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Technopolis jatkaa yhteistyötä Caverionin kanssa Ruotsissa ja Norjassa – Oslon
kampuksella saavutettiin 20 prosentin energiansäästö

Technopolis luottaa Caverioniin teknisen huollon ja kunnossapidon kumppanina
Ruotsissa ja Norjassa. Vuonna 2018 solmittu kumppanuus keskittyy jatkossakin
erinomaiseen loppukäyttäjäkokemukseen sekä suurten, erityisesti energiansäästöä
tuottavien, investointihankkeiden toteuttamiseen. Esimerkiksi Technopolis Fornebu -
kampuksella Oslossa on saavutettu 20 prosentin energiansäästö uuden
kiinteistönhallintajärjestelmän avulla.

"Nykyisen energiakriisin aikana, ja jo sitä ennen, olemme yhdessä onnistuneet optimoimaan
energiatehokkuutta kampuksilla ja saavuttaneet merkittäviä vuotuisia säästöjä
energiankulutuksessa. Myös Technopoliksen asiakkaiden tyytyväisyys on kehittynyt
positiiviseen suuntaan, mikä on meille keskeinen menestyksen mittari", sanoo Ismo
Myllymäki, Head of Group Property Management, Technopolis.



Caverionin kokonaisvaltainen palvelusopimus sisältää kohteen hallinnan, teknisen huollon ja
kunnossapidon, energianhallinnan sekä etähallintapalvelut. Lisäksi Caverion toimii keskeisenä
kumppanina älykkääseen teknologiaan liittyvissä hankkeissa kampuksilla. Esimerkiksi
Caverionin kiinteistönhallintajärjestelmä asennettiin Technopolis Gårda -kampukselle
Göteborgissa vuonna 2022 ja Technopolis Fornebu -kampukselle Oslossa vuonna 2021.

"Yhtenäiset toimintamallimme eri toimipisteissä ja työskentely osana Technopoliksen
organisaatiota takaavat tehokkaamman ja laadukkaamman palvelutuotannon. Meillä on
jatkossakin yhteiset, korkeat tavoitteet energiatehokkuudelle, kestävyydelle sekä
loppukäyttäjäkokemukselle", sanoo kansainvälisen myynnin ja avainasiakkuuksien johtaja
Daniel Tabermann, Caverion.

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Technopolis tarjoaa joustavia ja tehokkaita
toimitiloja sekä niihin liittyviä palveluita. Technopoliksella on 16 kampusta, joissa toimii 1 500
asiakasyritystä ja niiden 45 000 työntekijää kuudessa maassa Euroopassa.
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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 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, yli 15 000 ammattilaisen voimin.
Liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
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