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Caverion ja ABB uudenlaiseen yhteistyöhön – vauhdittaa
hiilineutraalien kiinteistöjen kehitystä

Caverion ja ABB julkistivat tänään yhteistyösopimuksen, jolla yhtiöt vauhdittavat
energiatehokkaiden ja kestävien kiinteistöjen kehittämistä. Yhteistyön tavoitteena on
yhdessä tarjota asiakkaille edistyksellisiä, älykkäitä ratkaisuja mahdollistamaan
hiilineutraaleja kiinteistöjä ja asiakkaiden kestävyystavoitteiden saavuttamista.

ABB:n teknologiaratkaisujen, mukaan lukien Mission to Zero™, ja Caverionin kestävien
ratkaisujen ja järjestelmäintegraatio-osaamisen yhdistäminen laajentaa molempien yhtiöiden
tarjoomaa Suomessa, Baltian maissa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja
Itävallassa. Toisiaan täydentäviä ratkaisuja voidaan hyödyntää sekä uudiskohteissa että
kiinteistöjen modernisoinneissa. Ratkaisut vastaavat asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin
kiinteistöjen automatisoinnin, älykkyyden ja kestävyyden parantamiseksi. Älykiinteistöjen
optimaaliset olosuhteet lisäävät myös loppukäyttäjien hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

”Caverionin kanssa tehty yhteistyösopimus osoittaa ABB:n jatkuvaa sitoutumista ratkaisujen
luomiseen matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Yhteisen osaamisemme kautta asiakkaat
Pohjoismaissa ja muualla hyötyvät entistä nopeammin uusimmista kestävää kehitystä tukevista
älykkäiden rakennusten teknologioista”, sanoo Uwe Laudenklos, ABB:n Smart Buildings -
divisioonan Euroopan, Kanadan ja ranskankielisen Afrikan alueen markkinoinnista ja myynnistä
vastaava johtaja.

"Me Caverionissa haluamme luoda kestävää vaikutusta jokaiselle asiakkaalle
suunnittelemillamme ja toteuttamillamme ratkaisuilla. Olemme innoissamme ABB-
yhteistyömme laajentamisesta – meillä on yhtenäiset tavoitteet kohti kestävää, hiilineutraalia



yhteiskuntaa. Tarjoamme yhdessä asiakkaillemme huippuluokan ratkaisuja energiatehokkaisiin
ja kestäviin kiinteistöihin”, sanoo Kari Sundbäck, Caverion-konsernin palveluista, ratkaisuista,
digitaalisuudesta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja.

Kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä

ABB:n Mission to Zero™ on pyrkimys rakennuksissa ja teollisuudessa kestävän kehityksen
visioon: energiaomavaraisuuteen ja hiilidioksidineutraaliuteen. Tämä saavutetaan käyttämällä
mittaus- ja energianhallintaratkaisuja, jotka liittyvät sähköistämiseen, hajautettuihin
energiavaroihin liittyviin teknologioihin ja joita tehostetaan uusiutuvalla energialla.

Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä
rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Caverionin asiantuntijapalvelut, älykkäät
digitaaliset ratkaisut ja rakennusautomaatio parantavat rakennuksen energiatehokkuutta koko
sen elinkaaren ajan. Yhdistettynä älykkääseen jäähdytykseen ja lämmöntuotantoon sekä
Caverionin etähallintaan ne ovat avainasemassa, kun kiinteistöjä ohjataan kohti
päästöttömyyttä.

Lue lisää Caverionin energiatehokkuuspalveluista
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Caverion
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 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, yli 14 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna
2021 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Caverion - Building Performance,
www.caverion.fi

ABB Electrification
ABB  Electrification  sähköistää  maailmaa  turvallisella,  älykkäällä  ja  kestävällä  tavalla.  ABB  Electrification  on
maailmanlaajuinen teknologiajohtaja sähkönjakelussa energian tuotannosta pistorasiaan. Yli 50 000 työntekijäämme
100  eri  maassa  tekevät  yhteistyötä  asiakkaiden  ja  kumppaneiden  kanssa  parantaakseen  yhteiskuntaa  sähkön
tarpeen kasvaessa. Kehitämme innovatiivisia tuotteita, ratkaisuja ja digitaalisia teknologioita, jotka mahdollistavat
energiatehokkuuden  ja  hiilineutraalin  yhteiskunnan  kaikilla  toimialoilla.  Globaalin  verkostomme  ja  paikallisen
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asiantuntemuksemme turvin  muokkaamme ja  tuemme maailmanlaajuisia  trendejä,  tarjoamme huippuosaamista
asiakkaille ja luomme kestävää tulevaisuutta yhteiskunnalle. go.abb/electrification 


