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Caverionille kokonaisvastuu Telian datakeskusten ylläpidosta
Caverion on tehnyt sopimuksen Telia Finland Oyj:n kanssa Telia Helsinki Data Centerin sekä muiden Telian isojen ja keskisuurten
laitesalikiinteistöjen ylläpidosta.

 

Eri puolilla Suomea sijaitsevat Telian sadat laitesalit ovat viestiliikenteen kannalta kriittisiä tiloja ja niiden häiriöttömän toiminnan
turvaaminen edellyttää ylläpidolta ympärivuorokautista valmiutta. Caverion vastaa kokonaisvastuullisesti laitesalien kaikkien
taloteknisten järjestelmien teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöjen muista palveluista.

”Verkkoliikenteen kasvaessa ja dataa hyödyntävien palveluiden yleistyessä kaikkialla yhteiskunnassa ovat verkkolaitteiden ja
datakeskusten sijainti, ylläpito ja huolto entistä tärkeämpiä. Luotamme siihen, että Caverion parantaa entisestään talotekniikan ja
kiinteistöpalveluiden laatua, tehokkuutta ja vastuullisuutta”, sanoo Telian kiinteistöistä vastaava johtaja Kimmo Fransila.

Caverion hyödyntää digitaalisia sovelluksiaan toiminnan johtamisessa ja asiakasraportoinnissa. Caverion SmartView-portaali
kokoaa yhteen kaikki kiinteistöjohtamisessa tarvittavat toiminnot ja tarjoaa reaaliaikaista tietoa, mikä lisää ennustettavuutta,
läpinäkyvyyttä ja tuottavuutta. Portaalin avulla kriittisten toimintojen varmistaminen sekä vasteaikojen ja laitetilojen
tuotantotehokkuuden seuranta on sujuvaa. Myös toiminnan raportointi tapahtuu portaalin kautta.

”Olemme iloisia saamastamme luottamuksesta ja yhteistyömme laajentumisesta Telian kanssa. Palvelumme tukevat Telian omaa
ydinliiketoimintaa. Haluamme myös sitoutua Telian vastuullisuustavoitteisiin kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
Viime kuukaudet ovat muuttaneet tapaamme työskennellä ja kokea tätä maailmaa. Samaan aikaan olemme saaneet muistutuksen
siitä, miten tärkeä rooli Telialla ja Caverionilla on yhteiskuntamme kriittisten toimintojen ylläpitäjinä. Voimme olla ylpeitä
työstämme, jolla varmistamme suorituskyvyn ja ihmisten hyvinvoinnin rakennetussa ympäristössä älykkäästi ja vastuullisesti ”,
sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Lue lisää palveluistamme kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille
Lue lisää  SmartView-portaalista
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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 16 000 ammattilaisen voimin.
Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
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Telia on uuden sukupolven kansainvälinen ja paikallisesti vahva operaattori. Autamme luomaan uudenlaisia yhteyksiä ja haluamme helpottaa sinun, yrityksesi ja yhteisösi arkea. Pitkä
historiamme Suomessa alkaa jo vuodesta 1855. Sijoitamme joka vuosi suomalaisiin yhteyksiin noin 200 miljoonaa euroa, tarjoamme töitä noin 4000 ihmiselle ja työllistämme
välillisesti tuhansia muita.

Vuoden 2019 lopussa noin 4,3 miljoonaa liittymäasiakasta oli valinnut meidät operaattorikseen. Olemme osa kansainvälistä Telia Companya, joka toimii 9 maassa Norjasta Turkkiin.
Maailmanlaajuisten yhteyksien ansiosta tarjoamme sinulle parhaat palvelut missä ikinä liikutkin. Tervetuloa mukaan osoitteessa www.telia.fi
 
 


