Nätverk
för livet
Sähköverkkojen
edelläkävijä

Toimivan ja turvallisen
yhteiskunnan asialla
Oy Ravera Ab on Mustasaaressa sijaitseva, sähköverkkojen
rakentamiseen, kunnossapitoon ja korjaukseen erikoistunut
yritys. Yrityksemme on perustettu vuonna 2006, mutta
pitkät juuremme ulottuvat vuoteen 1892 asti. Toimimme
pääasiassa Pohjanmaan alueella, mutta vierailemme
mielellämme myös muualla Suomessa sekä maailmalla.
Vuodesta 2020 olemme olleet osa Elvera-konsernia.

Yrityksessämme on noin 35 osaavaa
työntekijää – ammatti-taitoinen ja
pitkäaikainen henkilöstömme takaa
laadun.
Panostamme myös luotettavaan
alihankkijaverkostoomme, jonka
kanssa teemme sujuvaa yhteistyötä.

Tavoitteemme on olla edelläkävijä kestävissä ja älykkäissä
energiaratkaisuissa. Tarjoamme joustavaa ja ketterää
palvelua ja laajan valikoiman erikoistuneita ratkaisuja.
Erikoisosaamisemme kattaa muun muassa tuulivoiman
ja vaativat korkeajännitetyöt, ja jatkossa toimitamme myös
sähköautojen latauspisteitä.

Liikenneväylien alitukset

Vi har ca 35 anställda med lång
erfarenhet och kunskap – vår breda
kompetens gör att kvaliteten på
arbetet vi utför blir bra.
Vi samarbetar med pålitliga
underleverantörer och utvecklar
samarbetet konstant.

För ett fungerande
och säkert samhälle
Oy Ravera Ab har sitt kontor i Korsholm och är en
nätbyggnadsentreprenör som bygger, utvecklar och
underhåller eldistributionsnät. Ravera grundades 2006 och
är sedan 2020 en del av Elvera-koncernen, men företagets
rötter och långa traditioner går tillbaka ända till 1892. Vi
verkar i Österbotten men jobbar gärna på andra platser i
Finland och kan även arbeta utomlands.

Ole huoletta,

Kun muut puhuvat,
me
hoidamme kierrätyksen!
me
teemme.
Stop&Go -metallinkierrätystä
yrityksille ja yksityisille.

Suomalainen | Sinua lähellä | Vastuullinen
Teemu Nikkanen puh. 040 777 3087

Målet är att vara en föregångare på hållbara och smarta
energilösningar. Vi erbjuder flexibla helhetslösningar och
tjänster.
Vi har specialkompetens inom bland annat vindkraftsutbyggnad och krävande högspänningsarbeten, vi erbjuder
också laddstationer till eldrivna bilar.

i
Lue lisää palveluistamme:
www.ravera.fi

Kokonaisvaltaista
osaamista ja palvelua
Palveluihimme kuuluvat sähkönjakeluverkkojen rakentaminen, kunnossapito ja korjaus, maa- ja merikaapeloinnit,
ilmaverkot sekä sähkölinjat sähköyhtiöille ja teollisuudelle.
Tarjoamme asiakkaillemme sähköasemat, muuntajat ja
varavoimageneraattorit kokonaistoimituksina, joihin
sisältyy niin asemien suunnittelu ja rakentaminen,
materiaalihankinta ja logistiikka, komponenttien kokoonpano kuin määräaikaistarkistukset ja huoltokin.

Tuulipuistojen sähkö- ja tietoliikenneverkkojen
toimitukset sisältävät kaapelointi- ja liitäntätyöt,
testauksen, käyttöönoton ja määräaikaistarkistukset
sekä maalla että merellä.
Aurinkopaneelijärjestelmämme mitoitetaan aina
kulutuksen mukaan ja toimitetaan kokonaisvaltaisena
avaimet käteen -palveluna – olipa kyseessä koti,
loma-asunto, taloyhtiö tai yritys.

Maarakennus | Jordbyggnad
Oy Hannu Juntunen Ab

0400 668 210

Läs mer om
våra tjänster
www.ravera.fi/sv
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Omfattande expertis
och service
Till vårt tjänsteurval hör elnätsbyggnad, utveckling,
reparation och underhåll av elnät, sjökablering, samt
luftlinjebyggnad till elbolag och till industrikunder.

Vindkraftparkers el- och fibernätarbeten innehåller
kablifiering, kopplingsarbeten, testning, ibruktagning,
årsgranskningar samt underhåll.

Vi erbjuder våra kunder elstationer, transformatorstationer
och reservkrafts generatorer som helhetslösningar, till
vilket hör planering, materialanskaffning, logistik,
installation, ibruktagning, årsgranskningar samt underhåll.

Solpanelsystemen dimensioneras alltid optimalt enligt
uppskattad förbrukning och för framtida behov tillsammans med kunden. Solpanelspaketet levereras som
helhetslösning – oberoende om det är till ett egnahemshus,
fritidsbostad, husbolag eller företag.

HOTEL VALLONIA
Centrumvägen 3,
KORSHOLM (Vasa)

Keskustie 3
MUSTASAARI (Vaasa)

info@vallonia.fi

Tel./puh. +358 6 328 8200 • +358 6 328 8288

www.vallonia.fi

• Stora hotellrum
• Gratis parkering i varmt garage
• Gratis kvällsmat må-lö kl 18-21

• Tilavat hotellihuoneet
• Ilmainen pysäköinti lämpimässä hallissa
• Ilmainen illallinen ma-la klo 18-21

• Mötesrum 6-50 pers
• Bastu och gym
• Green Key certifikat

• Kokoustilat 6–50 henkilölle
• Sauna ja kuntosali
• Green Key sertifikaatti

(vi önskar ni fyller i ett frågeformulär)

(toivomme että täytätte kyselylomakkeen)

Kestävästi
ja älykkäästi
aurinkoenergialla
Mahdollistamme yhtenä ensimmäisistä Suomessa
sähköautojen lataamisen aurinkoenergiaa hyödyntäen.
Älykkäät Zappi-latausasemat toimivat täysin automaattisesti ja optimoivat aurinkosähkön kulutuksen sähköverkkoa apuna käyttäen. Zappi-latausasemat sopivat
niin omakotitalouksille, taloyhtiöille kuin yrityksillekin.

ZAPPI-LATAUSASEMAN ETUJA:
> Auton akku voidaan ladata kokonaan
tai vain osittain aurinkoenergialla.
> On helppo asentaa ja käyttää.
> Valittavana kolme erilaista lataustilaa:
eco, eco+ ja nopea lataus.
> Laitteistossa sisäänrakennettu LCD-näyttö
energianvalvonnalla.
> Mahdollisuus etäkäyttöön myenergysovelluksella.
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Lue lisää palveluistamme:
www.ravera.fi

Hållbart och
smart med
solenergi
Som en av de första i Finland erbjuder vi en unik
produkthelhet för laddning av elbilar med solenergi.

FÖRDELAR MED ZAPPI
LADDSTATIONER:
> bilbatteriet kan laddas helt eller delvis med
solenergi
> enkel att installera, användarvänlig
> tre olika laddningslägen: eco, eco+ och
snabbladdning
> inbyggd LCD-skärm med energiuppföljning
> fjärråtkomst till laddaren med myenergi-appen

De smarta laddstationerna Zappi fungerar helt
automatiskt och optimerar laddningen av bilbatteriet
med dina solpaneler.
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Läs mer om våra tjänster:
www.ravera.fi/sv

YHDESSÄ VAHVAT!
TRANEMO WORKWEAR OY
Palosuojattujen suojavaatteiden expertit
www.tranemo.fi

FINN-TEHO OY
Kumppanisi
henkilösuojauksessa
www.finn-teho.fi

OY RAVERA AB
Teollisuustie 8, Mustasaari
Industrivägen 8, Korsholm
myynti@ravera.fi
www.ravera.fi
TOIMITUSJOHTAJA
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Leif Smeds
tel. +358 (0)40 595 6032
TUOTEPÄÄLLIKKÖ
PRODUKTCHEF
Kenneth Högback
tel. +358 (0)50 582 7361

wideroos.fi

WIDEROOS INFRA AB OY

• www.jssuomi.fi

www

