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ASIAKKAAN PARHAAKSI

PRYSMIAN GROUP

TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN LAATU
ja turvallisuus ovat yhä merkittävämmässä
asemassa toimialaan ja käyttökohteeseen
katsomatta. Osaltaan tähän vaikuttavat
tiukentuneet kansalliset ja kansainväliset
määräykset, mutta myös tuotteiden
ympäristövaikutusten ja kokonaiskustannusten arviointi koko elinkaaren ajalta.

500 työntekijää sekä tehtaat Kirkkonummen

KAAPELIASENNUKSISSA turvallisuusvaatimukset korostuvat erityisesti kohteissa, joissa
vaaditaan halogeenittomia, vähän savuavia ja
yksittäis- tai nippupolttokokeen kestäviä tuotteita – olkoon kyseessä asuinrakentaminen tai
esimerkiksi suurille matkustajamäärille suunniteltu joukkoliikenneverkosto asemineen. Oikein
valitut, määräykset täyttävät tuotteet ovat
ehdoton edellytys turvalliselle kokonaisuudelle.
PRYSMIAN GROUP on koko toimintansa
ajan panostanut voimakkaasti kaapelien
tutkimus- ja kehitystyöhön ja tuonut uusia,

entistäkin laadukkaampia ja turvallisempia
ratkaisuja asiakkailleen. Jatkuvan kehitystyön
tuloksena Prysmian Group tarjoaa laajan
valikoiman paloturvallisia kaapeleita, jotka on
kehitetty erityisesti Suomen olosuhteisiin ja
jotka täyttävät niin kansalliset kuin kansainvälisetkin standardit.
PRYSMIAN GROUPISSA laatu,
turvallisuus ja luotettavuus kuuluvat
tinkimättömästi kaikkeen toimintaan. Prysmian Group on turvallinen valinta.

Prysmian Finland Oy tarjoaa Suomen
laajimman kaapelivalikoiman, ja sillä on lähes
Pikkalassa ja Oulun Ruskossa.
Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet
yhtiölle edelläkävijän aseman korkean
teknologian kaapeliratkaisujen toimittajana.
Prysmian Group on maailman suurin
energia- ja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien toimittaja, jonka liikevaihto on
7 miljardia euroa.
Prysmian Groupilla on 19 000 työntekijää
50 maassa sekä 89 tehdasta.
Yhtiö on listattu Milanon pörssiin.
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AFUXTM PRO
VIE ASENNUKSEN
HELPPOUDEN
UUDELLE TASOLLE

AFUXTM Pro
300/500V HF
RAKENNE
• Johdin

u

• Eristys
• Täyte
• Ulkovaippa

A

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat OLLI HÄKÄMIES ja PRYSMIAN GROUP

4

JOHDIN kesäkuu|2015

– Taipuisa AFUXTM Pro on asennettavuudeltaan
ihanteellinen kaapeli, jonka käyttö säästää aikaa
ja rahaa, Suomela tiivistää.
Uutuuskaapelia on saatavilla useana eri pakkauskokona: renkaana, pienkelana ja K6M-kelana.

YKSI KAAPELI MONIIN KOHTEISIIN
AFUXTM Pro sopii kaikkiin kohteisiin, joissa kaapelilta edellytetään halogeenittomuutta (EN 60754) ja
vähäistä savunmuodostusta (EN 61034). Se täyttää
sekä yksittäis- että nippupolttokokeen (EN 60332-3)
vaatimukset, joten se soveltuu myös lääkintätiloihin ja saneerauskohteiden uloskäytäviin. Kaapeli täyttää myös uuden asennuskaapelistandardin (SS 424 02 19-5) vaatimukset.
– Yksi kaapeli sopii moneen eri kohteeseen, joten asiakkaan ei tarvitse pitää varastossaan mon-

KÄYTTÖ
• Kiinteään pinta- ja uppoasennukseen
sisällä ja ulkona. Sopii asennettavaksi
kivirakenteiseen uraan. Sopii
asennettavaksi kaikkiin halogeenittomuutta edellyttäviin kohteisiin.
Nippupolttokokeen vaatimukset
täyttävänä soveltuu myös lääkintätiloihin
ja saneerauskohteiden uloskäytäviin
(SFS 6 000). Ei sovellu maa-asennukseen
eikä asennettavaksi suoraan betonivaluun ilman suojaputkea. Ei sovellu
häiriöalttiiseen asennukseen.
• Helppo ja nopea asentaa. Helppo kuoria
pitkinäkin pituuksina. Talkittomana
siisti asentaa. Useita pakkauskokoja:
rengas, pienkela, K6M-kela.
• Kaapeli ei sisällä raaka-aineita REACH/
SVHC –listalta ja sen raaka-aineet
täyttävät RoHS-direktiivin vaatimukset.

u

PRYSMIAN GROUP KARTOITTI ASIAKKAIDENSA TOIVEITA SIITÄ, MILLAISIA OMINAISUUKSIA VAADITTAISIIN
MARKKINOIDEN PARHAALTA ASENNUSKAAPELILTA. TULOKSENA SYNTYI UUSI AFUXTM PRO – AIKAA JA RAHAA
SÄÄSTÄVÄ ASENNUSKAAPELI, JOKA SOPII KAIKKIIN HALOGEENITTOMUUTTA EDELLYTTÄVIIN KOHTEISIIN.
OULUN TEHTAALLA KEHITETTY NIPPUPOLTTOKOKEEN KESTÄVÄ AFUXTM PRO TÄYDENTÄÄ EDELLEEN
PRYSMIAN GROUPIN HALOGEENITTOMIEN KAAPELEIDEN AFUMEX®-TUOTEPERHETTÄ.

FUXTM Pro on erinomainen esimerkki tuotteesta, joka vastaa suoraan
asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin:
helposti ja nopeasti ahtaimpiinkin
kohteisiin asennettava kaapeli, jonka kuoriminen myös pitkinä pituuksina on helppoa.
Talkittomana kaapeli on myös siisti asentaa, sillä
se ei pölyä. Lisäksi kaapelin sileä, valkoinen pinta
hylkii likaa, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Toni Suomela Prysmian Groupista.
– Kaapelin UV-kestoisten vaihejohtimien ansiosta esimerkiksi valaisimia kytkettäessä ei tarvita
erillistä suojausta, Suomela mainitsee.
Prysmian Groupin Oulun tehtaalla kehitetty ja
valmistettava AFUXTM Pro sopii erinomaisesti Suomen olosuhteisiin, sillä se voidaan asentaa -15 °C:n
lämpötilassa.

Yksilankainen hehkutettu
kuparijohdin
PEX-muovi
Halogeeniton täytemassa
Valkoinen halogeeniton
muovi

taa eri kaapelityyppiä, Suomela huomauttaa.
Halogeenittomia, vähän savuavia ja nippupolttokokeen täyttäviä kaapeleita on nykyisen asennuskäytännön (SFS 6 000) mukaan käytettävä saneerauskohteiden uloskäytävissä ja lääkintätilojen
uudisasennuksissa, mikäli johtojärjestelmiä ei ole
mahdollista suojata vähintään palonkestävyysluokan EI 30 mukaisella mekaanisella rakenteella.
– Etenkään vanhoissa rakennuksissa palosuojauksen rakentaminen ei ole läheskään aina mahdollista tilanpuutteen vuoksi, Toni Suomela toteaa.
Vaikka määräyksiä halogeenittomien kaapeleiden
käytöstä on toistaiseksi vielä vähän, on halogeenittomien kaapeleiden käyttö jatkuvasti yleistynyt.
– Uskomme paloturvallisempien kaapeleiden
käytön vauhdittuvan, kun tuleva EU:n rakennustuoteasetus CPR aikanaan selkeyttää tilannetta.

STANDARDIT
• SS 424 02 19-5 (uusi
asennuskaapelistandardi)
• IEC / EN 60332-1-2 (itsestään sammuva)
• IEC /EN 60332-3 (nippuna itsestään
sammuva)
• IEC / EN 61034 (vähän savuava)
• IEC / EN 60754 (halogeeniton)

u

Lisäksi halogeenittomien kaapeleiden vapaaehtoinen käyttö tulee lisääntymään etenkin julkisrakennuksissa ja laitetiloissa, Suomela ennakoi.
Prysmian Group suosittelee halogeenittomia, vähän savuavia kaapeleita tiloihin, joissa
liikkuu paljon ihmisiä, ja erityisesti kohteisiin,
jotka on vaikea evakuoida. Tällaisia ovat muun
muassa sairaalat, vanhainkodit, koulut ja päiväkodit.

TURVALLINEN VALINTA
Perinteisissä sisäasennuskaapeleissa yleisimmin käytetty muovi on polyvinyylikloridi, jonka palonsuoja-aine
on halogeenien ryhmään
kuuluva kloori. Tällainen
muovi on itsestään sammuva, mutta tuottaa palaessaan
tummaa savua sekä suolahappoa. Suolahappo ärsyttää silmiä, vaikeuttaa hengitystä ja aiheuttaa korroosiota, joka
vahingoittaa muun muassa elektroniikkalaitteita. Halogeenittomat kaapelit sen sijaan eivät tuota haitallisia vahvoja happoja ja tumman
savun määrä jää alhaiseksi.
– Halogeenittomat kaapelit ovat turvallinen
ja taloudellinen valinta. Vähäisemmän savunmuodostuksen ansiosta näkyvyys säilyy palotilanteessakin ja pelastautumiselle jää enemmän

aikaa. Myös jälkisiivous on helpompaa ja tilat
saadaan palon jälkeen nopeammin käyttöön.

AFUMEX®-TUOTEPERHE
ON MARKKINOIDEN KATTAVIN
Prysmian Group on koonnut kaikki halogeenittomat, vähän savuavat energia- ja tietoliikennekaapelinsa Afumex®-tuoteperheeksi. Valtaosa
Afumex®-kaapeleista valmistetaan Suomessa.
Jatkuvasti laajentuva Afumex®-tuoteperhe
tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman paloturvallisuutta edistäviä voima-,
TM
asennus-, ohjaus- ja tietoliikennekaapeleita. Valikoimasta löytyvät myös kytkentäjohdot, liitäntäkaapelit, instrumentointikaapelit sekä
väylä- ja merkinantokaapelit.
Laaja valikoima takaa, että
jokaiseen kohteeseen on valittavissa halogeenittomat, palosuojatut kaapelit, vaadittiinpa
kohteessa sitten palosuojatasoltaan itsestään
tai nippuna itsestään sammuvaa kaapelia.
– Kaapeleita valittaessa on erittäin tärkeä selvittää, mitä palosuojaustasoa kohteessa vaaditaan: riittääkö itsestään sammuva vai pitääkö kaapelin olla nipussa itsestään sammuva.
Jälkimmäinen vaatimus on huomattavasti tiukempi, Toni Suomela muistuttaa. n

TAIPUISA
AFUX Pro
ON HELPPO
ASENTAA
AHTAIMPIINKIN
KOHTEISIIN.
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EUROOPPALAINEN SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN
ETIM-LUOKITTELUSTANDARDI ON
TARKOITUS OTTAA TÄMÄN VUODEN
AIKANA KÄYTTÖÖN MYÖS SUOMESSA.
SÄHKÖTEKNISEN KAUPAN LIITON
(STK) TOIMITUSJOHTAJA TARJA
HAILIKARI USKOO, ETTÄ KOKO
JAKELUKETJUN TOIMINTA TEHOSTUU.

Kaikki tiedonsiirtokaapelit kiinteistön sisäverkkoihin

UC-tuoteperheet
Kategoria 6, 6A, 7 ja 7A

ETIM-LUOKITTELUSTANDARDISTA

Hybridikaapelit
DrakaHybrid + Tellu 13
DrakaHybrid CAT6 + 4xBBXS F8
DrakaHybrid CAT6 + 4xBBXS

TARJA HAILIKARI, SÄHKÖTEKNISEN KAUPAN LIITON (STK) TOIMITUSJOHTAJA

Sisä- ja ulkovalokaapelit
FTMSU, FYORMSU,
FZOMSU-SD, FY2RMSU-FT

Antenniverkon kaapelit
Tellu 13, Tellu 7 GHF, Tellu 7

Ulkokaapelit
SuperCAT 6, SuperCAT 6 ALPE
Sisä- ja ulkokaapeli
SuperCAT 7

Erikoiskaapelit
ToughCAT 7
ToughCAT 7 MUD
Firetuf DATA

Laajasta valikoimastamme kaikki sisäverkon tietoliikennekaapelit asuin-, toimitila- ja teollisuuskiinteistöihin.
Yleiskaapelointijärjestelmän kategorioiden 6, 6A, 7 ja 7A
-kupariparikaapelit (UC400, UC500, UC900, UC1200 ja
UC1500); ulkoasennuksiin SuperCAT 6 -tuoteperhe, sisä- ja
ulkoasennuksiin SuperCAT 7 sekä vaativiin olosuhteisiin
esim. öljynkestoinen ToughCAT 7 MUD sekä palonkestoinen
Firetuf DATA.

1

Mikä on ETIM ja
mikä on STK:n rooli siinä?
ETIM (European Technical Information
Model) on eurooppalainen luokittelustandardi, jossa sähkötekniset tuotteet
jaetaan yli 2 600 luokkaan. Jokaisessa luokassa
määritellään, mitä teknisiä tietoja ja arvoja
valmistajan pitää luokan tuotteista ilmoittaa.
ETIM-tiedot välitetään kieliriippumattomasti,
sillä jokaisella luokalla ja ominaisuudella on
oma yksilöllinen koodinsa.
STK johtaa ETIMin käyttöönottoa Suomessa,
ohjaa ETIM-käännösten ja -suositusten
valmistelua sekä rakentaa ETIM-tietojen ylläpidossa ja välityksessä tarvittavia työkaluja
Sähkönumerot.fi-palveluun.

Sisäverkon runkokaapelointiin DrakaHybrid-yhdistelmäkaapelit myös valmiiksi päätettyinä sekä Verticasakaapelointijärjestelmä ja antenniverkon kaapelointiin
Tellu 13 ja Tellu 7. Valokaapelit sisä- ja ulkokäyttöön
(FTMSU, FZOMSU-SD, FYORMSU, FY2RMSU-FT) sekä
datakeskuksiin UC Fibre ja UC Future -tuoteperheet.
Standardit täyttävät, luotettavat ja yhteensopivat
ratkaisut – kaikki kaapelit Prysmian Groupilta.

2

Mitä etuja
ETIM tuo jakeluketjulle?
Sähköistysalalla on tällä hetkellä
myynnissä noin 240 000 erilaista
sähköteknistä tuotetta. Niitä ei osteta välttämättä niiden ulkonäön vaan teknisten
ominaisuuksien takia. Niinpä koko jakeluketjun –
tukkumyyjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden – toiminnan kannalta on tärkeää, että
tuotteiden tekniset ominaisuudet ovat selvitettävissä helposti ja yhdenmukaisina. Tavoitteena

on tuotetietojen digitalisointi niin, että koko
jakeluketjun toiminta tehostuu.

3

Mitä etuja ETIM tuo
kaapeleiden ostajille?
Kaapeli on hyvä esimerkki tuotteesta, jonka valintaan vaikuttavat
asennettavuuden ja muiden laatuominaisuuksien lisäksi sen tekniset ominaisuudet. Kun kaapeleita voidaan hakea esimerkiksi
tukkujen sähköisistä luetteloista niiden
teknisten tietojen perusteella, on sopivan
tuotteen löytäminen entistä helpompaa.

4

Miten ja millä aikataululla
ETIM etenee Suomessa?
STK järjestää 29.10.2015 Finlandiatalossa tilaisuuden, jossa ETIMluokittelustandardia esitellään.
Tilaisuudessa myös lanseerataan Sähkönumerot.fi-tietopalvelun uudet toiminnot, joiden
avulla tuotteiden valmistaja tai maahantuoja voi
täyttää ETIMin mukaiset tekniset tiedot omille
tuotteilleen ja välittää ne palvelusta edelleen
tukuille. Sähkönumerot.fi-palvelu tarjoaa siis
ETIM-tietojen täyttämisessä tarvittavat työkalut alan toimijoille marraskuun alusta lähtien.
Tätä ennen valmistajat ja maahantuojien ja

Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuva OLLI HÄKÄMIES

tukkujen tuoteasiantuntijat työskentelevät
tuoteryhmäkohtaisissa työryhmissään. Työryhmissä käännetään tuoteluokkien ja ominaisuuksien termejä suomeksi ja tehdään Suomessa
käytössä oleviin yleisnimiin perustuvia suosituksia sopiviksi ETIM-luokiksi. Käännösten tekeminen on haasteellista, kuten usein myös ETIMluokan löytäminen tuotteelle. Jos tuotteelle
annetaan väärä ETIM-luokka, se ei jatkossa
löydy hakujen yhteydessä ja tavoitellut edut
saattavat kääntyä jopa haitoiksi.

5

Miten ETIM ja Sähkönumerot.fi
liittyvät toisiinsa?
Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelu
palvelee jo nykyisin ansiokkaasti koko
sähköistysalaa. Jatkossa Sähkönumerot.fi-palvelusta löytyvät tuotteiden perustietojen,
kuvien ja linkkien lisäksi myös tuotteiden tekniset
tiedot ETIM-standardin mukaisessa muodossa.
Valmistajista ja maahantuojista valtaosa
tulee todennäköisesti ylläpitämään tuotteidensa
ETIM-tiedot Sähkönumerot.fi-palvelussa ja
välittämään ne sieltä asiakkailleen. Vain isoimmilla toimijoilla on mahdollisuus investoida
niin laajaan tuotetietojen hallintajärjestelmään,
että se pitäisi sisällään myös ETIM-luokittelun
edellyttämät toiminnot. n

www.prysmiangroup.fi
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KAIKKI
KAAPELIT
EIVÄT OLE SAMANLAISIA
PRYSMIAN GROUPISSA LAATU, TURVALLISUUS JA
LUOTETTAVUUS KUULUVAT TINKIMÄTTÖMÄSTI
KAIKKEEN TOIMINTAAN. STANDARDIEN MUKAISET
JÄRJESTELMÄT LUOVAT VAHVAN POHJAN TOIMINNAN
KEHITTÄMISELLE, MUTTA ENNEN KAIKKEA
LAATU ON ASENNEKYSYMYS. KUN VALMISTAJA
VÄLITTÄÄ JA KANTAA VASTUUNSA, VOI
LOPPUKÄYTTÄJÄ LUOTTAA SIIHEN, ETTÄ TUOTTEET
OVAT TURVALLISIA ASENTAA JA KÄYTTÄÄ.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP, OLLI HÄKÄMIES,
KAROLIINA EK, JUHA SARKKINEN, VESA-MATTI VÄÄRÄ

V

armin, helpoin ja turvallisin ratkaisu on aina valita
standardien mukaisia tuotteita. Vastuu asennuksesta ja lopputuloksesta on urakoitsijalla – urakoitsijan kannattaa siis varmistaa, että tuotteet
täyttävät laatuvaatimukset, toteaa myyntijohtaja
Juha Majamäki Prysmian Groupista.
Majamäki muistuttaa, että sen lisäksi, että Prysmian Groupin
kaapelit täyttävät vaaditut standardit, moniin tuotteisiin on myös
rakennettu standardien vaatimukset ylittäviä ominaisuuksia, joilla
helpotetaan asennettavuutta tai lisätään turvallisuutta entisestään.
– Osallistumme aktiivisesti standardointityöhön ja seuraamme lainsäädännön ja määräysten muutoksia. Niinpä osaamme neuvoa myös
asiakkaitamme muutoksista ja siitä, mitä kulloinkin kannattaa tehdä.

ASIAKAS EDELLÄ
Majamäki korostaa, että asiakas ja hänen tarpeensa tulevat ykkösenä. Tuotteiden on oltava turvallisia sekä asentaa että käyttää. Niiden
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pitää olla kaikin tavoin helppoja asentaa ja lopputuloksen on oltava joka suhteessa kestävä.
Tuoteominaisuudet, tekemisen laatu, kehittynyt teknologia ja ammattitaito – kaikki palvelevat tätä tarkoitusta.
– Kaikki Suomessa myytävät tuotteet on
suunniteltu ja valmistettu nimenomaan täkäläisiin olosuhteisiin.
– On tärkeää, että valmistaja tuntee vaativat ilmasto-olosuhteemme. Tuotteiden on kestettävä muun muassa maan jäätyminen ja sulaminen vuodenaikojen vaihtuessa ja niitä on
pystyttävä asentamaan myös talvipakkasella.
Prysmian Group antaakin tuotteilleen STUL-takuun. STUL-takuu
varmistaa, että tuotteet täyttävät Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE) mukaiset takuuehdot. STUL-takuujärjestelmä luotiin, koska valtaosalle sähkötarvikkeita ja -laitteita ei ollut saatavilla
YSE-ehtojen vaatimaa kahden vuoden takuuta.
– Suurjänniteasiakkaille Prysmian Group antaa järjestelmätakuun,
mikäli järjestelmä rakennetaan kokonaisuudessaan Prysmianin tuotteilla, huomauttaa myynti- ja markkinointipäällikkö Olli Anttonen.

että jokainen ymmärtää työnsä merkityksen ja
kantaa vastuun työnsä laadusta. Keskeinen periaate kaikessa toiminnassa onkin ”kerralla oikein”.
Tuotannossa tuotteiden laatua seurataan tarkasti raaka-aine-erien saapumisesta aina siihen
saakka, kun ne ovat valmiita lähtemään asiakkaille.
Jokainen tehtaalta lähtevä kaapelimetri on
testattu ja mitattu. Kaikki koestustulokset kirjataan ja tuloksista voidaan laatia asiakkaalle tarvittaessa laatutodistus.
Valmistuvia tuotteita mitataan koko tuotantoprosessin ajan ja mittaustulokset tallennetaan useiden vuosien ajaksi. Turvallista kaapelia valmistettaessa esimerkiksi kaapelin eristeen
paksuutta ja halkaisijaa on seurattava erittäin tarkasti. Näin varmistetaan, että kaikki tehtaalta lähtevät tuotteet ovat standardien mukaisia. Lisäksi valmiista kaapelista mitataan muun muassa vaipan
paksuus, jotta kaapelin mekaaninen suoja on riittävä.
Vikojen suhteen Prysmian Groupilla on täydellinen nollatoleranssi.
Osittaispurkauksia kaapeleissa ei sallita lainkaan, vaikka esimerkiksi
keskijännitekaapeleilla riittäisi 5 pC:n purkaustason saavuttaminen.

KERRALLA OIKEIN

TESTAUS VARMISTAA LAADUN

Prysmian Group noudattaa kaikessa toiminnassaan ISO 9001- ja
ISO 14001 -standardien mukaisia laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.
Lisäksi yhtiön työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle on myönnetty OHSAS 18001 -sertifikaatti.
Jatkuvaan parantamiseen velvoittavat järjestelmät ovat vahva
pohja toiminnalle, mutta laadussa on kysymys myös asenteesta: siitä,

Kaikille kaapelityypeille tehdään säännöllisin väliajoin standardien
vaatimia tyyppitestauksia.
– Tuotteiden on oltava juuri sellaisia, kuin on luvattu. Laadukkaaseen kaapeliin ei tule läpilyöntejä, se kestää ikääntymistä sekä
on helppo ja turvallinen asentaa ja käyttää, tiivistää Olli Anttonen.
Kaapeleille tehdään tehtailla myös pitkäaikaiskokeita. Pikkalan

LAADUKAS
KAAPELI
ON HELPPO
JA TURVALLINEN
ASENTAA JA
KÄYTTÄÄ.

u
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KESTÄVÄSTI
KOKO ELINKAARI
Kaapelien koko elinkaaren ajan huomioidaan
kestävä kehitys ja ympäristö. Elinkaaren
aikaisista ympäristövaikutuksista tuotantoprosessi muodostaa vain pienen osan.
– Pyrimme myös omassa toiminnassamme
koko ajan pienentämään aiheuttamaamme
kuormitusta. Esimerkiksi sähkön ja veden
kulutusta seurataan koko ajan ja jätemateriaalit kierrätetään tarkasti, toteaa myyntijohtaja Juha Majamäki Prysmian Groupista.
Prysmian Group on kehittänyt myös jätteenkäsittelyä kaapeliromun materiaalien talteenottoon erikoistuneiden yritysten kanssa.
– Turvalliset yhteistyökumppanit huolehtivat
jätteenkäsittelystä asianmukaisesti. Opastamme mielellämme kierrätykseen liittyvissä
asioissa ja annamme vastuullisten jälkikäsittelijöiden yhteystiedot, Majamäki sanoo.
u

TUOTEKEHITYS ASIAKKAAN EDUKSI

tehtaalla pitkäaikaisin, 20 kV:n Wiski®-keskijännitekaapelin testaus
4,4-kertaisella jännitteellä on kestänyt yhtäjaksoisesti pian 20 vuotta.
– Pitkäaikaiskokeissa seurataan myös vesitiiviyttä. Keski- ja suurjännitemaakaapeleiden on oltava pitkittäin ja poikittain vesitiiviitä,
sillä rakenteeseen päässyt vesi muodostaa ajan kuluessa kaapelin
eristykseen kanavamaisia, kaapelille vahingollisia vesipuita. Riittävän
suureksi kasvettuaan ne aiheuttavat kaapelissa läpilyönnin. Pahimmassa tapauksessa kaapeliin voi tulla vesipuiden aiheuttamia läpilyöntejä jo viiden vuoden kuluttua asennuksesta, toteaa Olli Anttonen.
– On myös selvää, että mitä suurempien jännitteiden kanssa ollaan tekemisissä, sitä tärkeämpää on, että kaapeli on ehdottoman
korkealaatuinen ja turvallinen.

10
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Prysmian Group on koko toimintansa ajan panostanut voimakkaasti
kaapelien tutkimus- ja kehitystyöhön. Tällä hetkellä konsernilla on
17 tuotekehityskeskusta eri puolilla maailmaa ja yli 5 600 haettua
tai myönnettyä patenttia.
Tuotekehityksessä tehtävässä yhteistyössä ei tunneta rajoja eri
yksiköiden tai maiden välillä.
– Tieto kulkee nopeasti ja avoimesti, joten koko konsernin osaaminen on asiakkaidemme käytössä. Muualla kehitettyjä ratkaisuja voidaan hyödyntää myös Suomessa, samoin kuin täältä voidaan viedä ratkaisuja ja ideoita muualle, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Toni Suomela.
Tuotekehityksessä otetaan tarkasti huomioon asiakkailta tulleet
palautteet ja toiveet. Erinomainen esimerkki tästä on jo 1980-luvun
lopulta, jolloin keskijännitekaapeli Wiski® kehitettiin yhteistyössä
suomalaisten sähkölaitosten kanssa. Hyvien ominaisuuksiensa ansiosta Wiski® pian korvasikin tuolloin käytössä olleet paperieristeiset kaapelit.
Tänä vuonna Suomen markkinoille on tuotu Wiski®-tuotteiden
kanssa yhteensopiva, täysin kierrätettävä keskijännitekaapeli P-Laser. Kierrätettävän, tilapäisesti korkeammat johdinlämpötilat sallivan eristemateriaalin lisäksi P-Laserilla on kaikki Wiski®-kaapelin
ylivoimaominaisuudet.
Huhtikuussa lanseerattiin Oulussa kehitetty halogeeniton asennuskaapeli AFUXTM Pro HF, jonka kehitystyötä varten asiakkailta kartoitettiin toiveita ihanteellisen asennuskaapelin ominaisuuksista.
Tuloksena on helposti ja nopeasti ahtaimpiinkin kohteisiin asennettava ja nippupolttokokeen kestävä halogeeniton kaapeli, jonka kuoriminen myös pitkinä pituuksina on helppoa.

HUOLI KAAPELEISTA

TURVALLISUUS ON SÄHKÖALALLA TÄRKEÄÄ KAUTTA LINJAN. PRYSMIAN GROUP HALUSI VARMISTUA
SIITÄ, ETTÄ MYÖS KAAPELIT OVAT TURVALLISIA. NIINPÄ SE TEKI 11 VALMISTAJAN ASENNUS- JA 1 KVKAAPELEILLE YHTEENSÄ YLI 3 000 TESTIÄ. ULKOPUOLISEN LAITOKSEN VAHVISTUS OSOITTI, ETTÄ KAIKKI
MMJ-KAAPELINA MYYTÄVÄT TUOTTEET EIVÄT STANDARDIA TÄYTÄ EIKÄ NIITÄ SIIS MMJ:NÄ SAA MYYDÄ.

K

aapelin hinta voi olla ensimmäinen viite siitä,
että raaka-aineista säästetään, mikä vaikuttaa kaapelin laatuun, turvallisuuteen ja käyttöikään. Jos kuparia on käytetty liian vähän, kaapelin resistanssi kasvaa, samoin käytönaikaiset
häviöt ja on olemassa riski kaapelin ylikuumenemiseen. Se
puolestaan voi muodostaa paloriskin ja edesauttaa muovien vanhenemista. Esimerkiksi eristeen ohuus altistaa kaapelin läpilyönneille, ohut vaippa läpilyöntien lisäksi myös
muille vaurioille.
Materiaalien kustannuksissa säästäminen on useimmiten syynä kaapelin lyhyeen elinikään ja turvallisuusriskeihin
asennuksessa ja käytössä. On myös syytä tiedostaa, että uutena standardin täyttävä kaapeli voi heikoista materiaaleista valmistettuna olla vaikea asentaa ja myöhemmin vuotaa,
kovettua ja sen väri voi muuttua.
Vaikka esimerkiksi asennuskaapelit saattavat päällisin puolin vaikuttaa täysin samanlaisilta, voi tuotteissa olla merkittä-

viä turvallisuuteen ja asennettavuuteen vaikuttavia eroja.
MMJ- ja MKMJ-kaapeleiden vaatimuksia uudistettiinkin muutama vuosi sitten uudella standardiversiolla, sillä käyttäjäturvallisuuteen nähtiin tarpeelliseksi puuttua markkinoille tulleiden laadultaan vaihtelevien ja virheellisten kaapeleiden takia.
MMJ- ja MKMJ-nimiä saa nyt käyttää vain, jos tuotteet täyttävät uudistetut standardin minimivaatimukset kaikilta osin.
Prysmian Group testasi syksyn 2014 aikana yhdentoista valmistajan tuotteita, myös omia tuotteitaan. Kaapeleista mitattiin esimerkiksi johtimien resistanssi sekä eristeen ja vaipan paksuus ja arvioitiin kuorittavuutta. Testien aikana tuotteista mitattiin yli 3 000 arvoa.
– Varsin yllättävä tulos oli, että puolessa kilpailijoiden kaapelinäytteistä oli poikkeamia ja neljänneksessä näytteistä
poikkeamat olivat merkittäviä, kertoo tuoteryhmäpäällikkö
Toni Suomela Prysmian Groupista.
– Varmistuaksemme tuloksista testautimme tuotteita myös
ulkopuolisella testauslaitoksella, joka vahvisti löydökset.

u
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| PRYSMIAN GROUP HUIPULLA |

P

ry-Cam on Prysmian Groupin kehittämä ja patentoima mittausja seurantalaitteisto, jonka avulla
voidaan paikallistaa keski- ja suurjänniteverkon kaapeleissa ja muissa komponenteissa syntyneet osittaispurkaukset. Langatonta, helposti siirreltävää
Pry-Cam-laitetta ei tarvitse kytkeä mittauskohteeseen ja mittaukset voidaan tehdä verkon ollessa jännitteinen.
– Osittaispurkauksien mittaaminen on oleellinen osa sähköjärjestelmien laadunvalvontaa ja
kunnossapitoa. Huoltosuunnitelmissa painotetaankin yhä enemmän ennaltaehkäisevän seurannan merkitystä. Kun korjaustyöt tai verkkojen
saneeraukset pystytään suunnittelemaan hallitusti etukäteen, voidaan yllättävät, kalliit ongelmatilanteet ja keskeytykset välttää, toteaa
myynti- ja markkinointipäällikkö Olli Anttonen
Prysmian Groupista.
Laajentunut Pry-Cam-konsepti tarjoaa monipuolisen valikoiman laitteita ja palveluja verkkojen kunnon tarkistuksiin ja valvontaan. Mittauksia
voidaan tehdä joko kertamittauksena tai jatkuvana seurantamittauksena.
– Suurjänniteasiakkaille on yksittäismittausten lisäksi tarjolla myös verkkoon kiinteästi asennettavat Pry-Cam™ Grids, Pry-Cam™ Wings, PryCam™ DLog- ja Pry-Cam™ Drives –palvelut, jotka
mittaavat jatkuvasti verkon kuntoa.
– Pry-Cam™ Grids ja Pry-Cam™ Wings -järjestelmät mahdollistavat myös verkon reaaliaikaisen
monitoroinnin, jolloin laitteet hälyttävät verkonhallintajärjestelmälle poikkeamista. Verkonhaltija voi seurata energiaverkon komponenttien suorituskykyä ja kuntoa internet-liittymän kautta.
Trendien tarkastelu, yksittäisen mittauslaitteen
hälytysrajojen asettaminen sekä mittausdatan

12
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poimiminen toisiin tietojärjestelmiin on mahdollista omatoimisesti.

RAPORTTI KERTOO SUOSITUKSET
Yksittäisen Pry-Cam-mittauksen kesto on vain
muutamia minuutteja.
Pry-Cam toimii lähetin-vastaanottimena, joka
rekisteröi sähkömagneettisia impulsseja ja kerää
mittausdataa suurella nopeudella. Pry-Cam-mittauslaite tallentaa näytteitä ja lähettää ne langattomasti tietokoneelle. Näytteet analysoidaan mittausohjelman avulla ja tallennetaan palvelimelle.
Ensimmäiset mittaustulokset saadaan jo paikan päällä. Tarkan diagnoosin ja loppuraportin
Prysmian Group tekee analysoituaan palvelimelle tallennetut mittaustulokset. Raportissa annetaan ”liikennevaloilla” suositukset tarvittavista
korjaustoimenpiteistä. Vihreä indikaatio kertoo,
ettei osittaispurkauksia ole havaittu, keltainen
suosittaa mittauksen uusimista pian ja punainen kehottaa uusimaan vikaantumaisillaan olevan komponentin pikaisesti.
– Kaikki tulokset jäävät talteen palvelimellemme, joten tiedot ovat helposti haettavissa myöhemmin esimerkiksi uusia mittauksia tehdessä.
Omaa palvelinta asiakas ei siis tarvitse, Anttonen huomauttaa.
Pry-Cam-mittauspalvelu on ollut käytössä kesästä 2012 lähtien. Maailmalla mittauksia on tehty jo tuhansia, Suomessakin lähes tuhat muun
muassa sähköasemilla, teollisuudessa ja tuulivoimaloissa.
Pry-Cam-mittauksista voivat Anttosen mukaan hyötyä myös urakoitsijat, jotka asentavat
kaapeleita ja tarvikkeita.
– Työnsä jäljen mittaamalla voi varmistua siitä, ettei asennuksessa ole tehty virheitä ja kaapeliyhteys on kunnossa. n

Kuwait laajentaa
sähkönsiirtoverkkojaan

u Ranskan ja Italian välille rakennetaan
pisin tähän saakka toteutettu tasavirtainen suurjänniteyhteys. Alppien kautta
rakennettavan maakaapeliyhteyden pituus on noin 190 kilometriä, josta sekä
Ranskan että Italian puolelle rakennetaan 95 kilometriä. Yhteys on tarkoitus
ottaa käyttöön vuonna 2019.
Hanke lisää Ranskan ja Italian sähköntuotannon varmuutta ja tuo maiden välille siirtoteholtaan 1 200 MW:n yhteyden. Se on merkittävä askel myös siirtymisessä kohti yhtenäisiä eurooppalaisia energiamarkkinoita.
Prysmian Group johtaa hankkeen toteuttavaa seitsemän yrityksen yhteenliittymää ja koordinoi muun muassa kaapeliyhteyden suunnittelua, toimituksia, asennusta ja käyttöönottoa.
Sopimuksen arvo on kaikkiaan yli 500 miljoonaa euroa, josta Prysmian
Groupin tekemän sopimuksen osuus noin 200 miljoonaa euroa.
Helmikuussa otettiin virallisesti käyttöön Prysmian Groupin toimittama
320 kV:n, siirtoteholtaan 2 GW:n maakaapeliyhteys Ranskan ja Espanjan välillä. Yhteys on sekä jännitteeltään että siirtoteholtaan suurin tällä hetkellä
käytössä oleva tasavirtainen maakaapeliyhteys.

u Prysmian Group toimittaa yli 200 kilometriä 132 kV:n maakaapelia
verkkokomponentteineen Kuwaitiin. Prysmian Group vastaa muun
muassa suunnittelusta, hankinnasta, asennuksesta ja käyttöönotosta
kahdessa tänä vuonna aloitettavassa hankkeessa.
Hankkeilla laajennetaan ja vahvistetaan Kuwaitin keskeisiä sähkönsiirtoverkkoja, turvataan energiansaanti maan teollisuudelle ja asutukselle sekä parannetaan yhtä Kuwait Cityn keskustan tärkeimmistä
liikenneväylistä.
Sopimusten arvo on yhteensä yli 50 miljoonaa euroa.

SHUTTERSTOCK

PRYSMIAN GROUPIN KEHITTÄMÄ PRY-CAM-MITTAUSLAITE HELPOTTAA SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TUOTANNON, ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON LAADUNVALVONTAA
SEKÄ KUNNOSSAPITOA. LANGATON PRY-CAM PAIKALLISTAA ILMAN TYÖLÄITÄ
KYTKENTÖJÄ KESKI- JA SUURJÄNNITEVERKKOJEN VAURIOT ENNEN KUIN NIISTÄ
AIHEUTUU HAITTAA SÄHKÖNSIIRROLLE JA -JAKELULLE.

SHUTTERSTOCK

PRY-CAM AUTTAA
ENERGIAVERKON
LAADUNVALVONNASSA

Suurjänniteyhteys
Ranskan ja Italian välille

Kaapeleita Pohjanmeren
tuulipuistoihin
u Prysmian Group suunnittelee,
toimittaa ja asentaa 80 kilometriä 33 kV:n merikaapeleita saksalaiseen Wikinger-tuulipuistoon. Kaapeleilla yhdistetään tuulipuiston
70 turbiinia muuntamoon. Wikingerin tuulipuisto osa saksalaista
Westlich Adlergrund -tuulipuistoklusteria Pohjanmerellä.
Sopimuksen arvo on noin 60 miljoonaa euroa.
Prysmian Group on tehnyt tuulipuistoklusterin kanssa sopimuksen myös uuden yhteyden rakentamisesta tuulipuistoista Lubminin
muuntamolle Koillis-Saksaan. Nyt tehty sopimus oli optiona keväällä 2014 tehdyssä sopimuksessa, jonka mukaan Prysmian suunnittelee, toimittaa ja asentaa klusterille kaikkiaan 93 kilometrin pituisen
220 kV:n suurjänniteyhteyden. Yhteys toteutetaan kolmivaiheisilla
vaihtovirtakaapeleilla.

FTTH COUNCIL
EUROPELLE PRESIDENTTI
PRYSMIAN GROUPISTA
FTTH Council Europe on nimittänyt
uudeksi presidentikseen hollantilaisen markkinointi- ja liiketoimintakehitysjohtaja Edgar Akerin
Prysmian Groupista.
Nykyisin yli 150 jäsenyrityksestä
koostuvan FTTH Council Europen tavoitteena on edistää nopeiden kuitu
kotiin -yhteyksien käyttöönottoa
Euroopassa. Prysmian Group on yksi
organisaation perustajajäsenistä.
Edgar Aker on ollut mukana
FTTH Council Europen toiminnassa
vuodesta 2007 ja lokakuusta 2011
hän on edustanut Prysmian Groupia
organisaation hallituksessa.
Aker toimii neuvoston presidenttinä
vuoden 2016 ajan.

BENDBRIGHTXS-KUITU
PALKITTIIN
Maailman johtava teknologiatutkimusyritys Frost & Sullivan on myöntänyt uudelle eurooppalaiselle tuoteinnovaatiolle jaettavan palkinnon
Prysmian Groupin kehittämälle
taivutussietoiselle BendBrightXSkuidulle. Tunnustus myönnetään
vuosittain yritykselle, joka on
kehittänyt innovatiivisen tuotteen
hyödyntämällä huipputeknologiaa.
Alun perin kuitu kotiin -sovelluksiin kehitetty BendBrightXS on yksimuotokuitu, jonka taivutettavuusominaisuudet ovat lähes satakertaiset tavanomaisiin yksimuotokuituihin verrattuna. Mikro- ja makrotaivutusominaisuuksiensa lisäksi
kuitu sisältää kaikki normaalin
yksimuotokuidun ominaisuudet ja
se on G.652D-suosituksen mukainen.
Taivutusominaisuuksiensa ansiosta
kuitu mahdollistaa pienemmän
tilantarpeen ja sen myötä kustannussäästöt sekä kuidun kaikkien
tiedonsiirtokaistojen, myös vaativimpien L- ja U-kaistojen, käytön.
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WIDECAP-OM4-MONIMUOTOKUITU

EB (MHz x km)

u ensimmäinen usean aallonpituuden 			

LAAJAKAISTAINEN
MONIMUOTOKUITU
400 GBIT/S ETHERNETIIN
PRYSMIAN GROUPIN KEHITTÄMÄ WIDECAP-OM4-MONIMUOTOKUITU ON MAAILMAN ENSIMMÄINEN USEAN
AALLONPITUUDEN JÄRJESTELMÄLLE OPTIMOITU MONIMUOTOKUITU. SE MAHDOLLISTAA KEHITTEILLÄ OLEVAN
400 GBIT/S ETHERNET-STANDARDIN MUKAISEN TIEDONSIIRTOYHTEYDEN, JA ON TÄYSIN YHTEENSOPIVA
NYKYISTEN 40 GBIT/S JA 100 GBIT/S JÄRJESTELMIEN KANSSA. UUSI KUITUINNOVAATIO PYSTYY HYÖDYNTÄMÄÄN
NELJÄÄ AALLONPITUUTTA, JOLLOIN 400 GBIT/S SIIRTONOPEUS SAADAAN AIKAISEKSI NELJÄLLÄ KUIDULLA.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP, SHUTTERSTOCK

E

rityisesti datakeskuksissa tarvittavia nopeita Ethernet-yhteyksiä tukeva WideCap-OM4-monimuotokuitu
esiteltiin syyskuussa 2014 Ranskan
Cannesissa pidetyssä kansainvälisessä ECOC-konferenssissa.
Useaa aallonpituusaluetta hyödyntävä WideCapOM4 mahdollistaa kehitteillä olevan 400 Gbit/s
Ethernet-standardin mukaisen tiedonsiirtoyhteyden rakentamisen vain neljällä kuidulla. Tulevaisuuden siirtonopeuden takaava uutuuskuitu on täysin
yhteensopiva myös nykyisin käytössä olevien 40 ja
100 Gbit/s OM4-järjestelmien kanssa.
Tuoteryhmäpäällikkö Hannu Väätämöinen Prysmian Groupista pitää uutta kuituinnovaatiota erinomaisena esimerkkinä yhtiön vahvasta tuotekehityksestä ja edelläkävijyydestä.
– Prysmian Group on maailman suurin monimuotokuitujen valmistaja, joka on myös kehittänyt alan
tärkeimmät innovaatiot.
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ETHERNETIN VOITTOKULKU
ALKOI JO 1970-LUVULLA
Nykyisin Ethernetin nimellä tunnettua ja standardoitua (IEEE 802.3) verkkoa ryhdyttiin kehittämään
vuonna 1973. Sen jälkeen Ethernetin siirtonopeudet
ovat kasvaneet asteittain: ensimmäisestä 3 Mb/s
siirtonopeudesta on edetty 1 Gbit/s, 10 Gbit/s ja
40 Gbit/s kautta 100 Gbit/s Ethernet-standardiin.
Seuraavan, 400 Gbit/s Ethernet-standardin kehittäminen aloitettiin viime vuonna, ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2017 mennessä.
– Ethernet yleistyy tiedonsiirrossa, tulevaisuudessa yhä useammin myös teleliikennesovellutuksissa, Väätämöinen toteaa.
Alun perin toimistojen lähiverkoissa käytettyä
Ethernet-teknologiaa sovelletaan nykyisin hyvin
laajasti.
– Ethernet on osoittautunut toimivimmaksi ja
voittavaksi teknologiaksi lähes kaikilla alueilla, joihin sitä on sovellettu, Väätämöinen sanoo.

Toimistoympäristöistä Ethernet-teknologia on levinnyt runkoverkoissa ns. metro ring -verkkoihin, liityntäverkkoihin, teollisuuteen ja erityisesti datakeskuksiin, joiden käsittelemä ja siirtämä tietomäärä
on kasvanut ja kasvaa edelleen räjähdysmäisesti.
– Tallennettavan, käsiteltävän ja siirrettävän tiedon määrää on lisännyt etenkin nopeasti kasvava
pilvipalveluiden käyttö. Lähes kaikki tieto haetaan
verkosta – esimerkiksi internet-tv (IPTV), älykännykät, tabletit, sosiaaliset mediat, verkkopelaaminen
ja langattomien verkkojen käyttö edellyttävät yhä
nopeampia siirtonopeuksia ja suurempaa tallennuskapasiteettia.

SIIRTONOPEUKSIEN MERKITTÄVÄ KASVU
Nykyisillä, yhdellä aallonpituudella toimivilla kategorian OM4-monimuotokuiduilla 400 Gbit/s siirtonopeuden saavuttaminen edellyttäisi 16 kuitua, joissa
jokaisessa välittyisi 25 Gbit/s siirtonopeus. Tieto siirtyisi 850 nm:n aallonpituuden kapeassa ikkunassa.

OM4-vaatimus

850

875

900

925

950

järjestelmille optimoitu monimuotokuitu
• toimii sekä 40 Gbit/s että 100 Gbit/s ja 400 Gbit/s
siirtonopeuden järjestelmien kanssa
• siirtokapasiteetin merkittävä lisäys OM4-kuituun
verrattuna käyttämällä 100 nm:n toiminnallista
aallonpituusikkunaa
• efektiivistä kaistanleveyttä (EB) määritettäessä
huomioitu sekä muotodispersion että
kromaattisen dispersion vaikutus.
Toiminnallinen aallonpituusalue on 850–950 nm
• täysin yhteensopiva OM4-kuitua käyttävien
järjestelmien kanssa
• taivutussietoinen BendBrightXS-teknologian ansiosta

Aallonpituus (nm)

– Kuitumäärä on kuitenkin niin suuri, ettei 400
Gbit/s siirtoyhteyttä kannattaisi toteuttaa perinteisillä OM4-kuiduilla.
Monimuotokuidun etuja yksimuotokuituun verrattuna ovat yksinkertaisempi komponenttitekniikka sekä helpompi kytkentä, sillä kuidun ytimen
pinta-ala on monikymmenkertainen yksimuotokuituun verrattuna.
Monimuotokuidussa esiintyy kuitenkin suurempia dispersioita eli pulssin leventymistä eri muotojen kulkiessa eripituisia reittejä, mikä asettaa
haasteita kuidun kehittämiselle. Muotodispersio
johtuu pulssin eri muotojen (optista energiaa kuljettavien aaltojen) kulkemisestä eripituisia matkoja. Kromaattinen dispersio puolestaan aiheutuu
siitä, että eri aallonpituudet eli ”värit” kulkevat eri
nopeuksilla.
– Dispersiotekijöiden vuoksi on huomattavasti haastavampaa kehittää monimuotokuitu, jolla
kaistanleveys saadaan suureksi, kuin kehittää vastaava yksimuotokuitu, Väätämöinen huomauttaa.
Monimuotokuitujen kehityksessä edistysaskel
oli OM3-kuitu, joka oli tarkoitettu 10 Gbit/s Ethernetille. Tuolloin otettiin käyttöön myös uusi aallonpituus, 850 nm, ja lähetinkomponenteiksi edulliset
laserkomponentit, joita oli alun perin kehitetty CDsoittimiin. Samalla aallonpituudella toimivat myös
myöhemmin markkinoille tulleet OM4-kuidut, joilla
voidaan rakentaa 40 ja 100 Gbit/s siirtoyhteydet.
WideCap-OM4-kuidussa siirtokapasiteetin merkittävä kasvu saadaan aikaiseksi käyttämällä 100
nm:n aallonpituusikkunaa.
– WideCap-OM4 hyödyntää useaa aallonpituut-

Neljä 25 Gbit/s
kanavaa
Kaksi 25 Gbit/s
kanavaa
Yksi 25 Gbit/s
kanava

ta ja laajempaa aallonpituusaluetta 850–950 nm,
jolloin yhdessä kuidussa saadaan aikaiseksi jopa
neljä kanavaa. Kun jokaisen kanavan siirtokyky on
25 Gbit/s, saavutetaan yhdellä kuidulla 100 Gbit/s
siirtonopeus, ja vastaavasti 400 Gbit/s siirtonopeuden saavuttamiseen riittää 4 kuitua.
– Efektiivistä eli toiminnallista kaistanleveyttä
määritettäessä on suunnittelussa pystytty ottamaan huomioon sekä muotodispersion että kromaattisen dispersion vaikutus, jolloin koko aallonpituusalue 850–950 nm on saatu käyttökelpoiseksi.
Tämä on huomattava parannus nykyisin käytössä
oleviin OM4-kuituihin, joiden toiminnallinen kaistanleveys on huomattavasti kapeampi.

TAIVUTUSSIETOISUUDELLA
MERKITTÄVIÄ ETUJA
Uutuuskuidussa hyödynnetään Prysmian Groupin
BendBrightXS-teknologiaa, joka tekee kuidusta taivutussietoisen. BendBrightXS-teknologian ansiosta

TAULUKKO

WideCap-OM4-monimuotokuitu hyödyntää
aallonpituusaluetta 850–950 nm, jolloin yhdessä
kuidussa saadaan aikaiseksi neljä kanavaa.

kaapeliin ei tule jyrkälläkään taivutussäteellä merkittävää vaimennusta. Taivutettavuus takaa luotettavan tiedonsiirron ja pienemmän tilantarpeen.
– Hyvä taivutettavuus on erityisen tärkeää, kun
kytkentöjä tehdään ahtaissa tiloissa ja vaativilla
kaapelireiteillä. Esimerkiksi datakeskuksissa ja ristikytkentäkaapeissa voidaan pakkaustiheyttä kasvattaa merkittävästi.
Hyvä taivutettavuus helpottaa datakeskusten
laajentamista ja parantaa energiatehokkuutta siirryttäessä yhä suurempiin siirtonopeuksiin.
– Hyvin taivutusta sietävä kuitu edistää myös
moninapaisten liittimien, pienempien kaapelirakenteiden ja uusien asennusmenetelmien käyttöä.
Se varmistaa riittävän kapasiteetin myös silloin, kun
tarvitaan lisää liittimiä datakeskukseen. n
JOHDIN kesäkuu|2015
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Timo Mäkinen Tammelan
Talotekniikka Oy:stä kertoo,
että rakennuksen yksityiskohtaisia
suunnitelmia täydennetään
sitä mukaa, kun käyttäjien
tarpeet tarkentuvat.

Tampereen yliopisto
kokoaa lääke-, terveys- ja
biotieteiden yksiköt syksyllä
2016 käyttöön otettavaan
uudisrakennukseen.

tuudesta menestystuotetta. Halogeenittomia kaapeleita on joskus pidetty hieman vaikeina asentaa,
mutta Anttila lukee AFUXTM Pron eduksi nimenomaan sujuvan, nopean asennuksen.

JOUSTAVA URAKKA

KOKO RAKENNUS

le, toteaa sähköurakasta vastaava Heikki Meriluoto
Tammelan Talotekniikka Oy:stä.
Tammelan Talotekniikka vastaa työmaan kaikista
talotekniikan asennuksista.

päälle uusinta tekniikkaa. Lisäksi rakennus tuottaa 40 kilowattia aurinkosähköä, Meriluoto kertoo.
Meriluodon mukaan yleiskaapelointi on rakennuksen koon vuoksi merkittävä urakka.
– Kaapelia kilometritolkulla ja pistorasioita pilvin
pimein, Meriluoto kuvailee.
Tammelan Talotekniikan tehtävänä on ollut valita urakkaan laadukkaat tuotteet kustannustehokkaasti. Rakennustyömaan pihassa seisoo nyt kontti, jota SLO täydentää kulutuksen mukaan. Siellä
odottavat halogeenittomat asennus-, ohjaus- ja
tietoverkkokaapelit. Voimakaapelit SLO toimittaa
tilauksesta erikseen isoilla keloilla.
Valaistuskaapeleita lukuun ottamatta kaikki kaapelit ovat Prysmian Groupin valmistamia.
– Kilpailutamme toki myös hintaa, mutta arvostamme kotimaista laatua, Meriluoto sanoo.

KOTIMAISTA LAATUA

HALOGEENITON ON TURVALLINEN VALINTA

Lääketieteen laboratoriot ovat pitkälti puhdastiloja, opetustilat puolestaan lääkintätiloja. Näiden lisäksi rakennukseen tulee runsaasti auditorio- ja
toimistotiloja. Meriluoto luonnehtii varustetasoa
erittäin hyväksi.
– Esimerkiksi tietoliikennejärjestelmät ja valaistuksen ohjausjärjestelmät ovat aivan viimeisen

Vaikka halogeenittomien kaapeleiden käytöstä on
toistaiseksi määräyksiä vielä vähän, on niiden käyttö
paloturvallisuussyistä jatkuvasti yleistynyt.
Kaupin kampusrakennukseen asennetaan sekä
itsestään sammuvia että nippuna itsestään sammuvia halogeenittomia, vähän savuavia Afumex®tuoteperheen kaapeleita.

HALOGEENITTOMASTI

TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPIN KAMPUKSEN OPETUS- JA TUTKIMUSRAKENNUKSESTA
VALMISTUU ENSI VUONNA EDELLÄKÄVIJÄ MYÖS PALOTURVALLISUUDELTAAN. KOKO UUDISRAKENNUS KAAPELOIDAAN HALOGEENITTOMILLA, VÄHÄN SAVUAVILLA KAAPELEILLA.
Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat ARI IJÄS

T

ampereen yliopiston Kaupin kampukselle rakennetaan parhaillaan
noin 25 000 neliömetrin uudisrakennusta, johon yliopisto kokoaa lääke-, terveys- ja biotieteiden yksiköt.
Uudisrakennus koostuu kolmesta siivestä, ja toimisto-, laboratorio- ja opetustilat sijoitetaan eri siipiin. Jakoa voisi pitää selkeänä
sähköasennuksia ajatellen: toimistotiloihin kenties
tavalliset kaapelit, muualle halogeenittomat? Todellisuus on vielä selkeämpää.
– Asennamme halogeenittomat kaapelit kaikkial-

16

JOHDIN kesäkuu|2015

"KAAPELIA
KILOMETRITOLKULLA
JA PISTORASIOITA
PILVIN PIMEIN."
– Halogeenittomuuden ja vähäisen savunmuodostuksen etu on se, että palotilanteessa tummaa
savua ja myrkyllisiä kaasuja syntyy vähemmän. Näkyvyys säilyy parempana ja pelastautumiselle jää
enemmän aikaa. Palaessa ei myöskään synny korroosiota aiheuttavia, muun muassa elektroniikkalaitteita vahingoittavia aineita. Jälkisiivous on helpompaa ja tilat saadaan palon jälkeen nopeammin
käyttöön, myyntipäällikkö Harri Anttila Prysmian
Groupista toteaa.
Kauppiin asennettavista Afumex®-kaapeleista
Anttila nostaa esille uuden AFUXTM Pro -kaapelin,
joka on nippupolttokokeen vaatimukset täyttävä,
halogeeniton, vähän savuava asennuskaapeli. Anttila ennustaa erittäin helposti asennettavasta uu-

Tampereen työmaalla asennustyöt ovat vasta hiljattain alkaneet ja edenneet Meriluodon mukaan varsin
tavalliseen tapaan. Melko harvinaista Tammelan
Talotekniikalle on kuitenkin se, että sähköurakka
perustuu yksikköhintaan.
– En kyllä osaa sanoa, tekeekö se urakasta hankalamman. Ehkä jopa helpomman, Meriluoto pohtii.
Yksikköhintaperusteinen sähköurakka sopii ainakin kätevästi koko urakkaan, jonka NCC Rakennus
Oy toteuttaa projektinjohtomallilla. Kokonaiskustannusarvio on tehty, mutta rakennuksen yksityiskohtaisia suunnitelmia täydennetään vielä rakentamisen aikana sitä mukaa, kun käyttäjien tarpeet
tarkentuvat.
Projektinjohtourakan eduksi voidaan lukea joustavuus, jolla urakoitsija voi kuroa kiinni töiden viivästynyttä alkua.
– Aloitusta siirsi muun muassa se, että tontilta
löytyi liito-oravan pesimäpuu. Suunnittelijat ratkaisivat tilanteen siirtämällä rakennusta noin sadan metrin verran, Meriluoto kertoo.
Sähkötöiden osalta valmista on oltava ensi keväänä, jotta opetus pääsee käynnistymään sujuvasti syksyllä 2016.

UUDENLAISTA YHTEISKÄYTTÖÄ
Rakennukseen muuttavat ensi vuonna lääke-, terveys- ja biotieteiden yksiköt, jotka sijaitsevat tällä
hetkellä hajallaan. Samalla yksiköt uudistavat toimintatapojaan siten, että esimerkiksi eri alojen tutkimusryhmät käyttävät yhteisiä laboratoriotiloja.
Yhteiskäyttöön on suunniteltu myös opetustiloja, joissa opiskelijat voivat harjoitella muun muassa potilaan elvyttämistä tai haavojen ompelua olosuhteissa, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti
ensiavun ja leikkaussalin olosuhteita. Suomen Ylioppilaskiinteistöt Oy:n rakennuttaman Arvo2-rakennuksen oppimisympäristön jakavat Tampereen
yliopiston kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä
Tampereen ammattikorkeakoulu. n
JOHDIN kesäkuu|2015
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u ELASPEEDTM-

JATKOKSET TEKEVÄT
ASENNUKSESTA
TALOUDELLISTA JA
TURVALLISTA.
Kylmäkutisteteknologiaa
hyödyntävät ElaspeedTM jatkokset ja -päätteet
helpottavat ja nopeuttavat
keskijännitekaapelien
asennusta ja tuovat
merkittäviä säästöjä
verkonrakennukseen.

– Toki myös kylmäkutistejatkoksia
käytettäessä kaapeli on osattava valmistella asennusta varten, mutta itse
asennusvaihe on erittäin yksinkertainen.

SOPII KAIKILLE WISKI®KAAPELEILLE SEKÄ P-LASERILLE
Taipuisat ElaspeedTM-jatkokset eivät
sisällä silikonia, joten ne ovat mekaanisesti erittäin kestäviä.
– Kaapelijatkoksen voi sijoittaa myös
kaartuviin kohteisiin. Silikoniton jatkos
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JOHDINLÄMPÖTILAT VÄ
KOKSET JA -PÄÄTTEET.
EDTM -KYLMÄKUTISTEJAT
HELPOTTAVAT ELASPE

rysmian Groupin kehittämät ElapeedTM keskijännitetarvikkeet ovat jo pitkään
olleet käytössä ympäri maailmaa. Suomessa ne avaavat nyt Prysmian Groupin keskijännitetarvikkeiden myynnin.
– Kylmäkutisteteknologiaa
hyödyntävät tarvikkeet vähentävät asentajan
vastuulla olevia työvaiheita ja yksinkertaistavat
asennustyötä ratkaisevasti. Selkeiden työvaiheiden
ansiosta myös mahdollisuus asennusvirheisiin on
hyvin pieni, toteaa myynti- ja markkinointipäällikkö
Olli Anttonen Prysmian Groupista.
Kylmäkutisteteknologian merkittävin etu asennuksessa on se, ettei tulitöitä ja niiden vaatimaa
tulityölupaa ja jälkivalvontaa tarvita lainkaan.
Esikalustetussa ElaspeedTM-jatkoksessa kaikki
kerrokset, materiaalit ja komponentit ovat valmiina.
Kun jatkos on saatu kohdalleen, siitä poistetaan
tukiholkki, minkä jälkeen jatkos kutistuu tiukasti
kiinni kaapeliin.
– Asennus on helppoa ja turvallista ja lopputulos
tasalaatuinen, luotettava ja kestävä. Asennuksen
helppous näkyy selkeästi myös kustannuksissa,
Anttonen sanoo.

P

-Laser on maailman ensimmäinen täysin kierrätettävä muovieristeinen keskijännitekaapeli. Lisäksi kaapelin valmistustekniikan ansiosta tuotannon
CO2-päästöjä voidaan vähentää 1 000 kiloa kaapelikilometriltä perinteisiin muovikaapeleihin verrattuna.
– P-Laser tuo markkinoille kestävän kehityksen periaatteisiin vastaavan vaihtoehdon, joka on täysin yhteensopiva Wiski®kaapeleiden ja -varusteiden kanssa. Se sopii siis erinomaisesti myös nykyisten keskijänniteverkkojen laajentamiseen, sanoo
myynti- ja markkinointipäällikkö Olli Anttonen Prysmian Groupista.
– Kaapeli myös kestää hetkellisesti vikatilanteessa tai poikkeavissa kuormitustilanteissa perinteisiä kaapeleita korkeamman johdinlämpötilan ja sopii siksi vaihtelevaan kuormitukseen.
Patentoidun, kierrätettävän ja lämmönkestävän eristysmateriaalin lisäksi P-Laserilla on kaikki tutut Wiski®-kaapeleiden
ylivoimaominaisuudet, ja se sopii asennet-

ei myöskään lähde halkeilemaan ja
haurastumaan, vaikka siihen tulisi viilto.
Keskijänniteverkoille kehitetty
ElaspeedTM-tuoteperhe sopii kaikkien
Wiski®-kaapeleiden yhdistämiseen
sekä nykyisen Wiski®-verkon jatkamiseen uusilla, ympäristöystävällisillä
P-Laser-kaapeleilla.
– Kylmäkutisteteknologia soveltuu
erinomaisesti pohjoisiin olosuhteisiin
ja tulee varmasti yleistymään myös
Suomessa, Anttonen sanoo.

tavaksi maahan, ilmaan ja veteen.
– P-Laser sopii erinomaisesti myös aurattavaksi. Auraaminen on jatkuvasti lisääntynyt myös keskijännitekaapeleiden asennustapana, Anttonen huomauttaa.

Euroopassa P-Laseria on asennettu jo
noin 20 000 kilometriä, ja käyttökokemukset ovat olleet erittäin hyviä.
– P-Laser vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan tulevaisuuden verkonrakentamiseen,
Anttonen sanoo. n

at PRYSMIAN GROUP
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuv
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METALLITON
TALOKAAPELI VAPAUTTAA
MAADOITUKSISTA

NOPEA JA NÄPPÄRÄ ASENNUS
POHJOIS-HÄMEEN PUHELIN OY ASENSI METALLITONTA FYORMU-FTTHKAAPELIA KYMMENISEN KILOMETRIÄ VIRTAIN KAUPUNGIN PENKKIVUOREN
ASUNTOALUEELLE. TAIPUISA KAAPELI OSOITTAUTUI HELPOKSI KÄSITELLÄ,
JOTEN ASENNUKSET SUJUIVAT JOUHEVASTI JA NOPEASTI.

PRYSMIAN GROUPIN KEHITTÄMÄN METALLITTOMAN TALOKAAPELIN SALAISUUS ON SEN
KESTÄVÄ LASIKUITUKERROS. METALLITON KAAPELI TEKEE MAADOITUKSEN TARPEETTOMAKSI
JA ASENNUKSEN YKSINKERTAISEKSI.
Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat HANNU VÄÄTÄMÖINEN

– Kun rakennukseen tuodaan metallia talon ulkopuolelta, on vaarana, että mukana kulkeutuu
myös vaikkapa salamaniskun aiheuttama ylijännite, Väätämöinen toteaa.
Ylijännitteiltä voidaan suojautua maadoittamalla kaapelit. Maadoituksen rakentaminen voi
kuitenkin olla monimutkaista ja kallista. Jos sekä
kiinteistöllä että talokaapelilla olisi omat maadoituspisteensä, ongelmaksi saattaa muodostua
esimerkiksi näiden välinen jännite-ero. Oikein tehdyssä maadoituksessa maadoittamiset tehdään
samaan pisteeseen, mikä johtaa käytännössä lisäinvestointiin ja talokaapelin maadoittamiseen
määräysten mukaisesti.
– Prysmian Groupin kehittämässä, metallittomilla elementeillä vahvistetussa talokaapelissa
ei ole lainkaan metallia, joten sitä ei tarvitse maadoittaa, Väätämöinen kertoo.
Urakoitsija Jari Haukkala (vas.)
Maanrakennus Haukkala Oy:stä ja PohjoisHämeen Puhelin Oy:n kehityspäällikkö
Jarmo Koskiranta totesivat metallittoman
talokaapelin helpoksi asentaa.

V

alokaapeleiden rakennetta lujitetaan tavallisesti kahdella metallilangalla, jotka lisäävät kaapelin vetolujuutta. Metallia sisältävä kaapeli on myös helppo paikallistaa maastossa.
Prysmian Groupin tuoteryhmäpäällikkö Hannu
Väätämöinen huomauttaa, että metallia sisältävät tai metallilla suojatut valokaapelit ovat oivallinen ratkaisu esimerkiksi runkoverkoissa. Sen sijaan
kiinteistöihin vedettävissä talokaapeleissa metallit aiheuttavat myös ongelmia.
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SUOJANA LUJA LASIKUITUKERROS

”HYVÄN
KÄSITELTÄVYYDEN
ANSIOSTA
ASENNUSTYÖ
NOPEUTUI
MERKITTÄVÄSTI.”

Metalliton FYORMU-FTTH-kaapeli on suunniteltu
Prysmian Groupin Tanskan tehtaalla, joka on erikoistunut valokaapelituotantoon.
Tuotepäällikkö Petri Utulahti kertoo, että kestävällä lasikuitukerroksella suojattu metalliton uutuuskaapeli täyttää Viestintäviraston julkaiseman
valokaapelityöryhmän raportin mukaiset ja yhteisesti määrittelemät veto- ja puristuslujuusvaatimukset. Kaapeli soveltuu kanavaan, kaivantoon ja
auraamalla asennettavaksi.
– Jyrsijöitä vastaan kaapeli tarjoaa jopa paremman suojan kuin perinteinen, kahdella metallilangalla lujitettu talokaapeli, Utulahti sanoo.
Omakotitalokäyttöön tarkoitetussa metallittomassa valokaapelissa on tavallisesti neljä kuitua.
Kaapelia on saatavilla myös 6-, 12- ja 24-kuituisena.

– Televerkkoihin tarkoitetun yksimuotokuitukaapelin sovellutuksia löytyy myös
kiinteistön sisäverkkokaapelointiin, missä
metallittomuudesta on suurta hyötyä, Utulahti kertoo.

MAADOITUSVAATIMUKSET
OVAT TIUKENTUNEET
Viestintäviraston nykyinen määräys viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta vaatii metallisen talokaapelin maadoituksen
ja yhdistämisen talon sähköverkon maadoitukseen.
– Metallisten talokaapeleiden käyttö lisää
kaapeloinnin kustannuksia, joissain tapauksissa oleellisestikin, kun maadoitusta joudutaan uudistamaan. Se lisännee entisestään kiinnostusta metallittomien kaapeleiden käyttöön. Toisaalta turvallisuussyistä
maadoitustenhan pitäisi olla kunnossa jo
muutenkin, Väätämöinen toteaa.

P

enkkivuori on rauhallinen omakoti- ja rivitaloalue, jossa on kaikkiaan noin sata
kiinteistöä. Suurin osa taloista on valmistunut 1980-luvulla.
Kaupunki teki alueella katu- ja viemäröintitöitä, ja samalla myös vanha kuparinen
telekaapeliverkko uusittiin.
– Valitsimme metallittoman talokaapelin, sillä
sen avulla maadoitusongelmista päästään kokonaan, kertoo Pohjois-Hämeen Puhelimen kehityspäällikkö Jarmo Koskiranta.
Hän huomauttaa, että ongelmia saattaa esiintyä, vaikka maadoitus olisi tehty kuinka hyvin.
– Esimerkiksi moreenipintaisilla, kuivilla alueilla
maan johtavuus on usein niin huono, ettei maadoittaminen onnistu.

HYVÄ KÄSITELTÄVYYS
NOPEUTTAA ASENNUSTA
Koskiranta kertoo, että kokemukset metallittoman
talokaapelin asennuksesta olivat erittäin hyviä.
– Asentajilta saatiin paljon positiivista palautetta
siitä, että kaapelia on näppärä käsitellä maastossa. Kaapelin taipuisuuden ja joustavuuden ansiosta
sitä on helppo asentaa erilaisiin sisäänvienteihin

ja ahtaisiinkin koteloihin. Perinteinen, metallinen
valokaapeli on huomattavasti jäykempää.
– Kaapelikiepit on helppo sijoittaa myös jatkoskaivoon, jossa voi olla vaikkapa 12 kaapelia, Koskiranta huomauttaa.
Hyvän käsiteltävyyden ansiosta asennustyö sujui tavallista nopeammin.
– Ero oli merkittävä verrattuna metallia sisältäviin kaapeleihin.

YHTEENSOPIVA XOK-JATKOSTEN KANSSA
Koskiranta on tyytyväinen myös siihen, että metalliton talokaapeli sopii täysin yhteen Prysmian
Groupin perinteisten XOK-jatkosten kanssa.
– Jatkoksia on helppo tehdä, sillä kaapeli sujahtaa
melkein kuin itsestään sisään jatkoskotelon kymmenen millin reikään. Tästä on paljon etua, sillä
maastossa on satoja tällaisia rakenteita.
Hän huomauttaa, että yhteensopivuus helpottaa myös verkon suunnittelua. Suunnittelukriteerejä ei tarvitse muuttaa, mikä tuo myös kustannussäästöjä.
– Kaapelin hinnassakaan ei ole olennaista eroa
verrattuna perinteisiin, metallia sisältäviin kaapeleihin, Koskiranta toteaa. n

TURVALLISUUTTA JA
YKSINKERTAISUUTTA
Väätämöisen mukaan metallittoman kaapelin käyttö lisää turvallisuutta ja yksinkertaistaa asennustöitä.
– Nykyisin asennuskäytäntönä on talokaapelin päättäminen ulkoseinälle metalliseen päätekoteloon, josta kotijakamolle jatketaan sisäasennukseen sopivalla kaapelilla.
Mikäli talokaapelina käytetään metallitonta kaapelia, voi ulkona oleva päätekotelokin
olla yksinkertaisempi ja täysin metalliton.
– Metalliton kaapeli on kätevä ja turvallinen ratkaisu myös silloin, kun talokaapeli vedetään suoraan kotijakamolle, Väätämöinen lisää.
JOHDIN kesäkuu |2015
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KEHÄRATA AVAA HEINÄKUUN ALUSSA RAIDEYHTEYDEN HELSINKIVANTAAN LENTOASEMALLE, JA SYYSKUUSSA 2016 LÄNSIMETRO
ULOTTAA METROLIIKENTEEN HELSINGISTÄ ESPOOSEEN. VIELÄ
KEHÄRADAN LENTOASEMAN ASEMALLA KUITENKIN UURASTETAAN
YÖTÄ PÄIVÄÄ, JOTTA KAIKKI SAATAISIIN VALMIIKSI MÄÄRÄAIKAAN
MENNESSÄ. KOVA LOPPUKIRI ON TULOSSA MYÖS LÄNSIMETROON
RUNSAAN VUODEN KULUTTUA.

JUNALLA
LENTOASEMALLE,

METROLLA
ESPOOSEEN

Teksti LEENA KOSKENLAAKSO | Kuvat KATARIINA SALMISALO/SUOMEN ERILLISVERKOT OY, KAROLIINA EK ja OLLI HÄKÄMIES
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H

elsingin metro – maailman pohjoisin metrojärjestelmä
– avattiin elokuussa 1982. Ensimmäisen vuoden metro
liikennöi Rautatientorin ja Itäkeskuksen välillä. Seuraavana vuonna valmistui yhteys Ruoholahteen ja vuonna
1998 Vuosaareen.
Kahdessa vaiheessa toteutettava länsimetro aloittaa
liikennöinnin syksyllä 2016, kun 14 kilometrin pituinen yhteys Ruoholahdesta Matinkylään saadaan valmiiksi. Seitsemän kilometrin osuus Matinkylästä Kivenlahteen avataan liikenteelle aikaisintaan vuonna 2020.
Ensimmäisessä vaiheessa länsimetron reitille rakennetaan kahdeksan
uutta asemaa ja hankkeen toisessa vaiheessa vielä viisi.
Länsimetro kulkee koko 21 kilometrin matkansa maan alla kahdessa
rinnakkaisessa tunnelissa.

VIRVE-VERKKO TURVANA HÄTÄTILANTEISSA
Länsimetrosta tulee valmistuttuaan yksi maailman turvallisimmista
metroista. Turvallisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota jo rakentamisen aikana ja esimerkiksi metron suunnittelutyössä on ollut mukana pelastuslaitoksia. Urakoitsijoiden ja pelastuslaitosten kanssa rakennustyömaalla on järjestetty säännöllisesti myös käytännön pelastusharjoituksia.
Suomen Virveverkko Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Vinkvist kävi huhtikuussa seuraamassa pelastusharjoituksia Espoon Urheilupuiston rakenteilla olevalla metroasemalla. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen
harjoituksessa simuloitiin tilanne, jossa tunnelissa syttyy tulipalo ja savun täyttämästä tunnelista pelastetaan loukkuun jäänyt henkilö. Samalla harjoiteltiin kriisitilanteen viestintää viranomaisverkko VIRVEssä.

u
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Suomen Virveverkko Oy:n
toimitusjohtaja Jarmo Vinkvist
kävi seuraamassa LänsiUudenmaan Pelastuslaitoksen
pelastusharjoituksia Espoon
Urheilupuiston asemalla.

.

– Metron kaltaisissa suljetuissa, maan alla sijaitsevissa tiloissa turvallisuuden merkitys korostuu,
Jarmo Vinkvist toteaa.
Omalla 380–400 MHz:n taajuusalueellaan toimiva VIRVE-verkko helpottaa viranomaisten yhteistyötä kriisitilanteissa, joissa kaupallisten operaattoreiden verkot mahdollisesti tukkeutuvat.
Vuonna 2002 valtakunnalliseen käyttöön otettua
VIRVE-verkkoa käyttävät Suomessa kaikki turvallisuusviranomaiset.
– Suurin käyttäjäryhmä on pelastustoimi, jolla on noin kolmasosa VIRVEn 34 000 liittymästä.
Verkossa välitetään noin 100 000 ryhmäpuhelua ja
yli 5 miljoonaa lyhytsanomaviestiä vuorokaudessa,
Vinkvist kertoo.
VIRVE-verkko pohjautuu Nokian 1990-luvulla
kehittämään, kansainväliseen TETRA-standardiin.
TETRA-teknologia muistuttaa monessa suhteessa
GSM-teknologiaa, mutta esimerkiksi verkon päätelaitteissa on tiukemmat turva- ja salausominaisuudet.
VIRVE-verkko on tulossa käyttöön myös junissa.
Valtioneuvosto päätti tammikuussa, että rautateiden oma GSM-R-järjestelmä korvataan jatkossa VIRVE-verkolla.
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LÄNSIMETROSTA
TULEE
VALMISTUTTUAAN
YKSI MAAILMAN
TURVALLISIMMASTA
METROISTA.
– Yksi syy päätökseen ovat häiriöt, joita GSMR-verkko ja kaupallisten operaattoreiden 3G-mobiiliverkot aiheuttavat toisilleen. Toinen syy ovat
merkittävät säästöt. Valtiontalouden kannalta on
edullisempaa investoida ja operoida vain yhtä verkkoa kahden sijasta. Siirtyminen VIRVEen kestää parisen vuotta, Vinkvist kertoo.
VIRVE-verkon rinnalle ollaan parhaillaan kehittämässä laajakaistaista datapalvelua. VIRVE on
Vinkvistin mukaan kuitenkin käytössä vielä vuoteen 2030 saakka.
– Suunnitteilla on viranomaisten käyttöön tarkoitettu hybridiverkko, joka mahdollistaa laajakaistaisen mobiiliviestinnän. Laajakaistapalvelu toteutetaan yhdessä kaupallisten operaattoreiden kanssa

KEHÄRADALLA
MENOSSA LOPPUKIRI

Toimivuus on kaapeleiden ensisijainen
valintaperuste, toteavat Telogin Ari
Asikainen (vas.), Kimmo Sulkanen ja
Ville-Jaakko Koski.

ja se saataneen käyttöön ensi vuosikymmenen loppuun mennessä, Vinkvist kertoo.

TOIMIVIKSI TODETUT RATKAISUT
VIRVE-verkon radioverkko toteutetaan länsimetrossa Prysmian Groupin halogeenittomilla, vähän
savuavilla ja nippuna itsestään sammuvilla RFkoaksiaaliantennikaapeleilla.
– Virve-verkkoa varten toimitettavia RFX 1 5/8”
ja RFXT LF 7/8” -koaksiaalikaapeleita räätälöidään
TETRA-teknologian vaatimusten mukaisiksi. Sekä
pituussuuntaiseen vaimennukseen että kytkentävaimennukseen tehdään verkon vaatimia muutoksia, kertoo Prysmian Groupin myyntipäällikkö JuhaPekka Rissanen.
– Kaapelien halogeenittomuus ja vähäinen savunmuodostus varmistavat sen, että palotilanteessa tummaa savua ja myrkyllisiä kaasuja syntyy vähemmän. Näin näkyvyys säilyy parempana
ja pelastautumiselle jää enemmän aikaa.
Radioverkkojen toteutussuunnittelusta on vastannut Orbion Consulting Oy. Urakoinnista vastaa
Telog, joka on myös kilpailuttanut Virve-verkossa
käytettävät kaapelit.
Telogin myynti- ja markkinointijohtaja Kimmo

Sulkasen mukaan Prysmian Groupin kaapeleihin
päädyttiin sekä sopivuuden että hinnan perusteella.
– Prysmian Group pystyi tarjoamaan kokonaistaloudellisimman ratkaisun.
Prysmian Group toimittaa myös kytkentään tarvittavat liittimet, hyppykaapelit sekä kiinnikkeet.
Tämä takaa tuotteiden yhteensopivuuden.
– Toimivuus on ensisijainen kriteeri valinnoissamme. Tiesimme saavamme Prysmian Groupilta
varman kokonaisuuden, jota ei tarvitse testata ja
verifioida. Emme olleet kiinnostuneita kokeilemaan
uutta, vaan halusimme jo hyväksi todetut ratkaisut, Sulkanen ja Telogin toimitusjohtaja Ari Asikainen huomauttavat.
– Myös pitkän yhteistyömme tuoma luottamus
teki valinnan helpoksi, Ari Asikainen lisää.
Telog on hiljattain yhdistynyt pohjoismaisen telekommunikaatioverkkojen rakentaja Netel Groupin kanssa. Asikaisen mukaan yhdistyminen auttaa
palvelemaan asiakkaita yhä paremmin.
– Taloudelliset resurssimme ovat nyt vahvemmat ja pystymme jatkossa toteuttamaan entistä
mittavampia hankkeita niin Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa kuin Baltiassakin.

KAAPELIASENNUKSET ALKUVAIHEESSA
Länsimetron VIRVE-verkon kaapeliasennukset aloitettiin maaliskuussa.
– Parhaillaan teemme asennuksia useammalla
eri asemalla, kertoo projektipäällikkö Ville-Jaakko
Koski Telogista.
– Pääurakka määrää, milloin kaapeleita päästään
asentamaan. Tunneli on rakentajien määrän vuoksi erittäin ruuhkainen, joten kaapeliasennuksia on
tehty paljon iltaisin ja öisin. Haasteita tuo myös se,
että puolet asennuksista tehdään ennen kiskojen
asentamista, puolet sen jälkeen, kun kiskot ovat paikallaan. Käytössä täytyy siis olla sekä henkilönostimet että kiskopyörälliset kalusteet, Koski kertoo.

KEHÄRATA ON JO PITKÄLTI VALMIS, MUTTA 45 METRIÄ
MAANPINNAN ALAPUOLELLA SIJAITSEVALLA LENTOASEMAN
ASEMALLA RIITTÄÄ VIELÄ TEKEMISTÄ. TUNNELIIN TIHKUVA
GLYKOLIVESI JA SEN AIHEUTTAMA MIKROBIKASVUSTO OVAT
VIIVÄSTYTTÄNEET TÖITÄ HUOMATTAVASTI.

K

ahteen suuntaan liikennöitävä Kehärata yhdistää pääradan ja Vantaankosken paikallisradan. Valmistuttuaan se tuo kaikkialta Suomesta sujuvan yhteyden Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja luo tärkeän joukkoliikenteen runkoyhteyden pääkaupunkiseudulle.
Kehäradan pituus on 18 kilometriä, josta tunnelia on kahdeksan kilometriä. Radalle on rakennettu viisi uutta asemaa, joista Aviapolis ja Lentoasema
ovat myös Suomen ensimmäiset maanalaiset rautatieasemat. Myöhemmin radalle on mahdollista rakentaa kaksi lisäasemaa.

LENTOASEMALLA TYÖSKENNELLÄÄN 24 TUNTIA VUOROKAUDESSA
Kehärata on pääosiltaan jo valmis, mutta Lentoaseman maanalaisella asemalla
on vielä moni asia työn alla. Aseman avaaminen liikenteelle saattaa pahimmassa tapauksessa rakennustöiden haasteellisuuden takia jopa myöhästyä alkuperäisestä määräajasta.
– Projekti on kokonaisuudessaan myöhässä, sillä esimerkiksi lentoaseman maaperästä tunnelirakenteisiin valunut glykolipitoinen vesi ja sen vaatiman suojarakenteen rakentaminen ovat viivästyttäneet urakkaa huomattavasti, kertoo Relacom
Finland Oy:n projektipäällikkö Jarmo Virta.
Muun muassa lentokoneiden siipien jäänestossa käytettävä glykoli ei ole myrkyllistä, mutta sen hajoamistuotteet rapauttavat teräs- ja betonirakenteita. Tunneliin, asematiloihin, pystykuiluihin ja jalankulkukäytäviin jouduttiin tämän vuoksi rakentamaan eristysrakenteita.
– Viime syksystä lähtien työmaalla on työskennelty vuorokauden ympäri, kun
viivästystä on kiritty kiinni, Virta kertoo.

OPERAATTORIT VALITSIVAT TUTUN TUOTTEEN
Relacom Finland Oy vastaa Kehäradalla sekä kaupallisten operaattorien yhteisverkon, viranomaisverkko VIRVEn että rautateiden oman GSM-R-verkon urakoinnista.
Radioverkkojen suunnittelusta vastaa Orbion Consulting.
– Kehärata on mittava raideliikennehanke ja meille erittäin tärkeä kohde, Virta sanoo.
Viranomaisverkon ensimmäiset asennukset tehtiin jo vuoden 2013 alkupuolella
ja kaupallisen operaattoriverkon kaapeliasennukset aloitettiin puolen kilometrin piu
JOHDIN kesäkuu|2015
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Relacom Finland Oy:n
Jarmo Virta (vas.) esitteli
Aviapolisin aseman työmaata
Spinner Nordic Ab:n Jussi Lahdelle
ja Prysmian Groupin Juha-Pekka
Rissaselle toukokuun alussa.

Aitoa Wiskiä® Pikkalasta.

tuisella koeasennuksella kesällä 2014. Operaattorit
– Elisa, DNA ja Sonera – valitsivat yhteisverkkonsa kaapeliksi Prysmian Groupin halogeenittoman,
vähän savuavan ja nippuna itsestään sammuvan
RFX 1 5/8” -koaksiaaliantennikaapelin.
– Prysmian Groupin koaksiaaliantennikaapeleilla voidaan toteuttaa koko antennijärjestelmä,
olipa ensisijainen tarve puhelut, langaton verkko
tai IP-pohjainen liikenne, toteaa Prysmian Groupin
myyntipäällikkö Juha-Pekka Rissanen.
Jarmo Virta huomauttaa, että Prysmian Groupin RF-kaapelit olivat ennestään tuttuja tilaajille.
– Tuotteiden tuttuuden ja luotettavuuden lisäksi myös saatavuus oli tärkeä valintakriteeri. Kaapelin ominaisuudet olivat vaatimusten mukaiset
ja hinta oikealla tasolla.
Prysmian Group toimittaa myös kaapelien kiinnikkeet sekä hyppykaapelit, mikä takaa tuotteiden
yhteensopivuuden.

TUNNELI ON
HAASTEELLINEN TYÖYMPÄRISTÖ
– Kaapeliasennuksia tahditetaan työmaalla sen
mukaan, miten rakentamisen muut osa-alueet
etenevät, Virta kertoo.
Eri urakoitsijoiden tarvitsemia työaikoja sovi-
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TUTTUUS,
LUOTETTAVUUS JA
SAATAVUUS
OLIVAT TÄRKEITÄ
KRITEEREJÄ
KAAPELEIDEN
VALINNASSA.

tellaan taajaan pidettävissä työmaa- ja yhteensovituspalavereissa.
– Olemme koko ajan kuulolla – heti, kun pääsemme etenemään asennuksissa jollain alueella,
asentajat siirtyvät töihin, Virta toteaa.
Kaapelit kiinnitetään kaapelihyllyille mittatilaustyönä tehdyillä kiinnikkeillä. Vain jyrkimmissä
mutkissa käytetään kannatinvaijereita.
Virta kertoo, että urakan alussa asentajien työolosuhteet olivat varsin haasteelliset: tunnelissa
oli märkää, kylmää, pimeää ja ahdasta. Kommunikointi ulkomaailman kanssa on ollut hankalaa rajallisen radioverkkokuuluvuuden vuoksi.

– Työmaalla ollaan erittäin tarkkoja turvallisuuden suhteen, ja yhteisiä pelisääntöjä on noudatettava. Esimerkiksi yksin työskentely on pääsääntöisesti kiellettyä.
Alkuvaiheessa tunneliosuuksien asennukset
tehtiin kuukulkijoiksi kutsutuilla kääntyvillä kumipyöränostimilla.
– Lisäksi käytimme kurottajaa, jossa asentaja
tai asentajat ovat henkilönostinkorissa ja kuljettaja ajaa konetta. Lentoasemalla on nyt haasteellisempaa, sillä raiteiden valmistuttua käytössä olevat kiskopyörälliset nostokoneet eivät voi helposti
väistellä muita. Relacom ei varastoi mitään asennustarvikkeita tai työvälineitä tunneliin, vaan käytämme omaa varastoamme Kiitoradantiellä lentokentän läheisyydessä.
Maaliskuun lopulla Kehäradalla ryhdyttiin tekemään koeajoja. Kaksitoista yötä kestäneet koeajot saatiin onnistuneesti päätökseen huhtikuun
puolivälissä.
– Koeajoissa tehtiin erilaisia ajoaikavertailuja
ja tunneliosuuksilla testattiin junien kiihdytys- ja
jarrutusominaisuuksia. Lisäksi testasimme muun
muassa junien kulkuun ja paikantamiseen liittyviä
tietojärjestelmiä. Viimeiset koeajot ajetaan erillisen
ohjelman mukaan toukokuun lopulla, Virta kertoo. n

Jo 1980-luvulla yhdessä sähkölaitosten kanssa kehitetty,
pitkittäin ja poikittain vesitiivis Wiski®-keskijännitekaapeli pitää edelleen pintansa. Wiski®-kaapelien etuja
ovat hyvän aurattavuuden ja asennettavuuden lisäksi
kestävyys, hyvä kuormitettavuus ja erittäin pitkä elinikä.

Prysmian Groupin Wiski®-tuoteperheeseen kuuluvat:
perinteinen maakaapeli AHXAMK-W WISKI®, monikäyttökaapeli AHXAMK-WM MULTI-WISKI™ sekä kevyt
ja edullinen AHXAMK-WP WISKI PLAIN™. Kaapeleita
voidaan asentaa maahan, veteen ja ilmaan. Ne kaikki
sopivat myös aurattavaksi.

www.prysmiangroup.fi
JOHDIN kesäkuu|2015
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SUURJÄNNITEKAAPELEITA
TANSKALAISEEN
TUULIPUISTOON

Visioseminaarin
esitykset
tarjosivat
kattavan paketin
asiantuntijoiden
tilannekatsauksia.

P

IKKALAN TEHTAALTA toimitetaan
tänä vuonna noin 150 kilometriä
220 kV:n suurjännitemaakaapeleita
Tanskan rannikolle rakennettavaan
Horns Rev3 -tuulipuistoon.
Työn tilaaja on Tanskan valtion omistama
sähkö- ja maakaasuyhtiö Energinet.dk ja kaapeliasennuksesta vastaavana urakoitsijana hankkeessa toimii Per Aarsleff A/S. Tuulipuiston rakentaminen on aloitettu keväällä ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2017. Valmistuttuaan
400 MW:n tuulipuisto tuottaa sähköä noin
400 000 kotitalouden tarpeisiin.
Kaapeleiden asennuksessa käytetään tanskalaisen Vestjyske Net Service -sähkölaitoksen
kehittämää asennuslaatikkomenetelmää, nyt
ensimmäistä kertaa 220 kV:n jännitetasolla.
Prysmian Groupin projektipäällikkönä hankkeessa
toimiva Sami Muranen kertoo, että menetelmä

VISIOSEMINAARI
KIINNOSTI HEUREKASSA

kehitettiin noin 20 vuotta sitten 72 kV:n kaapeleiden asennusta varten. Vuonna 2008 sitä käytettiin Tanskassa ensimmäisen kerran 150 kV:n
kaapeleiden asennuksessa.
Asennuslaatikolla on useita etuja asennuksessa: kaapeliojaa ei tarvitse pitää auki kuin
muutama kymmenen metriä kerrallaan, kaapelit
saadaan heti oikeaan asennussyvyyteen ja -ku-

JOONAS PUHAKKA

NUORET TAITAJAT
KISASIVAT TURUSSA

Prysmian Group lahjoitti
sähköasennuksen loppukilpailussa käytetyt kaapelit.
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Tuulipuistoon toimitettavien
kaapeleiden asennuksessa
käytetään asennuslaatikkomenetelmää, jolla kaapelit
saadaan heti oikeaan asennussyvyyteen ja -kuvioon.

A

vioon ja oikea määrä täyttöhiekkaa tulee automaattisesti. Laatikolla voidaan asentaa kolme
kaapelia kerrallaan.
– Asennusmenetelmä sopii erityisen hyvin
Tanskaan, jossa maaperä on pääosin hiekkaa,
Muranen huomauttaa.
– Hyvissä olosuhteissa asennusnopeus on
noin 1,5 kilometriä päivässä, Muranen kertoo. n

MMATTITAIDON
Suomen mestaruuksista
kilpaili tänä vuonna yli
400 nuorta 44 eri lajissa.
Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa sekä HK-areenalla
5.–7.5. 2015 pidetty Taitaja-tapahtuma
teki kaikkien aikojen yleisöennätyksensä. Tapahtuma houkutteli paikalle
kaikkiaan 51 000 katsojaa.
Taitaja-tapahtuma on koulutusalan
suurin vuosittainen tapahtuma Suomessa. Kilpailuun voivat osallistua kilpailuvuonna 20 vuotta täyttävät tai sitä
nuoremmat ammatillisten oppilaitosten
opiskelijat. Kilpailuolosuhteet kussakin
lajissa suunnitellaan ja rakennetaan

vastaamaan todellista työympäristöä.
Prysmian Group tuki kilpailuja
tänäkin vuonna lahjoittamalla sähköja automaatioasennuslajien kaapeleita
loppukilpailuun ja niitä edeltäneisiin
semifinaaleihin. Myynti- ja markkinointijohtaja Juha Majamäki Prysmian
Groupista toteaa, että lahjoituksilla
halutaan kannustaa nuoria kehittämään
ammatillista osaamistaan.
Sähköasennuksen finaalissa kilpaili
tänä vuonna yhdeksän nuorta, joista
voiton vei Esko Kela Oulun seudun ammattiopistosta. Toiselle sijalle ylsi Samu
Pakarinen Savon ammatti- ja aikuisopistosta ja kolmannelle sijalle Miika
Korhonen Kainuun ammattiopistosta. n

ähköistysalan vuosittainen Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari
kokosi toukokuun alussa Tiedekeskus Heurekaan runsaasti
osallistujia alan yrityksistä ja järjestöistä sekä muista organisaatioista, joille rakennusten energiatehokkuus tulevine rakennusmääräyksineen on tärkeää. Seminaarin teemana oli tänä vuonna
”Rakennamme tulevaisuutta nyt.”
Lähivuodet tarjoavat sähköistysalalle lähes rajattomat mahdollisuudet.
Esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen sähköisen talotekniikan ja automaation avulla on jo hyvät valmiudet. Tärkeimmiksi keinoiksi
seminaarissa nähtiin jokaisen aktiivisuus ja oma esimerkki.
Iltapäivän aikana kuullut esitykset tarjosivat kattavan paketin asiantuntijoiden tilannekatsauksia älykkyyden lisäämisestä rakennuksiin ja niihin
kytkeytyvään infrastruktuuriin.
Seminaarissa kuultiin myös yhteenveto toteutuneista ja vireillä olevista
hankkeista vision eri osa-alueilla. Osallistujiin teki vaikutuksen vauhti, jolla
edetään muun muassa aurinko- ja tuulisähkön tuotannossa sekä sähköautoilussa ja sitä tukevissa järjestelmissä.
Päivä huipentui toimitusketjun ja tilaajien yhteiseen paneeliin, jossa etsittiin lisävauhtia ja valmiuksia älyrakentamiseen. n

Nimi
Yritys

KIITOS
ARVOKKAISTA
MIELIPITEISTÄ
Teetimme huhtikuussa asiakastyytyväisyystutkimuksen. Saimme iloksemme huomata,
että asiakkaat ovat kiinnostuneita osallistumaan
toimintamme kehittämiseen vastaamalla
aktiivisesti kyselyyn. Vastausprosentti oli 36,
jota yleisesti pidetään hyvänä. Lisäksi avoimiin
kysymyksiin tuli runsaasti vastauksia, joista
nöyrä kiitos. Meillä on jatkuvasti menossa
kehityshankkeita, ja ne näyttävät kohdistuvan
toiminnassamme oikeille osa-alueille. Lisää
toteutetaan tutkimuksen tulosten pohjalta.
Vastanneiden kesken arvotun urheilukellon
voitti Rexelin Marko Kurppa. Kiitos kaikille
vastanneille! Otamme muuten palautetta mielellämme vastaan myös tutkimusten ulkopuolella! n

PALVELUKORTTI

Asema yrityksessä
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Postiosoite ja -toimipaikka

Terveiset päätoimittajalle

Kyllä kiitos, haluan tilata
Johdin-lehden ilmaiseksi
Yhteystietoni ovat muuttuneet

fax 010 566 3400
PRYSMIAN GROUP / Eeva Aunesluoma,
eeva.aunesluoma(at)prysmiangroup.com
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SÄHKÖTUKUT, -URAKOITSIJAT, TEOLLISUUS JA TELEVERKOT

SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT

TEKNINEN TUOTETUKI

Myynti ja markkinointi

Myynti ja markkinointi

Matkapuhelin- ja
kaapeli-tv-verkon kaapelit

Juha Majamäki
myyntijohtaja
puh. 010 566 3481
040 561 7957
fax (09) 682 1007

Heikki Seppänen
myyntijohtaja
puh. 010 566 2810
0400 413 890
fax (09) 682 1545

Myynti
LOUNAIS-SUOMI
Seppo Pöyhönen
myyntipäällikkö
puh. 010 566 3420
040 823 4251
fax 010 566 3421

LÄNSI- JA KESKI-SUOMI
Harri Anttila
myyntipäällikkö
puh. 010 566 3430
040 821 9118
fax 010 566 3430

POHJOIS-SUOMI
Markku Hansén-Haug
myyntipäällikkö
puh. 010 566 4220
0400 322 426
fax 010 566 4461

TEOLLISUUS
Petri Pulkki
myyntipäällikkö
puh. 010 566 3307
0400 426 318
fax (09) 682 1007

ETELÄ-SUOMI
Torbjörn Theman
avainasiakaspäällikkö
puh. 010 566 2608
040 844 6761
fax (09) 682 1545

TELEVERKOT
Juha-Pekka Rissanen
myyntipäällikkö
puh. 010 566 3616
040 820 0798
fax (09) 529 841

Olli Anttonen
myynti- ja markkinointipäällikkö
puh. 010 566 2603
050 438 0051
fax (09) 682 1545

Kotimaan myynti
Katja Seppä
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2808
040 582 2119
fax (09) 682 1545

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com
Postiosoitteemme on
Prysmian Finland Oy
PL 13, 02401 Kirkkonummi
www.prysmiangroup.fi

Sakari Vilppola
tuotepäällikkö
puh. 010 566 4234
0400 587 496
fax 010 566 4310

Kaapelivarusteet ja asennustoiminta
Martti Torikka
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2351
0400 318 110
fax 010 566 2321

Vienti
Sami Muranen
myynti- ja markkinointipäällikkö
puh 010 566 2610
040 664 5533
fax (09) 682 1545

Simo Kettunen
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2734
040 643 3535
fax (09) 682 1545

Paavo Halinen
vientipäällikkö
puh. 010 566 2859
040 556 6502
fax (09) 682 1545

Jukka Laaja
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2253
040 641 6481
fax (09) 6821 545

Rauno Heinonen
vientipäällikkö
puh. 010 566 2864
040 556 6503
fax (09) 682 1545

Hannu Sulkumäki
myynti- ja markkinointipäällikkö
puh. 010 566 2613
0400 414 708
fax (09) 682 1545

Pio Lim
vientipäällikkö
puh. 010 566 2872
040 729 0064
fax (09) 682 1545

Mika Manninen
tuotepäällikkö
puh. 010 566 4292
0400 155 229
fax 010 566 4294

FTTH-ratkaisut,
rakennusten tietoverkot
Hannu Väätämöinen
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 010 566 3298
040 587 6757
fax (09) 529 841

Valo- ja
kuparikaapelit,
ohjaus- ja automaatiokaapelit
Petri Utulahti
tuotepäällikkö
puh. 010 566 3439
040 709 0397
fax (09) 529 841

Asennusjohdot ja voimakaapelit
Toni Suomela
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 010 566 3445
0400 446 038
fax (09) 682 1007

Valokaapelitarvikkeet
Asiakaspalvelu
Lena Stormbom
asiakaspalvelupäällikkö
puh. 010 566 3648
040 749 0604
fax (09) 682 1545

Marianne Alamettälä
puh. 010 566 3549
050 341 6604
fax (09) 529 841

Sari Bergius
puh. 010 566 3628
040 760 4883
fax (09) 529 841
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Katrine Dawson
puh. 010 566 2606
040 749 2802
fax (09) 682 1545

Juha-Pekka Hyyryläinen
puh. 010 566 4591
fax 010 566 4461

Pia Fanning
puh. 010 566 3705
fax (09) 529 841

Raili Hyyryläinen
puh. 010 566 4325
040 559 9836
fax 010 566 4461

Sirkku Laine
puh. 010 566 3722
040 748 3447
fax (09) 529 841

Juha Routola
kehitysteknikko
puh. 010 566 4390
040 731 6004
fax 010 566 4540

Susanne Welander
puh. 010 566 2618
040 562 6603
fax (09) 682 1545
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Uusi halogeeniton AFUX Pro HF
– helposti kuorittava, siisti ja nopea asentaa.

– halogee
nittomat k
aapelit

Todennäköisesti maailman paras asennuskaapeli.
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Helppo ja nopea asentaa.

Sopii moneen kohteeseen.

• helposti kuorittava, talkiton ja liukas
• kevyt ja taipuisa

• halogeeniton, yksittäis- ja nippupolttokokeen kestävä
• valkoinen pinta on sileä ja likaa hylkivä

Säästää aikaa ja rahaa.

Valinta on helppo.

www.prysmiangroup.fi
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