Tiedote

Nord Stream 2 -hankkeen putkien
betonipinnoitustyöt valmistuneet Kotkassa
> Urakoitsija Wasco Coatings Finland on pinnoittanut hankkeelle yhteensä

yli 100 000 putkea Kotkassa
> Logistiikka- ja lastaustoiminnot jatkuvat HaminaKotkan satamassa

[Helsinki (Suomi)/Zug (Sveitsi) – 4.4.2019] Nord Stream 2
-maakaasuputkilinjan teräsputkien betonipinnoitus Kotkan Mussalon tehtaalla on
saatu valmiiksi. Hankkeen pinnoitus- ja logistiikkaurakoitsija Wasco Coatings
Finland on pinnoittanut siellä yhteensä noin 101 000 putkikappaletta, joka vastaa
noin puolta putkilinjoihin tarvittavista putkista.
”Voimme ylpeänä ilmoittaa, että olemme saaneet putkien koko
betonipinnoitustuotannon valmiiksi Kotkan tehtaallamme. Olen tyytyväinen
suoritukseemme, joka ei olisi ollut mahdollista ilman Kotkan työntekijöidemme
sitoutumista. He ovat panostaneet parhaan palvelun tuottamiseen
asiakkaillemme”, sanoo Wasco Energy Groupin toimitusjohtaja Giancarlo
Maccagno.
”Wascon tiimi on tehnyt erinomaista työtä valmistaessaan huippulaatuisia
tuotteita Kotkan tehtaallaan. Olemme olleet vaikuttuneita henkilöstön
sitoutumisesta ja panostuksesta tämän hankkeen toteuttamiseen”, toteaa Nord
Stream 2 AG:n projektijohtaja Henning Kothe.
Nord Stream 2 -hankkeeseen liittyvät pinnoitus- ja logistiikkatyöt ovat
työllistäneet Kotkassa suoraan noin 400 henkilöä tuotannon huippukauden
aikana, noin 100 henkilöä välillisesti.
Wasco jatkaa HaminaKotkan satamassa hankkeen varastointi- ja
logistiikkatoimintoja, jotka työllistävät noin 180 henkilöä. Suurin osa putkista
pidetään HaminaKotkan satamassa varastoitavana, ja loput kuljetetaan vesitse
Hangon Koverharin satamaan välivarastoitaviksi. Kaikki putket kuljetetaan
myöhemmin putkenlaskualukselle, jossa ne hitsataan yhteen ja lasketaan
merenpohjaan putkilinjan sovitulle reitille.
Putkien logistiikka- ja varastointitoiminnot jatkuvat myös hankkeen muissa reitin
varrella sijaitsevissa logistiikkakeskuksissa: Hangon Koverharissa ja Ruotsin
Karlshamnissa. Wascon toinen Nord Stream 2:ssa käytettävä Mukranin
pinnoitustehdas jatkaa putkien pinnoitusta Saksassa. Hankkeen vihreän
logistiikkakonseptin mukaisesti putket kuljetetaan putkenlaskualuksille aina
lähimmästä logistiikkakeskuksesta ympäristöjalanjäljen minimoimiseksi.
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Katso video Nord Stream 2:n putkien betonipinnoituksesta Kotkassa ja
Mukranissa: https://www.nord-stream2.com/media-info/videos/41/?page=2
Katso video putkien kuljetuksista Kotkasta Hankoon: https://www.nordstream2.com/media-info/videos/54/
Lue lisää hankkeen suuren mittaluokan logistiikasta: https://www.nordstream2.com/project/logistics/
Nord Stream 2 on Itämeren poikki suunniteltu putkilinja, joka tulee kuljettamaan
maakaasua yli 1 230 kilometrin matkan maailman suurimmista kaasuesiintymistä
Venäjältä tehokkainta reittiä pitkin kuluttajille Eurooppaan. Nord Stream 2 on
teknologialtaan vastaava kuin käytössä oleva Nord Stream-putkilinja, jonka reittiä se
pitkälti seuraa. Uudella putkilinjalla on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä
maakaasua vuodessa, joka vastaa 26 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden
energiatarpeisiin. Turvallinen ja matalapäästöinen maakaasun toimitusreitti tukee myös
Euroopan tavoitetta ilmastoystävällisemmästä energiavalikoimasta kaasun korvatessa
hiilen sähkön tuotannossa. Maakaasu toimii myös varavoimana ajoittain saatavilla
oleville uusiutuville energiamuodoille, kuten tuuli- ja aurinkovoimalle.
www.nord-stream2.com

Lisätietoja:
Minna Sundelin/media
Sidosryhmäsuhdepäällikkö Suomi ja Viro
Nord Stream 2 AG
+358 40 582 2750
press@nord-stream2.com
@SundelinMinna
Twitter: @NordStream2
YouTube: Nord Stream 2

