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Prysmian 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  

energia- ja telekaapeleiden sekä kaapeli-

järjestelmien toimittaja, jonka liikevaihto on  

7 miljardia euroa. 

Prysmian Groupilla on 19 000 työntekijää  

50 maassa sekä 89 tehdasta. 
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ASIAKASTA 
KUUNNELLEN 
KULUNEENA VUONNA olemme jälleen vahvis- 
taneet tuotteistoamme ja osaamistamme.  
Olemme tuoneet markkinoille niin Suomessa 
kuin muuallakin konsernissa kehitettyjä  
tuotteita. Konsernin uusin 40 miljoonan euron 
investointi Pikkalaan puolestaan vahvistaa  
entisestään asemaamme muovieristeisten  
merikaapeleiden osaajana globaalilla tasolla.

Tuotekehityksemme lähtökohtana ovat  
standardinmukaisuus sekä kunkin käyttökoh-
teen erikoisvaatimukset. Näin tuotteidemme 
ominaisuudet perustuvat tutkittuun tietoon ja 
pitkäjänteiseen yhteiseen tekemiseen. 

Suomessa kehittämämme halogeeniton 
asennuskaapeli AFUXTM Pro ja konsernissa kehi-
tetty täysin kierrätettävä P-Laser-keskijännite-
kaapeli yhdessä ElaspeedTM- ja Coldfit-varustei-
den kanssa mahdollistavat jo nyt rakentamisen 
tulevaisuuden vaatimuksilla. P-Laser-pilottiasen-
nuksesta voit lukea enemmän seuraavilta sivuilta. 
Uskomme asiakkaidemme olevan erittäin  

tyytyväisiä tähän uudenlaiseen tuotteeseen. 
Verkonrakennuspuolella maakaapeliverkon 

investoinnit jatkuvat pitkäjänteisesti ja varmis-
tavat tulevaisuudessa entistä luotettavampaa 
sähkönjakelua kuluttajille.

Oman mausteensa tulevalle vuodelle  
tuo rakennustuoteasetus CPR vai-
kutuksineen. Pidämme asiak-
kaitamme ajan tasalla raken-
nustuoteasetuksen tuomista 
muutoksista ja autamme kai-
kessa aiheeseen liittyvässä. 

Kiitokset yhteistyöstä  
kuluneen vuoden osalta. 
 
Rauhallista joulun  
aikaa ja menestystä  
vuodelle 2016!

Olli Anttonen
Myyntijohtaja
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ton toimituksista keväällä 2014 noin 730 miljoonan euron sopimuk-
sen, jonka mukaan Prysmian Group suunnittelee, valmistaa ja asen-
taa merituulipuiston kaapelit. 

Prysmian Groupilla on meneillään useita mittavia tuulipuisto- 
projekteja myös Tanskassa, Hollannissa ja Englannissa. Yhtiö ra-
kentaa lisäksi suurjännitetasavirtayhteyksiä  
Saksan laajoihin BorWin2-, HelWin1-, HelWin2- 
ja SylWin1-merituulipuistoihin, joihin toimite-
taan Pikkalassa valmistettuja kaapeleita. 

PIKKALASTA KORKEAN  
TEKNOLOGIAN OSAAMISKESKUS

Prysmian Group on investoinut suomalaisteh-
taisiin säännöllisesti ja pitkäjänteisesti, sillä 
Suomi on konsernille erittäin tärkeä. 

Nyt tehty lisäinvestointi vahvistaa entises-
tään Pikkalan asemaa konsernin meri- ja suur-
jännitekaapeleiden toimittajana. 

– Viiden viime vuoden aikana Prysmian-konserni on sijoittanut 
Suomeen noin 100 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 investointien ko-
konaismäärä oli konsernissa globaalisti 143 miljoonaa. Summasta 
40 miljoonaa euroa käytetään Pikkalan erittäin edistyksellisellä kaa-
pelinvalmistusteknologialla varustetun osaamiskeskuksen rakenta-
miseen. On selvää, että Suomi ja täällä olevat tehtaat ovat erittäin 
tärkeitä Prysmian-konsernille, toteaa Prysmian Finlandin toimitus-
johtajana syyskuussa aloittanut Massimiliano Livigni.

PIKKALAN ASEMA 
KONSERNIN MERI-  
JA SUURJÄNNITE-

KAAPELEIDEN  
TOIMITTAJANA  

VAHVISTUU 
ENTISESTÄÄN.

Livignin mukaan uuden, maailmanlaajuisestikin katsoen huip-
puteknologiaa edustavan merikaapelituotantolinjan ansiosta vien-
nin osuuden Prysmian Finlandin liikevaihdosta odotetaan kasvavan. 

– Suomen tämänhetkistä taloustilannetta ajatellen vienti on erit-
täin tervetullutta. Olemme todella tyytyväisiä voidessamme antaa 

tähän oman panoksemme, Livigni sanoo. 

SUOMALAISTEHTAAT  
PALVELEVAT KOTIMAISIA  
JA KANSAINVÄLISIÄ ASIAKKAITA

Pikkalan tehtaan tavoin myös Oulussa sijaitse-
va Ruskon tehdas palvelee sekä kotimaisia että 
kansainvälisiä asiakkaita. Asennus- ja matkapu-
helinverkon kaapeleita sekä valokaapelitarvik-
keita valmistava Ruskon tehdas on merkittävä 
toimittaja sekä Suomessa että Pohjoismais-
sa. Viime vuosina tehtaaseen on siirretty tuo-
tantoa sekä Pikkalasta että konsernin muista 

pohjoismaisista tehtaista. 
Kummassakin tehtaassa on myös tehostettu tuotantoa. Meri- ja 

suurjännitekaapeleiden lisäksi pien- ja keskijännitekaapeleita val- 
mistavassa Pikkalassa on muun muassa nostettu Wiski®-keskijän-
nitekaapeleiden tuotantokapasiteettia ja Oulussa parannettu tuo-
tantolinjoja uudistamalla laitteita. 

Niin perinteisten kuin uusienkin tuotteiden kehittämiseen panos-
tetaan jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. n

P
rysmian Group laajentaa noin 40 miljoonan euron li-
säinvestoinnilla Pikkalan merikaapelitehdasta jo tois-
tamiseen muutaman vuoden sisällä. 

Vuonna 2012 vihittiin käyttöön konsernin edellinen 
suuri investointi, merikaapelitehtaan 40 miljoonan eu-
ron laajennusosa. Investoinnin jälkeen tehtaassa on 

voitu valmistaa jopa 400 kV:n tasa- ja vaihtojännitemerikaapeleita 
erittäin pitkinä pituuksina.

Merikaapelitehtaan uusimman investoinnin valmistuttua tehtaassa 
on mahdollista valmistaa kolmivaiheisia suurjännitekaapeleita aina 
400 kV:n jännitetasoon saakka. Laajennusosan rakentaminen alkoi 
tammikuussa 2015 ja tuotanto päästään käynnistämään vuoden lop-
puun mennessä. Kaapelitoimitukset tehtaalta aloitetaan vuonna 2016.

Tehtaan valmistamia kolmivaiheisia 220 kV:n suurjännitemerikaa-
peleita toimitetaan muun muassa Itämerelle saksalaiseen Westlich 
Adlergrund -merituulipuistoon. Prysmian Group solmi merituulipuis-

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP ja OLLI HÄKÄMIES

PRYSMIAN GROUP ON VIIME VUOSIEN AIKANA 
INVESTOINUT SUOMEEN YHTEENSÄ NOIN 

100 MILJOONAA EUROA. MERIKAAPELITEHTAAN 
UUSIN, 40 MILJOONAN EURON LAAJENNUSOSA 

VALMISTUU VUODEN LOPPUUN MENNESSÄ JA 
UUDEN VAATIVAN KAAPELITYYPIN TOIMITUKSET 

ALOITETAAN VUODEN 2016 ALUSSA. 

PIKKALAN TEHTAAN  
40 MILJOONAN 
INVESTOINTI PIAN VALMIS
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SUOMEN SUURIN SÄHKÖNSIIRTOON KESKITTYVÄ 
YRITYS CARUNA ON HILJATTAIN KESKITTÄNYT 
KAIKEN VERKOISTAAN PURETTAVAN 
MATERIAALIN KIERRÄTYKSEN YHDELLE 
PALVELUNTARJOAJALLE. OSTOPÄÄLLIKKÖ  
KIRSI PYRRÖ USKOO, ETTÄ KIERRÄTETTÄVYYS JA 
VIHREÄT ARVOT OVAT TULEVAISUUDEN  
VERKONRAKENTAMISESSA YHÄ TÄRKEÄMPIÄ.

Teksti MATTI VÄLIMÄKI  |  Kuva OLLI HÄKÄMIES

|  5 KYSYMYSTÄ  |

KIRSI PYRRÖ, OSTOPÄÄLLIKKÖ, CARUNA 

MATERIAALIEN KIERRÄTYKSESTÄ

1  Miten verkoista purettavien  
materiaalien kierrätys alalla  
yleensä hoidetaan?
Yksi toimintatapa on se, että verkoista 
purettava materiaali jää urakoitsijalle, 

joka kierrättää materiaalit omien väyliensä  
kautta. Esimerkiksi monet metalliromun kierrät-
tämiseen erikoistuneet yritykset ovat kiinnos- 
tuneita purettavista komponenteista – mekin 
saamme yrityksiltä asiaan liittyviä kyselyitä 
usein. Purkutöissä syntyy kuitenkin paljon myös 
sellaista materiaalia, jolla ei ole rahallista arvoa, 
mutta jonka kierrätyksestä on huolehdittava.

Yleistä on myös se, että verkkoyhtiöt ostavat 
materiaalien kierrätyksen kokonaispalveluna.

2Miten Caruna järjestää  
purettavien materiaalien  
kierrätyksen?
Meillä on tällä hetkellä kaiken  
kattava laaja sopimus Kuusakosken 

kanssa. Kuusakoski toimittaa työmaille keräys-
astiat eri lajikkeille, noutaa astiat niiden täytyt-
tyä pois ja huolehtii materiaalien kierrätyksestä.  
Tällaisia purkutyömaita on jo useita.

Kuusakoski toimittaa työmaille säiliöt  
muun muassa metalleja, muuntajamateriaa- 
leja, posliinia ja sekajätteitä varten. Myös  
pylväät, jotka on luokiteltu ongelmajätteeksi,  
kerätään erikseen. 

Olemme kierrättäneet aiemminkin mate- 
riaalimme ja raportoineet kierrätettävät  
materiaalit. Koemme kuitenkin, että kattava  
palvelusopimus alan ammattilaisen kanssa  
varmistaa, että materiaalien kierrätys sujuu  
kaikissa tilanteissa asianmukaisesti.

3Miten Carunassa muutoin  
huomioidaan hiilijalanjälki  
verkonrakentamisessa?
Hiilijalanjälki huomioidaan ja  
sitä seurataan kaikessa päätöksen- 

teossamme. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä  
voisi mainita vaikkapa sen, että käytämme  
investointikohteissamme vain uusia ekomuun-
tajia, joissa on aikaisempaa pienemmät häviöt. 

Seuraamme jatkuvasti, mitä alalla tapahtuu  
ja mietimme, miten voisimme saada uusien 
komponenttien ympäristövaikutuksesta  
mahdollisimman pienen.

4Millainen merkitys  
materiaalien kierrätettävyydellä 
on päätöksenteossanne?
Pyrimme tietenkin siihen, että  
materiaalit olisivat mahdollisim-

man kierrätettäviä. Pidämme erittäin tärkeänä 
sitä, että valmistajat pystyvät tarjoamaan  
kierrätettäviä tuotteita.

Esimerkiksi Prysmian Groupin uusi, täysin 
kierrätettävä P-Laser-keskijännitekaapeli on 
meille jo tuttu ja tutkimme parhaillaan tarkem-
min, miten pystymme sitä hyödyntämään. 

5Tuleeko ympäristön huomioi- 
minen kasvamaan tulevaisuuden  
verkkoja rakennettaessa?
Ehdottomasti. Uskon, että se  
tulee näkymään alalla laajasti.  

Carunan vastuullisuustyön pohjaksi olemme  
tehneet olennaisuusanalyysin, jonka paino- 
pistealueilla oleviin asioihin, kuten toimitus- 
varmuuteen, turvallisuuteen tai materiaalivalin-
toihin, kiinnitämme myös jatkossa erityistä huo-
miota. Näin voimme huomioida myös ympäris-
tön toiminnassamme mahdollisimman hyvin. n

Aitoa Wiskiä® Pikkalasta.

www.prysmiangroup.fi

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

Prysmian Groupin Wiski®-tuoteperheeseen kuuluvat: 
perinteinen maakaapeli AHXAMK-W WISKI®, moni-
käyttökaapeli AHXAMK-WM MULTI-WISKI™ sekä kevyt 
ja edullinen AHXAMK-WP WISKI PLAIN™. Kaapeleita 
voidaan asentaa maahan, veteen ja ilmaan. Ne kaikki 
sopivat myös aurattavaksi.
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CPR:n että sille muuten asetetut vaatimukset. Ei 
siis voi olla ”omaa” CE-merkkiä pienjännitedirek-
tiiville ja toista CPR-mukaisuudelle. 

Valmistajan tai maahantuojan pitää lain mu-
kaan varmistaa, että tuotekohtainen DoP on aina 
saatavilla paikallisella kielellä joko paperisena tai 
sähköisenä versiona. CE-merkki kiinnitetään pak-
kaukseen, siis kelaan, lavaan, nippuun tai pahvipak-
kaukseen. Itse kaapelissa sitä ei saa olla. Kaapelin 
vaipassa voidaan toki ilmoittaa kaapelin CPR-pa-
loluokka. Pakkauksessa olevasta CE-merkistä, tai 
paremminkin etiketistä, käy ilmi mm. standardi, 
valmistaja, tuote, yksilöivä DoP-viite, kaapelin tar-
koitettu käyttökohde ja CPR-paloluokka. 

 
MISSÄ MENNÄÄN NYT

CPR:n mukaista CE-merkintää saa kaapeleissa al-
kaa käyttää 1.7.2016, ei aikaisemmin. Siirtymäaika 
on yksi vuosi, mikä tarkoittaa, että 1.7.2017 alkaen 
vain CPR:n mukaisia kaapeleita saa toimittaa mark-

u

kinoille. Jo jakelukanavassa olevia kaapeleita voi-
daan kuitenkin voimassa olevan tulkinnan mukaan 
edelleen asentaa ja käyttää. Samaa toimintatapaa 
on Suomessa noudatettu muidenkin CPR:n piiriin 
kuuluvien rakennustuotteiden osalta. 

Suomen kannalta tilanteen tekee hankalaksi se, 
että vielä ei tiedetä, mitä CPR-paloluokkia Suomes-
sa tullaan vaatimaan, eikä myöskään käyttökohtei-
ta. Ruotsissa kansalliset päätökset on jo tehty ja 
koko ketju tietää, mihin suuntaan mennään. Suo-
messa on ehdotettu otettavaksi käyttöön samat 
pääpaloluokat C, D ja E kuin naapurissakin. Suo-
messa päätöstä odotetaan ja se kuuluu Ympäris-
töministeriön toimialaan.

Nyt pienjännitesähköasennuksiin liittyvät vaa-
timukset on määritelty SFS 6000 -standardisar-
jassa. Se on uusiutumassa vuoden 2017 loppuun 
mennessä. Rakennusmääräyskokoelma puoles-
taan uusiutuu vuoden 2018 aikana. Nämä olisi-
vat luonteva paikka määrittää myös kaapeleiden 

CPR:n paloluokkavaatimukset ja käyttökohteet. 
Valitettavasti aikataulu ei anna tähän mahdolli-
suutta. Koko ketju kaapelin valmistuksesta asen-
nuksiin tarvitsee tietoa pikimmiten. Ensimmäi-
senä luonnollisesti kaapelivalmistajat tarvitsevat 
varman tiedon, mitä kaapeleita Suomessa jatkos-
sa asennetaan. 

SILTA YLI SIIRTYMÄKAUDEN

Jotta siirtymäkauden alkaessa tiedetään, miten 
toimitaan, tavoitteena on määrittää Suomen CPR-
paloluokat ja niiden vastaavuudet nykyisten vaati-
musten kanssa Rakennustuotteiden SFS 7000 -so-
veltamisstandardisarjassa. Samaa toimintamallia 
on käytetty muissakin CPR:n alaisissa rakennus-
tuotteissa. Mahdolliset muutokset käyttökohtei-
siin tulisivat sitten myöhemmin joko SFS 6000:aan 
ja/tai rakentamismääräyskokoelmaan. Kaapelei-
den palovaatimuksia käsittelevä SFS 7000 -sar-
jan standardi olisi siis luonteeltaan väliaikainen.

Se, että linjaus Suomessa käytettävistä palo-
luokista ja käyttökohteista saadaan tehtyä, on en- 
siarvoisen tärkeää. Näin päästään mahdollisimman 
jouhevasti paloturvallisuutta uhraamatta siirtymä-
kauden yli ja aina siihen asti, että SFS 6000 val-
mistuu. Koska CPR on laki, se pyyhkii kaikki aikai- 
semmat kaapeleille asetetut paloturvallisuusvaati-
mukset tieltään. Jos paloluokkia ja käyttökohteita 
ei linjattaisi, otettaisiin aimo harppaus turvallisuus-
takapakkia; mitään määräyksiä ei olisi. 

CPR ei ole vain tuotetekninen asia. Sähkösuun-
nittelijoilla pitää olla tieto CPR:n asettamista vaa-
timuksista. Saman tiedon pitää luonnollisesti olla 
sähköurakoitsijallakin. Myös sähkötukkuliikkeiden 
satapäiset myyntiorkesterit hamuavat tietoa, jotta 
loppuasiakasta osataan palvella oikein. Niin ikään 
varastohallinta tuo haasteensa. Iso kysymys on 
se, joudutaanko CPR:n takia uusimaan sähkönu-
meroita. Toivottavasti tähän rumbaan ei jouduta.

EDELLÄKÄVIJÄ  
JA PARAS KUMPPANI 

Me Prysmian Groupissa haluamme olla edelläkä-
vijä myös CPR-asioissa. Käytitpä sitten Draka- tai 
Prysmian-brändin tuotteita, meiltä saat vaatimuk-
sen mukaiset kaapelit ja mielellämme neuvomme 
CPR-asioissa. ”Mis sie tarvitset oikei hyvvää CPR-
osaajaa. Täs siul on sellane.” 

T
ämän vuoden heinäkuussa EU:n 
virallisessa lehdessä siirtymäaika 
määriteltiin alkavaksi jo 1.12.2015, 
mutta nyt marraskuussa ilmoitet-
tiin 7 kuukauden myöhentämises-
tä, lähinnä lakiteknisistä syistä. Itse 

vaatimuksiin ei muutoksia tullut.
CPR koskee kaikkia rakennuksiin (myös teolli-

suusrakennukset) kiinteästi asennettavia energia- 
ja tiedonsiirtokaapeleita. Myös tietyt infraraken-
tamisen kohteet kuten tunnelit kuuluvat CPR:n 
piiriin. CPR ei huomioi jänniteluokkia. Koska ky-
seessä on asetus, on se jäsenvaltioita sitova laki.

CPR asettaa vaatimuksia kaapeleiden käyttäy-
tymiselle palotilanteessa (EN 50575, ”reaction 
to fire”). Se ei siis vaikuta kaapeleiden sähköi-
siin ominaisuuksiin; pienjännitedirektiivi ja muut 
vaatimukset ovat edelleen voimissaan. Paikallisil-
la standardeilla on edelleen vahva merkitys, koska 
ne kattavat eri alueita kuin CPR. 

CPR:ssä kaapeleista mitattavia ominaisuuksia 
ovat mm. palon eteneminen, savun muodostumi-

Teksti JUHA MAJAMÄKI | Kuvat Shutterstock

CPR – 
PALOTURVALLISUUS 
ON YHTEINEN ASIA

EUROOPAN UNIONIN RAKENNUSTUOTEASETUKSEN (CPR, CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION) TAVOITTEENA  
ON PARANTAA TURVALLISUUTTA PALOTILANTEISSA JA SELKEYTTÄÄ ERI VAATIMUSTASOT EU:N ALUEELLA. 

 CPR ASTUI VOIMAAN 1.7.2013. KAAPELEIDEN OSALTA AIKATAULU SIIRTYI, KOSKA KAIKKI KAAPELEITA  
JA NIIDEN TESTAUSTA KOSKEVAT STANDARDIT EIVÄT VIELÄ TUOLLOIN OLLEET VALMIIT. NYT AIKATAULU  

KAAPELEIDEN OSALTA ON PÄÄTETTY JA VUODEN MITTAINEN SIIRTYMÄKAUSI ALKAA 1.7.2016. 

nen, lämmön tuotto ja myrkyllisten aineiden tuotto 
ja sen kasvunopeus. CPR ei vielä tässä vaiheessa 
koske palonkestoisia FRHF-kaapeleita (”resistance 
to fire”), vaan niiden osalta saamme odottaa vielä 
ainakin vuoden lisää. 

HARMONISOIDUT KAAPELILUOKAT  
JA NIIDEN SOVELTAMINEN

Asetuksessa voidaan nähdä kaksi ulottuvuutta. 
EU:n tasolla on harmonisoitu kaapeleiden seitse-
män europaloluokkaa Aca–Fca. Viite ”ca” tarkoit-
taa kaapelia. A-paloluokka edustaa korkeinta pa-
loturvallisuustasoa, kun taas F-paloluokalle ei ole 
asetettu erityisiä vaatimuksia. Lisäksi paloluokil-
le on olemassa lisäkriteereitä, joilla voidaan tar-
kemmin määritellä kolmea ominaisuutta paloti-
lanteessa: savunmuodostus (s), happamuus (a) 
sekä palavat pisarat (d). Myös näille on useampi 
vaatimustaso. Kaapelin CPR-paloluokitus voi siis 
esimerkiksi olla muotoa Dca, s2, d2, a2. Europalo-
luokat lisämääreineen ja niiden vaatimukset ovat 
samat koko EU:n alueella. 

Toinen ulottuvuus on kansallinen. Kukin maa 
päättää itse paloturvallisuustasostaan eli siitä, 
minkä paloluokan kaapeleita on minkinlaisessa ra-
kennuksessa tai rakennuksen osassa käytettävä. 

CE-MERKKI TESTATUN  
TURVALLISUUDEN TAKEENA

Valmistaja vastaa siitä, että kaapeli täyttää luva-
tun CPR-paloluokan vaatimuksen. Jokaiselle kaa-
pelille on oltava suoritustasoilmoitus (DoP, Decla-
ration of Performance). Tämä voidaan laatia vain, 
jos kaapeli on läpäissyt CPR-hyväksytyn testaus-
laitoksen kaapelille tekemän standardin mukai-
sen polttokokeen. Niin ikään vaaditaan tyyppikoe 
sekä valmistajan oma laadunvarmistus. Paloluo-
kat A-C vaativat lisäksi tehdasauditoinnin sekä jat-
kuvan seurannan, jota toteutetaan muun muassa 
näytteiden avulla. F-paloluokassa riittää tyyppikoe 
sekä valmistajan oma laadunvarmistus. 

CPR:n mukaisen kaapelin tunnistaa CE-merkistä. 
CE-merkkiä saa CPR:n alaisissa kaapeleissa käyttää 
vain ja ainoastaan, jos kaapeli täyttää sekä kaikki 
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Sähköä Kanaalisaarille
Prysmian Group suunnittelee, toimittaa ja asentaa 90 kV:n vaihto-
virtasuurjänniteyhteyden Ranskan mantereelta Kanaalisaarten suurim-
malle saarelle, Jerseylle. Avaimet käteen -toimitukseen sisältyy 28 kaa-
pelikilometrin lisäksi verkkokomponentteja ja liitostöitä.

Prysmian Group on toimittanut yhteyden Ranskasta Kanaalisaarille 
 jo vuonna 2014, jolloin meri- ja maakaapeleita asennettiin yhteensä  
42 kilometriä. 

1728-kuituista  
valokaapelia Sydneyyn 
Prysmian Group on toimittanut aust-
ralialaiseen datakeskukseen Sydneyyn 
FlexTube®-kaapeleita, jotka ovat suuri-
kuituisimpia tähän saakka koskaan  
valmistettuja valokaapeleita.

Nyt toimitetuissa FlexTube®-
valokaapeleissa on peräti 1728-kuitui-
nen rakenne, joka on toteutettu Prysmian 

Groupin kehittämillä erittäin taivutussietoisilla BendBrightXS-kuiduilla. 
Kaapelien halkaisija on vain 23 millimetriä.

Innovatiiviseen mikromoduuliin perustuvat FlexTube®-kaapelit  
tekevät mahdolliseksi erittäin suurikuituisten kaapelirakenteiden toteu-
tuksen. FlexTube®-kaapeleiden kuidut ovat halkaisijaltaan erittäin pie-
nissä, joustavalla päällikerroksella valmistetuissa mikromoduuleissa.  
Vähän tilaa vievät, taipuisat ja helposti käsiteltävät kaapelit sopivat eri-
tyisesti optisen liityntäverkon sovelluksiin. 

|  PRYSMIAN GROUP HUIPULLA  |

u Prysmian Group suunnittelee, toimittaa ja asentaa merikaapeli-
yhteyden manner-Kiinasta Etelä-Kiinan merellä sijaitsevalle Haina-
nin saarelle. Prysmian Group vastaa myös yhteyden käyttöönotosta. 

Uusi kaapeliyhteys rakennetaan olemassa olevan, mantereella  
sijaitsevan Guangdongin maakunnan ja Hainanin sähköverkot 
 yhdistävän 500 kV:n kaapeliyhteyden rinnalle.

Uusi yhteys parantaa merkittävästi sähkön toimitusvarmuutta 
maakuntien välillä. Siirtokapasiteetin kasvaminen hyödyttää  
etenkin Hainanin saaren länsiosaan rakennettavaa ydinvoimalaa.  
Voimalan ja uuden kaapeliyhteyden yhdessä varmistama sähkön-
tuotanto edistää Kiinan Havaijiksikin kutsutun Hainanin kehittymis-
tä kansainväliseksi matkailukohteeksi.

Vuoden 2019 alussa käyttöön otettavan yhteyden pituus on  
32 kilometriä. Yhteys otetaan käyttöön aluksi vaihtovirralla, mutta 
kaapelit suunnitellaan niin, että sähköä voidaan toimittaa myös ta-
savirtayhteydellä.

Sopimuksen arvo on yli 130 miljoonaa euroa. 

Merikaapeliyhteys  
manner-Kiinasta  
Hainanin saarelle

u Prysmian Group raken-
taa Norjan ja Englannin välil-
le 740 kilometrin pituisen ta-
savirtamerikaapeliyhteyden. 
Yhteys on ensimmäinen mai-
den välille rakennettava säh-
könsiirtoyhteys ja samalla pi-
sin koskaan rakennettu  
tasavirtamerikaapeli-
yhteys. Merkittävä hanke  
mahdollistaa uusiutuvan 

energian siirron maiden välillä ja lisää huomattavasti sähkönsaannin  
varmuutta. Hanke on myös tärkeä osa Euroopassa toteutettavaa verkko-
strategiaa, jolla pyritään alentamaan sähkön hintaa ja tarjoamaan puh-
taampaa energiaa. Lisäksi hankkeella korvataan ikääntyneitä sähkölaitok-
sia, jotka Englannissa poistetaan käytöstä lähivuosina.

Prysmian Group toimittaa projektia varten kaikkiaan noin 940 kilometriä 
meri- ja maakaapeleita. Sopimuksen arvo on noin 550 miljoonaa euroa. 

Yhteys on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021. 

Suurjänniteyhteys  
Norjan ja Englannin välille   

u Prysmian Group on solmi-
nut sopimuksen voimakaape-
leiden sekä optisten kaapelei-
den toimittamisesta Niagaran 
tuulipuistohankkeeseen  
Yhdysvaltoihin. 

Niagaran tuulipuisto on  
Yhdysvaltojen viidenneksi suu-
rin tuulipuisto. Sen 230 MW:n 
sähköntuotantokapasiteetilla 
voidaan toimittaa sähköä  
70 000 talouteen. 

Prysmian Group toimittaa 
tuulipuistoon 25 kilometriä 
138 kV:n maakaapeleita, 650 

kilometriä 35 kV:n keskijännitekaapeleita sekä suurjännitekaapelei-
den varusteita. Puistoon toimitettavilla optisilla kaapeleilla kerätään 
ja välitetään tietoa tuuliolosuhteista puiston 77 turbiinilta. 

Sopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa. 

Kaapeleita  
Niagaran tuulipuistoon
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C
PR:n tuloon on valmistauduttu jo vuo- 
sien ajan, mutta Prysmian Group on työs-
kennellyt kaapeleiden paloturvallisuuden 
eteen pitkään jo ennen rakennustuote-
asetuksen syntymistäkin. Esimerkiksi 

kaapeleiden palo-ominaisuuksia ja käyttäytymis-
tä palotilanteessa on testattu ja tutkittu laajasti 
ja materiaalitestauksissa olemme pitkään tehneet 
yhteistyötä myös yliopistojen kanssa. Olemme jat-
kuvasti myös laajentaneet palosuojattujen, halo-
geenittomien ja vähän savuavien kaapeleidemme 
valikoimaa, muistuttaa tuoteryhmäpäällikkö Toni 
Suomela Prysmian Groupista.

CPR tuo nyt kaapeleiden palovaatimuksiin läpinä-
kyvyyttä, mikä varmistaa markkinoilla olevien tuot-
teiden laatua ja sitä kautta ihmisten turvallisuutta. 

– Yksi CPR:n tärkeimmistä tavoitteista on sel-
keyttää vaatimuksia ja varmistaa, että vain stan-
dardin mukaisia tuotteita asennetaan, Suomela 
huomauttaa. 

VUOSIEN TYÖ TAKANA

Prysmian Group on työskennellyt jo vuosia varmis-
taakseen, että koko toimitusketju voi siirtyä mah-
dollisimman sujuvasti CPR:n mukaisiin tuotteisiin. 

– Konsernissa työskentelee asian parissa paljon 
ihmisiä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopas-
sa. Työhön osallistuvat tiiviisti myös konsernin tut-
kimuskeskukset.

Kaapelien palotestauksia ja polttokokeita on teh-
ty jo yli 10 vuoden ajan niin konsernin omissa hank-
keissa kuin yhteistyöprojekteissa eurooppalaisten 
kaapelivalmistajien kanssa. 

– Yhteisissä hankkeissa on muun muassa selvi-
tetty, millä perusteella voidaan taata, että kaape-
liperheiden kaikki kaapelit ja niiden poikkipinnat 
läpäisevät vaadittavat CPR-palotestit. 

Työssä ovat koko ajan olleet mukana myös ulko-
puoliset testauslaboratoriot, kuten Suomen VTT:tä 

vastaava ruotsalainen SP eli Technical Research In-
stitute of Sweden. 

– SP on ollut asiassa erittäin aktiivinen, ja tulee 
luultavimmin myös olemaan yksi eurooppalaisis-
ta hyväksytyistä testaus- ja sertifiointilaitoksista. 

– Prysmian Group on niin ikään mukana kaape- 
lien standardointityössä niin kansallisella kuin Euroo- 
pankin tasolla, huomauttaa tuotekehityspäällikkö  
Camilla Sandström. 

Sandström on itse osallistunut Suomen edustaja-
na työryhmiin, jotka kehittävät kaapelien polttokoe-
standardeja Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti. 

TESTAUSTA JA TUOTEKEHITYSTÄ

Prysmian Groupilla on itsellään vahvat testaus- ja 
tuotekehitysresurssit, ja tehtaat tekevät tiiviis-
ti yhteistyötä. 

– Konsernilla on Euroopassa useita tehtaita, 
joiden polttolaboratorioissa pystytään tekemään 
CPR:n mukaisia, korkeampien paloluokkien kaa-
peleille vaadittavia polttokokeita. Laboratorioita 
on muun muassa Norjassa, Englannissa, Hollan-
nissa ja Espanjassa, Sandström kertoo. 

– Polttokokeita voidaan myös koordinoida yhdes-
sä, joten konsernissa on tuotteista laaja sisäinen 
tietopankki. Kansainvälisenä yrityksenä Prysmianin 
tuotteita voi olla käytössä useassa maassa. Mai-
den ei siis tarvitse välttämättä erikseen testauttaa 
koko tuotepalettiaan, vaan tuotteet saadaan CPR-
kuntoon samaan aikaan kaikissa maissa.

VALIKOIMAT  
HYVÄSSÄ KUNNOSSA 

Kotimaan tuotevalikoimassa olevia kaapeleita on 
testattu jo paljon sekä Pikkalan omassa polttolabo-
ratoriossa että konsernin laboratorioissa, joissa on 
mahdollisuus tehdä CPR:n mukaisia polttokokeita. 

– Uskomme, että nykyiset tuoteperheet asettu-
vat melko hyvin niihin luokkiin, joita Suomeen on 
ehdotettu. Toki joitain muutoksia tuotteisiin ja va-
likoimaan saattaa tulla, Camilla Sandström sanoo.

– Paljon työtä on tehty, jotta jo siirtymäajan 
alettua päästään toimittamaan CE-merkittyjä, 
CPR:n mukaisia tuotteita. Tämä on toki iso ponnis- 
tus, sillä Prysmian Groupilla on erittäin laaja tuo-
tevalikoima.   

TUKEA JA NEUVONTAA 

Prysmian Group on alusta lähtien pitänyt asiakkai-
ta ajan tasalla CPR:n etenemisessä. 

– Jatkossa tukea ja neuvontaa lisätään edelleen, 
jotta niin suunnittelijat, urakoitsijat kuin tukut-
kin saavat kaiken tarvitsemansa tiedon, Toni Suo-
mela sanoo.

– Tämä on iso yhteinen asia, jota on tärkeää myös 
viedä eteenpäin yhdessä, Suomela toteaa. n

PRYSMIAN GROUP ON VALMISTAUTUNUT CPR:N TULOON USEIDEN VUOSIEN AJAN JA SEURANNUT ASETUKSEN 
ETENEMISTÄ TIIVIISTI KOKO SEN SYNTYHISTORIAN AJAN. VALMIUS, OSAAMINEN JA VAHVAT RESURSSIT TAKAAVAT, 
ETTÄ ASIAKKAAT VOIVAT SIIRTYÄ CPR:N MUKAISIIN TUOTTEISIIN SUJUVASTI JA TURVALLISESTI.

VAHVAT RESURSSIT TAKAAVAT  
SUJUVAN SIIRTYMISEN 

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva OLLI HÄKÄMIES



P
ohjoisiin olosuhteisiin erinomaisesti so-
veltuvien keskijännitevarusteiden mer-
kittävin etu asennuksessa on asentajan 
vastuulla olevien työvaiheiden vähene-
minen ja asennustyön helppous. Lisäksi 

tulitöitä ja niiden vaatimaa tulityölupaa ja jälkival-
vontaa ei tarvita lainkaan.

– Selkeiden työvaiheiden ansiosta myös mah-
dollisuus asennusvirheisiin on hyvin pieni, toteaa 
myyntijohtaja Olli Anttonen Prysmian Groupista.

Keskijänniteverkoille kehitetyt tarvikkeet so-
pivat kaikkien Wiski®-kaapeleiden sekä uuden  
P-Laser-kaapelin yhdistämiseen ja päättämiseen, 
samoin kuin nykyisen Wiski®-verkon jatkamiseen 
P-Laser-kaapeleilla.

ELASPEEDTM-JATKOKSET KESTÄVÄT

Esikalustetussa ElaspeedTM-jatkoksessa kaikki 
kerrokset, materiaalit ja komponentit ovat val-
miina eikä asennuksessa tarvita erikoistyökaluja. 
Kun jatkos on saatu kohdalleen, siitä poistetaan 
tukiholkki, minkä jälkeen jatkos kutistuu tiukasti 
kiinni kaapeliin.

– Asennus on helppoa ja turvallista ja lopputulos 
tasalaatuinen, luotettava ja kestävä. Asennuksen 
helppous näkyy selkeästi myös kustannuksissa, 
Anttonen sanoo. 

Taipuisat ElaspeedTM-jatkokset eivät sisällä sili-
konia, joten ne ovat mekaanisesti erittäin kestäviä. 

– Kaapelijatkoksen voi sijoittaa myös kaartuviin 
kohteisiin. Silikoniton jatkos ei myöskään lähde 
halkeilemaan ja haurastumaan, vaikka siihen tu-
lisi viilto. 

COLDFIT-ULKOPÄÄTTEET  
OVAT VALMIIKSI VESITIIVIITÄ

Coldfit-ulkopäätteissä veden etenemisen estävät, 
pitkittäisen vesitiiveyden varmistavat kerrokset on 
integroitu valmiiksi varusteen runkoon. 

– Tämä nopeuttaa ja helpottaa asennusta työ-
maalla, Anttonen sanoo.

Pysty- ja vaaka-asennukseen soveltuvat Cold-
fit-ulkopäätteet ovat heti käyttövalmiita, sillä jän-

nitteen voi kytkeä päälle välittömästi asennuk-
sen jälkeen. 

Elascon-kulmapistokkeet soveltuvat sekä ulko- 
että sisäasennukseen. Tuotevalikoimassa on 250 
A, 400 A ja 630 A pistokkeet. Kulmapistokkeet toi-
mitetaan kolmen kappaleen pakkauksissa, jotka si-
sältävät kaikki tarvittavat komponentit. 

HELPPOKÄYTTÖISET TYÖKALUT  
TAKAAVAT TYÖN SUJUMISEN

Kaikki keskijännitekaapeleiden valmisteluun tar-
vittavat työkalut on koottu uuteen, helposti mu-
kana kulkevaan työkalupakkiin. 

– Työkalujen valintaan on kiinnitetty paljon huo-
miota, jotta ne ovat mahdol-
lisimman käyttäjäystävällisiä. 
Työkalut ovat helppokäyttöisiä 
ja uusimpia malleja, esimerk-
kinä vaikkapa kuusilaakerinen 
hohtosuojan kuorintalaite. 

Työkalupakki sisältää vaipan 
ja eristyksen kuorintaan tarkoi- 
tetun työkalun, vaipan karhen- 
nustyökalun, vaipan puristus-
työkalun, vaipan avaustyöka-
lun, hohtosuojan kuorintalait- 
teen sekä Ligarex-pihdit. Lisäk- 
si pakissa on vaihtoterät kuo-
rintalaitteisiin. n

PRYSMIAN GROUPIN KESKIJÄNNITEVARUSTEIDEN VALIKOIMA LAAJENEE. KYLMÄKUTISTETEKNOLOGIAAN  
PERUSTUVAT ELASPEEDTM-JATKOKSET JA COLDFIT-ULKOPÄÄTTEET, ELASCON-KULMAPISTOKKEET SEKÄ  

KAAPELEIDEN VALMISTELUUN TARVITTAVA TÄYDELLINEN TYÖKALUVALIKOIMA HELPOTTAVAT JA NOPEUTTAVAT  
KESKIJÄNNITEKAAPELIEN ASENNUSTA. ELASPEEDTM-JATKOKSIA ON KÄYTETTY YMPÄRI MAAILMAA JO  

KAHDENKYMMENEN VUODEN AJAN JA NIITÄ ON ASENNETTU YLI KAKSI MILJOONAA KAPPALETTA.

KESKIJÄNNITEVARUSTEIDEN 
VALIKOIMA LAAJENEE

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva OLLI HÄKÄMIES

Kylmäkutisteteknologiaan 
perustuvat tarvikkeet 
nopeuttavat keskijännite-
kaapelien asennusta ja 
tuovat merkittäviä säästöjä 
verkonrakennukseen. 

13JOHDIN  joulukuu |2015JOHDIN  joulukuu|201512

T
ierakentaminen on kehittynyt ja mo-
nimutkaistunut vauhdilla. Valaistus, 
liikenteen seuranta ja liikenteen oh-
jaus – infotaulut ja -kilvet sekä no-
peusrajoitus- ja kaistakyltit – vaativat 

yhä laajempaa valikoimaa tietoa ja energiaa kul-
jettavia kaapeleita. 

– Omat vaatimuksensa tuo lisääntynyt tunne-
lirakentaminen, jossa kaapeleiden halogeenitto-
muudella on suuri merkitys. Uudistetussa Traffic 
Pack -tuotepaletissa onkin entistä kattavampi va-
likoima myös halogeenittomia kaapeleita. Jatkossa 
halogeenittomien kaapeleiden määrää on edelleen 
tarkoitus kasvattaa, kertoo myyntipäällikkö Seppo 
Pöyhönen Prysmian Groupista. 

VALMIIKSI MIETITTY VALIKOIMA  
Traffic Pack helpottaa erityisesti urakoitsijoiden työtä 
kokoamalla yhteen kaikki katu- ja tierakennuksessa 
tarvittavat kaapelit. Laajasta valikoimasta löytyvät 
muun muassa voimakaapelit, riippukierrekaapelit, 
asennuskaapelit, ohjaus-, anturi- ja instrumentoin-
tikaapelit sekä tiedonsiirtokaapelit ja -tarvikkeet. 

– Myös keskijännitekaapeleille on nyt tarjolla jat-
koksia ja päätteitä, Pöyhönen mainitsee. 

Hän muistuttaa, että Prysmian Groupin tuoteva-
likoima on erittäin laaja, joten Traffic Pack -tuottei-
den lisäksi eri tuoteryhmistä löytyy runsaasti muita 
tie- ja katurakentamiseen sopivia tuotteita.

– Kerromme mielellämme lisää erilaisista tuote-, 
koko- ja pakkausvaihtoehdoista. 

SUOMALAISIIN OLOIHIN SUUNNITELTUJA
Kaikki Traffic Pack -valikoiman kaapelit on suunni-
teltu suomalaisiin olosuhteisiin, joten niitä voidaan 
asentaa myös talviolosuhteissa. 

– Esimerkiksi energiakaapelit kuten AMCMK, 
MCMK ja MMJ ovat helposti taivuteltavia pehmeäksi 
hehkutettujen johtimiensa ansiosta. Niiden taipui-
sa ulkovaippa on myös helppo kuoria.

Lujan rakenteen ja aurattavuuden merkitys on 
kasvanut viime vuosina, sillä auraus on jatkuvas-
ti lisääntynyt myös keskijännitekaapeleiden asen-
nustapana. Pöyhönen mainitsee hyvänä esimerkki-
nä lujasta, aurausominaisuuksiltaan erinomaisesta 
kaapelista AXMK-PLUS-voimakaapelin. Monikäyt-
töinen kaapeli on myös palosuojattu ja se kestää 
jopa -20 asteen asennuslämpötilan. 

– Kaikki Prysmian Groupin kaapelit ovat kotimais-
ten vaatimusten mukaisia ja niihin kehitetyt omi-

naisuudet takaavat turvallisen asennuksen ja käy-
tön sekä pitkän elinkaaren. 

Pöyhönen toteaa, että tulevaisuudessa tieraken-
tamisessa ja telematiikassa tarvittavien kaapelei-
den määrä tulee edelleen kasvamaan. 

– Prysmian Groupin vahvat tuotekehitysresurs-
sit ja kokemus kymmenistä maista takaavat, että 
olemme jatkossakin kehityksen kärjessä, kun tele-
matiikka edelleen kehittyy harppauksin. n

TRAFFIC PACK -VALIKOIMA 
TIERAKENTAJALLE
u Voimakaapelit 
 • sähkönjakeluun maa-asennuksena
u Riippukierrekaapelit 
 • pylväsasennuksiin paikoissa, joissa 
  maa-asennus ei ole mahdollista
u Asennuskaapelit
 • laitteiden ja pylväiden sähköistykseen
u Ohjaus-, anturi- ja 
 instrumentointikaapelit
 • signaalien välitykseen ja 
  toiminnan valvontaan
u Tiedonsiirtokaapelit ja -jatkokset 
 • maahan ja ilmaan asennettavat valo- 

 kuitu- ja kuparikaapelit sekä jatkokset

PRYSMIAN GROUPIN UUSITTU, ENTISTÄ KATTAVAMPI TRAFFIC PACK -VALIKOIMA KOKOAA YHTEEN KAIKKI 
LIIKENTEEN JA TIERAKENNUKSEN VAATIMAT KAAPELIT. 

TRAFFIC PACK TARJOAA KAAPELIT  
TIE- JA KATURAKENTAMISEEN 
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP
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tenkaan olisi mahdollisia. Ei ole toista ilman toista. 
– Olemme yhdessä vastuussa menestyksistäm-

me ja epäonnistumisistamme – nyt ja tulevaisuu-
dessa. Me kaikki pystymme yksin hyvään suori-
tukseen, mutta uskon, että menestys on tulosta 
tiimityöstä, tiimityöstä ja tiimityöstä. 

– Ja toki pieni määrä onnea auttaa myös!

VAHVA SITOUTUMINEN SUOMEEN

Viiden viime vuoden aikana Prysmian-konserni on 
sijoittanut Suomeen noin 100 miljoonaa euroa. Kon-
sernin kokonaisinvestointien määrä oli vuonna 2014 

globaalisti 143 miljoonaa euroa. Siitä 40 miljoonaa 
euroa käytetään Pikkalan erittäin edistyksellisellä 
kaapelinvalmistusteknologialla varustetun osaa-
miskeskuksen rakentamiseen. 

– On siis selvää, että Suomi ja täällä olevat teh-

taat ovat hyvin tärkeitä Prysmian-konsernille, Max 
Livigni sanoo.

– Prysmian Finlandilla on Suomen laajin tuote-
valikoima. Tuotteemme ovat aina olleet erittäin laa-
dukkaita, ja kehitämme tuotteita ja niiden laatua 
jatkuvasti. Esimerkiksi uusi AFUXTM Pro -asennus-
kaapeli on kehitetty Oulussa.

Livigni muistuttaa, että Prysmian-konsernin kaik-
ki 17 tuotekehityskeskusta ovat suomalaisasiak-
kaiden käytössä. 

– Erittäin laajojen tuotekehitysinvestointien an-
siosta pystymme kehittämään ja tuomaan markki-

noille huipputuotteita. Yksi niistä on P-Laser 
– maailman ensimmäinen täysin kierrätet-
tävä keskijännitekaapeli. Se on jokin aika 
sitten esitelty suomalaisasiakkaille, ja en-
simmäinen asennustyö on nyt valmistunut. 
Uskomme asiakkaiden olevan hyvin tyyty-
väisiä tähän uudenlaiseen tuotteeseen. 

VIENTI KASVUUN

– Pikkalan uuden, maailmanlaajuisestikin 
katsoen huipputeknologiaa edustavan me-
rikaapelituotantolinjan ansiosta odotamme 
viennin osuuden kasvavan liikevaihdostam-
me. Suomen tämänhetkisen taloustilan-
teen huomioon ottaen vienti on hyvin terve-
tullutta. Olemme erittäin tyytyväisiä, että 
voimme antaa tähän oman panoksemme. 

– Kaiken kaikkiaan pyrin kasvattamaan lii- 
ketoimintaamme sekä kotimaisilla että glo-
baaleilla markkinoilla ja yhdessä yli 500 hen-
kilön motivoituneen tiimimme kanssa an-

tamaan panoksemme myös Suomen hyvinvointiin. 
– Energia- ja tietoliikenneverkot ovat elintärkeä 

osa maailmantaloutta. Prysmian on maailman suurin 
kaapelinvalmistaja molemmilla sektoreilla ja valmis 
kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. n

M
ax Livigni aloitti Prysmian 
Finlandin toimitusjohtajana 
syyskuun alussa, kun hänen 
edeltäjänsä Javier Arata oli 
nimitetty Prysmian Groupin 
North Europe -alueen toimi-

tusjohtajaksi. Max tuo mukanaan Suomeen yli 
kahdenkymmenen vuoden kokemuksen kaapeli-
teollisuudesta.

– Olen erittäin iloinen ja motivoitunut uudes-
ta haasteesta ja aion jatkaa Javier Aratan kuuden 
viime vuoden aikana tekemää erinomaista työtä, 
Max sanoo. 

Max Livigni on työskennellyt valtaosan  
urastaan kotimaansa Italian ulkopuolella ja 
asunut useita vuosia Englannissa ja Yhdys-
valloissa. 

– Myös Italiassa asuessani työni on vienyt 
minut eri puolille maailmaa. Olen varma siitä, 
että sopeudun myös Suomeen. 

– Markkinatilanne on haasteellinen, mutta 
tiedän, että kaikki Prysmian Finlandissa anta-
vat panoksensa, kun kirjoitamme jälleen uu-
sia lukuja yhtiön upeaan tarinaan. Olen ylpeä 
voidessani olla siinä mukana.

MENESTYKSEKÄS TIIMITYÖ  
– TYYTYVÄINEN ASIAKAS

– Uskon vakaasti, että luvut ovat tärkeitä,  
mutta niiden aikaansaamiseksi tarvitaan en-
nen kaikkea ihmisiä, Max Livigni sanoo. 

– Prysmian Finland ja sen edeltäjät ovat toi-
mineet Suomessa jo yli 100 vuoden ajan. Eri-
tyisesti muutamat seikat ovat tehneet sen mah-
dolliseksi. Meillä on pitkäaikaiset ja hyvät suhteet 
asiakkaisiin, ja asiakkaat ovat meille kaikkein tär-
keintä. Ilman ammattitaitoista ja motivoitunut-
ta henkilöstöä tällaiset asiakassuhteet eivät kui-

 | MUOTOKUVASSA |

”KAUNIS MAA, ERITTÄIN MUKAVIA IHMISIÄ.” NÄIN VASTAA PRYSMIAN FINLANDIN  
UUSI TOIMITUSJOHTAJA MASSIMILIANO LIVIGNI, KUN HÄNELTÄ KYSYY, MITÄ MIELTÄ HÄN ON  

SUOMESTA. JA JATKAA: SEKÄ VALTAVASTI MAHDOLLISUUKSIA.

MAX LIVIGNI
u  Max Livigni aloitti valmistuttuaan työuransa  
BICC Cables Ltd:ssä Englannissa ja eteni urallaan 
myynnissä eri markkina-alueilla. Pirellin ostaessa 
BICC:n vuonna 2000 Max muutti Englannista  
Milanoon ja siirtyi vuonna 2002 myyntitehtäviin  
merikaapelidivisioonaan, jossa hänen vastuullaan  
oli Pohjois-Eurooppa.  

Vuonna 2006 hän siirtyi Yhdysvaltoihin ja työsken- 
teli liiketoimintajohtajana, joka vastasi Pohjois- ja 
Etelä-Amerikan toiminnasta. Hän muutti takaisin  
Milanoon vuonna 2010 työskennelläkseen meri- ja 
suurjännitekaapeliprojektien hallinnasta vastaavana 
johtajana. Projektien yhteenlaskettu arvo oli  
yli 2,5 miljardia euroa. 

1.9.2015 Max nimitettiin Prysmian Finland Oy:n  
toimitusjohtajaksi.

 TIIMITYÖTÄ
MENESTYS ON

Teksti EEVA AUNESLUOMA | Kuva KAROLIINA EK
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Kaikkiaan hankkeessa korvataan ilmajohtoja 13 kilometrin matkalta. 
P-Laser-kaapelilla toteutetun osuuden jatkoksi asennetaan viiden kilo-
metrin osuus Prysmian Groupin perinteistä Wiski®-kaapelia. 

– Uusi P-Laser on täysin yhteensopiva Wiski®-kaapeleiden ja -va-
rusteiden kanssa, joten se sopii erinomaisesti myös nykyisten keski-
jänniteverkkojen laajentamiseen, kertoo myyntijohtaja Olli Anttonen 
Prysmian Groupista.

TAVOITTEENA KUSTANNUSTEHOKKUUS

Prysmian Groupin kehittämä P-Laser on maailman ensimmäinen täy-
sin kierrätettävä muovieristeinen keskijännitekaapeli. Kaapeli myös 
kestää hetkellisesti vikatilanteissa ja poikkeavissa kuormitustilanteis-
sa perinteisiä kaapeleita korkeamman johdinlämpötilan, joten se sopii 
vaihtelevaan kuormitukseen. Patentoidun, kierrätettävän ja lämmön-
kestävän eristysmateriaalin lisäksi P-Laserilla on kaikki tutut Wiski®-
kaapelin ominaisuudet, ja se sopii asennettavaksi maahan ja veteen. 

Alkuvuodesta Suomen markkinoille tuotua P-Laseria on maailmal-
la asennettu jo yli 20 000 kilometriä. Elenian työmaa Pihtiputaalla on 
P-Laserin ensimmäinen kotimainen asennuskohde.

– Tämä on meille pilottihanke, jolla haemme kustannustehokkuut-
ta. Tavoitteena on, että P-Laser tuo kustannussäästöjä, kertoo han-
kinta-asiantuntija Turkka Kalliorinne Elenialta. 

Kalliorinne pitää P-Laseria mielenkiintoisena tuotekehityksenä kes-
kijännitekaapeleihin. 

– Teknisten arvojen parantaminen on osa tavoittelemaamme kus-
tannustehokkuutta. P-Laserin tärkeimpänä ominaisuutena pidämme 
sen kykyä kestää tavallista korkeampia johdinlämpötiloja.

– Uskomme, että P-Laserin ominaisuudet mahdollistavat sen, ettei 
verkon rakenteiden tarvitse olla yhtä järeitä kuin nykyisillä kaapelirat-
kaisuilla, Kalliorinne sanoo.

Eleniaa kiinnosti myös kaapelin kierrätettävyys.
– Työmailta ylijääneet kaapelimateriaalit saadaan kokonaisuudes-

saan kierrätykseen. Tähän asti olemme hävittäneet ylimääräiset kaa-
pelit useiden kierrätyskumppaneidemme kautta, jatkossa kierrätyksen 
yksityiskohtia voidaan vielä miettiä tarkemmin. Pyrimme kuitenkin 
aina saamaan ylijäämämateriaalien määrän mahdollisimman pienek-
si, Kalliorinne kertoo.

ASENNUS KAIVAMALLA JA AURAAMALLA

Projektipäällikkö Tapani Vuorenmaa urakoitsijana toimineesta Telo-
gista kertoo asennustöiden edenneen hyvin ja aikataulun mukaises-
ti. Lokakuun lopulla koko kahdeksan kilometrin osuus P-Laser-kaape-
lia oli jo maassa ja asennusta jatkettiin kohteessa Wiski®-kaapelilla. 

Kokonaisuudessaan työmaa valmistuu joulukuun puolivälissä, jolloin 
uusi säävarma verkko otetaan käyttöön ja vanha voidaan purkaa pois. 

Vuorenmaa kertoo, että kaikkien Elenian tilaamien kaapeleiden on 
oltava aurattavia. Urakoitsija voi kuitenkin päättää, asennetaanko kaa-
peli auraamalla vai maahan kaivamalla. 

P-Laserin asennusta urakoitiin vaihtelevassa maastossa, sillä linja kul-
kee osan matkaa kivistä ja jyrkkää tien laitaa, osan multaisilla pelloilla.

– Tässä kohteessa noin puolet asennuksesta tehtiin auraamalla. Ne-
lostien varressa olosuhteet eivät mahdollistaneet aurausta, sen sijaan 
multaisilla pelto-osuuksilla se oli paras vaihtoehto.

Vuorenmaa toteaa, ettei P-Laserin ja Wiskin asennuksessa sinäl-
lään ole mitään eroa. 

– P-Laserin asennusta kuitenkin helpottaa kaapelin punainen, kai-
vannon pohjalta hyvin erottuva väri. Peittovaiheessa on huomattavas-
ti pienempi riski osua kaapeliin työkoneen kauhalla. Musta kaapelihan 
ei juuri erotu kaivannon pohjalta. 

SÄÄVARMAA VERKKOA KOLMESSA KOHTEESSA

Samanaikaisesti Pihtiputaalta pohjoiseen päin rakennettavan 13 kilo-
metrin osuuden kanssa Elenia on rakennuttanut säävarmaa verkkoa 
22 kilometriä itään päin. Kärväskylään ulottuva, Wiski®-kaapelilla to-
teutettu kaapelireitti lähtee samalta sähköasemalta kuin P-Laser- ja 
Wiski®-kaapelilla rakennettu verkko. Verkon on tarkoitus olla käytös-
sä marraskuun loppuun mennessä. 

– Lokakuun lopussa otettiin käyttöön myös Pihtiputaan keskustassa 
sijaitseva viiden kilometrin mittainen säävarma verkko, joka toteutettiin 
Wiski®-kaapelilla, kertoo projektivastaava Tuomas Fräntilä Elenialta. n

Noin puolet asennuksesta 
tehtiin auraamalla.

S
ähköverkkoyhtiö Elenia palvelee 415 000 kotitalous-, 
yritys- ja julkisen sektorin asiakasta yli sadan kunnan 
alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Kes-
ki-Suomessa sekä Pohjanmaalla. 

Vuodesta 2009 lähtien Elenia on rakentanut ainoas-
taan säävarmaa, maakaapeloitua verkkoa. Seitsemässä 

vuodessa säävarman verkon osuus yrityksen 67 000 kilometrin sähkö-
verkosta on kasvanut noin 31 prosenttiin. 

Vuosittain maakaapeleilla korvataan yli 2 000 kilometriä ilmajohto-
ja. Yhtiön tavoitteena on, että vuoteen 2028 mennessä 70 prosenttia 
sähkönjakeluverkostosta on maakaapeloitu. 

P-LASERIA JA WISKIÄ SAMAAN VERKKOON

Pihtiputaalla Keski-Suomessa ilmajohtoja on tänä vuonna korvattu 
maakaapeleilla kolmessa eri kohteessa, ja uutta säävarmaa verkkoa 
saadaan vuoden loppuun mennessä käyttöön yhteensä 40 kilometriä. 

Elenia asensi nyt ensimmäistä kertaa Prysmian Groupin uutta, täysin 
kierrätettävää P-Laser-keskijännitekaapelia noin kahdeksan kilometrin 
matkalle. Elokuussa alkaneessa hankkeessa uutuuskaapelilla korvat-
tiin Pihtiputaan keskustan pohjoispuolella sijaitsevalta sähköasemalta 
pohjoiseen päin kulkenut ilmajohto. Linja seuraa aluksi nelostien vartta 
ja haarautuu sitten Rönnyn ja Peningin kylien suuntaan. Uudistus pa-
rantaa noin 300 pihtiputaalaisen asiakkaan sähkönsaannin varmuutta. 

P-LASER JA WISKI 
TUOVAT SÄÄVARMAN 
VERKON PIHTIPUTAALLE
SÄHKÖVERKKOYHTIÖ ELENIAN TAVOITTEENA ON SAADA VUOTEEN 2028 MENNESSÄ  
70 PROSENTTIA SÄHKÖNJAKELUVERKOSTOSTAAN MAAKAAPELOITUA. PIHTIPUTAALLE  
KESKI-SUOMEEN VALMISTUU TÄNÄ VUONNA 40 KILOMETRIÄ UUTTA SÄÄVARMAA  
VERKKOA. NOIN KAHDEKSAN KILOMETRIÄ VERKOSTA RAKENNETTIIN PRYSMIAN GROUPIN  
UUDELLA, TÄYSIN KIERRÄTETTÄVÄLLÄ P-LASER-KESKIJÄNNITEKAAPELILLA. 
Teksti LEENA KOSKENLAAKSO | Kuvat KAI JÄDERHOLM
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K
eskijännitekaapelin AHXAMK-W Wiski®:n 
kuparinen keskusköysi on kaapelin raken-
teellinen osa, joka on tarkoitettu paran-
tamaan kaapelin vikavirtakestoisuutta.

Tekninen asiantuntija, suunnittelu-
päällikkö Risto Kivisaari Prysmian Grou-

pista korostaa, että keskusköysi on oleellinen kaapelin 
vikavirtakestoisuuden kannalta.

– Kupariköyden tehtävänä on vikatilanteessa kuljet-
taa vikavirrat hallitusti maadoituksiin. Wiski®-kaapelin 
terminen oikosulkukestoisuus on erinomainen keskus-
köyden ansiosta, Kivisaari sanoo.

Keskusköysi toimii yksivaiheisessa maasulussa, mut-
ta ennen kaikkea se on tärkeä kaksoismaasuluissa. 

– Kun kupariköysi sijaitsee kaapelin keskellä vaihei-
den välissä, vikavirralla on hyvin lyhyt matka siirtyä sii-
hen, jos vika sattuisi syntymään kaapelissa esimerkik-
si ulkoisen syyn vuoksi.

JOKAINEN KÄYTTÖKOHDE  
TARKASTELTAVA ERIKSEEN

Kivisaari korostaa, että keskijännitekaapelin on kes-
tettävä kaikki vikatilanteet.

– Keskijänniteverkossa voi ilmetä useita erilaisia 
 vikatilanteita. Vikavirran suuruus voi vaihdella verkon 
rakenteen, vian tyypin ja sijainnin mukaan.

Standardi SFS 6001 vaatii tarkastamaan kaikki vi-
katilanteet. Tähän verkkoyhtiöillä on tarvittava osaa-
minen ja soveltuvat laskentaohjelmat.

– 110/20 kV:n sähköasemien läheisyydessä vikavir-
rat voivat olla hyvin suuria – niiden suuruus riippuu 
muun muassa muuntajan koosta ja 110 kV:n verkosta.

– Kaapelissa on oltava riittävästi johtavaa metal-
lia kuljettamaan vikavirta hallitusti. Wiski®-kaapelin 
kuparisen keskusköyden poikkipinta onkin vähintään  

35 mm2. Vielä paremman termisen oikosulkukestoisuuden tarjoaa 70 mm2:n keskusköysi.
– Jokainen käyttökohde on tarkasteltava erikseen ja selvitettävä, onko kohteeseen 

oikea valinta AHXAMK-W Wiski® vai riittääkö AHXAMK-WP Wiski® Plain™. Mitään yk-
siselitteistä sääntöä ei ole, sillä keskijänniteverkkojen rakenne ja käyttöympäristö 
ovat niin erilaisia. 

Kivisaari korostaa, että mitä pitempään vikatilanne kestää, sitä kovemmat vaati-
mukset se asettaa kaapelille.

KESKUSKÖYSI VOI TOIMIA MYÖS MAADOITUKSEN APUNA

Risto Kivisaari huomauttaa, että keskusköydellä on kaapelin vikavirtakestoisuuden 
parantamisen lisäksi myös muuta merkitystä.

– Keskusköysi auttaa siirtämään jakeluverkon maapotentiaalia muuntamolta toi-
selle. Lisäksi se voi toimia jakeluverkon avustavana maadoituksena.

Kivisaari korostaa, että kupariköysi ei kuitenkaan ole – kuten joskus on virheellises-
ti ymmärretty – pelkästään maadoituselektrodi.

– Keskusköysi on kaapelin rakenteellinen osa, Kivisaari painottaa. 
Keskusköysi voi toimia sähköverkon maadoituselektrodien apuna, mutta se ei kor-

vaa jakeluverkon omaa maadoitusta. 
– Jakeluverkon maadoituselektodina käytetty saattokupari ei puolestaan korvaa 

kaapelin keskusköyttä kaksoismaasulussa, Kivisaari sanoo.
Maadoitusjännitteiden hallinnan kannalta Wiski® voi olla joissakin tapauksissa pa-

rempi valinta kuin Wiski® Plain™, mutta ero ei ole kovin suuri. 
– Maadoitusjännitteiden kannalta suurin merkitys on verkon maadoitusresistans-

seilla ja maasulkuvirralla, jota voidaan pienentää esimerkiksi kompensoinnin avulla.

ALALLA TOIMITAAN VASTUULLISESTI JA PITKÄJÄNTEISESTI

Myös Prysmian Groupin myyntijohtaja Olli Anttonen korostaa, että verkkoyhtiön on 
itse päätettävä, minkälainen keskijännitekaapeli sopii kuhunkin käyttökohteeseen. 

– Onneksi tilanne on varsin hyvä. Alan toimijat ovat vastuullisia. He rakentavat 
verkkoja pitkäjänteisesti ja perustavat päätöksensä laskelmiin ja tutkittuun tietoon.

– Viat voivat aiheuttaa pitkiä käyttökeskeytyksiä, joten niiden tuottamat ongelmat 
tiedostetaan hyvin, Olli Anttonen sanoo. n

STANDARDI SFS 6001 
SUURJÄNNITESÄHKÖASENNUKSET, 
kohta 4.2.4 Oikosulkuvirta
u Laitteistot on suunniteltava, rakennettava ja asennettava paikoilleen niin,  
että ne varmasti kestävät oikosulkuvirtojen mekaaniset ja termiset rasitukset.
u Tavoitteena on määrittää pahimman vian vikavirta kaikille kyseeseen tuleville  
toiminnoille. Seuraavat vikatyypit on tutkittava kaikilla asennuksen jännitetasoilla:

• kolmivaiheinen oikosulku maakosketuksella ja ilman maakosketusta
• kaksivaiheinen oikosulku maakosketuksella ja ilman maakosketusta
• yksivaiheinen maasulku
• kaksoismaasulku

u Pahimman vikapaikan määrittämiseksi on tutkittava  
viat sekä asennuksen sijaintipaikassa että sen ulkopuolella.

Teksti MATTI VÄLIMÄKI  |  Kuva  OLLI HÄKÄMIES

AHXAMK-W WISKI® -KESKIJÄNNITEKAAPELISSA KUPARINEN KESKUSKÖYSI ON KAAPELIN RAKENTEELLINEN OSA, JONKA 

TEHTÄVÄNÄ ON KULJETTAA VIKAVIRRAT HALLITUSTI MAADOITUKSIIN. EI OLE OLEMASSA MITÄÄN YKSISELITTEISTÄ 

SÄÄNTÖÄ SIIHEN, MILLOIN KESKIJÄNNITEVERKOSSA VOIDAAN WISKI®:N SIJAAN KÄYTTÄÄ KESKUSKÖYDETÖNTÄ 

AHXAMK-W WISKI® PLAIN™ -KAAPELIA. VERKKOYHTIÖN ON TEHTÄVÄ VALINTAPÄÄTÖS SOPIVASTA KAAPELISTA VERKON 

RAKENTEEN JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖN PERUSTEELLA. 
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KESKIJÄNNITE-
KAAPELIN ON KESTETTÄVÄ  
KAIKKI VIKATILANTEET

u 35 mm2 keskusköysi on nykyään 
standardin HD 620 10-F vaatima  
minimikoko. Vuosina 1986-1987  
tehtyjen maa- ja oikosulkukokeiden 
perusteella 35 mm2 kuparisen  
keskusköyden havaittiin kestävän 
riittävän hyvin valokaaren palamista 
jopa yhden sekunnin pituisissa  
suurivirtaisissa (noin 6 kA) vioissa.
u 70 mm2 keskusköysi on hyvä  
valinta kohteissa, joissa maasulku-
virta on yli 150 A tai kaksoismaa-
sulkuvirta on yli 7 kA enintään 
yhden sekunnin ajan.

WISKI®-KAAPELIN 
KESKUSKÖYDEN 
POIKKIPINNAT
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– Saddam Hussein oli juuri noussut presidentiksi 
ja hän halusi nostaa kansan elintasoa muun muas-
sa sähköistämällä kaupunkeja, Sulkumäki kertoo. 

Ilmeisesti Saddamilla oli mielessään muutakin, 
sillä vajaan vuoden päästä, projektin loppusuoral-
la, Irak hyökkäsi Iraniin ja suomalaiset evakuoitiin.

– Jäin kyllä vielä viikoksi viimeistelemään työt.

PAPERIERISTEESTÄ MUOVIIN

Kahden pikkulapsen isänä Sulkumäki valitsi muu-
taman matkavuoden jälkeen kotimaan työt ja siir-
tyi kaapelivarusteiden kehityspäälliköksi. Aika oli 
otollinen kehitystyölle, sillä alalla tapahtui paljon. 
Maailmalta oli muun muassa kantautunut uutisia 
muovieristeisistä keskijännitekaapeleista. Myös 
Nokia Kaapelissa päätettiin kehittää muovieris-
teinen kaapeli.

– Paperieristeisissä kaapeleissa oli ainesosia, 
joista haluttiin luopua ja valmistustekniikkaakin 
haluttiin kehittää, Sulkumäki muistelee. 

– Paperieristeistä kaapelia on yhä verkossa, ja 
hyvinhän se toimii. Mutta jos kaapeleita joudutaan 
siirtämään, ne rikkoutuvat helposti. 

Nokia Kaapelin tuotekehittäjät kokosivat suur-
ten sähkölaitosten edustajat koolle. Yhdessä jouk-
kue alkoi pyöritellä ajatusta muutoksesta ja poh-
tia, millainen kaapeli sopisi juuri Suomen oloihin. 
Selvää oli, että muovikaapelista oli saatava vesi-
tiivis, helposti asennettava ja hinnaltaan pape-
rieristeisen veroinen.

– Asiakkaat toivoivat lisäksi, että asennus on-
nistuisi myös pakkasella. Paperieristeinen kaape-
lihan vaati plussakelejä. Piti myös olla varusteet, 
joilla muovieristeisiä kaapeleita voidaan liittää pa-
perieristeisiin.

WISKIÄ LÄHES 30 VUOTTA

AHXAMK-W Wiski®-kaapeli syntyi, kun Nokia Kaa-
pelissa kehitettiin 1-vaihekaapeleista paljaan ku-
parisen keskusköyden ympärille kerrattu 3-vaihe-
kaapeli ilman yhteistä ulkovaippaa.

– Kaapelin nimi tuli tyyppimerkin W:stä, joka 
kuvaa vesitiiviyttä (watertight), ja w:hän ilmais-
taan radioaakkosin sanalla wiski, Sulkumäki kertoo. 

Kaapelin ensimmäiset koeasennukset tehtiin 
kesällä 1987 Vantaan Sähkölaitoksella ja Helsingin 
kaupungin energialaitoksella. Niistä alkoi Wiski®-
kaapelin menestyskulku.

– Tarjouspyynnöissä kysytään usein Wiski®-
kaapelia tai vastaavaa. Vastaavaksi markkinoilla 
tuppaa kyllä kaikennäköisiä kaapeleita, jotka ei-
vät välttämättä vastaa esimerkiksi vesitiiviydel-
tään Wiskiä, Sulkumäki huomauttaa. 

Hän korostaa, että Wiski®-kaapelista ja sen omi-
naisuuksista on erinomaisia käyttökokemuksia jo 
yli 28 vuoden ajalta.

HYVIÄ JATKOKSIA!

Sulkumäki siirtyi myyntitöihin 90-luvun alussa ja 
on sittemmin ehtinyt myydä tuhansia kilometrejä 
keski-, suurjännite- ja merikaapeleita. Viime vuo-
sina kaapelikauppaa on vauhdittanut ennen kaik-
kea säävarman verkon rakentaminen.

Vuosien varrella ovat niin markkina kuin työta-
vatkin muuttuneet. Sulkumäki myöntää joskus kai-
paavansa aikaa, jolloin ajatuksia sai kerättyä ja ja-
lostettua piirtämällä ja kirjoittamalla käsin. Tästä 
huolimatta hän on jatkanut innostuneena töissä, 
vaikka olisi voinut jäädä eläkkeelle jo vuosi sitten. 

– Meillä on kotona Kirkkonummen Veikkolassa 
kahdeksan hevosta ja omistan osuuden myös pa-
rista ravihevosesta. Niitä on mukava seurata, mut-
ta jos jään kotiin, joudun lappamaan sontaa. Kun 
olen töissä, saan puhua sontaa, Sulkumäki paljas-
taa ja nauraa päälle. 

Vaikuttaa siltä, että hän on puhunut jonkin ver-
ran asiaakin. Asiakassuhteet ovat nimittäin aina 
kantaneet tutulta ostajalta seuraavalle. Nyt on hä-
nen vuoronsa siirtää omat tehtävänsä seuraavalle.

– Kiitän lämpimästi asiakkaitani yhteistyöstä ja 
toivotan hyviä jatkoksia ja päätöksiä! n

H
yvä myyntimies myy vaikka jäätä 
Siperiaan – tai merikaapelia tun-
turiin niin kuin Hannu Sulkumäki. 

Luosto-tunturin huipulle, 514 
metrin korkeuteen, kaavailtiin vuo-
situhannen vaihteessa säätutkaa, 

ja paikalle oli johdettava sähköt kivikkoista rin-
nettä pitkin. 

– Myin sinne armeeratun merikaapelin ja sain 
sitä vielä menemään vähän enemmän, kun ehdo-
tin, että kaapeli asennetaan rinteeseen mutkitel-
len, Sulkumäki virnistää.

Todellisuudessa hän ehdotti mutkittelua vedon- 
poiston vuoksi.

Sulkumäki kertoo Luoston tapauksen hyvänä esi-
merkkinä tilanteesta, jossa myyjä pääsee yhdes-
sä asiakkaan kanssa pohtimaan kohteen teknisiä 
ratkaisuja ja hyödyntämään omaa kokemustaan. 

SÄHKÖT SUOMEEN JA AFRIKKAAN

Sulkumäki lähti 1970-luvun alussa maalta Helsin- 
kiin ja päätyi tuttavan vinkistä Nokia Kaapelin asen- 
nusosastolle Salmisaareen. Tavoitteena olivat opin-
not Helsingin teknillisessä opistossa, ja sinne pääsy 
edellytti alan työkokemusta. Opiston ovet avautui-
vat pian, mutta nuori asentaja jatkoi töitä lomillaan. 

– Aluksi tein kaapelipäätteitä ja -jatkoksia ym-
päri Suomea. Myöhemmin tuurasin työnjohta-
jia ja tein myös piirustustöitä, Sulkumäki kertoo. 

Tuolloin Suomessa viimeisteltiin 1950-luvulla al-
kanutta sähköistysurakkaa, jonka kaapelijärjestel-
miä Nokia Kaapeli oli kehittänyt yhdessä sähkö-
laitosten kanssa. Sähköistäminen kuitenkin jatkui 
Afrikassa ja Lähi-idässä. Nokia Kaapelin asiantun-
tijat valvoivat AMKA-riippukierrekaapelin asen-
nustöitä milloin Kamerunissa, milloin Senegalissa.

BAGDADIN KADUILLA JA KUJILLA

Vuonna 1979 Sulkumäki lähti ensimmäiselle ulko-
maankeikalleen, projektipäälliköksi Irakin pääkau-
punkiin Bagdadiin. Mukaan lähtivät vaimo ja vajaan 
vuoden ikäinen poika. Nokia Kaapelin tehtävänä oli 
sähköistää esikaupunki, jossa oli asukkaita lähes 
miljoona – ja avoviemäreiden houkuttelemia kär-
päsiä monin verroin.

Teksti MARIANNA SALIN | Kuva KAROLIINA EK

NELJÄ 
VUOSIKYMMENTÄ 

KAAPELEITA
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1970-LUVUN ALUSSA HANNU SULKUMÄKI TARVITSI ALAN TYÖKOKEMUSTA PÄÄSTÄKSEEN HELSINGIN 
TEKNILLISEEN OPISTOON, JOTEN NUORIMIES HAKEUTUI TÖIHIN NOKIA KAAPELIN ASENNUSOSASTOLLE 

SALMISAAREEN. SITTEMMIN TYÖPAIKAN NIMI ON EHTINYT VAIHTUA NK CABLESIN, NK ENERGYN, PIRELLIN JA 
PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMSIN KAUTTA PRYSMIAN GROUPIKSI – JA MARRASKUUSSA ELÄKKEELLE 
MYYNTI- JA MARKKINOINTIPÄÄLLIKÖN TÖISTÄ JÄÄNEEN MIEHEN URA YHTIÖSSÄ 40 VUODEN PITUISEKSI. 

”KIITÄN LÄMPIMÄSTI 
ASIAKKAITANI 
YHTEISTYÖSTÄ  

JA TOIVOTAN  
HYVIÄ JATKOKSIA  
JA PÄÄTÖKSIÄ!”
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AfuxTM Pro -kaapelissa käytetään talkin sijaan 
ohutta paperinauhaa.

– Paperi tarttuu täytemassaan niin, etteivät pa- 
peririekaleet sotke paikkoja kuorittaessa, kertoo  
myyntipäällikkö Markku Hansén-Haug Prysmian 
Groupista. 

Paperin avulla päälivaippa irtoaa jokaisesta koh-
dasta samalla tavoin.

– Talkkihan jakautuu kaapelissa usein hieman 
epätasaisemmin, Hansén-Haug huomauttaa.

KEVYT JA KÄTEVÄ KÄSITELLÄ

Kuorittavuuden lisäksi halogeenittomia kaapeleita 
on arvosteltu niiden jäykkyydestä. Uuden Afuxin 
työstäminen osoittautui kuitenkin helpoksi.

– AfuxTM Pro -kaapeli pysyy tavallista asennus-
kaapelia paremmin asennossa, johon sen taivuttaa. Se myös pysyy 
paremmin suorana, kun sen oikaisee kaapelihyllylle. Tämä helpottaa 
työtä ja asennuksesta saa myös siistimmän, Penninkangas sanoo.

Työn sujuvuutta lisäsi myös K6-kokoinen muovikela.
– Kelat ovat kevyitä ja kestäviä, ja kevyesti pyörivästä kelasta kaa-

pelia on helppo vetää. Kun ottaa seitsemän kaapelia kainaloon ja läh-
tee kävelemään, erolla on merkitystä.

KAIKKIIN LÄÄKINTÄ- JA TOIMISTOTILOIHIN

Kun Are alun perin valitsi Prysmian Groupin halogeenittomat asen-
nuskaapelit, kriteereissä painoivat saatavuus ja kokonaistaloudelli-
suus. Nyt Penninkangas lisäisi perusteluihin myös AfuxTM Pro -kaa-
pelin ominaisuudet. 

– Urakasta jäi oikein positiivinen kuva, Pen-
ninkangas sanoo.   

Halogeenitonta asennuskaapelia, kooltaan 
3x1,5 mm2 ja 3x2,5 mm2, asennettiin toimisto- 
ja lääkintätiloihin kaikkiaan noin 42 kilometriä. 

Mehiläisen tilojen kokonaispinta-ala on noin 
5 000 neliömetriä. Yhtiö kokosi uusiin tiloihin 
kaikki lääkärikeskus- ja työelämäpalvelunsa  
Oulun alueelta ja perusti lisäksi sairaalan.

– Tällaiseen paikkaanhan ei tietenkään voi- 
da rakentaa avotoimistoa, vaan jokaisessa ker- 
roksessa on lukuisia pieniä vastaanottohuo- 
neita. Siksi kaapeliakin kului tavallista enem- 
män, Penninkangas toteaa. 

Vastaanotto- ja toimenpidehuoneiden ohel-
la Mehiläisen käytössä on kaksi leikkaussa- 

lia heräämöineen, tilat röntgen- ja magneettikuvauksiin sekä labo- 
ratorio.

UUTTA ELÄMÄÄ ROTUAARILLE

Uusi liike- ja toimistorakennus sijaitsee suositulla liikepaikalla Kaup-
purienkadulla, joka halkoo Rotuaariksi kutsuttua kävelykatualuet-
ta. Paikalta purettiin huonokuntoinen, 1960-luvulla valmistunut ra-
kennus, ja moukari on heilunut kolmen viime vuoden aikana myös 
muissa Rotuaarin kortteleissa.

Kenties odotetuin uudistus on tapahtunut maan alla. Lokakuun 
alussa keskustan alle avattiin kallioparkkina tunnettu, Kivisydämeksi 
nimetty pysäköintitila. Sieltä on suora hissiyhteys muun muassa Me- 
hiläisen tiloihin. n

DRAKA AFUXTM Pro 
300/500V HF
u halogeeniton, vähän  
 savuava asennuskaapeli
u soveltuu kaikkiin halogeenit-
 tomuutta edellyttäviin 
 kohteisiin, nippupolttokokeen  
 vaatimukset täyttävänä myös  
 lääkintätiloihin ja saneeraus-
 kohteiden uloskäytäviin
u kevyt ja taipuisa,  
 tyylikkään valkoinen kaapeli
u helposti ja nopeasti asennettava  
 kaapeli, joka on helppo kuoria  
 myös pitkinä pituuksina
u talkittomana siisti asentaa
u laaja valikoima
u saatavana renkaina, pienkelalla 
 ja K6M-muovikelalla

K6-kokoinen kaapelikela 
lisää työn sujuvuutta.  

Tiloihin asennettiin 
halogeenittomia asennus-

kaapeleita noin 42 kilometriä.

Teksti  MARIANNA SALIN | Kuvat  JUHA SARKKINEN 

MEHILÄISEN UUTEEN LÄÄKÄRIKESKUKSEEN JA SAIRAALAAN OULUN KESKUSTASSA  
ASENNETTIIN YLI 40 KILOMETRIÄ PRYSMIAN GROUPIN HALOGEENITONTA AFUXTM PRO -ASENNUS- 
KAAPELIA. HELPOSTI ASENNETTAVALLA KAAPELILLA SIISTIÄ JÄLKEÄ SYNTYI NOPEASTI.

SIISTIÄ JÄLKEÄ 
SUJUVASTI 

E
läkevakuutusyhtiö Ilmarisen raken-
nuttama seitsemänkerroksinen lii-
ke- ja toimistotalo valmistui Oulun 
keskustaan loppukesästä. Raken-
nuksen neljään ylimpään kerrok-
seen muutti elokuussa Mehiläi-

sen lääkärikeskus ja sairaala. 
Mehiläisen kaikissa kerroksissa asennuskaape-

lit ovat halogeenittomia, vähän savuavia kaape-
leita, jotka palotilanteessa pitävät tumman sa-
vun ja myrkyllisten kaasujen määrän vähäisenä.

Valinta ei aluksi ollut täysin asentajien mieleen.
– Halogeenittomia kaapeleita oli hiukan vaikeampi kuoria kuin ta-

vallisia. Aikaa kului enemmän kuin perinteisten sisäasennuskaape-
lien asentamiseen, kertoo projektinhoitaja Heikki Penninkangas 
sähköurakasta vastanneesta Aresta. 

Mutta pian tilanne muuttui: Prysmian Groupin Oulun-tehtaalta 

toimitettiin työmaalle ensimmäinen tuotantoerä 
uutta halogeenitonta, nippupolttokokeen kestä-
vää Draka AfuxTM Pro -asennuskaapelia. 

– Asentajilta tuli heti kehuja, Heikki Pennin-
kangas kertoo.

TALKITONTA MUTTA HELPPO KUORIA

Aren asentajat huomasivat nopeasti, että uutta 
AfuxTM Pro -kaapelia on erittäin helppo kuoria. 

– Vaikka otit metrin tai kahdenkin pätkän kuo-
rittavaksi, päälivaippa lähti helposti pois. Helppo 
kuorittavuus on asentajan työn kannalta kaape-

lin tärkein ominaisuus, Penninkangas sanoo.
Asentajat arvostivat myös kaapelin talkittomuutta.
– Talkkihan yleensä helpottaa kuorimista, mutta samalla pölyää ja 

kuivattaa käsiä. Vaikka uusi Afux on täysin talkiton, sen kuoriminen 
on helppoa ja siistiä, Penninkangas toteaa. 

”HELPPO 
KUORITTAVUUS  
ON ASENTAJAN 

KANNALTA 
KAAPELIN TÄRKEIN 

OMINAISUUS.”
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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 on alle-
kirjoittanut eurooppalaisten 
kaapelivalmistajien muo-
dostaman Europacablen  
julkistaman peruskirjan,  

jolla jäsenet sitoutuvat yhteisiin eetti-
sen, kestävän ja korkealaatuisen kaa-
pelinvalmistuksen ja tuotekehityksen 
periaatteisiin ja tavoitteisiin.

Europacable Industry Charter -perus-
kirjan allekirjoittaneet yritykset pyrki-
vät lisäämään tietoisuutta kaapelien 
laadusta ja työskentelevät sen eteen, 
että markkinoilla olevat tuotteet ovat 
lain ja standardien mukaisia. Yritykset 
pyrkivät myös aktiivisesti löytämään 
innovatiivisia ratkaisuja, joilla vähim-
mäisvaatimukset voidaan ylittää.

– Kaapelit ovat välttämättömiä luo-
tettavan, kestävän ja edullisen sähkön- 
ja tiedonsiirron varmistamiseksi. Peruskirjan allekirjoittaneet yritykset ovat  
sitoutuneet toimimaan vastuullisina valmistajina, joiden toiminnassa ja tuot- 
teissa laatu on avainasemassa. Allekirjoittamalla peruskirjan yritykset takaavat 
tämän myös asiakkailleen, toteaa Europacablen presidentti, Prysmian Groupin 
pääjohtaja Valerio Battista.

Europacablen jäseninä on noin 85 prosenttia eurooppalaisista kaapelivalmista-
jista. Se edustaa alaa EU-tasolla käytävissä keskusteluissa, osallistuu tiiviisti kaa-
pelien standardointityöhön ja pyrkii aktiivisesti edistämään läpinäkyvyyttä alalla. n

PRYSMIAN GROUP  
SITOUTUU LAATUUN  

PRYSMIAN GROUP INFO  | Koonnut  OUTI JÄRVELÄ

Nuorille suunnatut kehitysohjelmat 
eivät myöskään aina ole palkallisia, 
ja niiden pituus saattaa olla vuosi 
tai kaksi. Prysmianin ohjelma on 
poikkeuksellinen sekä pituutensa, 

kattavuutensa että siihen liittyvien etujensa  
kuten palkan suhteen, Aija Virtanen toteaa. 

Ohjelman aikana on myös ainutlaatuinen 
mahdollisuus rakentaa kattava kansainvälinen 
kontaktiverkosto, josta varmasti on hyötyä tule-
valla työuralla. 

– Ohjelmaan kannattaa siis pyrkiä mukaan. 
Prysmian-konserni etsii hiljattain teknisen tai 
taloudellisen yliopisto- tai korkeakoulututkinnon 
jo suorittaneita tai pian valmistumassa olevia 
nuoria, jotka ovat avoimia muutokselle, pysty-
vät tiimityöhön, ovat yritteliäitä ja joilla on vah-
va kiinnostus ja motivaatio saada monipuolista 
kansainvälistä kokemusta. Ohjelmaan valitaan 
noin 40 henkilöä.

– Myös hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutus-
taidot samoin kuin sujuva englannin kielen taito 
ovat välttämättömiä edellytyksiä hakijoille.

MITTAVA OHJELMA
Valitut nuoret pääsevät kokonaisvaltaiseen kehi-
tysohjelmaan, jonka jälkeen heille tarjotaan työ-
paikkaa konsernista, ensisijaisesti tutkimus- ja 
kehitys-, tuotanto- tai myyntitehtävissä. 

Tällä kierroksella valittujen kanssa tehdään 
toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. He saa-
vat kilpailukykyisen palkan ja heille järjestetään 
perehdytysjakso konsernin Milanon pääkontto-
rissa. Perehdytysjaksoa seuraa vuoden mittai-
nen työkiertojakso lähtömaassa. 

Kahden vuoden ulkomaankomennuksen aika-
na nuoret integroituvat osaksi organisaatiota ja 
saavat arvokasta kansainvälistä kokemusta. 

Kolmen vuoden jälkeen ohjelman läpikäyneet 
sijoittuvat päällikkö- tai asiantuntijatehtäviin 
joko lähtömaassaan tai ulkomailla. 

Kehitysohjelman hakuaika jatkuu joulukuun 
2015 loppuun. Hakuun sisältyy vaativa rekrytoin-

YOUNG GRADUATES ON AINUTLAATUINEN  
KEHITYSOHJELMA NUORILLE
- YRITYSTEN KILPAILU LAHJAKKAISTA JA KYVYKKÄISTÄ HENKILÖISTÄ ON KOVAA. TÄSSÄ KILPAILUSSA PRYSMIAN GROUPIN 
KOLMIVUOTINEN YOUNG GRADUATES -OHJELMA SIJOITTUU HYVIN. NUORILLE SUUNNATUT KEHITYSOHJELMAT JÄÄVÄT  
USEIN KANSALLISIKSI, TOTEAA PRYSMIAN FINLANDIN HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ AIJA VIRTANEN. 

Teksti EEVA AUNESLUOMA | Kuva KAROLIINA EK

ti- ja arviointiprosessi, joka tehdään sekä maa- 
että konsernitasolla. Tavoitteena on löytää ja 
palkata ehdokkaat vuoden 2016 ensimmäisellä 
neljänneksellä. 

Tähän mennessä ohjelman puitteissa on kou-
lutettu ja palkattu 130 nuorta 30 maasta, myös 
Suomesta.

ZHAO WANG TYÖSKENTELEE  
LAATUINSINÖÖRINÄ PIKKALASSA
Valitut nuoret ovat käyneet läpi erittäin tiiviin 
seulan. Suomesta ohjelmaan on päässyt useita 
henkilöitä, joilla on nyt meneillään harjoittelu-
jakso ulkomailla, muun muassa Italiassa  
ja Hollannissa. 

Vuonna 2014 hakijoita oli 15 000, joista 42  
valittiin. Yksi näistä 42:sta on kiinalainen Zhao 
Wang, joka työskentelee Prysmian Finlandin 
Pikkalan tehtaalla laatuinsinöörinä. Zhaolla on 
kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, toinen  
Kiinasta ja toinen Milanon teknisestä korkea-
koulusta. 

– Opintojen jälkeen tein vuoden verran töitä, 
mutta kuultuani Young Graduates -ohjelmasta 
päätin hakea mukaan, Zhao kertoo. 

Haastava valintaprosessi kesti noin viisi  
kuukautta.

Yhtiön kannalta ohjelman tarkoitus on  
kasvattaa konsernille nuorta polvea tulevai- 
suuden haasteisiin. 

– Minä puolestani saan kokemusta erilaisis- 
ta tehtävistä ja eri maista, Zhao sanoo. 

– Tämä antaa minulle ainutlaatuista koke-
musta niin työelämästä kuin elämästä yleen- 
säkin, hän lisää.

PARASTA VERKOSTOT JA IHMISET 
Zhaon mukaan parasta ohjelmassa ovat  
ihmiset: on hienoa saada tällainen verkosto ja 
tehdä töitä hyvin erilaisten ihmisten kanssa. 

– Nautin myös uusista asioista, Zhao sanoo. 
Hän kertoo haluavansa työskennellä teollisuu-

dessa, alalla, jolla on vaikutusta talouselämälle. 
Zhao tutustuu maahamme aktiivisesti myös 

vapaa-aikanaan ja pystyy jo keskustelemaan 
suomeksi esimerkiksi sienestyksestä, marjojen 
poiminnasta ja kalastuksesta. Hän pitää myös 
tiiviisti yhteyttä Italiassa asuvaan puolisoonsa  
ja Kiinassa asuviin vanhempiinsa. Todellinen 
maailmankansalainen. n

Olemme lahjoittaneet joulumuistamiseen 
tarkoitetut varat Mannerheimin  

Lastensuojeluliiton tutkimussäätiölle. 

TOIVOTAMME KAIKILLE  
ASIAKKAILLEMME JA  

YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME  
HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ  

UUTTA VUOTTA 2016

Kiinalainen Zhao Wang  
valittiin ohjelmaan viime vuonna. 
Hän työskentee laatuinsinöörinä 
Pikkalan tehtaalla. 

Prysmian Groupin pääjohtaja Valerio 
Battista on toiminut Europacablen 
presidenttinä heinäkuusta 2014 alkaen.
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Sirkku Laine
puh. 010 566 3722 
 040 748 3447
fax (09) 529 841

TEKNINEN TUOTETUKI

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

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

Asennusjohdot ja voimakaapelit

Matkapuhelin- ja  
kaapeli-tv-verkon kaapelit

Petri Utulahti
tuotepäällikkö
puh. 010 566 3439
 040 709 0397
fax (09) 529 841

Valo- ja  
kuparikaapelit,  
ohjaus- ja automaatiokaapelit 

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

Valokaapelitarvikkeet

Hannu Väätämöinen
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 010 566 3298
 040 587 6757
fax (09) 529 841

FTTH-ratkaisut, 
rakennusten tietoverkot

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

Susanne Welander
puh. 010 566 2618            
 040 562 6603 
fax (09) 682 1545

Anne Norrgard
puh. 010 566 3628
 040 760 4883
fax (09) 682 1545 

SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT 

Olli Anttonen
myyntijohtaja
puh. 010 566 2603 
 050 438 0051
fax (09) 682 1545

Myynti ja markkinointi

Vienti

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

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

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

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

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

Kotimaan myynti

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

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

Katriina Kupi 
puh. 010 566 2604
 040 652 6981
fax (09) 682 1545 

Katrine Dawson
puh. 010 566 2606  
 040 749 2802 
fax (09) 682 1545

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

SÄHKÖTUKUT, -URAKOITSIJAT, TEOLLISUUS JA TELEVERKOT

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

Myynti

Myynti ja markkinointi

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

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com  

Postiosoitteemme on
Prysmian Finland Oy 
PL 13, 02401 Kirkkonummi

www.prysmiangroup.fi

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

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

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

ITÄ- JA KAAKKOIS-SUOMI
Mikko Salo
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2609
 040 147 0014
fax (09) 682 1007

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

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

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

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

Kaapelivarusteet  
ja asennustoiminta
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– halogeenittomat kaapelit

Uusi halogeeniton AFUX Pro HF 
– helposti kuorittava, siisti ja nopea asentaa.

Todennäköisesti maailman paras asennuskaapeli.
Sopii moneen kohteeseen.
•  halogeeniton, yksittäis- ja nippupolttokokeen kestävä
•  valkoinen pinta on sileä ja likaa hylkivä

Helppo ja nopea asentaa. 
•  helposti kuorittava, talkiton ja liukas 
•  kevyt ja taipuisa

Säästää aikaa ja rahaa. Valinta on helppo. 

www.prysmiangroup.fi


