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CPR PARANTAA TURVALLISUUTTA
TULEVA VUOSI tuo jälleen mukanaan monia muutoksia,
joista alallamme yksi merkittävimmistä on EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR:n) siirtymäkauden päättyminen heinäkuussa ja siirtyminen ainoastaan CPR-luokan
vaatimukset täyttävien kaapelien toimittamiseen.
Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on parantaa
kaapeleiden paloturvallisuutta, harmonisoida eri paloluokkavaatimukset EU-tasolla sekä luoda järjestelmä,
jolla voidaan varmistaa, että kaapelit todella täyttävät
niille asetetut vaatimukset.
Asiakkaille luokitusten selkeyttäminen ja yhtenäistäminen tarkoittaa tuotteiden helpompaa ja luotettavampaa vertailua ja siten loppukäyttäjille turvallisempia
tuotteita käyttökohteesta riippumatta.
Prysmian Group on vahvasti sitoutunut CPR-luokitusten käyttöönottoon ja haluamme olla paras kumppani tukemaan asiakkaitamme uusien määräysten
täyttämisessä.
OLEMME NIIN IKÄÄN SITOUTUNEITA jatkuvasti kehittämään palveluamme.
Ensi vuonna otamme käyttöön uuden kelaseurantajärjestelmän, jonka myötä kierrätettäviin keloihin tulevat
seurantatunnisteet. Niiden avulla voimme seurata
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kelojen kiertoa, toimituksia ja palautuksia. Kelaseurantajärjestelmän avulla kelahyvitysten käsittely
nopeutuu ja tulevaisuudessa myös asiakkaat pääsevät
seuraamaan kelojaan rekisteröidyttyään järjestelmään.
Pry-Cam-palvelun laajentaminen puolestaan
mahdollistaa mittausten ja analyysien teon myös
itsenäisesti hankkimalla kannettavan Pry-Cam
Portable - tai jatkuvakäyttöisen Pry-CamTM
Grids -mittauslaitteen omaan käyttöön.
Hyviä uutisia kuuluu myös telesektorille
Prysmian Groupin investoidessa tele- ja tietoverkkokaapeleiden tuotantoon Euroopassa.
Nämä investoinnit yhdessä tuotekehityspanostusten kanssa takaavat yhä parempia
ja kilpailukykyisempiä tuotteita asiakkaillemme – nyt ja tulevaisuudessa.
Rauhaisaa joulun aikaa ja
onnellista uutta vuotta toivottaen,
Tuomas Kortelahti
Myyntijohtaja
Telecom | MMS North Europe
& Mobile Networks EMEA
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PRYSMIAN GROUP
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PRY-CAMMITTAUSLAITTEET
MYÖS OMAAN
KÄYTTÖÖN
PRYSMIAN GROUPIN KEHITTÄMÄT, ILMAN
TYÖLÄITÄ KYTKENTÖJÄ TOIMIVAT PRY-CAMMITTAUSLAITTEET HELPOTTAVAT SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TUOTANNON, ASENNUKSEN
JA KÄYTTÖÖNOTON LAADUNVALVONTAA
SEKÄ KUNNOSSAPITOA. PRY-CAM-KONSEPTI
LAAJENEE EDELLEEN: KANNETTAVAN PRY-CAM
PORTABLE -MITTAUSLAITTEEN JA ITSENÄISESTI
TOIMIVAN, JATKUVAKÄYTTÖISEN PRY-CAMTM
GRIDS -MITTAUSLAITTEEN VOI NYT HANKKIA
MYÖS OMAAN KÄYTTÖÖN.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat OLLI HÄKÄMIES, PRYSMIAN GROUP

P

rysmian Groupin kehittämät ja patentoimat Pry-Cammittaus- ja seurantalaitteistot paikallistavat keski- ja
suurjänniteverkon kaapeleissa ja muissa komponenteissa syntyneet osittaispurkaukset. Näin vauriot voidaan havaita ennen kuin niistä aiheutuu haittaa sähkönsiirrolle ja -jakelulle.
Langattomasti toimivia laitteita ei kytketä mittauskohteeseen,
joten mitattavan verkon tai komponentin toimintaa ei tarvitse keskeyttää mittauksen ajaksi.
– Osittaispurkauksien mittaaminen on oleellinen osa sähköjärjestelmien laadunvalvontaa ja kunnossapitoa. Kun korjaustyöt tai verkkojen saneeraukset pystytään suunnittelemaan hallitusti etukäteen,
voidaan yllättävät, kalliit ongelmatilanteet ja keskeytykset välttää.
Ennaltaehkäisevän seurannan merkitystä painotetaankin huoltosuunnitelmissa yhä enemmän, toteaa myynti- ja markkinointipäällikkö Sami Muranen Prysmian Groupista.
Pry-Cam-konsepti tarjoaa monipuolisen valikoiman laitteita ja
palveluja verkkojen kunnon tarkistuksiin ja valvontaan joko kerta-
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Kevyellä, helposti siirreltävällä
Pry-Cam Portable -mittauslaitteella
mittaukset ja vian tarkka
paikantaminen on helppo tehdä
myös kentällä.

mittauksena tai jatkuvana seurantamittauksena. Suurjänniteasiakkaille on yksittäismittausten lisäksi tarjolla myös verkkoon kiinteästi
asennettavat Pry-Cam™ Grids, Pry-Cam™ Wings, Pry-Cam™ DLog- ja
Pry-Cam™ Drives -palvelut, jotka mittaavat jatkuvasti verkon kuntoa.

MITTAUKSIA MILLOIN VAIN
Pry-Cam-palvelut laajenevat nyt entisestään, ja asiakkaat voivat hankkia kannettavan Pry-Cam Portable -mittauslaitteen ja verkkoon kiinteästi asennettavan Pry-CamTM Grids -mittauslaitteen myös omaan
käyttöönsä. Laitteen hankinta mahdollistaa mittausten ja analyysien teon juuri silloin, kun itselle sopii.
– Esimerkiksi sähköyhtiöt ja isot teollisuuslaitokset voivat omatoimisesti valvoa sähköverkkojensa ja laitteistojensa kuntoa. Palveluntuottajat kuten linjatarkastuksia tekevät verkostourakoitsijat tai
tarkastus- ja testausyritykset voivat tarjota osittaispurkausmittauksia uutena lisäpalvelunaan.
Muranen kertoo, että ensimmäiset laitteistot on jo myyty Suomeen.
– Yksi Pry-Cam-mittauslaitteiston hankkineista on muun muassa tarkastus-, testausja sertifiointipalveluja tarjoava Inspecta Oy,
Muranen mainitsee.

Pry-Cam Portable -palvelukonsepti on rakennettu niin, että se soveltuu asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.
Laitteen hankkivat asiakkaat voivat valita kolmesta käyttötasosta
itselleen parhaiten sopivan.
– Keskijänniteverkkojen mittauksiin ja analysointiin hyvin soveltuva Basic-taso on erittäin helppokäyttöinen eikä vaadi syvempää
osaamista. Tarkempia analysointeja vaativissa kohteissa ja suurjänniteverkkojen mittauksissa käytetään Advanced- ja Premium-tasoja,
jotka soveltuvat vaativaankin asiantuntijakäyttöön.
– Itse laitteen hankintahinta on varsin kohtuullinen, minkä lisäksi
Prysmian Group veloittaa käytöstä tehtyjen mittausten mukaan.

PRY-CAMTM GRIDS JATKUVAAN TARKKAILUUN

Pry-Cam™ Grids on itsenäisesti toimiva, jatkuvakäyttöinen mittauslaite, joka integroidaan mitattavaan kohteeseen.
– Laite mittaa keski- ja suurjänniteverkkojen kaapeleiden ja muiden komponenttien osittaispurkauksia ja lämpötilaa ja tekee poikkeamista ilmoituksen esimerkiksi
verkonhallintajärjestelmälle.
Integroitu Pry-Cam-yksikkö mittaa kohdetta reaaliajassa PD-antureilla. Laite analysoi
tapahtumat ja tallentaa tulokset jokaisesKÄYTTÖTASO OMIEN
ta hetkestä omaan SSD-muistiinsa. Tulosten
TARPEIDEN MUKAAN
perusteella voidaan täsmällisesti sanoa, johKannettava Pry-Cam Portable -erikoiskamera
tuvatko poikkeamat ulkoisista tekijöistä vai
mittaa, käsittelee ja raportoi automaattisesti
järjestelmän sisäisistä syistä. Laite tekee
Itsenäisesti toimiva Pry-CamTM Grids
osittaispurkauksen aiheuttaman säteilyn -mittauslaite integroidaan mitattavaan
hälytyksen poikkeamista LAN- tai GPRS-yhkeski- ja suurjänniteverkkojen kaapeleista ja kohteeseen. Laite tekee poikkeamista
teyden välityksellä halutulle monitorointimuista komponenteista kuten jatkoksista, ilmoituksen halutulle järjestelmälle.
järjestelmälle.
päätteistä, muuntajista tai sähkömootto– Laitetta voi etäohjata ja mittaustulokreista. Kevyellä, helposti siirreltävällä laitteella mittaukset ja mahsia tarkkailla internetin kautta. Mittausdata tallennetaan joko paldollisen vian tarkka paikantaminen on helppo tehdä myös kentällä.
velimelle tai Pry-Cam Cloud -pilvipalveluun.
Pry-Cam kerää pelkkien huippuarvojen sijaan kattavat tiedot ositKOULUTUSTA KÄYTTÄJILLE
taispurkauksesta ja sen luonteesta. Kameran erikoisohjelmiston avulPrysmian Group tarjoaa laitteistojen käyttöön myös koulutusta.
la saadaan vika-analyysit ja selkeä raportti suosituksineen. Yksittäi– Koulutuksia on järjestetty pääkonttorissamme Milanossa, mutta
nen mittaus kestää vain muutamia minuutteja.
jatkossa niitä saatetaan järjestää myös Suomessa, Muranen sanoo.
Pry-Cam antaa ”liikennevaloilla” suositukset tarvittavista korjausKoulutusta on saatavilla myös verkossa: YouTube-palveluun on tetoimenpiteistä. Vihreä indikaatio kertoo, ettei osittaispurkauksia ole
keillä viisiosainen opetusvideosarja, jonka kaksi ensimmäistä osaa
havaittu, keltainen suosittaa mittauksen uusimista pian ja punainen
on jo julkaistu.
kehottaa uusimaan vikaantumaisillaan olevan komponentin pikaisesti.
– Tarpeen vaatiessa annamme toki käyttöopastusta mittauskohLaitteen käyttöliittymänä toimii iPad ja mittaustulokset tallenneteissakin. Laitteen hankkineet voivat halutessaan edelleen myös
taan Prysmian Groupin ylläpitämään Pry-Cam Cloud -pilvipalveluun.
ostaa analyyseja ja raportteja Prysmian Groupilta.
Pilvipalveluun voidaan tallentaa myös esimerkiksi tekstimuistiinpaPry-Cam-mittauspalvelu on ollut käytössä kesästä 2012 lähtien.
noja, ääninauhoitteita, valokuvia ja videokuvaa.
Prysmian Group on tehnyt Pry-Cam-mittauksia maailmalla kymme– Kaikki halutut tiedot pysyvät järjestyksessä ja ovat tarvittaessa
niä tuhansia,Suomessakin jo pari tuhatta muun muassa sähköasejaettavissa Prysmian Groupin asiantuntijoiden kanssa. Mittaustrenmilla, teollisuudessa ja tuulivoimaloissa. n
dejä on helppo seurata uusintamittauksia tehdessä.
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TAMPEREEN VERKOSTO 2017
-MESSUILLA OSASTOMME ON A602.
TERVETULOA!

KESTÄVÄ KAAPELI
AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIIN

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

– halogee
nittomat k
aapelit

AURINKOENERGIAN KÄYTTÖ ON VIIME VUOSINA
YLEISTYNYT, KUN JÄRJESTELMÄT OVAT KEHITTYNEET JA
NIIDEN HINNAT OVAT LASKENEET. PRYSMIAN GROUPIN
KEHITTÄMÄ TECSUN-ERIKOISKAAPELI SOVELTUU
ERINOMAISESTI AURINKOPANEELIEN VIRTAJOHDOIKSI NIIN
ETELÄN KUIN POHJOISEN VAATIVISSA OLOSUHTEISSA.
Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat PRYSMIAN GROUP

A

urinkosähköjärjestelmissä käytetyt teknologiat ovat viime vuosina kehittyneet ja järjestelmien
hinnat ovat laskeneet. Myös Suomessa aurinkopaneeleja asennetaan yhä enemmän niin pientaloihin kuin julkisiin rakennuksiinkin, samoin kuin
rakennetaan erillisiä aurinkovoimaloita.
Tuoteryhmäpäällikkö Toni Suomela Prysmian
Groupista arvioi, että seuraavan kymmenen vuoden aikana järjestelmien hinnat laskevat edelleen
ja paneelit tulevat yhä tehokkaammiksi.
– Kun vielä akkuteknologia kehittyy nykyisestä ja käyttöön saadaan hinnaltaan kilpailukykyisiä sähkövarastoja, aurinkopaneelien käyttö laajenee entisestään.

TECSUN 1 KV LSZH (H1Z2Z2-K)
Lämmönkestävä halogeeniton
aurinkosähköjärjestelmien kaapeli
u Johtimen suurin sallittu lämpötila
jatkuvassa käytössä 90 °C, erityiskäytössä 120 °C ja vikatilanteessa
(kesto enintään 5 s) 250 °C
• Alin suositeltu käsittelylämpötila -25 °C
• Nimellisjännite
- Uo/U = 1,0/1,0 (1,2) kV AC
- Uo/U = 1,5/1,5 (1,8) kV DC
• Kaapeli täyttää standardit
- EN 50618:2014
- IEC/EN 60332-1-2 (itsestään sammuva)
- IEC/EN 61034 (vähän savuava)
- IEC/EN 60754 (halogeeniton)
u

KESTÄÄ VAATIVISSA OLOISSA
Prysmian Groupin TECSUN-erikoiskaapeli on suunniteltu erityisesti aurinkosähköjärjestelmiä varten.
Kaapelia käytetään aurinkopaneelien liittämisessä toisiinsa sekä paneelien tuottaman tasavirran
johtamisessa vaihtosuuntaajaan, joka muuntaa
tasavirran sähköverkon vaihtovirraksi.
Suomela kertoo, että TECSUN soveltuu erinomaisesti Suomen vaativiin olosuhteisiin. Kaapelin hienolankainen tinattu kuparijohdin on eristetty

6

JOHDIN joulukuu | 2016

halogeenittomalla kumilla ja myös vaippa on halogeenitonta kumia.
– Kaapeli kestää hyvin sekä auringon paahteen
että sateen ja ilman sisältämät epäpuhtaudet. Se
soveltuu hyvin myös Suomen talveen, jolloin voi
olla kovia pakkasia tai lämpötila voi sahata nol-

lan kummallakin puolella. Kaapelilla on hyvä lämpötilakestävyys 40 pakkasasteesta aina 120 lämpöasteeseen.
TECSUN on kestävä valinta pitkäikäisiin energiainvestointeihin.
– TECSUN on ollut käytössä toistakymmentä vuotta ja sitä on asennettu paljon esimerkiksi
Saksassa, Espanjassa ja Tsekissä. Sitä on käytetty
myös suurten, teholtaan jopa 14 000 kWp:n aurinkovoimaloiden kaapelointiin. TECSUN-kaapelia on
asennettu jo yli miljoona kilometriä, eikä kaapelista ole raportoitu yhtäkään teknistä reklamaatiota.

HELPPO ASENTAA
TECSUN sopii sekä ulko- että sisäasennuksiin, esimerkiksi kaapelihyllyyn, kanavaan tai seinälle. Monipuolinen asennustapa helpottaa suunnittelua ja
asennusta erilaisissa käyttökohteissa.
Halogeeniton, itsestään sammuva ja vähän savuava TECSUN täyttää myös uuden EN 50618 -standardin tiukat vaatimukset. Jatkossa kaikkien EU:n
alueelle asennettavien aurinkosähköjärjestelmien
kaapeleiden on täytettävä standardin EN 50618
vaatimukset.
– Yleisimmin käytettyjen 1 kV:n TECSUN-kaapelien lisäksi saatavilla on myös 3 kV:n kaapeleita, Suomela mainitsee. n

Todennäköisesti maailman paras asennuskaapeli.
Helppo ja nopea asentaa.

Sopii moneen kohteeseen.

• helposti kuorittava, talkiton ja liukas
• kevyt ja taipuisa

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

Säästää aikaa ja rahaa.

Valinta on helppo.
u

www.prysmiangroup.fi
JOHDIN joulukuu | 2016
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TULEVAISUUDEN
TURVALLISTA JA
TALOUDELLISTA TEKNOLOGIAA

HELPPOA,
NOPEAA JA SUJUVAA
KYLMÄKUTISTETEKNOLOGIAAN PERUSTUVAT KESKIJÄNNITEVARUSTEET OVAT NOPEUTTANEET JA SUJUVOITTANEET ASENNUKSIA
POHJOLAN WERKONRAKENNUS OY:N TYÖMAALLA SAVOSSA.
ASENTAJIEN KOKEMUKSET OVAT OLLEET ERITTÄIN HYVIÄ.

PRYSMIAN GROUPIN KEHITTÄMÄT, KYLMÄKUTISTETEKNOLOGIAA HYÖDYNTÄVÄT KESKIJÄNNITEVARUSTEET
HELPOTTAVAT JA NOPEUTTAVAT KESKIJÄNNITEKAAPELIEN ASENNUSTA JA TUOVAT SÄÄSTÖJÄ VERKONRAKENNUKSEEN.
VIIME VUONNA SUOMEN MARKKINOILLE TUOTUIHIN VARUSTEISIIN JA NIIDEN ASENNUKSEEN ON PEREHDYTETTY
ASIAKKAITA TIIVIISTI SEKÄ KENTÄLLÄ ETTÄ KOULUTUS- JA INFOTILAISUUKSISSA ERI PUOLILLA SUOMEA.
Teksti MATTI VÄLIMÄKI
Kuvat TIMO HARTIKAINEN, PEKKA AGARTH

K

ylmäkutisteteknologiaa hyödyntävät ElaspeedTM-jatkokset ovat jo parikymmentä vuotta olleet käytössä
ympäri maailmaa. Viime vuonna ne
avasivat Prysmian Groupin keskijännitevarusteiden myynnin Suomessa. Keskijännitevarusteiden valikoimaan kuuluvat
myös Coldfit-ulkopäätteet, Elascon-kulmapistokkeet sekä kaikki varusteiden asennuksessa tarvittavat työkalut.
– Kylmäkutisteteknologian merkittävin etu asennuksessa on, ettei tulitöitä tarvita lainkaan. Työ
sujuu nopeasti ja turvallisesti, ja lopputulos on tasalaatuinen, luotettava ja kestävä, myynti- ja markkinointipäällikkö Sami Muranen Prysmian Groupista toteaa.
Kylmäkutisteteknologiaa hyödyntävät tarvikkeet
vähentävät asentajan vastuulla olevia työvaiheita
ja yksinkertaistavat asennustyötä ratkaisevasti.
Selkeiden työvaiheiden ansiosta myös mahdollisuus asennusvirheisiin on hyvin pieni.
Esikalustetussa ElaspeedTM-kylmäkutistejatkoksessa kaikki kerrokset, materiaalit ja komponentit
ovat valmiina. Kun jatkos on kohdallaan, siitä otetaan pois tukiholkki, jolloin jatkos kutistuu tiukasti kiinni kaapeliin.
– Prysmian Group on valmistanut ElaspeedTMjatkoksia jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
Maailmalla niitä on asennettu yli kaksi miljoonaa
kappaletta.
Muranen mainitsee, että esimerkiksi Ranskassa ja Kanadassa on jo sähkölaitoksia, jotka hyväksyvät vain kylmäkutisteteknologialla tehdyt kaapeliliitokset.
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logialla asennusaikaa voidaan
merkittävästi lyhentää.
Kylmäkutistejatkokset eivät
sisällä silikonia, joten ne ovat
mekaanisesti erittäin kestäviä.
Materiaalina käytetyn vahvan ja
joustavan EPDM-eteenipropeenikumin ansiosta kaapelijatkoksen voi sijoittaa myös kaartuviin
kohteisiin.
– Tärkeää on myös se, että toisin kuin silikoni, EPDM-kumi ei
lähde pienestä viillosta halkeilemaan tai haurastumaan. Myöskään vesi ei pääse läpäisemään
materiaalia yhtä helposti.

HELPPOKÄYTTÖISET
TYÖKALUT

– Kylmäkutisteteknologia soveltuu erinomaisesti pohjoisiin olosuhteisiin ja tulee varmasti yleistymään myös Suomessa.
Keskijänniteverkoille kehitetyt tarvikkeet sopivat
kaikkien Wiski®-kaapeleiden yhdistämiseen sekä
nykyisen Wiski®-verkon jatkamiseen uusilla, ympäristöystävällisillä P-Laser-kaapeleilla.

EPDM-KUMI KESTÄÄ JA JOUSTAA
Muranen huomauttaa, että uusi sähkömarkkinalaki edellyttää säävarmaa sähkönjakelua. Sähköverkkojen maakaapelointi jatkuu vilkkaana vielä
vuosien ajan.
– Kun kaapeleita asennetaan paljon, nopeudesta saatavat edut korostuvat. Kylmäkutistetekno-

P

ohjolan Werkonrakennus Oy
saneeraa parhaillaan Savon
Voiman keskijänniteverkkoa
Maaningalla Kuopion lähellä.
Urakan aikana verkkoa uusitaan reilun 60 kilometrin matkalta siirtämällä 20 kV:n ilmajohdot kauempaa
maastosta maantien varteen. Kolme
kilometriä verkosta maakaapeloidaan
Prysmian Groupin 20 kV:n AHXAMK-W
Wiski®-kaapelilla.
Wiski®-kaapelin jatkamiseen ja päättämiseen käytetään ElaspeedTM-jatkoksia ja
Coldfit-ulkopäätteitä.
– Kylmäkutistevarusteet ovat helppo
ja mukava työtapa jatkosten ja päätteiden
tekoon. Ne nopeuttavat selkeästi työskentelyä ja jättävät vähemmän mahdollisuuksia virheille, sanoo verkostoasentaja
Jari Rautiainen Pohjolan Werkonrakennus Oy:stä.
– On hienoa, että aroissa kohteissa, ku-

ten muuntamoiden lähistöllä, ei tarvitse pelata lainkaan tulen kanssa, hän
korostaa.

NOPEA OPPIA
Prysmian Group koulutti PWR:n asentajat
varusteiden ja työkalujen käyttöön paikan
päällä maastossa.
Kohteessa työskentelevällä kolmella
asentajalla ei ollut entuudestaan kokemusta Prysmian Groupin kylmäkutistevarusteista.
– Kaikki on sujunut hyvin ja oppi meni
nopeasti vanhaankin päähän, Rautiainen
naurahtaa.
– Myös työkalut ovat osoittautuneet
näppäriksi käyttää. Kaikki tarvittavat
työkalut löytyvät kätevästi omasta
työkalusalkustaan, hän lisää.
Rautiainen kertoo, että työt Maaningalla aloitettiin huhtikuussa 2016 ja
valmista on luvassa toukokuussa 2018.

Kaikki varusteiden asennukseen
tarvittavat työkalut on koottu
helposti mukana kulkevaan työkalupakkiin. Työkalut ovat helppokäyttöisiä, uusimpia malleja.
– Tärkeimpiä työkaluja ovat
ulkovaipan avaustyökalu ja hohtosuojan kuorintalaite. Käyttö on
yksinkertaista, ja juonesta saa nopeasti kiinni.
Työkalut takaavat sujuvan ja turvallisen asennuksen. Esimerkiksi vaipan avaustyökalussa on turvamekanismi, joka estää kaapelin hohtosuojaa vaurioitumasta, kun vaippa halkaistaan.
– Työkalut mahdollistavat turvallisen työskentelyn ja vähentävät viiltovahinkojen todennäköisyyttä.

u
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Prysmian Groupin
Sami Kuronen perehdytti
ENP:n asentajia kylmäkutistevarusteiden
asennukseen lokakuussa
Kajaanissa pidetyssä
koulutustilaisuudessa.

Prysmian Groupin Sami Muranen
(kesk.) kertoi tilaisuudessa
kylmäkutisteteknologiasta.

ENP:n verkostoasentaja
Veli-Pekka Valtanen
pitää kylmäkutisteita
mielenkiintoisena
uutena vaihtoehtona.

ENP:n verkostoasentaja
Joonas Manninen uskoo
kylmäkutistevarusteiden
lyhentävän asennusaikaa.

HYVÄ VAIHTOEHTO

TEORIAA
JA KÄYTÄNTÖÄ

K

uluneen vuoden aikana Prysmian Group on järjestänyt asiakkailleen ja sidosryhmilleen useita koulutustilaisuuksia, joissa on perehdytty Suomessa vielä melko uuteen kylmäkutisteteknologiaan sekä varusteiden
asennukseen.
– Koulutuksia on tarkoitus jatkaa myös ensi vuonna. Osa koulutuksista järjestetään yhdessä sähkötukkuliikkeiden kanssa, kertoo
Prysmian Groupin Sami Muranen.
Lokakuun lopulla oli vuorossa koulutustilaisuus Kajaanissa Efficient Network Partner Oy:n tiloissa. Päivän aikana osallistujat pääsivät tutustumaan teknologiaan ja varusteisiin niin teorian kuin käytännönkin tasolla.
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PILOTTIKOHDE ETSINNÄSSÄ
Verkostourakoitsija Efficient Network Partner Oy:n perustajajäsen
Timo Keränen oli tyytyväinen päivän antiin.
– Varusteet osoittautuivat helpoiksi asentaa – työ sujuu simppelisti ilman kuumennuksia. Tärkeää on myös se, että liitokset kestävät
kolhuja ja viiltoja, eivätkä lähde halkeilemaan kuten silikonipinta.
– Näytti siltä, että liitoksia on näppärä tehdä. Uskon, että asennus
menee nopeasti rutiinilla.
Keränen kertoo odottavansa, että ENP saa pilottikohteen, jossa
varusteita päästään kokeilemaan käytännössä.
– Teemme paljon yhteistyötä muun muassa Loiste Sähköverkko
Oy:n kanssa. Tulevia suuria urakoita on myös Carunan kanssa tehtävä
kaapelointihanke Pudasjärvellä ja Ylikiimingissä. Caruna on jo ilmoittanut hyväksyvänsä kylmäkutistevarusteiden käytön hankkeissaan,
Keränen mainitsee.

ENP:n verkostoasentaja Joonas Manninen piti koulutuspäivää kiinnostavana.
– Kylmäkutisteteknologia vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta lämpökutisteiden teolle. Esimerkiksi vaipan kuoriminen näytti sujuvan
helposti siihen tarkoitetulla työkalulla.
– Uskoisin, että tämä nopeuttaa asennuksia. Toki osaan tarkemmin
arvioida, kun pääsen itse kokeilemaan hommaa käytännössä kentällä.
Joonas Mannisen tavoin ENP:n verkostoasentaja Veli-Pekka Valtanen piti kylmäkutisteteknologiaa mielenkiintoisena vaihtoehtona.
– Käytännön kokemuksia itselläni ei vielä ole. Selkeä etu mielestäni oli ainakin se, että liitoksissa käytettävä kumi ei repeä yhtä helposti kuin silikoni. Kumia on myös helpompi käsitellä pakkasessa.
– Kuumaa tai kylmää, molemmat käyvät, Valtanen toteaa.
Loiste Sähköverkko Oy:n suunnitteluasiantuntija Jenny Martiskainen yllättyi ElaspeedTM-jatkoksissa käytetystä materiaalista.
– Odotin, että materiaalina olisi ollut silikoni. Mutta tosiaan –
kumi ei halkea ja lähde kuroutumaan auki yhtä helposti kuin silikoni.
Loiste Sähköverkko Oy toimii Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan
Pyhännän kunnan, Vaalan kunnan itäosan sekä entisen Kestilän kun-

ENP:n Timo Keränen ja
Loiste Sähköverkon Jenny
Martiskainen olivat tyytyväisiä
koulutuspäivän antiin.

nan alueella, joka nykyisin on osa Siikalatvan kuntaa. Sillä on sähköverkostoa noin 13 000 kilometriä, josta suurin osa sijaitsee hajaasutusalueilla.
– Rakenne- ja materiaalityöryhmämme kokoontuu seuraavan kerran ensi vuoden alussa. Tällöin on tarkoitus pohtia myös sitä, löytyisikö yhtiön alueelta hyvä pilottikohde uusille varusteille.
Martiskaiseen teki vaikutuksen kylmäkutisteliitosten helppotekoisuus ja tasalaatuisuus.
– Lämpökutistejatkoksia tehdessä on tärkeää miettiä, kuinka paljon kaapelia lämmitetään ja mitkä ovat asennusolosuhteet. Asentajan ammattitaito vaikuttaa huomattavasti lopputulokseen. n
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Pelit voidaan lähettää
jäähallin studiosta
suorana lähetyksenä
verkkoon.

UUSIA ELÄMYKSIÄ
LÄTKÄJUNNUILLE

NUORISO- JA LIIKUNTAKESKUS PIISPALAN JÄÄHALLIIN RAKENNETTU EDISTYKSELLINEN
AV-KESKUS TARJOAA JÄÄKIEKKOJUNIOREILLE UUDENLAISIA ELÄMYKSIÄ JA KONKREETTISTA TUKEA
VALMENNUKSEEN. HALLIIN RAKENNETTU KUUDEN KAMERAN JÄRJESTELMÄ MAHDOLLISTAA MUUN
MUASSA PELILÄHETYSTEN SEURAAMISEN VERKOSTA JOKO SUORANA TAI JÄLKIKÄTEEN. TÄHÄN
ON TARVITTU PRYSMIAN GROUPIN LAHJOITTAMIA KOAKSIAALI- JA TIETOVERKKOKAAPELEITA.

P

Teksti PEKKA LEIVISKÄ| Kuva TIMO SALONEN

iispalan järjestelmässä on ainutlaatuista moni asia. Ehkä nuorten näkökulmasta mielenkiintoisinta on,
että kaikki pelit selostetaan. Lisäksi
järjestelmä mahdollistaa pelaajien
erätaukohaastattelut. Junioreiden pelilähetykset ovat katsottavissa suorana Livestreampalvelusta ja jälkikäteen YouTubesta.
– Haluamme tarjota nuorille elämyksiä, vaikka kaikkien tavoitteena ei olekaan ammattilaisura, kertoo
Jääkiekkoliiton turnaus- ja leirikoordinaattori Ilpo
Myllyniemi.
Toki Jääkiekkoliiton käytössä olevasta AV-keskuksesta ja videojärjestelmästä on konkreettista hyötyä
myös tuleville patriklaineille. Videoilta pelaajat ja
valmentajat voivat löytää kehittämiskohteita kunkin pelaamiseen.
– On ihan eri asia nähdä itse mitä teki, kuin kuulla
se toisen suusta.
Myllyniemi puhuu järjestelmästä myös ympäristö-
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tekona. Piispalan halli sijaitsee Keski-Suomessa Kannonkoskella, kaukana kaikista Suomen isoimmista
kaupungeista. Innokkaiden vanhempien ei enää ole
pakko ajaa montaa sataa kilometriä pelien perässä.
– Kiinnostus lapsen harrastusta kohtaan on niin
valtava, että se menee joskus järjenkin yli. Tämän järjestelmän ansiosta vanhempien ei tarvitse ajaa paikalle, vaan he voivat katsoa peliä kotisohvalta ja olla
muun perheen kanssa.
Jääkiekkoliitolla on Piispalassa erilaisia lasten ja nuorten tapahtumia, turnauksia ja leirejä ympäri vuoden.

KAIKKI ALKOI VHS-KASETEISTA
Videointi ei ole junioreidenkaan peleissä mikään uusi
juttu. Myllyniemi kertoo, että Jääkiekkoliitto aloitti turnauspelien kuvaamisen jo vuosia sitten VHS-kaseteille.
– Kasetteja ja myöhemmin dvd-levyjä annettiin pelaajille muistoksi turnauspeleistä.
Viime vuosina taltiointitavat ovat kehittyneet.
2010-luvun alussa NopolaNews tuotti turnauksista

netti-tv-lähetyksiä EU-hankkeen turvin. Siitä saatiin hyvää kokemusta, mutta Myllyniemi kertoo,
että pidemmän päälle se olisi tullut liian kalliiksi.
Jääkiekkoliitto antoi Timo Saloselle tehtäväksi
suunnitella uuden järjestelmän.
Salonen kertoo, että vuoden verran järjestelmää
on rakennettu tosissaan. Lopputuloksena on neljän kääntyvän robottikameran ja kahden miehitetyn kameran järjestelmä sekä langattomat mikrofonit erätaukohaastatteluita ja selostusta varten.
– Laitteiden puolesta voimme tehdä erittäin
hyvätasoista jääkiekkolähetystä. Esimerkiksi kuvanlaatu on erinomainen, sillä pystymme lähettämään teräväpiirtokuvaa, Salonen kertoo.
Järjestelmä ei myöskään rajoitu pelkkään kuvauskalustoon. Piispalan jäähallissa on yli 15 neliön kokoinen led-näyttö, joka näyttää ottelutapahtumat myös paikalla olevalle yleisölle.
Kaikkeen tähän on tarvittu Prysmian Groupin
lahjoittamia koaksiaali- ja tietoverkkokaapeleita.
– Lahjoitus on siis ollut meille erittäin merkittävä, Ilpo Myllyniemi sanoo.

NUORILTA HYVIÄ IDEOITA
Piispalan hallissa on nuorten jääkiekkoturnaus lähes joka viikonloppu. Lisäksi kesällä halli on viikollakin kovassa käytössä, kun meneillään ovat
nuorten erilaiset jääkiekkoleirit ja jääkiekkoriparit.
Myllyniemi kertoo, että videojärjestelmä on osa
kokonaisuutta, jolla luodaan elämyksiä ja vastataan nuorten tarpeisiin.
Kun kokonaisuutta on suunniteltu, nuorten ajatukset on huomioitu tarkkaan.
– Nuorilla on ollut hyviä ideoita, joita on otettu
vastaan.

Liigatasolla videovalmennus on jo rutiinikäytäntöä. Myllyniemi kertoo, että tässäkin mielessä
Piispalan järjestelmä vastaa tarpeeseen.
– Junnupuolelle tulee koko ajan uutta valmentajasukupolvea. He ovat valmiita käyttämään videoita valmennuksessa.
Jos videojärjestelmä saadaan uusintoineen tarpeeksi sujuvaksi, on Myllyniemen mukaan mahdollista, että valmentajat voivat jatkossa käyttää hallin videonäyttöä apuna harjoituksissakin.

VAIKUTUS EI JÄÄ JÄÄKIEKKOON
Jääkiekkoliiton tavoitteena on, että Piispalan mallia voidaan levittää laajemmallekin. Suomessa on
Myllyniemen mukaan noin 200 hallia, joihin videojärjestelmä voitaisiin jossakin muodossa tuoda.
– Meidän pitää pystyä rakentamaan sellaisia
vapaaehtoisten toimintamalleja, jotka toimivat.
On muistettava, että laitteet ovat hienoja ja kalliita. Niiden käyttöön pitää kouluttaa.
Myllyniemi kertoo, että pelien videointiin tarvitaan viikonlopun aikana 10–15 henkilön työpanos.
Pitkällä tähtäimellä nämä kaikki eivät voi olla Jääkiekkoliiton palkkalistoilla.
Myllyniemi visioi, että kiinnostuneet nuoret voisivat turnauksien aikana toimia vaikka kuvaajina,
selostajina tai pelaajien haastattelijoina.
– Paljon puhutaan, että koulu valmistaa huonosti työelämään. Me voisimme tarjota mediaalasta kiinnostuneille nuorille kipinän.

– Uskon, että tällä on vaikutus tuhansiin nuoriin jollain aikajänteellä.
Eivätkä vaikutukset jää pelkästään nuoriin.
Myllyniemi kertoo, että pelilähetykset tarjoavat
mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön myös muille, jotka haluavat työskennellä jääkiekon parissa.
– Jo nyt kuvaamassa on ollut vapaaehtoisia media-alan ammattilaisia, jotka haluavat antaa panoksensa nuorten jääkiekkoharrastukselle.
Kun Myllyniemi pääsee vauhtiin, ei hän jätä
tulevaisuudennäkymiä pelkästään jääkiekkoon.
– Minä puhun vasta 200 jäähallista, mutta jos
tämä saadaan jalkapalloon, salibandyyn, koripalloon, lentopalloon...Siinä meillä olisi pilvin pimein
mahdollisuuksia!
– Esimerkiksi Yhdysvalloissa yliopistourheilu on
erittäin suosittua, Myllyniemi sanoo ja heittää ilmoille ajatuksen junioriurheilun netti-televisiosta.
– Jos sellainen saisi hyvin katselijoita, niin kyllähän siitä sen jälkeen kiinnostuisivat yhteistyökumppanitkin.
Toisin sanoen se, mikä alkaa nyt elämyksien tarjonnasta, voisi jatkossa olla junioriurheilulle tulonlähde – jolla saadaan aikaan uusia elämyksiä. n
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olmikymppinen Heikki Seppänen
teki vuoden 1984 lopulla suunnittelu- ja asennustöitä insinööritoimistossa, kun silloinen Nokia
Engineering, nykyinen Prysmian
Group, tarjosi tilaisuutta lähteä
sähköistämään Saudi-Arabian ja
Jemenin raja-alueita.
– Jonkinlainen kaukokaipuuhan siinä vaikutti.
Piti kerätä kokemuksia, syksyllä eläkkeelle jäänyt
Seppänen kertoo.
Ja kokemuksia kertyi. Välillä katsottiin kiväärin
piippuun, välillä silmissä kirveli kyynelkaasu, mutta
työt tulivat tehdyksi.
Toinen suomalaisyhtiö laati sähkösuunnittelun
tueksi kartat 350 neliökilometrin alueesta, jossa
maasto kohosi parhaimmillaan parin kilometrin korkeuteen. Vuorille ajettiin jeepillä, ja tavarat lennätettiin helikopterilla.

KOKO MAAILMA HALTUUN

PUOLI VUOSISATAA

SÄHKÖTÖISSÄ

PRYSMIAN GROUPIN MYYNTIJOHTAJAN TYÖSTÄ ELÄKKEELLE JÄÄNYT HEIKKI SEPPÄNEN
ASENSI KAAPELIA ENSIMMÄISEN KERRAN KESÄTÖISSÄ 14-VUOTIAANA JA MYI KAAPELIA
YLI 30 VUOTTA. MINKÄS IHMINEN INNOSTUKSELLEEN VOI!
Teksti MARIANNA SALIN | Kuva OLLI HÄKÄMIES
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Kun projektipäällikkö Seppänen palasi Suomeen neljän vuoden pestin jälkeen, edessä oli myyntijohtajan
työ – ja lähimarkkinoiden kriisi. Venäjän kauppa oli
juuri romahtanut, ja pian Suomi laskeutui lamaan,
joka repi rajusti kaapelitehdastakin.
– Muita suuria vastoinkäymisiä en 32 vuoden ajalta muista. Aina meillä on ollut hauskaa, Seppänen
vakuuttaa.
1990-luvulla kylien sähköistysprojektit jatkuivat
ennen kaikkea Lähi-idässä ja Afrikassa, kun taas
suurjännitekaapeleita myytiin muun muassa Yhdysvaltoihin, jossa ei ollut paikallista tuotantoa. Kilpailijoita oli kyllä kaikkialla ja suuriakin sellaisia.
– Meidän etumme tuolloin oli pienen yrityksen
nopeus ja ketteryys, Seppänen arvioi.
Nopeudella hän viittaa ennen kaikkea nopeisiin
toimituksiin. Myyntityö eteni nimittäin tahtiin, jota
sähköpostiin tottuneiden voi olla vaikea käsittää.
Seppänen kollegoineen kiersi maasta toiseen matkalaukut täynnä esitteitä ja laskelmia. Monesti mukana kulki tulostinkin, jotta sopimukset saatiin laadittua sujuvasti.
– Aiemmin sähköyhtiön sihteeri hakkasi sopimusta kirjoituskoneella seitsemän kalkkeeripaperin läpi
ja aloitti kaiken alusta, jos tuli virhe. Olihan sillä kova
vaikutus työllisyyteen, Seppänen virnuilee.

HEIKKI SEPPÄNEN
u Sähkövoimatekniikan insinööri

1984–2016 projektipäällikön ja
myyntijohtajan tehtävissä Prysmian
Groupissa ja sen edeltäjäyhtiöissä
u Perheeseen kuuluvat vaimo ja poika
u Käy mökillä, kalassa ja kuntosalilla.
Kuuntelee musiikkia, mutta klarinetin
soitto hävisi aikoinaan työlle.
Harrastaa myös ruuanlaittoa ja viinejä.
u ”Jokainen kauppa on kohokohta,
oli se sitten pieni tai suuri.”
u

PAIKKA AURINGOSSA
Vuonna 2000 ketterät maailmanvalloittajat pääsivät kokeilemaan, miltä työ kansainvälisessä kaapelialan suuryrityksessä tuntuu, kun silloisen NK
Energyn voimakaapelitoiminnot siirtyivät Pirellille,
nykyiselle Prysmianille.
– Kun olimme itse osa suurta yritystä, myös asiakkaiden joukkoon tuli entistä suurempia yrityksiä,
Seppänen toteaa.
Pikkalan tehdas toimitti tuotteet asiakkaille pitkälti konsernin sisäisiä reittejä, mikä edusti suomalaisille myös riskiä.
– Pitihän siinä ruveta taistelemaan paikasta auringossa. Meidänkin piti perustella olemassaolomme
emoyhtiölle. Monia tehtaita muualla lopetettiin, Seppänen toteaa ja lisää pian, että hyvällä huumorilla,
asiantuntemuksella ja kovalla työllä kaikki järjestyi.
– Tuolloin tuli ystävystyttyä myös kokonaiseen
legioonaan uusia kollegoja.
Seppäsen mukaan Pikkalan tehdas pärjäsi laajan
tuotevalikoimansa, huipputeknologiansa sekä pätevän henkilöstönsä avulla. Sijainti meren äärellä
tarjosi myös logistisen edun maailmanlaajuisille
toimituksille.
– Sijainti on erinomainen ajatellen kaikkia kuljetusmuotoja ja satamien läheisyyttä.

ILOA PIENESTÄKIN KAUPASTA
Pian Prysmian alkoi investoida määrätietoisesti suurjännite- ja merikaapelijärjestelmien tuotantoon Pikkalassa, ja samalla parannettiin ja nostettiin myös
muiden tuotteiden, kuten keskijännitekaapelien
tuotantokapasiteettia. Tehtaasta tuli yhtiön, ellei
koko maailman, suurin tehdas alallaan.

– Jo 1990-luvun lopulla oli tehty mittava investointi
merikaapelituotantoon.
Suomalaiset asiakkaat ovat säilyttäneet silti erityisasemansa.
– On kehitetty tuotteita yhdessä ja on myös harmonisoitu kaapelien poikkipintojen kokoja yhdessä.
Ei ole järkevää valmistaa kymmeniä vaihtoehtoja yhdestä tuotteesta, vaan pärjäämme kolmella, neljällä tyypillä, Seppänen kertoo.
Niin kuin Prysmian, ovat asiakasyhtiötkin vuosien
varrella muuttuneet.
Seppäsen mukaan kaapelijärjestelmien myynnissä on yhä useammin vastassa ammattiostajia, joilta puuttuu alan tekninen tietotaito. Tämä asettaa
omia haasteitaan.
– On entistä tärkeämpää, että toimimme rehellisinä asiantuntijoina, pystymme vertailemaan eri
tuotteiden ominaisuuksia ja osaamme esittää erot
asiakkaille.
Seppäsen mukaan osaamista tarvitaan niin asiakkaan opastamisessa kuin kauppojen taustatöissäkin. Hän muistelee lämmöllä sitä tunnetta, kun
valtavan kokonaisuuden palaset loksahtavat kohdilleen ja asiakas hyväksyy paketin. Hän muistaa myös
tunteen, kun kuriiri hautoo dokumentteja tarjouksen määräajan yli.

SÄHKÖN PARISSA JO LAPSENA
Yli sadassa maassa kauppaa tehnyt Seppänen aloitti eläkepäivänsä Rauman saaristossa rakentamalla talviasuttavaa mökkiä vanhan viereen. Vanhaan
mökkiin vedettiin sähköt jo vuonna 1983 osana Rauman saariston sähköistysprojektia, johon Seppänen laati suunnitelmat työskennellessään sähkölaitoksella.
Seppäsen suunta sähköalalle alkoi hahmottua jo
alle kymmenen vuoden iässä. Isä työskenteli sähkölaitoksen johtajana, ja poika luki Osmo A. Wiion kirjoja radiotekniikasta ja teki omia kokeilujaan. 14-vuotiaana hän veti ensimmäisen kerran kaapelia kesätöissä sähkölaitoksella, ja kiinnostus ajoi opiskelemaan sähkövoimatekniikan insinööriksi.
Syksyllä 2015 Seppänen luovutti sähkönsiirron
ja -jakelun myyntijohtajan tehtävät seuraajalleen,
mutta jäi vielä vuodeksi sparraamaan.
– Ei tarvinnut kenenkään juosta päin seinää, hän
naurahtaa. n
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CPR on jäsenvaltiota sitovaa lainsäädäntöä. Se
koskee rakennuksiin, myös teollisuusrakennuksiin
sekä tiettyihin infrarakentamisen kohteisiin kuten
tunneleihin, kiinteästi asennettavia energia- ja tiedonsiirtokaapeleita. Varsinaisia palossa toimintakykynsä säilyttäviä kaapeleita (esimerkiksi Firetuf
FRHF) CPR ei vielä kata. Niitä koskevat standardit
ovat vielä kesken ja vienee vielä vuosi, pari ennen
kuin ne saadaan mukaan.

KAKSI ULOTTUVUUTTA

CPR –
TODISTETTUA
TURVALLISUUTTA
TARJOLLA
KAAPELEIDEN OSALTA KESÄKUUSSA 2016 ALKANUT EU:N RAKENNUSTUOTEASETUKSEN
(CPR, CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION) SIIRTYMÄKAUSI PÄÄTTYY 1.7.2017 JA
VÄHITELLEN MARKKINOILLE ALKAA TULLA CPR-HYVÄKSYTTYJÄ KAAPELEITA. KETJUN
JOKAISESSA VAIHEESSA ON VIELÄ MONIA ASIOITA TEHTÄVÄNÄ, EIKÄ VÄHÄISIMPÄNÄ
KOULUTTAUTUMINEN UUSIIN VAATIMUKSIIN.
Teksti JUHA MAJAMÄKI
Kuvat PRYSMIAN GROUP, OLLI HÄKÄMIES
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ulipaloista noin 90 prosenttia tapahtuu rakennusten sisällä. Siis tilassa, jossa vietämme valtaosan
ajastamme. On ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisen tulipalon sattuessa olemme luoneet itsellemme edellytykset pelastautumiseen sekä vastaavasti
annamme pelastajille hyvät toimintaedellytykset.
Rakennustuoteasetuksen tavoitteena on parantaa kaapeleiden
paloturvallisuutta, harmonisoida eri paloluokkavaatimukset EU-tasolla sekä samalla luoda järjestelmä, jolla voidaan varmistaa, että
kaapelit todella täyttävät niille asetetut vaatimukset.
CPR ottaa kantaa siihen, miten kaapelit käyttäytyvät palotilanteessa. Eli siihen, mitä kaapelin ympäristölle tapahtuu. Se ei ota
kantaa sähköisiin vaatimuksiin, joten pienjännitedirektiivi ja standardit pätevät edelleen.

CPR:ssä on kaksi ulottuvuutta: EU ja kansallinen.
EU-tasolla on määritelty seitsemän kaapelipaloluokkaa (ACA-FCA), joista ACA on korkein, kun taas FCA-luokalle ei ole erityisiä vaatimuksia. Luokat asettavat
vaatimukset kaapelin lämmöntuotolle ja sen kasvunopeudelle sekä palon etenemiselle. Lisäksi on
määritelty alaluokat s, d ja a, ja jokaisella näistä on
vielä useampi taso. Kaapelin CPR-luokka näyttääkin esimerkiksi seuraavalta: CCA-s1,d1,a2.
Alaluokka s (smoke) määrittää raja-arvot savunmuodostumiselle eli käytännössä näkyvyydelle palotilanteessa. Mitä paremmin suojattua kaapelia
käytetään, sitä paremmat ovat edellytykset pelastautumiselle ja pelastushenkilöstön toiminnalle.
Alaluokka d (droplets) määrittää palavien pisaroiden määrän, leviämisen sekä sen, kauanko ne
palavat. Se siis ottaa kantaa siihen, jos esimerkiksi
yläkatossa olevat ja palavat kaapelit sammuisivatkin
itsestään, putoaako kaapelista palavaa materiaalia,
joka sitten voi sytyttää palon toisaalla.
Alaluokka a (acidity) ottaa kantaa palotilanteessa vapautuvien kaasujen happamuuteen (syövyttävyyteen) ja halogeenittomuuteen. Tällä on luonnollisesti merkitystä terveydelle, mutta myös muulle
ympäristölle. Ilmassa on aina sen verran kosteutta,
että palotilanteessa syntyy syövyttävää happoa, joka tuhoaa muun muassa rakenteita, koneita ja laitteita sekä erityisesti elektroniikkaa.
Yleisesti voidaankin sanoa, että CPR:n ”voima”
nykytilanteeseen verrattuna onkin juuri näissä lisämääreissä s,d ja a ja niiden turvallisuutta
parantavissa kriteereissä.
Toinen ulottuvuus on kansallinen. On määriteltävä,
mitä turvallisuustasoa vaaditaan eli mitä kaapelipaloluokkia on missäkin rakennustyypissä tai sen
osassa käytettävä. Tämä kuuluu ympäristöministeriön toimenkuvaan. Täysin lopullista päätöstä ei
Suomessa valitettavasti vielä ole tehty. On kuiten-

kin laadittu sovellusstandardi SFS 7039, joka määrittää, miten nykyiset kaapelivaatimukset ja uudet
CPR-luokat suhtautuvat toisiinsa. Se on siis tavallaan muunnostaulukko nykyvaatimuksista CPRaikakauteen.
On kuitenkin tiedostettava, että vaikka taulukko rinnastaakin nyky- ja CPR-vaatimukset hyvinkin
suoraviivaisesti, poikkeavat testimetodit ja vaatimukset selvästi toisistaan. Käytännössä moni
kaapeli on rakenteeltaan ja materiaaleiltaan erilainen kuin ”vanha”.
SFS 6000 -standardia ollaan uudistamassa vuoden 2017 loppuun mennessä. Niin ikään ympäristöministeriö päivittänee rakennusmääräyskokoelmaa
vuoden 2018 aikana. Näissä otetaan kantaa myös
siihen, mitä kaapelia on missäkin käytettävä. Toivottavaa on, että lopulliset päätökset ovat jo tehtyjen
linjausten mukaisia, koska niiden mukaan on tuleviin muutoksiin varauduttu ja paljon työtä ja rahaa
investoitu.

YKSI HALOGEENITON KAAPELI RIITTÄÄ
TURVALLISEEN RAKENTAMISEEN
Halogeenittomien kaapeleiden käyttö Suomessa on vuosi vuodelta kasvanut, vaikka varsinaisia
määräyksiä on vähän. Joitain vuosia sitten toimme

vahvasti esiin tarpeen määrittää, millaista halogeenitonta kaapelia tarvitaan. Tarjouskyselyissä
esiintyi vain sana ”halogeeniton” ja käytännössä
oli jopa kolme eri vaihtoehtoa: täysin palosuojaamaton, yksittäin paloa levittämätön ja nippuna paloa levittämätön.
Viralliset määräykset kohdistuvat vain nippupolttokokeen läpäiseviin kaapeleihin ja käytännössä muiltakin osin markkinakysyntä ohjautuu tähän
suuntaan. Päällimmäisinä syinä turvallisuuden lisäksi
ovat selkeys ja yksinkertaisuus. Yhtä ja samaa tuotetta pystyy käyttämään joka kohteessa. Jakelu- ja
työmaalogistiikka tehostuvat eikä ole mahdollista
asentaa vahingossa väärää kaapelia. Myös valmistajan ja jakeluportaan kannalta oli järkevää keskittyä
nippupolttokokeen läpäiseviin kaapeleihin sen sijaan,
että olisi ajettu kahta rinnakkaista tuotetarjontaa.
Nyt CPR-maailmassa on aika vähitellen unohtaa
nuo opit ja alkaa puhua vain CPR-luokista. Nippupolttokokeen läpäisevän kaapelin aseman ottaa CCAs1,d1,a2 -luokan kaapeli. Se on halogeeniton, hyvät
palo-ominaisuudet omaava kaapeli, joka käy jokaiseen kohteeseen. DCA-s2,d2,a2 -kaapeliin verrattuna se on myös selvästi paloturvallisempi. DCA-kaapelin palo-ominaisuudet ovat kuta kuinkin samaa
tasoa kuin puun eikä sen käyttöön tällä hetkellä ole

Vanha
paloluokitus
(vähintään)

Paloluokitus
SFS EN 50575
mukaan siirtymäaikana 10.6.2016
alkaen (vähintään)

Yksittäin paloa
levittämätön

Yksittäin paloa
levittämätön tai ECA

ECA

Yksittäin paloa
levittämätön,
vähäinen
savunmuodostus ja
halogeeniton

Yksittäin paloa
levittämätön,
vähäinen
savunmuodostus ja
halogeeniton tai
DCA-s2,d2,a2

DCA-s2,d2,a2

Nippuna paloa
levittämätön,
vähäinen
savunmuodostus ja
halogeeniton

Nippuna paloa
levittämätön,
vähäinen
savunmuodostus ja
halogeeniton tai
CCA-s1,d1,a2

CCA-s1,d1,a2

Paloluokitus
SFS EN 50575 mukaan
1.7.2017 alkaen (vähintään)

u
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CPR-PALOLUOKKIEN
LISÄOMINAISUUDET
SAVUNMUODOSTUS (SMOKE, S)		
s1 kaapelista saa vapautua
		
hyvin rajoitettu määrä savua.
s2 kaapelista saa vapautua
		
rajoitettu määrä savua.
s3 ei vaatimuksia savun vapautumiselle.
			
u PALAVAT PISARAT (DROPLETS, D)		
d0 kaapelista ei saa pudota
		
palavia pisaroita tai partikkeleita.
d1 kaapelista saa pudota rajoitettu
		
määrä palavia pisaroita
		
tai partikkeleita. Pisaroiden
		
enin sallittu paloaika on 10 s.
d2 ei rajoituksia palavien pisaroiden
		
ja partikkelien vapautumiselle.		

u

u

HAPPAMUUS, SYÖVYTTÄVYYS,
HALOGEENITTOMUUS (ACIDITY, A)		
a1 kaapelista saa vapautua hyvin
		
rajoitettu määrä happoja ja
		
syövyttäviä palokaasuja.
a2 kaapelista saa vapautua rajoitettu
		
määrä happoja ja syövyttäviä
		
palokaasuja; vaatimustaso,
		
joka on nykyisin käytössä
		
halogeenittomille kaapeleille.
a3 ei vaatimuksia happojen ja
		
syövyttävien palokaasujen
		 vapautumiselle.
u
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Prysmian Group on solminut useita merkittäviä sopimuksia suurjännitekaapeleiden ja -järjestelmien toimittamisesta Venäjällä ja Kazakstanissa
meneillään oleviin sähkönsiirtohankkeisiin.
Konserni toimittaa muun muassa Vladivostokin ja Habarovskin väliselle
alueelle siirtoyhteyden, joka yhdistää yhden Venäjän suurimman energiantuottajan, RusHydron, tuotantolaitoksen 220 kV:n sähköverkkoon.
Kesällä 2016 Prysmian Group toimitti Kazakstanin suurimpaan kaupunkiin Almatyyn 110 kV:n ja 220 kV:n suurjännitejärjestelmät. Järjestelmät ovat
osa infrastruktuurin kehityshanketta alueella, joka isännöi kansainvälisen
opiskelijaurheiluliiton
FISUn Talviuniversiadit
tammi-helmikuun
vaihteessa 2017.
Venäjän kantaverkkoyhtiö Rossetin kanssa
Prysmian Group on allekirjoittanut merkittävän
sopimuksen, jonka
mukaan Prysmian Group
toimittaa Rossetin
hankkeisiin suurjännitekaapeleita ja kehittää
yhtiön käyttöön uusia
turvallisuutta ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Sopimus luo
mahdollisuuksia uusille innovatiivisille ratkaisuille, tiedonvaihdolle ja tuotantoprosessien parantamiselle.
Prysmian Group on tehnyt Rossetin kanssa sopimuksen myös Pietariin
toimitettavasta 110 kV.n järjestelmästä, joka yhdistää Rossetin sähköaseman kantaverkkoon.

Kööpenhaminan metroon
Afumex-kaapeleita
METROSELSKABET

Prysmian Groupille
kasvua Venäjällä

virallista määräystä missään kohteessa. CCA-luokan
kaapeli onkin turvallinen ja suositeltava tiloihin,
joissa on paljon ihmisiä samaan aikaan. Tällaisia
ovat esimerkiksi sairaalat, koulut, päiväkodit ja muut
julkiset rakennukset, ostoskeskukset ja toimistorakennukset. Puhumattakaan rakennuksista, joissa on
ihmisiä, jotka tarvitsevat apua pelastautumisessa.
Silloin jokainen lisäsekunti on arvokas.

VALMISTAJILLE
USEITA VELVOITTEITA
Siirtymäaikana voi käyttää rinnakkain nykyisten
vaatimusten mukaista tai sitä vastaavan CPR-luokan kaapelia.
Siirtymäajan päättymisen jälkeen 1.7.2017 valmistajat ja maahantuojat saavat saattaa markkinoille
vain CPR-luokan mukaista kaapelia. Sovellusstandardissa SFS 7039 on kuitenkin kirjattu, että tukkuketjussa ja urakoitsijan omissa varastoissa jo olevia
”vanhoja” kaapeleita saa edelleen käyttää ja asentaa ilman eri toimenpiteitä.
CPR asettaa kaapelin valmistajalle ja maahantuojalle useita eri velvoitteita. Kaikki kaapelit on
polttotestattava hyväksytyssä ulkopuolisessa testauslaboratoriossa. Polton jälkeen testauslaitos laatii raportin, joka kertoo kaapelin paloluokituksen. Tämän pohjalta valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen (DoP, Declaration of Performance) ja sen on oltava aina saatavilla ja paikallisella kielellä. Prysmian
Groupin tuotteiden DoP:t löytyvät jatkossa myös
suomeksi verkkosivuiltamme, josta ne voi tulostaa tai tallettaa.

Paloluokka CCA ja sitä korkeampi vaatii myös tehdasauditoinnin sekä myös tuotannosta otettavien
näytteiden testauksen. CPR:n mukaisen kaapelin
tunnistaa jatkossa pakkaukseen kiinnitetystä CEmerkintäetiketistä pakollisine tietoineen.

PUOLI VUOTTA AIKAA
Siirtymäkausi päättyy siis 1.7.2017 ja vähitellen markkinoille alkaa tulla CPR-hyväksyttyjä kaapeleita.
Ketjun jokaisessa vaiheessa on vielä monia asioita
tehtävänä, eikä vähäisimpänä kouluttautuminen
uusiin vaatimuksiin. Myös tuotehallinta ja saatavuuden suunnittelu ja varmistaminen läpi koko virran on kriittistä.
Jakeluketjun ja käyttäjien on oltava tarkkana, että
CPR-kaapelien luokat ovat yksi yhteen Suomen vaatimusten kanssa. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että
jokaisen kaapeliluokan kirjaimen ja numeron on oltava paikallaan ja oikein, jotta vähimmäismääräykset
täyttyvät. Mitään ei saa puuttua. Esimerkiksi, jos
kaapeliluokasta puuttuu vaikkapa alaluokka a2, ei
kaapelin halogeenittomuutta ole virallisin materiaalikokein testattu eikä se siten ole Suomen vähimmäisvaatimusten mukainen.
Prysmian Group niin Suomessa kuin muuallakin
Euroopassa on ollut tiiviisti mukana CPR-prosessissa sen alkuajoista asti. Paljon on jo tehty ja tehdään
koko ajan. Investointimme polttolaboratorion laajentamiseen on ollut ja on ahkerassa käytössä. Uskomme, että olemme tässä muuttuvassa tilanteessa paras kumppani niin tukkukanavalle, urakoitsijoille
kuin suunnittelijoillekin. n

Merikaapeleita
belgialaiseen tuulipuistoon
Prysmian Group suunnittelee ja
toimittaa 33 kV:n merikaapelit ja niiden varusteet Belgian rannikolle rakenteilla olevaan Rentelin tuulipuistoon.
Prysmian Group vastaa myös kaapelien
päättämisestä ja testauksesta.
Viides Belgian rannikolle rakennettava merituulipuisto auttaa Belgiaa
saavuttamaan EU:n asettamat ilmastotavoitteet ja lisää sähkönsiirron varmuutta maassa.
Tuulipuiston sähköntuotantokapasiteetti on enimmillään lähes 309 MW ja
se toimittaa sähköä noin 285 000 kotitaloudelle.
u

u Prysmiam Group toimittaa 230 kilometriä halogeenittomia,
vähän savuavia Afumex-pienjännitekaapeleita ja 150 kilometriä
Afumex-keskijännitekaapeleita Kööpenhaminaan rakennettavaan
uuteen metrolinjaan.
Täysin automatisoitu, ilman kuljettajaa toimiva metrolinja liikennöi kaupungin keskustan ympäri rakennettavaa kehänmuotoista
rataa pitkin. Kokonaan maan alle rakennettavan kehälinjan pituus on
15 kilometriä ja sen varrella on 17 metroasemaa.
Uusi metrolinja valmistuu vuonna 2019. Ympäri vuorokauden liikennöivä linja palvelee noin 130 miljoonaa matkustajaa vuosittain.
Kööpenhaminaan avattiin metro vuonna 2002 ja se on alusta
alkaen toiminut täysin automatisoituna.

Tasavirtayhteyksien
jännitteiksi jo 600 ja 700 kV.
Prysmian Groupin kehittämät
suurjännitekaapelit nostavat tasavirtayhteyksien jännitteet ensimmäistä kertaa 600 ja 700 kV:iin.
PEX-teknologiaan perustuvat
600 kV:n kaapelit ja PPL-teknologiaa hyödyntävät 700 kV:n kaapelit
yli kaksinkertaistavat nykyisin
yleisesti käytössä olevien tasavirtajärjestelmien siirtokapasiteetin.
Prysmian Group on juuri esitellyt
myös 600 kV:n P-Laser-kaapelin,
jolla voidaan saavuttaa jopa 30 prosentin säästöt sähkönsiirrossa. PLaser-teknologian ansiosta kaapelin
suorituskyky ja johtimen lämmönkesto ovat nykyisiä muovieristeisiä
kaapeleita parempia. P-Laser on
myös maailman ensimmäinen täysin kierrätettävä suurjännitekaapeli.

Merikaapeliyhteys Venetsiaan.
Prysmian Group toimittaa neljä
merikaapeliyhteyttä Venetsian
laguuniin. Rakennettavien 132 kV:n
kaapeliyhteyksien pituudet ovat
14 ja 6 kilometriä. Hanke on tärkeä
suurjänniteverkoston vahvistamiseksi Venetsian alueella.

Valokaapelia Singaporeen.
Prysmian Group toimittaa 10 000
kilometriä valokaapelia Singaporeen
vuosien 2016–2018 välillä.
Singaporeen on tarkoitus rakentaa maanlaajuinen laajakaistainfrastruktuuri, joka pystyy tarjoamaan
kaikille 1 Gb:n laajakaistayhteydet.
Singapore on yksi parhaiten laajakaistayhteydet käyttöönsä ottaneista maista. Suurimmalla osalla
laajakaistapalvelujen tarjoajista yhteysnopeudet ovat jo yli 100 Mb/s.
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Pikkalassa
työskentelevä Eemeli
Kivinen on ollut
erittäin tyytyväinen
ohjelmaan.

KUUDES BUILD THE FUTURE -KIERROS KÄYNNISSÄ

PRYSMIAN GROUP PANOSTAA

LAHJAKKAISIIN NUORIIN
PRYSMIAN GROUP ETSII JÄLLEEN LAHJAKKAITA, MOTIVOITUNEITA NUORIA
KANSAINVÄLISEEN BUILD THE FUTURE -KEHITYSOHJELMAANSA. ÄSKETTÄIN
VALMISTUNEILLE NUORILLE SUUNNATTU KOLMIVUOTINEN KEHITYSOHJELMA ON
AINUTLAATUINEN NIIN PITUUTENSA, KATTAVUUTENSA KUIN SIIHEN LIITTYVIEN
MUIDEN ETUJEN KUTEN KILPAILUKYKYISEN PALKAN VUOKSI.

P

AINUTLAATUINEN
TILAISUUS
KOKEA JA OPPIA
KEVÄÄLLÄ 2013 BUILD THE FUTURE -OHJELMASSA ALOITTANUT EEMELI
KIVINEN PALASI ULKOMAANKOMENNUKSELTA HOLLANNISTA TOUKOKUUSSA JA
TYÖSKENTELEE NYT PROSESSI-INSINÖÖRITIIMIN VETÄJÄNÄ PIKKALAN TEHTAALLA.
HÄN SUOSITTELEE LÄMPIMÄSTI HAKEMAAN MUKAAN OHJELMAAN.

E

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva SUVI SUOVAARA

emeli Kivisen hakemus Build the Future
-ohjelmaan lähti matkaan marraskuussa 2012 Kiinasta, jossa hän oli valmistelemassa diplomityötään.
– Ohjelma vaikutti todella mielenkiintoiselta, ja Kiinassa vietetty aika oli osoittanut ulkomailla työskentelyn sopivan minulle.
Prysmian Group ja Pikkalan tehdaskin olivat jo
tuttuja, sillä olin tehnyt siellä opintoihin liittyvän
projektityön aiemmin, kertoo Otaniemen teknillisessä korkeakoulussa konetekniikkaa pääaineenaan opiskellut Kivinen.
– Ajoitus oli kannaltani erinomainen, sillä projekti Kiinassa loppui helmikuussa ja maaliskuussa
pääsin jo aloittamaan Prysmianilla.
Monivaiheinen hakuprosessi kesti yli neljä
kuukautta ja sisälsi useita erilaisia arviointitestejä sekä ryhmä- ja yksilöhaastatteluja.
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Keväällä 2013 Kivinen matkusti kahden viikon
perehdytysjaksolle Milanoon.
– Milanon SDA Bocconi -yliopiston järjestämissä koulutuksissa perehdyttiin muun muassa johtamiseen, monikulttuurisessa yrityksessä toimimiseen sekä talouden ja strategian perusteisiin.
Konsernin johto puolestaan perehdytti meitä
esimerkiksi tuotekehitykseen ja rahoitukseen.
Jakso oli antoisa – ja kiireinen, naurahtaa Kivinen.
Perehdytysjakson jälkeen Kivinen aloitti työnkierron Pikkalan tehtaalla. Ensimmäisen puoli
vuotta hän työskenteli tutkimus- ja kehitystehtävissä.
– Työ liittyi pääasiassa kaapelien ja tuotannon
kehitykseen.
Tuotannossa vietetyn kolmen kuukauden aikana Kivinen työskenteli muun muassa vuoromestarina kesälomien aikaan.

– Kolmen viimeisen työnkiertokuukauden aikana myynnissä opin todella paljon – insinööritaustaiselle kaikki oli uutta, Kivinen sanoo.

KOKEMUSTA JA KAVEREITA
Toukokuussa Suomeen palannut Kivinen työskenteli ulkomaankomennuksellaan kehitysinsinöörinä Hollannissa Delftin tehtaalla.
– Pääosin työhön kuului tuotannon ja kunnossapidon kehitystä. Pienen alkukangertelun
ja alun kielimuurin jälkeen organisaatioon pääsi
todella hyvin mukaan. Kaikkea sai tehdä niin
paljon kuin halusi ja ehti, kertoo Kivinen.
Hän opetteli aktiivisesti hollannin kieltä ja
työasiat sujuivatkin melko pian paikalliskielellä.
Nyt prosessi-insinööritiimin vetäjänä Pikkalassa työskentelevä Kivinen on ollut erittäin
tyytyväinen ohjelmaan.
– Suhteellisen lyhyessä ajassa pääsee kokemaan ja tekemään monipuolisesti erilaisia
asioita ja saa kattavan käsityksen yrityksestä ja
sen toiminnasta. Yksi ohjelman parhaita puolia
on myös mahdollisuus luoda verkostoja ja tutustua uusiin ihmisiin. Monesta on tullut myös
henkilökohtainen ystävä.

rysmian Groupin Build the Future rekrytointiohjelman kuudennella kierroksella etsitään noin 40 äskettäin
taloustieteen, tekniikan, fysiikan,
kemian tai matematiikan yliopistotai korkeakoulututkinnon suorittanutta nuorta.
Ohjelmaan haetaan tiimityöhön pystyviä nuoria,
jotka ovat yrittäjähenkisiä ja avoimia muutoksille. Hakijoilla on oltava myös vahva kiinnostus ja
motivaatio saada kansainvälistä kokemusta.
Tämän vuoden kierroksen jälkeen yhtiöön
on palkattu ohjelman kautta yli 200 lahjakasta
nuorta useista eri maista, myös Suomesta.
Ohjelmaan valitut nuoret pääsevät kokonaisvaltaiseen kehitysohjelmaan, jonka läpikäytyään he sijoittuvat päällikkö- tai asiantuntijatehtäviin konsernissa.
– Yritysten kilpailu lahjakkaista ja kyvykkäistä henkilöistä on kovaa. Build the Future ohjelma erottuu monista tarjotessaan muun
muassa kahden vuoden ulkomaankomennuksen, jonka aikana on ainutlaatuinen tilaisuus
saada arvokasta kansainvälistä kokemusta
ja rakentaa kontaktiverkostoa tulevaisuutta
varten, toteaa Prysmian Finlandin henkilöstöpäällikkö Aija Virtanen.
Ohjelmaan rekrytoitujen nuorten kanssa
tehdään toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja he saavat kilpailukykyisen palkan.
Kolmivuotisen ohjelman jälkeen he aloittavat
työskentelyn konsernissa ensisijaisesti joko
tutkimus- ja kehitys-, tuotanto- tai myyntitehtävissä.

KATTAVA OHJELMA
Ohjelmaan valituille nuorille järjestetään yhtiön
pääkonttorissa Milanossa kahden viikon pe-

rehdytysjakso, joka toteutetaan yhteistyössä
Milanon SDA Bocconi School of Management huippuyliopiston kanssa. Nuoret pääsevät tapaamaan myös perehdytykseen osallistuvaa
konsernin ylintä johtoa.
– Jokaiselle nimetään henkilökohtainen mentori, joka on hänen tukenaan koko ohjelman
ajan, Aija Virtanen mainitsee.
Perehdytysjaksoa seuraa vuoden mittainen
työnkierto kotimaassa.
– Työnkiertojakso antaa kattavan kuvan yhtiöstä ja sen toiminnasta. Jakson aikana työs-

PRYSMIAN GROUP
KOULUTTAA AKTIIVISESTI
HENKILÖSTÖÄÄN
JA UUSIA OSAAJIA
PRYSMIAN GROUP rekrytoi ja kouluttaa konserniin aktiivisesti uusia osaajia. Nyt kuudetta kertaa
käynnistetyn Build the Future -ohjelman lisäksi on
viime vuonna aloitettu tuotannon ammattilaisille
tarkoitettu Make it -kehitysohjelma. Nelivuotiseen
ohjelmaan haetaan jo jonkin aikaa työelämässä
olleita, insinööritaustaisia henkilöitä, jotka suorittavat ohjelman työnsä ohessa.
Konserni kouluttaa aktiivisesti myös vakituista henkilöstöään omassa koulutusakatemiassaan,
joka tekee tiivistä yhteistyötä Milanon SDA Bocconi -yliopiston kanssa. Johtamiskoulutuksissa voi
edetä aina MBA-tutkintoon asti. Johtamisen lisäksi
koulutuksia järjestetään muun muassa tuotannossa, logistiikassa, laadussa, hankinnassa, tuotekehityksessä, asiakaspalvelussa ja myynnissä.

kennellään kuusi kuukautta tutkimus- ja kehitystehtävissä, kolme kuukautta tuotannon tehtävissä ja kolme kuukautta myyntitehtävissä.
Lisäksi jokainen tekee työhön liittyvän projektin,
joka osaltaan vahvistaa oman roolin löytymistä
tulevaisuudessa.
– Kahden vuoden ulkomaankomennuksen
aikana keskitytään työskentelemään tehtävissä,
joihin ohjelman jälkeenkin on tarkoitus suuntautua. Ulkomaankomennuksen aikana nuoret integroituvat osaksi organisaatiota ja saavat arvokasta kokemusta työskentelystä kansainvälisessä
yrityksessä.

VAATIVA HAKUPROSESSI
Kehitysohjelman hakuun sisältyy monivaiheinen,
vaativa rekrytointi- ja arviointiprosessi, joka tehdään sekä maa- että konsernitasolla. Viime
vuonna hakijoita oli kaikkiaan lähes 17 000,
joista 40 valittiin ohjelmaan.
– Pohjois-Euroopan alueelta saimme
toista tuhatta hakemusta. Tänä vuonna
odotamme alueelta noin 1 500 hakemusta,
Aija Virtanen kertoo.
Ohjelman hakuaika jatkuu 31.12.2016 asti.
Tavoitteena on löytää ja palkata ehdokkaat
vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.
Tänä vuonna konserni avaa ensi kertaa
ovensa ehdokkaille jo valintaprosessin
aikana järjestämällä viikoittaisen live chatin
Prysmian Groupin Build the Future Live
on Facebook -sivulla tiistaisin klo 15 KeskiEuroopan aikaa, klo 16 Suomen aikaa. Live
chat on hyvä tilaisuus saada suora yhteys
yhtiöön, kuulla päälliköitä ja jo ohjelmansa
aloittaneita nuoria, puhua ehdokkaille ja
esittää kysymyksiä. n

Lisätietoja ohjelmaan hakemisesta
sekä rekisteröintilomake löytyvät
konsernin verkkosivuilta osoitteesta
www.prysmiangroup.com
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Sähkö-Polarin Jani Väyrysen
(vas.), Juha Warghin ja Heikki
Sipolan puolentoista vuoden
urakka on pian valmis.

OULUUN PIAN VALMISTUVAAN HAMMASLÄÄKETIETEEN UUDISRAKENNUKSEEN ASENNETTIIN YLI 60 KILOMETRIÄ PRYSMIAN
GROUPIN HALOGEENITONTA AFUXTM PRO -ASENNUSKAAPELIA.
HELPOSTI JA SIISTISTI ASENNETTAVA KAAPELI ON SÄÄSTÄNYT
TYÖMAALLA MERKITTÄVÄSTI AIKAA JA VAIVAA.

O
HALOGEENITTOMASTI,
HELPOSTI JA
AIKAA SÄÄSTÄEN
Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat JUHA SARKKINEN
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ulun yliopiston Kontinkankaan kampusalueelle valmistuvaan uudisrakennukseen keskitetään jatkossa Oulun hammaslääketieteen koulutus,
tutkimus ja hoitopalvelut. Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen viereen
nousseeseen kampusrakennukseen siirtyvät suuhygienisti-, hammaslääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen lisäksi suurelta osin kuntalaisten
suun terveydenhuollon palvelut. Yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opetustilojen kanssa
saman katon alla ovat ensi vuonna muun muassa
usean kaupunginosan hammaslääkäripalvelut sekä
kaikki erikoishammaslääkäri- ja päivystyspalvelut.
Kiinteistön rakennuttaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, joka hallinnoi Suomen kaikkia Kehä 3:n
ulkopuolella olevia yliopistorakennuksia.
Rakennustyöt päästiin aloittamaan alkuvuodesta 2015 ja ne saadaan valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Vanha hammaslääketieteen rakennus on tarkoitus purkaa vaiheittain.

Kontinkankaan alueella sijaitsee lääketieteellisen
tiedekunnan sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan lisäksi Oulun yliopistosairaala.

TURVALLISUUTEEN PANOSTETAAN
Kokonaispinta-alaltaan noin 10 000 neliön uudisrakennukseen mahtuu paljon nykyaikaista hammaslääketekniikkaa – ja huomattava määrä sähkökaapeleita.
– Talossa on muun muassa noin 180 hyvin varusteltua hammashoitoyksikköä ja useita leikkaussaleja
ja laboratoriotiloja, sähköasiantuntija Timo Sammallahti Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä mainitsee.
Sammallahti kertoo, että koko rakennuksessa käytetään pääsääntöisesti halogeenittomia kaapeleita.
– Olemme linjanneet sähköjärjestelmien suunnitteluohjeeseemme, että kaikissa kohteissamme
ja tiloissamme käytetään ensisijaisesti halogeenittomia kaapeleita. Haluamme varmistaa turvallisuuden mahdollisimman hyvin, sillä tällaisissa rakennuksissa on aina paljon ihmisiä. Oulun uudessa

rakennuksessa paloturvallisuus korostuu entisestään, sillä kyseessä ovat lääkintätilat.
Sammallahti kertoo huomanneensa, että halogeenittomien kaapeleiden käyttö on jatkuvasti
yleistynyt muissakin kohteissa.
– Käyttöä on varmasti kasvattanut sekin, ettei
hintaero muihin kaapeleihin verrattuna ole enää
merkittävä.
Halogeeniton, vähän savuava ja palosuojattu kaapeli voi tarjota ratkaisevan eron tulipalotilanteessa.
Halogeenittomuuden ja vähäisen savunmuodostumisen etu on, että palotilanteessa tummaa savua ja myrkyllisiä savukaasuja syntyy merkittävästi vähemmän. Näin näkyvyys säilyy parempana ja
pelastautuminen on helpompaa. Kaapelin palaessa ei myöskään synny syövyttäviä aineita, mikä vähentää muun muassa elektroniikkalaitteille aiheutuvia vaurioita.

AFUXTM PROSTA HYVIÄ KOKEMUKSIA
Hammaslääketieteen uudisrakennuksen sähköurakoinnista vastaa oululainen Sähkö-Polar Oy, joka valitsi kohteeseen Prysmian Groupin halogeenittomat
AfuxTM Pro -asennuskaapelit.
– AfuxTM Pro -kaapeleita asennetaan kaikkiaan u
JOHDIN joulukuu |2016
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TAMPEREEN VERKOSTO 2017
-MESSUILLA OSASTOMME ON A602.
TERVETULOA!

noin 60 kilometriä. Niitä käytetään muun muassa kaikkiin yleisimpiin valaistus- ja pistorasiajohdotuksiin, sähköurakoitsija Heikki Sipola SähköPolarilta kertoo.
Sipola toteaa, ettei rakennuttajalla ollut kaapelien suhteen muuta vaatimusta kuin halogeenittomuus. Sähkö-Polar valitsi AfuxTM Pron, sillä kaapelista oli kertynyt jo runsaasti hyviä kokemuksia
muista asennuskohteista.
– AfuxTM Pron ehdottomia etuja ovat helppo kuorittavuus ja asennettavuus. Sileäpintainen kaapeli
asettuu hyvin johtoteihin.
– Mukava lisä on myös se, että kaapelit valmistetaan tässä ihan kotinurkilla eli Prysmian Groupin
Oulun tehtaalla.
Alkukeväästä asennustöissä päästiin Sipolan mukaan jo sellaiseen vauhtiin, että SLO toimitti kaapeleita useita lavallisia viikoittain.

HELPOSTI ASENNETTAVA
KAAPELI NOPEUTTAA TYÖTÄ
Asentaja Jani Väyrynen Sähkö-Polarilta korostaa
Sipolan tavoin AfuxTM Pron hyvää asennettavuutta.
– Kaapeli asettuu johtohyllylle sutjakkaasti ja pysyy hyvin asennossa, johon sen taivuttaa. Se ei ole
niin ”muovimaista” kuin moni muu kaapeli. Työ hel-

"AFUXTM PRO KAAPELIN ETUJA
OVAT HELPPO
KUORITTAVUUS JA
ASENNETTAVUUS."

pottuu ja asennuksesta saa siistin.
Väyrynen huomauttaa, että kaapelin käsiteltävyys
säilyy hyvänä erilaisissa lämpötiloissa, myös silloin,
kun asennustöitä joudutaan tekemään kylmässä.
Asentajan työn kannalta kaapelin helppo kuorittavuus on tärkeää.
– AfuxTM Pron päälivaippa lähtee helposti pois,
joten kaapelin kuoriminen on vaivatonta.
Väyrynen huomauttaa, että kaapelin käsiteltävyys korostuu hammaslääketieteen kiinteistön kaltaisissa isoissa kohteissa.
– Täällä käytetään todella paljon kaapelia ja työlistalla on valtava määrä rasioita ja kytkentöjä. Kaapelin helppo asennettavuus nopeuttaa työskentelyä erittäin merkittävästi.
Myös asentaja Juha Wargh antaa AfuxTM Prolle tunnustusta – paljolti samoista syistä kuin kollegansa.

– Sopivan vahvuisella sekä pintamateriaaliltaan
sileällä, liukkaalla Afux TM Prolla on miellyttävä ja
helppo johdottaa. On hankalaa, jos kaapeli tahmaa
kiinni – AfuxTM Pro menee juuri sinne, minne pitääkin.
Hän on Väyrysen kanssa samaa mieltä myös siitä,
että AfuxTM Pro nopeuttaa asennustöitä.
– Asentaminen on nopeampaa ja siistimpää. Uskon, että aikasäästöä tulee helposti jopa parikymmentä prosenttia, Wargh arvioi.

PRY-CAM nyt myös
omaan käyttöön

UUSI
T
BLE NY
PORTA ISSÄ!
MYYNN

PIAN VALMISTA
Lokakuun lopussa asennustöissä oltiin jo loppusuoralla. Jäljellä oli lähinnä viimeistelytöitä, pistorasioiden kiinnityksiä, valaistusten kytkemistä
sekä merkkauksia.
– Puolitoista vuotta täällä on jo urakoitukin. Paikat ovat tulleet tutuksi, Heikki Sipola miettii.
Myös hammaslääkärituolit on vielä asennettava paikalleen. Niiden sähkötöissä saatetaan tarvita apuna myös Sähkö-Polarin miehiä.
Apropoo, ne hammaslääkärituolit! Onko työympäristö tuonut mieleen, koskahan se edellinen hammaslääkärikäynti mahtoi ollakaan?
– No, aluksi oli sellainen fiilis, ja nyt kun mainitsit,
se tuli taas. Edellisestä tarkastuksesta on kieltämättä jo vierähtänyt aikaa, Heikki Sipola naurahtaa. n

AFUX™ PRO ON AIKAA JA
RAHAA SÄÄSTÄVÄ ASENNUSKAAPELI
AFUX™ Pro on palosuojattu, halogeeniton ja vähän savuava asennuskaapeli, joka sopii kaikkiin halogeenittomuutta (EN 60754) ja/tai vähäistä
savunmuodostumista (EN 61034) edellyttäviin kohteisiin. Se täyttää sekä
yksittäis- että nippupolttokokeen (EN 60332-3) vaatimukset, joten se
soveltuu myös lääkintätiloihin ja saneerauskohteiden uloskäytäviin.
Lisäksi kaapeli täyttää standardin SS 424 02 19-5 vaatimukset.
u Helposti ja nopeasti asennettava kaapeli on helppo kuoria pitkinäkin
pituuksina. Talkittomana se on myös siisti ja pölytön asennettava. Kaapelissa
on sileä, valkoinen pinta, joka hylkii likaa. Kaapelin UV-kestoisten vaihejohtimien ansiosta esimerkiksi valaisimia kytkettäessä ei tarvita erillistä suojausta.
u Prysmian Groupin Oulun tehtaalla kehitetty ja valmistettava
AFUX™ Pro sopii erinomaisesti Suomen olosuhteisiin, sillä se voidaan
asentaa -15 °C:n lämpötilassa.
u AFUX™ Pro -kaapeli sopii moniin eri kohteisiin, joten varastossa ei
tarvitse pitää montaa eri kaapelityyppiä. Kaapelia on saatavilla useana
eri pakkauskokona: renkaina, pienkelalla, K6M-kelana ja K6-puukelalla.
u

Prysmian Groupin kehittämä ja patentoima
kevyt, kannettava PRY-CAM helpottaa sähköjärjestelmien tuotannon, asennuksen ja käyttöönoton laadunvalvontaa sekä kunnossapitoa.
Mittaus ei vaadi sähköjärjestelmän käytön
keskeyttämistä.

Käytössäsi oleva PRY-CAM auttaa korjaustöiden
ja niiden ajoituksen suunnittelussa. Voit tehdä
mittauksia milloin vain.

www.prysmiangroup.fi
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KELOJEN OIKEA
KÄSITTELY TÄRKEÄÄ

KAAPELIKELAT
SAAVAT

SEURANTATUNNISTEET
PRYSMIAN GROUPIN KAIKKI K-KAAPELIKELAT SAAVAT ENSI VUODEN AIKANA SEURANTATUNNISTEET, JOIDEN AVULLA VOIDAAN SEURATA KELOJEN KIERTOA, TOIMITUKSIA JA PALAUTUKSIA.
UUSI SEURANTAJÄRJESTELMÄ NOPEUTTAA MYÖS KELAHYVITYSTEN KÄSITTELYÄ.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP

P

rysmian Group ottaa kelaseurantajärjestelmän käyttöön ensi vuoden alusta.
– Kelaseurantatunnisteet tulevat
käyttöön vaiheittain. Ensimmäiseksi
tunnisteet tulevat vuoden alussa keskijännitekaapelien ja isompien pienjännitekaapelien
K18–K32-keloihin. Kevään aikana seurantajärjestelmään liitetään rakentamisen kaapeleiden K11–
K16-kelat ja loppuvuoden aikana myös pienimmät
asennuskaapelien K6–K10-kelat, myyntijohtaja Olli
Anttonen Prysmian Groupista kertoo.
– Seurantatunnisteiden avulla jokaisen yksittäisen kelan kiertoa pystytään seuraamaan toimituk-
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sesta palautukseen saakka. Seurantajärjestelmä
näyttää, milloin ja kenelle kela on toimitettu, kuinka monta kertaa kela on kiertänyt ja milloin ja missä kunnossa se on palautunut.

NOPEAT PALAUTUKSET KANNATTAVAT
Ensimmäisessä vaiheessa kelat saavat viivakooditunnisteet, jotka toimivat Prysmian Groupin sisäisessä käytössä.
– Viivakooditunnisteiden lisäksi K-keloihin tulevat
QR- ja NFC-tunnisteet. Niiden avulla voidaan toteuttaa myös mobiilisovelluksia, jolloin kelan pakkausluettelot ovat saatavissa kelan tunnisteen avulla.
QR (Quick Response) -koodien lukemiseen käy-

tettävä ohjelmisto on saatavilla internetistä ilmaiseksi käytännössä kaikkiin älypuhelimiin. NFC (Near
Field Communication) on RFID-perusteinen teknologia, joka on sisäänrakennettuna useimmissa matkapuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa.
Kelaseurantajärjestelmän tiedot tallentuvat
Prysmian Groupin Drum Portal -palveluun. Asiakkaat
pääsevät tulevaisuudessa seuraamaan tallennettuja tietoja rekisteröidyttyään palveluun.
– Verkkopalvelusta urakoitsijan on tulevaisuudessa helppo seurata muun muassa toimitettujen
kelojen määrää. Palvelusta näkee myös, milloin kela
on palautunut Prysmian Groupille ja milloin kelapalautus on käsitelty.
Järjestelmä nopeuttaa kelahyvitysten käsittelyä,
joten hyvityksetkin saadaan nopeammin asiakkaille.
– Nopeus kannattaa myös palautuksissa. Mikäli
kelatunnisteella varustettu kela palautuu takaisin
Prysmian Groupille kolmen kuukauden sisällä toimituksesta, Prysmian Group hyvittää sen kelapalautusehtojen mukaisesti riippumatta kelan kunnosta. Yli kolme kuukautta matkassa olleiden kelojen
kunto tarkistetaan ja ne hyvitetään normaalien kelapalautusehtojen mukaisesti: kunnossa olevat ja

korjauskelpoiset kelat hyvitetään, korjauskelvottomiksi vioittuneita tai esimerkiksi maaliin tai öljyyn
sotkeentuneita ei.
– Seurantajärjestelmän avulla on entistä helpompi huolehtia siitä, etteivät tyhjät kelat jää työmaille
pitkiksi ajoiksi. Nopea kierto vähentää kelojen vaurioitumista kentällä ja varmistaa, että urakoitsija
saa keloista hyvitykset, Anttonen toteaa.

PALAUTUSPISTEIDEN
MÄÄRÄ KASVANUT
Prysmian Groupin kaapelikeloilla on 17 palautuspistettä eri puolella Suomea. Tänä vuonna on avattu
uudet palautuspisteet Poriin ja Muurlaan.
Palautusten yhteydessä on toimitettava täytetty kelapalautuslomake, johon vastaanottaja kuittaa
lähetyksen. Kaikki kelat on merkittävä selkeästi lähettäjän tiedoilla ja niistä tulee näkyä tunnistetieto
kelojen alkuperästä. Palautuspisteisiin ei vastaanoteta merkitsemättömiä keloja.
Prysmian Group vastaanottaa ja hyvittää vain
omia kelojaan. Kaikki kelapalautukseen liittyvät dokumentit ja ohjeet löytyvät Prysmian Groupin verkkosivuilta osoitteesta www.prysmiangroup.fi. n

u Suurten kaapelikelojen paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painavien kelojen kanssa vahinkoja
saattaa syntyä helposti. Kelojen oikea käsittely on erittäin tärkeää, sillä kelan vahingoittuminen saattaa vaurioittaa myös kaapelia.
Vauriot voivat tulla esiin vasta asennuksen
jälkeen, jolloin korjaaminen on kallista.
Kelat on aina säilytettävä ja siirrettävä
pystyasennossa. Ne eivät kestä esimerkiksi
nostoa lappeellaan. Pystyasennossa myöskään kaapelin puolauskerrokset eivät mene
sekaisin ja aiheuta ongelmia kaapelin purkamisvaiheessa. Kelat on pidettävä suojattuna,
kunnes kaapeli asennetaan.
Kelat on kuljetettaessa kiinnitettävä
huolellisesti ja ajoneuvosta nostettaessa on
varmistettava, ettei kela pääse putoamaan.
Kelat nostetaan lavalta joko nosturilla tai
haarukkatrukilla.
Kun kelaa siirretään, sitä on pyöritettävä
kelaan merkityn nuolen suuntaan. Tällöin
kaapeli ei purkaudu tai löysty kelalla.
Helposti pyörivät kelat on varastoinnin
aikana muistettava tukea oikein. Suuret
kelat nostetaan alustasta kolmi- tai nelikulmaisten tukien varaan ja sivuttaisliike estetään kelan sivuille kiinnitettävillä lankuilla.
Mikäli suurempien kelojen väliin lastataan
pienempiä keloja, ne on tuettava erikseen,
jotta ne eivät vahingoita toisiaan. Kelojen
pinoamista päällekkäin tulisi välttää.
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SÄHKÖISTYSALAN
AMMATTILAISET
KOKOONTUIVAT TAMPEREELLA

PRYSMIAN GROUP JATKAA MITTAVIA
INVESTOINTEJA TIETOVERKKOKAAPELEIHIN
PRYSMIAN GROUP ON INVESTOINUT KAHDEN VIIME VUODEN
AIKANA YLI 70 MILJOONAA EUROA TELE- JA TIETOVERKKOKAAPELEIDEN TUOTANTOON EUROOPASSA.

P

rysmian Group tekee merkittävän, 43 miljoonan euron investoinnin valokaapelien ja tiedonsiirrossa tarvittavien kuparikaapelien tuotantoon Euroopassa
avaamalla uudet tehtaat Romaniaan ja Slovakiaan. Viime
vuonna valmistui myös Italiassa sijaitsevan Battipaglian tehtaan 30 miljoonan euron investointi.
Tehdas on nyt yksi maailman edistyksellisimmistä ja tuotantokapasiteetiltaan suurimmista valokaapelin valmistajista.

MERKITTÄVÄÄ KASVUA TUOTANTOON
Pian valmistuvat uudet tehtaat rakennetaan
Romaniassa sijaitsevan Slatinan tehtaan ja Slovakiassa sijaitsevan Presovin tehtaan yhteyteen.
Tehtaat saavuttavat täyden tuotantokapasiteettinsa ensi vuoden alussa ja ovat Euroopan suu-
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rimpia valmistajia alallaan.
Slatinan tehdas aloitti toimintansa vuonna
1973 energiakaapeleiden valmistajana. Valokaapelin tuotanto tehtaalla aloitettiin vuonna 2009.
Edellisten, vuosina 2013–2014 tehtyjen mittavien
investointien jälkeen valokaapelin tuotantokapasiteetti tehtaalla kasvoi lähes 4,5 miljoonaan
kuitukilometriin vuodessa. Uuden, 22 miljoonan
euron investoinnin jälkeen tuotantokapasiteetin
odotetaan lähes kaksinkertaistuvan 8 miljoonaan
kuitukilometriin vuodessa.
Presovin tehdas on tähän saakka keskittynyt
multimediaratkaisuihin tarkoitettujen kuparikaapelien tuotantoon. Tehdas on valmistanut yli
600 000 kilometriä kuparikaapelia vuosittain.
Nyt tehdyllä 21 miljoonan euron investoinnilla kuparikaapeleiden tuotantokapasiteettia aiotaan
edelleen kasvattaa ja tehtaalla aloitetaan myös
valokaapelin tuotanto.

NOPEASTI MUUTTUVAT,
KILPAILLUT MARKKINAT
– Uusiin tehtaisiin investoiminen on osa mittavia
suunnitelmia, joilla kasvatamme tuotantokapasiteettiamme ja kilpailukykyämme tietoliikenteen
nopeasti muuttuvilla markkinoilla, sanoo teleja tietoverkkoliiketoiminnasta vastaava johtaja
Philippe Vanhille Prysmian Groupista.
– Markkinoilla tapahtuu nyt paljon muutoksia.
Etenkin Euroopassa alalle tulee jatkuvasti uusia
valmistajia ja palveluja ja laajakaistayhteydet kehittyvät voimakkaasti. Yhtenä alan suurimmista
toimijoista Prysmian Group panostaa jatkuvasti
tähän tärkeään sektoriin voidakseen tarjota innovatiivisia ratkaisuja, joilla tele- ja tietoverkkoja
kehitetään edelleen.
– Uudet tuotantolaitokset ovat myös osoitus
Prysmian Groupin halusta investoida kilpailluimpaan markkina-alueeseen Euroopassa, jotta
asiakkaidemme verkkojen käyttöönotot sujuvat
nopeasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti,
sanoo Itä-Euroopasta vastaava johtaja Francesco
Fanciulli Prysmian Groupista. n

VUOSITTAIN JÄRJESTETTÄVÄT Sähköurakoitsijapäivät kokosivat 24.11.2016
Tampereen Hotelli Scandic Rosendahliin yli 300 sähköistysalan ammattilaista kuulemaan ja keskustelemaan
alan ajankohtaisista asioista.
Seminaariohjelman pääteemana
oli tänä vuonna digitaalisuus, jota
tarkasteltiin erityisesti kiinteistö- ja
Etec Automation Oy:n kiitospuheen
rakentamistoiminnan tehostamisen
piti toimitusjohtaja Miko Huomo.
näkökulmasta. Päivän aikana kuultiin
esityksiä muun muassa valaistuksen ohjauksesta ja langattomasta sähkönsiirrosta. Digitalisaatiosta hallituksen ohjelmassa oli kertomassa strategiajohtaja Kristiina Pietikäinen liikenne- ja viestintäministeriöstä ja näkymiä suhdan
teissa ja rahoitusmarkkinoilla valotti Danske Bankin ekonomisti Lauri Uotila.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry jakoi päivän aikana neljä hopeista ja
yhden kultaisen ansiomerkin alan tehtävissä ansioituneille henkilöille. Kultainen
ansiomerkki myönnettiin tänä vuonna SESKO ry:n toimitusjohtaja Sinikka
Hieta-Wilkmanille, jonka ansiolista muun muassa alan koulutus- ja julkaisutoiminnan, tarkastustoiminnan, lainsäädännön sekä kansainvälisen yhteistyön
ja standardisoinnin kehittämisen tehtävissä on pitkä ja vaikuttava.
Iltajuhlassa palkittiin Vuoden 2016 sähköurakoitsijana imatralainen urakointiliike Etec Automation Oy.
Vuonna 1974 perustetun yrityksen toiminta on pysynyt kannattavana läpi lamavuosienkin. Viime vuosina yritys on panostanut muun muassa kuituoptiikan,
teollisuuselektroniikan huolto- ja korjauspalvelujen, kylmätekniikan ja aurinkosähköjärjestelmien osaamiseen. n

Nimi
Yritys

TOIVOTAMME KAIKILLE
ASIAKKAILLEMME JA
YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME
HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ
UUTTA VUOTTA 2017

Olemme lahjoittaneet joulumuistamiseen
tarkoitetut varat Mannerheimin
Lastensuojeluliiton tutkimussäätiölle.

PALVELUKORTTI

Asema yrityksessä
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Postiosoite ja -toimipaikka

Terveiset päätoimittajalle

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

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

SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT

TEKNINEN TUOTETUKI

Myynti ja markkinointi

Myynti ja markkinointi

Matkapuhelin- ja
kaapeli-tv-verkon kaapelit

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

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

Myynti

Kotimaan myynti
LOUNAIS-SUOMI
Seppo Pöyhönen
myyntipäällikkö
puh. 040 823 4251

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

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

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

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

Vienti

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

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

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

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

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

Aki Ranta
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2734
050 539 4575
fax (09) 682 1545

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marju Nenonen
puh. 010 566 2604
fax 09 682 1545

Marjaana Haahtela
puh. 010 566 3705
040 620 3232
fax (09) 682 1545
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Katrine Kinnunen
puh. 010 566 2606
040 749 2802
fax (09) 682 1545

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

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

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

Susanne Welander
puh. 010 566 2618
040 562 6603
fax (09) 682 1545
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TAMPEREEN
VERKOSTO 2017
-MESSUILLA
OSASTOMME ON

A602.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

TERVETULOA!

Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet
helpottavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä
verkonrakennukseen.

Pohjoisiin olosuhteisiin erinomaisesti soveltuvien,
kylmäkutisteteknologiaan perustuvien keskijännitevarusteiden merkittävimmät edut ovat asennuksen
turvallisuus, helppous ja työvaiheiden väheneminen.
Tulitöitä, tulityölupaa tai jälkivalvontaa ei tarvita
lainkaan. Selkeiden työvaiheiden ansiosta asennusvirheiden mahdollisuus on erittäin pieni.
Varusteet sopivat kaikkien Wiski®-kaapeleiden sekä
uuden P-Laser-kaapelin yhdistämiseen ja päättämiseen. Aina tasalaatuisesti, luotettavasti ja kestävästi.
32
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Prysmian Groupin keskijännitevarusteiden valikoima
on entisestään laajentunut:
• Esikalustettu Elaspeed™-jatkos
• Vesitiivis Coldfit-ulkopääte
• Elascon-kulmapistoke ulko- ja sisäasennukseen
• Kaikki työkalut helposti mukana kulkevassa pakissa.

