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SÄHKÖSSÄ ON POTENTIAALIA!

Juha Majamäki
Myyntijohtaja

Sähköistysalan markkina näyttäytyy edelleen positiivisessa valossa huolimatta siitä, että rakennus-
lupien ja aloitettujen rakennushankkeiden määrät ovat viime aikoina laskeneet. Käynnissä oleva uudis-
rakentaminen on edelleen hienoisessa kasvussa ja lisäksi sähköistys tulee jälkisyklissä. Myös investoinnit 
sähkönsiirto- ja jakeluverkon parantamiseen jatkuvat. Vuosi 2019 tulee edelleen olemaan aktiivinen.

Megatrendit tukevat koko sähköistysalaa. Kaupungistuminen jatkuu, väestö ikääntyy ja ilmaston-
muutoksen vastaiset toimet vaativat merkittäviä panostuksia. Lisäksi halutaan laadukkaita,  turvallisia 
ja asumismukavuutta parantavia ratkaisuja. Myös kiinteistökanta vanhenee ja korjausrakentaminen 
 kasvanee tasaisesti vuodesta toiseen. Kaikki nämä luovat vahvan luottamuksen sähköteknisen  
alan  menestymiseen tulevaisuudessa. 

Vauhdissa mukana pysyminen vaatii kykyä uudistua ja innovoida. Äly ja digitalisaatio näkyvät 
jo vahvasti tuotteissa. Äly tulee myös kaapeleihin ja palvelukonsepteihin. Tässä lehdessä esitte-
lemme muutamia innovaatioita, joissa olemme älyteknologiaa hyödyntäneet. 

Kaapelit tulivat osaksi EU:n rakennustuoteasetusta (CPR) vajaa kaksi vuotta sitten. Vaikka 
 uudet opit ovat jo hyvin iskostuneet mieliin, tulee asiasta vielä melko usein kysymyksiä. CPR-
strategiamme oli panostaa vahvasti Cca-luokan kaapeleihin. Halusimme parantaa turvallisuutta 
ja samalla tehdä kaapelivalinnan helpoksi niin suunnittelijalle, urakoitsijalle kuin jakelu-
ketjullekin. Afumex C-PRo -tuoteperheessä on jo yli 200 nimikettä ja on ollut ilo huomata,  
että niitä käytetään laajasti erilaisissa kohteissa. 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat Prysmian Groupin toiminnan kulmakiviä. Olemme 
 selkeästi valinneet painopistealueet ja tämä näkyy sekä koko konsernin toiminnassa että 
 paikallisessa päätöksenteossa; isoissa ja pienissä asioissa. 

Sähkö näyttelee pääroolia tulevaisuudessamme ja on ratkaisu moneen asiaan. Pitäkäämme 
siis lippu korkealla. Hyvinvointia sähköllä -visio tuskin voisi olla ajankohtaisempi. 

Mainiota ja aurinkoista kesää!
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TOIMITUSKETJUJEN VASTUULLISUUTTA kansainvälisesti  
arvioiva  EcoVadis myönsi Prysmian Groupille kultatason 
 tunnustuksen (CSR Rating Gold) viimeisimmässä arviossaan, 
jossa on seurattu yritysten vastuullisuuskäytäntöjä vuon-
na 2017. 

Prysmian Group ylsi parhaimman prosentin joukkoon sekä 
kaikista arvioiduista yrityksistä että oman alansa toimijois-
ta. Prysmian Groupin arvioinnissa saavuttamat pisteet  olivat 
70/100, ja edellisestä vuodesta tulos oli noussut 12 pisteellä. 
Keskimäärin arvioitujen yritysten pistemäärät olivat 42,4/100. 
Arvioinnissa oli mukana yli 30 000 yritystä 150 toimialalta ja 
110 maasta. 

EcoVadis on kansainvälisesti arvostettu ja riippuma-
ton yhteiskunta- ja ympäristövastuullisen toiminnan ar-
vioija. Se  arvioi  vuosittain toimittajien  vastuullisuut-
ta ympäristön,työelämän käytäntöjen, oikeudenmukaisten 
ja eettisten liiketoimintakäytäntöjen sekä kestävän hankin-
nan näkökulmista.  Arviointimenetelmät perustuvat kansain-
välisiin yritysvastuustandardeihin, kuten Global Reporting   
 Initiative -aloitteeseen, YK:n Global Compact -aloitteeseen 
ja ISO 26000 -standardiin. 

– Tämä on erittäin hieno tulos ja kertoo, että teemme 
 asioita oikein, toteaa myyntijohtaja Olli Anttonen Prysmian  
 Groupista. 

– Olemme työskennelleet vuosia pitkäjänteisesti, jotta 
koko arvoketjumme toiminta kehittyy yhä kestävämpään ja 
vastuullisempaan suuntaan. Viime vuonna julkaisimme osa-
na eettisten sääntöjen kokonaisuutta myös liiketoiminnan 
eettiset säännöt, jotka määrittelevät toiminnallemme sel-
keät ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset vas-
tuut. Ehdoton tavoitteemme on, että koko arvoketjumme 
sitoutuu samoihin periaatteisiin. Edellytämme myös toi-
mittajiltamme sitoutumista eettiseen toimintaan. Jatkossa 
eettiset säännöt tulevat myös olemaan osa kaikkia tekemiäm-
me sopimuksia.

KULTAINEN TUNNUSTUS  
TOIMITTAJIEN VASTUULLISUUS- 
ARVIOINNISSA

– Naisten osuuden kasvattaminen yhtiön johdossa on yksi 
kestävän kehityksen tuloskorttiin kirjattu tavoite. Heidän osuu-
tensa johdossa on nyt lähes kaksinkertaistunut reilusta 6 pro-
sentista vajaaseen 11 prosenttiin.

Iso työ on tehty myös konsernin tuoteperheiden hiili-
jalanjäljen selvittämisessä.

– Hiilijalanjälki on nyt tiedossa jo 60 prosentista tuoteper-
heistämme. Olemme lisäksi aloittaneet tiettyjen erikoistoi-
mittajien riskikartoitukset, ja tällä hetkellä näistä toimitta-
jista 20 prosenttia on kartoitettu. Toimittajia on kartoitettu 
myös useilla auditoinneilla. 

Kierrätettävien materiaalien osuus valmistuksessa on 
noussut 86 prosenttiin ja jätteistä puolestaan kierrätetään 
jo 66 prosenttia. 

SIDOSRYHMÄTAPAAMISET  
VIEVÄT ASIOITA ETEENPÄIN
Tärkeä keino asioiden eteenpäin viemiseen ovat sidos-
ryhmätapaamiset. 

– On ensiarvoisen tärkeää päästä kuulemaan sidosryh-
miämme ja ottaa heidän näkemyksensä huomioon. Sidos-
ryhmien odotukset ovat yksi peruspilari kestävän kehityk-
sen strategiassamme. 

Konserni on järjestänyt vuodesta 2015 asti kestävän  
kehityksen sidosryhmätapaamisen vuosittain. Tilaisuuksia 
on järjestetty muun muassa Italiassa ja Espanjassa sekä kaksi 
vuotta sitten Suomessa. Mukana oli asiakkaita, toimittajia, ser-
tifiointi- ja standardointiviranomaisia, ympäristöasiantuntijoi-
ta sekä Oulun kaupungin ja Kirkkonummen kunnan edustajia. 

– Osallistuminen paikallisen yhteisön kehittämiseen  
on tärkeä osa vastuullisuuden strategiaamme. Pikkalan teh-
taan kotikunnan Kirkkonummen kanssa asioita on viety yh-
dessä eteenpäin muun muassa keväällä järjestetyssä työpa-
jassa, Anttonen kertoo. 

Kirkkonummi on liittynyt Hinku- eli Hiilineutraalit kunnat 
-verkostoon ja sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 
80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

– Kunnan järjestämässä työpajassa kunta ja paikalliset yri-
tykset kertoivat, millaisia toimia kukin on tehnyt päästöjen 
vähentämiseksi, mitä on saatu aikaan ja miten asioita voi-
daan yhdessä edistää, kertoo Prysmian Groupia tilaisuudes-
sa edustanut Anttonen.

– Myös yksittäisten asiakkaiden kanssa on tarkoitus jär-
jestää entistä aktiivisemmin kestävän kehityksen päiviä. n

P rysmian Group aloitti vastuullisuusrapor-
toinnin jo vuonna 2010 ja vuodesta 2017  
työkaluna on ollut kestävän kehityksen 
tuloskortti, jolla seurataan kaikkiaan 
16 tunnus lukua yrityksen toiminnassa. 
 Tuloskortti määrittelee suuntaviivat vuo-
teen 2020 ja ohjaa päätöksiä niin globaa-

listi kuin paikallisestikin. 
– Esimerkiksi 2017 tehty päätös hankkia kaikki Pohjois- 

Euroopan alueella käytettävä sähkö uusiutuvalla energial-
la tuottaen on ollut iso askel energian kestävään kulutuk-
seen,  sanoo myyntijohtaja Olli Anttonen Prysmian Groupista. 

Anttonen toteaa, että Suomessa ollaan monessa asias-
sa edelläkävijöitä. 

– Muun muassa kelakierrätys on meillä järjestetty erit-
täin tehokkaasti – lähes kaikki kotimaahan toimitetut kelat 
kierrätetään. Keloja on kierrätetty Suomessa jo yli 20 vuoden 
ajan. Vuodesta 2017 ovat kaikki K18- ja sitä suuremmat ke-
lat olleet mukana seurantajärjestelmässä. Kelaseurantajär-
jestelmän tiedot tallentuvat Prysmian Groupin Drum  Portal 
-pilvipalveluun, jonka useampi urakoitsija on viime vuonna 
ottanut käyttöön. 

Konkreettinen askel kohti kestävää kulutusta on myös 
Pikkalan tehtaan B4-varastohallin ja -johdintehtaan valais-
tuksen päivittäminen nykyaikaiseen, energiaa säästävään 
LED-valaistukseen. LED-valaisimilla on saavutettu yli 80 pro-
sentin energiansäästö entiseen verrattuna. 

– Pikkalan tehtaalle on asennettu lataustolpat ja työ-
suhdeautoksi kannustetaan valitsemaan vähäpäästöinen 
auto, Anttonen mainitsee. 

EDISTYMISTÄ SEURATAAN TARKASTI
Yksi Prysmian Groupin kestävän kehityksen prioritee-
teista on edistää ihmisten hyvinvointia, kehittää hei-
dän osaamistaan sekä varmistaa yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet uralla etenemiseen. Tuore kestävän kehityksen  
raportti kertoo, että tässä on onnistuttu: tyytyväisten 
työntekijöiden määrä on kahdessa vuodessa noussut  
60 prosentista 80 prosenttiin. 

PRYSMIAN GROUPISSA VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ KULUTUS OHJAAVAT AIDOSTI ARKEA. 
TARKAT SUUNTAVIIVAT MÄÄRITTELEE KESTÄVÄN KEHITYKSEN TULOSKORTTI – SE MYÖS KERTOO 

SELKEÄSTI SEN, MITEN TAVOITTEISIIN PÄÄSY EDISTYY.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva SHUTTERSTOCK 

VASTUULLISUUS 
SYNTYY ARJESSA
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P rysmian Group kehittää aktiivisesti älykästä teknolo giaa 
hyödyntäviä ratkaisuja, jotka pidentävät kaapeleiden  
elinikää ja helpottavat niiden asennusta ja kunnossapitoa.

Yksi uusimmista innovaatioista on PRY-ID-tunniste,  
jota voisi kutsua vaikkapa kaapelin sormenjäljeksi.

PRY-ID-tunniste sisältää kaikki kaapelin yksilölliset tie-
dot, jotka ovat tallessa RFID-siruissa kaapelin sisällä. Tiedot voidaan lukea 
 nopeasti lukulaitteella.

RFID-siruja on kaapelin sisällä tasaisin välimatkoin, jolloin on muun   
muassa helppo seurata, minkä verran kutakin kaapelia kohteeseen on  
mennyt.

– PRY-ID-tunnisteet säästävät aikaa ja kustannuksia monessa työvai-
heessa. Ne tehostavat huomattavasti materiaalihallintaa ja helpottavat 
 aiemmin paljon aikaa vienyttä dokumentaatiota. Kaapelin tiedot tallentu-
vat automaattisesti pilvipalvelun tietokantaan, ja ovat sieltä siirrettävissä 
kaikkeen dokumentointiin. Muistivihkoista ja -papereista voidaan luopua, 
 toteaa  myyntijohtaja Olli Anttonen Prysmian Groupista.

Tunnisteet helpottavat olennaisesti myös korjaus- ja huoltotöitä.
– Tunnisteen ansiosta oikea kaapeli löytyy heti. Huolto- tai korjaus- 

kohteessa risteilee useimmiten mittava määrä eri kaapeleita. Tunnisteella 
varustetusta kaapelista näkee heti, kenen kaapeli on kyseessä ja millainen 
sen reitti on.

PRY-ID-järjestelmää kaupallistetaan parhaillaan ja se on tulossa mark-
kinoille lähiaikoina.

– Tänä vuonna Pohjois-Euroopassa ovat alkamassa ensimmäiset isot hank-
keet, joissa järjestelmästä on tarkoitus kerätä laajasti kokemuksia.

PRY-ID-järjestelmä on ehtinyt saada jo kansainvälistä tunnustustakin. Se 
palkittiin toukokuussa RFID Journal Live 2019 -tapahtuman sarjassa, jossa 
arvioidaan RFID-tunnisteen tuotteelle tuomaa lisäarvoa.

PRY-CAM AUTTAA HALLITUSSA KUNNOSSAPIDOSSA
Prysmian Groupin kehittämät, ilman työläitä kytkentöjä toimivat Pry-Cam- 
mittauslaitteet helpottavat sähköjärjestelmien tuotannon, asennuksen ja 
käyttöönoton laadunvalvontaa sekä kunnossapitoa. Pry-Cam-mittaus- ja 
seurantalaitteistot paikallistavat keski- ja suurjänniteverkon kaapeleissa 
ja muissa komponenteissa syntyneet osittaispurkaukset. Näin vauriot voi- u

Kaapelikelojen kiertoa on jo 
parin vuoden ajan seurattu 
kelaseurantajärjestelmällä. 

KAAPELEIDEN ÄLYKKÄÄT TUNNISTUS- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄT AUTTAVAT 
TEHOSTAMAAN TOIMINTAA, ALENTAMAAN KUSTANNUKSIA JA SÄÄSTÄMÄÄN AIKAA. 
ÄLYTEKNOLOGIAN AVULLA MYÖS ERILAISET PIILEVÄT VIAT JA RISKIT ON MAHDOLLISTA 
PAIKALLISTAA JO ENNEN KUIN NIISTÄ EHTII AIHEUTUA ONGELMIA.

KAAPELISSA 
ON ÄLYÄ
Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat PRYSMIAN GROUP ja SHUTTERSTOCK
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– Protolon IQ -ratkaisussa koneiden voima- 
kaapelin yhteyteen asennetaan valokuitu. 
Kuidussa kulkevan valosignaalin takaisin- 
tuloajan ja muodon perusteella voidaan tar-
kastella, onko kaapelissa vikaa, vääntymiä, 
vääränlaista rasitusta tai lämpötilan muutok-
sia. Ongelmakohta voidaan myös paikallistaa  
hyvin tarkasti, myyntipäällikkö Aleksi Cas-
tagna  Prysmian Groupista kertoo.

Mittauksessa käytetään kevyttä liikutel-
tavaa laitteistoa. Asiakas pystyy koulutuk-
sen jälkeen käyttämään laitteistoa helposti 
myös itse.

Castagnan mukaan Protolon IQ -ratkaisu 
mahdollistaa suuretkin kustannussäästöt.

– Satamien ja kaivosten tapaisissa ympä-
ristöissä koneiden mukana liikkuvat kelautu-
vat kaapelit ovat usein kovassa rasituksessa. 

Ne voivat myös vioittua huomaamatta jää- 
dessään vaikkapa toisen työkoneen pyörän tai 
kivenlohkareen alle.

– Protolon IQ varmistaa, että koneen huol-
to saadaan tehtyä hyvissä ajoissa ja kaapelit 
tarvittaessa uusittua ennen kuin ongelmat 
keskeyttävät työt. Tämä on taloudellisesti 
erittäin järkevää, sillä esimerkiksi satamassa 
jokainen hetki, jonka nosturi on poissa toimin-
nasta, maksaa tuhansia euroja.

Ensimmäinen Protolon IQ -järjestelmä toi-
mitettiin Rotterdamin satamaan vuonna 2013. 

– Nyt Protolon IQ -valvonnalla varustettu-
ja nosturi- ja kaivoskonekaapeleita on toimi-
tettu jo lukuisiin kohteisiin ympäri maailmaa, 
Castagna toteaa. 

KELASEURANTAJÄRJESTELMÄ  
NOPEUTTAA KIERTOA
Kaapelikelojen kierron on tehnyt entistä  
sujuvammaksi jo parin vuoden ajan käytössä 
ollut kelaseurantajärjestelmä. 

Prysmian Groupin kaikissa K18-K32-keloissa 
on seurantatunnisteet, joiden avulla voidaan 
reaaliajassa seurata käytössä olevien kelojen 
kiertoa, toimituksia ja palautuksia.

– Keloissa olevien QR- ja NFC-tunnisteiden 
avulla niin me kuin asiakkaammekin pääse-
vät seuraamaan yksittäisen kelan kiertoa 
toimi tuksesta aina palautukseen asti,  toteaa 
 myyntipäällikkö Katja Seppä Prysmian Grou-
pista.

QR-koodien lukemiseen käytettävä ohjel- 
misto on saatavilla internetistä ilmaisek-
si  käytännössä kaikkiin älypuhelimiin. NFC 
(Near Field Communications) on RFID-perus-
teinen teknologia, joka on sisäänrakennettuna  
useimmissa matkapuhelimissa ja mobiili-
laitteissa.

Kelaseurantajärjestelmän tiedot tallentuvat 
Prysmian Groupin Drum Portal -pilvipalveluun, 
jota on jo pilotoitu laajasti. Asiakkaat pääse-
vät seuraamaan tallennettuja tietoja rekiste-
röidyttyään järjestelmään. Jatkossa saataville 
on tulossa myös mobiilisovellus. 

– Järjestelmä helpottaa asiakkaan kela-
kirjanpitoa, joka ei ole aina ihan yksinker - 
taista. Keloja on työmailla jatkuvasti joko 
 tulossa tai palautumassa takaisin tehtaalle. 
Isossa urakassa yhdellä työmaalla saattaa 
olla jopa satoja erilaisia keloja. 

Sepän mukaan järjestelmän keskeinen  
etu on myös se, että se auttaa nopeuttamaan  
kelojen kiertoa. Järjestelmä nopeuttaa myös 
kelahyvitysten käsittelyä, joten hyvityksetkin 
saadaan nopeammin asiakkaille. 

– Mikäli kela palautuu takaisin Prysmian 
Groupille kolmen kuukauden sisällä toimi-
tuksesta, Prysmian Group hyvittää sen ke-
lapalautusehtojen mukaisesti riippumatta  
kelan kunnosta, Seppä muistuttaa. 

Yli kolme kuukautta matkassa olleiden 
kelojen kunto tarkistetaan ja ne hyvitetään 
nor maalien kelapalautusehtojen mukaisesti:  
kunnossa olevat ja korjauskelpoiset kelat hyvi-
tetään, korjauskelvottomiksi vioittuneita tai 
sotkeentuneita ei. 

– Kyse ei ole ihan pikkurahoista. Esimerkik-
si K26-kelan hyvityshinta on 755 euroa, Katja 
Seppä huomauttaa.

– Nopeutunut kelakierto on kaikkien etu. 
Kelat pysyvät paremmassa kunnossa, kun ne 
eivät loju pitkään tyhjinä taivasalla. n

daan havaita ennen kuin niistä aiheutuu hait-
taa sähkönsiirrolle ja -jakelulle. 

Langattomasti toimivia laitteita ei kytketä 
mittauskohteeseen, joten  mitattavan verkon 
tai komponentin toimintaa ei tarvitse keskeyt-
tää  mittauksen ajaksi. 

Pry-Cam-palvelukonsepti tarjoaa moni-
puolisen valikoiman laitteita ja palveluja 
verkkojen kunnon tarkistuksiin ja valvontaan 
joko kertamittauksena tai jatkuvana seuranta-
mittauksena. 

Kannettavan, yksittäismittauksiin suun-
nitellun Pry-Cam Portable -laitteen lisäksi 
suurjänniteasiakkaille on tarjolla myös verk-
koon kiinteästi asennettavat Pry-Cam™ Grids, 
 Pry-Cam™ Wings, Pry-Cam™ DLog- ja Pry-Cam™ 
Drives -palvelut, jotka mittaavat jatkuvasti ver-
kon kuntoa. 

– Suurjännitepuolella Pry-Cam-järjestel-
mään voidaan liittää myös reaaliaikainen 
kaapelin lämpötilanvalvonta DTS-mittauksen 
avulla sekä kaapelin lähistöllä tapahtuvaa vä-
rähtelyä seuraava  – ja vaikkapa liian lähelle tu-
levista kaivinkoneista hälyttävä – DAS-mittaus.

Prysmian Groupin tarjoaman palvelun lisäksi 
mittauksia voidaan toteuttaa omatoimisesti, 

sillä kannettavan Pry-Cam Portable  -mittaus-
laitteen ja itsenäisesti toimivan Pry-CamTM Grids 
-mittauslaitteen on voinut jo muutaman vuo-
den ajan hankkia myös omaan käyttöön.  

Anttonen korostaa, että verkkojen  kun - 
non tarkistuksen ja valvonnan avulla voidaan 
 yllättävät, kalliit vikatilanteet ja keskeytyk-
set välttää.

– Verkkojen kunnossapidosta saadaan hal-
littua, suunnitelmallista ja ennakoivaa. Se tar-
koittaa niin rahan kuin ajankin säästöä. 

PROTOLON IQ VALVOO  
TYÖKONEIDEN KAAPELEITA
Ennakoivan kunnossapidon ratkaisuihin  
kuuluu myös kaivoskone- ja nosturikaape- 
leissa käytettävä älykäs Protolon IQ -seuranta-
järjestelmä.

Pry-Cam Portable 
-mittauslaitteella 

osittaispurkausmittaus 
sujuu muutamissa 

minuuteissa. 

PRY-ID-tunnisteet 
helpottavat muun muassa 

huolto- ja korjaustöitä, sillä 
tunnisteen avulla oikea 

kaapeli löytyy heti.  
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V aasan Sähköverkko palvelee  
71 000 asiakasta Vaasan, Musta-
saaren, Vöyrin, Laihian, Korsnä-
sin, Maalahden ja osittain Närpiön 
alueella. Yhtiöllä on sähköverk-

koa 7 100 kilometriä ja verkon piiriin mahtuu 
niin keskustakortteleita ja taajamia kuin maa-
seutua ja saaristoakin.

Monimuotoisesta ympäristöstä huoli- 
matta kaikille uusille yhteyksille on sama 
 ehdoton vaatimus: toimitusvarmuus. Yhtiön 
verkon toimitusvarmuus on jo tällä hetkellä 
nostettu poikkeuksellisen korkealle tasolle, 
mutta  työtä jatketaan edelleen korvaamalla 
ilma johtoja maakaapeleilla.

PRY-CAM PALJASTAA  
MAHDOLLISET VIAT HETI
Myös kaapeliyhteyden osalta tarvitaan var-
muus siitä, ettei vaurioita ole ja sähkönsiir-
to toimii kaikissa olosuhteissa. Valmistajalta 
kaapeli lähtee virheettömänä ja testattuna, 
mutta edessä ovat kuljetus, varastointi, asen-

nus kaivantoon sekä kytkennät jatkoksineen 
ja päätteineen.

Jotta valmiin kaapeliyhteyden toiminta on 
voitu testata kaikkien työvaiheiden jälkeen, 
on perinteisesti tarvittu työläitä järjestely-
jä mittalaitteistoineen. Lisäksi on täytynyt 
olla mahdollisuus kytkentöjen tekemiseen 
ja  purkamiseen verkon ollessa jännitteet-
tömänä. Myös ylijännitesuojien purkami-
nen mittauksen ajaksi teettää lisätyötä, jos 
maa kaapeliverkko on yhdistetty ilmajohto-
verkkoon.

Nämä vaatimukset ovat rajoittaneet mit-
taukset vain tärkeimpiin kaapeliyhteyksiin tai 
kohteisiin, joissa asennuksen aiheuttamat vau-
rioriskit on arvioitu suuriksi.

Ratkaisu helppoon ja kattavaan laadun-
valvontaan on osittaispurkausmittaus, jonka 
Prysmian Group on vuosien kehitystyöllä nos-
tanut täysin uudelle tasolle. Mittalaitteeksi  
 riittää kohteeseen suunnattava kevyt Pry-  
Cam-kamera, ja tulokset saadaan parhaim-
millaan reaaliaikaisesti tabletin näytölle.

Muutaman minuutin mittaus ja tulosten 
 tarkastelu näytöltä paljastavat heti tyypilli-
set ongelmat, mikäli niitä on. Tulokset tal- 
lentuvat kätevästi pilvipalveluun ja niiden 
 analysointiin on mahdollista saada tukea 
 Prysmian Groupin asiantuntijoilta.

KEINO KATTAVAAN VALVONTAAN
Projektipäällikkö Kai Pokela vastaa Vaasan 
 Sähköverkossa muun muassa urakoitsija-
yhteistyöstä. Hän kertoo, että yhtiössä poh-
dittiin ennen laajoja kaapelointiprojekteja, 
mikä olisi paras laadunvarmistusmenetelmä.

– Teimme jo vuonna 2014 ensimmäisiä 
 osittaispurkausmittauksia ja vuonna 2016 
 aloitimme järjestelmälliset mittaukset.

– Nopealla Pry-Cam-mittauksella voidaan 
varmistaa yhteyden virheettömyys ilman eri-
tyisjärjestelyjä. Tämä mahdollistaa käytän-
nössä kaikkien asennuskohteiden mittauksen.

Vuonna 2018 Vaasan Sähköverkko asen- 
nutti noin 85 kilometriä keskijännitekaape- 
leita, joista suurin osa eli noin 70–75 kilo- 
metriä on osittaispurkausmitattu.

Koska kaapelia asennetaan näin suuria 
 määriä, Pokela haluaa tilaajana luottaa siihen, 
ettei kaapeliyhteydessä ole vaurioita. Urakoit-
sijalle puolestaan osittaispurkausmittaus on 
varma keino osoittaa, että työn laatu vastaa 
tilausta.

– Kerromme kumppaneillemme jo etu-
käteen, että luovutusvalmiille yhteyksille teh-

VAASAN SÄHKÖVERKKO OY ON JO VUOSIA TARKASTANUT UUSIEN KAAPELIYHTEYKSIENSÄ  
LAADUN OSITTAISPURKAUSMITTAUKSILLA. PRYSMIAN GROUPIN KEHITTÄMÄLLÄ  

PRY-CAM-MITTAUSLAITTEELLA MITTAUKSET SUJUVAT MINUUTEISSA JA TULOKSET  
OVAT NÄHTÄVILLÄ PARHAIMMILLAAN REAALIAJASSA. 

Teksti KARI HEIKKILÄ | Kuvat PEKKA MÄKYNEN ja PRYSMIAN GROUP

OSITTAISPURKAUS- 
MITTAUKSET VARMISTAVAT  

KAAPELIASENNUSTEN LAADUN

dään osittaispurkausmittaukset. On kaikkien 
kannalta hyvä, että laatuvaatimukset ovat sel-
villä jo tarjousvaiheessa.

– Mittausten alkuaikoina löytyi selkeitä on-
gelmia lähinnä jatkoksissa sekä jonkin verran 
myös epäpuhtautta kulmapistokkeissa. Kaa-
pelit, logistiikka tai kaivannot eivät ole ol-
leet vikojen syynä, vaan ne ovat syntyneet 
asennuksen aikana. Nykyisin asennuksissa 
ei ole enää havaittu juuri lainkaan virheitä,  
Pokela kertoo.

MITTAUKSESTA UUSI PALVELU
Kokenut mittaaja löytyy Lapuan Sähköpalve- 
lusta, joka on erikoistunut suunnitteluun, 
 projektinjohtoon ja laatumittauksiin. Toimi-
tusjohtaja ja osakas Matti Luomanen kertoo, 
että osittaispurkausmittaus sopii palveluna 
yhtiön konseptiin erinomaisesti.

– Olemme järjestäneet kytkentäohjelmat  
ja avustaneet DEKRAa perinteisissä jännit- 
teet tömyyttä vaati vissa osittaispurkaus-
mittauksissa sekä Prysmian Groupin Pry-
Cam-laitteella tehtä vissä mit  tauk sissa Vaa- 
san Sähköverkolle.  Päätimme kokemus- 
temme perusteella vahvistaa omaa laadun-
valvonnan palveluamme otta malla  siihen 
 mukaan osittaispurkaus mittauksen.

Ratkaiseva tekijä päätökselle oli Luoma-
sen mukaan se, että osittaispurkausmittaus 
on kehittynyt menetelmänä. Prysmian Grou-
pin Pry-Cam-mittauslaite antaa heti selkeän 
vastauksen ilman vanhan tekniikan vaivoja tai 
tulkintaongelmia.

– Nopealla mittauksella saa tiedon mah-
dollisesta viasta, sen tyypistä ja vakavuudes-
ta. Tämä riittää suuressa osassa tapauksista. 
Haastavissa kohteissa järjestelmä antaa mah-
dollisuuden syvempään analyysiin. Myös Prys-
mian Groupin asiantuntijatiimin puoleen voi 
kääntyä tukea tarvitessaan.

– Erityisesti vian nopea tunnistaminen ei-
kriittiseksi on tärkeää, koska tällöin laitteis-
ton käyttöä voidaan jatkaa ilman tarpeeton-
ta keskeytystä. Tarvittaessa vian kehittymistä 
voidaan seurata, jotta se ehditään korjata hal-
litusti.

Myös Luomanen toteaa vikoja löytyvän 
lähinnä jatkoksista ja jonkin verran päätteistä. 

– Nämä liittyvät useimmiten asentajan 
osaamiseen ja työn laatuun. Kaapeleiden 
mittausten yhteydessä on löytynyt myös  
viallinen muuntajakone.

PALJASTAA PITKÄN AJAN RISKIT

Verkkoyhtiöt ovat pikkuhiljaa heräämässä osit-
taispurkausmittauksen etuihin. Kaapeloinnis-
sa on kyse pitkäaikaisista investoinneista, joi-
den elinkaari on puoli vuosisataa.

Käyttöönottomittaus perinteisin mene-
telmin sekä asennustyölle annettu kahden 
 vuoden takuuaika eivät riitä paljastamaan 
piileviä vikoja, jotka tulevat esiin 10 tai 20  
vuoden kuluttua.

Tämän riskin hallinta on oleellisen tär-
keää. Osittaispurkausmittaus on ainoa keino  
tunnistaa hitaasti kehittyvän vian lähteet 
 ennen työn luovutusta.

 – Vastaamme usein projektinjohdosta, 
joten tunnemme työmaat ja voimme ajoit-
taa mittaukset sujuvasti käyttöönottojen 
yhteyteen. Pry-Cam-laitteella mittauksia  
on voitu tehdä reaaliaikaisesti ilman, että asiak-
kaalle aiheutuu perinteisen mittauksen hait-
toja kuten sähkönjakelun keskeytyksiä, vara-

voiman järjestämisiä tai keskeytysajan kohdan 
sovittamisia, Luomanen toteaa.

MAAILMANLUOKAN KOULUTUS
Koulutus Pry-Cam-laitteiston käyttöön ja tu-
losten analyysiin toteutettiin Prysmian Aca-
demyn koulutuskeskuksessa Milanossa, jonne 
on kerätty laaja tietokanta eri puolilla maail-
maa mitatuista kohteista ja niissä tunniste-
tuista vioista.

– Omien mittaustulosten tulkinta oli hy-
vää harjoitusta ja tietokannan avulla opimme 
suodattamaan monia Pry-Camilla havaittavia 
vikoja. Olen erittäin tyytyväinen tarjottuun 
koulutukseen, Luomanen kiittää.

– Investointi kameraan, tablettilaittee-
seen ja kolmen päivän koulutukseen on vain 
 murto-osa perinteisen mittauksen kustan-
nuksista. Tämä tekee kannattavaksi tarjota 
työtä palveluna, samoin kuin verkkoyhtiölle  
edulliseksi mitata kaikki asennettavat kaapeli-
yhteydet. n

Lapuan Sähköpalvelun 
Matti Luomasen mukaan 
Pry-Cam-mittaus tarjoaa 
verkkoyhtiöille edullisen 

tavan mitata kaikki 
asennettavat yhteydet. 
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 L asse Kalmi aloitti uudessa työssään 
helmikuun lopussa. Ensimmäisten 
kuukausien aikana tuore toimitus-
johtaja on paneutunut huolelli-
sesti alaan ja kiertänyt ahkerasti 
kentällä. Maakunnat ovat tulleet 

tutuiksi, ja seuraavaksi hän on lähdössä tutus-
tumaan tytäryhtiön toimintaan Venäjällä. Ke-
vääseen on mahtunut myös lukuisia tapaami-
sia  asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden 
sidosryhmien kanssa. 

– Nämä ovat olleet erittäin hyödyllisiä  
tilaisuuksia, ja jokaisesta keskustelusta on jää-
nyt jotain korvan taakse, Kalmi sanoo. 

Rexel Finland kuuluu kansainväliseen 
Rexel Groupiin, joka toimii 26 maassa. Nyt 
olemme yhtiön Antaksentien myymälässä 
Vantaalla. Valoisassa ja avarassa myymäläs-
sä on kaikkiaan noin 4 000 eri tuotenimiket-
tä, ja neliöitäkin on noin 2 500. Näin puolen  
päivän aikaan on melko rauhallista, sillä suu-
rin osa asiakkaista käy liikkeessä heti aamusta,  
usein jo ennen seitsemää. Prysmian Groupin 
kaapelit ovat hyvin näkösällä.

SÄHKÖALA ON EDELLÄKÄVIJÄ
Kalmi siirtyi Rexeliin STARKista, jossa hän toi-
mi kehitysjohtajana. STARK myy rakennus-
tarvikkeita sekä kuluttajille että ammatti-
laisille, joten rakennusalan ammattilaisten 
maailma tuli tutuksi jo tuolloin.

– Myös alan arvoketju on tätä kautta jo 
 tuttu. 

Kalmi kertoo, että Rexelissä häntä houkutti 
sopiva sekoitus tuttua ja aivan uutta. 

– Toki myös ajankohta on mitä koukutta- 
vin, sillä alalla on tapahtumassa paljon. Mie-
lenkiintoisia kysymyksiä on vaikkapa se, kuin-
ka  no peasti sähköautojen käyttö nyt yleistyy? 
Entä miten etenee siirtyminen uusiutuvan 
ener gian käyttöön? Millaiseen tahtiin pystym-
me rakentamaan infraa näitä varten? 

Kyse ole vain Suomesta, vaan koko maail-
masta.

– Ratkaisevaa on, millaiset kannustimet eri 
puolella maailmaa otetaan käyttöön. Sähkö-
ala ei kuitenkaan ole jäänyt odottamaan, vaan 
valmiita ratkaisuja tarjotaan jo nyt.

Sähkötukkukauppa on kukoistanut aiem-
minkin, mutta nyt eletään Kalmin mielestä 
erityisen mielenkiintoista vaihetta.

– Yhteiskunnan muutoksissa tarvitaan säh-
köä, ja maailma sähköistyy yhä kiivaammin. 
Alalle tulee uusia vaatimuksia ja uusia, mie-
lenkiintoisia innovaatioita. Toimintatavat uu-
distuvat, oli kyse sitten tukkukaupan, toimit-
tajan tai asiakkaan maailmasta. 

DIGITALISAATIO JO ARKEA
Digitalisaatio on megatrendi, joka näkyy  
jokapäiväisessä työssä myös Rexelissä. 

– Esimerkiksi tilauksista merkittävä osa teh-
dään nykyisin sähköisesti. Osuus on jo niin suu-
ri, että matkailu- ja musiikkialaa lukuun otta-
matta muut alat eivät yllä vastaavaan.

Hyvään palveluun kuuluu nykyisin myös se, 
etteivät myymälät mene kiinni lainkaan. Tuot-
teet voi hakea Rexelin myyntipisteestä vaikka 
keskellä yötä, sillä liikkeisiin pääsee sähköisel-
lä kortilla tai kännykän sovelluksella ja mak-
saminenkin hoituu samalla.

Kalmi huomauttaa, että sähköala on hyö-
dyntänyt digitalisaatiota fiksusti muutoinkin. 

– Esimerkiksi tuotetiedot välittyvät toimi-
tusketjussa sujuvasti. 

Digitalisaatio tarkoittaa Kalmin mukaan 
myös asiakkaiden hintatietoisuutta, sillä  hinnat 
ovat kaikkien nähtävillä ja vertailu on helppoa.

– Tukkujen väliset erot syntyvät muualla 
kuin hinnassa. Minua kiinnosti tänne tulles-
sani Rexelin palveluratkaisujen innovatiivisuus.

Tästä hyvänä esimerkkinä Kalmi mainit-

see Rexel Van -sähkötarvike- ja huoltoauton, 
siis  pakettiauton, jonka urakoitsija voi vuok-
rata ja varustaa tarvitsemillaan sähkötarvike-
tuotteilla. 

Kalmiin on tehnyt vaikutuksen myös hen-
kilöstön vankka ammattitaito. Hän huomaut-
taa, että verkkokaupan yleistyessä henkilös- 
tön ammattiosaamisen merkitys korostuu. 

– Asiakkaita on kyettävä neuvomaan ja pal-
velemaan henkilökohtaisesti vaikeimmissakin 
kysymyksissä.

Palveluja ja ratkaisuja kehitetäänkin Re-
xelissä järjestelmällisesti. Esimerkiksi va lais - 
tusta varten yhtiö on kehittänyt Black Box -pal-
velun, jossa rakennus mitataan ja digitoidaan 
laser skannauksella. Tarkka 3D-malli helpottaa 
valaistuksen suunnittelua  valaisimen valinnas-
ta aina tarvittavien määrien laskemiseen asti. 

PIKKALAN TEHDAS TEKI VAIKUTUKSEN
Rexelin suurin yksittäinen asiakasryhmä ovat 
kiinteistötekniikan ammattilaiset.  Asiakkaina 
on paljon myös muun muassa  teollisuus- ja 
 verkonrakennusyrityksiä. 

Kalmi toteaa, että bisnes hiipuisi no peasti, 
mikäli kaikkia ei kykenisi palvelemaan laa-
dukkaasti. Tätä Rexel edellyttää myös tava-
rantoimittajiltaan.

– Meidän on kyettävä pitämään lupauk-
semme asiakkaille. Kokonaisuuden on toi-
mittava ja saatavuuden on oltava kunnos-
sa, Kalmi sanoo.

Rexelille on tärkeää, että kumppanit 
ja  tavarantoimittajat huolehtivat korkean 
laadun lisäksi liiketoimintansa kestäväs-
tä kehityksestä. Tähän kuuluvat paitsi ym-
päristöasiat, myös esimerkiksi henkilöstön 
työturvallisuus. 

Alkukeväästä Kalmi tutustui yhteis-
työkumppaninsa Prysmian Groupin Pikka-
lan tehtaaseen ja kertoo vaikuttuneensa  
tehdaskierroksella näkemästään ja kuule-
mastaan.

– Isäntinä toimineet Prysmian Group 
 Finlandin toimitusjohtaja Max Livigni ja 
 myyntijohtaja Juha Majamäki  tuntuivat myös 
tietävän tehtaalla pienimmätkin yksityis-
kohdat. n

LASSE KALMI
u 42-vuotias Rexel Finland Oy:n  
 toimitusjohtaja 
u Ekonomi
u Perhe: puoliso ja neljä lasta
u Harrastaa talvisin laskettelua  
 ja hiihtämistä, kesäisin 
 saunomista ja sähköpyöräilyä

 | MUOTOKUVASSA |

– SÄHKÖALA ON MUKANA KAIKISSA NYKYISISSÄ MEGATRENDEISSÄ, OLI KYSE SITTEN 
KAUPUNGISTUMISESTA, KIERTOTALOUDESTA TAI UUSIUTUVASTA ENERGIASTA, TOTEAA 

SÄHKÖTUKKUYHTIÖ REXEL FINLAND OY:N TUORE TOIMITUSJOHTAJA LASSE KALMI.
Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuva ILKKA RANTA-AHO

MUKANA 
MEGATRENDEISSÄ
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KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ
Caruna ei enää rakenna uusia pylväsmuun-
tamoita, ja vanhoja poistetaan käytöstä in-
vestointiohjelmien edetessä. Muutoksen no-
peuttamiseksi yhtiö käynnisti vuonna 2016 
pohjavesialueille keskittyvän pylväsmuunta-
moiden saneerausohjelman.

Vuoden 2017 lopussa pohjavesialueilta  
oli poistettu jo 600 pylväsmuuntamoa, ja 
 tavoitteena on poistaa jäljellä olevat noin 
800  pylväsmuuntamoa tämän vuoden lop-
puun mennessä.

Meneillään on jo neljäs pohjavesihankkee-
seen kuuluva projekti, jossa saneerataan pel-
kästään pohjavesialueiden pylväsmuunta-
moita. Projektin aikana käydään läpi Keski- ja 
Länsi-Uusimaata kolmentoista kaupungin ja 
kunnan alueella.

Tätä aiemmin on oltu liikkeellä Lounais-Suo-
messa, Koillismaalla ja Pohjanmaalla.

Mittava investointiohjelma vaikuttaa jo 
myönteisesti ympäristöön. Öljyvuodot ovat 
vähentyneet selvästi. Vielä vuonna 2016 
suuruudeltaan yli 100 kilon vuotoja oli 7,  
ja tätä pienempiä vuotoja 34. Vuotta myö-
hemmin vastaavat luvut olivat enää 1 ja 28. 
Heinäkuun 2018 loppuun mennessä isompia 
vuotoja ei ollut ainuttakaan, ja pienempiäkin 
ainoastaan 14.

Sääolosuhteet vaikuttavat tyypillisesti  
 vaurioiden määrään. Viime vuonna edes 
 heinäkuun ennätyssalamointi ei lisännyt 
 öljy vuotoja. Vaihtotyöllä on siis merkitystä.

TULITYÖT HISTORIAAN  
KYLMÄKUTISTEILLA
Meneillään olevan projektin kokonaisto-
teutuksesta vastaa N3M Power Oy Ab. Kaa-
pelit ja varusteet toimittaa Prysmian Group 
Finland Oy.

Hankkeessa käytetyt kaapelivarusteet 
 perustuvat kylmäkutisteteknologiaan, jonka 
etuja ovat turvallisuus, työvaiheiden vähe-
neminen sekä asennustyön helppous. Lisäksi  
tulitöitä sekä niiden vaatimaa tulityölupaa 
ja jälkivalvontaa ei tarvita lainkaan.

Prysmian Groupin kehittämät keskijän-
nitevarusteet ovat olleet käytössä ympäri 
maailmaa jo 1990-luvun puolivälistä lähtien.  
Esimerkiksi Elaspeed®-jatkoksia on asen- 
nettu jo yli kolme miljoonaa kappaletta.

Ve r k koy h t i ö  C a r u n a l l a  o n 
 käynnissä vuosikymmenen 
kestävä verkonparannus-
hanke, jossa yhtiö vie sähkö-
verkkoaan maan alle säältä 
suojaan. Ikääntyvää verkkoa 

saneerataan ja siihen liitetään automatiikkaa, 
jolla sähköt saadaan palautettua vikatilan- 
teessa aiempaa nopeammin.

Häiriöttömän sähkönsiirron lisäksi paran-
nuksille on toinen motiivi, vastuullisuus. Yh-

tiö haluaa siirtää sähköä luontoarvot huo-
mioiden, ja on tämän vuoksi perustanut myös 
investointi ohjelman, jonka aikana uudistetaan 
pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot.

Suuri osa pohjavesialueiden pylväsmuun-
tamoista poistuu jo kaapelointiprojekteissa, 
joilla parannetaan sähkön toimitusvarmuutta. 
Jäljelle jäävät pylväsmuuntamot korvataan 
nyt öljynkeruualtailla varustetuilla puisto-
muuntamoilla. Pylväsmuuntamoissa ei ole 
kiinteistö- ja puistomuuntamoiden sekä säh-

köasemien tapaan öljynkeruualtaita, jotka es-
tävät öljyn valumisen ympäristöön vaurioti-
lanteissa.

SALAMA SUURIN VUOTOJEN AIHEUTTAJA
Pylväsmuuntamojen heikkous on, että ne 
ovat alttiita sääolosuhteille. Niiden sisällä on 
noin 100–200 kiloa mineraaliöljyä, jota voi 
valua maahan muuntajan vaurioituessa – on-
neksi yleensä vain pieni osa öljystä vuotaa 
 ympäristöön.

VERKKOYHTIÖ CARUNA UUDISTAA MITTAVAN INVESTOINTIHANKKEEN 
AIKANA KAIKKI POHJAVESIALUEILLA SIJAITSEVAT MUUNTAMONSA. 
HANKE ON JO OSOITTANUT TÄRKEYTENSÄ POHJAVESIEN SUOJELUSSA –  
JA PRYSMIAN GROUPIN KYLMÄKUTISTEVARUSTEET MERKITYKSENSÄ 
ASENNUSTÖIDEN HELPPOUDESSA JA PALOTURVALLISUUDESSA.
Teksti KARI HEIKKILÄ | Kuvat  OLLI HÄKÄMIES

PYLVÄSMUUNTAMOT ALAS  
JA KYLMÄKUTISTEVARUSTEET 
KÄYTTÖÖN

Yli puolet öljyvuodoista syntyy salaman-
iskun aiheuttamasta ylijännitteestä, joka vau-
rioittaa muuntajaa. Vanhat kipinävälisuojat  
eivät aina riitä suojaamaan muuntajaa yhtä 
 hyvin kuin uudemmat ylijännitesuojat.

Muuntajavaurioita ja niistä johtuvia öljy-
vuotoja aiheuttavat myös puiden oksat ja 
 eläimet. Lisäksi syynä voi olla korroosio, jon-
ka vaikutusta tosin seurataan tekemällä sään-
nöllisiä kuntotarkastuksia.

Mahdollisen vuodon varalta Carunalla on 
toimintarutiini, jossa öljy puhdistetaan pois 
niin pian kuin mahdollista ja toimenpiteiden 
riittävyys varmistetaan maaperänäyttein. Vuo-
doista ilmoitetaan viranomaisille ja raportit 
puhdistustoimista toimitetaan pelastuslaitok-
selle ja alueelliselle ELY-keskukselle.

KYLMÄKUTISTE-
TEKNOLOGIA 
VARMISTAA 

TURVALLISEN, 
HELPON JA NOPEAN 

ASENNUKSEN. 

Helposti asennettavat  
varusteet ovat nopeuttaneet 

sähkö asentaja Aleksi  
Virtasen työtä. 

Kylmäkutistevarusteet 
yksinkertaistavat asennusta 
ja pienentävät asennus-
virheiden mahdollisuutta.  

u



JOHDIN  toukokuu | 2019 JOHDIN  toukokuu | 201916 17

Kokemukset ovat hyviä, sillä varusteet 
 yksinkertaistavat asennustyötä ratkaise- 
vasti. Kylmäkutisteteknologia sopii erinomai-
sesti myös pohjoisiin olosuhteisiin, ja on kas-
vattamassa nopeasti suosiotaan meilläkin.

Prysmian Group aloitti Elaspeed®-kylmä-
kutistejatkosten myynnin Suomessa neli-
sen vuotta sitten ja on sen jälkeen jatkuvasti 
 laajentanut keskijännitevarusteidensa vali-
koimaa.

Tuoteperheeseen kuuluvat myös Coldfit®-
ulkopäätteet, Elascon®-kulmapistokkeet sekä 
täydellinen asennustyökalusarja työkalupak-
keineen.

KESTÄVÄÄ JA KOMPAKTIA
Elaspeed®-jatkos soveltuu muun muassa kaik-
kien Wiski®-kaapeleiden yhdistämiseen sekä 
nykyisen Wiski®-verkon jatkamiseen uusilla, 
ympäristöystävällisillä P-Laser-kaapeleilla.

Jatkokseen on integroitu kerrokset, jotka 
tyypillisesti asennetaan yksi kerrallaan. Jatkos 
ei sisällä silikonia, mikä tekee siitä erittäin 
kestävän ja vesitiiviin.

Coldfit®-ulkopääte on suunniteltu kestä-
mään rajuimmatkin ilmasto-olosuhteet sekä 

ilmansaasteet. Tästä huolimatta se on kom-
paktin kokoinen ja soveltuu ahtaisiinkin paik- 
koihin kuten ilmaeristeisiin puistomuunta-
moihin.

Elascon®- kulmapistokepääte on kosketus-
suojattu ja näin täysin turvallinen tapa liittää 
kaapelit kojeistoihin. Elascon SA -kosketus-
suojatut pistokepäätteet toimitetaan varus-
tettuna ylijännitesuojalla, jolla kojeisto ja 
muuntaja suojataan ilmastollisten ylijännit-
teiden kuten salamaniskujen varalta.

Ylijännitesuojallisia pistokepäätteitä käy-
tettiin myös Carunan pohjavesihankkeessa,  
 sillä osa uusista kaapeloinneista on vielä 
 yhteydessä ilmajohtoverkkoon.

SELKEILLÄ TYÖVAIHEILLA  
VÄLTETÄÄN VIRHEET
Prysmian Groupin asennusvarusteiden etu 
on erityisesti se, että ne yksinkertaistavat 
asennusta ja pienentävät asennusvirheiden 
mahdollisuutta. Niiden käytöllä saavutetaan 
sitäkin kautta merkittäviä säästöjä energia-
verkon rakentamisessa.

Helppo asennus nousee tärkeään rooliin 
etenkin hankkeissa, joissa on suuri määrä maa-

kaapelointeja asennettavana. Työn laatu py-
syy korkeana, kun käytössä ovat tasalaatuiset 
kaapelivarusteet sekä loppuun asti hiotut työ-
menetelmät työkaluineen.

Muuntamoprojektista vastaava projekti-
päällikkö Magnus Nordlund N3M Powerista 
pitää luotettavuutta kaikkein tärkeimpänä 
tekijänä kylmäkutistevarusteiden valintaan.

– Meillä on kokonaisvastuu muuntamoi- 
den rakentamisesta ja kytkennöistä. Kohtei-
ta on noin 145 ja 18 kuukauden aikana kaikki 
on saatava valmiiksi. Laaja alue kattaa monta  
 kuntaa ja kaupunkia. Jokaiselta niistä pitää 
 saada tarvittavat luvat, ja jokaiselle muunta-
jalle on oltava täydelliset suunni telmat.

Yksinkertaistettuna hankkeen aikana  
rakennetaan ensin 20 kV/0,4 kV:n muuntamot 
ja kytketään ne sitten nykyiseen sähköverk-
koon kiinni. Saaristossa on vielä 10 kV:n siir-
tolinjoja, mutta nekin muutetaan ennen pit-
kää 20 kV:n linjoiksi.

Kaikkiin muuntajiin käytetään Prysmian 
Groupin ulkopäätteitä ja ylijännitesuojalla 
varustettuja kulmapistokkeita. Joissain koh-
teissa tarvitaan myös jatkoksia.

– Kylmäkutisteen luotettavuus perustuu 
selkeytettyihin työvaiheisiin ja yksinkertai-
seen, helppoon asennukseen. Kutistaminen 
ei jää enää asentajan tehtäväksi, vaan varus-
te varmistaa itse riittävän kutistumisen, Nord-
lund toteaa.

Työn ja tuotteiden laatu on hänen mu-
kaansa sekä tekijälle että tilaajalle ensiarvoi-
sen tärkeää. 

– Olemme käyttäneet ainoastaan Prysmian 
Groupin tuotteita koko kymmenen toiminta-
vuotemme ajan. Selkeänä syynä on tuotteiden 
korkea laatu ja yhteistyön sujuvuus.

– Prysmian Group esitteli meille uudet 
 kylmäkutistevarusteet ja omat koeasen-
nuksemme vakuuttivat meidät laadusta. 
Esitimme niiden käyttöä Carunalle, joka hy-
väksyi ne. Kun myös kaapelit tulevat samas-
ta  yhtiöstä, voidaan puhua täysin yhteenso-
pivasta 20 kV:n järjestelmästä, jonka takana 
on yksi valmistaja. n

Joonas Lahti (vas.) Prysmian Groupista 
sekä Antti Pitkänen Carunasta ja Aleksi 

Virtanen Lohjan Sähkötyöstä ovat olleet 
tyytyväisiä hyvin sujuneisiin asennuksiin.  

Arvaatko vai tiedätkö? 
Missä on oikea kaapeli? Mistä löydän kaapelin tiedot?
Pry-ID-tunniste antaa vastaukset nopeasti ja luotettavasti.

www.prysmiangroup.fi

Pry-ID-tunniste helpottaa korjaus- ja huoltotöitä 
monin tavoin. Kaapelin tunnistaminen käy nopeasti 
lukulaitteella, joten löydät heti oikean kaapelin.  
Pry-ID helpottaa dokumentointia ja materiaalien 
varastohallintaa. Monia aikaa säästäviä etuja,  
mikä tarkoittaa säästöä myös kustannuksissa.  

Kaapelin yksilöidyt tiedot – sormenjälki – ovat  
lukulaitteella kätevästi tallennettavissa pilvipalvelun 
tietokantaan ja siirrettävissä muun muassa loppu-
dokumentointiin. Kaapelimerkinnät eivät kulu tai 
haalistu missään olosuhteissa. 
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DATAA VOIDAAN  
HYÖDYNTÄÄ MONIN TAVOIN
Älykiekkojärjestelmä on ollut käytössä syksys-
tä 2017, ensimmäiseksi tamperelaisen Tappa-
ran kotipeleissä, joissa katsojat ovat voineet 
seurata yksityiskohtaisia tietoja pelistä Haka-
metsän jäähallin näytöltä tai älypuhelimen 
sovelluksesta.

– Kuluneella kaudella jo viisi joukkuetta – 
Tapparan lisäksi Ilves, TPS, Kärpät ja HIFK – on 
käyttänyt kotihallinsa SM-liigapeleissä äly-
kiekkojärjestelmää, Hulkki kertoo. 

Tavoitteena Hulkin mukaan on, että ensi 
kaudella järjestelmä on käytössä kaikissa 
 liigahalleissa.

Wisehockeyn välittämää dataa voidaan 
hyödyntää lukuisin eri tavoin. Tietoa voidaan 
koota erilaisiksi Top5-listoiksi esimerkiksi 
laukauksista, pelaajien nopeuksista, mat-
koista ja peliajoista, mutta yhtä lailla sii-
tä voidaan tehdä vaikkapa erilaisia pelaaja- 
vertailuja katsojien nähtäviksi.

– Järjestelmä toimii myös valmennuksen 
työkaluna, laajentaa veikkaamisen mahdol-
lisuuksia ja tuo TV-lähetyksiin informaatio-
ta, jota ei ole aiemmin mitattu, Hulkki sanoo.

– Digitalisaatio etenee vääjäämättä. Jää-
kiekko ei pelinä muutu, mutta hallitapahtu-
maa halutaan rikastuttaa.

Jos Tapparan kotihallissa pelejä katsoville 
ei riitä hallin näytöltä tuleva tieto, he voivat 
ottaa käyttöönsä älypuhelimen sovelluksen. 
Siihen välittyy yksityiskohtaista tietoa koko 
pelin ajan. Sovelluksesta voi tarkistaa vaikkapa 
kulloisenkin erän laukaisukartan.

Hulkki kertoo, että älykiekkosovelluksia 
tehdään joukkueille tarpeen mukaan.

– Kaikilla joukkueilla on jo tällä kaudella 

verkkoportaali, josta löytyy jokaisesta pelis-
tä kerätty ja tallennettu data.

Myös Liigan mediakumppani Telia hyö-
dyntää Wisehockey-järjestelmän dataa   
osana omaa lähetystuotantoaan.

KIINNOSTUSTA MYÖS MAAILMALLA 
Mutta ennen kuin näin pitkälle on päästy, jou-
tui Hulkki ratkaisemaan muun muassa sen, 
kuinka siru saadaan kiekon sisälle niin, ettei-
vät kiekon kitkaominaisuudet tai paino muu-
tu. Kiekon keskellä olevan sirun on myös kes-
tettävä melkoisia iskuja pelin aikana.

– Sirukiekon kehittämiseen kului monta ko-
ti-iltaa akkuporakoneen, mattoveitsen ja ku-
miseosten seurassa, Hulkki naurahtaa.

Ratkaisuksi löytyi lopulta elektroniikka-
valuissa käytettävä massa, jota on kiekon reu-
noilla ja keskellä siruun asti. Aluksi kaikki kie-
kot tehtiin käsityönä, ja Hulkin apuna ahersi 
Bitwisen toimitusjohtaja Tomi Mikkonen.  
Lopulta he löysivät alihankkijan, joka val - 
mistaa sirullisia kiekkoja sarjatuotantona.

Hyvä niin, sillä älykiekosta on innostuttu 
muuallakin. Bitwise käy parhaillaan neuvot-
teluja useiden ulkomaisten toimittajien  
kanssa. 

– Norjalainen Storhamar Hockey on jo otta-
nut älykiekkojärjestelmän käyttöön, ja KHL  
on hyvin kiinnostunut. Järjestelmä on jo 

VIISASTA  
KIEKKOA

Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuvat BITWISE OY ja LEHTIKUVA

MITEN NOPEASTI KIEKKO LIIKKUU KENTÄLLÄ? KUKA ON PELIN NOPEIN LAUKOJA? KUINKA MONTA 
KILOMETRIÄ PELAAJAT LUISTELEVAT OTTELUN AIKANA? SM-LIIGAN PELEISSÄ KÄYTÖSSÄ OLEVALLA 

ÄLYKIEKKOJÄRJESTELMÄLLÄ KAIKKI TÄMÄ SELVIÄÄ KATSOJILLE LÄHES REAALIAJASSA. 

Tamperelaisen ohjelmistoyrit ys Bit wisen kehittämä 
 urheiluanalytiikkajärjestelmä Wisehockey perustuu reaali- 
aikaiseen paikannusteknologiaan. Järjestelmä välit-
tää tietoa, jota ihminen ei ehdi huomata – eikä ainakaan  
kykene nopeasti laskemaan. Wisehockey-järjestelmä  

kertoo esimerkiksi, millaisia matkoja pelaajat luistelevat ottelun ai-
kana, mikä ottelun laukaisuista oli kovin tai ketkä saivat kiekon kiinni.

Tiedot saadaan lähes reaaliajassa sekä kiekon sisällä että jokaisen  
pelaajan paidassa olevan sirun välityksellä. Järjestelmä paikantaa  
pelaajat ja välittää tiedon heidän sijainnistaan kentällä 50 millisekun- 
nin väliajoin ja 10 senttimetrin tarkkuudella. 

– Tieto kiekon sijainnista välittyy 10 millisekunnin väliajoin, kertoo 
 Wisehockey-järjestelmän tuotepäällikkö Mika Hulkki Bitwise Oy:stä.

 ollutkin käytössä KHL:n All-Star-tapahtumassa 
Kazanissa sekä Jokereiden viimeisissä runko-
sarjan peleissä Hartwall-areenalla.

NHL on rakentanut omaa älykiekkojärjestel-
määnsä, mutta se ei ole Hulkin mukaan Suo-
messa toimivan järjestelmän veroinen.

– Meidän järjestelmämme yksi etu muihin 
verrattuna on sen skaalautuvuus. Ei ole vä-
liä, pelaako hallissa yksi vai 50 eri joukkuetta. 

Peleistä saatavalle datalle on Hulkin mu-
kaan vain mielikuvitus rajana, ja järjestelmää 
voidaan hyödyntää myös muissa lajeissa. 

– Peleistä saadaan datakirstu, joka tarjoaa 
lukemattomia liiketoimintamahdollisuuksia. 
 
LAADUKKAAT KAAPELIT
Prysmian Group toimitti tietoverkkokaape-
lit, joita jäähalleissa tarvitaan järjestelmää 
 varten. 

– Halleihin asennettiin Prysmian Groupin  
Afumex®-tuoteperheeseen kuuluvaa halo-
geenitonta palosuojattua ja vähän savuavaa 
UC400-kaapelia, joka on turvallisuutensa  
takia suositeltava kaapelivalinta erityises-
ti tiloihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä tai 
joissa  käytetään elektronisia laitteita, ker-
too  myyntipäällikkö Harri Anttila Prysmian 
 Groupista.

Hallien kattoon asennettiin 20 antennia, 
joihin pelaajien ja kiekon siruista on langaton 
yhteys. Antennit puolestaan välittävät tietoa 
hallipalvelimelle. 

Kaapelit asennettiin hallin kattoon valai-
sinripustuskiskoille tai kulkusilloille. Hallia 
 kohden kaapelia kului yhdestä kahteen kilo-
metriä.

– Antennien, palvelimien ja kaapeleiden 
asennus tehdään vain muutaman päivän  
aikana, joten jokaisen työvaiheen tulee sujua 
suunnitelmien mukaan, Hulkki kertoo. 

– Kaapeloinnit ovat menneet hyvin. Kaa-
pelit olivat työmaalla sovitusti ja ne oli help-
po ja nopea asentaa. Laadun suhteen emme  
halunneet mitään riskiä, Hulkki summaa.

Harri Anttila kertoo olevansa itsekin Tappa-
ra-fani ja käyneensä asennusten jälkeen katso-
massa suosikkijoukkueensa pelejä. 

– Yleisölle välitettävään yksityiskohtaiseen 
 tietoon jää kyllä koukkuun. Olen seurannut  
muun muassa, ketkä ovat nopeimpia luisteli - 
joita tai kovimpia laukojia. Myös luistelumatko-
jen määrät otteluiden aikana ovat mielenkiin-
toista tietoa, jotka usein yllättävätkin.  n

Järjestelmä välittää 
yksityiskohtaista tietoa 

koko pelin ajan.

PELEISTÄ SAADAAN 
DATAKIRSTU, JOKA 

TARJOAA 
LUKEMATTOMIA 

MAHDOLLISUUKSIA. 
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HALOGEENITON  
AFUX-HF C-PRo  
ASENNUSKAAPELI
u	täyttää  Cca-s1,d1,a1-palo-
 luokan vaatimukset
u	turvallinen valinta kaikkiin 
 rakennuskohteisiin Suomessa

V uonna 1914 venäläiset rakensivat Tornion 
keskustaan punatiilisen kasarmin soti-
lailleen. Muutaman vuoden kuluttua  
rakennuksessa lusivat jo venäläiset sota- 
vangit ja vuodesta 1922 alkaen tilan  
valtasivat koululaiset. Silloinen Tornion 
yhteislyseo kasvoi, rakennus sai lisäker-

roksia, lisäsiiven sekä vaalean rappauksen. Sodan alkaes-
sa koulu sai kuitenkin väistyä, kun saksalaiset perustivat  
rakennukseen sotilassairaalan. 

– Vuonna 1944 venäläiset määräsivät saksalaiset pois 
maasta, ja silloin taloa piiritettiin kolme päivää, kunnes  
saksalaisilta loppuivat panokset. Antautuessaan heillä ei  
ollut yhtään konetuliasetta, joten aseet ovat ilmeisesti yhä 
ilmastointihormissa. Niihin ei pääse käsiksi purkamatta hor-
mia, mutta mitäpä me niillä ruostuneilla aseilla tekisimme, 
tuumaa yrittäjä Reijo Angeria. 

Purkamista ja rakentamista Angerialla riittää muutenkin. 
Hän avasi maaliskuussa rakennukseen Grand Hotel Mustapar-
ran ensimmäisen osan. Vuonna 1957 rakennettuun siipeen 
tuli 12 sviittiä ja suuri juhlasali.

– Rakennamme loput kahdessa osassa, ja viimeinen osa 
valmistuu syyskuussa 2021. Rakennus on niin valtavan suu-
ri, etteivät remontin äänet kuulu hotellivieraille. 

– Asensimme Prysmian Groupin AFUX-HF C-PRo -kaape-
lit kaikkialle, niin ei tarvitse miettiä, minkä paloluokan kaa-
pelia missäkin tarvitaan, toteaa urakoitsija Jani Syväjärvi  
JS-Sähköpalvelu Oy:stä. 

Halogeeniton AFUX-HF C-PRo täyttää kaikki Suomen vaati-
mukset ja on siten turvallinen valinta kaikkiin kohteisiin. Sa-
malla työstä tulee tältä osin helppoa, kun työmaalla ei tar-
vitse hallita usean eri paloluokan kaapeleita.

JS-Sähköpalvelu vastaa sähköurakoinnista koko hotelli-
hankkeessa. Kun hanke alkoi viime kesänä, Syväjärvi otti kä-
siinsä ensimmäisen kerran Cca-paloluokan asennuskaapelit.

– Olin kuullut, että osa halogeenittomista, paloturvalli-
sista kaapeleista voi olla hyvinkin jäykkiä, mutta AFUX-HF C-
PRo on kyllä helppo asentaa, Syväjärvi kertoo. 

Hän haki kaapelit Onnisen Express-noutotukusta.
– Viime vuonna asiakkaat alkoivat kysellä Dca-paloluokan 

kaapeleita, ja syksyllä tuli kohde, jossa vaadittiin jo Cca-pa-
loluokkaa. Siinä vaiheessa päätimme, että AFUX-HF C-PRo  
tulee meille hyllyyn nippuina ja keloina. Nyt sitä kysytään jo 
enemmänkin, kertoo Pentti Rantamaa Tornion Onniselta.

Hän huomauttaa, että vaikka AFUX-HF C-PRo ei ehkä ole 
halvin vaihtoehto, se on laadukas.

– Hyvää ja halpaa ei ole olemassakaan, Rantamaa kuittaa. 
Syväjärven mukaan AFUX-HF C-PRolla hotellihanke myös 

jatkuu. Pelkästään ensimmäiseen osaan sitä asennettiin seit-
semän kilometriä.

OMA PUUSEPPÄ  
TEKEE TAMMIKALUSTEET
Kristallikruunujen ja kullan kimallus luovat Grand Hotel Mus-
tapartaan hieman huikentelevaisen, kitsch-henkisen tunnel-
man, mutta Angerian mukaan kaiken perustana ovat laaduk-
kaat materiaalit. 

– Koulun kellarissa on veistoluokka, jossa oma puuseppäm- 
me on tehnyt tammesta muun muassa pöydät ja wc-ka-

lusteet. Teimme tammesta myös listat 
portaikon mustiin valurautakaiteisiin. 
Ennen remonttia kaiteet oli päällystet-
ty muovilla. Muovissa oli nastoja, jotta  
lapset eivät laskisi kaiteita pitkin alas.

Angeriasta pulppuaa tarinoita, joista 
vanhin alkaa 1700-luvun lopulta. Silloin 
torniolainen talonpoika Iisakki Musta-
parta rakensi salaa kannellisen laivan, 
jolla hän vei tervaa Ruotsiin ja toi viljaa 
Suomeen. Kauppaporvarit eivät moista 
hyväksyneet, ja Mustaparta päätyi Tuk-
holmassa vankilaan. Oikeus totesi hänet 
kuitenkin syyttömäksi, ja mies nousi  
lopulta edustajaksi valtiopäiville – ja  
”isännäksi” Angerian hotelleihin. n

PALO- 
TURVALLISUUDEN JA 
HISTORIAN EHDOILLA
PALOTURVALLISUUS ON TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA, KUN KASARMINA JA KOULUNA TOIMINUT 
RAKENNUS REMONTOIDAAN HULPPEAKSI HOTELLIKSI TORNIOSSA. SÄHKÖASENNUKSIIN LÖYTYI 
HELPPO JA TURVALLINEN RATKAISU HALOGEENITTOMISTA AFUX-HF C-PRo -KAAPELEISTA.  
Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat CREA OY

KAUPAN KESKUS RAJALLA
Angeria ei ole ensimmäistä kertaa majoitusbisneksessä.  
Ylläksellä latukahvilalla aloittanut yrittäjä keräsi omaisuut-
ta 1990-luvulla lomaosakkeita ja mökkejä vuokraamalla,  
ja omistaa nyt Torniossa kuuden ravintolan lisäksi pari  
vuotta sitten avaamansa Hotel Mustaparran. Uusi Grand  
Hotel Mustaparta sijaitsee tien toisella puolella. Parin kort-
telin päässä on kauppakeskus sekä Suomen ja Ruotsin raja. 
Rajan toisella puolella Haaparannassa Ikea houkuttelee  
kävijöitä koko Pohjois-Suomesta.

– Varmasti osa haluaa pysähtyä Torniossakin, Angeria  
toteaa. 

Vuonna 2015 pysähtyi erityisen moni. Lukiolaiset olivat  
juuri jättäneet vanhan koulutalonsa, kun siitä tehtiin  
Ruotsin kautta tulevien pakolaisten vastaanottokeskus.  
Sitten rakennus hiljeni, eikä kaupungilla ollut sille suunni-
telmia. Ylläpito kuitenkin maksoi.

– Vuokrasin tontin 30 vuodeksi kaupungilta ja mukana  
tuli tämä rakennus, joka arvioitiin purkukuntoiseksi. Museo-
virasto ei kuitenkaan antaisi purkaa sitä, enkä tietenkään ha-
luakaan, Angeria nauraa. 

Hän arvioi rakennuksen hyväkuntoiseksi, mutta kertoo re-
montin vievän silti miljoonia euroja.

AFUX-HF C-PRo KAIKKIALLE
Museovirastolla on Angerian mukaan sanottavaa moneenkin 
yksityiskohtaan, ja niin on myös paloviranomaisilla.

– Haluaisin esimerkiksi säästää paksut puuovet, ja se so-
pisi Museovirastolle, muttei paloviranomaisille. Ja kun palo- 
viranomaiset haluavat, että puran seinän, Museovirasto vas-
tustaa, Angeria kertoo. 

Molemmille viranomaisille sopii kuitenkin mainiosti lin-
jaus, joka rakennuksessa on tehty sähköasennusten suhteen. 
Hotellista kun on kyse, vaatimukset ovat tiukat muun muas-
sa poistumisteiden suhteen. 

Hotellin 
sisustukseen on 

panostettu paljon. 
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paahtavan auringon, sateen kuin ilman epä-
puhtaudetkin.

Kaapelin lämpötilankestävyys ulottuu 40 
pakkasasteesta 120 lämpöasteeseen.

– TECSUN-kaapeli on ollut käytössä jo  
parikymmentä vuotta ja sitä on asennettu yli 
miljoona kilometriä.

SÄÄTESTI HAVAINNOLLISTAA  
KESTÄVYYDEN
Kaapelia on esitelty asiakkaille myös säätes-
tikaapin avulla. 

– Tällä on pystytty havainnollistamaan 
muun muassa kaapelin UV-säteilyn, hapet-
tumisen sekä kosteuden kestoa.

TECSUNia ja muiden valmistajien vastaa - 
viin käyttökohteisiin tarkoitettuja kaape-
leita pidetään säätestikaapissa 15 minuutin 
ajan. Kaapissa yksi minuutti vastaa kaapeliin 
yhden vuoden aikana kohdistuvaa rasitusta. 

– Vartin kuluttua kaikki muut kaapelit ovat 
olleet varsin huonossa kunnossa, mutta TEC-
SUNissa ei ole havaittu merkittäviä muutok-
sia, Pulkki kertoo.

KAAPELIT EIVÄT OLE  
OIKEA PAIKKA SÄÄSTÄÄ
Pulkki korostaa, että aurinkosähköjärjestel-
missä kannattaa panostaa laadukkaisiin kaa-
peleihin, joilla on pitkä elinkaari.

– Käyttäjälle tulee kalliiksi, jos aurinkosäh-
köjärjestelmä ei toimi vioittuneiden kaapelei-
den vuoksi. 

– Kaapelit eivät ole oikea paikka lähteä 
säästämään – niiden osuus investointikustan- 
nuksista on enintään viisi–kuusi prosenttia.

VOIMALAAN – TAI  
VAIKKAPA MÖKILLE
Niin ulko- kuin sisäasennuksiinkin suunniteltu 
TECSUN soveltuu kaikkiin aurinkosähkökoh-
teisiin. 

– Koolla ei ole väliä, TECSUNin käyttö-
kohteita voivat olla niin kesämökit kuin isot 
 aurinkovoimalatkin. 

– Nykymääräysten mukaan rakennuk-
sen kiinteissä asennuksissa on aina käytet-
tävä CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita.  
TECSUN on siis tältäkin osin hyvä valinta,  
Pulkki muistuttaa. n

Aurinkosähkö kiinnostaa 
nykyisin niin yksityishen-
kilöitä kuin yrityksiäkin. 
Energiaviraston selvityk-
sen mukaan vuoden 2017 
aikana maamme aurin-
kosähkön kokonaiskapa-

siteetti yli kaksinkertaistui. Sähköverkkoon 
liitetyn aurinkosähkötuotannon kokonais-
kapasiteetti oli vuoden lopussa noin 70 
MW. Verkossa oli myös yksi yli yhden mega-
watin laitos. Vuoden 2018 tilastot eivät ole 
vielä valmistuneet, mutta jos kasvutahti on  
ollut sama kuin edellisenä vuonna, sadan me-
gawatin raja on jo rikkoutunut.

Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat PRYSMIAN GROUP

AURINKOSÄHKÖÄ 
POHJOISEN VAATIVIIN 

OLOIHIN 

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN KANNATTAA VALITA VARMATOIMINEN KAAPELI,  
JOLLA ON PITKÄ ELINKAARI. TECSUN-ERIKOISKAAPELIT ON SUUNNITELTU ERITYISESTI  

POHJOISEN VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN.

JÄRJESTELMIEN HINNAT LASKENEET
Prysmian Groupin myyntipäällikkö Petri    
Pulkin  mukaan kehitystä selittää ennen  
kaikkea aurinkopaneelien tekninen kehit-
tyminen. Järjestelmien hinnat ovat myös 
laskeneet  huomattavasti, mikä lisää niiden 
kannattavuutta käyttäjille. 

– Kiinalaisten aurinkopaneelien minimi- 
hintavaatimukset päättyivät EU:ssa viime  
vuonna. Se osaltaan vielä laski paneelien 
hintoja.

Suurena taustavaikuttajana ja kehityksen 
moottorina on tietenkin myös huoli ilmaston- 
muutoksesta sekä pyrkimys kohti hiilivapaata 
energiantuotantoa.

– Paneeleja asennetaan nykyään niin mök-
kien, omakotitalojen kuin liikehuoneistojen-
kin katoille. 

TECSUN KESTÄÄ SÄÄN KUIN SÄÄN
Prysmian Groupin TECSUN-kaapeli on suun-
niteltu erityisesti aurinkosähköjärjestelmiä 
 varten. Kaapelia käytetään aurinkopanee-
lien liittämisessä toisiinsa sekä paneelien 
 tuottaman tasavirran johtamisessa vaihto-
suuntaajaan. Vaihto suuntaaja muuttaa tasa-
virran sähköverkon vaihtovirraksi.

TECSUN soveltuu erinomaisesti pohjoisen 
vaativiin olosuhteisiin. Kaapelin vaippa on 
halogeenitonta kumia, joka kestää hyvin niin 

u Lämmönkestävä halogeeniton   
 aurinkosähköjärjestelmien kaapeli
u Johtimen suurin sallittu lämpötila

•  jatkuvassa käytössä 90 °C
•  erityiskäytössä 120 °C
•  vikatilanteessa  

(kesto enintään 5 s) 250 °C
u Alin suositeltu käsittelylämpötila -25 °C 
u Suurin sallittu asennusvetovoima 
 (johtimista) on 50xA N/mm2

u Suurin sallittu käytön aikainen  
 vetovoima (johtimista) on 15xA N /mm2

u Nimellisjännite
• UO/U = 1,0/1,0 (1,2) kV AC
• UO/U = 1,5/1,5 (1,8) kV DC

u  CPR-paloluokka: Eca

TECSUN  
1KV LSZH (H1Z2Z2-K)

Säätestin jälkeen 
TECSUNissa ei ole 

havaittavissa juurikaan 
muutoksia, kun 

muut testattavat 
kaapelit ovat jo varsin 

huonossa kunnossa. 

®
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Prysmian Group aloitti 
henkilöstölle tarkoi-
tetun vapaaehtoisen 
Your Employee Shares 
(YES) -osakeohjelman 

vuonna 2014. Meneillään on nyt 
kuudes vuosi, ja ohjelmaa on pää-
tetty edelleen jatkaa.  

– Osakeohjelma on konkreet-
tinen tapa jakaa yhtiön  menes-
tys yhdessä työntekijöidemme 
kanssa.Se on myös konkreet-
tinen tapa kertoa se, mihin 
Prysmian Groupissa uskotaan: 
menestyksemme perustuu ih-
misiin ja yhteisiin arvoihimme. 
Rakennamme yhdessä konser-
nin menestyksen ja hyödymme 
yhdessä myös tuloksista, toteaa 
Prysmian Group Finlandin hen-
kilöstöpäällikkö Aija Virtanen. 

Tähän mennessä globaalisti jo yli 9 200 
työntekijää – yli puolet konsernin työnteki-
jöistä ennen integraatiota yhdysvaltalaisen 
General Cablen kanssa – on hankkinut yhtiön 
osakkeita. Heidän omistuksessaan on yli 1,6 
miljoonaa osaketta. 

– Meillä Suomessa mukana osake ohjel-
massa on puolet henkilöstöstä. Tänäkin vuon-
na yhtiön osakkeita merkitsi lähes 40 pro-
senttia suomalaisista työntekijöistä. Koko 
konsernin tasolla osakeohjelmaan on tänä 
vuonna osallistunut 6 000 ihmistä, joista yli 
1 500 osallistui nyt ohjelmaan ensimmäistä 
kertaa. 

JATKOSSA LISÄÄ OSAKKEENOMISTAJIA
Prysmian Group osti General Cable -yhtiön 
loppuvuodesta 2017, ja sen integraatio kon-
serniin on aloitettu viime vuonna. Yritys-
kauppa nosti Prysmian Groupin työnteki- 
jämäärän 18 000:sta 29 000:ään ja liikevaih-
don 8:sta yli 11 miljardiin euroon.

– Olemme maailmanmarkkinoilla en tistä 
merkittävämpi tekijä – jolla on jatkossa myös 
entistä useampi työntekijäomistaja. 

General Cable on toiminut vahvasti muun 
muassa Pohjois-Amerikassa, joten ohjelmaa 
on tarkoitus laajentaa myös Etelä- ja Pohjois- 
Amerikkaan. Tällä hetkellä mukana ohjelmas-
sa on 29 maata. 

AINUTLAATUINEN 
ALALLA
Henkilöstölle tarkoitetut 
 osakeohjelmat ovat yleis-
tyneet viime vuosina niin 
 maailmalla kuin meilläkin. 

– Teollisuusyritysten jou-
kossa on kuitenkin merkittä-
vä saavutus, että yli puolet 
työntekijöistä on myös yri-
tyksen omistajia, Aija Virta-
nen toteaa. 

Osakeohjelman laaja 
suosio kertoo Aija Virtasen 
mukaan siitä,että  yhtiön 
henkilöstö haluaa sitou-
tua yhteisiin tavoitteisiin 
pitkä jänteisesti. 

– Omistaminen kasvat-
taa myös vastuuta yhtei-

sestä tekemisestämme. Jokainen meistä voi 
vaikuttaa yhtiön tulokseen ja arvoon omalla 
toiminnallaan.

Prysmian Groupin YES-osakeohjelmaan 
voivat osallistua kaikki vakituisessa työsuh-
teessa olevat työntekijät, ja osassa maissa 
ohjelmaan voivat osallistua myös määrä-
aikaisessa työ suhteessa olevat työntekijät 
ja sopimuskumppanit. 

– He voivat merkintäaikana, vähintään  kah-
desti vuosittain, hankkia yhtiön osakkeita 
määrätyn määrän markkinahintaa halvem- 
malla. Ensimmäistä kertaa osakkeita osta- 
ville myönnetään tervetulobonuksena myös 
ilmaisosakkeita. n

Merivalokaapelia 
Chileen
Prysmian Group suunnittelee, 
toimittaa ja asentaa yli 3 550 ki-
lometriä merivalokaapelia Chi-
lessä aloitettavaan hankkeeseen, 
jossa rakennetaan valokaapeli-
yhteys maan pohjoisrannikolla 
sijaitsevasta Aricasta eteläran-
nikon Puerto Monttiin. Asennet-
tavien kaapeliosuuksien pituus 
vaihtelee 135 kilometristä yli 
400 kilometriin. 

Uusi valokaapeliyhteys paran-
taa merkittävästi maan tietolii-
kenne- ja laajakaistainfrastruk-
tuuria. 

Kaapelien toimitukset alkavat 
joulukuussa 2019. Sopimuksen 
arvo on noin 50 miljoonaa euroa.

Merikaapeliyhteys Kreetan ja 
manner-Kreikan välille 
Prysmian Group suunnitte-
lee, toimittaa ja asentaa man-
ner-Kreikan ja Kreetan saa-
ren yhdis tävän 150 kV:n 
merikaapeli yhteyden. Prysmian  
Group vastaa myös  yhteyden 
käyttöön otosta. 

Rakennettavan yhteyden 
 pituus on 135 kilometriä ja kaa-
pelit asennetaan paikoin lähes 
kilometrin syvyyteen. Haas-
tavasta asennustyöstä vastaa 
konsernin oma kaapelialus Giu-
lio Verne.  Yhteys on tarkoitus 
ottaa käyttöön 2020. 

Prysmian Groupin solmiman 
 sopimuksen arvo on noin  
125 miljoonaa euroa. 

|  PRYSMIAN GROUP HUIPULLA  |

u	Prysmian Group suunnittelee, toimittaa ja asentaa yli 340 kilo-
metriä suurjännitekaapeleita hankkeeseen, jonka aikana uusitaan 
Yhdysvaltojen pääkaupungin  Washington D.C.:n sähkönsiirto-
järjestelmä. Prysmian Group vastaa myös valmiin verkon käyttöön-
otosta ja kunnossapidosta. 

Järjestelmän uusiminen on tarpeen luotettavan sähkönsiir-
ron varmistamiseksi, sillä kaupungin asukasluku kasvaa erittäin 
nopeasti. Uusiminen vähentää myös muun muassa riskiä säis-
tä johtuviin sähkökatkoksiin ja tukee aurinko energian ja muiden 
käyttäjien itse tuottaman energian yleistymistä.

Verkon toiminta varmistetaan Prysmian Groupin kehittämällä  
Pry-Cam-monitorointijärjestelmällä, jolla voidaan reaaliajassa 
 valvoa muun muassa kaapeleiden osittais purkauksia ja lämpötilaa. 

Washingtonin sähkön-
siirtoverkko uusitaan 

u	 Prysmian Group Finland Oy on allekirjoittanut sopimuksen suurjän-
nitteisten meri- ja maakaapeleiden toimittamisesta Saarenmaalle Vi-
roon. Pikkalan tehtaalla valmistettavien 110 kV:n kaapeleiden asen-
nukset alkavat loppukesästä 2019 ja jatkuvat vuonna 2020. 

Virolainen energiayhtiö Elering rakennuttaa uuden merikaapeli-
yhteyden manner-Virosta Muhun saarelle ja sieltä edelleen Väike  
Väin -salmen ali Saarenmaalle. 

Uusi kaapeliyhteys parantaa merkittävästi sähkön toimitus-
varmuutta Saarenmaalla ja Hiidenmaalla, joiden sähkönsaanti on  
ollut täysin riippuvainen Muhun saarelta vedetystä ilmajohto-
yhteydestä. 

Mantereelta Muhun saarelle rakennettavan yhteyden pituus on   
lähes 11 kilometriä, josta merikaapeloinnin osuus on noin 10 kilo met- 
riä. Muhun saarelta edelleen Saarenmaalle asennettava yhteys on noin 
7 kilometriä ja merikaapeloinnin osuus siitä on vajaat 5 kilometriä. 

Uusi 110 kV:n kaapeli korvaa kaksi mantereen ja Muhun saaren vä-
listä vanhaa, 35 kV:n merikaapelia. Vuonna 2015 Suur Väin -salmeen 
asennettiin ensimmäinen Prysmian Groupin toimittama 110 kV:n meri-
kaapeliyhteys, ja se on tähän asti pääosin vastannut sähkönsiirrosta 
mantereelta Muhun, Saarenmaan ja Hiidenmaan saariin. 

PIKKALASTA  
kaapeleita Saarenmaalle  

u	Prysmian Group on solminut avaimet käteen -sopimuk-
sen kaapelijärjestelmän kehittämisestä ja toimittamisesta  
Etelä- Ranskaan rakennettavaan, maan ensimmäiseen kellu-
vaan  merituulipuistoon. Järjestelmää varten tuulipuistoon 
toimi tetaan kaikkiaan 22 kilometriä 66 kV:n merikaapelei-
ta sekä 9 kilometriä maakaapeleita. Sopimuksen arvo on noin  
30 miljoonaa euroa. 

Tuulipuistosta tulee myös maailman ensimmäinen meri-
tuulipuisto, jonka kaapeliyhteyksiä valvotaan jatkuvalla seu-
rantamittauksella. Turbiinien välisiin yhteyksiin liitettävä Pry- 
Cam-järjestelmä mittaa kaapeleista mahdollisia osittais-
purkauksia ja järjestelmään integroidaan myös kaapelin lämpö-
tilanvalvonta sekä kaapelin lähellä tapahtuvaa värähtelyä   
seuraava DAS- mittaus. 

Vuonna 2021 käyttöön otettava tuulipuisto tuottaa valmistut-
tuaan sähköä yli 40 000 kotitaloudelle Ranskassa. 

Prysmian Group toimittaa merikaapeleita myös kolmeen muu-
hun merituulipuistohankkeeseen Ranskassa. Sopimusten arvo  
on yli 220 miljoonaa euroa ja hankkeiden aikana tuulipuistoihin 
toimitetaan noin 345 kilometriä 33 kV:n merikaapeleita. 

Kelluva merituulipuisto  
RANSKAAN 
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Liity YES-ohjelmaan

Yhteiset arvot, tavoitteet  
ja luottamus

Bruna Chitoni
Milan Headquarters, Italy 
Communications

I said 
yes!
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PRYSMIAN GROUP ON JO USEAN VUODEN AJAN OLLUT MYÖS TYÖNTEKIJÖIDENSÄ OMISTAMA YRITYS. 
HENKILÖSTÖLLE TARKOITETTUUN OSAKEOHJELMAAN ON OSALLISTUNUT TÄHÄN MENNESSÄ YLI 9 000 

TYÖNTEKIJÄÄ. YHTIÖN OSAKKEITA OMISTAA MYÖS PUOLET SUOMALAISISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ.

YES YHDISTÄÄ 
TAVOITTEET JA ARVOT

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva PRYSMIAN GROUP
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SAKARI KANNEL   on haastatteluhetkellä 
toukokuun alussa toista päivää töissä Pikka-
lassa. Pää on luonnollisesti hieman pyörällä. 

– Mutta ei ainakaan vielä kaduta, voimakaa-
peleiden myynnistä vastaava Kannel nauraa. 

Kannel on koulutukseltaan kauppatek-
nikko. Prysmian Groupiin hän siirtyi Vantaan 
Energian sähkömyynnistä, jossa ehti työsken-
nellä lähes 10 vuotta.

– Nyt oli hyvä aika siirtyä katsomaan sähkö- 
asioita vähän toisesta vinkkelistä. Opiskelta - 
vaa on toki vielä – kotiin lähtee tänäänkin aika-
moinen nivaska materiaalia. 

Kannel kertoo, että osa asiakasyrityksistä 
on entuudestaan tuttuja, mutta yhteyshenki-
löt uuden pestin myötä vaihtuvat nyt uusiin.

– Uskon, että työn suolana tulee olemaan 
juuri asiakkaiden kohtaaminen. On ehdotto- 
man tärkeää, että tuntee alansa ja tuotteensa 
läpikotaisin. Mutta myyntityössä menestymi-
seen se ei yksistään riitä. On oltava aidosti kiin-
nostunut asiakkaistaan. Mitä paremmin tun-
tee heidän toimintansa, sitä helpompi heitä 
on palvella.

Kanteleen vapaa-aika kuluu urheilullisesti: 
harrastuksiin kuuluvat muun muassa saliban-
dy, kuntonyrkkeily ja crossfit. Lasten harras-
tukset ottavat myös oman aikansa.

PRYSMIAN GROUPIN UUDET MYYNTIPÄÄLLIKÖT OVAT KOKENEITA AMMATTILAISIA, JOTKA 
PITÄVÄT TYÖNSÄ PARHAANA PUOLENA ASIAKKAIDEN KOHTAAMISTA. 

HENRI HAIMI   on palvellut elokuusta 2018 
lähtien sähkötukkuja, urakoitsijoita ja mui-
ta asiakkaita Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Hän 
on koulutukseltaan sähkötekniikan insinööri.

– Työskentelin aiemmin teollisuuden mit-
talaitetoimittajalla ja alueenani olivat koko 
Suomen lisäksi Baltian maat. Matkapäiviä alkoi 
olla pienten lasten isälle vähän liikaa. 

Mikkelissä asuva Haimi huomasi Prysmian 
Groupilla olevan auki työpaikan, johon kuului 
matkustelua, mutta pääasiassa kotikonnuilla. 

– Kun ryhdyin sitten tarkemmin tutkimaan 
Prysmian Groupia, innostuin entisestään ja 
ajattelin, että paikka on kuin tehty minulle!

Haimi onkin viihtynyt uudessa työssään 
erinomaisesti. 

– Asiakkaat ovat ottaneet Prysmian Grou-
pin kaverin hyvin vastaan – yhtiö ja sen tuot-
teet tunnetaan. 

Haimin mukaan parasta työssä on juuri 
 asiakkaiden kanssa työskentely. 

– Itä-Suomessa ihmiset ovat avoimia ja pu-
heliaita, huumori ja huulenheitto kuuluvat 
kaupankäyntiin. Asiaan ei mennä ihan suo - 
raan eikä kaikkia faktoja ladota heti pöytään. 
Mutta täällä kasvaneelle se on tuttua!

Haimin vapaa-aika kuluu pitkälti perheen 
kanssa, mutta aikaa riittää myös moottori-
pyöräilylle, metsästykselle, kalastukselle ja 
raviurheilulle.

JARI MALKASAARI   vastaa Pikkalan asen-
nustoiminnasta. Hän on koulutukseltaan  
insinööri ja tehnyt pitkän työuran kunnossa- 
pitotehtävissä Meiran ja Suomen Sokerin teh-
tailla. 

– Halusin opetella työuran tässä vaiheessa 
vielä uutta – ja todella mielenkiintoista tämä 
on ollutkin. Talo sinänsä oli tuttu, sillä Suomen 
 Sokerihan on tuossa aivan naapurissa. Tiesin 
myös, että täällä on mahtavia tyyppejä töissä.

Malkasaari aloitti työt elokuussa 2018,   
joten asiakkaatkin ovat ehtineet tulla tu-
tuiksi. 

– Urakat ovat vaativia, ja asiakkaat osaa-
vat odottaa meiltä parasta laatua. Aikataulut 
ovatkin usein tiukkoja. Huolellista suunnit-
telua vaaditaan myös siksi, että monet asen-
nusurakoistamme ovat ulkomailla. 

Malkasaari antaa tunnustusta edeltäjäl-
leen, eläkkeelle siirtyneelle Martti Torikalle. 

– Martin jalanjäljissä on ollut hyvä jatkaa. 
Hän on myös jättänyt hyvät arkistot, joista on 
helppo etsiä vastauksia eteen nouseviin kysy-
myksiin.

Malkasaaren vapaa-aikaan kuuluvat lasten 
kuljettaminen harrastuksiin sekä lenkkeily per-
heen gordonsetterien kanssa.

PALVELUKSESSANNE!
Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat OLLI HÄKÄMIES ja MIKKELIN VALOKUVAUSLIIKE

www.prysmiangroup.fi

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. 
Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet  
helpottavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä  
verkonrakennukseen. 

Prysmian Groupin keskijännitevarusteiden valikoima 
on entisestään laajentunut:

•  Vesitiivis Elaspeed®-jatkos
•  Kompakti Coldfit®-ulkopääte
•  Elascon® kosketussuojatut pistokepäätteet 
•  Elascon SA -kulmapistokepääte ylijännitesuojalla
•  Kaikki työkalut helposti mukana kulkevassa  
 pakissa.

Pohjoisiin olosuhteisiin erinomaisesti soveltuvien, 
kylmäkutisteteknologiaan perustuvien keskijännite-
varusteiden merkittävimmät edut ovat asennuksen 
turvallisuus, helppous ja työvaiheiden väheneminen. 
Tulitöitä, tulityölupaa tai jälkivalvontaa ei tarvita 
lainkaan. Selkeiden työvaiheiden ansiosta asennus- 
virheiden mahdollisuus on pienempi. 

Varusteet sopivat kaikkien Wiski®-kaapeleiden sekä 
uuden P-Laser-kaapelin yhdistämiseen ja päättämi-
seen. Aina tasalaatuisesti, luotettavasti ja kestävästi.
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PRYSMIAN GROUP / Eeva Aunesluoma,  
eeva.aunesluoma(at)prysmiangroup.com

fax 010 566 3400

Kyllä kiitos, haluan tilata
Johdin-lehden ilmaiseksi

Yhteystietoni ovat muuttuneet

Nimi

Yritys

Asema yrityksessä

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postiosoite ja -toimipaikka

Terveiset päätoimittajalle

PALVELUKORTTI

SÄHKÖ- JA TIETOVERKKOALAN ammattilaisten pää-
tapahtuma Verkosto-messut keräsi 20.–21.1.2019 
 Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen yli 5 000 kävi-
jää ja 190 näytteilleasettajaa. 

Prysmian Groupin osastolla messukävijöitä kiinnos- 
 tivat sekä tuotteet että palvelut. Etenkin uusi Pry-ID- 
tunniste ja sen tuomat mahdollisuudet herättivät paljon 
keskustelua. 

Päivän aikana järjestetyssä messukilpailussa voitti - 
vat Henri Sipilä Rejlers Oy:stä ja Mika Ulkuniemi Koillis-
Lapin Sähkö Oy:stä. Onnea voittajille! n

VERKOSTO-MESSUT 
KERÄSI ENNÄTYSYLEISÖN 

OULUN YLIOPISTON teknilli-
sen koulutusalan, Teekkarilu-
pi Oy:n sekä tekniikan opiske-
lijoiden vuosittain järjestämä 
Pesti-päivä kokosi tammikuun 
lopussa Oulun yliopiston kam-
pukselle työnantajat ja uraan-
sa suunnittelevat opiskelijat.

Jo 30. kertaa järjestetty 
 tapahtuma tarjoaa opiskeli-
joille mahdollisuuden tavata 
yritysten edustajia, verkos-
toitua ja hankkia hyödyllisiä 
vinkkejä oman uran suunnit-
teluun. Pesti-päivä on myös 
tilaisuus keskustella päättö-
työ-, harjoittelu- ja kesätyöpaikoista yritysten edustajien kanssa. Osaa-
jia etsitään myös vakituisiin työsuhteisiin.

Prysmian Group Finland oli jälleen mukana tapahtumassa viiden 
 hengen tiimillä Oulun Ruskon tehtaalta. Päivän aikana yritykseen, sen 
toimintaan ja tuotteisiin kävi tutustumassa paljon kiinnostuneita nuoria. 

Yritysten lisäksi päivän aikana yleisön kuultavina olivat myös sisä-
ministeri Kai Mykkänen ja opetusministeri Sanni Grahn- Laasonen. n

PESTIT KIINNOSTIVAT 
OULUSSA
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TIETOLIIKENNEVERKKOJEN täydennys-
rakentaminen perinteisin asennus-
menetelmin on aikaa vievää, kallista 
ja useissa kohteissa myös tekni sesti 

haastavaa. 
Prysmian Groupin kehittämä Karona Over-

blow -järjestelmä on täysin uudenlainen tapa 
kapasiteetin lisäämiseen lähiverkoissa ilman 
uusia maanrakennuslupia ja kaivutyötä. 

Olemassa olevaa kaapelikanavaverkostoa 

KARONA OVERBLOW  
MULLISTAA LÄHIVERKON TÄYDENTÄMISEN  

hyödyntävä järjestelmä tuo merkittäviä etu-
ja tietoliikenneverkon täydentämiseen eten-
kin haja-asutusalueilla, joissa verkon raken- 
nus on työläämpää ja talouskohtaisilta kus-
tannuk siltaan erittäin kallista.

Karona Overblow -järjestelmä koostuu 
kanavapuhallusteknologiaan suunnitelluis- 
ta valokaapeleista, asennustarvikkeista  
ja -työkaluista. Kaapeleita on saatavana 
12–432- kuituisina.

Tyypillisesti jopa 70 prosenttia kustan-
nuksista muodostava maanrakennus jää 
 Karona Overblow -järjestelmää käytet-
täessä kokonaan pois. Asennuksen pää-
see aloittamaan heti ilman suunnitel mien 
 hyväksyttämistä ja lupien odottelua. Asen-
nus on erittäin nopeaa,  sillä valmista syn-
tyy 40 metriä  sekunnissa, kun perinteisin 
menetelmin asennusnopeus on 100 met-
riä päivässä. n

PRYSMIAN GROUPIN keskijännitevarus-
teiden valikoimaa täydentävät 250 A  
kosketussuojatut Elascon®- pis to ke-

päätteet, jotka soveltuvat myös haastaviin 
olosuhteisiin. Valikoimasta löytyvät suora- ja 
 kulmapistokepäätemallit.

Prysmian Groupin keskijännitevarusteet 
perustuvat edistykselliseen kylmäkutiste-
teknologiaan, jonka merkittävimmät edut 
ovat asennuksen turvallisuus ja helppous sekä 
työvaiheiden väheneminen. Yksinkertaista - 
malla asennusta ne tuovat huomattavia sääs-
töjä energiaverkon rakentamiseen.

Keskijännitevarusteiden valikoimaan 
kuuluvat Elaspeed®-jatkokset, Coldfit® 

KESKIJÄNNITEVARUSTEIDEN 
VALIKOIMA TÄYDENTYY  

Joka kuukausi ilmestyvän uutiskirjeemme voit tilata 
sähköpostitse osoitteesta fi-info@prysmiangroup.com

TILAA SÄHKÖINEN UUTISKIRJEEMME 

-ulkopäätteet sekä Elascon®-kulmapisto - 
kepäätteet 250 ja 630 A järjestelmiin. Vali-
koimassa on myös liitosadapteri sekä ylijän-
nitesuojattu kulmapistokepääte.

Varusteet soveltuvat kaikkien Wiski®-
kaapeleiden sekä uuden P-Laser-kaapelin  
yhdistämiseen ja päättämiseen, samoin 
kuin nykyisen Wiski®-verkon jatkamiseen 
 P-Laser-kaapeleilla.

Kaikki keskijännitekaapeleiden valmiste-
luun ja asennukseen tarvittavat työkalut  on 
koottu kätevästi mukana kuljetettavaan työ-
kalupakkiin. Työkalupakin sisältöä on päivi-
tetty uusilla Ligarex-pihdeillä sekä kaapelei-
den kuorintaa helpottavalla pysäyt timellä. n
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TEKNINEN TUOTETUKI

Sakari Vilppola
tuotepäällikkö
puh. 010 566 4234
 0400 587 496

Toni Suomela
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 010 566 3445
 0400 446 038

Asennusjohdot ja voimakaapelit

Matkapuhelin- ja  
kaapeli-tv-verkon kaapelit

Petri Utulahti
tuotepäällikkö
puh. 010 566 3439
 040 709 0397

FTTH-ratkaisut, rakennusten 
tietoverkot, valo- ja kupari kaapelit, 
ohjaus- ja automaatio kaapelit 

Juha Routola
kehitysteknikko
puh. 010 566 4390
 040 731 6004

Valokaapelitarvikkeet

Mika Manninen
tuotepäällikkö
puh. 010 566 4292
 0400 155 229

Kirsi Poola
puh. 010 566 3628 

SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT 

Susanne Welander
puh. 010 566 2618

Olli Anttonen
myyntijohtaja
puh. 010 566 2603 
 050 438 0051

Myynti ja markkinointi

Vienti

Keskijännite- ja suurjännitevarusteet 
Joonas Lahti
tekninen myyntipäällikkö
puh. 050 412 6169

Sakari Kannel
myyntipäällikkö
puh.  0400 198 757

Pio Lim
vientipäällikkö
puh. 010 566 2872
 040 729 0064 

Jukka Laaja
myyntipäällikkö
puh.  010 566 2253
 040 641 6481

Verkonrakennus Suurjännitekaapelit
Aki Ranta
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2734
 050 539 4575

Katja Seppä
myyntipäällikkö
puh.  010 566 2808 
        040 582 2119 

Jari Malkasaari
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2351
 040 506 9622 

Asennustoiminta

Sirkku Laine
puh. 010 566 3722 

Katrine Kinnunen
puh. 010 566 2606

Raili Hyyryläinen
puh. 010 566 4325  

Marjaana Haahtela
puh. 010 566 3705 

Marju Nenonen
puh. 010 566 2604

SÄHKÖTUKUT, -URAKOITSIJAT, TEOLLISUUS JA TELEVERKOT                                                                            

Juha Majamäki
myyntijohtaja
puh. 010 566 3481
 040 561 7957

Myynti

Myynti ja markkinointi

Asiakaspalvelu

Lena Stormbom
asiakaspalvelupäällikkö
puh. 010 566 3648
  040 749 0604

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com  

Postiosoitteemme on Prysmian Group Finland Oy, PL 13, 02401 Kirkkonummi

www.prysmiangroup.fi

ETELÄ-SUOMI
Torbjörn Theman
avainasiakaspäällikkö
puh. 010 566 2608 
 040 844 6761

LOUNAIS-SUOMI
Seppo Pöyhönen
myyntipäällikkö
puh. 040 823 4251

LÄNSI- JA KESKI-SUOMI
Harri Anttila
myyntipäällikkö
puh. 040 821 9118

POHJOIS-SUOMI
Markku Hansén-Haug
myyntipäällikkö
puh. 0400 322 426

ITÄ- JA KAAKKOIS-SUOMI 
Henri Haimi
myyntipäällikkö
puh. 050 382 2770

TELE- JA TIETOVERKOT 
Juha-Pekka Rissanen
myyntipäällikkö
puh.  010 566 3616
        040 820 0798

TEOLLISUUS
Petri Pulkki
myyntipäällikkö
puh. 010 566 3307
 0400 426 318

TEOLLISUUS
Aleksi Castagna
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2860 
 040 530 2227

Sari Bergius
puh. 010 566 3549
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CPR 
Cca

www.prysmiangroup.fi

Meillä kaikilla on vastuu paloturvallisemmasta rakentami-
sesta. Prysmian Groupin kattava halogeenittomien  
paloturvallisten C-PRo-kaapeleiden tuoteperhe täydentyy 
jatkuvasti. Ne täyttävät CPR-rakennustuoteasetuksen 
määräykset ja kaikki uudet Suomen palokäyttäytymis-
vaatimukset (SFS 6000).
 

C-PRo täyttää palossa Cca-s1,d1,a1-vaatimukset, joten se 
on turvallinen valinta kaikkiin kohteisiin; lääkintätiloissa 
jopa pakollinen. Valitse C-PRo-kaapelit kaikkiin rakennus- 
kohteisiin – yksinkertaista, helppoa ja logistiikankin  
osalta tehokkaampaa.

Turvallisinta valita paras. Tietysti Prysmian Groupilta.

Ettei nyt vaan sattuis mitään.
Turvallisuuteen on varauduttava ennen kuin vahinkoja sattuu. Prysmian Group  
tarjoaa laajimman valikoiman CPR:n Cca-luokan vaatimukset täyttäviä kaapeleita.


