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Nord Stream 2 -kaasuputkien varastointi- ja
logistiikkatoiminnot päättyivät Suomessa
> Hankkeen urakoitsija Wasco Coatings Finland lastasi viimeiset putket

merelle Kotkasta myöhään eilen ilalla
> Nord Stream 2:een liittyvät toiminnot työllistivät yli 600 henkilöä ja toivat
Suomelle 413 miljoonaa euroa
[Helsinki (Suomi)/Zug (Sveitsi) – 11.09.2019] Nord Stream 2 maakaasuputkilinjoihin liittyvät varastointi- ja logistiikkatoiminnot on saatu
päätökseen Suomessa. Hankkeen putkien betonipinnoituksesta, varastoinnista
ja logistiikasta vastaava urakoitsija Wasco Coatings Finland lastasi viimeiset
putket HaminaKotkan Mussalon satamasta merelle myöhään eilen illalla.
Nord Stream 2 -hankkeeseen liittyvät toiminnot ovat tuoneet Suomeen yli 600
työpaikkaa ja 413 miljoonan euron taloudelliset hyödyt⃰.
”HaminaKotkan satama on sopinut hyvin hankkeemme tarpeisiin. Haluan kiittää
Wascoa, HaminaKotkan satamaa ja kaikkia muita mukana olleita toimijoita
erittäin hyvästä yhteistyöstä. Kaikki toiminnot on toteutettu joustavasti ja
ammattimaisesti haasteellisista vaatimuksista ja nopeasti muuttuvista
aikatauluista huolimatta”, toteaa Nord Stream 2 -hankkeen projektijohtaja
Henning Kothe.
”Olemme ylpeitä ja tyytyväisiä, että saimme olla jälleen mukana Itämeren
suurimmassa infrastruktuurihankkeessa. Se on tuonut merkittävän
piristysruiskeen sataman liiketoiminnan sekä koko Kotkan ja Haminan
talousalueen kehittämiseen”, sanoo HaminaKotkan Sataman toimitusjohtaja
Kimmo Naski.
Wasco pinnoitti ja varastoi yhteensä noin 101 000 putkikappaletta Kotkan
Mussalossa yli kahden ja puolen vuoden aikana, työllistäen yhteensä 400
henkilöä suoraan ja noin 100 henkilöä välillisesti kuljetus-, huolto,- ylläpito- ja
muissa tehtävissä. Putkien betonipinnoitus päättyi Kotkan tehtaalla tämän
vuoden huhtikuussa. Viimeiset putkitoimitukset Kotkasta lähetettiin
putkenkuljetusaluksilla Venäjän vesillä työskentelevälle putkenlaskualukselle,
päättäen Nord Stream 2 -hankkeen logistiikkatoiminnot Suomessa.
Varastointi- ja logistiikkatoiminnot päättyivät kesäkuun lopulla Hangon
Koverharissa, joka toimi myös yhtenä hankkeen logistiikkakeskuksena. Wasco
välivarastoi siellä yhteensä 54 300 putkea ja työllisti jopa 200 henkilöä.
Nord Stream 2 -putkilinjaa on rakennettu tähän mennessä jo yli 1 900 kilometriä
Suomen, Venäjän, Ruotsin ja Saksan vesillä. Tällä hetkellä putkilinjan
asennustyöt ovat meneillään Venäjän ja Ruotsin vesillä.
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Kuvia varastointi- ja logistiikkatoiminnoista Nord Stream 2:n mediapankissa:
https://www.nord-stream2.com/media-info/images/ (hakusana: Kotka)
⃰Konsulttitoimisto Arthur D. Littlen analyysi Nord Stream 2 -hankkeen
taloudellisista vaikutuksista rakennusvaiheessa https://www.adlittle.com/en/nordstream-2-economic-impact-europe
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 säätövoimana ajoittain saatavilla
oleville uusiutuville energiamuodoille, kuten tuuli- ja aurinkovoimalle.
www.nord-stream2.com
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