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Ylen Iso Paja muuntuu aurinkosähköä hyödyntäväksi toimistotaloksi – Caverion toteuttaa talotekniikan

Caverion toteuttaa talotekniikan parhaillaan käynnissä olevan Ylen Ison Pajan peruskorjaukseen Helsingin Pasilassa. Asiakkaana projektissa
on kohteen pääurakoitsija FIRA Oy, ja sopimuksen arvo on 11,7 miljoonaa euroa. Rakennuttajana on Yleisradion eläkesäätiö.

Hanke on kehitetty yhteistyössä FIRA:n kanssa. ”Olemme toteuttaneet Caverionin kanssa useita hankkeita. Projektitiimimme ovat tehneet töitä yhteisten
tavoitteiden hyväksi”, sanoo FIRA Oy:n työpäällikkö Pekka Sipponen.

Caverion toimittaa kiinteistöön kaikki talotekniset järjestelmät: lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja
viestintäteknologia, turvallisuus, sprinkleri- ja kaasusammutus sekä automaatio.   

Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan taloteknisiä järjestelmiä uusimalla ja muun muassa ottamalla käyttöön uusiutuvaa energiaa. Caverion
toimittaa rakennuksen katolle asennettavan aurinkosähköjärjestelmän, jolla on tavoitteena tuottaa merkittävä osa IV-konehuoneen sähköntarpeesta.

”Hyvä yhteistyömme FIRAn kanssa jatkuu tässä hankkeessa ja projektihenkilöstömme on kehittänyt toimintatapoja yhteistyössä. Toteutimme samoilla
tiimeillä myös Elisan pääkonttorin korjauksen”, toteaa Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Muutostöiden kohteena olevien tilojen pinta-ala on 22 750 bruttoneliömetriä. Isoon Pajaan tulee tilat VR Groupin pääkonttorin sekä Ylen eläkesäätiön
käyttöön.  Muutoksen suunnittelu ja hankekehitys alkoi syksyllä 2016 ja työt ovat käynnistyneet vuoden alussa. Tilojen on määrä valmistua huhtikuussa
2018.

FIRA kuuluu Caverionin asiakassegmenttiin pääurakoitsijat. Lue lisää palveluistamme pääurakoitsijoille

Lisätietoja: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme
käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja
teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-
Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. 
www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi
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