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CONGRID OY PALKITTIIN TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI -SÄÄTIÖN
TUNNUSTUSPALKINNOLLA
Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön 20 000 euron tunnustuspalkinto luovutettiin Congrid
Oy:lle kiinteistöalan vuosiseminaarissa Aulangolla. Congrid on kehittänyt mobiiliratkaisun
rakennustuotannon laadun- ja turvallisuuden hallintaan. Säätiö haluaa tämän vuoden
palkinnolla palkita nuoren yrityksen, joka toiminnallaan kehittää edistyksellisiä teknologisia
ratkaisuja ja jonka palvelun vaikuttavuus rakennusalalle voi olla erittäin merkittävä.
Kunniamaininnan pitkäaikaisesta toiminnastaan erityisesti parempien oppimisympäristöjen
kehittämiseksi sai tekniikan tohtori, dosentti Olli Niemi.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö tukee suomalaisten tuoteideoiden ja teknologioiden tuotteistamista ja
kansainvälistymistä. Säätiön toiminta-alueena on rakennettu ympäristö, erityisesti tuottava sisäympäristö.
Säätiö on perustettu vuonna 1994. Tunnustuspalkinto on 20 000 euron suuruinen. Vuonna 2015
tunnustuspalkinto annettiin Ensavetec Oy:lle, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkaampaan
arkeen lämmön talteenotolla käyttövedestä.
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön vuoden 2016 tunnustuspalkinto on päätetty antaa Congrid Oy:lle. Congrid
on kehittänyt mobiiliratkaisun rakennustuotannon laadun- ja turvallisuuden hallintaan.Congrid hyödyntää
digitalisaatiota, ja yrityksen ratkaisu huomioi palvelukokonaisuuden ja resurssitehokkuuden. Tähtäimessä on
kansainväliset markkinat. Mobiiliratkaisussa on otettu huomioon helppokäyttöisyys vaativissa olosuhteissa,
tuplatyön poistaminen, suoraviivainen tiedon jakaminen ja yksinkertainen tapa tuottaa tarkkoja dokumentteja
laadunhallinnan kaikilla osa-alueilla.
Kunniamaininta myönnetään tänä vuonna tekniikan tohtori, dosentti Olli Niemelle pitkästä ja aktiivisesta
toiminnasta alan kehittämisen hyväksi, erityisesti parempien oppimisympäristöjen luomiseksi.
Tunnustuspalkinnon vastaanotti Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus- ja kehitys- ja palveluliiketoiminnan
Vuosiseminaarissa 3.11.2016 Aulangolla Congrid Oy:n toimitusjohtaja Timo Makkonen. Olli Niemi oli estynyt
saapumasta paikalle työmatkan takia. Palkinnot luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen
puheenjohtaja Mika Halttunen.
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Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö
Vuonna 1994 perustetun Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminta-ajatuksena on palkita
tunnustuspalkinnoin yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Päätökset palkittavista tahoista tekee säätiön
hallitus. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Finpro, Finnvera, Työ- ja
elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Tekes, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy.
Palkinnonsaajakandidaatit säätiön hallitukselle esittelee vuosittain yksi kiinteistö- ja rakennusklusterin
merkittävistä järjestöistä. Tänä vuonna esittelystä vastasi Rakennusteollisuus ry.

Congrid Oy
Congrid Oy on vuonna 2013 perustettu yritys. Missio on kehittää rakennustuotannon laadun- ja
turvallisuuden hallintaa. Tuotteet tarjoavat nykyaikaisen ja helppokäyttöisen tavan yhdistää kaikki työmaan
toiminnot selkeäksi kokonaisuudeksi. Yrityksen voima koostuu ohjelmisto- ja rakennusalan sekä
projektinjohdon ammattilaisista. Yritys kehittää ohjelmistoa yhdessä asiakkaiden kanssa. Yritys koodaa
ohjelmistokokonaisuutta itse, mikä mahdollistaa joustavan kehitystyön asiakkaiden tarpeisiin.

Tekniikan tohtori ja dosentti Olli Niemi
Tkt, dos Olli Niemi on vahva uusien toimintatapojen ja kehittämisen aktivaattori kiinteistö- ja rakennusalalla jo
lähes 40 vuoden ajan.
Olli Niemen toiminta on aina kohdistunut ympäröivään yritysverkostoon, ja viime aikoina erityisesti
yhteiskehittämiseen ja kokeilukulttuuriin, joiden voimakas puolestapuhuja hän on. Hänen toimintansa
ytimessä ovat oppimis- ja työympäristöjen uudet konseptit, energia- ja resurssitehokkuus.

Vuosiseminaari
Vuosiseminaari kokoaa yhteen kiinnostavimmat asiantuntijat, joiden toiminnan keskiössä on kiinteistö
sijoittajasta rahoittajaan, kehittäjään, neuvonantajaan, rakennuttajaan, palvelun tuottajaan ja sen käyttäjään.
Kyseessä on alan suurtapahtuma. Lue lisää www.vuosiseminaari.fi
Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan puheenvuoroja ja mielenkiintoisia
keskusteluja. Halutessanne voitte myös haastatella seminaarin puhujia ja asiantuntijoita.
Haastattelupyynnöissä voitte olla yhteydessä Kaisa Saarelaan kaisa.saarela@kiinko.fi ja puh. 0400 127 247.

