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KESTÄVÄSTI, VASTUULLISESTI 
JA LÄPINÄKYVÄSTI
KUNNON TALVEN jälkeen rakennuskausi niin verkonrakennuksen kuin talonrakentamisen puolella 
on nyt saatu toden teolla käyntiin. Näkymät eri toimialoilla kotimaassa ovat varovaisen positiivisia 
ja edessä on työntäyteinen kesä. Tehtaamme Oulussa ja Pikkalassa ovat huippukunnossa ja valmiita 
auttamaan asiakkaitamme heidän vaativimmissakin projekteissaan.

Kovasta talvesta huolimatta kaapelitoimitukset ovat edenneet suunnitellusti myös meri kaapeleiden 
osalta. Helmi–maaliskuun pakkasilla tehdyt merikaapelitoimitukset läpi jäisen Pikkalanlahden ovat 
erinomainen esimerkki siitä, mitä hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä saadaan aikaan.

Prysmian Group on pitkäjänteisesti työskennellyt kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. 
Ensimmäinen yhteiskuntavastuuraporttimme julkaistiin jo 2010. Nyt konsernimme edistystä 
mitataan useilla kansainvälisillä kestävän kehityksen indekseillä, jotka antavat läpinäkyvän 
arvion onnistumisestamme. Mittarit osoittavat työmme kantavan hedelmää. Arvostetussa 
Dow Jones Sustainability -indeksissä tuloksemme parani viime vuonna kuudella pisteellä 
edellisvuoteen verrattuna. 

Indeksejä tärkeämpää on kuitenkin kehittää tuotteitamme ja palvelujamme vastuullisesti 
yhdessä asiakkaidemme kanssa – läpi koko arvoketjun. Meidän on toimittava yhdessä, jotta 
pystymme saamaan aikaan todellisia, varteen otettavia tuloksia.

Haluamme omalta osaltamme varmistaa, että parannamme toimintaamme jatkuvasti 
kaikilla kestävän kehityksen osa-alueilla. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat koko 
toimintamme ydinasioita. 

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Olli Anttonen
Myyntijohtaja, Sähköyhtiöt ja verkonrakennusurakoitsijat

http://www.prysmiangroup.fi
http://www.supliikki.fi
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P
rysmian Group on työskennellyt pitkäjänteisesti 
kehittääkseen koko arvoketjunsa toimintaa yhä 
kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. 

Työn tuloksena on syntynyt useita selkeitä työka-
luja, joilla asioita viedään entistä määrätietoisem-
min eteenpäin niin paikallisesti kuin globaalistikin. 
Viime vuonna konsernissa otettiin käyttöön muun 

muassa kestävän kehityksen tuloskortti, joka määrittää konkreet-
tiset suuntaviivat vuoteen 2020. 

Tavoitteellista työtä jatkavat liiketoiminnan eettiset säännöt, 
jotka muodostavat pohjan niin konsernin kuin sen kumppaneiden-
kin toiminnalle. Eettiset säännöt antavat selkeät työkalut päivittäi-
seen työhön – Prysmian Groupin pääjohtaja Valerio Battista onkin 
verrannut sääntöjä konsernin ”perustuslakiin”. 

– Vastuullisuus on yhä tärkeämpää myös sidosryhmillemme. 
Haluamme entistä tiiviimmin kehittää toimintaamme kestävään 
suuntaan yhdessä heidän kanssaan. Kun kaikki työskentelevät sa-
mojen päämäärien eteen, jokainen hyötyy ja saavutamme enem-
män. Toivomme, että kaikki yhteistyökumppanimme perehtyvät 
eettisiin sääntöihimme, jotka julkaistaan pian myös suomeksi 
verkkosivuillamme, kannustaa myyntijohtaja Olli Anttonen Prys-
mian Groupista.  

MENESTYS POHJAUTUU  
REHELLISYYTEEN 

Eettisten sääntöjen lähtökohtana on Prysmian Groupin vahva usko 
siihen, että etiikka ja rehellisyys ovat yhtä tärkeitä kuin taloudelli-
nen menestys ja kulkevat rinta rinnan sen kanssa. Eettiset sään-

Yksi prioriteeteista onkin jatkuvasti edistää ihmisten ja heidän 
osaamisensa kehittymistä sekä varmistaa yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet uralla etenemiseen. Konkreettisina työkaluina ovat lukui-
sat ammatilliset kehitysohjelmat sekä muun muassa Side By Side 
-ohjelma, joka tähtää monimuotoisuuden ja tasa-arvoisten mahdol-
lisuuksien lisäämiseen konsernissa. 

– Esimerkiksi naisten osuuden lisääminen yhtiön johdossa on ta-
voitteena myös konsernin kestävän kehityksen tuloskortissa, Ant-
tonen mainitsee. 

YHDESSÄ VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ 

Ympäristövaikutusten huomioiminen tuotannossa, resurssien käy-
tössä ja logistiikassa on jo pitkään ollut merkittävä osa Prysmian 
Groupin toimintaa. Konserni on myös vahvasti panostanut kestä-
vää kehitystä tukevien tuotteiden, ratkaisujen ja materiaalien ke-
hittämiseen ja tuonut markkinoille muun muassa maailman ensim-
mäisen täysin kierrätettävän P-Laser-keski- ja suurjännitekaapelin. 

– Esimerkiksi raaka-aineiden kestävä käyttö on teollisuudessa 
erittäin oleellista. Raaka-aineista haluamme myös tietää niiden al-
kuperän, jotta tiedämme varmasti, mitä käytämme. Tietyille erikois-
materiaalitoimittajille tehdään myös riskikartoituksia.

Luonnonvarojen ja energian kestävässä kulutuksessa yksi konk-
reettinen askel oli vuosi sitten tehty päätös hankkia kaikki Poh-
jois-Euroopan alueella käytettävä energia uusiutuvista paikallisis-
ta energianlähteistä.

Konsernin kestävän kehityksen tuloskorttiin kirjattuna tavoittee-
na on kierrättää jätteistä 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. 

– Jotta koko arvoketjussa löydetään ympäristön kannalta parhaat 
ratkaisut, on tärkeää, että myös kumppanimme sitoutuvat vastuul-
liseen kulutukseen ja arvioivat kierrätystä ja kierrätysmateriaalien 
käyttöä tuotannossaan, Anttonen painottaa. n

KESTÄVÄSTI LÄPI  
KOKO ARVOKETJUN
PRYSMIAN GROUP PYRKII AKTIIVISESTI VAIKUTTAMAAN SIIHEN, ETTÄ SEN KOKO 
ARVOKETJU TOIMII KESTÄVÄSTI, VASTUULLISESTI JA LÄPINÄKYVÄSTI. KONSERNIN 
LIIKETOIMINNAN EETTISET SÄÄNNÖT OVAT KONKREETTINEN TYÖKALU NIIN  
OMAN HENKILÖSTÖN KUIN KUMPPANEIDENKIN PÄIVITTÄISEEN TYÖHÖN.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat SHUTTERSTOCK ja JUHA SARKKINEN 

 

u	Prysmian Group on mukana useissa kansainvälisissä kestävän 
 kehityksen indekseissä. 

Konserni on hyväksytty muun muassa arvostettuun Dow Jones 
Sustainability -indeksiin, joka vertailee yritysten suhdetta kestävään 
kehitykseen niin taloudellisessa kuin sosiaalisessakin mielessä. Viime 
vuonna konserni saavutti Dow Jones Sustainability -indeksissä pisteitä 
82/100. Tulos parani kuudella pisteellä edelliseen vuoteen verrattuna. 

– Indekseihin mukaan pääseminen on puolueeton ja läpinäkyvä 
arvio siitä, että teemme asioita oikein ja sitoutuneesti, toteaa Olli 
Anttonen Prysmian Groupista. 

INDEKSIT ANTAVAT  
LÄPINÄKYVÄN ARVION TULOKSISTA

nöt määrittelevät liiketoiminnalle selkeät taloudelliset, sosiaaliset 
ja ympäristöön liittyvät vastuut. 

– Rehellisyys on Prysmian Groupin avainarvo – pidämme ehdot-
toman tärkeänä, että koko toimintamme on aidosti avointa ja läpi-
näkyvää. Itsestään selvyys on, että toimimme aina lakien ja hyvän 
liiketavan mukaisesti – kuten edellytämme myös kumppaniemme 
toimivan, Anttonen korostaa. 

– Uskomme, että tärkeää ei ole vain se, mitä saavutat, vaan myös 
se, miten sen saavutat. Yrityksen arvot ovat mukana kaikessa teke-
misessämme – se tarkoittaa sitä, että kunnioitamme kumppanei-
tamme ja toimimme reilusti ja rehellisesti niin pienissä kuin isois-
sakin asioissa. Sitoudumme vaalimaan työ- ja ihmisoikeuksia sekä 
ottamaan ympäristön kestävällä tavalla huomioon kaikessa toi-
minnassamme.  

Eettiset ohjeet perustuvat parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin 
ja noudattavat YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja kansainvälisen työ-
järjestö ILOn perusperiaatteita.  

– Tavoitteenamme on, että koko arvoketju sitoutuu näihin pe-
riaatteisiin. 

Liiketoiminnan eettisyyttä tuetaan useilla eri hankkeilla ja ohjel-
milla. Eräs näistä on konsernin aloittama maailmanlaajuinen ilmian-
to-ohjelma, jonka kautta jokainen mahdollisia rikkeitä epäilevä voi 
ilmoittaa huolestaan joko nimellään tai nimettömänä. 

IHMISIÄ KUNNIOITTAEN 

Vastuu henkilöstöstä on yksi liiketoiminnan etiikan peruspilareis-
ta. Prysmian Group on tiukasti sitoutunut noudattamaan työ- ja ih-
misoikeuksia ja edellyttää, että myös sen kumppanit varmistavat 
noudattavansa lakeja muun muassa työterveydessä ja -turvallisuu-
dessa, työehtosopimuksissa ja työntekijöiden oikeuksissa. Eettiset 
säännöt kieltävät ehdottomasti myös kaiken syrjinnän sekä lapsi- 
tai pakkotyövoiman käytön. 

Prysmian Groupissa uskotaan siihen, että yhtiön menestys ja tu-
levaisuus perustuu ihmisiin. 
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H
elmikuun alussa jäänmurtaja Fennica rikkoo 
kirpeässä pakkassäässä 35 sentin paksuista 
jäätä edestään. Jäänmurtajan perässä koh-
ti Pikkalanlahtea ja Prysmian Groupin teh-
dasta lipuu 120-metrinen kaapelialus Ulis-
se. Viimeisen kilometrin matkalle joukkoon 

liittyy myös hinaaja Ulla rikkomaan jäätä alusten ympäriltä.  
Prysmian Groupin kaapelialus Ulisse on saapunut nouta-

maan suurjännitemerikaapelia, jolla rakennetaan saksalaisesta 
West of Adlergrund -merituulipuistosta yhteys mantereelle. 

VOIDAANKO KAAPELIA LASTATA LAIVAAN, KUN JÄÄN PAKSUUS ON 35 SENTTIÄ 
JA PAKKASTAKIN PARHAIMMILLAAN YLI 20 ASTETTA? KYLLÄ VOIDAAN – 

TÄMÄ TULI TODISTETTUA PIKKALAN TEHTAALLA HELMI–MAALISKUUSSA, 
KUN PRYSMIAN GROUPIN KAAPELIALUKSET KÄVIVÄT NOUTAMASSA LASTIA 

ENSIMMÄISTÄ KERTAA ERITTÄIN KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA.   

LÄPI  
LUMEN  
JA JÄÄN 

Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat TEEMU KIISKINEN/TWELVE

KATSO VIDEO ULISSEN 
TALVILASTAUKSESTA 
osoitteesta https://
fi.prysmiangroup.com/ tai 
https://www.youtube.com/
watch?v=MHv7aUiDXrM
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Samalla Pikkalassa tehdään historiaa, sillä kaape-
lialus noutaa nyt ensimmäistä kertaa lastia erittäin 
kylmissä olosuhteissa – parhaimmillaan pakkasta 
on lastauksen aikana yli 20 astetta. 

Hyistä lastausta ei kuitenkaan tehty ihan vain 
talviurheilumielessä tai ennätysten rikkomiseksi.

– Talvilastauksen ansiosta merikaapelit saatiin 
asiakkaillemme aikaisemmin keväällä.  Pystymme 
näin palvelemaan heitä entistä paremmin. Samalla 
voimme tietenkin hyödyntää tehokkaammin myös 
omaa kapasiteettiamme ja laitteistojamme, kertoo 
jatkuvan parantamisen ja tuotannon laatupäällikkö 
Tero Kniivilä  Pikkalan tehtaalta.

Helmi–maaliskuun aikana Pikkalassa lastattiin 
kaksi kaapelialusta. Ulissen jälkeen Prysmian Grou-
pin Cable Enterprise -alus saapui noutamaan 110 kilo-
metriä 320 kV:n suurjännitemerikaapelia, jolla raken-
netaan Tanskan ja Hollannin välisiä sähköyhteyksiä.

– Ulisseen puolestaan lastattiin 40 kilometriä 
220 kV:n kaapelia, merikaapeliprosesseista vastaa-
va päällikkö Eemeli Kivinen kertoo.

Prysmian Groupilla on kolme omaa kaapelialusta 
ja lisäksi kaapeleita kuljetetaan vuokra-aluksilla. 
Kaikkiaan Pikkalanlahdella lastataan vuosittain 10–15 
kaapelialusta. Pikkalan tehtaalle johtaa 5,5 metriä le-
veä väylä, joka riittää kaapelialusten liikennöimiseen.

 
PAKKASEN PUREKSINTAA 

Luonto järjesti ensimmäiseen talvilastaukseen kun-
non testiolosuhteet, sillä pakkanen pysyi kipakka-
na viikkojen ajan. Hinaaja Ullalla riitti töitä, sillä se 
rikkoi lastausten ajan jäätä laivojen ympäriltä, jot-
ta ne eivät juuttuisi paikoilleen.

– Ulla saikin sitten pyöriä lahdella päivittäin kuu-

kauden ajan, sillä pakkasjakso oli harvinaisen pitkä, 
Eemeli Kivinen kertoo.

Kaapelit kulkevat tehtaalta laiturille ja aluksiin 
pitkää, noin neljäsataametristä rullalinjaa pitkin. 
Talvilastausta varten linja katettiin ja varustettiin 
lämmityksellä.

Hinaaja Ulla oli apuna 
ankkuriköysien 

kiinnityksessä jäiden 
keskellä. 

– Jos pakkanen kiristyy oikein kovaksi, kaape-
li jähmettyy liikaa eikä mene enää kunnolla kiepil-
le, Kivinen toteaa. 

– Kerran jouduimmekin pakkasen kiristyttyä pi-
tämään muutaman päivän tauon – niin työnteki-
jöiden kuin kaapelinkin takia. Muutoin ulkotöissä 
oli pari ryhmää, jotka vuorottelivat. Miehet tulivat 
välillä lämmittelemään sisätiloihin ja toiset astui-
vat remmiin.

TARKKAAN HIOTTUA YHTEISTYÖTÄ

Merikaapelin lastaus on iso ja vaativa urakka, joka 
edellyttää tarkkaa yhteistyötä tehtaan ja lastatta-
van aluksen välillä. Lastausta ohjaavat myös yksi-
tyiskohtaiset säännöt ja turvallisuusohjeet – ohje-
kirjalla on pituutta toistasataa sivua. 

YHDEN ALUKSEN 
LASTAAMINEN  

ON KESKIMÄÄRIN 
 KUUKAUDEN 

URAKKA.

Kaapelialuksessa 
olevat asentajat 

ohjaavat käsin kaapelia 
asettumaan tasaisesti 

kaapelikaruselliin.  

Jäänmurtajat saattoivat 
kaapelialukset tehtaalle ja 
takaisin avomerelle. 

u
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– Lastaus aloitetaan vetämällä kaapelin pää pak-
sun köyden avulla hitaasti aluksen pyörivään kaa-
pelikaruselliin. Tämän jälkeen aluksen karuselliin 
ryhdytään vetämään kaapelia sitä tasaista vauhtia 
syöttävältä tehtaan karusellilta. Valokuidun avulla 
tarkkaillaan, ettei veto ole liian kovaa. Koko lastauk-
sen ajan mitataan muun muassa lämpötilaa kaa-
pelin pinnalta, samoin kuin ulkolämpötilaa, Eemeli 
Kivinen valottaa lastauksen pääpiirteitä. 

Aluksessa lastausta on tekemässä ja valvomas-
sa noin kaksitoista ja tehtaalla kuutisen miestä. 

– On tärkeää, että kaapeli saadaan tasaisesti kie-
pittymään aluksen karuselliin, joten asentajat oh-
jaavat käsin kaapelin asettumista.  

KUUKAUDEN URAKKA

Kaapelialus ja tehdas ovat koko ajan yhteydessä toi-
siinsa muun muassa puhelin- ja videoyhteyksillä, jot-
ta ryhmien toiminta saadaan pelaamaan yhteen ja 

kaapelin syöttö ja vastaanotto sujuvat ongelmitta. 
Operaatiota valvotaan myös yläilmoista nosturista.

– Viimeisimpänä varotoimenpiteenä käytössä 
on torvi, jota puhalletaan hälytystilanteessa. Se 
pysäyttää kaiken toiminnan. Torvea ei onneksi ole 
vielä koskaan tarvittu.

Laivaan ei tietenkään lastata kymmeniä kilomet-
rejä kaapelia ihan tuosta vain. Yhden aluksen lastaa-
minen on keskimäärin kuukauden urakka.

MERIKAAPELIN 
LASTAUSTA OHJAAVAT  
YKSITYISKOHTAISET  

SÄÄNNÖT JA 
TURVALLISUUSOHJEET.

– Urakassa vaaditaan ammattitaidon, hyvän yh-
teistyön ja tarkkuuden lisäksi myös varsin pitkää 
pinnaa, Kivinen naurahtaa. 

LAADUNVARMISTUS AVAINASEMASSA

– Merikaapelituotannot ovat tyypillisesti suuria pro-
jektitilauksia, joissa puhutaan usein sadoista kaa-
pelikilometreistä. Aikataulut ovat tiukkoja ja läpi-
menoajat varsin pitkiä, Tero Kniivilä huomauttaa.

Tuotannon aikainen laadunvarmistus onkin erit-
täin tärkeää.

– Tuotannossa laatua mitataan kaikkien työvai-
heiden aikana erilaisilla mittalaitteilla. Muun muas-
sa kaapelin eristyksen aikana mitataan paksuutta, 
halkaisijaa ja keskitystä online-röntgenlaitteistol-
la. Lyijy- ja muovivaipan paksuudet mitataan ult-
raäänellä. Tämän lisäksi jokaisessa työvaiheessa 
kaapelista otetaan näytteitä, joista voidaan tehdä 
lisää erikoismittauksia. 

P
rysmian Group on investoinut Pikkalan merikaapelitehtaaseen viime 
vuosien aikana noin 100 miljoonaa euroa. Investoinneilla on rakennettu 
Pikkalaan maailmanlaajuisestikin katsottuna huipputeknologiaa edus-
tava merikaapelien osaamiskeskus. 

Vuonna 2012 vihittiin käyttöön merikaapelitehtaan ensimmäinen, 40 
miljoonan euron laajennusosa. Investoinnin jälkeen tehtaassa on voitu valmistaa jopa 
400 kV:n tasa- ja vaihtojännitemerikaapeleita erittäin pitkinä pituuksina.

Tehdasta laajennettiin jälleen vuonna 2015, jonka jälkeen tehtaassa on pystytty val-
mistamaan kolmivaiheisia suurjännitekaapeleita aina 400 kV:n jännitetasoon saakka. 

Merikaapelien kysyntä on kasvanut viime vuosina muun muassa Saksan edustal-
le rakennettavien suurten merituulipuistojen vuoksi. 

PIKKALASSA 
ON INVESTOITU 
MERIKAAPELI-
TEKNOLOGIAAN

– Viimeisessä työvaiheessa kaapeli ajetaan 36- 
metriselle pyörivälle lautaselle eli karuselliin, josta 
varsinainen lastaus alkaa. Tässä kaapeli testataan 
vielä kerran sähköisesti, tyypillisesti asiakkaan läs-
näollessa. Myös mahdollisen optisen kuituelementin 
vaimennukset mitataan ennen lastausta.

TALVILASTAUKSIA MYÖS TULEVAISUUDESSA

Eemeli Kivisen mukaan merikaapelin vaativa talvi-
lastaus onnistui erinomaisesti.

– Olimme varautuneet koviin pakkasiin, eivätkä 
ne lopulta tuottaneet juurikaan ongelmia. Saim-
me nyt tärkeää kokemusta monista pienistä yk-
sityiskohdista.

– Jatkossa esimerkiksi yhteistyö jäänmurtajien 
kanssa sujuu entistä paremmin. Nämä lastaukset 
opettivat myös sen, että tavalliset avannon sulana 
pitävät propellit eivät ole ideaaliratkaisu ympäris-
tössä, jossa on ahtojäitä. Lahden auki pitämiseen 
tarvitaan tosiaankin pieni hinaaja. Jo lastauksen al-
kuvaiheissa hankimme talviolosuhteisiin sopivan 
hyvän kulkusillan laivan ja laiturin välille.

Kokemukset antavat hyvän pohjan talvilastauk-
sille myös tulevaisuudessa.

– Etukäteen tietenkin jännitti vähän, mutta jo en-
simmäisen lastauksen jälkeen oli varma olo. Hom-
ma toimii erittäin hyvin myös talvella, Eemeli Ki-
vinen toteaa.

Lastausoperaatiosta, alueen muuttuneista jää-
olosuhteista ja sulasta vedestä tiedotettiin myös 
esimerkiksi medialle sekä paikallisille harrasteseu-
roille. Alueelle vietiin myös varoitustauluja ja jään 
ja veden raja merkittiin havuilla.

– Rannoille kerääntyikin runsain mitoin ihmisiä seu-
raamaan harvinaista operaatiota, Kivinen kertoo. n

Hinaaja rikkoi lastauksen 
aikana jäätä kaapelialusten  
ympäriltä ja avusti ankkuri-

köysien kiinnityksessä. 

Kaapelia lastattiin 
kaapelialukseen läpi yön 
keinovalossa. 
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uha Kiviniemen työt hoituvat tietokoneella, 
vaikka toisinaan yhä tarvitaan myös paperisia 
suunnitelmia. Tällä kertaa ne on tulostettu ja 
kiinnitetty hänen työhuoneensa seinälle. Siitä 
ne on helppo napata mukaan neuvotteluhuo-
neeseen. Siellä olemme nyt, Kiviniemen työ-

paikalla sähkö- ja tietojärjestelmien suunnittelu-
toimisto Yhtyneissä Insinööreissä Espoon Kilossa.

Kiviniemi on yrityksen toimitusjohtaja sekä nyt 
kolmatta vuotta Sähkösuunnittelijat NSS ry:n pu-
heenjohtaja. 

Toiminta järjestöissä on hänelle tuttua, sillä hän 
oli aktiivinen jo opiskeluaikoinaan Insinööriopiskeli-
jaliitossa. Sähkösuunnittelijoissakin hän on ollut jo 
vuosia ennen puheenjohtajuuttaan ja vaikuttanut 
muun muassa järjestön hallituksessa.

Kiviniemi onkin sopiva asiantuntija kertomaan, 
millainen on nykypäivänä sähkösuunnittelijan roo-
li, miten se on muuttunut ja muuttuu edelleen.

– Työnkuva on pysynyt melko samanlaisena, mut-
ta erilaisia järjestelmiä ja suunnittelutehtäviä on 
tullut paljon lisää. Suunniteltavia sähköteknisiä jär-
jestelmiä on useita ja pelkästään tietoteknisiä jär-
jestelmiä kymmenittäin, Kiviniemi kertoo.

Tilanne tarkoittaa käytännössä sitä, että sähkö-
suunnittelussa erikoistutaan. Kiviniemi pyrkii pitä-
mään omaa osaamistaan laajana, mutta pääosin 
hän on keskittynyt energiatehokkuuteen. Osa kolle-
goista puolestaan tuntee erityisen hyvin telepuolen 
ja osa esimerkiksi turvallisuusratkaisut.

Kymmenen viime vuoden aikana sähkösuunnit-
telua on muuttanut erityisesti led-valaistuksen 
yleistyminen ja tietomallinnuksen vakiintuminen.

– Nykyisin kaikki uudiskohteet ja valtaosa myös 
peruskorjauskohteista tietomallinnetaan. Laserskan-
nauksella on mahdollista selvittää nykyisen raken-
nuksen oikeat mitat, ja näistä syntyvien pistepilviku-
vien avulla voidaan tuottaa tietomalli nykytilanteesta 
suunnittelun pohjaksi. Suunnittelussa voidaan hyö-
dyntää myös energiasimulointia ja päivänvalosi-
mulaatiota.

EDUNVALVONTAA  
JA ARVOSTUKSEN NOSTAMISTA
Sähkösuunnittelijat NSS täytti pari vuotta sitten 
50 vuotta. Historiansa aikana se on saanut aikaan 
paljon hyviä käytäntöjä alalle. Kiviniemi mainitsee 
esimerkkeinä suunnittelusopimuskaavakkeen sekä 
työselityksen, joka on auttanut tilaajia ja rakennut-
tajia määrittämään työmäärää. Myös tehtäväluet-
telot ja suunnittelukokonaisuuksien tarkempi mää-
rittely ovat osittain järjestön aikaansaannoksia.

– NSS tekee yhteistyötä useiden muiden jär-
jestöjen kanssa, joten verkostoituminen on help-
poa. Järjestön kautta pääsemme vaikuttamaan 
laa jempiinkin ympyröihin samalla, kun kehitäm-
me omaa ammattitaitoamme. Näin myös koko 
ala kehittyy. 

Kiviniemi on jakanut järjestössään vastuita siten, 
että hallituksen jäsenillä on omat vastuualueensa, 
kuten koulutus, kehitys, kulttuuri ja edunvalvonta.

Edunvalvontaa ja koulutusta tarvitaan tulevai-
suudessakin, mutta järjestön on tarkoitus myös 
nostaa sähkösuunnittelun arvostusta.

Ainakin toistaiseksi alalle on saatu uusia suku-
polvia, ja nuoria alan tulokkaita on myös järjestössä. 
Naisiakin on, niin järjestön hallituksessa kuin Yhty-
neissä Insinööreissä.

– Markkinat vetävät nyt hyvin, ja useammassakin 
yrityksessä on ollut jo pulaa alan osaajista.

JATKUVAA KOULUTTAUTUMISTA
Kiviniemi pohtii, että sähköala tuntuu laajentuvan 
kaiken aikaa. Liikenne sähköistyy, ja rakennuksiin tu-
lee paikallista energiantuotantoa. Älykkäät ratkaisut 
leviävät nopeasti, kun robotit yleistyvät ja 5G-verkko 
tekee tuloaan. Konesalit kuormittuvat entisestään. 

Uusia järjestelmiä kehitetään koko ajan, ja nii-
tä pitää osata yhdistellä aiempiin fiksulla tavalla.

– On kouluttauduttava jatkuvasti, sillä joka vuo-
si tulee uusia tuotteita ja vaatimuksia.

– Ajankäyttöön ja resurssitehokkuuteen on kiin-
nitettävä yhä enemmän huomiota. 

Kiviniemi on hyvillään aiemmasta asentajakoke-
muksestaan, sillä se antaa hyvän pohjan toteutus-
kelpoisten suunnitelmien laatimiseen.

– Kun lisäksi pitää huolta ohjelmistojen osaami-
sesta, suunnittelija on hyvällä polulla.

LISÄTTY TODELLISUUS  
SUUNNITTELIJAN AVUKSI
Virtuaalilaseista ja lisätystä todellisuudesta on hype-
tetty jo jonkin aikaa, ja vähitellen niistä on tulossa 
konkreettista tukea suunnittelijan työhön.

Kiviniemi on ollut mukana testaamassa lisätyn to-
dellisuuden sovelluksia, mutta täysin valmiita ne eivät 
vielä ole olleet. Hyviä ratkaisuja on kuitenkin tuloillaan. 

Kiviniemi huomauttaa, että virtuaalilasit ja lisä-
tyn todellisuuden lasit antavat pienillekin yrityksille 
mahdollisuuden päästä kokeilemaan uusia ratkai-
suja, sillä kalliita investointeja ei tarvita.

– Lasien näkökenttä varsinkin AR-ratkaisuissa on 
toistaiseksi rajallinen, mutta lisätyn todellisuuden 
tekniikka kehittyy nopeasti.

CPR:ÄÄ KANNATTAA  
EDELLEEN RUMMUTTAA
Millainen tuntuma Kiviniemellä on siitä, kuinka hyvin 
CPR (Construction Products Regulation, EU:n raken-
nustuoteasetus) on sähköalalla hallussa?

– Sitä kannattaa rummuttaa edelleen, kunnes se 
vakiintuu suunnitelmiin ja kentälle. Parantamisen va-
raa on vielä, vaikka tietoa asetuksesta onkin saatu. 
Kun asetus saadaan kunnolla käytäntöön, vältytään 
suunnitteluvirheiltä ja puutteellisilta määrityksiltä. 
Jos määritykset eivät ole riittävät, vastuukysymyk-
set nousevat esiin.

CPR ei ole Kiviniemen mielestä yksiselitteinen, 
ja siihen kuuluu paljon huomioon otettavia asioita. 

– Mitä käytännönläheisemmäksi asetuksen saa 
tuotua, sen parempi. Paloluokituksiakin voi teh-
dä kansantajuisiksi – silloin ne leviävät parhaiten.

– Rakennusalalla käytetään usein sanastoa, joka 
voi mystifioida asioita ja jättää ne epäselviksi kuu-
lijalleen. Yritän itse käyttää mahdollisimman sel-
keää kieltä.

TUOTETIEDOT SELKEÄSTI ESIIN
Millaista tavarantoimittajaa sähkösuunnittelijat ny-
kyään arvostavat ja millaisten kanssa he ovat mie-
luiten tekemisissä?

Kiviniemi pitää erittäin tärkeänä sitä, että tuote-
valikoima ja saatavuus ovat hyvin esillä. Myös tek-
niset määrittelyt ja ominaisuudet on kerrottava sel-
keästi. Verkkosivujen on oltava näissä ajan tasalla.

– Kaapeleista haluamme tietää esimerkiksi nii-
den oikosulkuvirrat. Suunnitelmia varten meidän 
on tiedettävä, kuinka paljon tilaa tuotteet vievät, 
jotta osaamme suunnitella tarvittavat kaapelirei-
tit ja tehdä kantaviin rakenteisiin reikävaraukset.

– Sähkösuunnittelija haluaa löytää sopivimman 
ratkaisun käyttökohteeseen ja pyrkii arvioimaan, 
miksi jokin tuote on parempi kuin jokin toinen. Tär-
keää tietoa on myös, miten tuote täyttää tarvitta-
vat vaatimukset.

Sähköteknisen Kaupan Liitto on tuonut aktiivises-
ti esiin ETIM-standardia (European Technical Infor-
mation Model), mikä on Kiviniemen mielestä hyvä 
asia. Sen kriteerit auttavat arvioimaan, täyttääkö 
tuote annetut vaatimukset.

Suunnittelija on kiinnostunut myös budjetista, 
joten tavarantoimittajan kannattaa tuoda eurot 
selkeästi esiin.

– Prysmian Groupilla kaikki nämä asiat on hoi-
dettu hyvin. n

JUHA KIVINIEMI
u 38-vuotias Yhtyneet  
Insinöörit Oy:n toimitusjohtaja  
vuodesta 2014. Aloittanut yrityksessä 
2007 sähkösuunnittelijana
u Toiminut Sähkösuunnittelijat NSS 
ry:n puheenjohtajana vuodesta 2016
u Opiskellut Helsingin ammatti- 
korkeakoulussa sähkövoimatekniik-
kaa, insinööri (AMK) sekä Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa Master´s De-
gree Programme in Business Informatics 
-tutkinnossa, insinööri (ylempi AMK)
u Perheeseen kuuluvat vaimo  
ja kaksi alle kouluikäistä tytärtä
u Harrastaa veneilyä ja laskettelua
u Motto: ”Vain muutos on varmaa”

 | MUOTOKUVASSA |

DIGITALISAATIO VAIKUTTAA MYÖS SÄHKÖ-
SUUNNITTELIJAN TYÖHÖN. SÄHKÖSUUNNITTELIJAT  
NSS RY:N PUHEENJOHTAJA JUHA KIVINIEMI TOTEAA,  
ETTÄ SIMULOINNIT JA UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN 
HYÖDYNTÄMINEN OVAT JO OSA ARKISTA TYÖTÄ.
Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuva ILKKA RANTA-AHO

ÄLYRATKAISUT  
  JO OSA ARKEA
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H
elsingin uusi keskustakirjasto Oodi 
on noussut Töölönlahdelle häm-
mästyttävän nopeasti. Ohikulkijat 
ovat jo hyvän aikaa päässeet ihai-
lemaan rakennuksen siluettia ja 
kaareutuvaa, siltamaista muotoa. 

Uuden ajan kirjasto istuu hienosti kulttuurikes-
kittymään Kiasman, Musiikkitalon ja Finlandia-
talon naapuriin.

Helsingin kaupungin tavoitteena on tehdä joulu-
kuussa avattavasta Oodista kaupunkilaisten oma 
talo, jossa kulttuuria voi tehdä myös itse ja yhdessä 

 muiden kanssa. Uudesta kirjastosta toivotaan sa-
malla rentoa kohtaamispaikkaa, ja sen aukioloajat-
kin ovat peruskirjastoja pidemmät, arkisin aamu-
kahdeksasta iltakymmeneen ja viikonloppuisinkin 
iltakahdeksaan.

Rakennusurakka ei ole ollut tavanomaisin, sillä 
Oodi on jo itsessään taideteos vaihtelevine muotoi-
neen. Rakentajille tämä on tarkoittanut sitä, että 
jokaisessa tilassa on täytynyt edetä juuri tilan vaa-
timalla tavalla, eikä esimerkiksi alemman kerroksen 
ratkaisuja ole voitu kopioida ylempiin kerroksiin.

Sähkösuunnittelun ja -asennusten vaativuutta 

hon asti töitä tehtiin työmaasähköverkon varassa.
Kirjaston valmistuessa katkeamaton sähkön-

syöttö varmistetaan kahdella omalla muuntajalla. 
Jos toinen muuntajista ei toimi, rinnakkainen muun-
taja saadaan käyttöön kiskokatkaisijan avulla.

Muuntaja ei ole mikään kirjastojen normikapis-
tus, vaan Oodin oma ratkaisu, sillä sähkönkulutus 
on uudessa keskustakirjastossa omaa luokkaansa. 
Eniten sähköä kuluu jäähdytykseen ja sähkötek-
niikkaan, jota tarvitaan muun muassa studioissa, 
elokuvateatterissa ja ravintolassa. Valaistus sen si-
jaan ei ole sähkösyöppö, sillä se hoituu energiate-
hokkailla ledeillä. Lämmitys puolestaan hoidetaan 
kaukolämmöllä. 

Mutta kuinka vaativia rakennuksen sähköistys-
työt ovat olleet? 

– Oodin sähköurakka poikkeaa esimerkiksi nor-
maalin toimistorakennuksen urakoinnista erittäin 
paljon. Tämän huomaa jo, kun katsoo rakennusta ul-
koapäin. Tekniikassa on ollut omat haasteensa, ker-
too projektinjohtaja Juha Purolinna hankkeen LVI-, 
sähkö- ja automaatiotöistä vastavasta Are Oy:stä. 

– Sähkötöihin ja kaapelointeihin on vaikuttanut 
muun muassa se, että toisessa kerroksessa ei ole 
alakattoa, joka peittäisi tekniikan. Koska asennuk-
set ovat näkösällä, ne on tehtävä erittäin siististi, 
Purolinna toteaa. 

Erityisen haasteellisia sähkötöiden kannalta ovat u

HELSINGIN UUSI KESKUSTAKIRJASTO OODI ON JO ENNEN VALMISTUMISTAAN EHTINYT 
HERÄTTÄÄ PALJON MYÖS KANSAINVÄLISTÄ KIINNOSTUSTA. KAAREVALINJAINEN, 

PUUVERHOILTU OODI ON RAKENNUSTEKNISESTI ERITTÄIN POIKKEUKSELLINEN, JOTEN 
SÄHKÖURAKOINTIKAAN EI TOTISESTI OLE OLLUT RUTIINIHOMMAA. 

Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuvat OLLI HÄKÄMIES, havainnekuva ARKKITEHTITOIMISTO ALA

EI IHAN  
TAVALLINEN TYÖMAA

on lisännyt se, että varsinaisen kirjaston lisäksi Oo-
diin rakennetaan elokuvateatteri, erilaisia studio-, 
työ- ja tapahtumatiloja, lukukeitaita ja kaupunki-
verstaita. Kirjaston ensimmäiseen kerrokseen tu-
lee ravintola, kahvila sekä terassi. Kahvila saadaan 
myös kolmanteen kerrokseen.

SÄHKÖNSYÖTTÖ VARMISTUU  
KAHDELLA MUUNTAJALLA

Sähköurakan osalta yksi tärkeä virstanpylväs on 
takana, sillä huhtikuun puolivälissä Oodin työmaa 
kytkettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon. Tuo-

Kaapeloinnit ovat Are Oy:n Juha 
Purolinnan mukaan edenneet 
suunnitellussa aikataulussa.

Joulukuussa avattavasta 
Oodista halutaan tehdä 
kaupunkilaisten olohuone 
ja rento kohtaamispaikka.  
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elokuvateatteri ja studiotilat, joissa on vahva ääni-
eristys. Tämä on vaatinut epätavallisia ratkaisuja kaa- 
peleiden läpivienteihin. 

– Kaapelit on vietävä rakenteiden läpi yksitel-
len – nippuasennuksia ei ole voitu tehdä. Lisäk-
si akustikolla on ollut omat toiveensa ja vaa- 
timuksensa, mitkä nekin on otettu sähköistykses-
sä huomioon.

– On selvää, että sähköurakoinnissa on paljon 
haasteita, sillä Oodi on rakennusteknisesti niin 
poikkeuksellinen, toteaa myös sähköinsinööri Juha  
Andsten Helsingin kaupungilta.

– Yksi esimerkki sähkösuunnittelun ja -urakoin-
nin haasteista on lasinen julkisivu, jossa lasiele-
mentit ovat suurimmillaan yli viisi metriä korkeat, 
Andsten mainitsee. 

KYMMENIÄ KILOMETREJÄ KAAPELIA

Oodiin asennetaan kymmeniä kilometrejä sähkö-
kaapelia, ja osa piiloutuu asennuslattian alle. Asen-
nuslattia tulee betonilattian päälle, ja tekniikka saa-
daan näiden väliin.

Kaapeloinnit ovat Juha Purolinnan mukaan eden-
neet suunnitelmien mukaan.

– Nousukaapelointi on saatu valmiiksi, ja kella-
rissa jo kalustetaan. Muissa kerroksissa teemme 
alakaton yläpuoleisia ja asennuslattian alapuolei-
sia sähkötöitä, Purolinna kertoo.

Niin hieno kuin rakennus onkin, turvallisuudesta 
ei voida tinkiä. Moderni tekniikka on saatava toimi-
maan taustalla moitteettomasti. 

– Haasteista on selvitty viikoittaisilla palavereil-
la. Tiivis yhteistyö on toiminut hyvin, kertoo Juha 
Andsten.

Organisointia ja jatkuvaa sovittelua on tarvittu 
runsaasti, jotta kaikkien viranomaisten ja esimer-
kiksi Oodiin tulevien vuokralaisten tarpeet on voi-
tu ottaa huomioon. 

PALOTURVALLISTA RAKENTAMISTA

 Are valitsi Prysmian Groupin kaapelit sähköurak-
kaansa kilpailutuksen jälkeen. Prysmian Group toi-
mittaa Oodiin halogeenittomia Afumex C-PRo -kaa-
peleita sekä palonkestäviä Firetuf-kaapeleita.

– Kaikki C-PRo-kaapelit täyttävät viime kesä- 
nä voimaan tulleen rakennustuoteasetus CPR:n 
Cca-luokan vaatimukset. Samaa tasoa edellytetään 
myös sairaaloissa, huomauttaa myyntipäällikkö 

Seppo Pöyhönen Prysmian Groupista.
– Keskustakirjastossa vierailee päivittäin suuri 

määrä ihmisiä. On erittäin hienoa, että kaapeloin-
nit tehdään paloturvallisilla tuotteilla, Pöyhönen 
korostaa.

– Oodi on niin rakentajille kuin meillekin vaativa 
ja tarkka kohde ja kaapelitoimitusten osalta saman-
kaltainen kuin muutkin isohkot kohteet. 

– Kaapelitoimitukset ja yhteistyö Prysmian Grou-
pin kanssa ovat sujuneet erittäin hyvin, Aren Juha 
Purolinna kiittää.

Oodin avajaisia päästään viettämään joulukuus-
sa. Ennen h-hetkeä edessä on vielä joukko toimin-
takokeita, joita varten on jätettävä oma aikansa. 

– Onhan meillä vielä töitä, mutta tekniikka saa-
daan valmiiksi syksyllä. Sen jälkeen päästään ka-
lustamaan, Andsten toteaa. n

KESKUSTAKIRJASTO OODI
u	Helsingin kaupungin uusi  
 keskustakirjasto Töölönlahdella
u	Puurakentamisen taidonnäyte, 
 ekotehokas ja lähes nollaenergiarakennus 
u	Tilaa noin 10 000 neliötä
u	Kirjastossa toimii myös elokuvateatteri, 
 ravintola ja kahvila
u	Musiikki-, äänitys- ja videostudioita sekä  
 kuuntelu-, katselu- ja pelitiloja
u	Kirjojen lisäksi elokuvia, lehtiä ja musiikkia  
 monella kielellä ja monessa muodossa
u	Päivittäisen kävijämäärän arvellaan 
 olevan noin 10 000 
u	Avataan joulukuussa 2018 

  

www.prysmiangroup.fi

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 erittäin pieni. 

Varusteet sopivat kaikkien Wiski®-kaapeleiden sekä 
uuden P-Laser-kaapelin yhdistämiseen ja päättämi-
seen. Aina tasalaatuisesti, luotettavasti ja kestävästi.

Prysmian Groupin keskijännitevarusteiden valikoima 
on entisestään laajentunut:

•  Esikalustettu Elaspeed®-jatkos
•  Vesitiivis Coldfit®-ulkopääte
•  Elascon®-kulmapistoke ulko- ja sisäasennukseen 
•  Elascon SA -kulmapistokepääte ylijännitesuojalla
•  Kaikki työkalut helposti mukana kulkevassa  
 pakissa.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. 
Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet  
helpottavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä  
verkonrakennukseen. 
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uu, olen kuullut, että siellä ylhäällä on lähes helle. Täällä kallion sisällä 825 met-
rin syvyydessä sitä ei niin huomaa!

Sähkötyönjohtaja Ari Prusila Outokummun Kemin kaivokselta vastaa puhe-
limeen lounastauollaan. 

Prusila johtaa osaltaan kaivoksen laajennusosien sähkötöitä ja on ollut muka-
na myös sähköistyksen ja automaation esisuunnittelussa sekä detaljisuunnitte-
lussa. Nyt on hetki aikaa vetää henkeä, vaikka töitä tehdään tahdilla, joka Prusi-
lan mukaan heikompia hirvittäisi.

Outokumpu laajentaa parhaillaan Kemin kaivostaan, jotta ruostumattoman 
teräksen valmistuksessa käytettävän ferrokromin saanti varmistetaan pitkälle 
tulevaisuuteen. Kaivosta louhitaan yhä syvemmälle, ja uusi taso ulottuu valmis-

tuessaan noin kilometrin syvyyteen.
– Melko hektistä täällä on. Kiveä louhitaan ja irrotetaan, sähköjä vedetään ja vettä 

pumpataan pois, Prusila kuvailee.
Outokummun hanke on mittava. Vuosien 2017–2020 aikana kaivoksen laajentamiseen 

investoidaan 250 miljoonaa euroa. Hankkeen työllistävä vaikutus on noin 300 henkilö-
työvuotta. Pienenä pidetty Kemin kaivos on hujauksessa siirtynyt isompien joukkoon.

 
KAAPELOINTIEN PITUUDET KOLMINKERTAISTUVAT

Prusila toteaa, että kaivoksia louhitaan nykyisin yhä syvemmiksi. Hän aloitti työt Outokum-
mun Kemin kaivoksella 2011 ja tuon jälkeen siellä on menty reilut 500 metriä syvemmälle.

– Kemissä mennään nyt poikkeuksellisen syvälle. Pyhäsalmen kaivosta lukuun otta-
matta Suomessa ei ole muita näin syviä kaivoksia. 

Mitä tällaisiin syvyyksiin kaivautuminen tekijöilleen tarkoittaa? 
Onko sähköistyksen urakoiminen hyvinkin erilaista kuin maan päällä?

– Periaatteessa työ on samanlaista, mutta kaapelointien pituuk-
siin ja reitteihin syvyys tietysti vaikuttaa, Prusila sanoo.

Kaivosta laajennettaessa otetaan huomioon hieman eri asioita 
kuin kaivosta alun perin rakennettaessa.

– Välimatkat kasvavat, ja kaapelointien pituudet lähes kolmin-
kertaistuvat. Palotekniikka ja tuuletukset otetaan tietysti huomioon 
syvyyden mukaan.

Kun kaivosta laajennetaan syvemmälle, on myös maaperästä 
tuleva ja poralaitteiden käyttämä vesi pumpattava pois. Vettä py-
ritään kierrättämään. Porakoneet tarvitsevat paljon vettä, ja suo-
dattamalla sitä voidaan käyttää yhä uudelleen.

– Vettä kuluu paljon, sillä meillä on käytössämme 15 porakonetta 
ja urakoitsijoilla kymmenkunta. Vesi on järkevää kierrättää energia-
taloudellisesti, jotta sitä ei tarvitse jatkuvasti pumpata maan päälle.
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TERÄSYHTIÖ OUTOKUMPU LAAJENTAA MITTAVALLA INVESTOINNILLA ELIJÄRVELLÄ SIJAITSEVAA 
KEMIN KROMIKAIVOSTAAN KILOMETRIN SYVYYTEEN. SYVÄLLÄ MAAN ALLA KAAPELEIDEN 
PALOTURVALLISUUS ON EHDOTON EDELLYTYS, JOTEN KAIVOKSEN SÄHKÖISTYKSESSÄ 
KÄYTETÄÄN AINOASTAAN HALOGEENITTOMIA PALOSUOJATTUJA KAAPELEITA.  

KAAPELOINTIA  
KILOMETRIN 
SYVYYDESSÄ

Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuvat JUHA SARKKINEN

Outokumpu investoi Kemin 
kaivoksen laajentamiseen  
250 miljoonaa euroa. Hankkeen 
työllistäva vaikutus on  
300 henkilötyövuotta. 

OUTOKUMMUN  
KEMIN KAIVOS
u	Elijärvellä sijaitseva Kemin kaivos on EU:n  
alueen ainoa kromikaivos. Kaivoksen vuosittainen 
malmintuotanto on noin 2,7 miljoonaa tonnia. 
u	Kaivoksen tuottamaa kromia käytetään  
ruostumattoman teräksen valmistamiseen  
Outokummun Tornion terästehtaalla. 
u	Kaivoksen laajentaminen tuhanteen metriin on  
mittava hanke. Laajennukseen investoidaan 250 mil-
joonaa euroa. Hankkeen työllistävä vaikutus rakennus-
aikana 2017–2020 on noin 300 henkilötyövuotta.

u
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KAIVOSTÖISSÄ ON  
VARAUDUTTAVA YLLÄTYKSIIN

Prusila kertoo, että työt ovat yleisesti ottaen suju-
neet hyvin, mutta kaivostöissä on aina varaudutta- 
va yllätyksiin.

– Päivän kulku riippuu siitä, millaista kiveä kulloin- 
kin louhitaan. Koko ajan on oltava tarkkana ja suun-
niteltava, mitä kautta edetään ja miten kiveä tue-
taan sortumien varalta. Kalliopintoja kartoitetaan 
ja kairataan jatkuvasti. 

– Muutamia sortumia on tullut, jolloin kaapeloin- 
teja on jouduttu vetämään pois ja siirtämään tuke-
vampaan kohtaan. Räjäytyksiä kaivoksella tehdään 
kolme kertaa vuorokaudessa. Ne voivat aiheuttaa 
sortumia tuennasta ja rappauksesta huolimatta.

Prusila huomauttaa, että kalliomekaanisten liik-
keiden selvittäminen ei ole hötkyilijän hommaa. Niitä 

tutkii Outokummun oma kalliomekaniikkainsinööri. 
– On pakko edetä huolellisesti ja tarkasti.
Kaapeliasennuksia ei hänen mielestään voi ver-

rata kaapelihyllyille tehtäviin teollisuusasennuksiin. 
Työ maan alla myös etenee hitaammin. 

– Kaivostunneleissa kaapelit kulkevat rinteillä, 
joiden harjateräs on käännetty 90 asteen kulmaan. 
Seinään porataan reikä, rintti juotetaan siihen ja 
kaapelit kiinnitetään sen päälle.

Prusila kertoo, että rinttien asennuksesta ja kaa-
pelien vedosta vastaavat ulkopuoliset urakoitsijat. 
Outokummun oma väki kytkee kaapelit sekä säh-
köt niihin.

KAIKKI KAAPELIT  
HALOGEENITTOMIA

Sähköistyksessä ja automaatiossa pyritään käyt-
tämään ainoastaan halogeenittomia, vähän sa-
vuavia kaapeleita sekä paikoin myös palonkestoi-
sia kaapeleita.

– Halogeenittomuus on ehdoton edellytys, jottei 
syvyyksiin pääse mahdollisissa palotilanteissa myr-
kyllisiä kaasuja, Prusila korostaa. 

Kaapeleita käytetään mahdollisimman kustan-
nustehokkaasti, ja niiden viennit suunnitellaan mah-
dollisimman tarkasti. 

– Kaapelia menee tällaisella työmaalla paljon, 
Prusila huomauttaa.

– Sähkönjakelussa tarvittavien kaapeleiden ti- 
lausmäärät ovat myös kasvaneet. Kolmisen vuotta 
sitten kaapeleita tilattiin noin 10 kilometriä, tänä 
vuonna olemme asentaneet jo 14 kilometriä. Laa-
jennusosaan rakennetaan lisätunneleita, jotka kas-
vattavat myös kaapeloinnin määrää.

Prysmian Group on toimittanut tukkuliike SLOn 
kautta Kemiin halogeenittomia AFUX-HF C-PRo - 
asennuskaapeleita, 1 kV:n AXCCMK-HF C-PRo -voima- 
kaapeleita sekä AHXCMK-HF B2ca -paloluokan kes-
kijännitekaapeleita. 

– Prysmian Groupin halogeenittomat Afumex C-PRo  
-kaapelit täyttävät rakennustuoteasetus CPR:n Cca-
s1,d1,a1 -paloluokan vaatimukset. Ne täyttävät si- 
ten vaatimukset, joita edellytetään kaapeleilta 

myös lääkintätiloissa ja uloskäynneissä, huomauttaa 
myyntipäällikkö Markku Hansén-Haug Prysmian 
Groupista.

Hansén-Haugin mukaan halogeenittomien kaa-
peleiden käyttö yleistyy nopeasti kaikkialla. 

– On hienoa, että turvallisuuteen kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota. Osaltaan tähän vaikuttaa var-
masti viime vuonna voimaan tullut rakennustuote-
asetus. Siitä tarvitaan kentällä vielä paljon tietoa. 

TIUKAT AIKATAULUT

Ari Prusila kertoo, että kaapelitoimitukset sujuneet 
hyvin. 

– Jokusen kerran tosin oma ostopuolemme ei ole 
ehtinyt reagoida varaston hupenemiseen tarpeeksi 
nopeasti. Lähes sataprosenttisesti hommat ovat kui- 
tenkin hoituneet hienosti ja olemme olleet oikein 

tyytyväisiä Prysmian Groupin kaapeleihin sekä yh-
teistyöhömme. 

– Aikataulut ovat tätä nykyä lähes kaikissa hank-
keissa tiukat. Ylimääräisiin seisokkeihin ei ole varaa, 
joten tavaran on oltava paikalla sovittuun aikaan. 
Toisinaan tilauksilla on tuntiaikataulu, toteaa myös 
Prysmian Groupin Markku Hansén-Haug.

Hansén-Haug on ollut teollisuuden kanssa teke- 
misissä 1990-luvun alkupuolelta saakka. Noista 
ajoista maailma on muuttunut selvästi nopeatem-
poisemmaksi. 

– Aiemmin rakentamisessa tiedettiin tarpeet tar-
kemmin etukäteen, mutta nykyään tilanteet elävät 
yhä enemmän.

TUPLAVARMISTUSTA RENGASVERKOLLA

Kaivoksen sähkönjakelu rakennetaan rengasverkoksi, 
jonne voidaan syöttää sähköä kahdesta tai kolmesta 
suunnasta. Rengasverkolla pyritään varmistamaan 
sähkönjakelu, vaikka jokin syöttökaapeli vioittuisi.

Sähköasennukset ovat edenneet reipasta tahtia 
ja Prusila on tyytyväinen ammattitaitoiseen ja ko-
keneeseen työporukkaan. Kaivosteollisuuden näky-
mät ovat nyt hyvät ja valoisat – jopa niin, että joilla- 
kin työmailla on ollut vaikeuksia saada tarpeeksi 
ammattilaisia.

– Meillä ei onneksi ole ollut ongelmia työnteki-
jöiden saamisessa. Kaivos on lähellä kaupunkia, ja 
liikenneyhteydet ovat hyvät. Kemissä oli myös val-
miiksi ammattityövoimaa tarjolla.

Prusila on työskennellyt Outokummulla kaikkiaan 
18 vuotta, josta vajaat kahdeksan vuotta kaivoksilla. 
Jo tuossa ajassa työ on muuttunut etenkin järjestel-
mien osalta. Digitalisointi ja automaatio kasvavat 
kaivoksen laajentuessa myös Kemissä.

– Myös sähkönjakeluun tulee muutoksia, kun 
uusi nostokone tulee tuhannen metrin syvyyteen. 
Maan päälle rakennetaan muun muassa uusi pää-
muuntamo. n

KAIVOSTA 
LAAJENNETTAESSA 

KAAPELOINTIEN 
PITUUDET MILTEI

KOLMINKERTAISTUVAT. 

Laajennusosan 
lisätunnelit 
kasvattavat myös 
kaapeloinnin määrää. 

Sähköasennukset ovat 
sujuneet reipasta tahtia  

ja sähkötyönjohtaja  
Ari Prusila (oik. kuva)  

on ollut tyytyväinen 
kokeneeseen  

työporukkaan. 
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EUROOPAN UNIONIN RAKENNUSTUOTEASETUKSEN (CPR) TUOMIIN MUUTOKSIIN ON 

KAAPELEIDEN OSALTA TOTUTELTU VAJAAN VUODEN AJAN. PALOTURVALLISUUTTA PARANTAVA 

CPR TOI KAAPELEILLE SUOMESSA KOLME UUTTA PALOLUOKKAA – KAAPELEITA VALITESSA 

ON NYT TÄRKEÄÄ VARMISTAA, ETTÄ NE TÄYTTÄVÄT RAKENNUSKOHTEESSA ASETETUT 

PALOLUOKKAVAATIMUKSET KAIKILTA OSIN. VANHAT POISTUNEET PALOVAATIMUKSET  

ON SYYTÄ UNOHTAA.

Teksti JUHA MAJAMÄKI | Kuva SHUTTERSTOCK

V
aikka rakennuksissa on paljon 
muutakin palavaa materiaa-
lia kuin kaapelit, muodosta-
vat ne oman tärkeän koko-
naisuutensa. Kaapeleiden 
palokuorma, niiden palon-
levittämisominaisuudet tai 

niistä syntyvä savu voivat olla palovahingon laa-
juuden tai vakavuuden kannalta ratkaiseva tekijä 
sekä henkilö- että omaisuusvahingoissa huolimat-
ta palon alkuperäisestä syttymissyystä. Lisäksi 
kaapelit kulkevat usein rakenteiden sisällä, joten 
palon havaitseminen ei aina ole helppoa ja palo 
on usein ehtinyt edetä jo pitkälle. Tukesin tilas-
tojen mukaan sähköpaloja on vuosittain noin 500 
ja trendi on ollut laskeva. Toisaalta palokuole mien 
osalta kehityssuunta on ollut päinvastainen. Vuo-
sittain palokuolemia on ollut 15–20. 

Paloturvallisen kaapeloinnin tehtävänä on yllä-
pitää kriittiset toiminnot (esimerkiksi sairaaloissa) 
ja edesauttaa pelastautumista palotilanteessa 
parantamalla näkyvyyttä, varmistaa turvalaittei-
den toiminta sekä osaltaan myös rajoittaa palon 
leviä mistä. Luonnollisesti tavoitteena on minimoi-
da vahingot ihmisille ja eläimille. Kaapeloinnilla on 
paloon liittyen myös taloudellinen ulottuvuus tur-
vallisuuden lisäksi. Tuotantokatkot saadaan mah-
dollisimman lyhyiksi palon jälkeen, kun koneille, 
laitteille ja rakennuksille aiheutuu mahdollisim-
man vähän vaurioita.

Yleisesti paloturvallisella kaapeloinnilla tar-
koitetaan joko palotilanteessa toimintakykynsä 
 säilyttävää kaapelointia (esim. Firetuf FRHF) tai 
kaapelointia, josta palossa ympäristöön vapautuu 
mahdollisimman vähän savua, lämpöä, happamia 
aineksia ja jonka palonlevittäminen on rajoitettu. 
Näille ominaisuuksille on nyt CPR:n myötä ase-
tettu omat vaatimuksensa ja testausstandardinsa. 

SUOMESSA KÄYTÖSSÄ KOLME  
CPR-PALOLUOKKAA 

Kaapeleiden paloturvallisuutta parantava ja peli-
sääntöjä selkeyttävä CPR astui voimaan noin 
vuosi sitten. Uudistuneessa SFS 6000 -standar-
dissa on yksiselitteisesti määritelty, mitä palo-
luokkia Suomessa pitää käyttää. Suomessa käy-

tössä on kolme CPR-paloluokkaa. Näistä Eca on 
ns. perustaso rakennuksissa, mutta sitä ei varsi-
naisesti luokitella paloturvalliseksi kaapeloinnik-
si. Dca-s2,d2,a2-luokkaa ei vaadita, mutta suosi-
tellaan tietyissä kohteissa (”väliinputoajaluokka”).  
Cca-s1,d1,a2 on luokka, johon kohdistuu vaati-
muksia ja joka kattaa kaikki Suomen vaatimuk-
set. Tämän luokan kaapelia vaaditaan sairaalois-
sa (lääkintätiloissa) sekä uloskäytävissä ja sitä voi 
luonnollisesti käyttää kohteissa, joissa suositellaan  
Dca-s2,d2,a2-luokkaa.

Myös jokaiselle lisäluokitukselle – savu (s), pa-
lavat pisarat (d) ja happamuus (a) – on asetettu 
minimivaatimus (mitä pienempi numero, sitä pa-
rempi suorituskyky).

Palonkestoiset FRHF-kaapelit eivät vielä kuu-
lu CPR:n piiriin. 

VAATIMUKSET KANNATTAA  
TARKISTAA HUOLELLISESTI

Vaikka SFS 6000 -standardissa selkeästi määri-
tetään minimivaatimus sille, mitä paloluokan 
 kaapelia missäkin rakennuskohteessa/-tilassa 
pitää käyttää, ei tilanne markkinoilla ole kaikil-
ta osin selvä. Sekaannusta tuntuu aiheuttavan 
etenkin Dca-luokka ja se, voidaanko sitä käyttää 
 kohteissa, joissa standardin mukaan vaaditaan 
 vähintään Cca-s1,d1,a2-luokan kaapelia. Vastaus 
on selkeä: ei voi. Monet Dca-luokan kaapelit saat-
tavat täyttää kyllä jonkun vanhan nippupoltto-
kokeen vaatimuksen, mutta eivät Cca-luokalle 
asetet tuja vaatimuksia sen paremmin itse tuot-
teen kuin koko valmistusprosessin hyväksyn-
nänkään osalta. Cca-luokka nimittäin vaatii, että 
myös tehtaiden valmistusprosessi on auditoitu 
ja hyväksytty sekä kaapeleiden palovaatimuk-
sien täyttymistä seurataan tietyin väliajoin teh-
tävillä tarkastuspoltoilla.

Dca-s2,d2,a2-luokan kaapeli ei myöskään täytä tär-
keää d1-kriteeriä. Palavien pisaroiden (d=droplets) 
osalta d2 tarkoittaa, että palavien pisaroiden osalta 
ei ole asetettu lainkaan vaatimuksia, kun taas d1-
tasossa niiden määrä on huomattavasti rajoitettu. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että d1-luokan täyt-
tävissä kaapeleissa joudutaan käyttämään kriteerit 
täyttäviä teknisesti vaativampia muoveja. 

Markkinoilla on myös Cca-luokan kaapeleita, jot-
ka eivät täytä d1-tasoa, vaan ovat d2. Näitäkään 
ei saa asentaa esimerkiksi lääkintätiloihin. Ne ei-
vät täytä minimivaatimuksia, vaikka Cca-pääluokan 
kaapeleita ovatkin. Kannattaa siis olla tarkkana ja 
lukea ne kuuluisat ”pikkupräntitkin”.

AFUMEX C-PRo TURVALLISIN VALINTA 
KAIKKIIN KOHTEISIIN 

Prysmian Group lanseerasi vuosi sitten Afumex  
C-PRo -tuoteperheryhmän, joka täyttää Cca-s1,d1,a1 
-vaatimukset. Tuotteita on nyt jo yli 250 ja Afumex 
C-PRo muodostaa ylivoimaisesti Suomen laajim-
man tarjonnan turvallisimpaan kaapelointiluokkaan. 
Valikoimaan kuuluvat niin tietoliikenne-, asennus- 
kuin voimakaapelitkin. Kaikki C-PRo-kaapelit löy-
tyvät näppärästi sahkonumerot.fi-tietokannasta 
hakusanalla ”Prysmian C-PRo”. 

Afumex C-PRo täyttää kaikki Suomen vaati-
mukset ja on siten turvallinen valinta kaikkiin 
kohteisiin. Samalla työstä tulee tältä osin yksin-
kertaista ja helppoa; työmaalla ei tarvitse halli-
ta usean eri luokan kaapeleita. Näin logistiikka-
kin on tehokkaampaa koko ketjussa. 

Laajemmin ajateltuna paloturvallisuus ulottuu 
myös kaapelin sähköteknisiin ominaisuuksiin. 
 Liian alhainen kuparimäärä kasvattaa resistans-
sia, jolloin kaapeli voi lämmetä liikaa. Säästämi-
nen eriste- tai vaippamateriaalin määrässä voi ai-
heuttaa riskin läpilyönneille ja muutenkin kaapeli 
kestää huonommin mekaanista rasitusta. Oleel-
lista on myös, että käytetyt materiaalit ovat sel-
laisia, että niiden ominaisuudet säilyvät käytön 
aikana muuttumattomina. 

Kaapeleiden paloturvallisuus on nyt noussut 
uuteen luokkaan. Samalla kun opetellaan irti van-
hoista käytöstä poistuneista ”paloluokituksista”, 
esimerkiksi F4B, on syytä muistaa, että kaik-
ki muut tuotestandardit ja pienjännitedirektiivi 
ovat edelleen voimassa. Niillä on oma roolinsa 
turvallisuuden ylläpidossa. Kun valitset Afumex 
C-PRo -kaapelin, voit olla varma, että se täyt-
tää niin sähköiset kuin paloluokkavaatimukset.

Turvallisinta on valita paras. Ja kaiken lisäksi se 
on vielä helppoakin. Kannattaa siis aina miettiä, 
mikä on oikea kohde säästää. n
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KAAPELEIDEN 
PALOTURVALLISUUS 
UUTEEN LUOKKAAN
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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

PRYSMIAN GROUP INFO  | Koonnut  OUTI JÄRVELÄ

PRYSMIAN GROUP Finlandin järjestä-
mä GRIDS-seminaari kokosi Helsinkiin 
pohjoiseurooppalaisten kantaverkko-
yhtiöiden asiantuntijoita kuulemaan 

ja keskustelemaan keski- ja suurjännitejärjestel-
mien kunnonvalvonta- ja monitorointipalveluista 
sekä niistä saaduista kokemuksista. 

Prysmian Groupin kehittämät, ilman työläitä 
kytkentöjä toimivat Pry-Cam-mittauslaitteet pai-
kallistavat keski- ja suurjänniteverkon kaapeleissa 
ja muissa komponenteissa syntyneet osittaispur-
kaukset. Pry-CamTM Grids on itsenäisesti toimiva, 
jatkuvakäyttöinen osittaispurkausmittauslaite, joka 
integroidaan mitattavaan kohteeseen. Pry-Cam- 
laitteiden avulla vauriot voidaan havaita ennen 
kuin niistä aiheutuu haittaa sähkönsiirrolle ja  
-jakelulle. 

– Mielenkiintoinen päivä herätti paljon keskus-

VERKONVALVONTA  
KIINNOSTAA  
VERKKOYHTIÖITÄ

telua, ja tällaisissa ta-
paamisissa onkin antoi-
saa päästä vaihtamaan 
kokemuksia eri mais-
sa toimivien yhtiöiden 
kanssa. Helen Sähkö-
verkko on sähkönsiirron 
luotettavuudessa maailman kärkeä, joten myös 
meillä on varmasti annettavaa muille, toteaa kun-
nossapitopäällikkö Jukka Vepsäläinen Helen Säh-
köverkko Oy:stä.

Osana päivän ohjelmaa oli vierailu Helen Säh-
köverkon sähköasemalla Viikinmäessä. Reilu vuo-
si sitten käyttöön otettuun Viikinmäen ja Suvi-
lahden väliseen 110 kV:n kaksoiskaapeliyhteyteen  
on asennettu monitorointijärjestelmä, jossa on 
integroituna Pry-CamTM Grids -osittaispurkaus-
mittaus sekä reaaliaikainen kaapeleiden lämpöti-

lanvalvonta. Prysmian Groupin toimittama ratkai-
su on ainutlaatuinen maailmallakin. 

– Mittaustuloksiin perustuvat tiedot auttavat 
suunnittelemaan verkon ennakoivaa kunnossapi-
toa ja tulevia investointeja. Toistaiseksi yhteys  
on ollut käytössä vain tarvittaessa, mutta jatkos-
sa saamme kerättyä jatkuvampaa kokemusta  
järjestelmästä.  

– Vastaavia ratkaisuja nähdään tulevaisuudes-
sa varmasti muuallakin etenkin kriittisissä siirto-
yhteyksissä, joissa ei sallita käyttökeskeytyksiä, 
Vepsäläinen uskoo. n

AMMATTITAIDON Suomen mestaruuksista 
kilpaili tänä vuonna yli 400 nuorta 45 eri 
lajissa. Tampereen  Messu- ja Urheilukes-

kuksessa 14.–17.5.2018 järjestetty Taitaja2108-ta-
pahtuma keräsi paikalle yli 50 000 kävijää. 

Taitaja-tapahtuma on koulutusalan suurin vuo-
sittainen tapahtuma Suomessa. Tapahtuman ta-
voitteena on edistää ammatillista koulutusta ja 
osaamista. 

Ammattitaitokilpailuun voivat osallistua alle 21- 
vuotiaat ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. 
Kilpailutehtävät pyritään suunnittelemaan niin, 
että vastaavat mahdollisimman hyvin oikeaa työ-
ympäristöä. 

Prysmian Group tuki kilpailuja tänäkin vuonna 
lahjoittamalla sähköasennuslajin kaapelit loppu-
kilpailuun ja niitä edeltäneisiin semifinaaleihin. 
Lahjoituksilla halutaan kannustaa nuoria kehittä-
mään ammatillista osaamistaan. 

SM-TASON ASENNUKSIA

Sähköasennuksen SM-kultaa vei 
lieksalainen Juha Korhonen. 

PRYSMIAN GROUPIN Safe Cables on the Road -kiertue  
on jälleen huhtikuusta lähtien kiertänyt Suomea.  
Kiertue jatkuu lomatauon jälkeen pitkälle syksyyn. 

Voit ottaa yhteyttä oman alueesi myyntipäällikköön  
ja tiedustella traileria omaan tapahtumaasi.

Trailerkiertue on konkreettinen tapa lisätä ymmärrystä 
kaapeleiden paloturvallisuudesta. Trailerissa tehtävät  
polttokokeet näyttävät selkeästi, miten perinteinen  
kaapeli palaa ja savuaa verrattuna halogeenittomaan,  
palosuojattuun Afumex C-PRo -tuoteperheen kaapeliin. n

TRAILERKIERTUE 
JATKUU ELOKUUSSA

TÄMÄNVUOTINEN Hyvinvointia sähköllä – visio 2030 -seminaari vakuutti  
yli 200 päättäjää, vaikuttajaa ja asiantuntijaa siitä, että Suomella on erin-
omaiset mahdollisuudet nousta älykkään sähköistyksen mallimaaksi.

Esitykset ja puheenvuorot osoittivat, että Suomessa on jo nyt kansainvä-
lisen tason näyttöjä niin innovaatioista kuin laajamittaisesta liiketoiminnas-
takin. Maailmanluokan saavutuksia löytyy esimerkiksi kiinteistön älykkäiden 
energiajärjestelmien ja sähköisen liikenteen osa-alueilla. 

Seuraavaksi on yhdessä otettava käyttöön uudet digitalisaation ja teko-
älyn tarjoamat mahdollisuudet sekä tehtävä rohkeita yhteiskunnallisia linjauk- 
sia. Koulutustaso sekä into ottaa uutta teknologiaa käyttöön ovat korkealla 
tasolla, ja yhteiskunta tukee kokeiluja, seminaarissa todettiin. n

Päivän aikana vierailtiin myös Helen 

Sähköverkon sähköasemalla Viikinmäessä.  

SUOMESTA ÄLYKKÄÄN 
SÄHKÖISTYKSEN  
MALLIMAA

Varmistathan, että saat edelleen 
uutiskirjeemme! Lähettämällä 
sähköpostin osoitteeseen fi-info@
prysmiangroup.com ja kirjoittamalla 
aihekenttään ”kyllä” saat jatkossakin 
uutiskirjeemme sähköpostiisi.

TILAA 
UUTISKIRJEEMME 

Sähköasennuksen finaalissa kilpaili tänä vuonna 
yhdeksän nuorta. Arvostelussa otettiin huomioon 
etenkin turvallinen työskentely, alaa koskevien sää- 
dösten noudattaminen ja laadukas lopputulos.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Rive- 
rian Juha Korhonen vei kisassa kultaa ja Valtteri 
Kärki hopeaa. Pronssille sijoittui Juha Pitkänen 
Oulun ammattiopisto OSAOsta. n

mailto:fi-info@prysmiangroup.com
mailto:fi-info@prysmiangroup.com
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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

Valo- ja  
kuparikaapelit,  
ohjaus- ja automaatiokaapelit 

Juha Routola
kehitysteknikko
puh. 010 566 4390
 040 731 6004

Valokaapelitarvikkeet

Hannu Väätämöinen
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 010 566 3298
 040 587 6757

FTTH-ratkaisut, 
rakennusten tietoverkot

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            
 040 562 6603 

Olli Anttonen
myyntijohtaja
puh. 010 566 2603 
 050 438 0051

Myynti ja markkinointi

Vienti

Joonas Lahti
myyntipäällikkö
puh. 050 412 6169

Pio Lim
vientipäällikkö
puh. 010 566 2872
 040 729 0064 

Jukka Laaja
myyntipäällikkö
puh.  010 566 2253
 040 641 6481

Kotimaan myynti

Aki Ranta
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2734
 050 539 4575

Katja Seppä
myyntipäällikkö
puh.  010 566 2808 
        040 582 2119 

Martti Torikka
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2351
 0400 318 110

Kaapelivarusteet  
ja asennustoiminta

Sirkku Laine
puh. 010 566 3722 

Juha-Petteri Hyyryläinen
puh. 010 566 4591

Katrine Kinnunen
puh. 010 566 2606  
 040 749 2802 

Marjaana Haahtela
puh. 010 566 3705
 040 620 3232

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

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

mailto:etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com
http://www.prysmiangroup.fi
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CPR 
Cca

Prysmian Group on tuonut markkinoille kattavan ja 
jatkuvasti täydentyvän valikoiman halogeenittomia 
paloturvallisia C-PRo-kaapeleita. Ne täyttävät CPR- 
rakennustuoteasetuksen määräykset ja kaikki uudet 
Suomen palokäyttäytymisvaatimukset (SFS 6000).

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

Turvallisinta valita paras. Tietysti Prysmian Groupilta.

Turvallisuus on kaikkien oikeus.
Laajin valikoima halogeenittomia paloturvallisia Suomen  
CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita.


