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KESTÄVÄLLÄ POLULLA
SÄHKÖTEKNISEN ALAN hyvä vire on jatkunut tänä vuonna. Etenkin asuntorakentaminen 
on kehittynyt suotuisasti ja koronaepidemia on vauhdittanut uusien ja kookkaampienkin 
asuntojen kysyntää. Isoja teollisia ja infrastruktuuri-investointeja on meneillään tai suun-
nitteilla. 

Sähkö on avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Maailma tarvitsee yhä 
enemmän sähköteknisiä tuotteita ja ratkaisuja. Tämä on trendi, joka kantaa alaamme 
vahvasti tulevina vuosina. 

Sen lisäksi, että kaapelimme ovat keskeisessä roolissa kestävän kehityksen mahdol-
listajana, olemme jo vuosikausia kiinnittäneet huomiota myös oman toimintamme 
päästöihin. Pieniä ja isoja tekoja on tehty ja tehdään. Sen lisäksi, että käyttämämme 
sähkö on päästötöntä, investoimme Suomeen Pikkalan tehtaan yhteyteen rakennetta-
vaan bioenergialaitokseen, jonka myötä Pikkalan tehtaasta tulee aidosti hiilineutraali. 
Ympäristön kannalta paras tuote on laadukas, standardien mukainen tuote, 
joka  kestää. Ja juuri näitähän me Oulun ja Pikkalan tehtailla valmistamme lähes 
600 kaapeli alan ammattilaisen voimin ja 110 vuoden kokemuksella!

Kiitokset kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.  
Rauhaisaa joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2022!  
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K un Savonlinnan länsilaidalta, Kuusniemen sähkö- 
asemalta, vetää kartalla suoran viivan itälaitaan, Kyrön-
niemen sähköasemalle, matkaa kertyy 4,25 kilometriä.  
Jos tälle välille vedettäisiin 110 kilovoltin johtoyhteys, 
alueverkon puoliskot saataisiin yhteen ja sähkön toimi-
tusvarmuus paranisi koko Savonlinnan lisäksi Juvalla  

ja Sulkavalla asti. Ei ihme, että alueverkon yhdyslinjan rakentamiseen 
on varauduttu jo parinkymmenen vuoden ajan.

Hanketta ryhdyttiin kolmisen vuotta sitten viemään konkreetti-
semmin eteenpäin. Esisuunnittelua sitä varten oli tehty jo useamman 
vuoden ajan. Ensimmäiseksi oli löydettävä paras ratkaisu siihen tosi-
asiaan, että kartalla selkeästä reitistä 3,15 kilometriä kulkee Saimaassa.

– Ilmajohtoratkaisuakin mietittiin, mutta kyseisellä reitillä se olisi 
ollut liki mahdoton. Reitillä on luonnonsuojelualueita, muinaismuisto-
kohteita, risteäviä syväväyliä ja vielä saimaannorpan oleskelupaikkoja-
kin. Jos puolestaan olisimme kiertäneet vesistön ja kaupungin keskus-
tan, ilmajohtoreitistä olisi tullut erittäin pitkä, kertoo verkkojohtaja 
Mika Matikainen Järvi-Suomen Energialta.

Luonnonsuojelualueita, muinaismuistokohteita, risteäviä syväväyliä ja saimaannorppia  
– suurjänniteyhteyden suunnitteleminen Saimaaseen ei ole niitä ihan yksinkertaisimpia asioita. 
Elokuussa Savonlinnaan asennettu 110 kV:n vesistökaapeli on Suomen sisävesillä ainutlaatuinen 
hanke, joka on vaatinut mittavan määrän suunnittelua ja selvityksiä sekä tiivistä yhteistyötä 
lukuisten kumppaneiden ja viranomaistahojen kanssa.

Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat WILHELM ÖHMAN

Suurjännitettä 
Saimaan pohjaan
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Painavan kaapelin liikuttamiseen tarvittiin kaapelirata avuksi.

Saimaan erityispiirteissä on riittänyt huomioitavaa myös sen  
jälkeen, kun ratkaisuksi oli valittu vesistökaapeli. Hanke on vaati-
nut mittavan määrän suunnittelu- ja selvitystyötä lukuisten  
kumppaneiden ja viranomaistahojen kanssa. Pelkästään kaape-
lointiin liittyviä lupa- ja lausuntoasioita on hoidettu muun muas-
sa Aluehallintoviraston, ELY-keskuksen, Väyläviraston, Traficomin, 
Museoviraston, Energiaviraston, Savonlinnan kaupungin ja UPM:n 
kanssa.

HYLKYJÄ JA UPPOTUKKEJA
Vaikka Saimaan suojelualueet ja muinaismuistokohteet eli laivan-
hylyt oli merkitty karttoihin, oli vesistöreitin jokainen metri tutkit-
tava ennen kaapelin asennusta. Työhön tarttui Lilaco Offshore Oy.

Reitti kartoitettiin monikeilaluotaimella ja siitä tehtiin 3D-malli.
– Pohjan kuvauksissa löydettiin muun muassa laivanhylky, jos-

ta ei aiemmin ollut tietoa. Maihinnousureitin valintaan vaikuttivat 
myös lukuisat tukinuiton jäljiltä jääneet uppotukit, kertoo Lilaco 
Offshoren myynti- ja projektijohtaja Lauri Lammes.

Kaapelireitiltä kartoitettiin myös sähkö- ja telekaapelit, vesi-  
ja lämpöjohdot sekä viemäriputket. Ne suojattiin rakentamalla  
niiden päälle ylityssiltoja betonisäkeistä ja kumimatoista.

Jokainen reitille suunniteltu poikkeusratkaisu päätyi myös  
Prysmian Groupin laskelmiin.

– Laskelmissa otettiin huomioon järvenpohjassa olevien putkien 
ja muiden kaapelien lisäksi muun muassa vesistön virtaamat, sillä 
nämä kaikki vaikuttavat kaapelin asennustapaan. Simuloimme 
kaikkiaan 13 kohtaa, ja laskimme kuormitettavuuden kussakin koh-
dassa. Näin pystyimme määrittelemään kuormitettavuuden koko 
kaapelille, kertoo myyntipäällikkö Aki Ranta Prysmian Groupista.

Armeeratun eli vahvoilla kuparilangoilla suojatun vesistökaape-
lin poikkipinta-alaksi määriteltiin 800 mm2. Vesistökaapelin lisäksi 
Prysmian Groupin Pikkalan tehtaalla valmistettiin vastaavan ko- 
koinen maakaapeli, joka asennettiin Kyrönniemen puolen maa-
osuudelle noin 850 metrin matkalle. 

YLI 220 TONNIA KAAPELIA SAIMAAN KANAVAN KAUTTA
Kaapelinlasku ajoitettiin elokuun puoliväliin, jotta se häiritsi-
si mahdollisimman vähän kesäsesongin huviveneliikennettä sekä 
Saimaan tunnetuinta asukasta, saimaannorppaa. 

Kun kaapelinlaskupäivä lähestyi, Lilaco Offshore ajoi Telepaatti- 
aluksensa Pikkalan tehtaan edustalle Kirkkonummelle. Maakulje- 
tusta ei edes harkittu, sillä lastattavana oli reilu kymmenen kilo-
metriä kaapelia, jonka jokainen metri painoi noin 20 kiloa. Tele-
paatti sai siis kuljetettavakseen yli 220 tonnin painoisen lastin. 

– Kaapelirakenne oli yksivaiheinen, sillä vahvasti armeeratun 
kolmivaihekaapelin taivutussäde ja paino olisivat olleet liian suuria 
Telepaattiin, Ranta kertoo. 

Yksi kolmesta kaapelista lastattiin kiepille Telepaatin kannelle 
ja kaksi muuta aluksen hinaamalle proomulle.

– Kaapelinlastaus oli ainakin fyysisesti urakan raskain vaihe. 
Kaapelit ohjattiin laivaan kaapelirataa pitkin, ja lastauksessa oli 
mukana kymmenen ahtaajaa kahdessa vuorossa veivaamassa niitä  
oikeaan paikkaan siisteiksi kiepeiksi, Lammes kertoo.

Lastauksen jälkeen Telepaatti proomuineen suuntasi kohti  
Saimaan kanavaa ja pääsi Savonlinnan Kuusniemeen kaksi ja puoli 
vuorokautta myöhemmin.

MUKAAN MYÖS VALOKAAPELI
Kyrönniemen sähköaseman ja rannan välillä oli tehty asennustöitä 
jo keväästä lähtien.

– Maakaapeliosuus oli varmasti yksi Suomen haastavimmista, 
sillä noin 850 metrin matkalle tuli muun muassa monta  
mutkaa ja alitusta sekä useiden metrien korkeuserot, kertoo pää-
urakoitsija Omexomin projektipäällikkö Ville Tirkkonen.

Maakaapelin pää odotti vesistökaapelia noin 30 metrin päässä 
rannasta. Omexomin väki oli kaivanut pari metriä syvän kaapeli-
ojan järveen asti ja Lilaco oli puolestaan rakentanut reitille kaa- 
peliradan. 
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– Näin painavaa kaapelia ei voi vetää yhtään niin sanotusti nah-
koineen, vaan aina tarvitaan avuksi rata, Lammes sanoo. 

Kuusniemessä rata rakennettiin myös kunkin kaapelikiepin ylle 
Telepaatin ja proomun kansille. Radat nostivat kaapelit noin kym- 
menen metrin korkeudelle järvenpinnasta ja ohjasivat kaapelit  
sidontakoneelle, jossa ne liitettiin toisiinsa kolmen kaapelin muo-
dostamaksi, 3,15 kilometrin pituiseksi kaapelinipuksi. Saimaaseen 
laskettavaan kaapelinippuun lisättiin samalla myös valokaapeli.  

YHDEKSÄN TUNTIA JÄRVELLÄ
Valmiin kaapelin pää uitettiin kellukkeiden varassa Kuusniemen  
rantaan kaapeliradan alkuun. Vetokoneen käynnistyttyä sukeltajat 
irrottivat jatkuvasti kellukkeita rantaviivalla kahluusyvyydellä kaa-
pelin liikkuessa rataa pitkin kohti sähköasemaa.

Kun vesistökaapelin pää oli saatu vedettyä sähköasemalle asti, 
Telepaatti lähti liikkeelle ja eteni järvellä omaa verkkaista tahtiaan. 
Lammeksen mukaan kolmen kilometrin matkaan kului noin yhdek-
sän tuntia. Risteämäkohdissa, joihin oli rakennettu jo aikaisemmin 
ylityssillat, alus hidasti vauhtiaan, jotta sukeltajat pystyivät tarkas-
tamaan ja tarvittaessa ohjaamaan kaapelin ylityssillalle haluttuun 
kohtaan.

– Laivan sijainti on meillä jatkuvasti tiedossa noin 20 sentin tark-
kuudella, mutta kaapeli laskeutuu muutaman metrin tarkkuudella. 
Siksi kaapelin laskua on ohjattava vedestä käsin erityisen tarkoissa 
paikoissa.

PERILLE SATEEN SAATTELEMANA
Koska kaapelinlasku vaatii tarkkuutta, on selvää, että liian kovassa 
kelissä Telepaatti jää rantaan. Tarkkuutta vaativassa kaapelinlaskussa 
Lammes pitää jatkuvan tuulen rajana 7–8 m/s.

– Aallokkoon vaikuttaa paljon myös se, miten kauan ja mistä suun-
nasta on tuullut. Seuraamme tarkasti viiden päivän sääennustuksia. 
Ne osuvat onneksi melko hyvin kohdilleen, Lammes sanoo. 

Saimaalla sääennuste varoitti aamuyön ukkosesta. Kun sade  
alkoi, oli Telepaatti jo reitin suojaisessa päässä. Yöllä kaapelin pää  
vedettiin vielä kiinni vetokoneeseen ja ohjattiin Kyrönniemen ran-
nassa kaapeliojaan päivänvaloa odottamaan. 

– Aamulla kaapeli asennettiin Kyrönniemen jatkospaikalle, ja  
työvuoro siirtyi Prysmian Groupin asentajille, jotka tekivät jatkoksen 
ja päätteet.

Järvi-Suomen Energian Matikainen kiittää kaikkia osapuolia  
hyvästä yhteistyöstä.

–  Kaikki on mennyt hienosti, kellontarkasti tai jopa hieman etu- 
ajassa. Omexom, Lilaco Offshore ja Prysmian Group ovat tehneet 
erittäin hienoa yhteistyötä niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin.

Omexomin Tirkkonen pitää yhteistyön sujuvuutta ratkaisevana 
tekijänä myös aliurakoitsijoiden valinnassa. 

– Totesimme, että parhaan ratkaisun saamme Lilacon ja Prysmian 
Groupin kanssa, Tirkkonen sanoo.

Yhteys sähköasemien välillä otettiin käyttöön lokakuussa. Säh-
köntoimitus on nyt Savonlinnassa entistä varmempaa vielä vuosi-
kymmenten ajan. n

Kaapelinlaskua seurasivat elokuussa myös 
Prysmian Groupin Olli Anttonen (vas.) Lilaco 
Offshoren Lauri Lammes, Prysmian Groupin 
Aki Ranta, Omexomin Ville Tirkkonen sekä 
Järvi-Suomen Energian Mika Matikainen.



Kun Pikkalan tehtaalle rakennettava uusi bioenergialaitos ensi vuonna valmistuu, putoaa tehtaan 
lämmitysenergian kokonaisvaikutus hiilidioksidipäästöihin puhtaaseen nollaan. Pikkala on konsernin 

yli sadasta tehtaasta ensimmäinen Net Zero -tehdas, ja suunnannäyttäjä myös koko alalla. 

PÄÄSTÖVAIKUTUS PUHDAS NOLLA

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva PRYSMIAN GROUP

Pikkalan tehdas luopuu ensi vuonna 
 maakaasun käytöstä lämmitys-
energiana ja siirtyy kokonaan  
uusiutuvan energian käyttöön. 
Tehtaan uuden bioenergialai- 

toksen rakennustyöt käynnistyivät maalis- 
kuussa ja laitos on tarkoitus ottaa käyttöön 
keväällä 2022. Sähkönhankinnassaan tehdas 
siirtyi uusiutuviin energianlähteisiin jo  
kolmisen vuotta sitten. 

Siirtyminen bioenergiaan pudottaa läm-
mityksestä tähän saakka vuosittain aiheutu-
neiden noin 2 500 tonnin hiilidioksidipäästö-
jen kokonaisvaikutuksen nollaan. Ratkaisu  
on merkittävä myös kiertotalouden näkö-
kulmasta, sillä lämmitysenergian tuotan-
nossa hyödynnetään myös tehtaan omia, 
käytöstä poistettuja puisia kaapelikeloja ja 
kuormalavoja. 

– Lähes puolet tehtaan lämmitykseen tar- 
vittavasta biomassasta saadaan hakkeeksi 
murskatuista, vanhoista kaapelikeloista ja 
kuormalavoista. Loppuosa hankitaan hiilineut- 
raaleista kierrätyspuulähteistä, kertoo myyn- 
tijohtaja Olli Anttonen Prysmian Groupista.

Anttosen mukaan Pikkalan siirtyminen 
uusiutuvaan energiaan on konkreettinen, 
iso askel koko konsernin tasolla ja auttaa 
saavuttamaan useita vuodeksi 2022 asetet-
tuja kestävän kehityksen tavoitteita. 

HIILINEUTRAALIKSI  
VUOTEEN 2050 MENNESSÄ
Prysmian Group sai hiljattain arvostetulta 
Science Based Targets -aloitteelta hyväksyn-
nän uusille, kunnianhimoisille kasvihuone-
kaasupäästöjen vähennystavoitteilleen. 

Yritysten asettamia, tieteeseen perus-
tuvia ilmastotavoitteita arvioiva Science 
Based Targets (SBTi) -aloite on maailman-
laajuinen, riippumaton organisaatio, jonka 
muodostavat YK:n Global Compact -aloite, 
ympäristöjärjestö WWF, ilmastoraportoin-
tiin keskittyvä CDP-järjestö sekä Maailman 
luonnonvarainstituutti WRI. 

Aloitteeseen hyväksytyt yritykset sitou-
tuvat siihen, että niiden päästövähennys-
tavoitteet ovat viimeisimmän ilmastotut-
kimuksen sekä Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteiden mukaisia. Prysmian Group on 
sitoutunut aloitteen tiukimpaan tavoittee-
seen eli rajoittamaan ilmaston lämpenemi-
nen 1,5 °C:seen. 

– Vähennämme oman toimintamme suo-
ria ja epäsuoria scope 1- ja 2 -luokkiin kuuluvia 
kasvihuonekaasupäästöjä 46 prosentilla vuo- 
teen 2030 mennessä. Hiilineutraaleja olemme 
näiden osalta vuosien 2035–2040 aikana. 
Lähtötasona on vuosi 2019, kertoo Anttonen. 

Scope 3 -luokkaan kuuluvia eli muun muas- 
sa tavaroiden ja palveluiden hankinnasta 

sekä myytyjen tuotteiden käytöstä aiheu-
tuvia päästöjä Prysmian Group vähentää  
21 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja on 
hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. 

– Tämän saavuttaminen edellyttää, että 
kaikki arvoketjussamme asettavat itselleen 
kunnianhimoiset tavoitteet. Kestävä toimi-
tusketju voidaan rakentaa vain yhdessä,  
Anttonen korostaa. 

450 MILJOONAA EUROA  
VAUHDITTAMAAN  
NOLLAPÄÄSTÖTAVOITETTA
Prysmian Group investoi vuosien 2020–2022 
aikana noin 450 miljoonaa euroa kestävän 
kehityksen edistämiseen omassa ja toimi-
tusketjunsa toiminnassa. Avainasemassa 
ovat energiankulutuksen vähentäminen, 
kiertotalouden edistäminen sekä jätteiden 
kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen.

Tavoitteena on myös nopeuttaa energia-
murrosta ja digitalisaatiota. 

Anttonen toteaa, että maailman johta-
vana kaapelivalmistajana Prysmian Groupilla 
on merkittävä rooli hiilineutraalin tulevai-
suuden rakentamisessa. 

– Meneillään olevan globaalin energia-
murroksen toteuttamiseen tarvitaan muun 
muassa pitkiä, suuritehoisia energiansiirto-
yhteyksiä ja kattavia valokaapeliverkkoja. n
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K uten rataosuudella Riihi- 
mäeltä Tampereelle, myös 
Tampereen ja Seinäjoen  
välillä vaihdetaan vanhentu-
neet turvajärjestelmät koko-
naisuudessaan uusiin. 

– Käytännössä radan turvalaitteet siis  
uusitaan täysin, toteaa projektipäällikkö 
Mika Kontkanen NRC Groupista.

Urakan toteuttaa NRC Groupin ja Siemens 
Mobility Oy:n välinen konsortio, jossa Sie-
mens Mobility vastaa turvalaitejärjestelmän 
toimituksesta ja NRC Group asennustöistä.

Kontkanen työskenteli projektipäällikkö-
nä jo Riihimäki–Tampere-osuudella, tuolloin 
urakasta vastanneella VR Track Oy:llä. Norja- 
lainen NRC Group osti VR Trackin vuonna 
2018, jolloin muodostui Pohjoismaiden  
suurin raideinfraan keskittyvä yhtiö.

Kontkanen kertoo, että Riihimäki–Tam-
pere-hankkeeseen sisältyi optio Tampereen 
ja Seinäjoen väliseen urakkaan. 

– Optio lunastettiin loppuvuodesta 2019, 
ja aloitimme rakentamisen maastossa ke-
väällä 2020.

OPPIA EDELLISELTÄ OSUUDELTA
Jatkourakassa on Kontkasen mukaan päästy 
hyödyntämään edellisellä osuudella opittua 

sekä tekemään asennuksia isompina koko-
naisuuksina. 

– Riihimäen ja Tampereen välillä töitä 
jouduttiin palastelemaan useampiin työvai-
heisiin, nyt töiden jaksotusta oli vähemmän. 

Tällä kertaa aikataulu ei myöskään ollut 
aivan yhtä tiukka, ja työntekoa on toki suju-
voittanut kokemus.

– Mukana on paljon ihmisiä, jotka olivat 
tekemässä myös edellistä urakkaa. Monelle 
tämä on siis ollut jo tuttua tekemistä. 

Isoin ero hankkeissa on Kontkasen mu-
kaan se, että Tampereen ja Seinäjoen väli-
nen rataosuus on lähes kokonaan yksirai-
teinen, kun taas Riihimäen ja Tampereen 
välinen rataosuus on kaksiraiteinen.

Jotta kaapelointeja päästiin tekemään 
radalla, VR ja Väylävirasto korvasivat osan 
junavuoroista bussiyhteyksillä ja junaliiken-
nettä harvennettiin. 

– Vilkasliikenteisillä rataosuuksilla ra- 
dalla päästään työskentelemään vain juna-
liikenteen taukojen aikana. Kun junat kulke-
vat, tehdään radan ulkopuolisia töitä kuten 
ratalaitekaappien asennuksia ja kytkentöjä. 

Tampereen ja Seinäjoen välinen rata-
osuus on pituudeltaan 150 kilometriä, ja sen 
varrella on 18 liikennepaikkaa. Uutta kaape-
lointia on tehty kaikkiaan 1 400 kilometriä  

ja lisäksi on uusittu ratalaitekaapit, 280 
opastinta ja noin 120 vaihteen kaapelointi. 

Kuluva vuosi on ollut vielä vilkasta ra-
kentamista, mutta vuodenvaihteeseen 
mennessä kaiken on tarkoitus olla valmista.  
Järjestelmän käyttöönotto on kuitenkin  
aikataulun mukaisesti vasta kesällä 2022.

SUJUVAA YHTEISTYÖTÄ
Nyt ollaan jo niin pitkällä, että jäljellä on  
lähinnä järjestelmätestauksia turvalaitejär-
jestelmän toimittaneen Siemens Mobilityn 
kanssa. Lisäksi Väylävirasto tekee käyttöön-
ottoa varten omia tarkastuksiaan.

Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuvat PRYSMIAN GROUP 

Väylävirasto on viime vuosina uusinut turvalaitejärjestelmiään 
useilla eri rataosuuksilla eri puolilla maata. Suomen vilkkain  
rataosuus Riihimäen ja Tampereen välillä valmistui 2018, 
ja pian junaliikenne kulkee entistä turvallisemmin ja nopeammin 
myös Tampereen ja Seinäjoen välillä.  

Täsmällisemmin, 
turvallisemmin 
ja kestävämmin 

Rataosuudelle asennettiin 
uutta kaapelointia kaikkiaan 
1 400 kilometriä.  



JOHDIN  marraskuu | 2021 9

Kaapelitoimitukset kilpailutettiin hyvis-
sä ajoin. Kuten myös edellisellä osuudella, 
hankkeeseen valittiin Prysmian Groupin 
kaapelit. 

Kontkanen kertoo, että yhteistyö  
Prysmian Groupin kanssa on sujunut jälleen  
hienosti. 

– Prysmian Group on toimittanut ohjaus- 
ja signalointikaapeleita radanvarsien pistei-
siin töiden etenemisen mukaan. 

Kontkanen kiittää sujuvasta yhteistyöstä 
myös Siemensiä.

– Isoja yllätyksiä ei ole ollut. Urakoissa on 
toki aina omat haasteensa, mutta tällä  

Investoinneilla on merkitystä, sillä kol-
masosa kaukoliikenteen junien myöhästy-
misistä aiheutuu rataverkon vioista ja häi-
riöistä. Toisen kolmanneksen aiheuttavat 
kaluston viat ja viimeisen onnettomuudet, 
ilkivalta ja sää. Kaatunut puu tai lumimyräk-
kä on toisin sanoen melko harvinainen syy 
junan myöhästymiseen.

Myyntipäällikkö Petri Pulkki Prysmian 
Groupista arvostaa sitä, että yritys on saanut 
olla mukana toteuttamassa yhä nopeampaa, 
turvallisempaa ja ekologisempaa liikennettä.

– Yhteistyö on jälleen ollut mutkatonta  
ja sujuvaa, myös Pulkki kiittää. n

porukalla myös ratkaisut niihin ovat aina 
löytyneet.

AIKATAULUSSA YHÄ TÄSMÄLLISEMMIN
Uudet turvalaitteet vähentävät junaliiken-
teen häiriöitä ja varmistavat turvallisen ja su-
juvan matkanteon vuosikymmeniksi eteen-
päin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,  
että junat myöhästelevät yhä harvemmin. 

– Uusittavat turvalaitteet ovat olleet 
elinkaarensa lopussa ja häiriöherkkiä. Rata-
liikenteeseen panostetaan nyt Suomessa 
muutoinkin ja korvausinvestointeja on tehty 
eri puolille rataverkkoa, Kontkanen sanoo.

TURVALAITTEIDEN 
UUSIMINEN TAMPERE–
SEINÄJOKI-RATAOSUUDELLA
u rataosuuden pituus noin 150 km,   
 pääosin yksiraiteinen 
u 18 rautatieliikennepaikkaa
u uutta kaapelointia 1 400 km, lisäksi on  
 uusittu ratalaitekaapit, 280 opastinta
 ja 120 vaihteen kaapelointi
u turvalaitejärjestelmän toimittaja   
 Siemens Mobility Oy
u ohjaus- ja signalointikaapelien toimittaja  
 Prysmian Group Finland Oy
u työnjohdosta ja järjestelmän   
 asennuksesta vastaa NRC Group Finland Oy
u hankkeen kustannusarvio noin  
 70 miljoonaa euroa
u käyttöönotto kesällä 2022



 | MUOTOKUVASSA |

Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuva  ILKKA RANTA-AHO

Sähköteknisen standardointijärjestö SESKOn tuore toimitusjohtaja Anna Tanskanen toivoo,  
että jo alan opiskelijat ymmärtäisivät standardoinnin merkityksen ja sen tarjoamat konkreettiset 

vaikuttamisen mahdollisuudet. Erityisen mielenkiintoista kansainvälinen standardointityö  
on hänen mielestään nyt, kun kestävä kehitys on maailmanlaajuinen tavoite. 

STANDARDOINNIN HYÖDYT 
KANNATTAA YMMÄRTÄÄ

10 JOHDIN  marraskuu | 2021
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Anna Tanskanen aloitti vuoden-
vaihteessa SESKOn toimitus-
johtajana keskellä tiukkoja 
pandemiarajoituksia.

Hän toteaa, että onneksi 
organisaatio on tiivis. SESKOs-

sa työskentelee Tanskasen lisäksi 11 ihmistä, 
joihin kaikkiin hän on ehtinyt tutustua myös 
kasvokkain.

Sähkötekniikan tohtoriksi väitellyt Tans-
kanen siirtyi SESKOon Caruna Oy:n Sähköver-
kot -yksiköstä, jossa hän työskenteli viimeksi 
automaatiopäällikkönä. 

Työnantajan vaihtamiseen houkuttelivat 
uudet, lupaavilta vaikuttaneet haasteet. 

– Standardoinnin keskusjärjestönä SESKO 
tarjoaa laajan ulottuvuuden sähköteknisen 
alan ja sen turvallisuuden kehittämiseen. 
Myös kansainvälisyys kiinnostaa. Sähkötek-
nisiä standardeja kehitetään yhdessä maail-
manlaajuisesti, Anna Tanskanen sanoo.

Tärkeä osa työtä on globaali verkosto.  
Lokakuussa alan ihmiset tapasivat Dubaissa 
IEC:n jo 85. yleiskokouksen tapahtumassa. 
IEC eli International Electrotechnical Com-
mission vastaa kansainvälisistä sähkötekni-
sistä standardeista.

PAREMPAA KILPAILUKYKYÄ
Suomi on maailman markkinoilla pieni te-
kijä, joten suomalaisten kannattaa Tanska-
sen mielestä huolehtia vaikuttamismahdol-
lisuuksistaan. Standardeilla on iso rooli, kun 
ajetaan suomalaisen teollisuuden etuja ja 
edistetään tuotteiden vapaata liikkuvuutta.

– Globaalit makroilmiöt näkyvät konk-
reettisesti kansainvälisessä standardoinnis-
sa. Yksi päällimmäisistä trendeistä on kestä-
vän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen 
ja uusiutuvien energiavarojen hyödyntä-
minen. Ajankohtaisia teknisiä standardoin-
nin alueita ovat myös esimerkiksi sähköi-
nen liikenne, Cleantech, sähköverkkojen ja 
järjestelmien automatisointi sekä kybertur-
vallisuus. Myös sähköasennusstandardit uu-
distuvat ja yhtenäistyvät Euroopassa. 

Sähköteknisten standardien merkitys kas-
vaa Tanskasen mukaan entisestään kaikissa 
näissä trendeissä. Hän mainitsee esimerkki-
nä sen, että sähköteknisellä standardoinnil-
la voidaan suoraan vaikuttaa YK:n kestävän 
kehityksen seitsemääntoista tavoitteeseen. 

– Globaalit sähkötekniset standardit vai-
kuttavat myös Suomen ilmasto- ja energia-
tavoitteiden toteutumiseen. Standardien 
avulla pyritään vaikuttamaan muun muassa 

siihen, että tulevaisuuden energia on kestä-
vää, edullista ja luotettavaa.

Yritykset ymmärtävät yhä paremmin 
standardoinnin hyödyt liiketoiminnassaan. 
Standardit parantavat tuotteiden ja palve-
lujen laatua, turvallisuutta ja yhteensopi-
vuutta – ja lisäävät asiakkaiden luottamusta 
niihin. Viestittävää standardeja tekevillä ja 
niistä vastaavilla riittää silti edelleen. 

– Erityisen tärkeä on saada alan uudet toi-
mijat ymmärtämään standardoinnin merki-
tys sekä sen tarjoamat konkreettiset hyödyt 
ja vaikuttamisen mahdollisuudet organisaa-
tiolle, Tanskanen sanoo.

Hän korostaa, että standardoinnilla on 
mahdollista saada selkeää strategista kilpai-
luetua ja myös sitouttaa organisaation par-
haita osaajia. 

– Standardointiin osallistumalla yrityk-
set saavat tietoa, jota kilpailijoilla ei vielä 
ole, elleivät he ole itse mukana. Osallistu-
van organisaation asiantuntijat pääsevät sy-
ventämään ja kasvattamaan omaa tietopää-
omaansa. Tulossa oleviin standardoinnin 
muutoksiin päästään reagoimaan hyvissä 
ajoin. Samalla on itse mahdollista vaikuttaa 
tuotteiden tuleviin vaatimuksiin ja solmia 
suhteita globaalien toimijoiden verkostossa. 

KONKREETTISET HYÖDYT ESIIN
Viestiä on vietävä myös opiskelijoille. SESKO 
on pitkään tehnyt yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa. Sitä on kuitenkin edelleen syytä tiivis- 
tää yliopisto- ja korkeakoulumaailman kanssa.

– Meidän kannattaa olla mukana korkea-

kouluyhteistyössä systemaattisesti, jotta  
tulevat sähkö-ja elektroniikka-alan asiantun-
tijat tuntevat standardien merkityksen jo val-
mistuessaan. Myös yhteistyö korkeakoulujen 
tutkimushankkeiden kanssa on tärkeää.

Tanskanen pohtii, etteivät standardit 
välttämättä kuulosta nuorten mielestä ko-
vin konkreettisilta. Heille olisi kyettävä ker-
tomaan, että standardien taustalla on erit-
täin merkityksellisiä asioita, ja niillä voidaan 
vaikuttaa valtavasti.

– Sähköalan ensimmäiset standardijulkai-
sut tehtiin Suomessa 1900-luvun alussa, kun 
suomalaisten sähkölaitosten turvallisuutta 
haluttiin parantaa. Silloin luotiin ensimmäi-
set sähköturvallisuusmääräykset, joista pu-
huttiin tuttavallisesti ”Killisen raamattuna”. 

– Standardointityö on todella mielenkiin-
toista etenkin nyt, kun kestävä kehitys on 
maailmanlaajuinen tavoite. Sähkö- ja ener-
gia-alan osaajilla tulee olemaan ratkaiseva 
rooli tarvittavien tulevaisuuden ratkaisujen 
luomisessa.

SUOMALAISET AKTIIVISIA
Suomalaiset osallistuvat Tanskasen mielestä 
erittäin aktiivisesti sähkö- ja elektroniikka-
alan standardointityöhön. 

Erityiskiitoksen ansaitsee Prysmian Group 
Finlandin aktiivinen toiminta.

– Prysmian Group Finland on tiiviisti mu-
kana usean SESKOn komitean toiminnassa. 
Komiteoiden työlistoilla ovat muun muas-
sa energiakaapelit, tiedonsiirtokaapelit ja 
pienjännitesähköasennukset. Yritys osallis-
tuu myös useiden IEC:n sekä eurooppalaisen 
standardointijärjestö CENELECin työryhmien 
toimintaan ja toimii esimerkiksi polttotes-
teihin keskittyvän eurooppalaisen työryh-
män kokoonkutsujana.

Tehtävää standardoijilla riittää. Parhail-
laan laaditaan muun muassa palonkestäviä 
asennus- ja voimakaapeleita koskevia stan-
dardeja SFS 5545 ja 5547. Pienjännitesähkö-
asennusten standardisarja SFS 6000:ssa on 
pian tarkoitus täsmentää palonkestävien 
kaapeleiden käyttöä Suomessa.

Tanskanen korostaa myös pohjoismaisen 
yhteistyön merkitystä. Sitä tarvitaan, jotta 
äänemme kuuluu ja pohjoiset ääri olomme 
otetaan globaaleissa standardeissa huo-
mioon. Hän mainitsee esimerkkinä asennus-
kaapelit: niiden on toimittava luotettavasti 
ja turvallisesti, olipa sitten 30 astetta pak-
kasta tai saman verran hellettä. Tätä ei  
helposti muualla maailmassa ymmärretä. n

ANNA TANSKANEN
u 39-vuotias SESKOn toimitusjohtaja
u työskennellyt aiemmin  
 Eltel Networksissa, Fortumissa  
 ja viimeksi Carunalla
u väitellyt tohtoriksi verkkoliike- 
 toiminnan käyttölähtöisistä  
 liiketoimintamalleista
u perheeseen kuuluvat mies,  
 kolme lasta ja vehnäterrieri
u harrastaa ulkoilua, lasten  
 kanssa olemista ja salibandyä  
u  Motto: Asiat hoitoon nyt  
 eikä myöhemmin!
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GP-radan moderni 
tekniikka vaatii 
järeää sähkönsyöttöä

KymiRing on ollut kunnianhimoinen hanke 
niin valtakunnallisesti kuin Euroopankin  
näkökulmasta. 

Alueen 4,5 kilometrin pituinen GP-rata 
on Pohjois-Euroopan ainoa rata, joka  
täyttää kansainvälisen autourheiluliitto 

FIA:n ja moottoripyöräilyliitto FIM:n korkeimman rata- 
luokituksen. Radalla on kaikkiaan 21 kaarretta, 18 metrin 
korkeusero sekä Euroopan pisin, 1,1 kilometrin pituinen  
GP-radan pääsuora.

Ratajohtaja Timo Pohjola kuitenkin korostaa, että Kymi-
Ring on paljon muutakin kuin moottoriurheilukeskus. 

– Olemme myös tapahtumakeskus. Alueella on tarkoitus 
järjestää muun muassa konsertteja ja messuja.

Pohjola uskoo, että KymiRingin tapahtumat houkut- 
televat yleisöä myös esimerkiksi Venäjältä ja Baltiasta.

– Yksi valttimme on otollinen sijainti valtateiden ja  
rautatieyhteyksien läheisyydessä. Tänne on helppo tulla, 
Pohjola sanoo. 

AJANOTTOTEKNIIKKAA JA TURVAJÄRJESTELMIÄ
KymiRingin tapahtumissa hyödynnetään laajasti modernia 
huipputekniikkaa, joten sähköä on oltava helposti ja  
luotettavasti saatavilla koko 180 hehtaarin suuruisella 
alueella. Tämän varmistavat järeät sähkönsyöttökaapelit: 
alueelle asennettiin kesän ja alkusyksyn 2021 aikana yli 
viisi kilometriä Prysmian Groupin toimittamia 185 mm2:n 
AMCMK-voimakaapeleita.

Päijät-Hämeeseen Iittiin valmistunut KymiRing on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista  
moottoriurheilu- ja tapahtumakeskuksista. Alueella käytössä oleva huipputekniikka  
ja 5G-verkko vaativat kilometreittäin jykeviä sähkönsyöttökaapeleita.
Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat MARJA SEPPÄLÄ, PERTTI KANGASNIEMI/AKK, SHUTTERSTOCK
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– Rataverkon varrella on paljon teknistä laitteistoa  
kuten ajanottojärjestelmiä sekä radioyhteys- ja kamera- 
pisteitä. Turvajärjestelmiin kuuluu esimerkiksi 22 suurta 
Flash Light -valopaneelia, Pohjola kertoo.

KymiRingin sähköjärjestelmä palvelee myös alueelle  
rakennettavaa yksityistä 5G-verkkoa ja sen datapäätelait-
teita. 5G-verkkoa käytetään muun muassa kisojen televi- 
sioinnissa. Verkon kapasiteetti ja nopeus mahdollistavat 
uusien televisiotekniikoiden hyödyntämisen ja useiden  
livelähetysten lähettämisen samanaikaisesti.

– 5G-verkkoa – ja alueen sähkökapasiteettia – voidaan 
hyödyntää myös esimerkiksi konserttien ja muiden suur-
ten yleisötilaisuuksien järjestämisessä ja televisioinneissa. 
Useinhan tuotantoyhtiöt joutuvat itse tuomaan tapahtu-
mapaikalle rekkakaupalla kaapeleita ja tukitekniikkaa,  
Pohjola huomauttaa.

Autoteollisuudelle 5G-verkolla voidaan tarjota tehokas 
testiympäristö esimerkiksi itseohjautuvien, verkottunei-
den ajoneuvojen testaamiseen.

– Digitalisoitu ajorata mahdollistaa tiedonsiirron reaali- 
ajassa. Kun testiautot kiertävät rataa, niiden anturitietoja 
voidaan lähettää verkossa minne päin maailmaa tahansa. 
KymiRing on avoinna ympäri vuoden, mikä mahdollistaa 
testaamisen myös talvisissa ääriolosuhteissa.

VAATIVA AIKATAULU
Kaapelien asennustöistä on vastannut Sähköneliö Oy, joka 
kuuluu uudis- ja korjausrakentamiseen erikoistuneeseen 
ESP-konserniin. ESP Suomi Oy:n hankintajohtaja Sami Mus-
talampi toteaa, että hankkeeseen haluttiin kaapelitoimit-
taja, johon voitiin täysin luottaa. Aikataulu oli kireä. 

– Tämä on ainutlaatuinen, vaativa kohde, jossa kaiken 
pitää sujua juuri oikein. Tiesimme, että Prysmian Group 
pystyy toimittamaan poikkeuksellisen suuren määrän 
kaapelia nopeasti määräpäivään mennessä. Juuri näin 
myös tapahtui, Mustalampi sanoo.

– Oikeaa kaapelia, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa,  
kiteyttää puolestaan projektipäällikkö Sami Päivä Sähkö-
neliö Oy:stä.

Päivä kertoo, että asennustyöt ovat sujuneet hyvin. 
 – Kaapelireitti seurailee radan viertä jakokaapilta  

toiselle. Jakokaappeja on parikymmentä ja yhden kaapeli-
vedon pituus on keskimäärin 200 metriä.

– Vaikka asennustöissä ei ole ollut sinänsä mitään ih-
meellistä, on oman fiiliksensä tuonut se, että olemme 
päässeet rakentamaan näin erikoista kohdetta.

MOTOGP KYMIRINGIIN ENSI VUONNA
KymiRingissä on jo järjestetty erilaisia moottoriurheilu-  
ja liikuntatilaisuuksia. Koko alue ei ole kuitenkaan vielä 
valmis, ja myöhemmin rakennetaan vielä muun muassa 
suuret katsomot.

– On oikeastaan vaikea sanoa, milloin tällainen suuri 
moottoriurheilu- ja tapahtumakeskus on täysin valmis. 
Legendaarista Silverstonen rataakin on rakennettu ja  
täydennetty koko sen yli 70-vuotisen historian ajan,  
Pohjola muistuttaa.

Moottoriurheiluväen hartaasti odottama MotoGP:n 
Suomen MM-osakilpailu oli tarkoitus tänä vuonna järjes-
tää KymiRingissä. Kisa jouduttiin kuitenkin perumaan  
koronapandemian vuoksi.

– Mutta ensi vuonna MotoGP järjestetään KymiRingissä, 
Timo Pohjola lupaa.

Silloin yleisön joukossa nähdään kuulemma myös  
Sähköneliön Sami Päivä. n



JOHDIN  marraskuu | 202114

Kylmäkutisteteknologiaan perustuvat varusteet 
soveltuvat erinomaisesti pohjoisiin olosuhtei-
siin, ja niiden käyttö onkin yleistynyt nopeasti 
myös Suomessa. 

Prysmian Groupin kehittämät Elaspeed- 
jatkokset® ja Coldfit®-ulkopäätteet ovat jo pitkään olleet 
käytössä ympäri maailmaa. Suomen markkinoille ne tuotiin 
kuutisen vuotta sitten. Valikoimaan kuuluvat myös Elascon- 
kulmapistokkeet sekä kaikki varusteiden asennuksessa 
tarvittavat työkalut.

Keskijänniteverkoille kehitetyt tarvikkeet soveltuvat 
kaikkien Wiski®-kaapeleiden yhdistämiseen, samoin kuin 
nykyisen Wiski®-verkon jatkamiseen ympäristöystävälli- 
sillä, täysin kierrätettävillä P-Laser-kaapeleilla.

Kylmäkutisteteknologiaa hyödyntävät varusteet yksin-
kertaistavat asennusta ja lyhentävät asennusaikaa merkit-
tävästi. Asentajan vastuulla olevia työvaiheita on vähem-

män, mikä vähentää myös riskiä kalliille asennusvirheille. 
Kylmäkutisteiden oleellisimpia etuja on myös se,  

ettei tulitöitä ja niiden vaatimaa tulityölupaa ja jälkival-
vontaa tarvita lainkaan. Työ sujuu nopeasti ja turvallisesti,  
ja lopputulos on tasalaatuinen, luotettava ja kestävä.

Elaspeed®-kylmäkutistejatkokset ja Coldfit®-ulko-
päätteet eivät sisällä silikonia, joten ne ovat mekaanisesti 
erittäin kestäviä. Materiaalina käytetyn vahvan ja jous- 
tavan EPDM-eteenipropeenikumin ansiosta kaapelijatkok-
sen voi sijoittaa myös kaartuviin kohteisiin. Toisin kuin  
silikoni, EPDM-kumi ei lähde pienestä viillosta halkeile-
maan tai haurastumaan. Myöskään vesi ei läpäise mate- 
riaalia yhtä helposti.

PILOTTIKOHTEESTA VAKIOTUOTTEEKSI
Pohjoissatakuntalaisella Vatajankoskella on lähes 4 000 
kilometriä sähköverkkoa, ja se vastaa noin 24 000 asuk-

Kylmäkutisteteknologiaa hyödyntävät keskijännitevarusteet ovat yleistyneet nopeasti verkon-
rakennuksessa. Syyt ovat selkeät: asennus on helppoa ja nopeaa, ja työvaiheet sekä riskit asennus-

virheisiin vähenevät oleellisesti. Noin 24 000 asukkaan sähkönsiirrosta vastaavan Vatajankoski Oy:n 
työmailla kylmäkutistevarusteet vakiintuivat käyttöön kolmisen vuotta sitten. 

NOPEASTI, HELPOSTI  
JA VIRHEITTÄ

Teksti OUTI JÄRVELÄ  | Kuvat  JUSSI PARTANEN

Verkostoasentajat Ville Erokari 
(vas.) ja Tomi Huida ovat 
rakentamispäällikkö Jarno Joensuun 
tavoin tyytyväisiä asennuksen 
nopeuteen ja helppouteen. 
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kaan sähkönsiirrosta Kankaanpäässä ja  
sen naapurikunnissa. Vuosittain yhtiö uusii  
sekä pien- että keskijänniteverkkoaan noin  
70–80 kilometrin verran.

– Jonkin verran vuosittain rakennetaan  
uutta sähköverkkoa, mutta pääasiassa verkkoa 
uusitaan saneeraamalla eli vanhoja ilmajohtoja 
korvataan maakaapeloinnilla. Etenkin taaja- 
mien ulkopuolella verkko alkaa olla elinkaaressa  
lopussa, kertoo rakentamispäällikkö Jarno  
Joensuu Vatajankoskelta. 

Prysmian Group on ollut yhtiön pääyhteistyökumppani 
kaapelihankinnoissa jo toistakymmentä vuotta. Keski- 
jänniteverkossa vakiotuotteena on ollut Wiski®, ja nyt  
kolmen vuoden ajan myös Prysmian Groupin kylmäkutiste-
varusteet. 

– Pilottikohde, jonne asensimme kymmenisen päätettä 
ja viitisen jatkoa, tehtiin Kankaanpään taajamassa kesällä 
2018. Loppuvuodesta kylmäkutistevarusteet vakiintuivat 
käyttöön urakoissamme. Muita tuotteita käytämme enää 
hyvin vähän, lähinnä harvinaisissa erikoiskohteissa. 

PUOLET NOPEAMPAA
– Kylmäkutistevarusteet ovat nopeuttaneet ja yksinkertais-
taneet asennustyötä huomattavasti, Jarno Joensuu toteaa. 

– Nopeus on merkittävä etu, mutta tärkeintä on toki se, 
että liitokset ja päätteet ovat ehdottoman luotettavia ja 
kestävät sen ajan kuin itse kaapelikin, hän huomauttaa. 

Vatajankosken verkostoasentaja Ville Erokari arvioi, 
että lämpökutisteisiin verrattuna työ sujuu jopa yli puolet 
nopeammin. 

– Jatkoksen teko on nopeampaa ja yksinkertaisempaa 
alusta asti, kun kaapelin lämmitykset jäävät pois ja kaapelin 
 ulkovaippa ja alumiinilaminaatti voidaan kuoria samanai-

PRYSMIAN GROUPIN 
KESKIJÄNNITEVARUSTEET
u Elaspeed®-jatkos 12/20 (24) kV 
	 •	kaikki materiaalit ja komponentit on integroitu samaan  
  jatkosrunkoon, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa  
  asennusta työmaalla. 
u Coldfit®-ulkopääte 12/20 (24) kV 
 •	kestää rajuimmatkin ilmasto-olosuhteet sekä ilmansaasteet. 
  Soveltuu hyvin myös ilmaeristeisiin puistomuuntamoihin. 
u Elascon®-kulmapistokepääte 630 A, 12/20 (24) kV
 •	kaapeleiden liittämiseen keskijännitekojeistoihin, 
  joissa käytetään CENELEC C -tyypin 630 A läpivientiä.  
  Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. 
u Elascon SA -pistokepääte 630 A, 12/20 (24) kV, ylijännitesuoja 10 kA
 •	kaapeleiden liittämiseen keskijännitekojeistoihin, joissa 
   käytetään CENELEC C -tyypin 630 A läpivientiä. Voidaan 
  käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Ylijännitesuoja suojaa verkon 
  komponentteja ukkos- ja kytkentäylijännitteiltä. 

kaisesti yhdellä työkalulla, Erokarin työparina työsken- 
televä Tomi Huida huomauttaa.

Esikalustetussa Elaspeed®-kylmäkutistejatkoksessa  
kaikki kerrokset, materiaalit ja komponentit ovat valmiina. 
Jatkos kutistetaan poistamalla jatkosrungon sisällä oleva 
tukiholkki, jolloin lopputuloksena on varma ja tasainen  
puristus kaapelin eristystä vasten.

– Työvaiheet ovat selkeitä, joten virheille jää vähän  
mahdollisuuksia. Lopputulos on myös tasalaatuinen,  
Erokari ja Huida sanovat.

HELPPO OPPIA
Prysmian Group koulutti kaikki Vatajankosken asentajat  
varusteiden ja työkalujen käyttöön.

Erokarin ja Huidan mukaan tekniikka oli helppo oppia.
– Muutama kerran jälkeen työ sujui vaivattomasti. 
Sujuvan ja turvallisen asennuksen varmistavat myös  

hyvin suunnitellut työkalut. Esimerkiksi vaipan avaustyö-
kalussa on turvamekanismi, joka estää kaapelin hohto- 
suojaa vaurioitumasta, kun vaippa halkaistaan. 

– Kaikki varusteiden asennukseen tarvittavat työkalut 
kulkevat helposti mukana omassa työkalupakissaan,  
Erokari toteaa. n

Kankaanpään taajamassa 
saneerataan verkkoa useita 
kilometrejä. Jatkoksia ja päätteitä 
asennetaan kolmisenkymmentä.



Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat JARI HÄRKÖNEN

Kun Espoon Blominmäkeen rakennettava  
jätevedenpuhdistamo vuonna 2022 valmistuu, 
sinne ohjataan noin 400 000 asukkaan jäte- 
vedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, 
Siuntiosta ja Länsi-Vantaalta. Tulevaisuudessa 
laitoksen kapasiteettia voidaan laajentaa jopa 

miljoonan asukkaan jätevesien käsittelyyn. 
Taukoja tämä jättiläinen ei voi pitää, joten laitoksen toimin-

tavarmuuteen on panostettu paljon. Jätevesi voidaan muun 
muassa padota huoltotöiden ajaksi ja tärkeimmille laitteille 
on jatkuvasti toimintavalmiina olevat varalaitteet. Keskeinen 
kriittinen tekijä on myös sähkönsyötön varmistaminen.

Suururakka  
maan alla
Pääosin kallion sisään 10 hehtaarin alueelle  
rakennettava Blominmäen jätevedenpuhdistamo 
on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n  
historian suurin investointihanke. Itämeren  
alueen tehokkaimmassa puhdistamossa sähkön-
syötön varmuus on kriittinen tekijä, eikä myös-
kään paloturvallisuudesta voida tinkiä. Puhdis-
tamon prosessisähköistystä varten tunneleissa 
kiertää satoja kilometrejä halogeenittomia,  
palosuojattuja asennus- ja voimakaapeleita. 
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Talotekniikan projektijohtourakoitsijana 
toimivan Are Oy:n projektipäällikkö Joonas 
Virtanen kertoo, että puhdistamon toimin-
tavarmuus on tavoite, joka näkyy sähköura-
kassa monin eri tavoin. 

– Prosessin kannalta tärkeimpien järjes-
telmien sähkönsyötöt on tuplattu, ja lisäksi 
puhdistamon automaatio- ja turvajärjestel-
mät on varmennettu UPS-laittein. Esimer-
kiksi jäteveden tulopumppaamot on jaettu 
kahteen osaan, joiden  kaapelit johdetaan 
niihin omia reittejään ja omista keskuksis-
taan. Tämä on tarkoittanut poikkeuksellisen 
pitkiä, jopa 400 metrin pituisia kaapeliveto-
ja. Reittejä on pidentänyt myös se, että isot 
prosessiputket katkaisevat osan suorista rei-
teistä, Virtanen kertoo.

ASENNUSTA KORKEUKSISSA
– Varmennetut järjestelmät pitävät huolen 
siitä, että vähintään yksi pumppaamo on 
aina toiminnassa, vaikka joku onnistuisi 
vaikkapa kolhaisemaan kuorma-autolla  
kaapelihyllyt nurin, Virtanen naurahtaa.

Ihan helpolla kaapelihyllyihin ei kyllä pää-
se törmäämään, sillä hyllyt sijaitsevat tunne- 
leissa monessa eri kerroksessa ja vähintään 
4,5 metrin korkeudessa. 

Korkeus onkin tuonut haasteita asennus-
töihin. 

– Olemme käyttäneet huomattavan paljon 
nostimia ja telineitä, ja valjaita on pidetty 
koko ajan turvallisuuden varmistamiseksi. 

Monivaiheisen biologis-kemiallisen puh-
distusprosessin ydinlaitteita ovat pumppu- 
jen lisäksi kompressorit. Ilmastuksen komp-
ressorit syöttävät jäteveteen happea mikro- 
bien hyödynnettäviksi ilmastusaltaissa. Pro-
sessista erotettu liete pumpataan mädättä-
möihin, joissa samalla syntyy biokaasua. 

HSY aikoo käyttää biokaasua sekä lämmön 
että sähkön tuotantoon. Tavoitteena on 
tuottaa yli puolet puhdistamon käyttämästä 
sähköstä itse. 

– Myös ilmastuskompressoreita ja niiden 
sähköistystä on tuplattu.

KILOMETREITTÄIN  
AFUMEX C-PRO -KAAPELIA
HSY nimeää suunnittelun yhdeksi perus- 
lähtökohdaksi laadukkaiden laitteiden  
valinnan. Aren hankintapäällikkö Heikki  
Tupola laskee joukkoon laadukkaat kaa-
pelit, joista merkittävän osan on toimitta-
nut Prysmian Group, Arelle tuttu yhteistyö-
kumppani useista hankkeista.

Tupola toteaa, että maailman suurimpana 
kaapelinvalmistajana Prysmian Group pystyy 
tarjoamaan kattavimman tuotevalikoiman. u
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BLOMINMÄEN 
JÄTEVEDENPUHDISTAMO
u korvaa nykyisen Suomenojan   
 jätevedenpuhdistamon Espoossa
u käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet  
 Espoosta, Länsi-Vantaalta, Kauniaisista,  
 Kirkkonummelta ja Siuntiosta
u tavoitteena on poistaa yli 96 prosenttia  
 jäteveden sisältämästä fosforista  
 ja orgaanisesta aineesta sekä yli  
 90 prosenttia typestä
u rakennuttaja HSY
u projektinjohto/pääurakoitsija YIT Oyj
u investoinnin arvo liki 400 miljoonaa euroa

– Ei tarvitse miettiä, löytyykö tuotetta.  
Ja jos jotain poikkeuksellista tapahtuu,  
asiointi on helppoa. Ehdoton etu on myös 
se, että Prysmian Groupilla on tehtaat lähellä, 
Kirkkonummella ja Oulussa, Tupola sanoo.

Blominmäen prosessisähköistykseen on 
tarvittu satoja kilometrejä halogeenittomia, 
palosuojattuja asennus- ja voimakaapeleita. 

– Kaikki kaapelit ovat palosuojaltaan 
 vähintään Dca-luokkaa, monet Cca-luokkaa. 
Lisäksi olemme asentaneet paljon Prysmian 
Groupin palonkestäviä Firetuf-kaapeleita. 
Niitä on erityisesti turvajärjestelmissä,  
kuten hätäpoistumisteiden merkkivaloissa. 
Valo palaa ainakin tunnin, vaikka kaapeli  
olisi tulen keskellä.

AREN HISTORIAN SUURIN HANKE
Kun työmaalle tilataan suuria voimakaape-
leita, yksi tärkeä kysymys on varastointiin 
tarvittava tila. Virtasen mukaan Blomin- 
mäellä sitä riittää, joten kaapeleita on voitu  
tilata suuria määriä kerralla. Kiinnostavam-
paa Virtaselle on ollut se, että esimerkiksi 
poikkipinta-alaltaan 150 mm2:n kuparikaa-
pelia on saanut määrämittaisena. 

– Näissä määrissä hukka olisi ollut val- 
taisa, jos kaapeleista olisi jäänyt pätkiä yli,  
Virtanen huomauttaa. 

– Tärkeää oli myös se, että kaapelitilauk-
set suunniteltiin hyvissä ajoin, sillä voima-
kaapelit odottavat harvoin valmiina hyllyssä.

Virtasen mukaan pelkästään hankkeen 
koko on tehnyt siitä poikkeuksellisen Arelle. 
Noin 53 miljoonan euron sopimus on Aren 
historian suurin, ja siihen kuuluvat kohteen 
LVI-, sprinkleri-, sähkö-, instrumentointi- ja 
automaatiotyöt. 

TIETOMALLIT HYVÄSSÄ KÄYTÖSSÄ
Jos Blominmäen hanke on ollut poikkeuk-
sellinen Arelle, sitä se oli myös kansain- 
väliselle Tekla Global BIM Awards 2020 - 
raadille. Joka toinen vuosi järjestettävässä 
kilpailussa palkitaan maailman vaikuttavim-
mat tietomallipohjaiset rakennushankkeet, 
joissa käytetään Tekla-ohjelmistoja. 

Blominmäki valittiin maailman 
parhaaksi teollisuusprojektien  
kategoriassa.

Raati kiinnitti huomiota muun 
muassa siihen, miten hankkeen 
suunnittelijat onnistuivat sovit- 

tamaan eri tekniikka-aloja yhteen ja ratkai-
semaan ongelmia pikaisesti havainnollista- 
malla esimerkiksi tekniikan yhteentör-
mäykset.

– Mallinnus on auttanut meitäkin huomat-
tavissa määrin. Kun kaikki on mallinnettu, 
näemme ennen asennusta, miten tekniikat 
sovitetaan yhteen, Virtanen kertoo.

Are aloitti Blominmäen prosessisähköis-
tysurakan helmikuussa 2020. Syyskuussa 
2021 voimakaapelit olivat paikoillaan ja  
mittaukset sekä käyttöönotto meneillään. 

Kokonaisuudessaan Blominmäen pitäisi 
olla valmis ensi vuonna. Hanke aloitettiin 
ajotunnelin louhinnalla loppuvuodesta 
2014. Luolastot louhittiin vuosina 2015–
2017 ja puhdistamon rakentaminen alkoi  
keväällä 2018. n

Aren Simo Suhosen (vas.) 
ja Heikki Tupolan urakka 
Blominmäessä on jo 
loppusuoralla.

pry-cam.com

Lisätiedot ja myynti: 
aki.ranta@prysmiangroup.com

Yli 80 % keski- ja suurjännitejärjestelmien vioista 
liittyy osittaispurkauksiin. 
Osittaispurkausmittaus on keskeinen toimenpide sähköjärjes-
telmän kuntoa arvioitaessa. Käytönaikaisia osittaispurkaus-
mittauksia käytetään kuitenkin vain harvoin osana sähköjär-
jestelmän tavanomaista kunnonvalvontaa johtuen perinteisen 
teknologian asettamista rajoitteista ja kustannuksista sekä 
toteutuksen monimutkaisuudesta. 

Prysmian Groupin kehittämä PRY-CAM Portable mahdollistaa 
sähköjärjestelmän käytönaikaisen, tarkan ja luotettavan osit-
taispurkausmittauksen sekä tulosten analysoinnin. Mittaus 
ei vaadi galvaanista yhteyttä testattavaan komponenttiin, 
minkä ansiosta ratkaisu parantaa myös mittauksia suorittavan 
henkilöstön työturvallisuutta. 

PRY-CAM -laitteilla kerätty mittausdata voidaan tallettaa 
turvallisesti PRY-CAM Cloud -pilvipalveluun, jossa sitä voidaan 
käsitellä ja jakaa helposti muulle organisaatiolle.

Miksi kannattaa valita PRY-CAM Portable?

PRY-CAM on helppo ja turvallinen käyttää. Yksi laite soveltuu 
kaikille jännitetasoille ja komponenteille. Tarjolla on myös 
koulutusta, sekä mittauksille asiantuntijan lausunto ja tuki. 

Sähköjärjestelmän käytönaikainen kunnonvalvonta 
auttaa pidentämään järjestelmän elinkaarta.

PRY-CAM Portable

100 %
JOPA

80 % 70 % 5X

luotettava suur- ja 
keskijännitekompo-

nenttien vianmääritys

vikatilanteista 
vältettävissä

ajansäästöä perintei-
siin menetelmiin 

verrattuna

herkempi 
havaitsemaan 
alkavia vikoja

PRY-CAM_JOHDIN_215x280.indd   1PRY-CAM_JOHDIN_215x280.indd   1 25.10.2021   20.30.1825.10.2021   20.30.18



19JOHDIN  marraskuu | 2021

pry-cam.com

Lisätiedot ja myynti: 
aki.ranta@prysmiangroup.com

Yli 80 % keski- ja suurjännitejärjestelmien vioista 
liittyy osittaispurkauksiin. 
Osittaispurkausmittaus on keskeinen toimenpide sähköjärjes-
telmän kuntoa arvioitaessa. Käytönaikaisia osittaispurkaus-
mittauksia käytetään kuitenkin vain harvoin osana sähköjär-
jestelmän tavanomaista kunnonvalvontaa johtuen perinteisen 
teknologian asettamista rajoitteista ja kustannuksista sekä 
toteutuksen monimutkaisuudesta. 

Prysmian Groupin kehittämä PRY-CAM Portable mahdollistaa 
sähköjärjestelmän käytönaikaisen, tarkan ja luotettavan osit-
taispurkausmittauksen sekä tulosten analysoinnin. Mittaus 
ei vaadi galvaanista yhteyttä testattavaan komponenttiin, 
minkä ansiosta ratkaisu parantaa myös mittauksia suorittavan 
henkilöstön työturvallisuutta. 

PRY-CAM -laitteilla kerätty mittausdata voidaan tallettaa 
turvallisesti PRY-CAM Cloud -pilvipalveluun, jossa sitä voidaan 
käsitellä ja jakaa helposti muulle organisaatiolle.

Miksi kannattaa valita PRY-CAM Portable?

PRY-CAM on helppo ja turvallinen käyttää. Yksi laite soveltuu 
kaikille jännitetasoille ja komponenteille. Tarjolla on myös 
koulutusta, sekä mittauksille asiantuntijan lausunto ja tuki. 

Sähköjärjestelmän käytönaikainen kunnonvalvonta 
auttaa pidentämään järjestelmän elinkaarta.

PRY-CAM Portable

100 %
JOPA

80 % 70 % 5X

luotettava suur- ja 
keskijännitekompo-

nenttien vianmääritys

vikatilanteista 
vältettävissä

ajansäästöä perintei-
siin menetelmiin 

verrattuna

herkempi 
havaitsemaan 
alkavia vikoja

PRY-CAM_JOHDIN_215x280.indd   1PRY-CAM_JOHDIN_215x280.indd   1 25.10.2021   20.30.1825.10.2021   20.30.18



20 JOHDIN  marraskuu | 2021

Prysmian Group aloitti kansain-
välisen Build the Future - 
rekrytointiohjelman vuonna 
2011. Nyt meneillään on jo  
ohjelman 11. hakukierros, jolla 
etsitään jälleen noin 40:tä  

äskettäin joko talouden, liike-elämän, tek-
niikan, fysiikan, kemian tai matematiikan 
yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorit-
tanutta nuorta. Tulevia kaapelialan osaajia 
yhdistää paitsi kiinnostus teknologiaan, 
myös yritteliäisyys, muutosvalmius ja halu 
työskennellä kansainvälisissä tehtävissä. 

Build the Future -ohjelma on ainutlaa-
tuinen niin pituutensa kuin kattavuutensa 
vuoksi. Monista muista rekrytointiohjelmis-
ta se erottuu muun muassa kolmivuotisella 
ulkomaankomennuksellaan, jonka aikana 
on tilaisuus saada arvokasta kansainvälistä 
kokemusta ja rakentaa kontaktiverkostoa 
tulevaisuutta varten.

Ennen ulkomaankomennusta nuoret  
käyvät läpi Milanon SDA Bocconi School of 
Management -huippuyliopiston kanssa  
järjestettävän kahden viikon perehdytys- 
jakson sekä vuoden mittaisen työkierron  
kotimaassaan. He ovat alusta asti aidosti  
osa projekteissa työskenteleviä tiimejä, ja 
saavat myös kilpailukykyisen palkan. 

Nelivuotisen ohjelman jälkeen nuoret 
aloittavat työskentelyn konsernissa ensi- 
sijaisesti joko tutkimus- ja kehitystyön, 
tuotannon tai myynnin päällikkö- tai asian-
tuntijatehtävissä.  

Tänä vuonna ohjelma on avattu myös  
hakijoille, jotka eivät ole kiinnostuneita 

työskentelemään kansainvälisesti. Build  
the Future – Empower your Community - 
ohjelmaan valitut käyvät läpi perehdytys-
jakson ja työkierron, jonka jälkeen he jäävät 
työskentelemään kotimaahansa.  

AINUTLAATUINEN TILAISUUS OPPIA
Build the Future -ohjelman kautta yhtiöön 
on palkattu jo yli 300 nuorta ympäri maail-
maa, useita myös Suomesta. Keväällä hei-
dän joukkoonsa liittyivät Pikkalan tehtaalla 
harjoittelun aloittaneet Katja Heiskanen ja 
Hanna Suhonen. 

Ohjelman hakuilmoitus oli herättänyt 
heti kummankin huomion. 

– Ohjelma vaikutti erittäin mielenkiintoi-
selta ja monipuoliselta – ja sellaiseksi se on 
todella osoittautunutkin, Katja ja Hanna  
sanovat.

Hanna on koulutukseltaan tuotantota-
louden diplomi-insinööri ja energiateknii-
kan kandidaatti. Opintojensa jälkeen hän on 
työskennellyt controllerina. 

– Halusin kuitenkin oppia uutta ja myös 
siirtyä talouspuolelta insinööritehtäviin.

Katja valmistui keväällä Haaga Helian In-
ternational Business Management -linjal-
ta (YAMK). Häntä ohjelmassa houkutteli en-
nen kaikkea mahdollisuus kansainväliseen 
työuraan.  

– Jo ohjelman tarjoama kolmivuotinen ul-
komaankomennus on siihen hieno tilaisuus. 

Monivaiheinen hakuprosessi kesti nelisen 
kuukautta ja sisälsi useita erilaisia arviointi-
testejä sekä ryhmä- ja yksilöhaastatteluja.

Päätös ohjelmaan hyväksymisestä tuli  

Tulevaisuutta 
rakentamassa
Prysmian Group on palkannut yhtiöön jo yli 300 lahjakasta nuorta 
kansainvälisen Build the Future -rekrytointiohjelmansa kautta. 
Nyt ainutlaatuiseen, nelivuotiseen ohjelmaan haetaan jo 11. kerran 
teknologiasta ja kansainvälisestä kokemuksesta kiinnostuneita 
nuoria. Keväällä ohjelmassa aloittaneet Katja Heiskanen ja  
Hanna Suhonen suosittelevat lämpimästi hakemaan mukaan.  
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuva JARI HÄRKÖNEN

Katja Heiskanen (vas.) ja 
Hanna Suhonen aloittivat 
keväällä työkierron 
Pikkalan tehtaalla.
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alkuvuodesta ja keväällä edessä oli kahden 
viikon perehdytysjakso. Perehdytys järjes-
tetään tavallisesti yhtiön pääkonttorissa  
Milanossa. Tällä kertaa koronapandemia  
saneli omat ehtonsa, ja yhteistyössä SDA  
Bocconi School of Management -yliopiston 
kanssa toteutettava perehdytysjakso toteu-
tettiin etänä. 

– Koulutuksissa perehdyttiin muun  
muassa johtamisen, yrittäjyyden, talou-
den ja strategian perusteisiin, myös yhdessä 
konsernin ylimmän johdon kanssa, Hanna  
ja Katja kertovat. 

YRITYS TUTUKSI TYÖKIERROSSA
Perehdytysjakson jälkeen Hanna aloitti  
Pikkalan tehtaalla työkierron tutkimus- ja 
tuotekehitystehtävissä. Ensimmäisen kol-
men kuukauden aikana hän työskenteli  
muun muassa materiaali- ja voimakaapeli-
laboratorioissa. 

– Nyt meneillään oleva myynnin jakso on 
ollut todella kiinnostava, sillä itselläni ei ole 
myynnistä lainkaan aiempaa työkokemusta, 
Hanna sanoo. 

Tuotannossa nyt työskentelevä Katja on 
osallistunut muun muassa tuotannon tun-
nuslukujen raportoimiseen ja metalliromun 
käsittelyyn liittyviin projekteihin. Jakson ai-
kana työasuksi on vaihtunut myös haalari.

– Merikaapelin tuotantolinjalla on  
päässyt näkemään konkreettisesti, miten 
tuotteet syntyvät, ja kuinka paljon ammat-
titaitoa se vaatii. 

TUKEA JA MAHDOLLISUUKSIA
Sekä Hanna että Katja sanovat olleensa  
yllättyneitä siitä, kuinka paljon harjoitteli-
joihin yhtiössä panostetaan. 

– Olemme tunteneet itsemme todella  
tervetulleiksi. Kaikesta on välittynyt tunne, 
että meitä aidosti pidetään tärkeinä.

He arvostavat sitä, että mahdollisuuksia 
tekemiseen ja mukana olemiseen on  
annettu koko ajan aktiivisesti. 

– Kaikkea on saanut tehdä niin paljon  
kuin ehtii ja haluaa!

Panostuksesta kertoo myös se, että  
jokaiselle ohjelmaan osallistuvalle on  

nimetty henkilökohtainen mentori, joka  
on hänen tukenaan koko ohjelman ajan. 
Katjan mentorina toimii Prysmian Groupin 
Hollannin maajohtaja Andreas Bott,  
Hannan puolestaan Venäjän maajohtaja 
Cristiana Scelza. 

– Mentori on arvokas tuki paitsi uraan  
liittyvissä kysymyksissä, myös henkilökoh-
taisessa kehityksessä, Hanna sanoo. 

Tukiverkostona toimivat myös Graduate-
harjoittelijoiden omat ryhmät, joissa voi  
jakaa ajatuksia myös työajan ulkopuolella. 

Ensi keväänä edessä on kolmen vuoden 
ulkomaankomennus. Sen aikana keskity-
tään työskentelemään tehtävissä, joihin oh-
jelman jälkeenkin on tarkoitus suuntautua. 

Hanna ja Katja sanovat olevansa vielä 
avoimia tulevaisuuden suhteen. 

– Työkiertojakso antaa hyvin kuvan  
yhtiöstä ja sen toiminnasta, joten tämän  
jälkeen ajatukset omasta roolista varmasti 
vielä selkeytyvät. Mutta innolla odotamme 
ensi vuotta! n

BUILD THE FUTURE- 
REKRYTOINTIOHJELMA
u ohjelmaan valitaan äskettäin 
talouden, liike-elämän, tekniikan, 
fysiikan, kemian  tai matematiikan 
yliopisto- tai korkeakoulu- 
tutkinnon suorittaneita nuoria.
u hakijoilta edellytetään myös  
yritteliäisyyttä, vahvaa kiinnostusta 
teknologiaan, muutosvalmiutta  
sekä halua työskennellä Prysmian 
Groupin kansainvälisissä tehtävissä. 
u ohjelmaan valitut työskentelevät  
 alusta asti yhtiön eri projekteissa  
 aidosti osana tiimejä.
u nyt käynnistyneen kierroksen 
hakuaika  päättyy marraskuussa 
2021 ja henkilövalinnat varmistuvat 
maaliskuussa 2022.
u lisätietoja ohjelmasta sekä 
hakuohjeet löytyvät Prysmian 
Groupin verkkosivuilta osoitteesta  
https://tr.prysmiangroup.com/en/ 
graduate-program
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K ahdeksan suuren suomalaisen kaupunki-
energiayhtiön omistama Suomen  
Hyötytuuli Oy on yksi suomalaisen tuu-
livoimatuotannon uranuurtajista. Yhtiö 
tunnetaan muun muassa Porin Tahko- 
luotoon vuonna 2017 valmistuneesta 
maailman ensimmäisestä jääolosuh-

teisiin suunnitellusta merituulipuistosta. Hyötytuuli otti 
myös ensimmäisenä Suomessa käyttöön megawattiluokan 
tuulivoimalat vuonna 1999.

Tällä hetkellä Hyötytuulella on toiminnassa kuusi tuuli- 
puistoa. Rakenteilla on kaksi puistoa, joista Polusjärven 
tuulipuisto Pohjois-Pohjanmaalla aloittaa toimintansa  
tämän vuoden lopulla. 

Puisto sijaitsee Pyhäjoen kunnassa, Raahen naapurissa. 
Seutu on alalla suosittu: Polusjärven puistosta on vain  
kymmenisen kilometriä matkaa kahteen lähimpään puis-
toon, jotka jo tuottavat sähköä Hyötytuulen omistajille.

Kun Polusjärven voimalat saadaan syksyn aikana pys-
tyyn, ne kohoavat 235 metrin korkeuteen ja tuottavat  
sähköä 4,3 megawatin teholla. Kaikkiaan puistoon nousee 
kymmenen voimalaa.

– Voimalat ovat hieman tehokkaampia kuin kahdessa 
edellisessä puistossamme, mutta muutoin identtisiä.  
Suuria hyppäyksiä ei siis tässä vaiheessa tullut, mutta  
seuraavat tuulipuistot toteutetaan varmasti jo paljon suu-
remmilla voimaloilla, sanoo projektipäällikkö Harri Suutari 
Suomen Hyötytuuli Oy:stä.  

TUULIPUISTOJA RAKENNETAAN VILKKAASTI
Polusjärven infrastruktuurin suunnittelusta ja rakentami- 
sesta on vastannut Eltel Networks Oy, kuten jo kahdessa 
naapuripuistossakin. Tällä kertaa Eltelin urakkaan kuului 
myös sähköasema, joka rakennettiin 110 kilovoltin linjan 
viereen, seitsemän kilometrin päähän puistosta.

Tuulipuiston sisäinen 33 kilovoltin verkko rakennet-

Puhdasta energiaa 
pohjoisesta

Tuulivoiman tuotanto kasvaa nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin, ja tänä  
 vuonna Suomeen rakennetaan jo lähes 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. 

Loppuvuodesta myllyjen  lavat pyörähtävät käyntiin myös Hyötytuulen 
 rakennuttamassa Polusjärven tuulipuistossa Pohjois-Pohjanmaalla. 

Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat JUHA SARKKINEN

Eltelin Konsta Kautonen (vas.), 
Prysmian Groupin Sakari Kannel ja 
Eltelin Antti Lassila kiersivät työmaalla 
alkukesästä, jolloin voimaloiden 
asennus ei ollut vielä alkanut. 
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tiin Prysmian Groupin kolmivaiheisista Wiski®-kaapeleista, 
ja yhdyskaapeliksi asennettiin kuusi yksivaiheista Wiski®-
kaapelia rinnakkain. 

– Kaapelit johdettiin voimaloista kytkemöön, ja kyt-
kemöstä vedimme yhdyskaapelin sähköasemalle, kertoo 
Eltelin projektipäällikkö Antti Lassila. 

Eltel aloitti urakan maansiirtotöillä keväällä 2020 ja jat-
koi kaapeliasennuksilla kesällä. Voimaloiden perustukset 
valettiin loppuvuodesta 2020 ennen lumia.

– Yhdyskaapelin asensimme vasta talvella, sillä sen reitti 
kulkee pehmeällä maa-alueella, Lassila mainitsee. 

Töitä oli Lassilan mukaan helppo sovittaa kelien mu-
kaan, sillä urakka jakautui kahdelle vuodelle.

Turbiinitoimitukset alkoivat vasta tämän vuoden elokuussa.
– Toteutimme kaksi edellistä tuulipuistoa vuodessa. Nyt 

tuulipuistojen rakentaminen on siinä määrin vilkasta, ettei 
turbiinitoimittajilta saa enää samalle vuodelle toimituksia. 
Uskon, että urakat jaksottuvat myös jatkossa kahdelle  
vuodelle. Tämä on vain hyvä asia varsinkin, jos rakennetaan 
suurempia puistoja, Suutari sanoo.

PRIIMALAATUA OIKEALLA HETKELLÄ
Eltel valitsi Prysmian Groupin kaapelit nyt kolmanteen pe-
räkkäiseen tuulipuistohankkeeseensa Pohjois-Pohjanmaalla. 

PRYSMIAN GROUP 
TOIMITTI POLUSJÄRVEN 
TUULIPUISTOON
u 11,5 km kolmivaiheista 30 kV:n  
 Wiski®-kaapelia 
u 41 km yksivaiheista 30 kV:n  
 Wiski®-kaapelia 
u maadoituskuparia 14,5 km

POLUSJÄRVEN TUULIPUISTO
u 10 voimalaa à 4,3 MW
u voimalan napakorkeus 160 m
u roottorin halkaisija 150 m
u toteutettu markkinaehtoisesti
 

SUOMEN HYÖTYTUULI
u tuottaa sähköä osakkailleen eli suurille   
 suomalaisille kaupunkienergiayhtiöille
u toiminnassa kuusi tuulipuistoa: yksi   
 Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa
u rakenteilla kaksi tuulipuistoa ja  
 suunnitteilla useita hankkeita
u tuulipuistojen kokonaisteho noin 
 186 MW ja vuosittainen tuotanto 600 000   
 megawattituntia, jolla kattaisi noin 37 000 
	 sähkölämmitteisen omakotitalon  
 vuotuisen energiatarpeen

– Yhteistyö toimii, sillä kummallakin on intohimo ra-
kentaa kestäviä ratkaisuja, sanoo Eltelin hankintapäällikkö 
Konsta Kautonen.

– Toimitukset ovat priimalaatua ja juuri silloin, kun ha-
luamme. Tähän liittyy myös mitoitus. Kun asennetaan  
arvokasta kaapelia, pitää mitoituksen osua juuri nappiin. 
Joskus voidaan myös yhdessä löytää parempia reittejä ja 
mitoittaa kaapeleita uudestaan, Kautonen sanoo. 

Polusjärvi sijaitsee pohjoisen metsissä, joten tilaa luulisi 
riittävän, vaikka koko urakan kaapelit tulisivat työmaalle 
kerralla. Kautonen huomauttaa kuitenkin ilkivallan mah-
dollisuudesta. Lassilan mukaan urakan ainoa vastoinkäymi-
nen olikin kuparivarkaus. Tosin sekin koski vain muutaman 
metrin pätkää. 

– Varkauden jälkeen asensin riistakameran, ja itsenäisyys- 
päivän aattona samaan kuvaan sattuikin sitten seitsemän 
sutta. Eikä käynyt enää kuparivarkaita, Lassila naurahtaa. n

Polusjärvelle asennettiin 
yksivaiheista Wiski®-kaapelia  

yli 40 kilometriä.
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Prysmian Groupin kehittämillä ja patentoimilla  
PRY-CAM-mittauslaitteilla on tehty maailmalla jo 
 miljoonia osittaispurkausmittauksia – ja säästetty  
todennäköisesti miljoonia euroja. 

PRY-CAM-mittaus- ja seurantalaitteistot paikal- 
listavat keski- ja suurjänniteverkon kaapeleissa ja  

muissa komponenteissa kuten jatkoksissa, päätteissä, muuntajissa 
tai sähkömoottoreissa syntyneet osittaispurkaukset. 

– Vauriot voidaan havaita jo ennen kuin niistä aiheutuu haittaa 
sähkönjakelulle, korostaa myyntipäällikkö Aki Ranta Prysmian 
Groupista.

Osittaispurkausten mittausmenetelmiä diplomityössään tutkinut 
Tuukka Syrjänen huomauttaa, että osittaispurkausten aiheut- 

Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat PRYSMIAN GROUP 

Osittaispurkausmittaukset ovat yhä olennaisempi osa keski- ja suurjänniteverkkojen kunnonvalvontaa.  
Prysmian Groupin kehittämillä, ilman työläitä kytkentöjä toimivilla PRY-CAM-mittauslaitteilla mittaukset  
sujuvat minuuteissa ja tulokset ovat nähtävillä nopeimmillaan reaaliajassa. Kannettavia PRY-CAM Portable 
-mittauslaitteita hyödyntävät niin verkkoyhtiöt kuin teollisuuskin.

Osittaispurkausmittaukset 
tuovat varmuutta verkon 
kunnonvalvontaan

taman vikaantumisen kehitysvauhtia on vaikea ennustaa  tarkasti, 
 mutta säännöllinen mittaaminen auttaa laitteen kunnon seuraa-
misessa. 

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimeksiannosta tehdyssä diplomi-
työssä tutkittiin osittaispurkausten mittaamista kaapelipäätteissä. 
Fingridissä osittaispurkauksia on mitattu säännöllisesti jo vuosien ajan. 

– Jos laitteistossa huomataan lieviä osittaispurkauksia,  
se voidaan ottaa tarkempaan seurantaan ja myös huoltaa  
useammin, Syrjänen toteaa.

Osittaispurkaukset lyhentävät sähköverkon komponenttien  
elinikää huomattavasti ja pahimmassa tapauksessa voivat  
aiheuttaa esimerkiksi läpilyönnin eristeessä, jolloin laitteisto rikkou-
tuu lopullisesti. 

PRY-CAM-mittaus kestää 
vain kymmenisen minuuttia 

ja verkko voi olla käytössä 
mittauksen ajan.
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Useimmiten osittaispurkauksen 
taustalla on Syrjäsen mukaan asen-
nuksessa tapahtunut virhe. 

– Eristeeseen on syntynyt esi-
merkiksi sinne jääneen roskan tai 
kaasukuplan takia piste, jonka  
jännitekestoisuus on heikompi  
kuin sitä ympäröivän eristeen.  
Jos osittaispurkaukset jatkuvat,  
ne rappeuttavat pikkuhiljaa eris-
tettä joko pinnalta tai sisältä.  
Ajan myötä poikkeava alue kasvaa 
suuremmaksi, ja osittaispurkaus  
voi johtaa läpilyöntiin. Tällöin  
seuraukset ovat vakavia. 

KEVYESTI REPUSSA MUKANA
Laajat PRY-CAM-palvelut mahdol-
listavat verkon kattavan valvonnan 
joko yksittäismittauksilla tai  
verkkoon kiinteästi asennettavilla  
jatkuvakäyttöisillä seurantalaitteilla. 
Langattomasti toimivia laitteita 
ei kytketä mittauskohteeseen,  

joten mitattavan verkon tai komponentin toimintaa ei tarvitse  
keskeyttää mittauksen ajaksi. 

– Kun laitteet hankkii omaan käyttöönsä, mittauksia on helppo 
tehdä juuri silloin, kun itselle sopii. Mittauspalvelut on mahdollista 
tilata myös Prysmian Groupilta tai mittauspalveluihin erikoistuneilta 
yrityksiltä, Ranta huomauttaa. 

– Kannettavalla PRY-CAM Portable -laitteella osittaispurkausmit-
taukset on helppo tehdä verkon säännöllisen kuntokartoituksen  
yhteydessä. Kevyt laite kulkee mukana repussa, ja mittaus kestää 
vain kymmenisen minuuttia. Verkko voi olla normaalisti käytössä 
mittauksen aikana.

Kun PRY-CAM on kerännyt tarvittavat tiedot, se lähettää mittaus-
tulokset analysoitavaksi Prysmian Groupin ylläpitämään PRY-CAM 
Cloud -pilvipalveluun. Pilvipalveluun voi mittaustulosten lisäksi  
tallentaa esimerkiksi teksti- ja äänimuistiinpanoja, valokuvia ja  
videokuvaa.

Käyttäjä saa mittauksen jälkeen automaattisesti analyysin  
käyttöliittymänä toimivaan Ipadiin. Prysmian Groupin kehittämä 
analyysipalvelu perustuu koneoppimiseen ja tuhansiin aiempiin 
mittaustuloksiin. 

– Automaattianalyysi näyttää heti tuloksen värikoodeilla vihreä, 
keltainen tai punainen. Vihreä väri kertoo, ettei osittaispurkauksia 
ole havaittu. Jos tuloksena on keltainen tai punainen väri,  jatko- 
analyysi kertoo, minkälaisesta purkauksesta on kyse ja miten vaka-
vasta ongelmasta puhutaan. Jatkoanalyysin voi tehdä itse tai sen  
voi tilata meiltä. Tarjoamme asiakkaillemme koulutuksia, jotka mah-
dollistavat jatkoanalyysin tekemisen, Ranta kertoo. 

HALLITTUA SUUNNITTELUA
Ranta arvioi, että suomalaisissa verkkoyhtiöissä osittaispurkausten 
säännöllinen mittaaminen ei ole vielä kovin yleistä, ja tätäkin harvi-
naisempaa se on teollisuudessa. 

Ennakoivan kunnonvalvonnan merkitys ymmärretään kuitenkin 
yhä paremmin. Kun korjaustyöt tai verkkojen saneeraukset pysty-
tään suunnittelemaan hallitusti etukäteen, voidaan yllättävät,  
kalliit keskeytykset välttää.  

Ranta pitää kannettavaa PRY-CAM Portable -mittauslaitetta  
järkevänä hankintana muun muassa verkkoyhtiöille, teollisuus- 
laitoksille sekä tuulipuistoille ja muille energiayhtiöille.

– Säännöllisen kunnonvalvonnan lisäksi osittaispurkausmittauk-
set ovat luotettava ja tehokas tapa varmistaa esimerkiksi uusien, 
käyttöön otettavien verkkojen tai verkon osien laatu. 

Osittaispurkausmittaukset paljastavat myös mahdolliset piilevät 
viat, jotka saattaisivat tulla esille vasta vuosien päästä. 

Ranta huomauttaa, että monissa tehtaissamme saattaa olla vielä 
 osittain alkuperäinen sähköistys. 

– Laitteistoja olisi viimeistään nyt ryhdyttävä uudistamaan – tai 
ainakin seuraamaan niiden kuntoa säännöllisesti, Ranta sanoo. 

KIINTEÄSTI VERKKOON
PRY-CAM-konsepti tarjoaa monipuolisen valikoiman laitteita ja  
palveluja myös verkon jatkuvaan seurantamittaukseen. Verkkoon 
kiinteästi asennettava PRY-CAM-seurantajärjestelmä mahdollistaa 
osittaispurkausten lisäksi esimerkiksi lämpötilan, paineen tai  
jännitteen mittaamisen. Järjestelmän ytimessä on itsenäisesti toi-
miva PRY-CAM Grids -mittauslaite, joka mittaa kohdetta reaaliajassa  
PD-antureilla. 

– Järjestelmään voidaan lisätä erilaisia antureita tai valokuitua, 
jotka mahdollistavat vaikkapa värähtelyn mittaamisen. Järjestel-
mään asennetut hälytykset aktivoituvat, jos poikkeamia havaitaan.   

– Kiinteä PRY-CAM-seurantajärjestelmä hankitaan tyypillisesti 
suurten, erittäin kriittisten siirtolinjojen valvontaan, Ranta toteaa. 

Tuukka Syrjänen uskoo, että keski- ja suurjänniteverkkojen  
kunnonvalvonnassa siirrytään vähitellen verkkojen jatkuva-aikai-
seen valvontaan.

– Reaaliaikaista dataa on saatavilla jatkuvasti enemmän ja tieto- 
koneanalytiikka ohjaa asiantuntijoita tutkimaan tilannetta tarkem- 
min, mikäli jotain poikkeavaa ilmenee. n
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O ululaisella kaapelinvalmistuksella on pitkät perin-
teet – kaupungissa on tehty kaapeleita jo  
yli puolen vuosisadan ajan. Asennus- ja maakaape-
leita, matkapuhelinverkon kaapeleita sekä valo-
kaapelitarvikkeita valmistavalla Ruskon tehtaalla 
työskentelee tällä hetkellä liki 200 kaapelialan  

ammattilaista. Niin tehtaan tuotanto- kuin henkilöstömäärääkin  
on viime aikoina kasvatettu.

– On tärkeää, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme  
tarpeisiin, ja juuri silloin, kun tuotteita tarvitaan, sanoo tehtaan- 
johtaja Ismo Kääriä.

Pandemian alkaessa Oulussakin varauduttiin siihen, että tuot-
teiden kysyntä hieman hiipuisi, mikäli rakennushankkeita laitettai-
siin tauolle. Lopulta hiljaisempaa aikaa kesti vain hetken.

– Nyt tuntuu siltä, että niin Suomessa kuin muuallakin raken- 
netaan entistä vilkkaammin. Myös talouden elvytystoimet ovat  

varmasti antaneet rakentamiseen lisävauhtia. Kysynnän kasvu  
näkyy kaikissa tuotteissamme. 

TUOTEKEHITYS VAHVUUTENA
Ismo Kääriä toteaa, että etenkin pandemian kaltaisissa poikkeus-
oloissa varmuutta on tuonut se, että tehtaalla on aina huolellisesti 
varauduttu erilaisiin tilanteisiin.

– Esimerkiksi kaikkia raaka-aineita ei aina ole ollut saatavilla ihan 
totuttuun tapaan. Vahvasta tuotekehityksestämme on tässäkin ollut 
merkittävä apu, sillä tuotekehitystiimimme on jo aiempina vuosina 
testannut ja hyväksyttänyt käyttöön turvallisia varamateriaaleja. 
Emme siis ole olleet riippuvaisia yksittäisistä raaka-ainetoimittajista. 

Kääriä huomauttaa, että aktiivinen, innovatiivinen tuotekehitys 
on muutoinkin Prysmian Groupin vahvuus. 

– Kehitämme jatkuvasti nykyisiä tuotteitamme paremmiksi ja 
uusia tuotteita asiakkaidemme tarpeiden mukaan. 

Tekst MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat JUHA SARKKINEN

Kasvava kysyntä ja syksyn aikana markkinoille tuotavat uudet tuotteet ovat pitäneet  
Prysmian Groupin Oulun tehtaan kiireisenä. Niin tehtaan perinteisissä kuin uusissakin  

tuotteissa lähtökohtana ovat aina laatu, kestävyys ja soveltuvuus pohjoisiin oloihimme. 

Oulussa osataan!
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Kaikki Suomessa myytävät tuotteet ovat suomalaisiin olosuhtei-
siin suunniteltuja ja täyttävät viranomaismääräyksemme ja stan-
dardimme. Tämä takaa sen, että ne ovat aina turvallisia käyttää.

Kotimaan lisäksi Ruskon tehtaan tuotteita toimitetaan myös 
muihin Pohjoismaihin. 

– Teemme tiivistä yhteistyötä niin Pikkalan kuin muidenkin  
pohjoismaisten tehtaiden kanssa. Yhteistyö yli organisaatiorajojen 
on ehdoton voimavara. 

HIILIJALANJÄLKI ALAS, TYÖTURVALLISUUS YLÖS
Kuten konsernin muillakin tehtailla, myös Oulussa panostetaan  
tehtaan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Yksi tänä vuonna otettava 
askel on koko tehtaan siirtyminen LED-valaistukseen. 

– Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja, joilla voimme pienentää 
ympäristökuormaamme.

Kääriä muistuttaa, etteivät kaapelitehtaat edusta perinteistä  
savupiipputeollisuutta. 

– Me kulutamme ennen kaikkea sähköä, jota tarvitaan muovien 
sulattamiseen. Kaikki käyttämämme sähkö on hankittu uusiutuvista 
 energianlähteistä, hän huomauttaa.

u Draka ACEFLEX-HF Com 1 kV on halogeeniton, Dca-
paloluokan hybridikaapeli, jossa on kaksi parikierrettyä 
ohjausjohdinparia. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
autonlatausasemien syöttökaapeliksi sekä lukuisiin muihin 
kohteisiin, joissa tarvitaan sekä energiansyöttöä että 
ohjausta. Uutuuskaapeli on kestävä valinta myös teollisuus-
käyttöön. Taipuisa, helposti ja nopeasti asennettava 
ACEFLEX-HF Com on tarkoitettu kiinteään asennukseen 
sisälle ja ulos. Vahvan rakenteensa ansiosta kaapeli voidaan 
asentaa myös maahan. 
u Draka MJAM-HF Com 750 V on ohjausjohtimilla 
varustettu halogeeniton Dca-paloluokan hybridikaapeli, 
joka soveltuu esimerkiksi autonlatausasemien syöttö-
kaapeliksi sekä valaisimien syöttö- ja ohjauskaapeliksi 
muun muassa DALI-järjestelmiin. Metallisen ulkovaippa-
rakenteensa ansiosta kaapeli on erinomainen valinta 
kiinteään pinta- tai uppoasennukseen silloin, kun  
vaaditaan parempaa sähköistä suojaa tai mekaanista  
suojaa sisällä tai ulkona. 
u Draka XMJ-HF MUSTA 500 V on halogeeniton, Dca-
paloluokan asennuskaapeli, joka on tarkoitettu kiinteään 
pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Mustan värinsä  
ansiosta se sopii erityisen hyvin käytettäväksi esimerkiksi 
alaslasketuissa katoissa, joissa valkoiset kaapelit 
erottuisivat ritilöiden läpi. Draka XMJ-HF -tuoteperheeseen 
on tulossa myös uusia rengaspakkauksia, jotka sopivat 
hieman pienempään kaapelitarpeeseen. 
u Draka MK 90 750 V -asennusjohtojen valikoimiin on 
tullut muutoksia. Poikkipinta-aloja 25–150 mm2 ei enää 
valmisteta paloluokassa Eca, vaan ne ovat saatavilla vain 
turvallisimman paloluokan Cca-s1,d1, a1 C-PRo-tuotteina, 
jotka soveltuvat myös Eca- ja Dca-paloluokkaa edellyttäviin 
kohteisiin. Muutos selkeyttää kaapelivalintoja sekä 
parantaa saatavuutta läpi toimitusketjun.

UUTUUSTUOTTEITA OULUSTA

Yksi Prysmian Groupin kestävän kehityksen prioriteeteista on 
edistää ihmisten hyvinvointia, ja tähän kuuluvat oleellisesti turval-
liset työolosuhteet. Työturvallisuutta kehitetään järjestelmällisesti 
ja mahdollisiin riskitekijöihin puututaan heti. 

– Käyttöön otettava LED-valaistus parantaa myös turvallisuut-
ta ja luo tehtaalle entistä paremmat työskentelyolosuhteet, Kääriä 
sanoo.

Yhteisestä sitoutumisesta kertovat hienosti myös pitkät, jopa lähes 
kahden vuoden jaksot ilman sairauslomaan johtanutta tapaturmaa.  n
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PRYSMIAN GROUPIN uusi Web Catalogue -haku-
palvelu auttaa löytämään hankkeisiin parhaiten  
soveltuvat kaapelit nopeasti ja vaivattomasti.  
Selkeään hakupalveluun voidaan määritellä tarkasti 
halutut ominaisuudet ja kriteerit. Tuotteita voidaan 
etsiä esimerkiksi johtimen  poikkipinta-alan tai  
kaapelin CPR-paloluokan perusteella. Palvelu hakee 
muutamassa sekunnissa sopivat tuotteet täydelli- 
sine tuote- ja toimitustietoineen.

Linkki Web Catalogueen löytyy Prysmian Groupin 
verkkosivuston etusivulta. n

TUOTEHAUT  
NOPEASTI JA HELPOSTI 

PRYSMIAN GROUP INFO  | Koonnut  OUTI JÄRVELÄ

PIKKALAN TEHTAALLA on viime vuo-
sina ollut merkittävä rooli hankkeis-
sa, joilla lisätään Turkin sähkönsiir-
ron varmuutta sekä varmistetaan 

luotettavat ja kustannustehokkaat sähkön-
siirtoyhteydet Euroopan ja Aasian välillä. 
Tehtaalta on toimitettu merikaapelit jo kah-
teen suurjänniteyhteyteen, jotka on raken-
nettu Aigeianmeren ja Marmaranmeren yh-
distävään Dardanellien salmeen. 

Sähkönsiirtoyhteyksistä Turkissa vastaa-
va yhtiö, TEIAS, rakennuttaa nyt kaksi uut-
ta suurjännitemerikaapeliyhteyttä, joiden 
suunnittelusta, toimittamisesta, asennuk-
sesta ja käyttöönotosta Prysmian Group vas-
taa. Kesäkuussa allekirjoitetun sopimuksen 
arvo on 140 miljoonaa euroa. 

Dardanellien salmeen asennetaan kaksi-
suuntainen, 400 kV:n  vaihtojänniteyhteys, 
jonka pituus on kaikkiaan 4,2 kilometriä. 
Suurin osa eli 4 kilometriä yhteydestä kulkee 
merenpohjassa. Yhteyden siirtokapasiteetti 
on kumpaankin suuntaan 1 000 MV.

Myös Izmitin lahdelle Turkin pohjois-
osaan rakennettava yhteys on kaksisuuntai-
nen 400 kV:n vaihtojänniteyhteys, jonka siir-
tokapasiteetti on 1 000 MV. Yhteyden pituus 
on kaikkiaan 14 kilometriä, josta merikaape-

PIKKALASTA MERIKAAPELIA  
TURKKIIN JA POHJANMERELLE

liosuuden pituus on 4 kilometriä. Molem-
pien uusien linjojen on tarkoitus valmistua 
vuonna 2023.

Pikkalan tehdas on jo usean vuoden ollut 
Prysmian Groupissa erittäin tärkeä meri- ja 
suurjännitekaapeleiden toimittaja. Merikaa-
pelitehtaan laajentamiseen on investoitu  
10 viime vuoden aikana yli 100 miljoonaa  
euroa. Investointien jälkeen tehtaassa on 
voitu muun muassa valmistaa 400 kV:n tasa- 
ja vaihtojännitemerikaapeleita erittäin pitki-
nä pituuksina.

Turkkiin toimitettavien kaapeleiden val-
mistus on alkanut lokakuussa 2021 ja niiden 
toimitus tapahtuu alkuvuoteen 2023 men-
nessä. 

YLI 400 KILOMETRIÄ KAAPELIA MERI- 
TUULIPUISTOON BRITANNIAAN. Pikkalassa 
on vastikään käynnistynyt myös mittava, 
ensi vuoden loppuun jatkuva tuotanto  
440 merikaapelikilometrin toimittamiseksi 
Britannian koillisrannikolle rakennettavaan 
suureen merituulipuistoon. 

Sofian merituulipuiston rakennuttaja 
RWE Renewables on alalla maailman suurim-
pia toimijoita, ja loppuvuodesta 2024 valmis- 
tuva Sofia on yhtiön tähän mennessä suurin 
yksittäinen hanke. Tuulipuiston kokonais- 
kapasiteetti on 1,4 GW, joka riittää yli 1,2 mil-
joonan brittiläiskodin sähköntarpeeseen.

Sofian merituulipuisto rakennetaan Poh-
janmeren matalalle keskialueelle, Dogger-
matalikolle, noin 195 kilometrin päähän  
rannikosta. Valmis puisto levittäytyy miltei  
600 neliökilometrin alueelle.  

Pikkalassa nyt valmistettavilla suurjän-
nitekaapeleilla rakennetaan 320 kV:n tasa-
jänniteyhteys merituulipuistosta mantereen 
kantaverkkoon. Prysmian Group vastaa myös 
merikaapelin asentamisesta ja käyttöön- 
otosta sekä toimittaa hankkeen maaosuu-
teen 15 kilometriä 320 kV:n suurjännite- 
kaapeleita. Sopimuksen arvo on kaikkiaan  
yli 200 miljoonaa euroa. n
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P RYSMIAN GROUPIN sisäasennuskaapeleiden  
valikoimaa on täydennetty uusilla, helposti asen-
nettavilla tuotteilla. 

Kiinteistöjen nousu- ja kerroskaapelointiin  
suunniteltujen Draka FTMS-HF C-PRo -sisävalokaapeleiden va-
likoimaa on laajennettu 24 kuituun asti. Paloturvallisimman  
Cca-s1a,d1,a1-paloluokan kaapelina C-PRo-tuoteperheen  
uutuus on varma valinta kaikkiin kohteisiin. Valikoimassa 
ovat myös 4-, 6- ja 12-kuituiset vaihtoehdot. 

Kaapelin SM-, OM3-, OM4- ja OM5-kuidut ovat erittäin  
hyvin taivutusta sietäviä Draka BendBright -kuituja. Kuidut 
on päällystetty helposti kuorittavalla Easy Strip -päällysteellä, 
joten asentaminen on sujuvaa ja nopeaa. Halogeeniton 
FireRes®-ulkovaippa on valkoinen, minkä ansiosta kaapeli so-
veltuu hyvin myös pinta-asennuksiin. 

Draka FY4RMS-FT on metalliton ja halogeeniton uutuus 
kiinteistöjen nousukaapelointiin ja kuitu kotiin -sovelluksiin. 

Kaapelissa hyödynnetään Prysmian Groupin kehittämää 
innovatiivista FlexTube®-mikromoduulia, joka tekee asen-
nuksesta erittäin helppoa, siistiä ja nopeaa. 

FlexTube®-kaapelissa kuidut ovat halkaisijaltaan vain  
reilun millimetrin kokoisissa, joustavasta muovimateriaalista 
valmistetuissa mikromoduuleissa, joiden avaaminen sujuu 
vaivattomasti ilman työkaluja. FlexTube®-sisäkaapelit ovat 
myös täysin kuivia, eli kuituja ei tarvitse lainkaan puhdistaa 
rasvasta.

FlexTube®-mikromoduulissa on 12 taivutussietoista Bend-
Bright-kuitua. FY4RMS-FT-kaapelissa on tällä hetkellä vaihto-
ehtoina 24-, 96-ja 192- kuituinen rakenne. 

Uutuuskaapelin paloluokka on Dca-s2,d2,a1.

P IKKALASSA syyskuussa suurjännitetuotteiden 
myyntipäällikkönä aloittanut Antti Leinonen kertoo 
tunteneensa olonsa tervetulleeksi heti ensimmäi-
sestä päivästä lähtien. Antti vastaa kotimaan asiak-

kaista, ja on päässyt jo tutustumaan moneen. Hän odottaakin 
yhteistyöltä paljon.

– Asiakkaiden kanssa työskentely ja haasteiden ratkaisemi-
nen yhdessä on työn suola. Vastapainoksi pidän myös itsenäi-
sestä työskentelystä ja viihdyn hyvin numeroiden parissa. Työn 
monipuolisuus ja mahdollisuus vaikuttaa siihen on tärkeää. 

Antti on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri. 
Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa tiiminvetäjänä 
verkonrakennushankkeissa sekä projektipäällikkönä kaape-
lointihankkeissa. 

Prysmian Groupille hänet sai hakemaan erittäin mielen-
kiintoiselta vaikuttanut työ ja tilaisuus päästä työskentele-
mään B2B-myynnissä. Intohimoinen golffari ei tosin pannut 
pahakseen sitäkään, että Pikkalan golfkenttä on vain muuta-
man kilometrin päässä. 

– Prysmian Group tarjoaa hienon mahdollisuuden syventää 
teknistä osaamistani. Työntekijöiden perehdytykseen ja heidän 
osaamisensa kehittämiseen panostetaan todella paljon.  
Odotan innolla muun muassa yhtiön kansainvälistä koulutus-
ohjelmaa, joka on suunnattu myynnin ammattilaisille. Oppi-
misen lisäksi se on upea tilaisuus tutustua kollegoihin ympä-
ri maailmaa. Myös tuotantoon ja sen prosesseihin on erittäin 
mielenkiintoista päästä tutustumaan. 

Antin harrastuksista golf on ehdoton ykkönen, mutta  
muutoinkin urheilu on iso osa elämää. Lajeina ovat harraste-
jääkiekon, hiihdon ja juoksun lisäksi myös sulkapallo ja tennis, 
jos sopivaa peliseuraa vain löytyy. 

– Mutta osaan kyllä makoilla sohvallakin television edessä! 

SUURJÄNNITETUOTTEILLE 
UUSI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ 

SISÄASENNUS- 
KAAPELEIDEN  
VALIKOIMA LAAJENEE
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Lena Stormbom
asiakaspalvelupäällikkö
puh. 010 566 3648
  

Elina Kuronen
puh.  010 566 2604

Raili Hyyryläinen
puh. 010 566 4325  

Marjaana Haahtela
puh. 010 566 3705 

SÄHKÖTUKUT, -URAKOITSIJAT, TEOLLISUUS JA TELEVERKOT                                                                            

Juha Majamäki
myyntijohtaja
puh. 040 561 7957

Myynti

Myynti ja markkinointi

Asiakaspalvelu

Sähköpostiosoitteemme  ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com 
Postiosoitteemme on Prysmian Group Finland Oy, PL 13, 02401 Kirkkonummi

www.prysmiangroup.fi

Etelä-Suomi
Torbjörn Theman
avainasiakaspäällikkö
puh. 040 844 6761

Lounais-Suomi
Seppo Pöyhönen
myyntipäällikkö
puh. 040 823 4251

Länsi- ja Keski-Suomi
Harri Anttila
myyntipäällikkö
puh. 040 821 9118

Pohjois-Suomi
Markku Hansén-Haug
myyntipäällikkö
puh. 0400 322 426

Itä- ja Kaakkois-Suomi 
Henri Haimi
myyntipäällikkö
puh. 050 382 2770

Tele- ja tietoverkot 
Juha-Pekka Rissanen
myyntipäällikkö
puh. 040 820 0798

Teollisuus
Petri Pulkki
myyntipäällikkö
puh. 0400 426 318

Jonatan Tast
myyntipäällikkö
puh. 0400 854 956

Sari Bergius
puh. 010 566 3549

Tilaa ilmainen  
Johdin-lehti ja lue aiemmat 

numerot verkossa!
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TEKNINEN TUOTETUKI

Sakari Vilppola
tuotepäällikkö
puh. 0400 587 496

Toni Suomela
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 0400 446 038

Asennusjohdot ja voimakaapelit

Matkapuhelin- ja  
kaapeli-tv-verkon kaapelit

Petri Utulahti
tuotepäällikkö
puh. 040 709 0397

FTTH-ratkaisut, rakennusten 
tietoverkot, valo- ja kupari kaapelit, 
ohjaus- ja automaatio kaapelit 

Juha Routola
kehitysteknikko
puh. 040 731 6004

Valokaapelitarvikkeet

Mika Manninen
tuotepäällikkö
puh. 0400 155 229

Kirsi Poola
puh. 010 566 3628 

SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT 

Susanne Welander
puh. 010 566 2618

Olli Anttonen
myyntijohtaja
puh. 050 438 0051

Myynti ja markkinointi

Sakari Kannel
myyntipäällikkö
puh.  0400 198 757

Jukka Laaja
myyntipäällikkö
puh.  040 641  6481
 

Verkonrakennus
Katja Seppä
myyntipäällikkö
puh.  040 582 2119 

Sirkku Laine
puh. 010 566 3722 

Katrine Kinnunen
puh. 010 566 2606

Pio Lim
vientipäällikkö
puh. 040 729 0064 

Vienti

Jari Malkasaari
myyntipäällikkö
puh. 040 506 9622
 

Asennustoiminta

Aki Ranta
myyntipäällikkö
puh. 050 539 4575

 

Suurjännitekaapelit

Antti Leinonen 
myyntipäällikkö
puh. 045  782 00387
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Snro Tuote
0401608 ACEFLEX-HF Com Dca 5G6+2x2x1 1kV K500

0401609 ACEFLEX-HF Com Dca 5G16+2x2x1 1kV K500

0413093 MJAM-HF Com Dca 3G2,5+2x1 K7/500 EQLQ
0413094 MJAM-HF Com Dca 5G2,5+2x1 K8/500 EQLQ

Löydät tuotteemme 
netistä

Energia ja ohjaus samassa. Yksi läpivienti ja 
kiinnitys riittää!

Uudet halogeenittomat 
hybridikaapelit

Taipuisa 1 kV ACEFLEX-HF Com Dca suojatuilla oh-
jausjohtimilla
Uutuuskaapeli kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona.      
Tuote voidaan asentaa myös maahan 70 cm:n syvyyteen 
vahvemman 1 kV:n rakenteensa ansiosta, sekä tietyin ehdoin 
betonivaluun. ACEFLEX-HF Com Dca on erinomainen tuote 
tarkoituksiin, joissa tarvitaan energiasyötön lisäksi tiedon-, 
ohjauksen- tai signaalinsiirtoa,  kuten autonlatausasemien 
syöttökaapeliksi.

Tuotteessa on kaksi hyvin suojattua parikierrettyä ohjaus-
johdinparia. Ohjausjohtimien tavanomaista suurempi 1,0 
mm2:n poikkipinta sallii pitkätkin vedot normaalia alhaisem-
malla jännitehäviöllä. 

Hybridikaapeli on myös nopea ja kätevä asentaa.

MJAM-HF Com Dca uutuusversio ohjausjohtimilla
Uudistetussa hybridiversiossa on samat hyvät ominaisuudet 
kuin perinteisessa MJAM-HF-kaapelissa, mutta nyt myös 
ohjausjohtimet löytyvät saman vaipan alta. Tuote sovel-
tuu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. 
Metallinen ulkovaipparakenne antaa tavallista paremman 
mekaanisen suojan ja mahdollisen EMC-suojauksen. MJAM-
HF Com Dca on erinomainen valinta sähkölaitteiden ohjaus-, 
mittaus- ja merkinantopiirien sekä elektronisten laitteiden 
syöttöverkkojen kaapeliksi esimerkiksi autonlatausasemille 
ja DALI-järjestelmiin. 

Kaapelissa on hyvin suojatut parikierretyt ohjausjohtimet. 
Ohjausjohtimien tavanomaista suurempi 1,0 mm2:n poikki-
pinta sallii pitkätkin vedot normaalia alhaisemmalla jännite-
häviöllä. 

VASTUULLINEN VALINTA
Molemmat uutuustuotteet ovat
• RoHS-direktiivin mukaisia
• Eivät sisällä raaka-aineita REACH/SVHC-listalta
• Valmistettu Suomessa Oulun tehtaallamme
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