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Caverion toteuttaa Metsä Groupin Rauman uuden sahan sähkö- ja ICT-järjestelmien asennukset

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren kanssa uuden, Raumalle toteutettavan,
maailman moderneimman sahan sähkö- ja ICT-järjestelmien asennuksista.  Projekti käsittää talotekniikan sähköasennukset
kokonaisuudessaan, kuten sähkönjakelu-, valaistus-, tietoliikenne-, paloilmoitin- sekä turvavalaistusasennukset.

Sopimus on jatkoa töille, joita Caverion tekee jo nyt uudessa sahaprojektissa.

”Haluamme alansa parhaat ammattilaiset ja osaajat kumppaneiksi rakentamaan Rauman uutta mäntysahaa. Metsä Fibre on tehnyt pitkään
yhteistyötä Caverion Industrian kanssa, joten tunnemme toistemme toimintatavat. Rauman sahaprojektille on tärkeää, että kumppanimme
on sitoutunut projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, laadun kuin aikataulunkin suhteen”, Metsä Fibren projektijohtaja Harri Haapaniemi
kertoo. 

”On hienoa tuoda Caverionin ammattilaisten osaaminen tähän Suomen kaikkien aikojen suurimpaan sahainvestointiin. Caverion on
Suomen suurin teollisuudelle kunnossapitoa ja teknisiä järjestelmiä toimittava yhtiö, ja monipuolisten palveluidemme kautta voimme olla
mukana isoissa ja vaativissa hankkeissa”, toteaa Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus.

Metsä Group on yksi Caverionin teollisuuden kumppanuusasiakkuuksista. Caverionilla on Metsä Fibren kanssa yhteisyritys Botnia Mill
Service, joka vastaa Metsä Fibren sellutehtaiden kunnossapidosta.

Projekti työllistää noin 20 asentajaa ja toteutusaika on tammikuusta 2021 kesäkuuhun 2022.
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Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää. Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat
voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja
kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 15 000 ammattilaisen voimin.
Liikevaihtomme vuonna 2020 oli noin 2,2 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
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Metsä Fibre Rauman saha
Metsä Fibren Rauman sahan investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa ja uuden yksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee
olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Saha työllistää Suomessa suoraan noin 100 henkilöä ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä.
Sahalaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1 500 henkilötyövuotta. Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla on noin 1,5 miljoonaa
kuutiota. Uusi sahatavaratuotanto myydään pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. 


