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VILINÄÄ, VILSKETTÄ
VAUHDIKAS VUOSI alkaa tulla päätökseen. Vauhdikas siinä mielessä, että lähes
kaikki rakentamisen sektorilla käytettävät kaapelit kävivät läpi CPR-myllytyksen
ja iso osa meni kokonaan uusiksi.
Niin ikään kaupungistuminen voimistuu ja rakentaminen on jatkanut nousu
suhdanteessa. Jakeluverkon säävarmuuden parantaminen käy kiivaana ja
teollisuudenkin tilauskannat piristyvät.
Eikä 100-vuotiaalla Suomellakaan juuri nyt hassummin mene, vaikka kaikkia
horisontissa näkyviä haasteita ei vielä selätetty olekaan.

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 energiaja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien
toimittaja, jonka liikevaihto on 7,5 miljardia euroa.
Prysmian Groupilla on 21 000 työntekijää
50 maassa sekä 82 tehdasta.
Yhtiö on listattu Milanon pörssiin.

OLEMME Suomessa valmistaneet kaapelia koko itsenäisyyden ajan. Kaapelilla
on ollut merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan kehityksen mahdollistajana.
Nyt tuolla, usein näkymättömällä selkärangalla, on kriittinen asema. Yhteiskunta
lähes pysähtyy, jos sähkön- tai tiedonsiirrossa on häiriöitä.
Uskomme vahvasti, että Prysmian Groupilla on jatkossakin vahva rooli kehittyvän,
kestävän, turvallisen ja luotettavan suomalaisen elinympäristön toteutuksessa.
KIITOKSET KAIKILLE asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta
ja oikein rauhaisaa joulun aikaa. Ja menestystä vuodelle 2018!

JOHDIN
JULKAISIJA Prysmian Finland Oy,
PL 13, 02401 Kirkkonummi, www.prysmiangroup.fi
PÄÄTOIMITTAJA Eeva Aunesluoma
TOIMITUSNEUVOSTO Olli Anttonen, Eeva
Aunesluoma, Juha Majamäki
TOIMITUS Viestintätoimisto Supliikki, www.supliikki.fi
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KESTÄVÄ KEHITYS | Menestys perustuu ihmisiin
Yksi Prysmian Groupin prioriteeteista on jatkuvasti edistää ihmisten ja heidän 		
osaamisensa kehittymistä.

RAKENNUSTUOTEASETUS (CPR) | Valitse kaapeli oikein
Rakennustuoteasetus on nyt ollut voimassa puoli vuotta. Prysmian Group
on ollut eturintamassa kehittämässä tuoteportfoliota CPR:n mukaiseksi.

MUOTOKUVASSA | Megatrendit ovat verkkoyhtiön arkea
Tomi Yli-Kyyny aloitti sähköverkkoyhtiö Carunan toimitusjohtajana
puoli vuotta sitten.

SÄHKÖVERKOT | Tehokas sähköasema pieneen tilaan

		
Fingrid uudistaa Länsisalmen sähköaseman Vantaalla. Uudistus parantaa 			
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käyttövarmuutta ja lisää sähkönsiirron kapasiteettia Helsingissä ja Vantaalla.

TUULIVOIMA | Tuulivoima suunnitellusti jäissä
Maailman ensimmäinen jääolosuhteissa toimiva
merituulipuisto aloitti toimintansa Porin Tahkoluodossa.

RAIDELIIKENNE | Vähemmän häiriöitä, sujuvampaa liikennettä
Liikennevirasto uusii turvalaitejärjestelmät Suomen vilkkaimmalla
rataosuudella Riihimäen ja Tampereen välillä.

SÄHKÖVERKOT | Pry-Cam tuo joustavuutta verkon kunnossapitoon
Prysmian Groupin kehittämän, osittaispurkaukset paikantavan Pry-Cam-mittauslaitteen käyttöönsä hankkineet asiakkaat ovat tehneet jo satoja mittauksia.
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– Suomessa yli puolet henkilöstöstä omistaa konsernin osakkeita,
Aija Virtanen kertoo.

KOULUTUSTA JOHTAMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEEN

MENESTYS
PERUSTUU IHMISIIN

PRYSMIAN GROUPISSA USKOTAAN SIIHEN, ETTÄ MENESTYS PERUSTUU IHMISIIN
JA YHTEISIIN ARVOIHIN. TÄMÄ KONKRETISOITUU MUUN MUASSA HENKILÖSTÖN
JA UUSIEN OSAAJIEN LUKUISISSA KEHITYS- JA KOULUTUSOHJELMISSA, JOTKA
TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN KEHITTÄÄ OSAAMISTA JA MYÖS EDETÄ URALLAAN.

Y

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP

ksi prioriteeteista Prysmian Groupin kestävän
kehityksen strategiassa on aktiivisesti edistää
ihmisten ja heidän osaamisensa kehittymistä.
Konserni on myös määritellyt seitsemän pilaria, joihin henkilöstön ja uusien osaajien kehittämiseen tähtäävä strategia nojaa.
– Menestyksemme perustuu osaaviin ihmisiimme, joten tämän eteen työskennellään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, toteaa henkilöstöpäällikkö Aija Virtanen Prysmian
Finlandista.
– Pidämme erittäin tärkeänä, että olemme haluttu työnantaja,
sillä myös kilpailu hyvistä tekijöitä on nykyisin kovaa, hän toteaa.
Virtanen huomauttaa, että neljällä mantereella ja 50 maassa
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toimiva yritys tarjoaa aidosti mahdollisuuden myös kansainväliseen uraan.
– Se, että olemme globaali yritys, näkyy jokapäiväisessä tekemisessä. Yhteistyö konsernin sisällä eri toimipisteiden ja maiden
sekä etenkin Milanossa sijaitsevan pääkonttorin välillä on tiivistä
ja jatkuvaa. Prysmian Groupissa on vahva yhteistyön kulttuuri ja
paljon erilaista osaamista.
Viime vuonna konsernissa työskenteli yli 200 ihmistä 30 eri
maasta muualla kuin kotimaassaan.

TUKI KANNUSTAA ETEENPÄIN
Konsernin sitoutuminen organisaation, toimintatapojen sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen näkyy konkreet-

Prysmian Groupilla on useita kansainvälisiä kehitys- ja koulutusohjelmia sekä vakituiselle henkilöstölle että uusille osaajille.
Konsernilla on kaksi omaa koulutusakatemiaa, Milanossa Italiassa sijaitseva Group Academy ja viime vuonna Mudanyaan Turkkiin
perustettu Manufacturing Academy.
Group Academy tekee tiivistä yhteistyötä Milanon SDA Bocconi
-yliopiston kanssa ja on verkostoitunut myös usean muun kansainvälisen liiketalouden oppilaitoksen kanssa. Sen tarjoamissa johtamiskoulutuksissa voi edetä aina MBA-tutkintoon asti.
– Muun muassa Prysmian Finlandin toimitusjohtaja Massimiliano Livigni on hiljattain suorittanut MBA-tutkinnon, Aija Virtanen mainitsee.
Tänä vuonna on aloitettu myös Pohjois-Euroopan alueella oma
johtamiskoulutus, jossa on mukana useita suomalaisia esimiehiä.
Koulutuksessa tehdään yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.
Johtamiskoulutusten lisäksi Group Academy järjestää asiantuntijatehtäviin ja ammatilliseen osaamiseen liittyvää koulutusta muun
muassa tuotannossa, laadussa, hankinnassa, tuotekehityksessä ja
myynnissä. Viiden viime vuoden aikana koulutuksiin on osallistunut yli tuhat työntekijää.

…JA TUOTANTOON
tisesti muun muassa lukuisissa koulutus- ja kehitysohjelmissa, jotka tarjoavat mahdollisuuden kehittää itseään ja ammattitaitoaan
sekä edetä urallaan.
– Haluamme aktiivisesti tukea ihmisiä, joilla kykyä ja halua päästä eteenpäin urallaan. Tätä varten konserniin on rakennettu systemaattinen järjestelmä, jolla ihmisten työhön liittyvät tavoitteet ja
konsernin tavoitteet saadaan nivottua yhteen. Heidän kehittymistään seurataan ja johdetaan järjestelmällisesti. Panostamme paljon siihen, että lahjakkaat ihmiset tunnistetaan ja heille annetaan
mahdollisuuksia. Viime vuonna näissä järjestelmissä oli mukana lähes 6 000 esimiestä ja toimihenkilöä.
Yksi tärkeä tavoite on myös ohjata johtamisen kulttuuria konsernissa.
– Tärkeää ei ole vain se, mitä saavutat, vaan myös se, miten sen
saavutat. Yrityksen arvot ovat mukana kaikessa tekemisessämme ja
johtamisessamme – se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnioitamme eri näkemyksiä ja ideoita ja toimimme rehellisesti ja oikein niin
pienissä kuin isoissakin asioissa.
– On tärkeää, että tavoitteisiin ja tekemiseen sitoutuvat sekä työnantaja että henkilöstö. Hyvä esimerkki molemminpuolisesta sitoutumisesta on myös henkilöstön osakeohjelma, jonka konserni avasi 2013. YES-osakeohjelmassa on mukana jo yli 7 000 työntekijää,
globaalisti 44 prosenttia koko henkilöstöstä.

Nyt toista vuotta toiminut Manufacturing Academy pyrkii vahvistamaan entisestään tuotantoon liittyvää osaamista konsernissa. Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi tuotantoprosesseja, kunnossapitoa,
materiaaleja sekä työmenetelmiä ja parhaita käytäntöjä. Akatemia
sijaitsee Turkissa Mudanyan tehtaalla, joka on yksi Prysmian Groupin
suurimmista ja edistyksellisimmistä tehtaista ja pystyy tarjoamaan
ainutlaatuiset mahdollisuudet tuotanto-osaamisen syventämiseen.
– Kaikki Akatemioiden koulutukset ovat korkeatasoisia ja myös
vaativia, sillä asioihin paneudutaan syvällisesti, useimmiten usean
jakson aikana, Virtanen kertoo.

…SEKÄ UUSILLE OSAAJILLE
Prysmian Group rekrytoi ja kouluttaa konserniin aktiivisesti myös
uusia osaajia. Nyt seitsemättä kertaa käynnistetty kolmivuotinen
Build the Future -ohjelma on suunnattu vastavalmistuneille nuorille. Ohjelmaan valitut nuoret pääsevät kokonaisvaltaiseen kehitysohjelmaan, jonka läpikäytyään he sijoittuvat päällikkö- tai asiantuntijatehtäviin konsernissa.
Tuotannon ammattilaisille tarkoitettu Make it -kehitysohjelmaan
puolestaan haetaan jo jonkin aikaa työelämässä olleita, insinööritaustaisia henkilöitä, jotka suorittavat ohjelman työnsä ohessa.
Tuorein rekrytointiohjelmista on myynnin ammattilaisille suunnattu
Sell it -ohjelma. n
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CPR astui voimaan puoli vuotta sitten

VALITSE KAAPELIT OIKEIN

YKSI SUURIMMISTA MUUTOKSISTA KAAPELEISSA PITKÄÄN AIKAAN ASTUI LOPULLISESTI VOIMAAN 1.7.2017, KUN
VUODEN SIIRTYMÄAIKA PÄÄTTYI JA KAAPELIT TULIVAT EUROOPAN UNIONIN RAKENNUSTUOTEASETUKSEN (CPR)
PIIRIIN. CPR PARANTAA KAAPELEIDEN PALOTURVALLISUUTTA JA SAMALLA MYÖS LUO EU-ALUEELLE YHTENÄISEN
LUOKITUKSEN JA TESTAUSJÄRJESTELMÄN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMISTAMISEKSI.

T

Teksti JUHA MAJAMÄKI | Kuvat SHUTTERSTOCK, JUHA SARKKINEN JA PRYSMIAN GROUP

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.

NOIN
90 PROSENTTIA
TULIPALOISTA
TAPAHTUU
RAKENNUSTEN
SISÄLLÄ.

MITÄ CPR ON?
CPR koskee rakennuksiin kiinteästi asennettavia
energia- ja tiedonsiirtokaapeleita. Varsinaiset palossa toimintakykynsä säilyttävät kaapelit (esim.
Firetuf FRHF) eivät vielä ole CPR:n piirissä. Niitä
koskevat standardit ovat vielä kesken.
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CPR määrittää kaapeleiden käyttäytymistä palotilanteessa: sen, mitä kaapelista vapautuu, kun
se palaa. Muihin vaatimuksiin se ei vaikuta. Pienjännitedirektiivi ja muut paikalliset standardit ovat
edelleen voimassa muilta osin.

Kaapeleille on määritelty seitsemän paloluokkaa
(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 (savu), d (palavat pisarat) ja a (halogeenittomuus). Jokaisella näistä on vielä useampi taso:
mitä pienempi numero, sitä paremmat palo-ominaisuudet kaapelilla on. Kaapelin CPR-paloluokka
näyttääkin esimerkiksi seuraavalta: Cca-s1,d1,a1.

MITEN VALITA OIKEA KAAPELI?
Ensin on syytä varmistaa, että kaapeli todella on
CPR:n mukainen. Tämä selviää pakkauksessa olevasta CE-merkistä kaikkine vaadittavine tietoi-

neen. Tärkeimpiä tietoja ovat kaapelin paloluokka
sekä DoP-numero (Declaration of Performance eli
suoritustasoilmoitus). Suoritustasoilmoituksen on
aina oltava saatavilla paikallisella kielellä. Prysmian
Groupin tuotteiden DoP:t löytyvät verkkosivuiltamme. Olemme myös lisänneet paloluokkatiedon kaapelin ulkovaippaan, jolloin jälkikäteenkin on helppo
varmistaa, mitä kaapelia on käytetty.
SFS 6000 -standardi päivittyi elokuussa. Siinä on
huomioitu myös kaapeleiden muuttuneet palovaatimukset ja se asettaa uudet vähimmäisvaatimukset.
Yleisesti asennuksissa voidaan käyttää vähintään paloluokan Eca-kaapeleita (kaapeli ei yksittäin
asennettuna edistä paloa).
Lääkintätiloissa ja uloskäytävissä pitää käyttää
vähintään paloluokan Cca-s1,d1,a2 mukaista kaapelia.
Paremmin palosuojattuja kaapeleita suositellaan
käytettävän myös maan alla olevissa tiloissa, joissa

voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa, samoin tiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja tilasta poistuminen
voi olla hidasta. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, hoitolaitokset, toimistotilat, kauppaliikkeet, hotellit sekä maa- ja puutarhatalouden rakennukset. Minimisuositus on Dca-s2,d2,a2, mutta
paremman turvallisuuden ja selkeyden takia vähintään Cca-s1,d1,a2 -luokan kaapeli on luonteva valinta.
Kun vaadittu paloluokka (”kirjaintasolla”) on tiedossa, kiinnittyy huomio seuraavaksi lisämääreisiin
s, d ja a. SFS 6000 -standardin mukaan on varmistuttava, että jokaisen lisämääreen taso täyttää
vähimmäisvaatimuksen. Esimerkiksi sairaalakohteessa ei voi käyttää kaapelia Cca-s1,d2,a1, koska
palavien pisaroiden osalta tuote ei vastaa standardin vaatimusta (vaadittu d1, joka on huomattavasti tiukempi kuin d2).

POIS VANHASTA
Vaikka muutos voi aluksi tuntua sekavalta, on se
loppujen lopuksi selkeä. Nyt CPR-maailmassa vanhat
opit pitää vain unohtaa ja alkaa puhua CPR-luokista. Historiaan jäävät määritelmät kuten ”halogeeniton ja nippupolttokokeen täyttävä kaapeli” tai
vaikkapa ruotsalaista perua oleva F4B.
On siis syytä huomioida, että vanhat palovaatimukset eivät enää päde, vaikka niitä vielä onkin vanhoissa standardeissa. CPR on suoraan EU-jäsenvaltioita sitovaa lainsäädäntöä, joka on 1.7.2017 kumonnut vanhat vaatimustasot.
On oleellista tiedostaa, että jos esimerkiksi Dcapaloluokan kaapeli täyttää entisen nippupolttokokeen, ja tämä ennen oli riittävä sairaalakohteissa,
ei kaapeli enää vastaa uuden SFS 6000:n lääkintätiloille asettamia vaatimuksia. Niissä vaaditaan vähintään Cca-s1,d1,a2 -tasoa. Kaapelille on myös ai- u
JOHDIN joulukuu | 2017
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kaisempaan verrattuna uusia, lisämääreiden kautta
tulleita vaatimuksia. Voidaankin sanoa, että CPR:n
turvallisuutta parantava ”voima” on erityisesti näissa uusissa ominaisuuksissa (s, d ja a).

SELKEÄÄ JA HELPPOA
Prysmian Group on ollut eturintamassa kehittämässä tuoteportfoliota CPR:n mukaiseksi ja myös
kouluttamassa niin urakoitsijoita, suunnittelijoita
kuin tukkukanavan henkilöstöäkin. Eca-paloluokan
kaapelimme saapuivat markkinoille jo viime vuodenvaihteen tienoilla hyvissä ajoin ennen siirtymäkauden päättymistä, jotta jakeluketjussa olleet
kaapelit ehtivät päivittyä. Näissä sähkönumerot py-

LAAJA
C-PRo-TUOTEPERHE
VARMISTAA
TURVALLISEN
KAAPELOINNIN
KAIKKIIN KOHTEISIIN.

syivät ennallaan. Turvallisen Cca-luokan tuotteiden
lanseerauksen aloitimme huhtikuussa. Selkeyden
ja vaadittavan jäljitettävyyden vuoksi kaikki nämä
tuotteet saivat myös uuden sähkönumeron.
Afumex C-PRo -tuoteperhe on Prysmian Groupin

vastaus turvallisimpaan kategoriaan. C-PRo täyttää
Cca-s1,d1,a1 -vaatimukset. Sama C-PRo toistuu myös
tuotenimessä, jolloin kaapelit ovat helposti löydettävissä myös sahkonumerot.fi -palvelusta
kirjoittamalla hakukenttään ”Prysmian C-PRo”.
Tuotehaku onnistuu näppärästi myös uudistetuilla verkkosivuillamme (www.prysmiangroup.fi)
C-PRo-tägien avulla.
Turvallisuuden lisäksi C-PRo-tuotteiden käyttö on
yksinkertaista, helppoa ja logistiikan osalta tehokkaampaa. Myös riski väärän kaapelin asentamisesta
poistuu. Kaikkiin kohteisiin käyvä C-PRo-tuoteperhe on Suomen kattavin kattaus turvalliseen kaapelointiin. C-PRo-tuotteita on jo parisen sataa.

HALOGEENITTOMISTA
HAVAINNOLLISESTI
TOUKOKUUSTA LOKAKUUHUN ON YMPÄRI SUOMEA NÄHTY
LUKUISIA PIENIÄ KAAPELIPALOJA, KUN PRYSMIAN GROUPIN
DEMOTRAILER ON KIERTÄNYT HAVAINNOLLISTAMASSA
PERINTEISTEN JA HALOGEENITTOMIEN C-PRo-KAAPELEIDEN
EROJA PALOTILANTEESSA.

P

Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat PRYSMIAN GROUP

rysmian Groupin demokiertue on uudenlainen, konkreettinen tapa lisätä ymmärrystä kaapeleiden paloturvallisuudesta. Trailerissa tehtävät polttokokeet näyttävät selkeästi, miten perinteinen kaapeli palaa ja savuaa verrattuna halogeenittomaan, palosuojattuun Afumex C-PRo -tuoteperheen kaapeliin.
Polttokokeen alkaessa kaapeleita kuumennetaan kaasuliekillä traileriin sijoitetussa kahdessa kammiossa. Ero perinteisen ja halogeenittoman kaapelin välillä voidaan nähdä heti: perinteinen kaapeli alkaa savuta voimakkaasti pian liekin sytyttämisen jälkeen. Hetkeä myöhemmin
lasikuutio on niin täynnä savua, ettei liekkiä edes näy. Näkyvistä on hävinnyt myös takaseinään kiinnitetty poistumistie-kyltti.
Halogeenittomasta kaapelista savua ei sen sijaan muodostu juuri lainkaan. Ainoa, mikä himmentää lasia, on palamisen aiheuttama höyrystyminen kuution sisällä.

KONKREETTISTA OPPIA
Prysmian Groupin myyntipäälliköt Markku Hansén-Haug ja Harri Anttila
vierailivat trailerkiertueen aikana muun muassa Oulussa, Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä, Kuusamossa, Kajaanissa, Kokkolassa, Seinäjoella
ja Vaasassa. Kilometrejä kertyi matkamittariin yli 3 400.
– Näytökset kiinnostivat yleisöä erittäin paljon. Osa yleisöstä seurasi
jopa monta polttokoetta ja halusi tulla kokeen jälkeen kokeilemaan, tarkastelemaan ja haistamaan poltettuja kaapeleita. PVC-kaapelia en kyllä suositellut nuuhkimaan – siitä tuli niin hirveä käry, Hansén-Haug naurahtaa.
– Mukana oli paljon suunnittelijoita ja urakoitsijoita sekä esimerkiksi kaivosalan ammattilaisia, joille halogeenittomat kaapelit olivat jo hyvinkin tuttuja. Polttokokeet auttoivat kuitenkin heitäkin ymmärtämään,
mitä halogeenittomuus tarkoittaa käytännössä.
– Tapahtumissa käytiin läpi myös laajemmin CPR-asioita. Tietoa tarvitaan kentällä vielä paljon, Anttila sanoo.

VÄHEMMÄN JÄLKISIIVOUSTA
Avainasiakaspäällikkö Torbjörn Theman oli mukana Etelä-Suomessa järjestetyissä tilaisuuksissa, muun muassa Vantaalla.

8
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Prysmian Groupin demotrailerkiertue vieraili touko-lokakuun aikana
lähes parillakymmenellä paikkakunnalla.

– Kokeiden jälkeen yleisöstä moni kommentoi, että miksi enää asentaisi kaapeleita, jotka eivät ole paloturvallisia.
Polttokokeet konkretisoivat hänen mielestään hyvin myös tulipalon
jälkeisen tilanteen.
– Halogeenittomat kaapelit eivät palotilanteessa muodosta ympäristölle haitallisia aineita, joten jälkisiivous on helpompaa. Tämä on merkittävä
asia esimerkiksi datakeskuksissa, joissa on paljon kallista elektroniikkaa.
Myyntipäällikkö Mikko Salo teki halogeenittomia kaapeleita tutuksi
Lappeenrannassa ja Seppo Pöyhönen muun muassa Turussa.
– Väkeä oli valtavan paljon. Yleisö oli myös todella yllättynyt siitä,
kuinka suuri ero perinteisen ja halogeenittoman kaapelin välillä palotilanteessa on, Pöyhönen kertoo.
Mikko Salo huomauttaa, että vaikka halogeenittomat kaapelit ovat
julkisten kohteiden urakoitsijoille tuttuja, tarjosivat polttokokeet harvinaisen tilaisuuden nähdä, mitä tositilanteessa tapahtuisi.

KIERTUEELLE TULOSSA JATKOA
Kiertueelle osallistuneet myyntipäälliköt uskovat, että niin halogeenittomista kaapeleista kuin CPR:stäkin kaivataan kentällä edelleen tietoa.
– Suurin osa asiakkaistamme varmasti tietää, että kaapeleiden osalta
CPR:n siirtymäaika on päättynyt. Kiertueenkin aikana tuli kuitenkin esille, että monelle on vielä epäselvää, mitä kaikkea asia käytännössä tarkoittaa, Seppo Pöyhönen toteaa.
Safe Cables on the Road -kiertue onkin saamassa jatkoa. Tien päälle
lähdetään näillä näkymin taas kevään koittaessa. n
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| MUOTOKUVASSA |

T

MEGATRENDIT

OVAT VERKKOYHTIÖN ARKEA
TOMI YLI-KYYNY ON HOITANUT SÄHKÖVERKKOYHTIÖ
CARUNAN TOIMITUSJOHTAJAN PESTIÄ REILUT
PUOLI VUOTTA JA VAIKUTTAA SILMINNÄHDEN
INNOSTUNEELTA. TÖITÄ ON PALJON, MUTTA NE OVAT
MIELENKIINTOISIA JA MERKITTÄVIÄ.
Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuva ILKKA RANTA-AHO
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omi Yli-Kyyny tiesi Carunaan tullessaan, ettei hetki ole kaikkein
helpoin. Carunan maine oli saanut
kolhun reippaasta sähkönsiirtohinnan korotuksesta, jonka yhtiö myöhemmin perui. Hän myös tiesi hyvin, että Carunalla on edessään kymmenvuotinen
urakka, jonka aikana on uudistettava koko pääosin
1960–80-luvuilla rakennettu sähköverkko. Hanke
on mittava, sillä Carunalla on verkkoa yhteensä
noin 80 000 kilometriä.
– Kaapelia vedetään käsittämätön määrä, se riittäisi kaksi kertaa maapallon ympäri, Yli-Kyyny kertoo.
Tapaninpäivän myrsky vuonna 2011 oli pelästyttänyt Suomen poliitikkoja myöten. Carunan, silloisen Fortumin, asiakkaista 300 000 jäi myrskyn takia
vaille sähköä – osalla heistä sähkökatko jäi muutamaan minuuttiin, mutta pahimmillaan kotitaloudet
olivat yli viikon ilman sähköä.
Poliitikot päättivät, ettei yhteiskunta saa olla näin
riippuvainen säästä. Vuoteen 2028 mennessä verkkojen on oltava säävarmoja.
– Carunassa rakennettiin ikään kuin investointikone tätä varten. Keskijännitekaapeleista huolehdittaisiin ensin, sitten siirryttäisiin pienjännitteiden
puolelle, Yli-Kyyny kertoo.
Urakka saatiin hyvään alkuun ennen hänen tuloaan taloon. Maakaapeleiden osuus koko verkostosta on jo 48 prosenttia. Yli-Kyyny kertoo, että jos
kuuden vuoden takainen myrsky uusisi, sähkökatkoista kärsivien asiakkaiden määrä puolittuisi taannoisesta. Vuonna 2028 heitä olisi enää muutama
tuhat, ja heidänkin tilanteensa kyettäisiin korjaamaan ripeästi.
– Sen lisäksi, että sähköverkon maakaapelointi
lisää sähkönsiirron varmuutta, se vapauttaa vuositasolla yli tuhat hehtaaria maata hyötykäyttöön.

hyvässä vauhdissa, ja myrskyjen varalle organisaatio on hyvin järjestäytynyt: vastuut ovat selkeät ja
työnjako harjoiteltu.
Carunassa on varauduttu myös kyberuhkiin.
– Verkkorikollisuutta vastaan varaudutaan päivittämällä jatkuvasti seurantaa ja osaamistamme.
Näitä enemmän toimitusjohtajaa kuitenkin pohdituttaa Suomen energiaomavaraisuus. Miten pitkälle voimme olla tuontienergian varassa? Millainen sähkön tarve meillä tulevaisuudessa kaiken
kaikkiaan on? Miten nopeasti esimerkiksi sähköautot yleistyvät?
Suomessa sähkökatkoksia on kansainvälisten
vertailujen valossa harvoin, ja suomalainen kärsii
niistä keskimäärin tunnin vuodessa. Alueellisesti
luku vaihtelee, ja esimerkiksi Joensuussa katkokset ovat hyvin harvinaisia, sillä kaupungissa ei ole
juurikaan ilmajohtoja.
Lyhytkin sähkökatkos on muistutus siitä, kuinka riippuvaisia nykyisin olemme sähköstä. Yli-Kyyny
muistelee omaa lapsuuttaan, esimerkiksi sitä, kuinka äiti pesi pyykit pulsaattorikonetta veivaamalla.
Sähköä kylälle saatiin generaattorilla.
– Sähköstä on tullut yksi infrastruktuurin verisuonista, kuten ovat myös vesiverkosto ja tiestö.

LISÄÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA
Samaan aikaan, kun Caruna rakentaa uusilla kaapeleillaan Suomesta yhä vähemmän sääriippuvaista,
halutaan Euroopassa lisätä myös säästä riippuvan
uusiutuvan energian osuutta – mikä on ilmastonmuutoksen torjunnassa ymmärrettävä suunta.
Carunassa varaudutaankin siihen, että yhä useampi kuluttaja alkaa tuottaa itse aurinkosähköä myös
myyntiin.

MEGATRENDIT ARKIPÄIVÄÄ

TOMI YLI-KYYNY

Digitalisaatio ja ilmastonmuutos ovat maailmanlaajuisia megatrendejä, jotka koskettavat kaikkia toimialoja. Carunassa ne näkyvät hyvin konkreettisesti.
– Mitä enemmän asioita hoidetaan sähköisesti,
sitä varmempaa sähkönjakelun on oltava.
Ilmastonmuutos puolestaan tarkoittaa sääilmiöiden voimistumista. Taannoinen tapaninpäivän myrsky näytti ikävällä tavalla, mitä säiden ääri-ilmiöt voivat käytännössä tarkoittaa.
Meneillään olevilla hankkeillaan Caruna vastaa ja
varautuu megatrendeihin. Verkonparannushanke on

u
u

55-vuotias Carunan toimitusjohtaja
Ennen Carunaa Vapon
toimitusjohtajana Jyväskylässä ja
sitä aiemmin toiminut mm.
pankki- ja vakuutusalalla
u Uusperheeseen kuuluvat vaimo,
viisi aikuista lasta sekä
pystykorvan näköinen Lili-koira
u Harrastaa metsästystä
u Motto: Arvostan
iloista suorittamista

– Meillä on nyt noin 2 000 aurinkosähköntuottajaa, jotka syöttävät verkkoon ylimääräistä sähköään. Tarkoitus on, että muutamassa vuodessa
heidän määränsä nousisi 20 000:een.
Yli-Kyyny uskoo, että luku on realistinen, sillä kasvua on vuoden aikana ollut hurjasti.
– Olemme pohtineet, miten voisimme auttaa kuluttajia sähköntuottajiksi. Ehkä voisimme kertoa nykyistä enemmän sähkönmyynnin mahdollisuudesta. Kuluttajille voisi myös kertoa, milloin asentajamme ovat tulossa lähistölle.

ISOMMAT NAPPAAVAT PIENEMPIÄ?
Caruna on omana yhtiönään vielä nuori, sillä se irrotettiin Fortumista vuonna 2014. Toimivaa operatiivista osakeyhtiötä ei rakenneta hetkessä, mutta
Yli-Kyynyn mielestä alku on ollut hyvä.
Sähköverkkoyhtiön toimintaa ja tavoitteita on ulkopuolistenkin aiempaa helpompi ymmärtää uudelleen muokattujen arvojen ja vision ansiosta.
– Arvoissa todetaan muun muassa, että toimimme asiakkaan parhaaksi, saamme rohkeasti aikaan ja
rakennamme suomalaista yhteiskuntaa. Visio, miljoona tyytyväistä asiakasta, kertoo kasvuhalusta.
Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys. Yhtiöllä on nyt noin 670 000 asiakasta,
kun alan mediaani on 14 000.
– Ehkäpä suuruuden ekonomia konsolidaatioineen
alkaa vaikuttaa yhä enemmän meidänkin alallamme, Yli-Kyyny pohtii.

LUOTETTAVA KUMPPANI
Yli-Kyyny kertoo, että Prysmian Group on yksi Carunan tärkeimmistä kumppaneista.
– Kaapelointiurakoissamme pitää pystyä luottamaan tuotteisiin sekä siihen, että sovitusta pidetään kiinni. Hyvätasoisten tuotteiden on myös oltava paikalla silloin, kun niitä tarvitaan.
Carunalaiset arvostavat myös kumppaninsa asiantuntemusta ja joustavuutta.
– Kumppanuus on toiminut erittäin hyvin. Prysmian Groupissa ymmärretään tarpeemme ja niihin
kyetään vastaamaan.
Yli-Kyynyllä on yhtiöstä ja sen kaapeleista aiempaakin omakohtaista kokemusta. Hän oli opiskeluaikoinaan vuonna 1984 kesätöissä silloisella Nokia
Kaapelilla.
– Olin osa koneistoa, jota ei vielä silloin ollut automatisoitu. Tehtäväni oli sitoa kaapeli kuparinarulla kiinni. n
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KUN TILAA ON VÄHÄN, KAASUERISTEINEN KYTKINLAITOS JA MUUNTAJILLE JOHTAVAT KAAPELIT
MUODOSTAVAT OIVAN PARIN SÄHKÖASEMALLA. TÄHÄN TULOKSEEN TULI LÄNSISALMEN
SÄHKÖASEMAA VANTAALLA UUDISTAVA FINGRID. TAVOITTEENA ON PARANTAA KÄYTTÖVARMUUTTA
JA LISÄTÄ SÄHKÖNSIIRRON KAPASITEETTIA VANTAALLA JA HELSINGISSÄ.

TEHOKAS
SÄHKÖASEMA
PIENEEN
TILAAN
Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat OLLI HÄKÄMIES

Kaapelit yhdistävät
asemarakennuksessa
sijaitsevan GIS-kojeiston noin
50 metrin päässä sijaitseviin
muuntajiin.

V
Länsisalmen sähköasemalle
rakennetaan toinen 400/110 kV:n
muuntaja sekä 400 kV:n kytkinlaitos.
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antaalla sijaitsevan Länsisalmen
sähköaseman sijainti on erittäin
keskeinen, sillä aseman kautta
siirretään sähköä Fingridin kantaverkosta helsinkiläisille ja vantaalaisille sähkönkäyttäjille. Koska
alueen sähkönkulutus on kasvanut, Fingrid laajentaa Länsisalmen sähköasemaa ja varmistaa näin
pääkaupunkiseudun sähkönsyöttöä. Asemalle rakennetaan toinen 400/110 kilovoltin muuntaja sekä
400 kilovoltin kytkinlaitos.
– Länsisalmen sähköasema oli ennen vain T-haara Tammiston ja Anttilan välisen 400 kilovoltin johdon varressa. Jos linjaa tai jotain aseman laitetta piti
huoltaa, tuli aina käyttökeskeytys koko yhteydelle.
Nyt rakennetaan oikea sähköasema, kertoo projektipäällikkö Jarmo Henttinen Fingridiltä.
Rakenteilla on kahden muuntajan asema, jonne
johtaa yksi 400 kilovoltin linja Tammistosta ja toinen
Anttilasta. Uudella asemalla sähkönkulkua ohja-

taan nelikenttäisellä duplex-kytkinlaitoksella eli kaksoiskatkaisijajärjestelmällä.
– Laitteita ja voimajohtoja voidaan huoltaa ja korjata ilman, että muuntajan käyttö keskeytyy. Käyttövarmuus paranee huomattavasti, Henttinen sanoo.

KYTKINLAITOS KASVAA – JA KUTISTUU
Fingrid on korvannut viime vuosina useita avokytkinlaitoksia kaasueristeisillä kytkinlaitoksilla. Kun
katkaisijoiden määrä tuplaantuu, tuplaantuu myös
kytkinkentän koko, mutta Länsisalmen asemalla oli
edessä vielä suurempi muutos. Siellä päätettiin siirtyä yhdestä katkaisijasta peräti kahdeksaan.
Tilaa oli kuitenkin niukasti, sillä Länsisalmen asema sijaitsee Kehä III:n ja Porvoonväylän rajaamassa,
ahtaassa kulmassa. Sieltä 110 kilovoltin ilmajohdot
jatkavat naapuritontille Vaaralan sähköasemalle,
jonka omistaa Vantaan Energia Sähköverkot.
– Valitsimme kaasueristeisen kytkinlaitoksen, joka
mahtuu jopa pienempään tilaan kuin vanha laitos,

vaikka katkaisijoita on kahdeksan, Henttinen kertoo.
Fingrid on käyttänyt kaasueristeisiä eli GIS-kytkinlaitoksia jo vuosikymmenten ajan, mutta 400 kilovoltin laitos on Suomessa vasta kolmas Fingridille.
– Kompaktina duplex-ratkaisuna se on itse asiassa
ensimmäinen, jonka olemme toimittaneet Suomeen,
kertoo projektipäällikkö Jari Heinonen ABB:ltä.

SUOMEN ENSIMMÄINEN
400 KV:N MAAKAAPELI
Työt alkoivat Länsisalmen sähköasemalla huhtikuussa 2016 muuntajabunkkerin ja asemarakennuksen rakentamisella. Tämän vuoden puolella ABB toi
paikalle GIS-kojeiston osat ja Prysmian Group toimitti kaapelit varusteineen. Prysmian Group vastaa myös
varusteiden asennuksesta.
Kaapelit yhdistävät asemarakennuksessa sijaitsevan GIS-kojeiston noin 50 metrin päässä sijaitseviin muuntajiin.
– Tavallisesti yhteys hoidetaan ilmajohdoin, mut- u
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PRYSMIAN GROUP
TOIMITTI LÄNSISALMEN
SÄHKÖASEMALLE

TARKKANA KAAPELIASENNUKSISSA
Prysmian Groupin suomalaisille asentajille työ oli
joka tapauksessa tuttua, sillä he asentavat suurjännitekaapeleiden koko valikoimaa naapurimaissa.
– Suurjännitekaapelin asentaminen on siistiä ja
tarkkaa työtä, ja muuttuu yhä tarkemmaksi jännitetason noustessa. Virheisiin ei ole lainkaan varaa,
toteaa asentaja Seppo Ojala Prysmian Groupista.
Virheeksi Ojala laskee pienen kynnen raapaisunkin.
Samalla kun vaatimukset kiristyvät jännitetason
myötä, työstä tulee myös vaikeampaa. Kuorittavaa
kaapelipintaa on runsaasti ja kaapeli, jonka halkaisija on 125 millimetriä, myös painaa paljon, peräti
30 kiloa metriltä.
– Kaapelin käsittely käsivoimin muuttuu hankalammaksi. Tarvitaan nostureita ja muita apuvälineitä, Ojala sanoo.
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kytkinlaitoksen ja muuntajan väliin:
• 860 m kaapelia (HXLMK-W 1x800 400 kV)
• 6 kpl ulkopäätteitä (OTC-420)
• 6 kpl GIS-päätteitä (EGS-420)

u

muuntajien maadoituslinjoiksi:
• 70 m kaapelia (AXLJTT 1x2000 245 kV)
• 2 kpl ulkopäätteitä (OTC-245-X)
• 85 m kaapelia (AHXLMK-W 1x800 110 kV)
• 2 kpl ulkopäätteitä (OTC-123)

palauttaa sähköt vasta vuoden lopulla, kun asema
valmistuu. Sillä välin Helsinki ja Vantaa ovat toisen
Tammistosta lähtevän yhteyden varassa. Henttisen
mukaan keskeytys sopii mainiosti juuri talviaikaan.
– Talvella Helsinki ottaa omat voimalaitoksensa
käyttöön, koska tarvitaan kaukolämpöä. Siinä sivussa ne tuottavat sitten sähköä, joten kaupunki
on omavaraisempi kuin kesällä, Henttinen sanoo.

Seppo Ojala
hioo kaapelin
eristettä.

ta tilaa säästääksemme valitsimme kaapelit, kertoo Fingridin Henttinen.
Länsisalmen aseman kaapeli on Prysmian Groupin ensimmäinen 400 kilovoltin kaapelitoimitus
Suomeen. Kaapeli valmistettiin Pikkalan tehtaalla
Kirkkonummella. GIS-kojeistoon liittyvät päätteet
tulivat yhtiön Italian tehtaalta ja ulkopäätteet Hollannin tehtaalta.

u

VALMIINA HELSINGIN KASVUUN

Seppo Ojala viimeistelee GISkojeistoon liittyvää päätettä.

SUURJÄNNITEKAAPELEIDEN
ASENNUKSESSA
VIRHEISIIN EI
OLE VARAA.

Myös päätteiden koko kasvaa. Ulkopäätteet ovat
viiden metrin pituisia, ja asentajat työskentelevät
kolmessa kerroksessa rakennustelineellä.
– Oli selvää, että kaapelit ja työt tilataan Prysmian Groupilta. Suomesta on erittäin vaikea löytää
tekijöitä tälle jännitetasolle, ja Prysmian Groupilta
saamme takuun koko kaapeliosuudelle päätteestä
päätteeseen asennuksineen, ABB:n Heinonen sanoo.

SÄHKÖNJAKELUA HÄIRITSEMÄTTÄ
Asennusten lisäksi sähköasemaurakassa on ollut
tarkkaa sen aikataulu, sillä asema on ollut pääosin
käytössä rakennustöiden aikana.
– Ei töissä ihan minuuttiaikataulu ole, mutta päiväaikataulu kyllä. Keskeytysten ajankohdat ja kestot on tarkasti sovittu, Heinonen kertoo.
Lokakuun puolivälissä sähkönsiirto 110 kilovoltin
alueverkkoon lopulta katkaistiin, ja tarkoituksena on

Sami Kuronen (vas.) ja Seppo
Ojala ovat hioneet GIS-kojeistoon
liittyvän päätteen eristeen ja
tarkastavat vielä työn jäljen.

Länsisalmen sähköaseman muuntajakapasiteetti kaksinkertaistuu uudistuksen myötä, ja samalla
luodaan valmiudet laajentaa kantaverkkoa lähemmäs Helsingin keskustaa 2020-luvulla. Fingridin
suunnitelmissa laajennus näyttäytyy 400 kilovoltin kaapeliyhteytenä, jännitetasonsa ensimmäisenä Suomessa.
– Pääkaupunkiseutu on kasvamaan päin, ja on
tärkeää investoida kantaverkkoon hyvissä ajoin,
Henttinen sanoo.
Kuluttaja tuskin huomaa kantaverkon uudistuksia, jos ne tehdään ajoissa, mutta Länsisalmen sähköasema on poikkeus. Sen uusiminen näkyy ainakin
Kehä III:a ja Porvoonväylää ajaville, eikä suinkaan
metallihäkkyröinä ja johtoviidakkona. Tontilla seisoo
kaksi muuntajabunkkeria ja asemarakennus, jossa
sijaitsevat eristekaasuun ja metallikuoreen pakattu kytkinlaitos sekä ohjaus- ja suojausjärjestelmät.
Asemarakennuksen vieressä sulavalinjainen teräskaari kurottaa 47 metrin korkeuteen. Se on portaali, johon voimalinjat päättyvät. Alhaalta suunnattu
valo varmistaa, että vaikuttava maamerkki näkyy
kauas. Tarkkasilmäinen erottaa ruosteen oranssin
hehkun sen pinnassa – kunhan se ehtii ruostua. n
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Merikaapeli
asennettiin Tahkoluotoon
kesäkuussa 2017.
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UULI OY
| Kuvat SUOMEN HYÖTYT

aikan valinta oli helppo, vaikkakin joiltain osin alue oli haasteellinen. Alueella
lentää paljon lintuja ja sen läpi kulkee
kaksi vesiväylää. Merenpohja on kallioinen ja pohjan syvyys vaihtelee voimakkaasti. Nämä olivat lähtökohdat,
kun kahdeksan suomalaisen kaupunkienergiayhtiön omistama Suomen Hyötytuuli Oy ryhtyi
rakentamaan maailman ensimmäistä jääolosuhteissa toimivaa merituulipuistoa.
Merituulipuiston sähköistyksestä vastannut projektipäällikkö Miia Suuriniemi kertoo, että haasteista huolimatta Tahkoluodossa oli hyvä kokeilla monia asioita.
– Se on avoin paikka lähellä rannikkoa. Näin voidaan
testata avomeren olosuhteita, mutta rakentaminen ja
huoltaminen on helpompaa kuin syvissä vesissä kauempana rannikosta. Lisäksi Tahkoluodon satama- ja teollisuusalueen infrastruktuuri ja tuuliolosuhteet sopivat
erinomaisesti merituulivoiman tuotantoon. Tämä on
ollut todella mielenkiintoinen projekti.

Tuulipuiston perustusten ja turbiinien asennustyöt aloitettiin tänä vuonna toukokuun
loppupuolella ja merikaapelin asennus kesäkuun alussa. Heinäkuun alkupuolella puiston
voimalat oli pystytetty ja alueella päästiin aloittamaan niiden käyttöönotto ja testaus.
Merituulipuisto aloitti sähköntuotannon elokuun lopussa – viikon etuajassa.
Kaikkiaan kymmenen 90 metrin korkuista tuulivoimalaa jauhaa nyt sähköä Suomen
sähköverkkoon ympäri vuoden. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Helsingin olympiastadionin torni on 72 metriä korkea.
Tahkoluodon merituulipuiston arvioitu vuosituotanto on noin 155 000 MWh, joka vastaa noin 8 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähköntarvetta.

PILOTTIVOIMALA JO 2010
Porin Tahkoluotoon rakennettiin jo vuonna 2010 pilottivoimala, jonka tarkoituksena oli
tarjota lisätietoa Suomen meriolosuhteista.
Seuraavana vuonna ryhdyttiin suunnittelemaan merituulipuiston rakentamista alueelle.
– Vaikka Pohjanmerelle on rakennettu merituulivoimaloita paljon, Suomen jää- ja merenpohjan olosuhteet tekevät tästä projektista ainutlaatuisen, Suuriniemi sanoo.
Koska jäät liikkuvat talven aikana, ne voivat vahingoittaa tuulivoimalan runkoa. Siksi
Tahkoluodon voimaloita varten kehitettiin vedenpinnan tasolle samanlainen kartio kuin
vaikkapa meressä olevissa majakoissa. Kartio rikkoo ja työntää jäitä ylöspäin.
Tuulivoimaloiden perustuspaikoilla merenpohja on kovaa suomalaista kiviainesta. Voimaloita ei voitu paaluttaa merenpohjaan kuten Pohjanmerellä tehdään.
– Voimaloiden perustukset on laskettu pohjaan ja täytetty tämän jälkeen kiviaineksella. Projektin aikana on jouduttu hakemaan ratkaisuja moniin muihinkin asioihin.

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN
Tahkoluodon merituulipuiston rakentamisessa on ollut mukana monta kumppania.
Suuriniemi kertoo, että yksi projektin isoimmista haasteista on ollut määrittää, mihin
kunkin toimijan vastuut loppuvat ja kuinka kommunikointi hoidetaan niin, että kaikki
osapuolet pysyvät riittävästi ajan tasalla meneillään olevista töistä.
Suuriniemi arvioi, että työssä onnistuttiin hyvin.
– Viime kesänä tehtiin suurin osa projektin rakennustöistä. Ilman tarkkaa suunnittelua ja projektin osapuolten välistä sujuvaa kommunikointia tämä ei olisi onnistunut.
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi merituulipuiston rakentamiseen 20 miljoonaa euroa
demonstraatiotukea. Tuen edellytyksenä oli, että projektin opit kerrotaan myös muille.
Suuriniemi kertoo, että Hyötytuulen työntekijät ovat keränneet ja dokumentoineet
tarkasti ongelmat ja niiden ratkaisut. Myöhemmin Hyötytuuli laatii hankkeesta raportin ministeriölle.
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TUULIVOIMA ON HALVINTA
Tuulivoima on yleistynyt maailmalla vauhdilla viime
vuosina. Aluksi osasyynä oli valtioiden tukipolitiikka. Nykyisin tuulivoiman rakentamisen ja ylläpidon
kustannukset ovat laskeneet niin alas, että se on
monessa paikassa halvin tapa tuottaa sähköä ilman
tukiaisia. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT)
syyskuussa 2017 julkaiseman tutkimuksen mukaan
näin on myös Suomessa. LUT:n professori Esa Vakkilaisen mukaan tämä johtuu aiempaa isommista
voimaloista, alentuneista käyttö- ja huoltokustannuksista, pidentyneestä huipunkäyttöajasta sekä
kasvaneesta käyttöasteesta.
Suomen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla
kuusi terawattituntia sähköä vuonna 2020. Viime
vuonna Suomessa tuotettiin tuulella 3,1 terawattituntia sähköä, joten tavoite on hyvin mahdollinen
nykyisellä tuulivoiman rakentamisvauhdilla.
Tahkoluodon projekti osaltaan auttaa tähän tavoitteeseen pääsyä, sillä projektista saatuja oppeja
ja kokemuksia voidaan hyödyntää muissakin tuulipuistohankkeissa.
– Suomen Hyötytuulella on nyt olemassa valmis
konsepti merituulivoiman suunnitteluun ja rakentamiseen teollisessa mittakaavassa, Suomen Hyö-
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SUOMEN
JÄÄOLOSUHTEET JA
MERENPOHJA TEKEVÄT
HANKKEESTA
AINUTLAATUISEN.
tytuulen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Kantola
totesi puiston valmistuttua.
Kantolan mukaan testatut teknologiat ja toimintatavat mahdollistavat sen, että Suomesta voitaisiin viedä tuulivoimaosaamista arktisiin olosuhteisiin myös muualle maailmaan.

14 KILOMETRIÄ MERIKAAPELIA
Yhtenä teknisenä haasteena Tahkoluodossa oli
merikaapeli, sillä sen on kestettävä vaativat olosuhteet.
– Prysmianin Groupin valmistama armeerattu merikaapeli vastaa tiukkoihin vaatimuksiin. Olemme
tehneet Prysmian Groupin kanssa yhteistyötä jo
pilottivoimalaitoksessa, Suuriniemi kertoo.
Prysmian Group oli hankkeessa aktiivisesti mukana. Merikaapeli räätälöitiin Pikkalan tehtaalla
Hyötytuulen tarpeisiin sopivaksi, ja yhteisesti käy-

tiin läpi eri ratkaisuja rantautumiseen ja läpivienteihin liittyen.
Tuulipuistosta maissa sijaitsevalle sähköasemalle johtava 14 kilometrin kaapeli toimitettiin paikalle
yhtenä pituutena.
– Olemme viime vuosina investoineet merkittävästi Pikkalan merikaapelituotantoon. Merikaapelitehtaassa pystytään nyt valmistamaan kaapeleita
kymmenien kilometrien toimituspituuksina, myyntijohtaja Olli Anttonen Prysmian Groupista kertoo.
Kaapeli asennettiin Tahkoluotoon kesäkuun alussa. Jo edellisenä kesänä kaapelia varten oli ruopattu
merenpohjan hankalimpiin kohtiin kaapeliojat, joihin kaapeli mereenlaskun jälkeen peitettiin. Näin 11
senttimetrin paksuinen kaapeli ei pääse liikkumaan
matalikolla jäiden mukana.
Anttonen pitää Tahkoluodon hanketta hyvänä
näytteenä Prysmian Groupin osaamisesta.
– Tämä oli meille tärkeä projekti. Vaikka toimitammekin jo merkittäviä määriä merikaapeleita
Pohjanmeren tuulipuistoihin, antaa tämä lisää näyttöä osaamisestamme erittäin vaativissa kohteissa.
– Kokonaisuudessaan Tahkoluodon projekti osoitti, että Suomella on paljon annettavaa tuulivoimatekniikassa muulle maailmalle.
Anttonen kertoo, että Prysmian Group on vuosi
vuodelta laajentanut tuote- ja palvelutarjontaansa, joka liittyy uusiutuvan energian tuotantoon ja
siirtoyhteyksiin.
– Haluamme olla mukana kehittämässä uusiutuvan energian ratkaisuja – niin tuulivoiman kuin
muidenkin uusiutuvien energiamuotojen.

AitoaWiskiä
WiskiäPikkalasta.
Pikkalasta.
Aitoa

KEHITYSTYÖ EI PYSÄHDY
Tahkoluodossa oppiminen jatkuu.
Suuriniemi kertoo, että luvituksen yhteydessä
todettiin alueella elävien merikotkan ja selkälokin
suojelemisen vaativan lisätoimenpiteitä. Tahkoluodossa on nyt käytössä lintututka, joka havaitsee
linnut kymmenen kilometrin päästä ja hidastaa tai
pysäyttää tuulivoimaloiden toiminnan automaattisesti tarvittaessa.
– Tätä aiotaan kehittää niin, että tutka tunnistaisi lintulajit automaattisesti.
– Missään muualla maailmassa vastaavaa järjestelmää ei käytetä tuulivoimapuistojen yhteydessä.
Tärkeä kehityskohde on myös tuulivoimaloiden huoltaminen. Vaikka pilottivoimala on toiminut alueella jo vuodesta 2010 lähtien, todellinen
testi huoltojärjestelmälle saadaan nyt vasta kymmenellä voimalalla. n
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Kaapeliasentaja Keijo
Ahonen matkalla
asennuskohteeseen.

VR Trackin projektipäällikkö
Mika Kontkanen (vas.) ja työnjohtaja
Matti Järvi ovat olleet tyytyväisiä
kaapelitoimituksiin.

J

os matka jostain syystä öiseen aikaan veisi radan varteen Riihimäen ja Tampereen
välille, huomaisi, että täällä tehdään töitä rivakkaa tahtia.
Liikennevirasto uusii parhaillaan turvalaitejärjestelmiä eri puolilla Suomea. Yksi
suurimmista hankkeista on Riihimäki–Tampere-rataosuuden urakointi. Se on Suomen vilkkain rataosuus ja töitä tehdään liikenteen ehdoilla, pääasiassa siis öisin
ja viikonloppuisin.
Kun työ saadaan valmiiksi ensi vuoden aikana, pääradan liikennettä voidaan lisätä. Mutta ennen kaikkea turvalaitteiden häiriöherkkyys pienenee ja samalla varmistetaan nopea ja turvallinen liikenne myös tulevaisuudessa.
Hankkeen toteutuksesta vastaa Siemensin ja VR Trackin muodostama työyhteenliittymä. Prysmian Group toimittaa uusittavan osuuden signaali- ja ohjauskaapelit.

VÄHEMMÄN
HÄIRIÖITÄ,

SUJUVAMPAA
LIIKENNETTÄ

LIIKENNEVIRASTO UUSII TURVALAITEJÄRJESTELMÄT SUOMEN VILKKAIMMALLA
RATAOSUUDELLA RIIHIMÄEN JA TAMPEREEN VÄLILLÄ. TÖITÄ TEHDÄÄN LIIKENTEEN
EHDOILLA, SILLÄ RATAOSUUDELLA LIIKENNÖI PÄIVITTÄIN NOIN SATA JUNAA.
Tekst KIRSI RIIPINEN | Kuvat ARI KORKALA

20

JOHDIN joulukuu | 2017

RAHOITUS VALTION KORJAUSVELKAOHJELMASTA
Riihimäen ja Tampereen välillä uusitaan kaikki turvalaitteet ja nykyinen vanhentunut järjestelmä vaihdetaan kokonaan uuteen.
Hankkeeseen on saatu rahoitus valtion korjausvelkaohjelmasta. Liikennevirasto tiedotti hankkeen rahoituksen selvittyä, ettei näin laaja turvalaitteiden uusiminen olisi ollut mahdollista normaalin perusväylänpidon rahoituksella.
Rakennuspäällikkö Vesa Taam VR Trackilta kertoo, että yksi syy järjestelmän uusimiseen on se, että varaosia voi olla pian vaikea saada.
– Mitä vanhemmaksi järjestelmä käy, sitä vaikeampi siihen on saada osia.
– Kohteita riittää tämänkin jälkeen, mutta korjaukset ovat aina rahakysymyksiä. Väylähankkeiden euroista kisaavat myös tie- ja meriliikenteen hankkeet, Taam toteaa.

1 200 KILOMETRIÄ UUTTA KAAPELIA
Uusittavan Riihimäki–Tampere-osuuden pituus on 110 kilometriä. Rataosuuden varteen
vedetään uusia kaapelireittejä ja kaikkiaan noin 1 200 kilometriä uutta kaapelia. Lisäksi
osuudelle asennetaan 350 opastinta.
Uuden järjestelmän käyttöiäksi arvioidaan vähintään 25 vuotta. Nykyiset laitteet ja
järjestelmät ovat 1990-luvulta.
Hankkeesta vastaava projektipäällikkö Mika Kontkanen VR Trackilta kertoo, että rakentaminen maastossa alkoi keväällä.
– Kaapelointia ja muita asennuksia on tehty yötä päivää, seitsemänä päivänä viikosu
sa. Kesästä alkaen töissä on ollut 50–60 henkeä, Kontkanen kertoo.
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Veturinkuljettaja Pentti
Kumpulainen odottaa
liikkeelle lähtöä.

Työntekijät ovat suurimmaksi osaksi VR Trackin
omaa henkilöstöä, aliurakoitsijoita yhtiöllä ei tässä hankkeessa juurikaan ole. Ennen töiden aloittamista VR Track rekrytoikin lisää väkeä.
Turvalaitekaapeleiden lisäksi rataosuudelle asennetaan kaksi valokaapelia koko matkan varrelle.
– Kaapeleiden asennukset alkoivat Riihimäeltä
keväällä. Olemme nyt päässeet loppusuoralle Lempäälän ja Tampereen välillä. Tavoite on, että ennen
joulua saisimme sekä turvalaitekaapeleiden että
valokaapeleiden asennukset valmiiksi.
Työ ei suinkaan lopu tähän. Jäljellä on vielä valtava määrä järjestelmän muita asennuksia, kytkentöjä ja testauksia.
– Käyttöönottovalmiuteen on tarkoitus päästä
ensi kesän aikana ja järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön ensi vuoden aikana. Varsinainen käyttöönotto on Liikenneviraston oma, erillinen urakka.

Turvalaitteiden kaapeleita
asentamassa sähköasentajat Janne
Utriainen (vas.) ja Samu Roos.

RIPEÄ TAHTI, RIPEÄT TOIMITUKSET
Kontkanen kertoo, että kokonaisuudessaan työ on
edennyt hyvin ja yhteistyö sekä Siemensin että
Prysmian Groupin kanssa on toiminut erinomaisesti.
– Näin nopeasti käyntiin lähtenyt hanke on tarkoittanut muun muassa sitä, että olemme joutuneet suunnittelun ja työn edetessä päivittämään
esimerkiksi kaapelityyppejä ja kaapeleiden määriä. Toimitukset ovat kuitenkin onnistuneet hyvin.
Kontkanen on ollut VR Trackilla töissä parikymmentä vuotta ja mukana hyvin erilaisissa projekteissa. Nyt työn alla oleva rataosuus on hänen työurallaan poikkeuksellinen erittäin haasteellisen
aikataulun takia. Näin tiukkaa työtahtia ei aiemmin ole ollut.
Lisähaasteensa työhön tuo rataosuuden vilkkaus. Suurin osa töistä tehdään öisin, sillä liikennettä
ei haluta häiritä.
– Päivisin voimme tehdä radan ulkopuolella olevia töitä, esimerkiksi ratalaitekaappien asennuksia ja kytkentöjä.
Rataosuudella on kaksi raidetta, mutta toisella
raiteella on myös öisin liikennettä.
– Asennuksia päästään siis tekemään kerrallaan
vain yhdelle raiteelle.
– Vilkas öinen tavaraliikenne on myös otettava
huomioon, kun varmistetaan työn turvallisuutta.
Rataosuudella on lisäksi samaan aikaan käynnissä
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SUURIN OSA TYÖSTÄ
TEHDÄÄN ÖISIN,
JOTTA LIIKENNETTÄ
EI HÄIRITÄ.
muitakin rakennus- ja kunnostustöitä, joten töitä joudutaan sovittamaan yhteen hyvin tarkkaan.

PRYSMIAN GROUPILLE MITTAVA URAKKA
Kontkanen kertoo, että kaapelitoimittajan valinnassa ratkaisi kokonaisuus.

– Kilpailukykyinen hinta on toki tärkeä, mutta
ennen kaikkea halusimme yhteistyökumppaniksi luotettavan toimittajan. Tällaisella aikataululla ei ole varaa esimerkiksi toimituksista johtuviin
viivästyksiin.
Vesa Taam kertoo, että rautateillä on jo kauan
käytetty niin sanottuja suosituimmuuskaapeleita – toki siten, että nykyiset ovat lähes järjestään
muovieristettyjä.
– Jonkin verran nykyisin käytetään myös muita
kaapelityyppejä.

Myyntipäällikkö Petri Pulkki Prysmian Groupista kertoo, että hanke on ollut kaapelimääriltään
poikkeuksellisen mittava myös Prysmian Groupille.
– Kaapelitarpeet on kuitenkin saatu meille tietoon hyvissä ajoin, joten varautumiseen on jäänyt
aikaa. Toimituksissa on ollut hyvä yhteispeli työmaan kanssa. Olemme toimittaneet kaapelit radanvarsien pisteisiin, joista VR Track on siirtänyt
niitä työn alla oleviin kohtiin.
– Ymmärrämme täysin, ettei näin ripeässä hankkeessa voida odotella toimituksia, Pulkki sanoo.
Prysmian Group ja VR Track tekivät edellisen
kerran yhteistyötä, kun Kemijärven ja Rovaniemen
välistä rataosuutta sähköistettiin.
– Se oli urakkana erilainen, sillä nyt sähköistyksen sijaan keskitytään turvalaitteisiin eli radan ohjaukseen ja valoihin.
Pulkki arvostaa sitä, että Prysmian Group voi olla
osana suurta korjausvelkahanketta.
– Juna on sekä ihmisille että tavaroille liikkumismuotona ekologinen ja vähäpäästöinen. On hienoa,
että nyt varmistetaan yhä turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä.
Kun yön aikana sataa lunta, alkavat junalla matkustavat usein epäillä, pääsevätkö he aamulla määränpäähänsä. Harvalle taitaa tulla mieleen, että

SUOMEN VILKKAIN
RATAOSUUS
u Riihimäki–Tampere-rataosuus on Suomen
vilkkain: sillä liikennöi noin sata junaa
vuorokaudessa. Matkustaja- ja tavaraliikenteen odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.
• rataosuuden pituus 110 kilometriä.
• kaksi sähköistettyä raidetta.
• 15 rautatieliikennepaikkaa.
• lähes 350 opastinta ja 150 vaihdetta.
• matkustajajunien nopeus yli 200 km/h.

UUSI TURVALAITEJÄRJESTELMÄ
KÄYTTÖÖN ENSI VUONNA
Riihimäki–Tampere-rataosuuden turvalaitejärjestelmän uusiminen aloitettiin keväällä 2017.
• Järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan
käyttöön vuoden 2018 aikana.
• Turvalaitejärjestelmän toimittaa
Siemens. Asennuksesta vastaa VR Track.
• Signaali- ja ohjauskaapelit toimittaa
Prysmian Group.
• Hankkeen arvo on kokonaisuudessaan
noin 35 miljoonaa euroa.

u

myöhästymisissä on useimmiten kyse jostakin muusta kuin säästä. VR Group on julkisuudessa esittänyt arvion, että kolmasosassa kaukoliikenteen junien myöhästymisistä kyse on
rataverkon vioista ja häiriöistä. Toinen kolmannes tulee kalustovioista ja loput onnettomuuksista, ilkivallasta – ja säästä.
Korjaukset tulevat toisin sanoen tarpeeseen,
jotta häiriötilanteita olisi yhä harvemmin. n
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Matti Luomanen (vas.) Lapuan
Sähköpalvelu Oy:stä ja Juha Keränen
DEKRA Industrial Oy:stä tekivät
Pry-Cam-mittauksia Vaasan
Sähköverkko Oy:n uudiskohteessa
Vähäkyrössä. Tulokset kertoivat, että
kaapeliyhteys on kunnossa.

PRY-CAM
TUO JOUSTAVUUTTA VERKKOJEN
KUNNON TARKASTUKSEEN
PRYSMIAN GROUPIN KEHITTÄMÄT, ILMAN TYÖLÄITÄ KYTKENTÖJÄ TOIMIVAT PRY-CAM-MITTAUSLAITTEET HELPOTTAVAT SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TUOTANNON, ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON
LAADUNVALVONTAA SEKÄ KUNNOSSAPITOA. ASIAKKAAT OVAT VOINEET NYT REILUN VUODEN AJAN
HANKKIA KANNETTAVAN PRY-CAM PORTABLE -MITTAUSLAITTEEN JA ITSENÄISESTI TOIMIVAN,
JATKUVAKÄYTTÖISEN PRY-CAMTM GRIDS -MITTAUSLAITTEEN MYÖS OMAAN KÄYTTÖÖNSÄ.

P

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PEKKA MÄKYNEN

rysmian Groupin kehittämät ja patentoimat Pry-Cam-mittaus- 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.
– Kun korjaustyöt tai verkkojen saneeraukset pystytään suunnittelemaan hallitusti etukäteen, voidaan
yllättävät, kalliit ongelmatilanteet ja keskeytykset
välttää. Ennaltaehkäisevän seurannan merkitystä pai-
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notetaankin huoltosuunnitelmissa yhä enemmän, toteaa myynti- ja markkinointipäällikkö Sami Muranen
Prysmian Groupista.

KEVYT PRY-CAM PORTABLE
KULKEE MUKANA
Kannettava Pry-Cam Portable -erikoiskamera mittaa,
analysoi ja raportoi automaattisesti osittaispurkauksen aiheuttaman säteilyn keski- ja suurjänniteverkkojen kaapeleista ja muista komponenteista kuten jatkoksista, päätteistä, muuntajista tai sähkömoottoreista. Kevyellä, helposti siirreltävällä laitteella mittaukset on helppo tehdä myös kentällä. Yksittäinen mittaus kestää vain muutamia minuutteja.

Pry-Cam kerää kattavat tiedot osittaispurkauksesta ja sen luonteesta ja antaa ”liikennevaloilla”
suositukset tarvittavista korjaustoimenpiteistä.
Vihreä indikaatio kertoo, ettei osittaispurkauksia ole havaittu, keltainen suosittaa kohteen
tarkempaa tarkastelua sekä mittauksen uusimista pian ja punainen kehottaa uusimaan vikaantumaisillaan olevan komponentin pikaisesti.
Laitteen käyttöliittymänä toimii iPad ja mittaustulokset tallennetaan Prysmian Groupin ylläpitämään Pry-Cam Cloud -pilvipalveluun. Pilvipalveluun
voidaan tallentaa myös esimerkiksi tekstimuistiinpanoja, ääninauhoitteita, valokuvia ja videokuvaa.
Pry-Cam Portable -laitetta voidaan käyttää kolmella eri käyttötasolla. 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 MITTAA ITSENÄISESTI
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 jokaisesta hetkestä omaan SSDmuistiinsa. Tulosten perusteella voidaan täsmällisesti sanoa, johtuvatko poikkeamat ulkoisista tekijöistä vai järjestelmän sisäisistä syistä.
Laitetta voi etäohjata ja mittaustuloksia tarkkailla internetin kautta. Mittausdata tallennetaan
joko palvelimelle tai Pry-Cam Cloud -pilvipalveluun.

– Mittauksia on tehty ympäri Suomea jo satoja, pääasiassa verkkoyhtiöille. Suurin osa on ollut
keskijänniteverkon kaapeleiden, päätteiden ja jatkosten mittauksia.
– Kokemukset ovat olleet hyviä, ja etenkin mittauksen nopeus ja helppous ovat suuri etu asiakkaallekin. Turvallisuus on toki aina varmistettava,
kun työskennellään jännitteisessä verkossa, mutta muutoin valmistelevia töitä ei juurikaan tarvita.
Koskinen kertoo, että mittaukset aloitetaan Basic-tasolla, ja ensimmäisten, kohteessa saatujen
tulosten perusteella päätetään, onko tarkemmille
Advanced- tai Premium-tason mittauksille tarvetta.
– Osittaispurkausilmiöiden tulkinta ei ole aivan
yksinkertaista, mutta kokemuksen kertyminen
tuo siihen varmuutta. Myös Prysmian Groupilta
on annettu hienosti tukea, jos se on ollut tarpeen.
Koskinen kertoo tallentavansa Pry-Cam Cloud
-pilvipalveluun mittaustulosten lisäksi valokuvia.
– Kuvista on helppo myöhemminkin tarkistaa
muun muassa se, missä kamera on ollut.
Koskinen uskoo, että Pry-Camille on jatkossa
yhä enemmän käyttöä.
– Toki uuden tekniikan tutuksi tekeminen vie
aina oman aikansa.

SATOJA MITTAUKSIA JO TAKANA
Tarkastusyhtiö DEKRA Industrial Oy on tehnyt keskijännitekaapeleiden kuntotarkastuksia jo lähes 10
vuoden ajan. Se oli Suomessa myös ensimmäinen
kaupallinen yritys, joka tarjosi asiakkailleen keskijännitekaapeleiden osittaispurkausmittauspalvelua.
Käyttökeskeytyksen vaativien mittausten rinnalla on nyt noin vuoden verran tehty online-mittauksia Pry-Cam Portable -kameralla.
– Menetelmät tukevat hyvin toisiaan. Osassa
kohteista käyttökeskeytyksen järjestäminen on
hyvinkin hankalaa, jolloin mittaukset ilman muuta kannattaa tehdä Pry-Camilla, toteaa asiantuntija Juha Keränen DEKRAsta.
– Vaikka suurin osa mittauksista yhä tehdään
perinteisesti verkon ollessa kytkettynä pois käytöstä, on Pry-Cam-mittausten määrä jatkuvasti
kasvanut.
Myös DEKRA on tehnyt jo satoja mittauksia eri
puolilla Suomea. Keränen kertoo, että suurin osa
asiakkaista on ollut verkkoyhtiöitä, mutta mittauksia on tehty myös teollisuudessa, verkostourakointikohteissa, voimalaitoksissa ja tuulipuistoissa.
– Mittaukset tehdään aluksi Basic-tasolla, ja jos
tulokseksi saadaan keltainen tai punainen indi-

Pry-Cam
Portable -laitteen
käyttöliittymänä
toimii iPad.

KOKEMUS TUO VARMUUTTA
Yksi ensimmäisistä Pry-Cam Portable -mittauslaitteen hankkineista on muun muassa tarkastus-,
testaus- ja sertifiointipalveluja tarjoava Kiwa Inspecta Oy.
– Osittaispurkausmittauksia on tehty keskijännite- ja suurjänniteverkoille alkusyksystä 2016.
Olimme etsineet sopivaa menetelmää maakaapeliverkon kuntotarkastuksiin, ja Pry-Camin ominaisuudet vakuuttivat, kertoo verkostotarkastaja
Mikko Koskinen Kiwa Inspectasta.

u
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kaatio, tehdään heti perään uusintamittaus Premium-tasolla.
– Mittausten yksinkertaisuus, joustavuus ja nopeus on ehdoton etu, sillä käyttökatkosten järjestäminen on aina työlästä ja kallistakin. Mittaukset antavat myös dataa, jota pois kytketystä verkosta ei saada. Esimerkiksi purkauksen taajuusspektrit auttavat päättelemään, mikä purkauksen
aiheuttaa.
– Tuloksia oppii tulkitsemaan kokemuksen kautta. Joitain hankalimpia tapauksia olemme toimittaneet Prysmian Groupin asiantuntijoille, jotka ovat
auttaneet analysoimaan niitä.
Asiakkaat ovat Keräsen mukaan olleet kiinnostuneita uudesta tavasta tarkastaa verkon kunto.
– Ennakkohuollon ja laadunvalvonnan tärkeys
ymmärretään nykyisin ihan eri tavalla kuin 10 vuotta sitten, kun aloitimme keskijänniteverkon kuntotarkastukset, Keränen toteaa.

ASENNUSTYÖN LAADUN VARMISTAMINEN
YHÄ TÄRKEÄMMÄSSÄ ROOLISSA
Yksikön päällikkö Veli-Pekka Lehtikangas Oulun
Energia Urakointi Oy:stä uskoo, että asennustyön
laadun varmistaminen tulee jatkossa olemaan iso
osa urakointia.
– Osittaispurkausmittaukset ovat siinä suuressa roolissa. Kaapelointi kasvaa edelleen, joten osittaispurkausmittauksille on yhä enemmän tarvetta
tulevaisuudessa, Lehtikangas sanoo.
– On tärkeää, että myös vanhan kaapeliverkon kunto voidaan helposti selvittää. Mahdollisuus mitata jo käyttöönotettua kaapelia keskeytyksettä on ehdoton etu. Online-mittaukset
ovatkin hyvä vaihtoehto perinteisemmille offline-mittauksille.
Lehtikangas huomauttaa, että Pry-Cam-mit
taukset soveltuvat hyvin myös teollisuuden keskijänniteverkon kunnossapitoon, jolloin kaapeleiden
ja päätteiden kuntotieto voidaan päivittää hyvissä
ajoin ennen vuosiseisokkia.
Oulun Energia Urakointi ei Lehtikankaan mukaan ole toistaiseksi ehtinyt aloittaa Pry-Cammittauksia siinä laajuudessa kuin oli suunniteltu.
– Muutamia mittauksia olemme jo ehtineet tehdä, joten jonkin verran olemme päässeet harjoittelemaan ja hankkimaan kokemusta tulosten tulkinnasta. Valmius täysipainoiseen mittaukseen on
kuitenkin olemassa ja useampaakin pilottikohdet-
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ta ollaan nyt käynnistämässä asiakkaiden kanssa.
– Tulevina vuosina vauhti varmasti kiihtyy.

PRY-CAM™ GRIDS VALVOO
110 KV:N KAKSOISKAAPELIYHTEYTTÄ
Helen Sähköverkko Oy otti vuodenvaihteessa käyttöön Helsingin Suvilahden ja Viikinmäen
välisen uuden 110 kV:n kaksoiskaapeliyhteyden.
Kaapeliyhteyteen asennettu, Prysmian Groupin
toimittama osittaispurkausmittausjärjestelmän
ja jatkuva-aikaisen lämpötilavalvonnan yhteen integroiva ratkaisu on ainutlaatuinen maailmallakin.
– Kaapelirakenteen jatkuva-aikaisen lämpötilavalvonnan avulla voidaan seurata kaapelin kuormitettavuutta ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia
tai muita tekijöitä, jotka voivat alentaa kuormitettavuutta tai kaapelin elinkaarta. Mittaustuloksiin
perustuvat tarkat tiedot auttavat suunnittelemaan
verkon tulevat investoinnit oikeaan aikaan ja
oikean kokoisina. Aiemmin kaapelien oikeaa mitoitusta on suunniteltu teknisten laskelmien ja
arvioiden perusteella, kertoo investointipäällikkö Markus Parviainen Helen Sähköverkko Oy:stä.
– Kun koko kaapelireitin lämpötilaa voidaan nyt
seurata, tiedetään myös kohdat, joissa on mahdollisesti tehtävä jotain. Esimerkiksi kaapelin vieressä
kulkevat kaukolämpöputket voivat alentaa kaapelin
kuormitettavuutta. Reitin varrella onkin jo havaittu
muutamia kohtia, joissa lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin muualla, Parviainen toteaa.
Lämpötilavalvonnan lisäksi kaapeleihin on integroitu osittaispurkaukset havaitseva Pry-Cam™
Grids -mittausjärjestelmä, joka auttaa suunnittelemaan verkon ennakoivaa kunnossapitoa.
Integroitu Pry-Cam™ Grids-yksikkö mittaa
kaapelireittiä reaaliajassa PD-antureilla, joita on
vajaan kuuden kilometrin pituiseen kaapeliyhteyteen asennettu yhteensä neljä.
– Pry-Cam-laite tallentaa tulokset omaan
SSD-muistiinsa ja välittää ne Prysmian Groupin

seurantajärjestelmään. Poikkeamista mittauslaite tekee hälytyksen. Mahdollisten vikatietojen
analysoinnista ja raportoinnista on tehty Prysmian
Groupin kanssa palvelusopimus.
– Myös lämpötilatiedot välitetään Prysmian
Groupin järjestelmään, mutta lisäksi ne on integroitu myös omaan käytönhallintajärjestelmäämme. Käyttökeskuksemme valvoo verkon tilaa vuorokauden ympäri.
– Pystymme itse seuraamaan myös osittaispurkaustietoja etäyhteyksillä. Osittaispurkausten analysointi vaatii kuitenkin Prysmian Groupin asiantuntemusta. He kykenevät arvioimaan,
ovatko arvot kriittisiä vai esimerkiksi heijastuksia.
– Yhteydessä ei ole havaittu lainkaan osittaispurkauksia. Yksi tavoite olikin, että näemme heti
asennuksen jälkeen, että yhteys on alkujaankin
ollut hyvässä kunnossa.
Parviainen arvelee, että tulevaisuudessa vastaavia ratkaisuja voitaisiin ottaa käyttöön muissakin Helen Sähköverkon kriittisimmissä siirtoyhteyksissä, joissa ei sallita käyttökeskeytyksiä. n

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.
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.

Helen Sähköverkko Oy:n 110 kV:n kaksoiskaapeliyhteyteen asennettiin osittaispurkausmittausjärjestelmän ja jatkuva-aikaisen lämpötilavalvonnan yhteen integroiva ratkaisu.

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

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

www.prysmiangroup.fi
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Prysmian Groupin keskijännitevarusteiden valikoima
on entisestään laajentunut:
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ELENIA PALKITSI
PRYSMIAN GROUPIN PARHAASTA
TOIMITUSVARMUUDESTA

PRYSMIAN GROUP
ETSII JÄLLEEN

SÄHKÖVERKKOYHTIÖ Elenia palkitsi 10. kertaa järjestetyillä marraskuisilla Urakoitsijapäivillään Prysmian Groupin sähköverkkomateriaalien
parhaasta toimitusvarmuudesta vuonna 2017.
Prysmian Group on Elenian keskijännitekaapeleiden päätoimittaja ja
on osaltaan avainroolissa maakaapelointiprojektien toteuttamisessa
sovittujen aikataulujen mukaisesti, palkintoraati totesi.
– Olemme ylpeitä saadessamme toimia yhdessä vastuullisten ja
menestyvien kumppanien kanssa, toteaa palkinnon vastaanottanut
myyntijohtaja Olli Anttonen Prysmian Groupista.
Elenia valittiin lokakuussa maailman parhaaksi sähkönjakelun
brändiksi Islannin Reykjavikissa pidetyssä maailmanlaajuisessa
energia-alan CHARGE-bränditapahtumassa. n

LAHJAKKAITA
NUORIA

PRYSMIAN GROUPIN KANSAINVÄLISEEN BUILD
THE FUTURE -KEHITYSOHJELMAAN ETSITÄÄN JÄLLEEN
LAHJAKKAITA, MOTIVOITUNEITA NUORIA. ÄSKETTÄIN
VALMISTUNEILLE NUORILLE SUUNNATTU KOLMIVUOTINEN
KEHITYSOHJELMA ON AINUTLAATUINEN NIIN PITUUTENSA,
KATTAVUUTENSA KUIN MUIDENKIN ETUJENSA KUTEN
KILPAILUKYKYISEN PALKAN VUOKSI.

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva PRYSMIAN GROUP

P

rysmian Groupin Build the Future
-rekrytointiohjelman seitsemännellä kierroksella etsitään jälleen
noin 40–50 nuorta, jotka ovat äskettäin suorittaneet talouden, liike-elämän, tekniikan, fysiikan, kemian tai matematiikan yliopistotai korkeakoulututkinnon.
Hakijoilta odotetaan yritteliäisyyttä, vahvaa kiinnostusta teknologiaan sekä muutosvalmiutta ja
halua työskennellä kansainvälisesti.
Tähän mennessä yhtiöön on palkattu ohjelman
kautta yli 200 lahjakasta nuorta useista eri maista.
Suomesta ohjelmassa on ollut mukana neljä nuorta.
Ohjelmaan valitut nuoret pääsevät kokonaisvaltaiseen kehitysohjelmaan, jonka läpikäytyään
he sijoittuvat päällikkö- tai asiantuntijatehtäviin
konsernissa.
– Valitut työskentelevät alusta asti eri osa-alueisiin liittyvissä projekteissa ja työtehtävissä aidosti osana tiimejä, kertoo Prysmian Finlandin henkilöstöpäällikkö Aija Virtanen.
– Build the Future -ohjelma erottuu monista rek-
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rytointiohjelmista tarjoamalla muun muassa kahden vuoden ulkomaankomennuksen, jonka aikana
on ainutlaatuinen tilaisuus saada arvokasta kansainvälistä kokemusta ja rakentaa itselleen kontaktiverkostoa.

työskentelystä kansainvälisessä yrityksessä.
Kolmivuotisen ohjelman jälkeen nuoret aloittavat
työskentelyn konsernissa ensisijaisesti joko tutkimus- ja kehitys-, tuotanto- tai myyntitehtävissä.

YRITYS LAAJALTI TUTUKSI

Kehitysohjelman hakuun sisältyy monivaiheinen,
vaativa rekrytointi- ja arviointiprosessi, joka tehdään sekä maa- että konsernitasolla.
– Pohjois-Euroopan alueelta saimme viime vuonna
ennätysmäärän, yli 1 300 hakemusta. Tänä vuonna
odotamme alueelta noin 1 500 hakemusta, Aija Virtanen kertoo.
Ohjelman hakuaika jatkuu 31.12. 2017 asti. Tavoitteena on löytää ja palkata ehdokkaat vuoden 2018
ensimmäisellä neljänneksellä.
Lisätietoja ohjelmaan hakemisesta sekä rekisteröintilomake löytyvät konsernin verkkosivuilta
osoitteesta www.prysmiangroup.com.
Facebookin Prysmian Group Graduate Program
-sivulla pääsee myös esittämään kysymyksiä ja tutustumaan yhtiöön, sen ihmisiin sekä ohjelmassa
jo aloittaneisiin nuoriin. n

Ohjelmaan valituille nuorille järjestetään yhtiön
pääkonttorissa Milanossa kahden viikon perehdytysjakso, joka toteutetaan yhteistyössä Milanon SDA Bocconi School of Management -yliopiston kanssa.
Perehdytysjaksoa seuraa vuoden mittainen työnkierto kotimaassa.
– Työnkiertojakso antaa kattavan kuvan yhtiöstä
ja sen toiminnasta, sillä jakson aikana työskennellään tutkimus- ja kehitystehtävissä, tuotannossa
ja myynnissä.
– Kahden vuoden ulkomaankomennuksen aikana keskitytään työskentelemään tehtävissä, joihin
ohjelman jälkeenkin on tarkoitus suuntautua. Ulkomaankomennuksen aikana nuoret tulevat osaksi organisaatiota ja saavat arvokasta kokemusta

TERVETULOA
TUTUSTUMAAN
UUSIIN
VERKKOSIVUIHIMME!
Uudistimme verkkosivumme
palvelemaan asiakkaitamme entistä
paremmin. Selkeiltä sivuilta
löydät helposti kaikki tuotteemme,
palvelumme ja ajankohtaiset
kuulumisemme. Uudella DoP-haulla
sivuilta on helppo noutaa tuotteiden
CPR-suoritustasoilmoitukset.
Tutustu uudistuneisiin sivuihin osoitteessa

www.prysmiangroup.fi

Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme

HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 2018
Olemme lahjoittaneet joulumuistamiseen tarkoitetut varat
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiölle.

MONIVAIHEINEN HAKUPROSESSI

Nimi
Yritys

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
JOHDIN joulukuu | 2017
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SÄHKÖTUKUT, -URAKOITSIJAT, TEOLLISUUS JA TELEVERKOT

SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT

TEKNINEN TUOTETUKI

Myynti ja markkinointi

Myynti ja markkinointi

Matkapuhelin- ja
kaapeli-tv-verkon kaapelit

Juha Majamäki
myyntijohtaja
puh. 010 566 3481
040 561 7957

Olli Anttonen
myyntijohtaja
puh. 010 566 2603
050 438 0051

Myynti

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

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

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

ITÄ- JA KAAKKOIS-SUOMI
Mikko Salo
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2609
040 147 0014

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

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

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

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

Katja Seppä
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2808
040 582 2119

Jukka Laaja
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2253
040 641 6481

Sakari Vilppola
tuotepäällikkö
puh. 010 566 4234
0400 587 496

Vienti
Sami Muranen
myynti- ja markkinointipäällikkö
puh 010 566 2610
040 664 5533

Pio Lim
vientipäällikkö
puh. 010 566 2872
040 729 0064

Joonas Lahti
tekninen myyntipäällikkö
puh. 050 412 6169

Kaapelivarusteet
ja asennustoiminta
Aki Ranta
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2734
050 539 4575

Martti Torikka
myyntipäällikkö
puh. 010 566 2351
0400 318 110

Mika Manninen
tuotepäällikkö
puh. 010 566 4292
0400 155 229

FTTH-ratkaisut,
rakennusten tietoverkot
Hannu Väätämöinen
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 010 566 3298
040 587 6757

Valo- ja
kuparikaapelit,
ohjaus- ja automaatiokaapelit
Petri Utulahti
tuotepäällikkö
puh. 010 566 3439
040 709 0397

Asennusjohdot ja voimakaapelit

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com

Toni Suomela
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 010 566 3445
0400 446 038

Postiosoitteemme on
Prysmian Finland Oy
PL 13, 02401 Kirkkonummi
www.prysmiangroup.fi

Valokaapelitarvikkeet

Asiakaspalvelu
Lena Stormbom
asiakaspalvelupäällikkö
puh. 010 566 3648
040 749 0604
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Marju Nenonen
puh. 010 566 2604

Juha-Petteri Hyyryläinen
puh. 010 566 4591

Marjaana Haahtela
puh. 010 566 3705
040 620 3232

Katrine Kinnunen
puh. 010 566 2606
040 749 2802

Sirkku Laine
puh. 010 566 3722
040 748 3447

Susanne Welander
puh. 010 566 2618
040 562 6603

Juha Routola
kehitysteknikko
puh. 010 566 4390
040 731 6004

Kirsi Poola
puh. 010 566 3628
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tekoihin.
Sanoista
Uudet
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palokäyttäytymisvaatimukset
C-PRo-tuoteperheemmeon
ontäällä.
täällä.
C-PRo-tuoteperheemme

CPR
CPR
CcaCca
Kaapeleiden
paloluokitusten
(SFS-EN
50575)siirtymäsiirtymäKaapeleiden
paloluokitusten
(SFS-EN
50575)
kausi
päättyi
30.6.2017,
ja
CPR-rakennustuoteasetuksen
kausi päättyi 30.6.2017, ja CPR-rakennustuoteasetuksen
määräykset
astuivat
voimaan.
PrysmianGroup
Grouponontuonut
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voimaan.
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