin ohjaus
Huoneistokohtaiseen kulutukseen
perustuva laskutus (vesi ja sähkö)

SENSORITEKNOLOGIA JA
ÄLYPALVELUT
VEDENMITTAUS JA VESIVUOTOVAHTI
Moduuli mittaa vedenkulutusta innovattivisesti lähes reaaliaikaisesti, jolloin tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi vuotojen havaitsemiseen.

ILMANVAIHTO
Moduuli tuo käyttöön huoneiston ilmanvaihtoyksiköiden kaikki tiedot ja asetukset etänä ilman erillistä
kaapelointia. Toteutus sopii sekä hajautettuihin että keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin.

LÄMMITYS
EcoDesign -direktiivi asettaa uusia ehtoja sähkölämmitykselle. Fira Modulesin älykäs
kylpyhuonemoduuli helpottaa haastetta tarjoamalla kaikki direktiivin vaatimat toiminnot. Sopii myös
vesikiertoiselle lämmitykselle.

ENERGIAMITTAUKSET
Älykäs kylpyhuonemoduuli voi mitata koko huoneiston sähkön- ja vedenkulutusta, lämmin
käyttövesi mukaan lukien. Tällöin asukkaat saavat jatkuvasti reaaliaikaista tietoa energiankulutuksesta.

RAKENNEMITTAUKSET
Rakennuksen elinkaarta käytön aikana mittaavat anturit asennetaan rakennusvaiheessa. Patentoitu
betonin kosteudenmittausmenetelmä tunnistaa alkavat ongelmat, jolloin niihin voidaan puuttua
ennen kuin lisävahinkoja ehtii syntyä.

LANGATTOMAT LISÄANTURIT
Älykkään Fira Modules -kylpyhuonemoduulin toiminnallisuuden laajentaminen käy helposti esimerkiksi
lisäämällä huonekohtainen lämpötila- ja kosteusmittaus. Moduuli toimii huoneiston antureiden
tukiasemana ja takaa parhaan mahdollisen kuuluvuuden ja toiminnan.

MODULES
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FIRA MODULES
PALVELUT LYHYESTI
MASSARÄÄTÄLÖINTI
Kylpyhuonemoduulien tuoteperheessä on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Asukas voi
päivittää moduulia helposti jopa asumisen aikana.

KULJETUS
Moduulit toimitetaan rakennustyömaalle sovitusti rakennusaikataulun mukaan.

ASENNUS
Moduulit asennetaan avaimet käteen -periaatteella.

TALOTEKNINEN NEUVONTA
Autamme asiakkaitamme sovittamaan moduulit hankkeen suunnitelmiin
talotekniikan ja rakenteiden osalta.

sensoriTEKNOLOGIA JA ÄLYPALVELUT
Moduulissa on asumista helpottavat ja turvallisuutta lisäävät sensorit. Älykäs moduuli
tuottaa tietoa eri tarpeisiin:
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•

vedenmittaus

•

ilmanvaihto

•

lämmityksen optimointi

•

energiankulutuksen mittaus

•

rakenteiden mittaus

•

muut langattomat sensorit

MODULAARISEN
RAKENTAMISEN EDUT
PERUSRATKAISU tai perinteinen moduuli
vs. FIRA MODULESIN RATKAISU

LISÄARVO
(esimerkki)

Suunnittelu

• Arkkitehtisuunnittelun, talotekniikan ja automaation
suunnittelun tarve vähenee.
• Suunnitelmia voidaan käyttää uudelleen.

Talotekniikka
(LVIS)

• Useimmat rakennuksen LVIS-järjestelmät on asennettu
moduuliin valmiiksi.
• Moduuli voidaan kytkeä suoraan käyttöön.
• Moduulissa on valmiiksi älytalon ominaisuuksia.

Asennus ja
työskentely
työmaalla

• Työnohjauksen tarve työmaalla vähenee.
• Vähemmän materiaalien ja jätteen ohjausta työmaalla.
• Yksinkertaisempi laadunvalvonta ja -tarkastus.

Hankkeen
kokonaisaikataulu

• Hankkeen kriittinen kulku voidaan suunnitella uudella
tavalla.
• Hankkeen valmistuminen voi nopeutua kuukausilla.
• Huomattava vaikutus työmaakustannuksiin, hankkeen
kulkuun, työn arvoon ja rahoituskuluihin.

Takuu ja elinkaari

• Yksinkertaistettu takuuprosessi.
• Päivitettävä moduuli ja älytoiminnot mahdollistavat
lisäpalvelut tuotteen käytön aikana.

*

1 058 €/
huoneisto

553 €/
huoneisto

720 €/
huoneisto

2 458 €/
huoneisto

120 €/
huoneisto

Säästö yhteensä

yhteensä
4 909 €/
huoneisto

* Tutkimme mielellämme, mitä lisäarvoa modulaarinen ratkaisu toisi hankkeeseesi

HANKKEEN AVAINMITTARIT
HAVAINNOLLISTAVA ESIMERKKIHANKE

PÄÄOMAN TUOTTO

ENNEN 41 %
NYT 47 %

TYÖMAAN
JOHTAMISTYÖN ARVO

PÄÄOMAN
KUSTANNUKSET

ENNEN 4 167 € /PV
NYT 4 545 € /PV

ENNEN 667 € /PV
NYT 611 €/PV

MODULES

19

20

ASIAKASTARINAT
AS.OY JÄRVENPÄÄN URHEILUKATU 15
Urheilukatu 15, kuusi moduulia
Skanska hyödynsi onnistuneesti Fira Modulesin kylpyhuonemoduuleja ja niiden talotekniikkaa Järvenpäässä. Kyseessä oli pilotti, joka johti tiiviimpään yhteistyöhön.
Yksittäisen kylpyhuonemoduulin asennus hoitui puolessa tunnissa.
Skanska antoi kylpyhuonemoduuleista ja asennuksesta hyvää palautetta, jonka avulla kehitettiin myös uutta
Fira Modulesin tuoteperhettä.

A-KRUUNU KIRKKONUMMEN TARUTIE
Tarutie 18, 83 moduulia
Kirkkonummen Tarutiellä olevat kaksi kerrostaloa olivat ensimmäiset rakennukset, joissa on käytetty Fira
Modulesin talotekniikka- ja kylpyhuonemoduuleja. Modulaarinen rakentaminen mahdollistaa valmiusasteen
kasvattamisen, kun osa sisävaiheista saadaan tehtyä valmiiksi tehtaalla. Tarutien taloihin valmistui yhteensä
83 vuokra-asuntoa. Asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita.
”Tämä oli ensimmäinen kohde, jossa näitä kylpyhuonemoduuleita pilotoitiin”, kertoo Fira Oy:llä ja Tarutien
työmaalla vastaavana työnjohtajana työskennellyt Juho-Pekka Koski.
Moduulit saatiin Kosken mukaan asennettua päällekkäin helposti. Uuden toimintatavan opettelu otti tietysti
aikansa, mutta loppuvaiheessa moduuleja saatiin asennettua yhden päivän aikana jopa kahdeksan.
”Fira Modulesilta oli väkeä auttamassa meitä ja katsomassa, että asennukset menevät niin kuin pitää”, Koski
jatkaa.
Kokonaisuutena yhteistyö Fira Modulesin kanssa sujui Kosken mielestä mutkattomasti. Hän kokee, että he
saivat tarvitsemansa tuen ja pystyneet puolestaan auttamaan Fira Modulesia tuotekehityksessä.

HANSAKALLIO 3
Hansakallio 3, 75 moduulia
Espoon Kauklahteen rakennettiin kaksi nelikerroksista taloa, joissa on yhteensä 75 huoneistoa. Kohde suunniteltiin erityisesti vanhuksia varten.
Kyseessä oli Suomen ensimmäinen kohde, jossa käytettiin yhdessä Luja-Superlaattoja ja älykkäitä Fira Modules -kylpyhuonemoduuleja.
Nämä uudet tuotteet tuovat merkittäviä parannuksia rakennustyömaiden arkeen. Kylpyhuonemoduulien
myötä työvaiheita jäi pois kymmenittäin.

MODULES
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TÄYDELLISTÄ KYLPYHUONETTA
METSÄSTÄMÄSSÄ
YHDESSÄ LISÄARVOA LUOMASSA BATHROOM 2.0 -TUOTEPERHEEN
KEHITYSKONSORTIOSSA

Fira Modules lähetti rakennusalan edelläkävijöille avoimen kutsun kehityskonsortioon, jossa kehitettiin
nykyinen 2.0 kylpyhuonemoduuli. Konsortion muodostivat kymmenen moniosaavaa yritystä ja yliopisto.
Konsortion yhteistyö alkoi kesäkuussa 2018. Ensimmäiset kolme kuukautta töitä tehtiin vaatimusten
määrittelyn parissa. Tämän jälkeen työ suuntautui vaatimukset ja kustannustavoitteet täyttävään tekniseen konseptiin, ja ensimmäinen tuote valmistui vuoden lopussa.
Konsortio toi kehitystyöhön erityistä asiantuntemusta. Konseptiin sisällytettiin suunnittelun, rakentamisen, kiinteistönomistajien ja loppukäyttäjien näkökulmat.
Konsortion jäsenet:
Skanska – maailman kuudenneksi suurin rakennusliike
Varte – suomalainen rakennusliike, 100 miljoonan euron arvoinen perheyritys
Kojamo – Suomen suurin kiinteistönomistaja (salkun arvo noin 4,7 miljardia euroa)
Sato – Suomen toiseksi suurin kiinteistönomistaja (salkun arvo noin 2,5 miljardia euroa)
VAV – suuri vuokra-asuntoyhtiö (hallinnoi yli 10 000:ta asuntoa)
Ramboll – johtava insinööri-, suunnittelu- ja konsulttitoimisto
Sweco – johtava insinööri-, suunnittelu- ja konsulttitoimisto
Kanttia2 – modulaarisiin konsepteihin erikoistunut arkkitehti- ja suunnittelutoimisto
Pinto Design – tuotekehitykseen ja teolliseen muotoiluun erikoistunut suunnittelutoimisto
Aalto-yliopisto – asiantuntijoina professorit Olli Seppänen ja Antti Peltokorpi

22

FIRA GROUP
Vuoteen 2050 mennessä maailman kaupunkeihin muuttaa 3 miljardia uutta asukasta. Kiihtyvä kaupungistuminen tuo ihmiset yhteen. Firalla rakentamisen keskiössä on ihminen unelmineen ja tarpeineen.
Fira perustettiin vuonna 2002. Matkamme aikana olemme siirtyneet asiantuntijakeskeisestä betonirakentamisesta kohti asiakasta ja siitä eteenpäin kohti ihmistä ja asiakaspalvelua. Fira-konserniin kuuluu
monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen sekä linjasaneerauksen hankkeita, joissa päätoteuttajana toimii Fira Oy.
Fira-konsernin liikevaihto on kasvanut vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli
225,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 kasvun ennustetaan jatkuvan. Työntekijöitä Firalla on noin 300
henkeä.
Uudistamme rakennusalaa kohti asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa. Hyödynnämme digitaalisuutta
ja uusia teknologioita elämää helpottavien ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä. Tavoitteenamme
on kansainvälistyä skaalautuva älyliiketoiminta edellä.
Firan pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

225,9 MILJOONAA EUROA

Lisätiedot: www.fira.fi
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KIINNOSTUITKO?
Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Sami Purtola, operatiivinen johtaja
040 726 3112
sami.purtola@fira.fi

Ville Wikström, liiketoimintajohtaja
040 566 3033
ville.wikstrom@fira.fi

Henry Salo, myyntijohtaja
050 590 2091
henry.salo@fira.fi

MODULES

www.fira.fi/modules

