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KESTÄVÄÄ ARVOKETJUA
KEHITTÄMÄSSÄ
PRYSMIAN GROUP -konsernissa vastuullisuus on osa yrityskulttuuria ja strategiaa,
joka ohjaa liiketoimintamme eri osa-alueita. Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu
ovat tärkeällä sijalla kehittäessämme toimintaamme läpi arvoketjun. Haluamme omilla
valinnoillamme osoittaa, että muutokset ja valinnat ovat meistä itsestämme kiinni
– jos vain haluamme. Konkreettinen esimerkki tästä on päätöksemme hankkia kaikki
Pohjois-Euroopan alueella käytettävä sähkö uusiutuvista energialähteistä.
Kehitämme jatkossakin tuotteitamme ja toimintaamme yhteiskunnan ja
sidosryhmien odotusten mukaisesti. Selvitämme myös yhä laajemmin tuotteidemme
elinkaarivaikutukset. Esimerkkejä laadukkaista ja pitkäikäisistä tuotteista ovat
Wiski®-keskijännitekaapeli ja XOK-jatkoskotelot, jotka molemmat ovat tänä vuonna
olleet jo 30 vuotta markkinoilla.
Tuotekehityksemme on viime aikoina painottunut EU:n rakennustuoteasetuksen
vaatimusten mukaisten tuotteiden kehittämiseen. CPR-siirtymäkausi päättyy
30.6.2017. Olemme tuotteidemme osalta hyvin aikataulussa; ensimmäiset
CPR-kaapelimme tulivat markkinoille heti vuoden alussa ja huhtikuussa lanseerattiin C-PRo-tuoteperhe vastaamaan tiukimpiin paloturvallisuusvaatimuksiin.
Kuluvan vuoden osalta kotimaan markkinoilta saadut signaalit ovat
positiiviset. Sähkönjakeluverkon investoinnit jatkuvat edellisvuosien tapaan,
myönnettyjen rakennuslupien määrä on kasvussa ja teollisuuden tilauskanta
kehittyy myönteiseen suuntaan.
Aurinkoista ja menestyksekästä kesää!

		
		

PRYSMIAN GROUP
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.
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Prysmian Groupin uusi muovisten jatkoskoteloiden tuoteperhe tuo
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Jussi Kuusela uskoo yhteistyöhön kannustavien urakkasopimusten
parantavan rakentamisen laatua ja tahtia.
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Prysmian Group on valmistanut kehittämiään Wiski®keskijännitekaapeleita ja XOK-jatkoskoteloita jo 30 vuoden ajan.

HALOGEENITTOMAT KAAPELIT | Tulta ilman savua
Prysmian Groupin demotrailer on uudenlainen tapa kertoa
perinteisten ja halogeenittomien kaapeleiden erosta palotilanteessa.
Trailerkiertue starttasi toukokuussa Lahdesta.
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Prysmian Groupissa kestävä kehitys tarkoittaa selkeitä tavoitteita,
konkreettisia tekoja ja pitkäjänteistä sitoutumista.
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KESTÄVÄ KEHITYS ON TEKOJA
PRYSMIAN GROUPISSA KESTÄVÄ KEHITYS JA YHTEISKUNTAVASTUU TARKOITTAVAT SELKEITÄ
TAVOITTEITA, KONKREETTISIA TEKOJA JA PITKÄJÄNTEISTÄ SITOUTUMISTA. KONSERNISSA JUURI KÄYTTÖÖN OTETTU
KESTÄVÄN KEHITYKSEN TULOSKORTTI MÄÄRITTÄÄ TARKAT SUUNTAVIIVAT VUOTEEN 2020.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP

Prysmian Group on mukana useissa kansainvälisissä kestävän kehityksen indekseissä. Konserni seuraa muun
muassa arvostettua Dow Jones Sustainability -indeksiä,
joka vertailee yritysten suhdetta kestävään kehitykseen niin
taloudellisessa kuin sosiaalisessakin mielessä.
– Indekseihin mukaan pääseminen on puolueeton ja läpinäkyvä arvio siitä, että teemme asioita oikein ja sitoutuneesti. Pidämme tärkeänä myös sitä, että indeksit vertaavat meitä globaalisti kaikkien toimijoiden, eivät vain oman
alamme kanssa.
YK:n tavoitteiden ja indeksien lisäksi Prysmian Groupin toimintaa ohjaavat vahvasti sidosryhmien odotukset.
– Vastuullisuus on yhä tärkeämpää sidosryhmillemme.
Haluamme myös yhä tiiviimmin päästä kehittämään asioita
yhdessä – kun kaikki työskentelevät päämäärien eteen, jokainen hyötyy ja saavutamme enemmän, Anttonen sanoo.

PALJON JO TEHTY – TYÖ JATKUU

K

estävän kehityksen ja vastuullisuuden
huomioiminen on pitkään ollut merkittävä osa Prysmian Groupin toimintaa,
ja esimerkiksi vastuullisuusraportointi
aloitettiin jo vuonna 2010. Seuraavien vuosien aikana asioita viedään yhä määrätietoisemmin eteenpäin niin paikallisesti kuin globaalisti koko konsernin tasolla, toteaa myyntijohtaja Olli Anttonen Prysmian Finlandista.
– Selkeänä työkaluna on nyt käyttöön otettu kestävän
kehityksen tuloskortti, joka määrittelee konkreettiset tavoitteemme vuoteen 2020. Siihen mennessä muun muassa
kaikkien kaapelituotteidemme hiilijalanjäljen on oltava tiedossa, tietyille erikoismateriaalitoimittajille on tehty riskikartoitus, jätteistämme kierrätetään 40 prosenttia ja kasvihuonepäästöjämme on vähennetty 15 prosenttia. Tuloskortilla seurataan kaikkiaan 16 eri tunnuslukua.
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KOLME PERUSPILARIA
Prysmian Groupin kestävän kehityksen strategia nojaa kolmeen peruspilariin: YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin,
kestävän kehityksen kansainvälisiin indekseihin sekä sidosryhmien odotuksiin.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa otetaan huomioon
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät ulottuvuudet. Tavoitteet eli SDG:t (Sustainable Development
Goals) määrittelevät globaalit kestävän kehityksen prioriteetit ja pyrkimykset vuodelle 2030.
– Kaikkiaan YK:lla on 17 SDG:tä, joista 13:n on katsottu soveltuvan Prysmianin toimintaan. Valitut tavoitteet on asetettu tärkeysjärjestykseen ja olemme valinneet 5 olennaisinta
ensisijaisiksi tavoitteiksi. Näitä ovat muun muassa vastuullinen kulutus ja tuotanto, kohtuuhintainen ja puhdas energia
sekä kestävää kehitystä tukeva teollisuus, innovaatiot ja
infrastruktuuri.

Anttonen korostaa, että kestävän kehityksen eteenpäin vieminen on konkreettista ja pitkäjänteistä tekemistä, johon
jokainen voi vaikuttaa omalla panoksellaan.
– Tuotteiden osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
panostamme vahvasti kestävää kehitystä tukevien tuotteiden,
ratkaisujen ja materiaalien kehittämiseen. Hyvänä esimerkkinä
materiaali-innovaatioista on P-Laser, josta on tehty maailman
ensimmäiset täysin kierrätettävät keski- ja suurjännitekaapelit.
Juuri tehty päätös hankkia kaikki Pohjois-Euroopan alueella käytetty sähkö uusiutuvista paikallisista energianlähteistä on konkreettinen askel luonnonvarojen ja energian
kestävään kulutukseen.
– Suomessa olemme myös muun muassa kelakierrätyksen
edelläkävijä. Lähes kaikki kotimaahan toimitetut kelat kierrätetään ja tämän vuoden aikana kaikki K-kelat saadaan mukaan seurantajärjestelmään, Anttonen huomauttaa.
Yksi Prysmian Groupin prioriteeteista on jatkuvasti edistää
ihmisten ja yhteisöjen kehitystä. Konserni panostaa pitkäjänteisesti muun muassa henkilöstön ja uusien osaajien koulutus- ja kehitysohjelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotannon ammattilaisille tarkoitettu kansainvälinen Make it -ohjelma ja myynnin ammattilaisille tarkoitettu Sell it -ohjelma.
Vastavalmistuneille nuorille suunnattuun Build the Future
-ohjelmaan puolestaan on palkattu jo yli 200 nuorta 30 maasta. He pääsevät kokonaisvaltaiseen kehitysohjelmaan, jonka läpikäytyään he sijoittuvat päällikkö- tai asiantuntijatehtäviin konsernissa.
– Paikallisten oppilaitosten ja esimerkiksi nuorten ammatillisen koulutuksen vuosittaisen päätapahtuman, Taitaja-kisojen, tukeminen on meille myös arvokas tapa päästä osallistumaan nuorten ammatilliseen kehittämiseen. n

SIDOSRYHMÄTAPAAMISISSA ASIAT
YHDESSÄ ETEENPÄIN

P

rysmian-konsernin kolmas kestävään
kehitykseen liittyvä sidosryhmätapaaminen järjestettiin Suomessa
helmikuun puolivälissä. Tilaisuuteen
osallistui 25 sidosryhmien edustajaa
kuulemaan Prysmian Groupin kestävään kehitykseen liittyvistä tavoitteista ja antamaan
omia näkemyksiään kestävän kehityksen osaalueista. Mukana tilaisuudessa oli asiakkaita,
toimittajia, julkisten tahojen kuten Kirkkonummen kunnan ja Oulun kaupungin edustajia, serPrysmian Groupin Lorenzo
tifiointi- ja standardointiviranomaisia sekä ymBarbaton mukaan on tärkeää
päristöasiantuntijoita.
luoda yhteinen tapa toimia.
– Meille on ensiarvoisen tärkeää kuunnella sidosryhmiämme ja suunnata omia päämääriämme ottaen heidän näkemyksensä huomioon. Sidosryhmien odotukset ovat yksi peruspilari kestävän kehityksen strategiassamme, sanoo Prysmian Groupin konserniviestinnästä sekä kestävän kehityksen kokonaisuudesta vastaava Lorenzo Barbato.
– Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu ovat yhä tärkeämpiä asiakkaillemme. Yhdessä toimittajien, asiakkaiden ja koko arvoketjun kanssa pystymme parhaiten kehittämään toimintaamme kestävään suuntaan.

UUSIA NÄKÖKULMIA
Sekä osallistujat että järjestäjät pitivät tilaisuutta erittäin onnistuneena.
– Ilmapiiri oli erittäin hyvä, ja saimme erinomaista palautetta sekä paikan päällä
että jälkikäteen. Uskon, että pystyimme tarjoamaan uudenlaisen tilaisuuden käsitellä kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä. Tilaisuudesta saatiin paljon eväitä jatkoon sekä meille että osallistujille, Barbato sanoo.
– On tärkeää, että voimme luoda yhteisen tavan toimia ja jakaa parhaita käytäntöjä. Kaikkia tarvitaan työskentelemään kestävän kehityksen tavoitteiden eteen.
Prysmian Group aloitti kestävään kehitykseen keskittyvät sidosryhmätapaamiset
vuonna 2015 Italiassa, ja viime vuonna tilaisuus järjestettiin Espanjassa.
– Nyt halusimme järjestää tilaisuuden Suomessa, sillä Pohjoismaat ovat pitkällä
kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Saimme täältä uusia, hyviä näkökulmia ja näkemyksiä asioihin. Suomen valintaan vaikutti myös se, että Pikkala on
tärkeimpiä tehtaitamme ja edustaa pitkälti sitä, mitä tuotantomielessä olemme,
Lorenzo Barbato toteaa.
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T

ulipaloista noin 90 % 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 kaapelista vapautuu ympäristöön, kun se palaa. Se ei ota kantaa sähköisiin vaatimuksiin, joten pienjännitedirektiivi ja paikalliset standardit pätevät edelleen.
CPR koskee rakennuksiin (myös teollisuusrakennuksiin) sekä tiettyihin infrarakentamisen kohteisiin (mm. tunneleihin) kiinteästi asennettavia energia- ja tiedonsiirtokaapeleita. Varsinaisia palossa toimintakykynsä säilyttäviä kaapeleita (esim. Firetuf FRHF)
CPR ei vielä kata. Niitä koskevat standardit ovat vielä kesken ja kulunee vielä vuosi, pari
ennen kuin ne saadaan mukaan.

KAKSI ULOTTUVUUTTA
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; mitä pienempi numero, sitä paremmat palo-ominaisuudet kaapelilla on. Kaapelin CPR-luokka näyttääkin esimerkiksi seuraavalta: Cca-s1,d1,a1. Huomattavaa on, että paloluokkien ja lisämääreiden vaatimukset ovat samat koko EU-alueella ja
ne on määritetty standardissa SFS-EN 50575.
Toinen ulottuvuus on kansallinen. On määriteltävä, mitä turvallisuustasoa vaaditaan
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| Kuvat PRYSMIAN GRO

CPR MÄÄRITTÄÄ
KAAPELEIDEN
KÄYTTÄYTYMISTÄ
PALOTILANTEESSA
u

Mitä luokitusmerkinnät tarkoittavat,
esimerkiksi Cca-s1,d1,a1:
• Cca
• s1
• d1
• a1

lämmöntuotto ja kasvunopeus 		
sekä palon eteneminen
savunmuodostus
palavat pisarat
savukaasujen halogeenittomuus
(syövyttävyys)
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NB eli
ilmoitettu laitos

eli mitä kaapelipaloluokkia on missäkin rakennustyypissä tai sen osassa käytettävä. Suomessa nämä
määritetään soveltamisstandardissa SFS 7039. Se on
ikään kuin muunnostaulukko nykyvaatimuksista CPRaikakauteen. On kuitenkin tiedostettava, että vaikka
taulukko rinnastaa 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 aikana ja CPR-asiat otetaan siinä huomioon.
Suomessa yleinen CPR-minimivaatimus on Eca. Tietyissä kohteissa, kuten esimerkiksi sairaaloiden lääkintätiloissa, vaaditaan vähintään Cca-s1,d1,a2-paloluokan
mukaista kaapelia. Dca-luokan kaapeleille ei ole suoranaisia vaatimuksia. Käytännössä Cca-luokan kaapelia
vaaditaan jatkossa kohteissa, joissa aikaisemmin piti
käyttää halogeenitonta nippupolttokokeen täyttävää
kaapelia. Siirtymäajan jälkeen ei tällaisissa kohteissa
saa käyttää kuin Cca-luokan kaapelia. Ei siis riitä, että
kaapeli edelleen täyttäisi vanhat vaatimukset. CPRaikakaudella vanhat vaatimukset eivät enää ole olemassa. Vain CPR-luokat määräävät.

CPR ON ISO PONNISTUS
CPR asettaa kaapelin valmistajalle (ja maahantuojalle) useita eri velvoitteita. Kaikki kaapelit on polttotestattava hyväksytyssä ulkopuolisessa testauslaboratoriossa (Notified Body, NB eli ilmoitettu laitos).
Polton jälkeen testauslaitos laatii raportin, joka kertoo kaapelin paloluokituksen. Tämän pohjalta valmis-

DoP-numero
Tuotteen nimi

Kaapelin
paloluokka

taja laatii suoritustasoilmoituksen (DoP, Declaration of Performance) ja sen on oltava aina
saatavilla paikallisella kielellä. Prysmian Groupin tuotteiden DoP:t löytyvät myös suomeksi verkkosivuiltamme, josta ne voi tulostaa tai
tallettaa. Paloluokka Cca ja sitä korkeampi vaatii myös tehdasauditoinnin sekä myös tuotannosta otettavien näytteiden testauksen. Prysmian Groupin tehtaat Oulussa ja Pikkalassa on
auditoitu tähän järjestelmään.
CPR on vaatinut myös paljon tuotekehitystyötä, jotta kaikki kaapelit täyttävät uudet
palovaatimukset. Materiaalikehitys on ollut
avainasemassa, mutta myös kaapelirakenteisiin on jouduttu koskemaan. Olemme sisäisesti tehneet parisen sataa polttokoetta

SOVELTAMISSTANDARDI SFS 7039
VANHA PALOLUOKITUS (MINIMIVAATIMUS)
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PALOLUOKITUS SFS-EN 50575
MUKAAN 1.7.2017 ALKAEN
(MINIMIVAATIMUS)

Yksittäin paloa levittämätön

Eca

Yksittäin paloa levittämätön,
vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton

Dca-s2,d2,a2

Nippuna paloa levittämätön,
vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton

Cca-s1,d1,a2
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ennen kuin kaapelit on lähetetty virallisiin testeihin. Pikkalaan onkin viime vuonna investoitu uusi
polttolaboratorio.
Itse tuotteiden lisäksi CPR on vaatinut muutoksia IT-järjestelmiin, jotta kaikki uudet tiedot ja dokumentit hallitaan ja saadaan myös jaettua asiak
kaiden käyttöön standardin vaatimalla tavalla. Niin
ikään tuotannon etikettitulostimia on uusittu.
CPR:n mukaisen kaapelin tunnistaa jatkossa
pakkaukseen kiinnitetystä CE-merkintäetiketistä pakollisine tietoineen. Olemme myös päättäneet, että merkitsemme CPR-luokan kaikkine lisämääreineen kaapelin ulkovaippaan. Näin myös
jälkikäteen on helposti varmennettavissa, että on
käytetty oikeaa kaapelia.

KOHTI CCA-LUOKAN KAAPELEITA
Halogeenittomien kaapeleiden käyttö Suomessa on vuosi vuodelta lisääntynyt, vaikka varsinaisia määräyksiä on vähän. Heinäkuussa historiaan
jäävät viralliset määräykset kohdistuivat vain nippupolttokokeen mukaisiin halogeenittomiin kaapeleihin. Käytännössä muiltakin osin halogeenittomien kaapeleiden markkinakysyntä ohjautui
vahvasti tähän suuntaan ja yksittäispolttokokeen
mukaiset kaapelit jäivät varjoon. Päällimmäisinä
syinä turvallisuuden lisäksi olivat 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 mukaisiin kaapeleihin sen sijaan, että olisi
ajettu kahta rinnakkaista tuotetarjontaa.

Nyt CPR-maailmassa vanhat opit pitää unohtaa ja alkaa puhua vain CPR-luokista. Aikaisemman nippupolttokokeen mukaisen kaapelin aseman ottaa vähintään Cca-s1,d1,a2-luokan kaapeli. Se
on halogeeniton, hyvät palo-ominaisuudet omaava kaapeli, joka käy jokaiseen kohteeseen. Heinäkuusta alkaen vanha paloluokkavaatimus ei enää
päde eikä sen mukaisia kaapeleita siis voi käyttää
kohteissa, joissa vaaditaan Cca-luokan kaapeleita.
Dca-s2,d2,a2-kaapeliin verrattuna se on myös selvästi paloturvallisempi. Dca-kaapelin palo-ominaisuudet ovat kutakuinkin samaa tasoa kuin puun
eikä sen käyttöön tällä hetkellä ole virallista määräystä missään kohteessa. Cca-luokan kaapeli onkin turvallinen ja suositeltava tiloihin, joissa on
paljon ihmisiä samaan aikaan. Tällaisia ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset, ostoskeskukset ja toimistorakennukset.
Puhumattakaan rakennuksista, joissa on ihmisiä,
jotka tarvitsevat apua pelastautumisessa. Silloin
jokainen lisäsekunti on arvokas. Sairaaloiden lääkintätiloissa Cca-luokan kaapelin käyttöön pakottavat jo määräykset.

Afumex C-PRo
– YKSI KAAPELI KAIKKIALLE
u

Prysmian Group tuo markkinoille kattavan valikoiman
halogeenittomia paloturvallisia Afumex C-PRo -kaapeleita,
jotka täyttävät kaikki uudet Suomen vaatimukset (SFS 7039).
C-PRo-tuoteperheen kaapelit täyttävät palotilanteessa
Cca-s1,d1,a1-vaatimukset, joten niitä voi huoletta käyttää
kaikkialle, missä aikaisemmin käytettiin nippupolttokokeen
kestäviä halogeenittomia, vähän savuavia kaapeleita.
Paloluokka on merkitty kaapelin ulkovaippaan.
C-PRo-kaapelit sopivat kaikkiin rakennuskohteisiin.
Niiden käyttäminen on yksinkertaista, helppoa ja myös
logistiikan osalta tehokkaampaa.

CCA-s1,d1,a1

PRYSMIAN GROUPILLA
LAAJA CPR-TARJONTA
Olemme jo pitkään valmistautuneet CPR:n tuloon.
Eca-luokan kaapelimme ovat suurelta osin olleet
uusien vaatimusten mukaisia jo vuoden alusta alkaen. Esimerkkeinä Eca-luokan kaapeleista mainittakoon MMJ, MCMK ja AMCMK eli ns. perinteiset
kaapelit. Käytännössä siis hyvin iso osa jakelukanavissa olevista Prysmian- ja Draka-kaapeleista on
jo vaihtunut CPR:n mukaisiksi. Eca-luokan kaapeleiden sähkönumerot pysyvät ennallaan.
Afumex C-PRo -tuoteperheemme on vastaus turvallisimpaan kategoriaan. C-PRo täyttää Cca-s1,d1,a1
-vaatimukset. Sitä voi huoletta käyttää kaikkialle,
missä aikaisemmin vaadittiin nippupolttokokeen
kestäviä halogeenittomia kaapeleita. Turvallisuuden
lisäksi C-PRo-kaapeleiden käyttö on yksinkertaista,
helppoa ja logistiikan osalta tehokkaampaa. Myös
riski väärän kaapelin asentamisesta poistuu. C-PRotuoteperheessä on jo yli 150 tuotetta.
Koska CPR asettaa kovat vaatimukset jäljitettävyydelle ja jotta voidaan varmistaa, että asiakas
saa oikeaa tuotetta, saavat kaikki halogeenittomat Dca- ja Cca-luokan Prysmian- ja Draka-kaapelit
uudet sähkönumerot.

AFUX-HF C-PRo 500V
AFUX-HF C-PRo 1kV
MK-HF C-PRo
MKEM-HF C-PRo
MMO-HF C-PRo

MKMO-HF C-PRo
MCCMO-HF C-PRo
MCMK-HF C-PRo
MCCMK-HF C-PRo
AXCMK-HF C-PRo

AXCCMK-HF C-PRo
XMK-HF C-PRo
KLMA-HF C-PRo

H-HETKI KOITTAA
Enää on muutama viikko siirtymäaikaa jäljellä.
CPR-valikoimamme alkaa olla valmis ja olemme jo
vuoden päivät laajasti kouluttaneet niin urakoitsijoita, tukkuliikkeiden henkilöstöä kuin suunnittelijoita. Tämä työ jatkuu edelleen. Myös muissa jakeluketjun vaiheissa on tehty paljon valmisteluja
ja töitä, jotta siirtymä CPR:ään olisi mahdollisimman sujuva ja vaatimukset saataisiin täytettyä.
Vaikka soveltamisstandardissa SFS 7039 on kirjattu, että tukkuketjussa ja urakoitsijan omissa varastoissa jo olevia ”vanhoja” kaapeleita saa edelleen
käyttää ja asentaa ilman eri toimenpiteitä, lienee

syytä mahdollisimman nopeasti siirtyä CPR-tuotteistoon. Tilaaja voi jo ensimetreiltä vaatia CPRmukaisten kaapeleiden käyttöä.
Vaikka CPR saattaa aluksi tuntua hankalalta, on
se loppujen lopuksi aika selkeä. Vanhan voi unohtaa
ja opetella minimissään kaksi kirjainta: C ja E. Niillä pärjää. Hyvänä muistisääntönä toimii kuin tilauksesta CPR:n takuuna oleva CE-merkki. Ja kun
vastuulliset sähkötukkuliikkeet huolehtivat, että
tuotteet on valittu oikein ja luotettavilta toimittajilta, voi urakoitsija toimia huoletta ja nukkua yönsä rauhassa. n
JOHDIN kesäkuu | 2017
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OIKEA JATKOS OIKEAAN PAIKKAAN

JOUSTAVUUTTA
LIITYNTÄVERKKOIHIN

Käyttökohteeseen optimoidut jatkokset varmistavat
liityntäverkon kustannustehokkaan suunnittelun ja rakentamisen.
Uuden tuoteperheen SJC (Small Joint Closure) on erittäin kompakti haaroitusjatkos, joka on suunniteltu talokaapelin jatkamiseen ja haaroittamiseen. Se soveltuu
erinomaisesti myös ulkokaapelin päättämiseen omakotitalon ulkoseinään.
– Jatkoksella voidaan haaroittaa yhteistalokaapelista kuidut myös useampaan taloon, Väätämöinen
mainitsee.
CMJ (Compact Multi Function) on edullinen, selkeä
ratkaisu jakokaapelin kylkiottoihin neljälle tai kahdeksalle talokaapelille.
Modulaarinen, jakokaapelin kylkiottoihin suunniteltu
LMJ (Large Multi Funtion Joint) -jatkos mahdollistaa tarvittaessa erittäin suuren määrän kuitu kotiin -liityntöjä.
– Aivan uutta Suomessa on se, että ratkaisu mah-

dollistaa myös liityntäkohtaisen jatkoslevyn. Esimerkiksi vianetsintä ja muutostyöt voidaan kohdistaa suoraan asiakkaan jatkoslevylle. Suurten liityntätiheyksien
alueilla tämä helpottaa niin verkon rakentamista, ylläpitoa, huoltoa kuin laajennustakin.

HELPOSTI
ASENNETTAVAT
Muoviset jatkoskotelot ovat kapasiteettiinsa nähden
kevyitä ja kooltaan kompakteja. Suunnittelussa on
kiinnitetty huomiota siihen, että jatkosten asennus
on helppoa ja nopeaa.
– Metallittomat kaapelit säästävät myös maadoitusten tuomilta lisäasennuksilta ja -kustannuksilta. Maadoitusvaatimuksiahan on hiljattain tiukennettu. Nykyisin on myös lisääntynyt voimakaapeleiden ja valokaapeleiden asentaminen samaan kaivantoon, jolloin
valokaapelien ja jatkosten metallittomuus helpottaa
maadoitusta. n

PRYSMIAN GROUPIN UUSI, MUOVISTEN JATKOSKOTELOIDEN TUOTEPERHE TUO
JOUSTAVUUTTA LIITYNTÄVERKON SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN.
LIITYNTÄVERKON HAAROITUKSIIN JA KYLKIOTTOIHIN SUUNNITELLUT JATKOSKOTELOT TARJOAVAT RATKAISUT YKSITTÄISEN TALOKAAPELIN JATKAMISESTA
JA HAAROITTAMISESTA KAAPELOINTEIHIN, JOISSA KUITU KOTIIN -LIITYNTÖJEN
MÄÄRÄ YKSITTÄISELTÄ JATKOKSELTA VOI OLLA HYVINKIN SUURI.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP ja YIT

P

rysmian Groupin kehittämä muovisten
jatkoskotelojen tuoteperhe täydentää jo
klassikoksi muodostuneen XOK-tuoteperheen sovellutusaluetta.
– Perinteiset yleisjatkokset tarvitsevat
rinnalleen uudenlaisia ratkaisuja, sillä tarpeet erilaisissa käyttökohteissa voivat vaihdella paljonkin. Taloliitynnöissä pyritään yhä enemmän käyttämään
metallittomia kaapeleita. Lisäksi myös mikrokanavakaapeloinnin odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa,
mikä luo haasteen runkoverkkosovelluksiin optimoiduille jatkoksille. Joustavuus on liityntäverkkojen ra-
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kentamisessa jatkuvasti tärkeämpää, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Hannu Väätämöinen Prysmian Groupista.
– On myös muistettava, että liityntöjen määrä voi
nykyisissä verkoissa olla hyvinkin suuri ja verkkoja rakennetaan usein vaiheittain. Modulaarisilla jatkoksilla
verkkoa voidaan joustavasti laajentaa myöhemmin.
Väätämöinen huomauttaa, että Prysmian Groupilla
on erittäin laaja muovisten verkonrakennustuotteiden
valikoima.
– Suomen markkinoille nyt tuodut jatkoskotelot
soveltuvat hyvin täkäläisiin olosuhteisiin. Kaikki kotelot voidaan muun muassa asentaa suoraan maahan.

JOHDIN kesäkuu | 2017
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| MUOTOKUVASSA |

E

nsin myöhästyy raudoitussuunnitelma, sitten lattian valu ja
lopulta seinien rakentaminen.
Vuoroaan odottavaa talotekniikan urakoitsijaa luulisi kiinnostavan jämpti sopimus, joka
sakottaa ensimmäistä myöhästelijää. STUL ry:n puheenjohtajaa, talotekniikkayritys
Amplit Oy:n toimitusjohtajaa Jussi Kuuselaa ei.
– Hyvä sopimus johtaa yhteistyöhön, jossa ongelmat ratkaistaan keskustelemalla ja urakkarajat
joustavat. Jos kuullaan ajoissa, että raudoituskuvat tulevat myöhässä, etsitään yhdessä töitä, joita
voisi tehdä etuajassa. Usein sellaisia myös löytyy,
Kuusela toteaa.
Hän uskoo, että sujuva yhteistyö johtaa pitävien
aikataulujen lisäksi entistä parempaan laatuun kohtuullisin kustannuksin, sillä kumppanit pääsevät
hyödyntämään toistensa asiantuntemusta. Esimerkiksi talotekniikan urakoitsijoille kertyy kokemusta
yksittäisten tuotteiden ja kokonaisten järjestelmien
hankinnoista, asennustöistä ja jopa käytöstä.
– Yksittäisellä suunnittelijalla tai edes suunnittelutoimistolla ei voi olla tietoa kaikista uusista talotekniikan mahdollisuuksista. Talotekniikan valinnat
vaikuttavat kuitenkin merkittävästi olosuhteisiin
rakennuksen sisällä, samoin rakennuksen elinkaarikustannuksiin.

VOIMAA

YHTEISTYÖSTÄ

– YHTEISTYÖHÖN KANNUSTAVA URAKKASOPIMUS PARANTAA
RAKENTAMISEN LAATUA JA TAHTIA, NÄKEE SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO
STUL RY:N PUHEENJOHTAJA JUSSI KUUSELA.
Teksti MARIANNA SALIN | Kuva JARMO TEINILÄ
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rittua varmaan 15 kertaa nopeammin kuin joidenkin
muiden valmistajien. Sellaisella oli valtava merkitys.
Kuusela varautuu siihen, että sähköinen talotekniikka kehittyy lähivuosina huimaa vauhtia ja etenkin etäohjattavien laitteiden määrä rakennuksissa
kasvaa. Vaikka kaapelia vedetään kuten ennenkin,
digitalisaatio muuttaa työnteon tapoja. Puuttuva
valaisin voidaan merkata tablettilaitteella suoraan
digitaaliseen tasokuvaan ja muistiinpanot voidaan
sanella merkattuun kohtaan. Näin toimii jo nyt Tarketti-sovellus, jonka on kehittänyt STULin omistama koulutus- ja kustannusyhtiö Sähköinfo Oy. Kuusela odottaa alalle lisää digitaalisia apuvälineitä.
– Esimerkiksi tuotteiden sähkönumeroa voisi hyödyntää monessakin paikassa. Tabletilta voisi napsauttaa piirustuksessa valaisimen kuvaa ja saada
sen tiedot suoraan näkyviin.

JUSSI KUUSELA
u
u
u
u
u
u

Sähkötekniikan insinööri
Amplit Oy:n toimitusjohtaja
STUL ry:n puheenjohtaja
Perheeseen kuuluu vaimo
Harrastaa golfia, mökkeilyä,
veneilyä, sulkapalloa ja lukemista
Motto: Reilu yhteistyö on
kaikkien osapuolten etu

RATKAISUISTA
HELPPOJA KÄYTTÄÄ JA ASENTAA
Paraskaan talotekniikka ei toimi, jos sitä ei osata käyttää.
– Meidän on välitettävä yhä enemmän tietoa
myös käyttäjille, Kuusela sanoo.
– Käytön lisäksi myös asentamisen ja käyttöönoton pitää olla helppoa. Kokonaiskustannusten kannalta voi olla järkevää hankkia pikkuisen kalliimpi
tuote, jos sen asentaminen on tehokkaampaa ja
onnistuu ilman satasivuista manuaalia.
Hänellä on hyviä kokemuksia siitä, että uudistuksia saa aikaan kertomalla tuotteiden toimittajille ja valmistajille kokemuksistaan. Hän korostaa,
että yhden liittimenkin sijainnilla voi olla suuri merkitys, jos tuotteita asennetaan tuhansia. Asennuskaapeleista hän muistaa esimerkin takavuosilta.
– Prysmian Groupin Draka MMJ-kaapelin sai kuo-

KOULUTUS LAAJENEE TYÖPAIKOILLE
Tänä vuonna STULia työllistää erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus. Sen vaikutukset tuntuvat vahvasti sähköurakointiyrityksissä ensi vuoden alusta alkaen. Tavoitteena on, että
opetusta siirtyy entistä enemmän kouluista työpaikoille ja myös tutkinnot perustuvat pitkälti näyttöihin käytännön työtehtävissä.
– Harjoittelijoiden määrä yrityksissä kasvaa, ja
yritysten on koulutettava työpaikkaohjaajia. Juuri
nyt pyrimme vaikuttamaan siihen, miten vastuut
ja kustannukset jaetaan yritysten ja oppilaitosten
kesken, Kuusela kertoo.
Koska opinnot alkavat jatkossa nykyistä joustavammin, Kuusela odottaa työpaikoille opiskelijoita,

joiden osaamisen tasoa ei voida enää arvioida vuosikurssin perusteella.
– STUL on lähtenyt kehittämään oppimis- ja osaamispäiväkirjaa, joka olisi verkossa ja jota opiskelija,
työnantajat ja opettajat täyttäisivät. Tulevaisuudessa se voisi sisältää osaamisen koko uran ajalta.
Kuusela toivoo, että oppilaitosten ja yritysten syventyvä yhteistyö johtaa lopulta siihen, että opiskelijoita koulutetaan yhä tarkemmin tarjolla oleviin tehtäviin.

ISOT KASVAVAT JA
PIENET ERIKOISTUVAT
Kun Kuusela tähyilee vuosikymmenen päähän, hän
näkee alalla kaksi suurta suuntausta.
– Uudet urakkamuodot edellyttävät alkupanostusta, josta ei synny vielä varsinaista kassavirtaa.
Tämä ohjaa nykyistä suurempaan yrityskokoon.
Kasvussa auttaa muun muassa se, että ala tuntuu kiinnostavan pääomasijoittajia, Kuusela sanoo.
Hän uskoo, että koko auttaa yrityksiä myös digitaalisten työvälineiden hankkimisessa ja käyttöönotossa.
Toisena suuntauksena Kuusela odottaa, että pienehköt yritykset erikoistuvat nopeasti kehittyvien
teknologioiden asiantuntijoiksi samaan tapaan kuin
antennien ja KNX-taloautomaation asentajat nykyään.
– Selvää on se, että myös perussähköistystä tekevälle porukalle on tarvetta jatkossakin, Kuusela toteaa.
Hän itse lähti alalle 35 vuotta sitten Heinolan ammattikoulun kautta. Myöhemmin hän jatkoi työn
ohessa opiskelua Helsingin teknillisessä opistossa
ja valmistui sähkötekniikan insinööriksi.
Amplitissa Kuusela aloitti 20 vuotta sitten ja toimii nyt yhdeksättä vuotta sen toimitusjohtajana.
Sähköurakoinnilla aloittanut yritys on laajentanut
toimintaansa vuosien varrella talotekniikkaan ja LVIurakointiin, ja henkilöstöä sillä on noin 220.
Luottamustehtäviä Kuuselalla on useampia: STULin
lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä Sähkötekniset
työnantajat STTA ry:ssä sekä hallituksen ja johtokunnan jäsenenä LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU
ry:ssä. Vapaa-ajallaan hän luonnollisesti rakentaa.
– Mökki on työterapialeiri, kuten mökin kuuluukin
olla, Kuusela hymyilee.
Hän harmittelee vain sitä, että veneilylle jää harvoin
aikaa, koska ohi ajaa myös golf. n
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Kaikki Wiski-kaapelit
ovat aurauskelpoisia.
Auraus on nopeasti
yleistynyt myös
keskijännitekaapeleiden
asennusmenetelmänä.

1980

-luvun puolivälissä silloinen Nokia Kaapeli
ryhtyi kehittämään
suurten kotimaisten sähkölaitosten kanssa uudenlaista muovieristeistä keskijännitekaapelia.
– Sähköyhtiöt halusivat luopua tuolloin käytössä
olleista paperieristeisistä kaapeleista, joiden asentaminen oli hidasta ja hankalaa, kehitystyöhön osallistunut myyntipäällikkö Martti Torikka Prysmian
Groupista kertoo.
Maailmalla muovieristeisiä kaapeleita oli jo käytössä. Suomessa kehitystyön oli kuitenkin lähdettävä siitä, että kaapelit soveltuvat vaativiin olosuhteisiimme ja niissä on otettu huomioon sähkölaitosten
tekniset vaatimukset. Kaapelin pitkä elinikä oli yksi
tärkeimmistä kriteereistä. Uudesta kaapelista oli
saatava pitkittäin ja poikittain ehdottoman vesitiivis, helposti asennettava ja vikavirtakestoisuudeltaan hyvä. Asennuksen oli lisäksi onnistuttava
myös pakkasella.
– Kehitettävälle kaapelille tehtiin normaalien tyyppikokeiden lisäksi muun muassa pitkäaikaisia jännitekokeita sekä laajoja oikosulkukokeita, Torikka
kertoo.
Nyt pitkäaikaisin Wiski-kaapelin testaus 4,4-kertaisella jännitteellä on kestänyt yhtäjaksoisesti jo
yli 20 vuotta.

alueille soveltuvan Wiski Plain -kaapelin sekä maahan, veteen ja pylväsasennuksiin soveltuvan MultiWiski-monikäyttökaapelin.
Kun Wiski kehitettiin, kaapelit asennettiin maahan
kaivamalla. Nykyisin auraus on nopeasti yleistynyt
myös keskijännitekaapeleiden asennusmenetelmänä. Auraustekniikat ja -kalustot ovat kehittyneet vuosien varrella ja myös kaapeleiden ominaisuudet sopivat auraukseen.
Viime vuosina Pohjoismaissa on rakennettu ahkerasti säävarmoja verkkoja – ja aurauskelpoisella, mekaanisesti kestävällä ja vesitiiviillä Wiskillä on ollut
vientiä. Kolmekymppisellä Wiskillä menee lujempaa kuin koskaan.

W NIIN KUIN VESITIIVIS

KLASSIKOT KESTÄVÄT
PRYSMIAN GROUP ON VALMISTANUT WISKI®-KESKIJÄNNITEKAAPELEITA
JA XOK-JATKOSKOTELOITA PIKKALAN JA OULUN TEHTAILLAAN JO
30 VUODEN AJAN. VAATIVIIN SUOMALAISIIN OLOSUHTEISIIN KEHITETYISTÄ
TUOTTEISTA ON TULLUT ALAN KLASSIKKOJA.
Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat PRYSMIAN GROUP
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Wiski-kaapelin ensimmäiset koeasennukset
tehtiin kesällä 1987 Vantaan Sähkölaitoksella ja Helsingin kaupungin energialaitoksella.
Kuten useimmiten uutuustuotteiden kanssa, alussa edettiin hiljalleen. Vähitellen kokemukset uudesta kaapelista alkoivat karttua
ja sana kiiriä. Suosio kasvoi tasaisesti.
Vaan eivätkö Alkon tarkastajat höristelleet korviaan, kun kaapelitehtaalta tilattiin
kasvavia määriä Wiskiä?
– No, eivät. Mutta kieltämättä nimi on
hyvä, Torikka naurahtaa.
Nimi tulee kaapelin tyyppimerkin W:stä,
joka viittaa vesitiiviyteen (watertight). Radioaakkosin W-kirjain ilmaistaan sanalla wiski.

KOLMEKYMPPISELLÄ
MENEE LUJEMPAA KUIN KOSKAAN
Nykyään Wiski on Suomen käytetyin keskijännitekaapeli. Perinteinen AHXAMK-W Wiski
on saanut rinnalleen erityisesti haja-asutus-

KESKIJÄNNITEKAAPELIT
WISKI®-TUOTEPERHE
u

Wiski® (AHXAMK-W, 20 kV)
• perinteinen maakaapeli, aurauskelpoinen
• kuparinen keskusköysi 35 mm2
tai 70 mm2 ja PEX-eristys
• käyttökohteena esimerkiksi
kaupunkialueet ja laajat sähköverkot

u

WISKI PLAIN® (AHXAMK-WP, 20 kV)
• edullinen aurattava vaihtoehto
säävarmoihin verkkoihin
• soveltuu käytettäväksi erityisesti hajaasutusalueilla, joilla on pienet vikavirrat

u

MULTI-WISKI® (AHXAMK-WM, 20 kV)
• aurauskelpoinen monikäyttökaapeli
maahan, veteen ja pylväsasennuksiin
• varustettu 62 mm2:n vesitiiviillä
päällystetyllä teräskannattimella
• soveltuu taajamiin ja haja-asutusalueille

HELPPO ASENTAA
Lahtelaisen LE-Sähköverkko Oy:n rakennuttaja
Samuli Ruotsalainen työskenteli verkkoasentajana Wiskin tullessa markkinoille. Hän pääsi tutustumaan uuteen kaapeliin heti tuoreeltaan.
– Wiskiä oli huomattavasti helpompi asentaa kuin
paperieristeisiä kaapeleita. Asentaminen helpottui
entisestään, kun kaapelin muovivaippaa ja alumiinivaippaa kehitettiin edelleen.
– 1980-luvun lopulta lähtien kaikki Lahden alueen
keskijännitekaapelien asennukset on tehty Wiskillä.
Ruotsalainen huomauttaa, että vaikka Wiskiä
on helppo asentaa, helppoutta ei kannata kuitenkaan korostaa liikaa.
– Pääte- ja jatkostyöt vaativat kuitenkin aina
asiansa osaavan ammattilaisen ja tarkkuutta.

NIIN HYVÄ KUIN
KAAPELI VOI OLLA
Suomen Energia-Urakointi Oy:n sähköasentaja Juha Hyvärinen Lahdesta oli myös mukana jo ensimmäisten Wiskien asennuksessa.
– Wiskin tultua markkinoille aloimme hiljalleen
päästä eroon paperieristeisistä kaapeleista ja
öljyn kanssa puljaamisesta. Wiskin käsittely ja
asentaminen oli paljon siistimpää ja helpompaa.
Hyvärinen on ollut tyytyväinen myös siihen,
että koulutus ja tuotetuki niin kaapeleiden kuin
tarvikkeiden osalta on toiminut erinomaisesti.
– Jos on ollut jotain selvitettävää, apua ja neuvoja on tullut nopeasti.
Parhaillaan Suomen Energia-Urakointi asentaa Wiskiä muun muassa saneeraustyömaalla
Lahden Okeroisissa.
– Juuri viime viikolla asensin Wiski-jatkoksia
ja -päätteitä, Hyvärinen kertoo.
– Wiski-kaapeli on nykyään niin hyvä kuin kaapeli voi Suomen olosuhteissa vain olla.
u
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XOK KESTÄÄ
SÄÄN KUIN SÄÄN
KESTÄVÄ JA TIIVIS XOK-JATKOSKOTELO SAAVUTTI MARKKINOILLE
TULTUAAN NOPEASTI VAHVAN ASEMAN.

P

rysmian Groupin järjestelmäpäällikkö
Henri du Jardin muistaa hyvin erään
työtehtävän vuodelta 1987. Kesäteekkari oli saanut tehtäväkseen uuden,
haponkestävästä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun XOKjatkoskotelon tyyppitestaukset.
– Kotelon päälle aseteltiin sadan kilon painoja, se
vietiin täristyspenkkiin, upotettiin veteen ja jäädytettiin. Kaapeleita taivutettiin, väännettiin, vedettiin ja työnnettiin. Mutta eihän siihen mikään tepsinyt – kunnossa pysyi!
Du Jardinin laatimasta raportista tulikin lopulta
aika yksitoikkoista luettavaa.
– Siinä luki jatkuvasti vain, että ei näkyviä vauriota ja ei ilmakuplia, hän naurahtaa.

KLASSIKKO JO SYNTYESSÄÄN
Valokaapeliverkkojen rakentaminen alkoi toden teolla kolmisenkymmentä vuotta sitten.
– Se loi tarpeen myös kestävän jatkoskotelon kehittämiselle, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Hannu
Väätämöinen Prysmian Groupista.
Jatkoskotelon piti kestää esimerkiksi roudan liikkeelle laittamien kivien paine. Sen piti soveltua asennettavaksi myös kaapelikaivoihin, jotka usein täyttyvät keväisin vedellä, jäätyvät ja sulavat sitten taas.
– Lisäksi jatkoksen oli sovelluttava yleisjatkokseksi ilmakaapeleille, Väätämöinen kertoo kehitystyön vaatimuksista.
XOK saavutti markkinoille tultuaan nopeasti vahvan aseman, kun runkoverkon rakentaminen alkoi
laajasti.
– XOK on kestävä ja tiivis, ja selkeään, reilun kokoiseen koteloon on helppo tehdä asennuksia. Koteloon on myös vaivatonta liittää kaapeleita myöhemminkin ja lisätä hitsauskapasiteettia verkon laajentuessa.

UUSIA ALUEVALTAUKSIA
Nykyisin XOK-jatkoskoteloita käytetään paitsi perinteisissä valokaapeliasennuksissa (maa-, ilma- ja
kanava-asennukset), yhä enemmän myös voima-
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Yli 20 vuotta sitten asennettu XOK-kotelo
on edelleen moitteettomassa kunnossa.

linjojen yläpuolella kulkevissa ja niitä suojelevissa
ukkosköysissä.
– Prysmian Group on maailmanlaajuisesti erittäin merkittävä ukkosköysi- eli OPGW-ratkaisujen
toimittaja. XOK-kotelo täydentää siis erinomaisesti valikoimaamme.
XOK-jatkoskoteloita käytetään nykyisin myös
muun muassa armeeratuissa kaapeleissa, joilla rakennetaan runkolinjoja vientikohteissa.
– XOK sopii erinomaisesti myös merikaapelin
maajatkokseksi, kun jatkos asennetaan maalle.
Väätämöinen huomauttaa, että jatkoskotelot
voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan.
– Oulun tehtaalla kehitysteknikkomme Juha
Routola on erikoistunut suunnittelemaan koteloihin tarvittavia räätälöityjä ratkaisuja, Väätämöinen mainitsee.
– Prysmian Group panostaa muutoinkin palveluun, ja tuotteet toimitetaan useimmiten täydellisinä pakkauksina, jotka sisältävät kaikki jatkamisessa käytettävät tarvikkeet tiettyyn nimelliseen
kuitumäärään asti.

ASENTAJAT ARVOSTAVAT
Tietoliikenneyhtiö Blue Lake Communications Oy
rakentaa valokuituverkkoja Savonlinnan seutukunnissa. Yhtiö on parhaillaan aloittamassa suurinta yksittäistä verkonrakentamishankettaan 1980-luvun
jälkeen. Rantasalmen kunnan taajama-alueet kattavan valokuituverkon rakentamisesta allekirjoitettiin
sopimus viime vuoden lopulla, ja verkon on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis vuonna 2018.
XOK-jatkoksista yhtiöllä on kokemusta jo 15–20
vuoden ajalta.
– Emme enää muita jatkoskoteloita hankkeissamme käytäkään, suunnittelupäällikkö Jukka Pulkkinen kertoo.
– Asentajat arvostavat XOK-koteloita, sillä tilavaan koteloon on helppo tehdä jatkokset ja maadoitukset.
Pulkkinen listaa XOK:n eduksi myös sen, että kaapeleita voidaan helposti lisätä koteloon myöhemminkin – etuja ovat myös tiiviys ja kestävyys.
– XOK ei ehkä ole markkinoiden halvin jatkoskotelo. Pidämme kuitenkin hintaa tärkeämpänä sitä,
että jo parikymmentä vuotta sitten asennetut kotelot toimivat yhä moitteettomasti. Kannattaa katsoa
isoa kuvaa eikä näperrellä, Pulkkinen miettii. n

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.
Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet
helpottavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä
verkonrakennukseen.

VALOKAAPELEIDEN
YLEISJATKOS XOK
Haponkestävästä teräksestä valmistettu
yleisjatkoskotelo XOK on suunniteltu
kaikille yleisesti käytössä oleville maa-,
kanava- ja ilmavalokaapeleiden sekä
valokuitu-ukkosköysien (OPGW) tai pyörölanka-armeerattujen kaapelien jatkoksille.
Kotelon mitat (ilman läpivientejä):
• XOK 103: 560x230x100 mm
• XOK 107 ja XOK A3: 560x230x140 mm
u Kannen tiiviste: kloropreenikumi
u Tiiveysluokka: IP68
u Kotelon kapasiteetti (ilman laajennusta):
• XOK 103: 4 kpl XOKP 1024/48 jatkoslevyä,
yhteensä 192 kuitujatkosta
• XOK 107 ja XOK A3: 7 kpl XOKP 1024/48
jatkoslevyä, yhteensä 336 kuitujatkosta
u

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.

Prysmian Groupin keskijännitevarusteiden valikoima
on entisestään laajentunut:
• 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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TULTA
ILMAN SAVUA
PRYSMIAN GROUPIN DEMOTRAILER ON UUDENLAINEN TAPA HERÄTELLÄ ALAN AMMATTILAISIA HUOMAAMAAN
TAVALLISEN JA CPR C-LUOKAN AFUMEX C-PRo-KAAPELIN ELI HALOGEENITTOMAN PALOSUOJATUN JA VÄHÄN SAVUAVAN
KAAPELIN EROJA PALOTILANTEESSA. TRAILERKIERTUE STARTTASI TOUKOKUUSSA LAHDESSA JÄRJESTETYSTÄ
SLO ELECTRICITY -TAPAHTUMASTA. NÄYTÖKSIÄ LAHDEN MESSUKESKUKSESSA SEURASI SATAPÄINEN YLEISÖJOUKKO.

V

aikka heinäkuun alussa voimaan
tulevasta EU:n rakennustuoteasetuksesta on jo kerrottu laajasti, on asiakkailta saatu palaute osoittanut, että tarvetta tiedolle uusista paloluokista ja CPR:n
tuomista muutoksista on vielä paljon, toteaa Prysmian Groupin myyntipäällikkö Seppo Pöyhönen.
Hän kertoo, että töitä tiedonjakamiseksi on tehty hartiavoimin.
– Olemme alusta asti olleet edelläkävijä CPRtiedon levittämisessä ja panostaneet voimakkaasti
asiakkaidemme opastamiseen. Uskomme, että tämä uudenlainen demokiertue on konkreettinen tapa esittää asiaa ja lisätä ymmärrystä CPR-uudistuksesta ja kaapeleiden paloturvallisuudesta.
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Teksti PETRA RUONAKOSKI | Kuvat JUHA TANHUA

Pöyhönen kertoo, että kiertueen ideana on mennä asiakkaiden luokse. Kesällä trailer kiertää Etelä-Suomessa, lomien jälkeen jatketaan Keski-Suomeen ja kohti pohjoista.
– Jatkossa koulutuksia aiotaan järjestää myös
muista aiheista. Esimerkiksi uusien kylmäkutisteteknologiaan perustuvien keskijännitevarusteiden
asentaminen voisi olla hyvä demoaihe.

KONKREETTINEN ERO
Trailerissa tehtävän polttokokeen tarkoitus on näyttää konkreettisesti, miten perinteinen kaapeli palaa ja savuaa verrattuna halogeenittomaan, palosuojattuun Afumex C-PRo -tuoteperheen kaapeliin.
Prysmian Group on keväällä tuonut markkinoille
kattavan valikoiman halogeenittomia paloturvallisia

Afumex C-PRo -kaapeleita, jotka täyttävät kaikki uudet Suomen vaatimukset (SFS 7039).
Afumex C-PRo -kaapelit täyttävät kirkkaasti
Cca-s1,d1,a1 -paloluokan vaatimukset. Tuoteperheen
kaapeleita voi huoletta käyttää kaikkialla, missä
aiemmin on käytetty nippupolttokokeen kestäviä,
halogeenittomia, vähän savuavia kaapeleita. Yksi
kaapeli sopii kaikkiin kohteisiin, mikä tarkoittaa yksinkertaisempaa, helpompaa ja logistiikankin osalta
tehokkaampaa rakentamista.
Polttokokeen alkaessa kaapeleita kuumennetaan
kaasuliekillä traileriin sijoitetuissa kahdessa kammiossa. Perinteinen kaapeli alkaa savuta voimakkaasti ensi hetkestä alkaen. Savu pakkautuu sankkana lasikuution kattoon. Vain hetkeä myöhemmin
lasikuutio on niin täynnä savua, ettei liekkiä edes

Prysmian Groupin Seppo Pöyhönen näytti
polttokokeen tuloksia Caverion Suomi Oy:n Juho
Ruhaselle (vas.), UPM Kymi Oy:n Tero Niemiselle ja
Rannikkoseudun Asennus Oy:n Kari Vuorenojalle.

näy. Ei näy myöskään kuution takaseinään kiinnitettyä poistumistie-kylttiä.
– PVC-vaippainen kaapeli tuottaa savua, tippuvia
pisaroita sekä syövyttäviä kaasuja palaessaan. Ilmaan vapautuu myös syövyttävää kloorikaasua,
Seppo Pöyhönen toteaa.
Ero C-PRo-kaapeliin on selkeä. Halogeenittomasta
kaapelista savua ei muodostu juuri lainkaan, eikä kaapelista vapaudu myöskään haitallisia happoja tai
myrkyllisiä kaasuja. Ainoa, mikä himmentää lasia, on palamisen aiheuttama höyrystyminen kuution sisällä.
– Pelastautumiselle jää enemmän aikaa, sillä vähäisen savunmuodostuksen ansiosta näkävyys säilyy palotilanteessakin. Koska ympäristölle haitallisia aineita ei palotilanteessa synny, on myös jälkisiivous helpompaa eikä kaikkia elektronisia laitteita tarvitse uusia.

SAVUN MÄÄRÄ YLLÄTTI
Polttokoe on ohi reilussa kolmessa minuutissa. Näytös tekee vaikutuksen satapäiseen katsojajoukkoon.
– Huomattava ero! En olisi uskonut, että eroa savunmuodostuksessa on näin paljon. Tämän perusteella on kyllä ehdottoman suositeltavaa käyttää palosuojattuja halogeenittomia tuotteita, Saipu Oy:n Patrik Ginström pohtii esityksen jälkeen.
– Valaiseva demo ja silminnähtävä ero kaapelien pa-

Pekka Kurkela
Sähköurakointi
Kurkela Oy:stä (vas.)
ja Patrik Ginström
Saipu Oy:stä tutkivat
polttokokeen
vaikutusta
C-PRo-kaapeliin.

Prysmian Groupin
Hannu Väätämöinen
valmistelee polttokoetta.

lokäyttäytymisessä. Uskon, että jatkossa kaapelien
halogeenittomuuteen ja palosuojaukseen tullaan
varmasti kiinnittämään yhä enemmän huomiota,
sanoo UPM Kymi Oy:n Tero Nieminen.
Caverion Suomi Oy:n Juho Ruhanen jakaa samat
ajatukset.
– Ero oli kyllä suuri. Eihän tätä välttämättä ole
tullut ajatelleeksi siinä vaiheessa, kun kaapelia valitsee. Nyt, kun tilanteen näki näin konkreettisesti,
ymmärtää palosuojauksen merkityksen. Omissa
hankkeissamme kaapelien halogeenittomuutta
ei ole vielä vaadittu, paloturvallisuus on hoidettu
muilla keinoin.
Keskustelu rakennustuoteasetuksesta käy yleisöjoukossa vilkkaana. Osa kokee saaneensa tietoa

vähän, mutta useimmat kertovat, että tietoa on
jaettu ja sitä on saatavilla hyvin. Haastavampaa onkin olennaisten tietojen etsiminen ja esimerkiksi
eri paloluokkien ymmärtäminen.
Kari Vuorenoja Rannikkoseudun Asennus Oy:stä
seuraa demoa kiinnostuneena.
– Tietoa ja koulutusta on kyllä tullut Prysmian
Groupilta hyvin. Tiedän pääpiirteittäin, mitä tuleman
pitää, mutta tuntuu, että paloluokkia on nyt liikaakin.
Vuorenoja kuitenkin uskoo, että uusi CPR-asetus
selventää asioita.
– Pakollisissa kohteissa on käytetty halogeenittomia kaapeleita jo pitkään, mutta uskon, että niiden käyttö on selkeästi laajenemassa muuallekin.
Asiakkaat osaavat tänä päivänä vaatia palosuojattuja halogeenittomia tuotteita, Vuorenoja toteaa.
Pekka Kurkela Sähköurakointi Kurkelasta mainitsee esimerkin laivateollisuudesta.
– Määräykset laivoilla ovat todella tiukat, ja halogeenittomat, palosuojatut kaapelit ovat ehdoton vaatimus.
– C-PRo-kaapelien käyttäminen saa varmasti
kannatusta asiakkaiden parissa.
Prysmian Groupin uutiskirjeissä ja verkkosivuilla tiedotetaan trailerkiertueen aikatauluista. Voit
myös ottaa yhteyttä alueesi myyntipäällikköön ja
tiedustella traileria omaan tapahtumaasi. n
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SÄHKÖURAKKA
PASTALAITOKSELLA
YARAN APATIITTIKAIVOKSELLE SIILINJÄRVELLE VALMISTUNUT UUSI KÄSITTELYLAITOS VARMISTAA,
ETTÄ KAIVOKSEN RIKASTUSHIEKKA-ALTAASSA RIITTÄÄ KAPASITEETTIA VIELÄ VUOSIKSI. MITTAVAN
HANKKEEN SÄHKÖISTYSURAKKAAN TARVITTIIN YLI 75 KILOMETRIÄ KAAPELEITA.
Teksti ILKKA RANTA-AHO | Kuvat TIMO HARTIKAINEN

Kolmen Sähkö Oy:n tekninen johtaja
Panu Knuutinen on tyytyväinen
hyvin sujuneeseen urakkaan.

N
PRYSMIAN GROUP TOIMITTI
SUURIMMAN OSAN LAITOKSEN
SÄHKÖISTYSURAKKAAN
KÄYTETYISTÄ KAAPELEISTA.
ERILAISIA KAAPELITYYPPEJÄ
OLI KAIKKIAAN 72.
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orjalaisen lannoitevalmistaja Yaran
Siilinjärven apatiittikaivos tuottaa vuosittain noin miljoona tonnia apatiittirikastetta, joka jatkojalostetaan Yara Suomen tehtailla
lannoitteiksi ja rehufosfaateiksi.
Rikasteen valmistuksessa apatiittimalmista erotetaan fosfori, jolloin jäljelle jää rikastushiekka, käytännössä hiekan ja veden seos. Hiekka läjitetään
800 hehtaarin kokoiseen Mustin rikastushiekkaaltaaseen, joka on ollut kaivoksella käytössä vuodesta 1983 Raasion 170 hehtaarin kokoisen altaan
täytyttyä. Ilman läjitystavan muuttamista myös
Mustin allas olisi täyttynyt jo lähivuosina.
– Ympäristösyistä emme halunneet rakentaa enää uutta allasta, kaivoksen johtaja Teija Kankaanpää kertoo.
– Yksi vaihtoehto olisi ollut Mustin altaan korottaminen. Rakennettua patoa on nyt toistakymmentä
kilometriä, ja sitä olisi pitänyt korottaa kymmeniä

metrejä. Vaihtoehto hylättiin turvallisuussyistä.
Ratkaisuksi päätettiin valita rikastushiekan kiintoainepitoisuuden kasvattaminen. Uudessa käsittelylaitoksessa eli pastalaitoksessa rikastushiekan kiintoainepitoisuus kasvatetaan 45 prosentista
70 prosenttiin. Käsittelyn jälkeen rikastushiekka on
eräänlaista hiekkatahnaa. Siitä saatiin myös nimi
”pastalaitos”, hieman omavaltaisesti englannin kieltä soveltaen: kiinteytettyä rikastushiekkaa kutsutaan englanniksi nimellä ”paste”, joka suoraan käännettynä tarkoittaa tahnaa.
Kiinteämpi hiekkaseos voidaan läjittää altaalle
korkeammiksi kasoiksi, joten samalle pinta-alalle
saadaan mahtumaan enemmän rikastushiekkaa.
– Näin allasta pystytään hyödyntämään nykyisen
kaivossuunnitelman loppuun asti eli tämän hetken
tietojen mukaan vuoteen 2035, Kankaanpää kertoo.
Uuden pastalaitoksen toimintaperiaate vaikuttaa selkeältä.
– Sakeuttimeen pumpataan hiekan ja veden se-

koitusta. Hiekka laskeutuu pohjalle, ja kun se pumpataan sakeuttimen alaosasta pois, seoksen kiintoainepitoisuus kasvaa.
Siinä se. Teollisuuden prosessit voivat olla näennäisen yksinkertaisia. Mutta kun mittakaava kasvatetaan valtavaan kaivoshankkeeseen sopivaksi –
Siilinjärven kaivos on Suomen suurin avolouhos –
syntyykin tarve mittaville investoinneille ja edistykselliselle teknologialle. Yara investoi maaliskuussa
2017 valmistuneen käsittelylaitoksen rakentamiseen noin 75 miljoonaa euroa ja hanke on työllistänyt noin 200 henkeä.

PAKSUA SÄHKÖÄ
Pastalaitoksen rakennusurakasta vastasi Outotec.
Laitoksen sähköistystöiden aliurakoitsijana toimi
kuopiolainen sähköurakoitsija Kolmen Sähkö Oy.
Kolmen Sähkö tekee niin asuin- ja liikerakennusten kuin teollisuuslaitostenkin sähköistyksiä. Yaran
hanke on yksi yrityksen suurimmista urakoista.
u
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– Kiireisimpään aikaan työmaalla työskenteli samanaikaisesti 30 asentajaamme, Kolmen Sähkö Oy:n
tekninen johtaja Panu Knuutinen kertoo.
– Tällainen teollisuusrakentaminen on sähkötöidenkin osalta aivan erilaista kuin asuin- tai liiketilojen rakentaminen. Koneita, laitteita ja automaatiota
on huomattavasti enemmän ja lisäksi teollisuusautomaatio poikkeaa merkittävästi rakennusautomaatiosta. Tietoverkkojen osuus on puolestaan
paljon pienempi.
– Näkyvin ero on se, että teollisuusrakentamisessa käytetään ”paksua sähköä” erityisen paljon, eli
sekä jännite- että virtamääriä kasvatetaan huimasti
asuin- tai liikekiinteistöissä käytettävään yksi- tai
kolmivaihesähköön verrattuna.
Työt laitoksella päästiin aloittamaan kesäkuun
2016 puolivälissä.
– Asennukset sujuivat kokonaisuutena ajatellen
erittäin hyvin. Siitä kertoo myös se, että testaus- ja
koekäyttövaiheet sujuivat ilman suurempia haasteita. Toki hankkeessa, jossa on useita toimijoita
ja tiukka aikataulu, tulee aikatauluihin ja työsuoritusten järjestykseen ja valmistumisaikoihin aina
pieniä muutoksia.
Yhteistyö päätoteuttaja Outotecin kanssa toimi
kuitenkin erittäin hyvin, ja aikatauluhaasteet saatiin
ratkaistua niin, että hankkeen kokonaisaikataulussa
pysyttiin. Tätä helpotti se, että Outotecin edustajat

olivat aktiivisesti hankkeessa mukana ja asioihin saatiin mietittyä ratkaisut nopeasti työmaalla.
– Viimeiset asennustarkastukset olivat helmikuun 2017 lopussa, Knuutinen kertoo.

KYMMENIÄ KILOMETREJÄ KAAPELIA
Prysmian Group toimitti suurimman osan laitoksen
sähköurakkaan käytetyistä kaapeleista. Kokonaistoimitukseen kuuluivat muun muassa 10 kV:n keskijännitekaapelit, 1 kV:n alumiini- ja kuparivoimakaapelit, asennusjohdot, instrumentointikaapelit
sekä maadoitusjärjestelmän kaapelit.
Laitoksen poistumistie- ja turvavalaistusjärjestelmiin sekä savunpoisto- ja paloilmoitinjärjestelmiin asennettiin palonkestäviä Firetuf-kaapeleita.
– Erilaisia kaapelityyppejä oli kaikkiaan 72 ja kaapelikilometrejä kertyi yli 75, kertoo myyntipäällikkö Mikko Salo Prysmian Groupista.

TOIMITUSVARMUUS
ON KIIVASTAHTISESSA
HANKKEESSA YKSI
TÄRKEIMPIÄ
KRITEEREJÄ.

Panu Knuutinen kertoo, että laitokseen asennettiin kolme rikastehiekkapumppua, joiden moottoreiden nimellisteho on 2,25 MW. Jokaisen sähkönsyöttöön on oma 3,3 kV:n nimellisjännitteellä toimiva muuntaja.
– Suurin osa keskijännitekaapeleista asennettiin
muuntajilta suurjännitemuuntajille ja sieltä edelleen
pumppujen moottoreille. Ne tulivat siis ihan moottorikäyttöön, eivät siirtolinjaan.
– Myös prosessisähkö- ja rakennussähkökeskuksille on omat muuntajansa, samoin varavoimalaitteistolle.

TOIMITUSVARMUUS
RATKAISEE
Kaapelitoimittajan valinnassa tärkeänä kriteerinä oli
erityisesti toimitusvarmuus ja saatavuus. Valmistajan oli pystyttävä vastamaan haasteeseen, joka
tarkoittaa kymmeniä kilometrejä ja kymmeniä erilaisia kaapeleita – kiivastahtisen hankkeen aikatauluissa pysyen. Osa kaapeleista myös valmistettiin asiakkaan toivomuksesta tavallista pidemmällä
toimituspituudella.
– Tärkeässä roolissa oli toimiva tukkuyhteistyö.
Keskijännitekaapeli ja isommat alumiinivoimakaapelit toimitettiin suoraan Pikkalan tehtaaltamme,
muut kaapelit SLOn varastosta, Mikko Salo toteaa.

LINTUBONGAREIDEN PARATIISI
Uuden käsittelylaitoksen toiminta on jo täydessä
vauhdissa. Rikastushiekkakasat kasvavat, mutta
apatiittikaivoksen altaat eivät päädy uutisiin siksi,
että ne kuormittaisivat luontoa tai huolestuttaisivat lähialueiden asukkaita tai mökkiläisiä.
Vaikka läjityskasat tulevat korkeammiksi, tuulen
mukana leviävä pöly vähenee. Tahna sitoutuu kuivuttuaan paremmin kuin aiempi hiekkaseos.
– Teemme myös aktiivista pölyntorjuntaa kylvämällä läjitetyille alueille kasvillisuutta, Teija Kankaanpää kertoo.
– Siellä on isoja alueita ohraa ja apilaa... rypsiäkin
on ollut. Joka vuosi kylvetään joitakin satoja hehtaareja siemeniä, jotka itävät sitten seuraavana vuonna.
Rikastushiekan puhtaudesta ja maisemoinnin onnistumisesta kertonee sekin, että Raasion ja Mustin
altaista on vuosikymmenten aikana muodostunut
lintubongareiden paratiiseja. Altaat ovat eräitä SisäSuomen parhaimpia paikkoja nähdä eri kahlaajalajien edustajia. Parhaina päivinä altailla levähtää satoja kahlaajia. Esimerkiksi muuttoreissullaan levähtäviä sirrejä ei tavata missään muualla Pohjois-Savossa samanlaisia määriä. Mustissa pesii myös satamäärin lokkeja ja kalatiiroja. n
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KESKIJÄNNITEVARUSTEIDEN
VALIKOIMA KASVAA
PRYSMIAN GROUPIN KESKIJÄNNITEVARUSTEIDEN VALIKOIMA TÄYDENTYY ULKO- JA SISÄASENNUKSEEN
SOVELTUVILLA ELASCON-KULMAPISTOKKEILLA. EDISTYKSELLISEEN KYLMÄKUTISTETEKNOLOGIAAN PERUSTUVAT
ELASCON-KULMAPISTOKKEET, ELASPEEDTM-JATKOKSET, COLDFIT-ULKOPÄÄTTEET SEKÄ TÄYDELLINEN TYÖKALUVALIKOIMA
HELPOTTAVAT JA NOPEUTTAVAT KESKIJÄNNITEKAAPELIEN ASENNUSTA.

K

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP

ylmäkutisteteknologian merkittävin etu asennuksessa on asentajan
vastuulla olevien työvaiheiden väheneminen ja asennustyön helppous.
Lisäksi tulitöitä ja niiden vaatimaa
tulityölupaa ja jälkivalvontaa ei tarvita lainkaan. Selkeiden työvaiheiden ansiosta myös
mahdollisuus asennusvirheisiin on hyvin pieni.
Prysmian Groupin kehittämät keskijännitevarusteet sopivat kaikkien Wiski®-kaapeleiden sekä uuden P-Laser-kaapelin yhdistämiseen ja päättämiseen, samoin kuin nykyisen Wiski®-verkon jatkamiseen P-Laser-kaapeleilla.

HELPPO ASENNUS,
KESTÄVÄ LOPPUTULOS
Esikalustetussa ElaspeedTM-jatkoksessa kaikki kerrokset, materiaalit ja komponentit ovat valmiina eikä
asennuksessa tarvita erikoistyökaluja. Kun jatkos on
saatu kohdalleen, siitä poistetaan tukiholkki, minkä jälkeen jatkos kutistuu tiukasti kiinni kaapeliin.
Taipuisat ElaspeedTM-jatkokset eivät sisällä silikonia, joten ne ovat mekaanisesti erittäin kestäviä.
Kaapelijatkoksen voi sijoittaa myös kaartuviin kohteisiin. Silikoniton jatkos ei myöskään lähde halkeilemaan ja haurastumaan, vaikka siihen tulisi viilto.
Coldfit-ulkopäätteissä veden etenemisen estävät, pitkittäisen vesitiiveyden varmistavat kerrokset
on integroitu valmiiksi varusteen runkoon, mikä nopeuttaa ja helpottaa asennusta työmaalla.
Pysty- ja vaaka-asennukseen soveltuvat Coldfitulkopäätteet ovat heti käyttövalmiita, sillä jännitteen
voi kytkeä päälle välittömästi asennuksen jälkeen.
Varustevalikoiman uusin tuote, 630 A Elascon-kulmapistoke soveltuu muiden varusteiden tavoin erinomaisesti pohjoisiin olosuhteisiimme. Sekä ulko-

että sisäasennukseen soveltuvat kulmapistokkeet
toimitetaan kolmen kappaleen pakkauksessa, joka
sisältää kaikki tarvittavat komponentit.
Valikoimassa on myös kytkentäadapteri sekä ylijännitesuojattu kulmapistoke.

HELPPOKÄYTTÖISET
TYÖKALUT TAKAAVAT TYÖN SUJUMISEN
Kaikki keskijännitekaapeleiden valmisteluun ja asennukseen tarvittavat työkalut on koottu kätevästi
mukana kuljetettavaan työkalupakkiin. Työkalupakki sisältää vaipan ja eristyksen kuorintaan tarkoitetun työkalun, vaipan karhennus-, puristus- ja avaustyökalut, hohtosuojan kuorintalaitteen sekä Ligarex-pihdit. Pakissa on myös vaihtoterät kuorintalaitteisiin. n

Varusteiden asennukseen tarvittavat
työkalut on koottu kätevästi mukana
kuljetettavaan työkalupakkiin.
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TAITAJAT
KISASIVAT
HELSINGISSÄ

Prysmian Groupin
lainaamista kaapelikeloista
tehtiin pöytiä TaitajaPLUStapahtuman lajiosastoille.

PRYSMIAN GROUP TUKEE
TYÖSSÄOPPIMISTA
Taitaja-kisojen lisäksi Messukeskuksessa kilpailtiin yläkouluille tarkoitetussa Taitaja9-kädentaitokilpailussa sekä erityistä tukea tarvitseville
nuorille tarkoitetussa TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailussa.
Prysmian Group tuki TaitajaPLUS-kilpailuja lainaamalla tapahtumaan kaapelikeloja, joista tehtiin lajiosastoille pöytiä tapahtuman ajaksi.
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Keudan ammattiopiston Valtteri Mustonen otti
pronssisijan sähköasennuslajissa.

Logistiikan lajivastaava Johanna Malm Keskuspuiston ammattiopistosta kertoo, että Prysmian
Group on jo entuudestaan opistolle arvokas yhteistyökumppani.
Keskuspuiston ammattiopisto on toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos ja sen koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään erityisopetusta, yksilöllistä tukea ja ohjausta.

– Yksi opiskelijoistamme
suoritti hiljattain usean kuukauden pituisen, erittäin onnistuneen työssäoppimisjakson
Pikkalan tehtaalla, Johanna
Malm kertoo.
Varastonhoitajan perustutkintoa suorittava opiskelija
työskenteli aluksi tehtaan
lopputuotevarastolla ja lähettämöllä sekä sen jälkeen
trukkikuskina.
– Prysmian Group järjesti jakson todella hienosti – en ole muualla nähnyt vastaavaa omistautumista asialle. Tehtaalla oli muun muassa
järjestetty opiskelijaa varten pihalle oma alue,
jossa oli turvallista harjoitella trukin ajoa.
Opiskelijan työtehtävät suunniteltiin sen
mukaisesti, mitä tutkinnon osia hän jakson
aikana suoritti.
– Hänet otettiin täysin mukaan tiimin jäseneksi, mikä on erittäin tärkeää työelämätaitojen
ja pelisääntöjen opettelussa. Kaikessa myös
huomioitiin, että harjoittelija saa tarpeeksi ohjausta ja aikaa oppia. Erityistä tukea tarvitseville
nuorille on tärkeää myös se, että esimerkiksi
työajat voivat olla joustavia. Aivan erityinen
kiitos kuuluu Prysmian Groupin työpaikkaohjaajana toimineelle logistiikkapäällikkö Jorma
Ikäheimoselle.
Opiskelija sai jakson aikana suoritettua ammattiosaamisen näytöt inventoinnissa ja saldonhallinnassa sekä trukinkuljettajan tehtävissä.
– Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on meille
äärimmäisen tärkeää, sillä ammatillinen koulutus on siirtymässä yhä enemmän oppilaitoksista
työpaikoille, Malm sanoo.
– Myöhemmin pääsimme vielä opiskelijaryhmän kanssa tutustumaan tehtaalle. Päivä
oli todella onnistunut, ja meitä kohdeltiin kuin
valtiovieraita konsanaan, Malm hymyilee. n

2017 Lahden Messuhalliin

SLO Electricity -tapahtuma kokosi 18.5. ian Groupin osastolla riitti
Prysm
noin 1 500 sähköalan ammattilaista.
apäivän ajan.
kiinnostuneita kävijöitä koko tapahtum

L

ähes kaikissa Prysmian Groupin isommissa rengaspakkauksissa on nyt
kantamista ja työskentelyä helpottava
kantokahva. Yksinkertainen oivallus
tuo asennustyöhön sujuvuutta ja nopeutta.
Kahvallisia rengaspakkauksia löytyy jo tukuista. n

PRYSMIAN FINLANDIN
KAIKKI SÄHKÖ
UUSIUTUVASTA ENERGIASTA

P

rysmian Group laajentaa uusiutuvan energian osuutta käyttämästään energiasta ja hankkii jatkossa kaiken Pohjois-Euroopan
alueella käyttämänsä sähkön uusiutuvista paikallisista energianlähteistä. Sähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti. Suomessa alkuperätakuut
myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ja valvojana toimii Energiavirasto.
Yhtiön siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön on osa koko konsernin ja
arvoketjun kattavaa yhteiskuntavastuutyötä kestävän kehityksen puolesta. n

Nimi
Yritys

PALVELUKORTTI

Asema yrityksessä
Kuvat JOHANNA MALM ja MIRIAM MANDURI

A

mmattitaidon Suomen mestaruuksista kilpaili tänä vuonna
yli 500 nuorta yli 50 eri lajissa.
Helsingin Messukeskuksessa
15.–18.5.2017 järjestetty
Taitaja-tapahtuma houkutteli
paikalle lähes 100 000 kävijää.
Taitaja-tapahtuma on koulutusalan suurin
vuosittainen tapahtuma Suomessa. Kilpailuun
voivat osallistua alle 21-vuotiaat ammatillisten
oppilaitosten opiskelijat. Tänä vuonna osaan lajeista saivat ensimmäistä kertaa Taitaja-historiassa osallistua myös ammattikorkeakoulu- ja
lukio-opiskelijat. Kilpailuolosuhteet kussakin lajissa suunnitellaan ja rakennetaan vastaamaan
todellista työympäristöä.
Prysmian Group tuki kilpailuja tänäkin vuonna
lahjoittamalla sähköasennuslajin kaapelit loppukilpailuun ja niitä edeltäneisiin semifinaaleihin.
Lahjoituksilla halutaan kannustaa nuoria kehittämään ammatillista osaamistaan.
Sähköasennuksen finaalissa kilpaili tänä
vuonna kahdeksan nuorta, joiden kilpailutehtäviin kuuluivat kiinteistön ja teollisuuden sähköasennus sekä tietojärjestelmien rakennusosio.
Kolmipäiväisessä kisassa voiton vei William
Rautakoski Keudan ammattiopistosta. Hopealle
ylsi Pekka Turta Novida ammattiopistosta ja
pronssia otti Valtteri Mustonen Keudan ammattiopistosta.

TARTU KAHVAAN!

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 kesäkuu | 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
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

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

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

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

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

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

Miia Suominen
puh. 010 566 3549
fax (09) 682 1545
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Sanoista tekoihin.
Uudet palokäyttäytymisvaatimukset täyttävä
C-PRo-tuoteperheemme on täällä.

CPR
Cca

Kaapeleiden paloluokitusten (SFS-EN 50575) siirtymäkausi päättyy 30.6.2017, ja CPR-rakennustuoteasetuksen
määräykset astuvat voimaan. Prysmian Group tuo
markkinoille kattavan valikoiman halogeenittomia paloturvallisia C-PRo-kaapeleita, jotka täyttävät kaikki uudet
Suomen vaatimukset (SFS 7039).

C-PRo täyttää palossa Cca-s1,d1,a1-vaatimukset, joten
voit huoletta käyttää sitä kaikkialle, missä aikaisemmin
käytit nippupolttokokeen kestäviä halogeenittomia,
vähän savuavia kaapeleita. C-PRo-tuoteperheen kaapelit
kaikkiin rakennuskohteisiin – yksinkertaista, helppoa ja
logistiikankin osalta tehokkaampaa.
Turvallisinta valita paras. Tietysti Prysmian Groupilta.
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