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Alesea tuo älyn
kaapelikeloihin
Talotekniikka
ajoissa osaksi
urakkasuunnittelua
Koko rakennus
halogeenittomasti
ja paloturvallisesti
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JOUSTAVUUS ON YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ
OLEMME OSA kansainvälistä konsernia, mikä tällaisena aikana tuo esille etuja, jotka
ns. vanhan normaalin aikaan jäävät helposti huomiotta. Konsernin vahva selkänoja
on se Rolls Royce -moottori, jossa riittää vääntöä kunnolla maiden tekemisten tukemiseen.
Prysmian Groupin toimiessa yli 50 maassa meillä on alusta asti ollut hyvä käsitys
siitä todellisuudesta, jossa pandemian aikaan eri puolilla maailmaa eletään.
Olemme olleet etunojassa pandemiaan varautumisessa omine varotoiminemme.
Toisaalta kestävä kehitys, sen strategia ja suunnittelu ja mikä tärkeintä, toteutus,
ovat maailmanluokkaa. Siihen laajuuteen ja toiminnan integraatioon on
vähäisemmillä resursseilla vaikea päästä.
Olemme pystyneet jatkamaan keskeytyksettä tuotantoa molemmissa
suomalaistehtaissamme. Käytettävissämme on kaikki se tieto ja kokemus,
joka eri puolilta maailmaa konserniimme kertyy. Olemme pystyneet kokonaisvaltaisesti tukemaan paikallisia asiakkaitamme heidän toiminnassaan,
ja vuoropuhelu eri sidosryhmien välillä on ollut erittäin tiivistä ja hyvää.
Hyvällä yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla olemme olleet osaltamme
turvaamassa hankkeiden toteutusta näinä poikkeuksellisina aikoina.
Ja kiitos suomalaisinfran ja laajakaistaratkaisujen olemme huomanneet,
että yhteydenpito onnistuu näinkin – varsinkin kun se on välttämätöntä.
Kyky toimia joustavasti ja lähellä asiakkaita korostuu lähitulevaisuudessa
entisestään. Kiitämme asiakkaitamme tiiviistä yhteistyöstä ja palvelemme
edelleen teitä parhaamme mukaan.
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PRYSMIAN GROUP
Prysmian Group Finland Oy tarjoaa Suomen
laajimman kaapelivalikoiman, ja sillä on
500 työntekijää sekä tehtaat Kirkkonummen
Pikkalassa ja Oulun Ruskossa.
Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet
yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisujen toimittajana.
Prysmian Group on maailman suurin energiaja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien
toimittaja, jonka liikevaihto on yli 11 miljardia euroa.
Prysmian Groupilla on 29 000 työntekijää
yli 50 maassa sekä 106 tehdasta.
Yhtiö on listattu Milanon pörssiin.
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Carunan pilottiprojektissa asennettiin lähes 10 kilometriä P-Laser-kaapelia.

Toimitusjohtaja Kai Puustinen pitää rakennusprosessien virtaviivaistamista
yhtenä STUL ry:n tärkeimmistä tehtävistä lähivuosina.

Prysmian Groupin Afumex C-PRo -tuoteperhe tarjoaa markkinoiden 		
laajimman valikoiman halogeenittomia, paloturvallisia kaapeleita.

Vastuullisuudesta raportoinnin on oltava avointa ja läpinäkyvää.

Kemin LumiLinnan päärakennukseen asennettiin vain halogeenittomia,
paloturvallisia kaapeleita.

Tehtaanmäen uusi sähköasema on kriittisen tärkeä koko alueelle.
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Alesea tuo
älyn kaapelikelaan

– Alesea auttaa järkevöittämään ja tehostamaan logis-

tiikkaa ja materiaalivirtoja sekä lyhentämään esimerkiksi
varastointiaikoja, Kannel toteaa.

Palvelusta nähdään heti kelojen sijainti ja paljonko niis-

sä on kaapelia jäljellä. Näin on helppo varmistaa, että kullakin työmaalla on riittävästi oikeaa tavaraa oikeaan aikaan.
Ajantasaisen tiedon ansiosta työmaille ei myöskään jää
ylimääräistä kaapelia, vaan käyttämättä jääneet kelat
voidaan siirtää sinne, missä niitä tarvitaan.

– Järjestelmä ohjaa käyttämään työmaalla pisimpään

olleet kelat ensin. Kelojen kiertoajat saadaan lyhyemmiksi,
eivätkä tyhjät kelat jää työmaille säiden armoille pitkiksi

vaikkapa putoaa tai sitä säilytetään väärässä lämpötilassa.
Tilanteisiin päästään näin puuttumaan heti.

P

säästämään niin rahaa kuin ympäristöäkin.
– Kaapelikelojen sijaintia ja liikkumis-

ta sekä kelalla jäljellä olevan kaapelin mää-

enää tarvita.

– Suomessa Alesea-palvelu on jo käytössä muutaman

Raportteja ja yhteenvetoja voidaan koota kuukausi-,
kvartaali- tai vuositasolla.

– Niiden avulla voidaan tarkkailla ja vertailla esimerkiksi

kaapelien asennusnopeutta ja liikkumista eri työmailla.

helpottaa esimerkiksi aikataulujen laadintaa ja voi auttaa
Kannel uskoo, ettei kaikkia Alesean tarjoamia mahdolli-

suuksia ole vielä edes saatu käyttöön. Järjestelmää kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Emme etene yksiviivaisesti teknologia edellä. Kaiken

lähtökohtana on asiakkaan saama hyöty, Kannel toteaa. n

IoT antaa paljon
mahdollisuuksia

päivän aikana on asennettu. Saneerauskohteissa, joihin on jo

MYYNTIJOHTAJA Olli Anttonen Prysmian Group Finlandista

todellisuuden. Täydennetyssä todellisuudessa henkilö, joka

uskoo, että IoT – Internet of Things – tarjoaa paljon kaapelimaailmalle.

IoT:ssa yhä useammat laitteet ovat yhteydessä internetiin

ja keräävät ja välittävät tietoa. Tätä voidaan hyödyntää etäseurannassa ja -ohjauksessa. Datasta voidaan jalostaa myös esi-

merkiksi erilaisia tunnuslukuja, raportteja ja ennusteita, jotka

aiemmin asennettu älykaapeleita, asentaja näkee nopeasti,
mitä kaapeleita kohteessa on ja miten ne on kytketty.

Anttonen nostaa mielenkiintoisina tulevaisuuden mahdol-

lisuuksina esiin myös virtuaalitodellisuuden ja täydennetyn

käyttää vaikkapa virtuaalikypärää, näkee reaalimaailman lisäksi
kypäränsä visiiriin tuotuja keinotekoisia elementtejä.

– Periaatteessa virtuaalikypärää käyttävä asentaja voisi

nähdä tarkasti vaikkapa missä älykaapelit seinän sisällä kulkevat.
Rakenteita tarvitsisi purkaa vähemmän kuin aikaisemmin.

Anttosen mukaan Prysmian Group haluaa ottaa rohkeasti

auttavat yrityksen toiminnan ohjauksessa.

käyttöön uusia ratkaisuja. Hän kuitenkin huomauttaa, että

Yhdysvalloissa.

Group on tuonut älyn myös kaapeleihin.

myös laajaa eri alojen välistä yhteistyötä.

logioita, algoritmeja ja ohjelmistoja.

AJANTASAINEN KUVA TYÖMAAN TILANTEESTA

suoraan pilvipalveluun. Tarvittava asennusdokumentaatio

ideoita, ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia ajatuksia ja

joka sisältää GPS-paikantimen, erilaisia kiihtyvyys-, asento-

kaikki tiedot automaattisesti, ja niitä voidaan tarkastella

veluun välittyy muun muassa tieto siitä, kuinka paljon kaapelia

teollisuudenaloja eteenpäin.

rää on voitu seurata jo aiemminkin, mutta Alesea-palvelu

ison verkkoyhtiön hankkeissa. Pilottihankkeita on meneil-

myyntipäällikkö Sakari Kannel Prysmian Group Finlandista.

tuo seurantaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, sanoo

Alesea-palvelussa hyödynnetään uusimpia anturiteknoKelaan kiinnitetään tehtaalla pienikokoinen laite,

ja lämpötila-antureita sekä yhteyden mobiiliverkkoon.
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eikä muita toimenpiteitä kuten tietojen syöttöä kentällä

Palvelun tarjoamat pidemmän aikajakson kausiraportit

kehittämään toimintaa jatkossa.

sesta vaurioitumisesta. Järjestelmä ilmoittaa, mikäli kela

Älykäs laite pitää automaattisesti yhteyttä pilvipalveluun,

siirretään sallitun alueen ulkopuolelle.

tulee käyttäjälle ilmoitus saman tien.

misestä tai kaapelikelan väärästä käsittelystä ja mahdolli-

mä, joka auttaa tehostamaan toimintaa ja

– Järjestelmä voidaan ohjelmoida hälyttämään esimer-

kiksi silloin, kun keloja käsitellään työajan jälkeen tai niitä

Työn toteutusta kohteissa voidaan seurata tarkasti. Tämä

Lisäksi ilmoitukset kertovat esimerkiksi kelan tyhjene-

palveluun ja siellä oleviin kelan ja kaapelin tietoihin.

sisältämästä kuparista.

Alesea tallentaa kelan liikkeet sekä kelaan kohdistuvat iskut
ja tärähdykset. Normaalista poikkeavista tapahtumista

on uuden sukupolven kelaseurantajärjestel-

Alesea auttaa ehkäisemään myös työmailla tapahtuvia

varkauksia. Rikolliset ovat kiinnostuneita etenkin kaapelien

antavat lisää mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen.

ARVOKAS OMAISUUS PYSYY KUNNOSSA

Kun kelan tarrasta luetaan QR-koodi, laite yhdistyy pilvi-

maahan, on aina kallista.

sissa: jos kela palautuu kolmen kuukauden sisällä tehtaalle,
kunnosta.

rysmian Groupin kehittämä Alesea-palvelu

korjaaminen jälkikäteen, kun kaapeli on jo asennettu

SUUNNITTELUUN TUKEA

asiakas saa normaalin kelahyvityksen riippumatta kelan

Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuva PRYSMIAN GROUP

ilmenevä vika, jota asennettaessa ei huomata. Ongelmien

ajoiksi.

Kannel muistuttaa, että nopeus kannattaa palautuk-

Prysmian Groupin kehittämä innovatiivinen Alesea-palvelu näyttää reaaliaikaisesti
kaapelikelojen sijainnin ja valvoo niiden kuntoa, tilaa ja kulkua kentällä. Ajantasainen
raportointi pitää arvokkaan kelaomaisuuden hallinnassa, auttaa optimoimaan logistiikan
ja varastotarpeet ja sekä helpottaa aikataulujen ja budjettien laadintaa.

– Kaapeliin saattaa tulla väärän kelankäsittelyn tai

kelavahinkojen vuoksi piilevä, vasta jonkin ajan kuluttua
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lään muissakin Pohjoismaissa, samoin kuin muun muassa

Alesean käyttö on helppoa: palvelu kerää ja päivittää
mobiiliyhteydellä milloin tahansa.

Anttonen muistuttaa, että Alesea-palvelun lisäksi Prysmian
– Älykaapelin sisällä oleva RFID-siru välittää kaapelin tiedot

syntyy automaattisesti, samaa tahtia töiden kanssa. Pilvipal-

IoT:n ja siihen liittyvän uuden teknologian kehittäminen vaatii
– Kuuntelemme tarkasti asiakkaidemme toivomuksia ja

näkökulmia, jotka voivat viedä rakennusteollisuutta ja muita
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Ilmatar rakentaa
Kainuuseen Suomen
suurinta tuulipuistoa.

E

nergiateollisuus arvioi alkuvuodesta, että tuulivoiman

osuus Suomen sähköntuotannosta nousi vuonna 2019 jo

yhdeksään prosenttiin, eli 6 000 gigawattituntiin vuodessa. Vuoteen 2030 mennessä osuus voisi Energiateollisuu-

den arvion mukaan olla 15–30 prosenttia Suomen sähköntarpeesta, riippuen siitä, miten sähkön tarve kehittyy.

Tuulivoimaa voidaan Suomessa nykyisin rakentaa tasaisesti lähes koko

maahan, sillä tuulivoimateknologia on kehittynyt, ja maan sähköverkko

siirtää tuotetun sähkön luotettavasti ja tehokkaasti kuluttajille sijainnista
riippumatta.

Luotettavuus ja tehokkuus ovat avainasemassa myös tuulipuiston si-

sällä, ja sähkönsiirron häviöitä leikataankin alusta alkaen. Generaattorin

tuottama jännite nostetaan 20 tai 33 kilovolttiin kussakin tuulivoimalassa,
merellä joskus jopa 66 kilovolttiin. Sellaisena sähkö siirretään tuulipuis-

ton omalle sähköasemalle, joka puolestaan nostaa jännitteen kantaverkon 110 kilovolttiin.

KAAPELOINTI VAATII RAUTAISTA AMMATTITAITOA
Luotettavuuteen ja tehokkuuteen vaikuttavat merkittävästi myös kaape-

livalinnat, sillä tuulivoimaloiden sähköistys ja kaapelointi vaativat äärimmäistä ammattitaitoa.

Vahvaa
myötätuulta

Tuulivoimalla on Suomessa erinomaiset näkymät. Rakenteilla ja suunnitteilla
on ennätysmäärä uusia hankkeita, ja viime vuonna tuulivoima kiri jo pysyvästi
kivihiiltä suuremmaksi energialähteeksi Suomen sähköntuotannossa.

Prysmian Groupin Pikkalan tehtaalta on toimitettu viime vuosina kes-

kijännitekaapelia kymmeniin suomalaisten maatuulipuistojen sähköverkkoihin.

Pikkalan tehdas toimittaa tuulipuistoihin myös 110 kilovoltin suurjän-

nitekaapeleita, jotka yhdistävät puiston sähköaseman alueverkossa tai
kantaverkossa toimivaan sähköasemaan.

– Toimitamme suurjännitekaapelit varusteineen ja usein myös suunnit-

telemme järjestelmän ja vastaamme asennuksista, kertoo suurjännite- ja
merikaapeleiden myyntipäällikkö Aki Ranta Prysmian Group Finlandista.
Prysmian Group on viime vuosina investoinut merkittävästi Pikkalan

merikaapelituotantoon. Tehtaassa voidaan nykyisin valmistaa jopa 400
kV:n tasa- ja vaihtojännitemerikaapeleita erittäin pitkinä pituuksina.

– Pikkalan tehdas on globaalisti tärkeä merikaapeleiden toimittaja, ja

olemme olleet mukana lukuisissa mittavissa merituulipuistohankkeissa

niin Pohjanmerellä kuin Atlantillakin, kertoo verkonrakennuskaapeleiden

myyntipäällikkö Katja Seppä, joka odottaa kysynnän edelleen kasvavan. u

Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat MISKA PUUMALA, FORTUM
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kaikkiin hankkeisiimme kaapelit Prysmian

Puiston verkkoliityntää varten tarvitta-

Groupilta, Toivanen kertoo.

van 20 kaapelikilometrin toimittajaksi

Pitkä yhteistyö Prysmian Groupin kanssa

Fortum valitsi Prysmian Groupin.

on Toivasen mukaan helpottanut myös pan-

– Halusimme turvallisen kokonaisratkai-

demiakevään erityisjärjestelyjä. Tavallisesti

sun, johon kuuluvat kaapelit varusteineen,

kaapeleita pienissä erissä, mikä tarkoittaisi

nustyöt. Asennuksesta vastasivat Prysmian

Ilmatar optimoi rahankäyttöään ja tilaa

samoin kuin jatkojen ja päätteiden asen-

Piiparinmäen tapauksessa muutamaa

Groupin omat asentajat.

kymmentä kelaa kerrallaan. Tänä keväänä

ASENNUS VAATII TARKKUUTTA

Ilmattaressa päätettiin minimoida mahdollisia tuotanto- ja kuljetusriskejä ja tilata

Kun Fortumin suunnittelijat olivat määri-

kaapelit suurissa toimituserissä.

telleet siirrettävät tehot ja virrat sekä siirto-

– Se on onnistunut erittäin hienosti.

matkat, Prysmian Group ehdotti ratkaisua.

Meille onkin tärkeää, että kaapelit tehdään

Luotettava
teknologia
on tuulipuiston
ykköskriteeri
Kun Ilmatar rakentaa uutta tuulipuistoa, se valitsee toimittajat alan
globaalista kärjestä. Poikkeusta ei
tee myöskään Kainuuseen nouseva
Suomen suurin tuulipuisto.

I

lmatar Windpower rakentaa parhaillaan Suomen suurinta tuulipuistoa

RISKITÖNTÄ TEKNOLOGIAA
KAAPELEISTA ALKAEN
Kaapeliasennukset ovat jo loppusuoralla,

mutta Piiparinmäki näyttää edelleen lähes

tavalliselta talousmetsältä. Talousmetsänä
Piiparinmäki myös säilyy, sillä puiston

41 voimalaa sijoitetaan alueelle vähintään

keskijännitekaapelia, josta valtaosa on

Sähköaseman telineisiin kiinnitetyt päät-

sähköasemilla ne on ryhmitelty pääasiassa
neljän voimalan lähtöihin.

Keskijännitekaapeleiden lisäksi Prysmian

kuitukaapelia, jota käytetään puiston ohjaa– Lähtökohtaisesti tuulivoimalat toimi-

kääntyy automaattisesti oikeaan suuntaan.

tahansa kuluttaja, ja Piiparinmäki voisi teo-

230 metrin korkeudella. Suomen korkein tor-

naan kerrostaloasuntoon. Tosin Google on

ni, Tampereen Näsinneula, jää 134 metriin.

Säväyttääkö Piiparinmäki myös teknolo-

jo sitoutunut ostamaan yli puolet tuotan-

gisilla harppauksilla? Toivasen mukaan ei,

rustaja ja hallituksen jäsen Mikko Toivanen.

taa kyllä alan edelläkävijänä tunnettu Ves-

nosta, kertoo Ilmatar Windpower Oyj:n peHän odottaa, että tuulipuiston ensim-

mäinen puolikas pyörähtää käyntiin jo
ennen joulua 2020.

Tuulipuiston rakennustyöt alkoivat viime

syksynä ja jatkuivat läpi talven. Pyhännässä
ja Kajaanissa sijaitsevalle Piiparinmäelle

eikä se ole tarkoituskaan. Voimalat toimit-

tas, mutta niiden teknologiaa on koeteltu jo
monissa tuulissa.

– Tuulivoimarakentaminen on sijoittajille

matalan tuoton bisnestä, jossa on ensiarvoi-

sen tärkeää, että toiminta on ennakoitavissa.
Investoinnit ovat suuret, eikä niissä ole

mitataan kussakin voimalassa, ja voimala

On kuitenkin tärkeää kyetä ohjaamaan koko

Ilmattaren väki odottaa Piiparinmäelle

situotanto yli 0,3 terawattituntia. Tuulipuis-

liyhteyksin puiston ulkopuolelta. Meillä on
puiston ulkopuolella oma valvomomme ja
Vestaksella omansa, Toivanen kertoo.

hengen tiimi huolto- ja kunnossapitotöihin.
myös vieraita, kuten koululuokkia ja muita

kiinnostuneita, ja siksi alueelle on rakennettu vierailukeskus.

– Piiparinmäen tuulipuistossa on erityi-

sen kiinnostavaa se, että se tuottaa alueelle

asemaa, jotka nostavat jännitteen 110 kilo-

baalisti parhaita ja luotettavimpia toimitta-

Sehän sijaitsee valtion metsässä syrjässä

volttiin Fingridin kantaverkkoa varten.
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jia. Tähän perustuu myös se, miksi tilaamme

Fortum on aloittanut ensimmäisen suomalaisen tuulipuistonsa
rakentamisen Närpiön Kalaxiin. Tuulivoimalan ja alueverkon välinen
suurjänniteyhteys suunniteltiin yhteistyössä Prysmian Groupin kanssa.

Piiparinmäelle asettuu lisäksi kuuden

kon välityksellä sähköasemilta sekä mobii-

sijaa teknologisille riskeille. Tämän vuoksi

käytämme kaikissa hankinnoissamme glo-

Suurjänniteyhteys
turvallisena
kokonaisratkaisuna

F

puiston toimintaa myös nopean kuituver-

rakennettiin tieverkosto ja sen yhteyteen

33 kilovoltin sähköverkko sekä kaksi sähkö-

Prysmian Groupin energiakaapeleiden

asennustoiminnasta vastaava Jari Malka-

metriä kaapeliojaa teiden yhteyteen, ja

miseen ja valvontaan.

voimaloissa lavan kärki pyyhkäisee taivasta

teet ovat noin 1,7 metriä pitkiä.

kaapelia. Kaapeleille on kaivettu yli 40 kilo-

puolitoista hehtaaria puutonta maata,

Eniten huomiota tuulipuisto herättänee

ala 1 200 mm2 ja paino 8 kg metriä kohden.

poikkipinta-alaltaan 630 mm2:n Wiski®-

Group on toimittanut Piiparinmäelle valo-

kun mukaan lasketaan perustusten lisäksi

Fortumille toimitetun 110 kilovoltin

tuulipuistoon yhteensä noin 130 kilometriä

kilometrin etäisyydelle toisistaan. Toivanen
arvioi yhden tuulivoimalan vaativan noin

Meskanen kertoo.

kaapelin halkaisija on 89 mm, poikkipinta-

latvojen yllä. Piiparinmäen korkeimmissa

riassa tuottaa sähköt jopa puoleen miljoo-

Yhteisvoimin löysimme sopivan ratkaisun,

Prysmian Group on toimittanut Piiparinmäen

700 gigawattituntia vuodessa.

– Ilmattaren tuulisähköä voi ostaa kuka

samalla kasvavat investointikustannukset.

KESKIJÄNNITEKAAPELIA
JA VALOKUITUA PUISTON VERKKOON

vat itsenäisesti. Esimerkiksi tuulen suuntaa

koitus valmistuessaan tuottaa sähköä

nevät ja loistehon tuotto kasvaa, mutta

tavasti suoraan tehtaan kanssa.

nostoalueet ja tiestö.

Kainuun Piiparinmäkeen. Sen on tar-

– Kaapelikoon kasvaessa häviöt piene-

Suomessa, jotta voimme sopia asioista jous-

työtä ja verotuloja häiritsemättä ketään.
asutuksesta.

ortumilla on tuulipuistoja tuotan-

nossa ja rakenteilla Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä – sekä nyt ensimmäistä kertaa myös Suomessa.

Kalaxin tuulipuistoon rakennetaan 21 voi-

malaa, joiden kokonaisteho on 90 MV ja vuoto on tarkoitus saada käyttöön viimeistään

vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.
Voimaloiden asennusurakka alkoi tänä

kesänä. Silloin tuulipuiston sisäinen sähkö-

verkko sekä suurjänniteyhteys tuulipuiston
sähköasemalta Närpiön sähköasemalle

olivat jo valmiina. Siirtoyhteyttä päästiin
testaamaan huhtikuussa.

Tuulipuiston ja Närpiön sähköasemien

välillä on matkaa noin 6,5 kilometriä: yhteys
päätettiin rakentaa maakaapelilla.

– Suomessa on edelleen tapana raken-

taa suurjänniteverkkoja avojohdoin, mutta

tuulivoimaloiden yhteydessä maakaapeleita käytetään monesti myös suurilla jännitteillä. On maisemallisia syitä, mutta myös

saari pitää mittoja kohtuullisina. Onhan

hänen asennustiimillään kokemusta aina
400 kilovoltin jännitealueeseen asti.

– Aina kun jännitteet ovat suuria, työ

vaatii äärimmäistä tarkkuutta. Millin osat-

kin vaikuttavat siihen, tapahtuuko käytössä
myöhemmin läpilyöntejä. On myös erittäin

tärkeää varmistaa, että eristys pitää, Malkasaari sanoo.

Kunkin asentajan apuna on aina työpari

ja työtä helpottavat myös Prysmian Groupin
kehittämät Click-Fit-jatkokset ja -päätteet.

Malkasaari pitää tärkeänä, että asentajat

saavat täydennyskoulutusta ja pääsevät

jatkuvasti tekemään haastavia töitä. Koke-

nut suomalaistiimi työskenteleekin ympäri
vuoden vaativissa kohteissa, kotimaan

lisäksi muualla Pohjoismaissa, Baltiassa
sekä Etelä-Koreassa.

Närpiön työmaalla asentajia haastoi

teknisiä syitä. Yksi syy on se, että tuulivoi-

suurjännitetekniikan lisäksi leuto talvi.

loistehoa kuin verkkoyhtiöt vaativat, joten

Group joustivat aikatauluissa, ja kun vähän

kaapeli tarjoaa hyvän tavan, toteaa sähkö-

pakkasviikon, jolloin maasto oli kovempaa.

malaitos ei pysty tuottamaan niin paljon

sitä on tuotettava tavalla tai toisella. Maaja automaatioprojektista vastaava osapro-

jektipäällikkö Risto Meskanen Fortumilta.

– Maarakennusurakoitsija ja Prysmian

odotimme, saimme väliin muutaman

Valmista tuli maaliskuussa ja täysin aika-

taulussa, Meskanen kertoo. n
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Säävarmaa
verkkoa
kestävästi

SUUNNITELMIEN MUKAAN
Carunan urakoitsijakumppanina Kauhajoen,
Isojoen ja Lapväärtin työkohteissa on toi-

minut Netel Oy.Projektipäällikkö Jani Eilola
kertoo, että työt niin Lapväärtissä kuin

Pohjanmaalla kaiken kaikkiaan ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. P-Laserin

asennukset saatiin valmiiksi kesän aikana.

– Kaapeliosuus otetaan käyttöön syksyn

aikana. Osittaisia käyttöönottoja tehtiin

Suomen suurin sähkönjakeluyhtiö Caruna on siirtänyt maan alle
jo yli puolet verkostaan. Pohjanmaalla Lapväärtissä säävarma
sähkönjakelu varmistetaan Prysmian Groupin täysin kierrätettävällä
P-Laser-kaapelilla, jota yhtiö asensi nyt ensimmäistä kertaa.

jo keväällä ja kesällä. Ennen käyttöönottoja

Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuvat PEKKA MÄKYNEN

jouhevasti.

C

kaapelien toimivuus testataan asennustyön
yhteydessä.

– Kaikki on sujunut hyvin, ja vanhaa

verkkoa on purettu, kun uutta on saatu

toimintaan. Myös toimitukset ovat sujuneet
– Prysmian Group toimitti kaapelia työ-

aruna käynnisti sähkön toi-

noin 330 kilometriä ja lisäksi rakennetaan

maalle sitä mukaa kun asennukset etenivät.

mittavan investointiohjelman

tamoa. Kyseessä on valtava työ, ja projekte-

aiempaa kokemusta P-Laser-kaapelista.

mitusvarmuutta parantavan
vuonna 2013.

Tähän asti työssä on keski-

tytty keskijänniteverkon

uusimiseen, jotta häiriötilanteissa mahdollisimman suuri määrä asiakkaita välttyisi

pitkiltä sähkökatkoilta. Viime kesänä alkoi

myös pienjännitteisen sähköverkon uusimi-

nen taajamissa, ja jatkossa töiden painopiste
siirtyykin pienjänniteverkkoon.

Investointiohjelman aikana säävarmaa

verkkoa rakennetaan yli 690 000 asiakkaalle

Eilola kertoo, ettei hänellä itsellään ollut

noin 320 ympäristöystävällistä puistomuun-

– P-Laserin asennus ei kuitenkaan eroa

jakin on parisen sataa.

tavanomaisten keskijännitekaapeleiden

Yksi hankkeista on Kristiinankaupungin

asennuksesta lainkaan.

Lapväärtissä tehty pilottiasennus Prysmian

Groupin ympäristöystävällisellä P-Laser-kaa-

P-Laser-kaapelia
asennettiin Lapväärtiin
kaikkiaan lähes
10 kilometriä.

pelilla. Carunan aluepäällikkö Olli Kujanperä
kertoo, että yhtiö halusi saada kokemuksia

P-Laserin asentamisesta ja käytettävyydestä.

– Lapväärtin projekti oli sopivan kokoinen

pilottiasennukseksi. P-Laser-kaapelia asen-

Myös kaapelin tuotanto on ympäristön

Etelä- ja Lounais-Suomessa, Satakunnassa,

vaihtoehto, sillä se on täysin kierrätettävä

KESTÄVÄN KEHITYKSEN
KESKIJÄNNITEKAAPELI

kannalta kestävää, sillä ainutlaatuisen val-

Caruna lisää kaapeloinneissaan sähköverk-

sen aikana syntyy kasvihuonepäästöjä huo-

Prysmian Groupin kehittämä P-Laser on

dioksidipäästöt saadaan vähenemään tuhat

Pohjanmaalla, Koillismaalla ja Joensuussa.
koon myös automaatiota, jotta mahdollisten vikojen paikannus nopeutuu ja sähköt
saadaan palautettua nopeasti.

SATOJEN KILOMETRIEN
URAKKA POHJANMAALLA

keskijännitekaapeli. Lisäksi sen valmistuk-

mattavasti vähemmän kuin PEX-eristeisten

kaapeleiden tuotannossa, Kujanperä toteaa.
Caruna arvioi vuonna 2019 oman toimin-

tansa vaikutuksia ilmastonmuutokseen.

Osana vastuullisuusohjelmaa tehdyn selvi-

tyksen mukaan merkittävimmät hiilidioksi-

Sähkökatkokset käyvät aiempaa harvinai-

dipäästöt aiheutuvat verkonrakentamiseen

Isojoella, kun mittava kaapelointiurakka

tuvasta sähköhäviöstä, valtakunnallisessa

maan alle. Kauhajoen ja Isojoen alueella

siirretyn sähkön hiilidioksidipäästöistä sekä

semmiksi myös Pohjanmaan Kauhajoella ja

käytetyistä materiaaleista, jakelussa tapah-

valmistuu ja sähköverkko saadaan suojaan

ja muiden verkonhaltijoiden sähköverkoissa

kaapelia asennetaan maan alle kaikkiaan

sähköverkon rakennustöistä.
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Eilola kertoo, että myös yhteistyö maanomistajien kanssa on ollut sujuvaa.

– Kaivuista sovitaan aina yhdessä maan-

omistajien kanssa, ja heidät pidetään suun-

nettiin kaikkiaan lähes 10 kilometriä.

– P-Laser on meille erittäin kiinnostava

KAAPELOINTI VAPAUTTAA MAATA

maailman ensimmäinen myös eristys-

materiaaliltaan täysin kierrätettävä keskijännitekaapeli. Tällä on merkitystä heti

urakointivaiheessa, sillä työmailta ylijää-

neet kaapelimateriaalit saadaan kokonai-

mistustekniikan ansiosta tuotannon hiili-

kiloa kaapelikilometriltä perinteisiin kaapeleihin verrattuna.

P-Laser-kaapeli sopii asennettavaksi maa-

han, ilmaan ja veteen, ja se on täysin yhteen-

Yksi maakaapeloinnin iso hyöty sähkö-

katkosten vähenemisen lisäksi onkin vapautuva tila: sitä saadaan nyt lisää maa- ja metsätalouden käyttöön.

Viljely helpottuu, kun pylväitä ei tarvitse

kanssa. Kaapeli voidaan asentaa sekä kaiva-

eivät levitä sitä. Metsissä puolestaan hak-

P-Laser kestää hetkellisesti vikatilanteessa

malla että auraamalla.

Euroopassa P-Laser-kaapelia on asen-

teisiä kaapeleita korkeamman johdinläm-

nettu jo kymmeniä tuhansia kilometrejä, ja

sesti vaihtelevaan kuormitukseen.

Myös Suomessa kohteita on jo useampi.

pötilan. Se soveltuu tämän vuoksi erinomai-

pois pelloiltaan.

enää kiertää. Hukkakaurakaan ei leviä enää

käytössä olevien keskijännitevarusteiden

tai poikkeavissa kuormitustilanteissa perin-

Eilola huomauttaa, että maanviljelijät

ovat tyytyväisiä saadessaan sähköpylväät

sopiva perinteisten Wiski -kaapeleiden ja
®

suudessaan kierrätykseen.

Erityisen eristysmateriaalinsa ansiosta

nitelmien etenemisestä ajan tasalla.

käyttökokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

entiseen tapaan, kun linjoilla istuvat linnut
kuut helpottuvat, kun linjoja ei tarvitse va-

roa. Caruna on laskenut vapauttavansa maa-

ta maakaapeloinnin ansiosta vuosittain noin
1 000–1 500 hehtaaria. Pylväitä poistetaan
maastosta vuosittain noin 30 000. n
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| MUOTOKUVASSA |

K

ai Puustinen on seurannut

kennusalan toimijoiden kanssa ja teetämme

desta 2003 alkaen, ensin On-

yliopistossa on juuri alkamassa yksi tutki-

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto

talotekniikan roolista rakentamisen proses-

talotekniikan nousua vuo-

myös alan tutkimuksia. Esimerkiksi Aalto-

senttia sähköasennusliikkeistä työllistää

nisella ja kesästä 2019 alkaen

mus LVI- ja sähkötöiden hukasta ja toinen

ole mahdollisuutta ottaa opiskelijoita

STUL ry:n toimitusjohtajana.

seissa. Haluaisimme tutkimuksiin mukaan

– Talotekniikan merkitys on ollut kasvus-

– Sen lisäksi, että opiskelijoita tulee

siitä, miten rakentamisen tehokkuutta

ja yliopisto-opiskelijoille.

voisimme muodostaa yhteisen näkemyksen

enemmän energian säästöön sekä tietenkin

voidaan parantaa.

vitaan edelleen myös ammattikorkeakouluPuustinen pitää tilannetta erityisen

huolestuttavana, kun otetaan huomioon se,
että asentajien tarve kasvaa lähivuosina.

vyyteen, Puustinen summaa.

– Samalla kasvaa tarve hallita nopeasti

Puustinen pitää vikavalvontaa lämpö-

ja kosteusantureineen hyvänä esimerkkinä

KAI PUUSTINEN

kehittyvää teknologiaa. Nyt on erityisen

tukee myös rakennuksen kunnossapitoa.

u 52-vuotias STUL ry:n

tajia, joilla on tuorein tieto uudesta tekno-

asennukset liittyvät koko yhteiskunnan

u talotekniikan parissa 17 vuotta,

siitä, miten sähköisen talotekniikan kehitys
Hän muistuttaa, että rakennuksen sähkökehitykseen muun muassa sähköautojen
latauksen ja sähkön varastoinnin kautta.

VARHAINEN VUOROPUHELU
TEHOSTAA RAKENTAMISTA
Sähkö- ja teleurakoinnin merkitystä on vai-

kea kiistää, mutta Puustisen mukaan ala jää
silti hieman syrjään rakennusurakoissa.

– Talotekniikan urakoitsijat päästetään

tyypillisesti paikalle siinä vaiheessa, kun

on aika ottaa loppukiri. Silloin joudutaan

Talotekniikka
ajoissa mukaan
urakkasuunnitteluun

helposti tekemään nopeita ratkaisuja, kun

Talot toimivat vain, kun talotekniikka toimii. Parhaiten talot toimivat, jos
talotekniikan urakoitsijat pääsevät ajoissa mukaan rakennusprosessiin, sanoo
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen.

toimitusjohtaja

viimeksi tukkuliike Onnisella
johtamassa talotekniikkaurakoitsijoille suunnattua
myyntiorganisaatiota

u valtiotieteiden maisteri
u perheeseen kuuluvat vaimo,

kolme aikuista lasta ja koira

u harrastaa vuoristovaellusta ja

muuta liikuntaa monipuolisesti;
päälajina japanilainen
kamppailulaji taido

tilanteilta vältyttäisiin, jos talotekniikan
suunnittelussa.

sijat mukaan keskusteluun viimeistään, kun

sessin ohella erityisesti toisen asteen koulu-

Puustinen haluaisi sähkö- ja teleurakoit-

sähkösuunnitelma on tehty, mutta urakan
yksityiskohdat ovat vielä sopimatta.

– Urakoitsijoilla voi olla ehdotuksia säh-

logiasta.

TIEDONVÄLITYSTÄ YHDESSÄ
KUMPPANEIDEN KANSSA
Uuden teknologian opiskelu koskee opiskelijoiden lisäksi kokeneita asentajia. Puustisen
mukaan kyse ei ole vain talotekniikan kehityksestä, vaan myös siitä, että työtavat

digitalisoituvat. Asentajat hakevat työssään
tietoa lukuisista eri järjestelmistä ja syöttävät niihin tietoa töiden edetessä.

– Asentajien käytössä ei ole yhtä käyttö-

liittymää, jonka kautta he pääsisivät kaikkien
telmiin. Pitkällä aikavälillä alan tiedon-

LISÄÄ OPETTAJIA TOISEN
ASTEEN KOULUTUKSEEN

urakoitsijat olisivat mukana koko urakan

tärkeää, että kouluissa olisi riittävästi opet-

suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden järjes-

esimerkiksi läpivetoja puuttuu. Tällaisilta

STULin huomio suuntautuu rakennuspro-

tukseen. Kaksi vuotta sitten luotu koulutussopimusmalli ohjaa opiskelijoita työpaikoille
merkittävästi enemmän ja varhaisemmassa

hallintaan on saatava yhteinen malli.

Alan digitalisoituessa Puustinen tiedos-

taa STULin kasvavan roolin koulutuksen
tarjoajana ja tiedon välittäjänä. Hänen

mukaansa aktiiviset yhteistyökumppanit
täydentävät erittäin hyvin STULin omien
asiantuntijoiden joukkoa.

– Kun esimerkiksi rakennustuoteasetus

vaiheessa kuin aikaisemmin.

CPR astui 2017 voimaan kaapeleiden osalta,

tuotteista, jolloin sähkösuunnitelmaa kan-

makkaasti tästä syksystä alkaen, ja parin,

toimijana vastasi uusia kaapelipaloluokkia

vuoropuhelu tehostaisi rakentamista ja

paikoilla. Olemme jo ohjeistaneet työssä op-

köasennusten toteutukseen tai tietoa vaihtoehtoisista, lopputulosta parantavista
nattaisi ehkä vielä muokata. Varhainen
parantaisi lopputulosta.

Puustinen pitää rakennusprosessin virta-

viivaistamista yhtenä STULin tärkeimmistä
tehtävistä lähivuosina.

– Olemme aktiivisessa yhteistyössä ra-
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oppimaan, ainakaan jatkuvasti.

ammattikouluista, harjoittelupaikkoja tar-

talon toimivuuteen ja asumisen miellyttä-
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1–3 henkeä eikä näistä suurimmalla osalla

laaja-alaisesti koko toimikentän, jolloin

sa jo jonkin aikaa ja kasvaa edelleen. Talotekniikka on nyt se, jolla vaikutetaan yhä

Teksti MARIANNA SALIN | Kuva JARI HÄRKÖNEN

Puustinen huomauttaa, että 75 pro-

– Työssä oppijoiden määrä nousee voi-

kolmen vuoden päästä koko volyymi on työpimista ja tehneet sovelluksen, jonka avulla

Prysmian Group yhtenä alan keskeisenä

koskevan tiedon levityksestä nopeasti koko
jäsenkunnalle.

Vaikka Puustinen työskentelee tuoreim-

koulut ja työpaikat voivat keskustella opin-

man tiedon ytimessä, hän kertoo kaipaavan-

korvaamaan kaikkia niitä resursseja, joita

tynyt valtiotieteen maisteri aikoo tähdätä

noista. En kuitenkaan usko, että pystymme
ammattikoulujen opetuksesta leikataan.

sa lisäoppia itsekin. Talotekniikkaan perehsähköalan tutkintoon työnsä ohessa. n
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Kaapelimerkinnät tutuiksi
YKSI KAAPELI KAIKKIALLE
SFS 6 000 vaatii vähintään Cca-s1, d1,a2 -paloluokan kaapeleita käytettäviksi lääkintätiloissa ja uloskäynneissä.

– On ilahduttavaa, että Cca-paloluokan kaapeleita kui-

tenkin käytetään nykyään entistä useammin myös silloin,
kun se ei määräysten mukaan olisi pakollista.

– Paloturvallisten kaapeleiden tärkein etu on tietenkin

se, että tulipalossa ne tarjoavat lisää pelastautumisaikaa

ja pelastajille hyvät toimintaedellytykset. Tällaisissa tilan-

teissa jokainen lisäsekunti voi olla arvokas, Suomela toteaa.
Suomelan mukaan halogeenittomia, paloturvallisia

Cca-paloluokan kaapeleita on perusteltua käyttää myös
esimerkiksi hoitolaitoksissa, päiväkodeissa ja kouluissa

– toisin sanoen kaikissa sellaisissa tiloissa, joissa on paljon

ihmisiä ja joista poistuminen voi olla vaivalloista ja hidasta.
– Tällaisia kohteita voivat myös olla esimerkiksi suuret

toimistotilat, kauppaliikkeet, hotellit, maan alla olevat

Turvallista ja selkeää

Prysmian Groupin Afumex C-PRo -tuoteperhe tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman
halogeenittomia, paloturvallisimman Cca-s1,d1,a1 -paloluokan kaapeleita.
Kattava valikoima on nyt laajentunut myös uusilla instrumentointikaapeleilla.

P

Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat JUHA SARKKINEN ja PRYSMIAN GROUP

rysmian Group Finland lanseerasi Suomessa

päällikkö Toni Suomela Prysmian Group Finlandista.

vaatimukset täyttävän Afumex C-PRo -tuote-

tuu vahvan ja helposti asennettavan EMC-suojauksensa

tuotu Cca-paloluokan kaapeli oli asennuskaa-

ei haluta vaikuttavan kaapelin toimintaan. Se on erinomai-

korkeimman Cca-s1,d1,a1 -paloluokan

perheen jo 2017. Ensimmäinen markkinoille

peli AFUX-HF C-PRo. Nyt tuotteita on jo 300 kaikkiaan 31

eri tuoteperheessä ja valikoimaa täydennetään jatkuvasti.
– Uusimpana tulokkaana ovat parisuojatut

JAMAK-C-HF C-PRo -instrumentointikaapelit ja jo viime
vuonna valikoimaan on tuotu suomalaismarkkinoiden

ensimmäinen Cca-luokan instrumentointikaapeli, parisuo-

ansiosta ulko- ja sisätiloihin, joissa ympäristön häiriöiden

Suomelan mukaan käyttää varsinaisten lääkintätilojen

lisäksi myös esimerkiksi toimistotiloissa. Tämä mahdollistaa osaltaan monikäyttöisyyden, joten tilat voidaan ottaa

Suomela huomauttaa.

– Myös asennustyö on yksinkertaista ja helppoa, kun

työmaalla ei tarvitse hallita usean eri paloluokan kaapeleita. Tällöin ei ole myöskään vaarana, että johonkin

asennettaisiin vahingossa väärän paloluokan kaapelia.

– Kun yhtä ja samaa tuotetta pystyy käyttämään kaik-

kialla, myös varastointi sekä jakelu- ja työmaalogistiikka
selkeytyy ja yksinkertaistuu.

on erityisiä häiriötekijöitä kuten invertterikäyttöjä.

johdot ja -kaapelit, ohjaus-, voima-, instrumentointi-,

Laajasta Afumex C-PRo -valikoimasta löytyvät asennus-

Se sopii hyvin myös Maxi Termi-point -kytkentöihin ja

merkinanto- ja koaksiaalikaapelit sekä kupariset ja optiset

– Cca-paloluokan kaapeleina JAMAK-C-HF C-PRo ja

sa ansiosta myös ulkoasennukseen, kertoo tuoteryhmä-

tärkeää, Suomela tiivistää.

joissa paloturvallisuuden varmistaminen on erityisen

u
u
u
u
u

Cca lämmöntuotto ja kasvunopeus sekä palon eteneminen
s1 savunmuodostus (smoke)
d1 palavat pisarat (droplets)
a1 savukaasujen syövyttävyys (acidity)
Prysmian Groupin kaapeleiden ulkovaipassa on
merkintä kaapelin paloluokasta lisämääreineen.

– Tällainen ennakointi on järkevää ja kokonaistaloudel-

lista, sillä tilojen uudelleenkaapelointi on varsin kallista,

ja prosessinohjausjärjestelmiin etenkin, kun ympäristössä

äänentoistojärjestelmiin.

PALOLUOKITUSMERKINNÄT KERTOVAT KAAPELIN
KÄYTTÄYTYMISESTÄ PALOTILANTEESSA, ESIMERKIKSI Cca-s1,d1,a1:

myöhemmin tarvittaessa myös potilaskäyttöön.

ASENNUSJOHDOISTA ERIKOISKAAPELEIHIN

NOMAK-HF C-PRo soveltuvat kaikkiin rakennuskohteisiin,
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Sairaaloissa Cca-paloluokan kaapeleita kannattaa

nen valinta teollisuuden automaatio-, instrumentointi-

jaamaton NOMAK-HF C-PRo. Molemmat kaapelit soveltuvat
UV-kestoisen vaippansa ja entistä vahvemman rakenteen-
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Uusi JAMAK-C-HF C-PRo -instrumentointikaapeli sovel-

liikuntatilat ja pysäköintilaitokset.

EUROOPAN UNIONIN rakennustuoteasetus CPR astui kaapeleiden
osalta voimaan reilut kolme vuotta sitten. Asetus on parantanut
kaapeleiden paloturvallisuutta ja luonut EU:n alueelle yhtenäisen
paloluokitus- ja testausjärjestelmän kaapeleiden palosuoritustason varmistamiseksi.
EU-tasolla on määritelty seitsemän kaapelipaloluokkaa
(Aca-Fca), joista Aca on korkein, kun taas Fca-luokalle ei ole
erityisiä vaatimuksia. Suomessa käytössä on kolme paloluokkaa:
Cca, Dca ja Eca, joista yleinen minimivaatimus on Eca. Tietyissä
kohteissa, kuten sairaaloiden lääkintätiloissa, vaaditaan vähintään
Cca-s1,d1,a2-paloluokan mukaista kaapelia. Dca-luokan kaapeleille ei ole suoranaisia vaatimuksia, mutta niitä suositellaan
kaikkiin julkisiin tiloihin.
Paloluokat asettavat vaatimukset kaapelin lämmöntuotolle
ja sen kasvunopeudelle sekä palon etenemiselle. CPR määrittelee
lisäksi alaluokat s, d ja a, joista jokaisella on useampi taso – mitä
pienempi numero, sitä paremmat palo-ominaisuudet kaapelilla on.

tietoverkkokaapelit. Saatavana on myös monia teollisuusja OEM-sektorin tarvitsemia erikoiskaapeleita.

Afumex C-PRo -valikoiman kaapelit täyttävät kaikki

Suomen kansalliset paloluokkavaatimukset (CPR) ja ovat

tämän vuoksi turvallinen, selkeä valinta kaikkiin kohteisiin. n

ESIMERKKEJÄ Afumex C-PRo -VALIKOIMASTA
Asennusjohdot
• MK-HF C-PRo
• MKEM-HF C-PRo
Asennuskaapelit
• AFUX-HF C-PRo 500V
• AFUX-HF C-PRo 1kV
Ohjauskaapelit
• MMO-HF C-PRo
• MKMO-HF C-PRo
• MCCMO-HF C-PRo
Voimakaapelit, 1kV
• MCMK-HF C-PRo
• MCCMK-HF C-PRo
• AXCMK-HF C-PRo
• AXCCMK-HF C-PRo
• AXMK-HF C-PRo
• XMK-HF C-PRo

Instrumentointi-, väyläja merkinantokaapelit
• NOMAK-HF C-PRo
• JAMAK-C-HF C-PRo
• KLMA-HF C-PRo
Koaksiaalikaapelit
• TELLU-HF C-PRo
• RFA-HF Cca
• RFF-HF Cca
• FR2X-HF Cca
Tietoverkkokaapelit
• UC400-HF C-PRo
• UC500-HF C-PRo
• UC900-HF C-PRo
Optiset tietoverkkokaapelit
• FYRMS-HF C-PRo
• FTMSU-HF C-PRo
• FZOMSU-HF C-PRo
• FYORMSU-HF C-PRo
• FZORMSU-HF C-PRo
JOHDIN joulukuu | 2020
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Vastuullisuus
on avoimuutta

Prysmian Group on työskennellyt jo vuosia kehittääkseen koko arvoketjunsa toimintaa
yhä vastuullisempaan suuntaan. Tavoitteita seurataan konsernissa tarkkaan, ja onnistumisista
kertovat läpinäkyvästi ja puolueettomasti myös lukuisat arvostetut kestävän kehityksen
indeksit, joihin konserni on hyväksytty mukaan.

P

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva SHUTTERSTOCK

rysmian Group on kehittänyt toimintaansa jo vuosien ajan

YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa määritellyillä alueilla.

Selkeinä työkaluina toimivat kestävän kehityksen tuloskortti,
jolla seurataan kaikkiaan 14 tunnuslukua konsernin toiminnassa sekä liiketoiminnan eettiset säännöt, jotka antavat
konkreettiset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön

liittyvät ohjenuorat niin omalle henkilöstölle kuin kumppaneillekin.
– Vastuullisuus on avainasemassa Prysmian Groupin koko

toiminnassa. Yksi tärkeimmistä pyrkimyksistämme

on koko arvoketjumme kehittäminen yhä kestäväm-

INDEKSIT ANTAVAT
PUOLUEETTOMAN ARVION
Anttonen pitää tärkeänä, että tuloksia

kehityksen indeksit, jotka antavat puolueet-

asioissa, Anttonen mainitsee.

Tässä ovat tärkeässä roolissa myös kestävän

toman, läpinäkyvän arvion siitä, että asioita

Toimitusketjujen vastuullisuutta kansain-

toimia yritykset tekevät ja kuinka ne vastaavat ilmaston lämpenemisen haasteeseen.

Projekti päättyy vuonna 2021, jolloin 50 osallistujayritystä kokoontuvat YK:n johtamaan
huippukokoukseen.

– Prysmian Group on maailman johtava

välisesti arvioiva EcoVadis myönsi Prysmian

kaapelivalmistaja. Konsernillamme on tämän

välisissä kestävän kehityksen indekseissä.

meisimmässä arviossaan. Ecovadis seuraa

vähähiilistä taloutta ja yhteiskuntaa. Kaapeli-

Prysmian Group on mukana useissa kansainKonserni on hyväksytty muun muassa

maailman arvostetuimpaan kestävän kehityksen indeksiin, Dow Jones Sustainability

Index (DJSI) Worldiin, joka kuvaa yritysten
ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä

hallintotapaan liittyvää suoritusta. Yritykset

valitaan mukaan RobecoSAM Swiss -tutkimuslaitoksen tekemän riippumattoman selvityksen perusteella. Prysmian Group on ainoa
yksinomaan kaapeleiden valmistamiseen

keskittynyt yritys DJSW-indeksissä, jossa on
yli 3 400 yritystä eri aloilta.

Prysmian Groupin pisteet nousivat tämän

suuntaan, korostaa myyntijohtaja Olli Anttonen

tuloksen innovaatioiden hallinnassa, ympä-

84:stä pisteestä. Prysmian Group sai parhaan
ristöraportoinnissa sekä yhteiskuntavastuuraportoinnissa ja tulos parani rekrytointi- ja

– Tämä osoittaa, että olemme jatkuvasti

pystyneet parantamaan toimintaamme yhä
kestävämmäksi, mikä on myös indeksiin

pääsyn keskeinen kriteeri, Anttonen sanoo.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN LUOKITUKSET
PARANTUNEET JATKUVASTI
Prysmian Group on listattu myös useisiin

muihin merkittäviin kestävän kehityksen

indekseihin. Näitä ovat muun muassa Euroo-

Groupille platinatason tunnustuksen vii-

kaikkiaan 21 kriteeriä ympäristöön, henkilöstöön, liiketoiminnan etiikkaan ja toimitusketjuun liittyen.

KAAPELITEOLLISUUDELLA ON
KESKEINEN ROOLI
SIIRRYTTÄESSÄ KOHTI
VÄHÄHIILISTÄ
YHTEISKUNTAA.

muassa pitkiä, suuritehoisia energiansiirtoyhteyksiä ja kattavia valokaapeliverkkoja.
Anttonen kertoo, että Prysmian Group

on sitoutunut kasvattamaan vähähiilisyyttä

edistävien tuotteiden osuutta 50 prosenttiin
myynnistään vuoteen 2022 mennessä.

– Olemme myös tehneet ison työn tuote-

perheidemme hiilijalanjäljen selvittämisessä. Nyt hiilijalanjälki on tiedossa 70 prosentista tuoteperheistämme ja vuoteen 2022
mennessä luku nousee 85 prosenttiin.

2016 saavutimme hopeatason pisteillä

kein voimavara on sitoutunut ja tyytyväinen

Anttonen muistuttaa, että konsernin tär-

58/100 ja nyt pistemäärämme oli jo 76/100.

henkilöstö.

Tämä on hieno tulos, Anttonen sanoo.

AKTIIVISESTI MUKANA IDEOIMASSA
Yhteistyö eri sidosryhmien ja yhteisöjen

– Yksi Prysmian Groupin kestävän kehi-

tyksen prioriteeteista on edistää ihmisten

hyvinvointia, ja tähän kuuluvat oleellisesti
turvalliset työolosuhteet. Haluamme,

kanssa on tärkeä osa Prysmian Groupin vas-

että jokainen lähtee päivittäin töistä kotiin

aktiivisesti erilaisiin kestävää kehitystä

tumisestamme tähän kertoo hienosti se,

tuullisuuden strategiaa. Konserni osallistuu
tukeviin hankkeisiin niin paikallisesti kuin
globaalistikin.

Yksi viimeisimmistä maailmanlaajuisista

set voivat jakaa ideoitaan ja kokemuksiaan

vahvasti osoittaneet täyttävänsä globaalis-

muutoksen toteuttaminen edellyttää muun

joka vuosi parantaneet tulostamme – vuonna

sijoittamisen FTSE4Good Global Index. Lontamaan indeksiin hyväksytyt yritykset ovat

teknologialla on ratkaiseva merkitys, sillä

toiminnan useana vuonna peräkkäin. Olemme

hankkeista on 50 Sustainability & Climate

toon pörssin omistaman FTSE Russellin tuot-

vuoksi keskeinen rooli siirryttäessä kohti

VASTUULLISUUS
OSANA ARKEA

– EcoVadis on arvioinut Prysmian Groupin

pan alueella yrityksiä arvioiva STOXX Europe
600 ESG-X sekä kansainvälinen vastuullisen

JOHDIN joulukuu | 2020

3,9/5,0:sta. Edistyimme erityisesti ympäristö-

vaa siitä, millaisia käänteentekeviä ilmasto-

on tehty oikein ja sitoutuneesti.

henkilöstön pysyvyys -osiossa.
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– FTSE4Good Index Series -tuloksemme

parani nyt 4,0/5,0:een viime vuoden

vuoden arvioinnissa 86:een viime vuoden

Prysmian Group Finlandista.

vastuun sekä hallinnoinnin standardit.

tehdystä työstä voidaan seurata selkeästi.

mäksi. Kun koko ketjussa tavoitteet ja kriteerit asete-

taan kunnianhimoisiksi, kehittyy kokonaisuus oikeaan

ti tunnustetut ympäristövastuun, sosiaalisen

yhtä terveenä kuin tulikin. Yhteisestä sitouettä Oulun tehtaalla tuli elokuussa täyteen

600 päivää ilman sairauslomaan johtanutta
tapaturmaa.

– Turvallisuustyö on osa arkipäiväämme.

Leaders -hanke, jossa mukaan valitut yrityk-

Parhaillaan olemme ottamassa turvalli-

ilmastonmuutokseen vastaamiseksi.

Työntekijöiden kanssa käydään eri näkö-

Bloombergin ja TBD Media Groupin luoma

verkkoportaali esittelee 50 videota tai eloku-

suuskeskusteluja yhä laajemmin käyttöön.
kohdista läpi työtehtävät ja niihin liittyvät
mahdolliset riskit. n
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– Prysmian Group oli ensimmäisiä, joilta Cca-luokan

kaapeleita sai. Osa LumiLinnan kaapeleista toimitettiinkin
suoraan Prysmian Groupin tehtaalta, sillä meillä ei
ollut vielä kaikkia kaapelikokoja keskusvarastossa.

Hyllyssä niitä ei ollut silloin lainkaan, kertoo tekninen
myyjä Pentti Rantamaa Tornion Onniselta.

LumiLinna-urakan jälkeen Tornion Onninen otti

AFUX-HF C-PRo -kaapelit hyllyyn.

– Nyt asiakkaat saavat niitä nopeasti, ja niitä meneekin

jatkuvasti enemmän. Osa asiakkaista tulee myös Ruotsin
puolelta, Rantamaa sanoo.

Hän tietää, että moni valitsee yhä alemman palo-

luokan kaapelit niiden alhaisemman hinnan vuoksi.

– Cca-paloluokan kaapeleiden käyttö kuitenkin kasvaa,

Päärakennuksen
SnowExperience365elämystilaan on
rakennettu jäästä
veistoksia, liukumäki
ja ravintola.

Paloturvallisuudesta
ei tingitä – edes lumilinnassa
Kemin LumiLinna sai viime vuonna viereensä pysyvän päärakennuksen, jossa kävijät voivat kokea
lumen ja jään myös kesällä. Suurten kävijämäärien vuoksi paloturvallisuudesta ei haluttu tinkiä,
joten koko rakennuksen sähköasennuksissa käytettiin paloturvallisia, halogeenittomia kaapeleita.

K

Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat KEMIN MATKAILU OY

emissä on rakennettu lumilinna hotelli-

voisi jatkaa ympäri vuoden, ja keväällä 2019 lumilinna-

vuodesta 1996. Ensimmäinen linna pääsi

sessa, 5 200 neliömetrin kokoisessa rakennuksessa on

huoneineen ja ravintoloineen joka talvi

Guinnessin ennätystenkirjaan maailman

suurimpana, ja seuraavat ovat sävähdyttä-

neet matkailijoita vuosittain vaihtuvin tee-

moin. Mutta kuten teemat, vaihtuvat myös säät vuosittain.
– Lumi tehdään tykeillä merivedestä ja jää nostetaan

JOHDIN joulukuu | 2020

selkeät merkinnät, mikä sekin helpottaa työtä.

Myös Prysmian Group Finlandin myyntipäällikkö Markku

Hansén-Haug uskoo, että lähivuosina yhä useampi sähkö-

HALOGEENITON KAAPELI KAIKKIALLE

suunnittelija ja -urakoitsija valitsee palosuojatut, halogeenittomat kaapelit kaikkialle rakennukseen, vaikka

Päärakennuksen sähköasennukset alkoivat elokuussa 2018.

määräykset eivät sitä edellyttäisikään.

asennettiin lähinnä sinne, missä tuoreet CPR-vaatimukset

geenittomia, palosuojattuja kaapeleita, jotta tulipalon

LumiLinnan suunnittelijat varautuivat kuitenkin suuriin

näkyvyyttä estävän savun määrä. On myös yksinkertaista

kaapelit koko rakennukseen.

Hansén-Haug toteaa.

kaapelia minnekin tulee. Kaiken kaikkiaan asensimme

PALOTURVALLISESTI LUMEN JA JÄÄN KESKELLÄ

tiojärjestelmiä varten. Tästä noin puolet oli Prysmian Grou-

aihe jo ennen uuden päärakennuksen rakentamista. Voi-

Niihin aikoihin halogeenittomia Cca-paloluokan kaapeleita

– Julkisissa tiloissa on erittäin tärkeää käyttää halo-

niin määräsivät, eli lääkintätiloihin ja poistumisteihin.

tullen vältytään myrkyllisiltä kaasuilta ja minimoidaan

kävijämääriin ja valitsivat halogeenittomat Cca-paloluokan

ja selkeää valita koko tilaan saman paloluokan kaapelit,

– Ei tarvinnut miettiä asentaessa, minkä paloluokan

lähes 50 kilometriä kaapelia sähköasennuksia ja automaa-

Kemin LumiLinna-alueella paloturvallisuus oli varsin tuttu

pin halogeenitonta AFUX-HF C-PRo -asennuskaapelia,

si kuvitella, että lumilinna olisi varsin paloturvallinen jo

kertoo Sähköasennus Kivilompolo Oy:n toimitusjohtaja
Antti Kivilompolo.

Kivilompololle urakka oli poikkeuksellisen suuri. Kymmen-

siksi, että se rakennetaan holvikaaria ja kupoleita myöten
pelkästään jäästä. Susanna Koutosen mukaan se ei riitä.
– Linnassa on hotellihuoneita, ravintola, kappeli ja

mäki sekä 74-paikkainen ravintola. Jää peittää 400-neliöi-

kaisesti vielä silloinkin, kun osa rakennuksesta jo avattiin.

on myös tärkeää valaista tilat, joten linnaan vedetään

elämystila, johon on rakennettu jäästä veistoksia, liukusen elämystilan seinät ja lumi lattiat.

Päärakennus tarjoaa palveluja niin ulkolumilinnan vie-

lahjatavaramyymälä ja kahvila. Koutosen mukaan kaupun-

Lyhyt kausi sai linnanväen pohtimaan, miten toimintaa

kaapeli. Prysmian Groupin kaapeleissa on lisäksi erittäin

leikkitiloja, joten asennamme sinne joka vuosi palo-

loppupuoliskolla, ja kausi alkaa olla ohi huhtikuun
Susanna Koutonen.

– AFUX-HF C-PRo on helposti kuorittava ja asennettava

kunta sähköasentajaa työskenteli kohteessa noin kahdeksan

railijoille kuin kaupunkilaisillekin. Rakennuksessa toimivat

puolivälissä, kertoo Kemin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja

hintaero muihin kaapeleihin kaventuu edelleen.

myös ympäri vuoden auki oleva SnowExperience365-

merestä. Rakennustyöt voivat tämän vuoksi alkaa vasta,

kun meri on jäätynyt. Linna on usein auennut tammikuun
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alueelle avattiinkin pysyvä päärakennus. Kolmikerroksi-

sillä paloturvallisuutta pidetään yhä tärkeämpänä ja myös

kuukauden ajan. Asennustyöt jatkuivat suunnitelmien mu– Olihan siinä tiukka aikataulu. En tiedä, uskalsivatko

muut sähköurakoitsijat edes tarjota, Kivilompolo naurahtaa.

300-paikkainen ravintola, sauna ja spa, safaripalvelut,

LUMILINNA TOI AFUX-HF C-PRO KAAPELIT ONNISEN HYLLYYN

gissa on ollut pulaa kokoustiloista, joten niitäkin tarjotaan.

LumiLinna-alueen päärakennus ei ollut aivan tavallinen

– Kokouksen tauolla voi käydä jäähyllä, vaikka laske-

massa pyllymäkeä heinäkuun helteillä.

kohde Onnisellekaan, joka toimitti asentajille muun muassa
AFUX-HF C-PRo -kaapelit.

varoittimet ja jauhesammuttimet. Turvallisuuden vuoksi
sähköt. Samalla saamme valaistua lumi- ja jääveistokset.

Koska arkkitehti suunnittelee jokaisen lumilinnan yksi-

lölliseksi, jokainen vuosi vaatii myös omat rakenneratkai-

sunsa. Rakentajia haastaa lisäksi kiire, jonka lyhyt talvi tuo
tullessaan. Tänä vuonna LumiLinna-alueen suurin haaste
on kuitenkin ollut toisenlainen, sillä päärakennus suljettiin keväällä koronapandemian vuoksi. Uudelleen ovet
päästiin aukaisemaan loppukesästä. n
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Sähköaseman kytkinlaitos on kaasueristeinen
eli GIS-kytkinlaitos.

KRIITTISEN TÄRKEÄSSÄ
KOHTEESSA VAADITAAN
OSAAMISTA JA RESURSSEJA
Kaapelitoimittajan tekninen osaaminen ja resurssit olivat merkittävässä roolissa Fingridin uuden
sähköaseman rakennusurakassa Kouvolan Inkeroisissa. Alkusyksystä käyttöön otettu Tehtaanmäen
sähköasema ei ole ainoastaan osa kantaverkkoa, vaan palvelee alueellisen verkkoyhtiön lisäksi
suoraan teollisuutta ja voimalaitoksia. Tämä tekee siitä kriittisen tärkeän koko seudulle.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat MARJA SEPPÄLÄ

T

HANKE PARANTAA
MERKITTÄVÄSTI
KÄYTTÖVARMUUTTA
YMPÄRÖIVÄLLÄ
ALUEELLA.
– Kaikkiaan suurjännitekaapelia toimi-

tavanomaista suurempi haaste löytää muun

Finlandista.

tapa, Aki Ranta toteaa.

myyntipäällikkö Aki Ranta Prysmian Group

ehtaanmäen sähköaseman rakentaminen aloitettiin Inkeroisissa

– Hanke parantaa merkittävästi ympäröivän

alueen, tehtaiden ja voimalaitosten käyttö-

huhtikuussa 2019. Asema saatiin

varmuutta. Erityisesti prosessiteollisuudelle

konaisuudessaan hanke on val-

projektipäällikkö Petri Hämäläinen Fingridis-

käyttöön syyskuussa 2020, ja ko-

viimeistelyt on saatu tehtyä.

Uuden 110 kV:n sähköaseman yhteyteen

on rakennettu neljän johtolinjan liityntäkentät: Stora Enson kahdelle tehtaalle, Kemijoki
Oy:lle ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle.
JOHDIN joulukuu | 2020

sähkömarkkinalain mukaan kantaverkon

kaikkien osien tulee olla Fingridin omistamia.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 5,7

asemarakennus rakennettiin valmiiksi vuoden 2019 aikana ja samalla tehtiin kaapelireittien valmistelevia töitä.

– Kaapelireiteillä oli huikea määrä erilais-

häiriötön sähkön saanti on elintärkeää,

miljoonaa euroa. Tästä Fingridin osuus on

ta infraa alitettavana, näiden joukossa muun

tä toteaa.

liityntäkaapelointeihin 0,9 miljoonaa euroa.

Uuden sähköaseman rakentaminen oli

4,8 miljoonaa euroa, ja asiakkaat investoivat

välttämätöntä, sillä kantaverkon osana oli

HAASTAVA SUUNNITTELU

vastanneet nykyvaatimuksia. Niiden uusi-

suurjännitekaapelit valmistettiin Prysmian

Stora Enson omistamia laitteita, jotka eivät

Tehtaanmäen hankkeessa tarvittavat 110 kV:n

minen ei olisi ollut mahdollista, sillä uuden

Groupin Pikkalan tehtaalla Kirkkonummella.

Toimitukseen kuuluivat sähköasemaraken-

nus, kytkinlaitos ja sen 110 kV:n GIS-kojeisto,

kaapeliyhteydet sekä suojaus- ja automaatiojärjestelmät.

Kaapelitoimitukset työmaalle käynnis-

tyivät Pikkalasta helmikuussa 2020.

– Kaapelireittien kaivutyöt aloitettiin jo

tettiin noin seitsemän kilometriä, kertoo

Kaksikerroksinen, 550-neliöinen sähkö-

mis vuoden loppuun mennessä, kun kaikki
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TMV Service on vastannut Tehtaanmäen

hankkeesta avaimet käteen -toimituksena.

muassa kaapelien optimaalinen asennusPetri Hämäläinen huomauttaa, että

neljän asiakasjohdon liittyminen yhdelle

sähköasemalle on melko poikkeuksellista.
– Tämä on ollut sikälikin mielenkiintoi-

nen hanke, Hämäläinen sanoo.

vuoden 2019 aikana. Kaapelit liitettiin verk-

koon, kun sähköaseman kaasueristeisen kyt-

kinlaitoksen laiteasennukset sekä tarvittavat
muutokset olemassa olleeseen kantaverkkoon olivat valmiina, kertoo TMV Servicen
toimitusjohtaja Kim Tahkoniemi.

Koska sähköasemalle liittyviä asiakasjoh-

toja on neljä, tehtiin kaapelointeja kevään
aikana useammissa osuuksissa.

– Asennusurakka oli varsin haasteellinen,

muassa kolme junaraidetta, tehtaiden asfalttikenttiä ja maakaasulinja. Prysmian Group

ALITUKSIA JA RISTEÄVIÄ
KAAPELIREITTEJÄ

sillä lukuisien alitusten ja risteävien kaape-

teki erittäin hyvin näiden mallintamisen ja

kaapelijärjestelmien kuormitettavuuden las-

Hankkeen pääurakoitsija on TMV Service Oy,

suusalueen muut rakenteet sekä putkilinjat.

kelmat, Petri Hämäläinen kertoo.

joka on erikoistunut jakeluverkkojen ja

20–400 kV:n sähköasemien suunnitteluun,

nukset kuin urakka kokonaisuudessaan

siutuvan energian palveluihin.

aikataulussa. Viimeinen kaapeliveto tehtiin

– Kohteessa on lukuisia risteäviä kaape-

leita. Tämä tarkoitti, että suunnittelussa oli

rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä uu-

lireittien lisäksi oli huomioitava myös teolliHaasteista huolimatta niin kaapeliasen-

sujuivat hyvin ja suunnitelmien mukaisesti
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u

Työmaapäällikkö Lauri Zöbin
TMV Service Oy:stä (oik.) ja
asennusvastaava Jani Juutilainen
Palokatkoässät Oy:stä siivosivat
viimeisetkin roskat juuri
valmistuneelta asemalta.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.
Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet helpottavat
asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä verkonrakennukseen.
FINGRIDIN
TEHTAANMÄEN
SÄHKÖASEMA
u 110 kV:n sähköasemalle on rakennettu

u

u
u

u

neljän asiakasjohdon liityntäkentät,
joista kaksi on Stora Ensolle ja 		
kaksi Kemijoki Oy:lle ja Kymenlaakson
Sähköverkko Oy:lle.
Asema otettiin käyttöön syyskuussa
2020 ja kokonaisuudessaan hanke on
valmis vuoden loppuun mennessä.
Hankkeen kokonaiskustannukset
ovat 5,7 M€.
Hankkeen pääurakoitsija on
TMV Service Oy, joka on vastannut
urakasta avaimet käteen -toimituksena.
Prysmian Group Finland toimitti
urakkaa varten 7 kilometriä 110 kV:n
suurjännitekaapelia.

toukokuun lopulla. Jatkokset ja päätteet

tin käynnistysvaiheessa. Tuolloin tehdyissä

aikana, jonka jälkeen päästiin koestuksiin.

Groupin asiantuntemus oli avainasemassa.

TUKEA KOKO HANKKEEN AJAN

saumattomasti, ja saimme niistä hienosti

saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi elokuun

vaativissa mitoituslaskelmissa Prysmian
– Myös kaapelitoimitukset sujuivat

tietoa ja ohjeistuksia etukäteen. Tämä oli

Pohjoisiin olosuhteisiin erinomaisesti soveltuvien, kylmä-

kelat painoivat jopa 15 tonnia ja edellyttivät,

merkittävimmät edut ovat asennuksen turvallisuus,

tarpeeksi järeitä kaapelipukkeja.

työlupaa tai jälkivalvontaa ei tarvita lainkaan. Selkeiden

on myös sen verran poikkeuksellinen, että

sursseilla oli Tahkoniemen mukaan erityi-

pienempi.

sesti. Prysmian Groupin asiantuntemus

taanmäen sähköasema ei ole ainoastaan osa

Varusteet sopivat kaikkien Wiski®-kaapeleiden sekä

Kim Tahkoniemi kertoo olevansa erittäin
tyytyväinen yhteistyöhön Prysmian
Groupin kanssa.

– Tällaisessa avaimet käteen -toimituk-

sessa kaapelitoimittajan panos vaikuttaa

vahvasti hankkeen onnistumiseen. Kohde

tarvitsimme tukea enemmän kuin tavalli-

on ollut käytettävissä koko projektin ajan,

ja yhteistyö on ollut tiivistä ja mutkatonta,
Tahkoniemi kiittää.

– Prysmian Groupilla on vahva tekninen

osaaminen, jota voitiin hyödyntää jo projek-
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Prysmian Groupin keskijännitevarusteiden valikoima on

työmaalle tärkeää, sillä suurimmat kaapeli-

kutisteteknologiaan perustuvien keskijännitevarusteiden

että työmaalla oli valmiina muun muassa

helppous ja työvaiheiden väheneminen. Tulitöitä, tuli-

• Vesitiivis Elaspeed®-jatkos

työvaiheiden ansiosta asennusvirheiden mahdollisuus on

• Elascon® kosketussuojatut pistokepäätteet

Prysmian Groupin kokemuksella ja re-

nen merkitys tässä hankkeessa, sillä Teh-

kantaverkkoa, vaan toimittaa sähköä sekä
alueelliselle verkkoyhtiölle että suoraan
teollisuudelle ja voimalaitoksille.

uuden P-Laser-kaapelin yhdistämiseen ja päättämiseen.

entisestään laajentunut:

• Kompakti Coldfit®-ulkopääte

• Elascon SA -kulmapistokepääte ylijännitesuojalla
• Kaikki työkalut helposti mukana kulkevassa
pakissa.

Aina tasalaatuisesti, luotettavasti ja kestävästi.

– Uusi asema on elintärkeä koko seudulle,

Tahkoniemi tiivistää. n

www.prysmiangroup.fi
JOHDIN joulukuu | 2020
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ENEMMÄN
KUITUA
MIKROKANAVIIN

VARMUUTTA
ÄÄRIOLOIHIN

P

P

RYSMIAN GROUP valmistaa laajaa
valikoimaa nostolaitteiden ja

kaivoskoneiden sähkönsyöttöön

TURVALLINEN KAAPELI
JUOMAVESIKÄYTTÖÖN

RYSMIAN GROUPIN kehittämä PicoTube-teknologia

mahdollistaa 20 prosenttia pienemmät mikrokanava-

ratkaisut kuin tähän asti on ollut mahdollista. Teknologian
avulla aiempaa pienempiin kanaviin voidaan asentaa

entistä suurempi määrä kuituja. Tämä alentaa asennus- ja mate-

tarvittavia taipuisia, kelattavia ja

riaalikuluja ja pienentää ympäristöjalanjälkeä.

laahattavia kaapeleita, joiden on toimittava
äärimmäisissä olosuhteissa.

Vaativissa ympäristöissä kaapeleiden on

kestettävä muun muassa jatkuvaa hankaus-

ta, kemiallisia aineita ja erilaisia lämpötiloja.

Kaivoksissa haasteena on usein myös pimeys,
jonka vuoksi kaapelia saattaa olla vaikea

huomata. Tämä tuo riskin siihen, että kaape-

rasitusta ja mahdollistaa työskentelyn
jopa -50°C-asteessa.

Kaapelia valmistetaan jännitetasolle

losignaalin avulla voidaan tarkastella,

onko kaapelissa esimerkiksi vääntymiä,

PRYSMIAN GROUPIN valikoima on laajentunut

toksia. Mahdollinen ongelmakohta pys-

kaapelilla. Teollisuudelle ja laitevalmistajille suunni-

vääränlaista rasitusta tai lämpötilan muu-

pumppukäyttöön tarkoitetulla Potaflex-juomavesi-

lin yli ajetaan raskailla koneilla ja se vioittuu.

6/10 kV, mutta se on mahdollista räätä-

Tenax-Lumen-voimakaapeli on suunniteltu

aina jännitetasolle 20 kV asti.

Näin koneen huolto saadaan tehtyä hyvis-

turvallisuuden vuoksi näkyä myös pimeässä.

PRYSMIAN GROUPIN kaivoskone- ja

ennen kuin ongelmat keskeyttävät työt.

suurimmaksi kuitumääräksi saadaan 522. Ratkaisulla saadaan

PE-muovia, josta ei vapaudu juomaveteen makua,

ilman sähkönsyöttöä ja varmistaa, että

myös mahdollisuus kaapelin kunnon

nykyisin vuorokauden ympäri. Mikäli nos-

Sirocco HD -kaapeli on saatavilla maksimikuitumäärän 522 lisäksi

pitää puhtaana ja ulkovaipan kirkkaansinisen värin

Prysmian Groupin uutuus, itsevalaiseva

erityisesti kohteisiin, joissa kaapelin täytyy
Tenax-Lumen pysyy itsevalaisevana myös
työskentely on aina turvallista.

nosturikaapeleissa on pitkään ollut
valvontaan.

Liikkuvien koneiden sähkönsyöttöön

tarkoitettu Tenax-Lumen kestää erittäin

löidä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Älykkäässä Protolon IQ -ratkaisussa

vahvan ulkovaippansa ansiosta äärimmäistä

koneiden voimakaapelin yhteyteen asennetaan valokuitu. Kuidussa kulkevan va-

tytään paikallistamaan hyvin tarkasti.

sä ajoissa ja kaapelit tarvittaessa uusittua
– Etenkin satamissa työskennellään

turi ei ole käytettävissä, ovat kustannukset usein huomattavan suuria, toteaa

myyntipäällikkö Aleksi Castagna Prysmian
Group Finlandista. n

Uusissa taipuisissa Sirocco HD -mikrokanavakaapeleissa

PicoTube-teknologialla ja BendBrightXS 200 -kuidulla kaapelin

kaikki kapasiteetti irti EaseNetXS 14/10 mm:n mikrokanavaputkesta.

kuitumäärillä 432, 288, 192 ja 96.

Prysmian Groupin edistyksellisellä EaseNetXS-mikrokanavajärjes-

telmällä liityntäverkon ja kiinteistön sisäjohtoverkon rakentaminen
on joustavaa, sillä verkkoa voidaan rakentaa vaiheittain tarpeiden

kasvaessa. Koko järjestelmä on metalliton ja se soveltuu erinomai-

teltu kaapeli on turvallinen ratkaisu kohteisiin, joissa
kaapeli joutuu kosketuksiin juomaveden kanssa.
PVC-eristetyn kaapelin ulkovaippa on vahvaa

hajua tai haitta-aineita. Kaapeli on myös helppo
ansiosta se on helposti tunnistettavissa.

Potaflex soveltuu asennettavaksi sekä sisälle

että ulos, ja se on hyväksytty EU-alueella juomavesikäyttöön. n

sesti myös yhteisrakentamiseen voimakaapeleiden kanssa. n

TUTUT TUOTTEET
– UUSI ILME

P

450 MILJOONAA
EUROA VAUHDITTAMAAN
MATKAA NOLLAPÄÄSTÖIHIN

tuotteet säilyvät ennallaan, mutta niiden

P

valmistajaan, Prysmian Groupiin.

vauhdittavan hankkeen kohteina ovat oman

jonkin aikaa markkinoilla on myös aiem-

sekä entistä kehittyneempien kaapelitekno-

RYSMIAN GROUPIN tuote-

merkkien logot ovat uudistuneet
kokonaan mustavalkoisiksi.

Tutut Prysmian- ja Draka-

ilme yhdistyy nyt entistä selkeämmin
Muutos tapahtuu asteittain, joten

milla värillisillä logoilla varustettuja
pakkauksia ja tuotteita. n
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RYSMIAN GROUP investoi vuoteen
2022 mennessä 450 miljoonaa

euroa kestävän kehityksen edistämiseen sekä energiajärjestelmän

murroksen ja digitalisaation nopeuttamiseen. CO2-nettopäästöjen nollaamista

Nimi
Yritys
Asema yrityksessä
Puhelinnumero

Kyllä kiitos, haluan tilata
Johdin-lehden ilmaiseksi

Sähköpostiosoite

Yhteystietoni ovat muuttuneet

Postiosoite ja -toimipaikka

organisaation ja hankintaketjun toiminta
logioiden ja palvelujen kehittäminen.

PALVELUKORTTI

Terveiset päätoimittajalle

fax 010 566 3400
PRYSMIAN GROUP FINLAND / Eeva Aunesluoma,
eeva.aunesluoma(at)prysmiangroup.com
JOHDIN joulukuu | 2020
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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

Olli Anttonen
myyntijohtaja
puh. 010 566 2603
050 438 0051

Myynti

Verkonrakennus
LOUNAIS-SUOMI
Seppo Pöyhönen
myyntipäällikkö
puh. 040 823 4251

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

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

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

Itä- ja Kaakkois-Suomi
Henri Haimi
myyntipäällikkö
puh. 050 382 2770

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

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

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

Sakari Vilppola
tuotepäällikkö
puh. 010 566 4234
0400 587 496

Suurjännitekaapelit

Katja Seppä
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2808
040 582 2119

Jukka Laaja
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2253
040 641 6481

Aki Ranta
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2734
050 539 4575

Vienti
Pio Lim
vientipäällikkö
puh. 010 566 2872
040 729 0064

Sakari Kannel
myyntipäällikkö
puh. 0400 198 757

Asennustoiminta

TILAA
SÄHKÖINEN
UUTISKIRJEEMME

Joka kuukausi ilmestyvän
uutiskirjeemme voit tilata
sähköpostitse osoitteesta

fi-info@prysmiangroup.com

Jari Malkasaari
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2351
040 506 9622

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com
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FTTH-ratkaisut, rakennusten
tietoverkot, valo- ja kuparikaapelit,
ohjaus- ja automaatiokaapelit
Petri Utulahti
tuotepäällikkö
puh. 010 566 3439
040 709 0397

Asennusjohdot ja voimakaapelit
Toni Suomela
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 010 566 3445
0400 446 038

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

www.prysmiangroup.fi

Asiakaspalvelu
Lena Stormbom
asiakaspalvelupäällikkö
puh. 010 566 3648
040 749 0604

Mika Manninen
tuotepäällikkö
puh. 010 566 4292
0400 155 229

Valokaapelitarvikkeet
Marju Nenonen
puh. 010 566 2604

Marjaana Haahtela
puh. 010 566 3705

Katrine Kinnunen
puh. 010 566 2606

Kirsi Poola
puh. 010 566 3628

Sari Bergius
puh. 010 566 3549

Raili Hyyryläinen
puh. 010 566 4325

Sirkku Laine
puh. 010 566 3722

Susanne Welander
puh. 010 566 2618

Juha Routola
kehitysteknikko
puh. 010 566 4390
040 731 6004

JOHDIN joulukuu | 2020
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Instrumentointikaapeleiden kaksikko valmiina
Halogeenittomat, palosuojatut JAMAK-C-HF C-PRo ja NOMAK-HF C-PRo

CPR
Cca

NOMAK-HF C-PRo on saanut rinnalleen uuden tulokkaan,

Muutamalankaisten johdintensa ansiosta kaapelit ovat

Cca-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset täyttävät instrumen-

Aidosti alkuperäiset, nyt uudistuneet JAMAK-C-HF C-PRo ja

tointi- ja prosessinohjausjärjestelmiin, lääkintätiloihin ja

kertaista, helppoa ja logistiikankin kannalta tehokkaampaa.

parisuojatun JAMAK-C-HF C-PRo -kaapelin.

tointikaapelit sopivat teollisuuden automaatio-, instrumenkohteisiin, joissa toiminnan ja paloturvallisuuden varmista-

minen on erityisen tärkeää. EMC-suojattu JAMAK-C-HF C-PRo
soveltuu myös kohteisiin, joissa on erityisiä häiriötekijöitä

helposti taivutettavia ja nopeasti asennettavia.

NOMAK-HF C-PRo soveltuvat sisä- ja ulkoasennuksiin. YksinTurvallisinta valita paras.

Tietysti Prysmian Groupilta.

kuten invertterikäyttöjä, sekä Maxi Termi-point -kytkentöihin ja äänentoistojärjestelmiin.
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