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POSITIIVISTA JA TURVALLISTA
RAKENTAMISESTA on kantautunut pitkän hiljaisen 
kauden jälkeen viimein lupaavia signaaleja. Posi-
tiivista kehitystä ennakoivat niin rakennustilastot 
kuin myös betoniteollisuuden tilauskanta. Raken-
taminen tosin polarisoituu vahvasti ja keskittyy  
entistä voimakkaammin kasvukeskuksien ympärille. 
Taustalla on kiihtyvä kaupungistuminen ja myös 
kotitalouksien pienempi keskikoko. Kerrostaloista 
ja etenkin pienistä asunnoista on kova kysyntä. 
Pientalojen rakentaminen jatkaa alamäessä. 
Myös yksityisten investointien odotetaan lähtevän 
kasvuun ja suuria hankkeita on käynnissä. Inves-
toinnit sähkönjakeluverkkoon jatkuvat vahvana. 

NÄKYMÄT vuoden toiselle puoliskolle ja ensi vuo-
delle ovat valoisammat kuin pitkään aikaan. Toki on 
huomioitava, että rakentamista lukuun ottamatta 
muut teollisuudenalat edelleen kärvistelevät ja 
Suomen vienti kaipaa piristysruisketta. Sähköalana 
meillä on nyt oiva mahdollisuus parantaa juoksua. 
Lisääntyvät volyymit yhdistettynä uusiin teknolo-
gioihin ja energiatehokkuusvaatimuksiin luovat  
osaajille kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia. 

RAKENTAMISEN kaapeleiden osalta alkanut vuosi 
tuo muutoksia. EU:n rakennustuoteasetus (CPR) 

astuu voimaan myös kaapeleiden osalta ja  
vuoden siirtymäaika alkaa heinäkuun alussa.  
Toisaalla tässä lehdessä on asiasta enemmän.  
CPR parantaa rakennusten paloturvallisuutta. 
Se ei kuitenkaan ole vain tuotetekninen asia, vaan  
heijastuu valmistajien ja maahantuojien lisäksi  
jakelukanavaan, urakoitsijoihin ja suunnittelijoihin. 
Asia on huomioitava myös logistiikassa ja luonnolli-
sesti uudet määräykset vaativat kouluttautumista.  
Suomessa on nyt päästy asiassa eteenpäin, vaikka 
ihan lopullista mallia ei vielä tiedossa olekaan. 

MYÖS PIENJÄNNITEDIREKTIIVI uudistui  
huhtikuussa. Se kasvattaa valmistajien,  
maahantuojien ja jakelijoiden vastuuta tuottei- 
den vaatimustenmukaisuudesta. Pienjännite- 
direktiivi ja CPR tukevat Prysmian Groupin  
pitkäjänteistä työtä tuotteiden turvallisuuden  
ja standardinmukaisuuden puolesta. Tavoittee- 
namme on olla paras ja turvallisin kumppanisi.  
Kaikki kaapelit eivät ole samanlaisia.

 
Oikein aurinkoista kesää ja menestystä!
 
Juha Majamäki 
myyntijohtaja
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C
PR on jäsenvaltiota sitovaa lainsäädäntöä. Ra-
kennustuoteasetuksen tavoitteena on paran-
taa paloturvallisuutta ja samalla harmonisoida 
eri paloluokkavaatimukset EU-tasolla. Kaapelei-
den osalta se ottaa kantaa siihen, miten kaape-
lit käyttäytyvät palotilanteessa. Eli siihen, mitä 
kaapelin ympäristölle tapahtuu. Se ei ota kantaa 
sähköisiin vaatimuksiin, joten pienjännitedirek-
tiivi ja standardit pätevät edelleen. 

CPR koskee rakennuksiin (myös teollisuusrakennuksiin) sekä tiettyi-
hin infrarakentamisen kohteisiin kuten tunneleihin kiinteästi asennet-
tavia energia- ja tiedonsiirtokaapeleita. Varsinaisia palossa toiminta-
kykynsä säilyttäviä kaapeleita (esimerkiksi Firetuf FRHF) CPR ei vielä 
kata. Niitä koskevat standardit ovat kesken ja vienee vielä vuosi, pari 
ennen kuin ne saadaan mukaan. 

VAATIMUKSIA PALOKÄYTTÄYTYMISELLE

CPR:ssä on kaksi ulottuvuutta: EU ja kansallinen. EU-tasolla on mää-
ritelty seitsemän kaapelipaloluokkaa (ACA-FCA), joista ACA on korkein, 
kun taas FCA-luokalle ei ole erityisiä vaatimuksia. Nämä luokat asetta-
vat vaatimukset kaapelin lämmöntuotolle ja sen 
kasvunopeudelle sekä palon etenemiselle.

Lisäksi on määritelty alaluokat s, d ja a, ja jokai- 
sella näistä on vielä useampi taso. Kaapelin CPR-
luokka voikin jatkossa näyttää vaikkapa seuraa-
valta: CCA-s1,d1,a2. Alaluokka s (smoke) määrittää 
raja-arvot savunmuodostumiselle eli käytännössä 
näkyvyydelle palotilanteessa. Alaluokka d (drop-
lets) määrittää palavien pisaroiden määrän, le-
viämisen sekä sen, kauanko ne palavat. Se siis 
ottaa kantaa siihen, jos esimerkiksi yläkatossa 
olevat ja palavat kaapelit sammuisivatkin itses-
tään, niin tippuuko kaapelista palavaa materiaa-
lia, joka sitten voi synnyttää palon toisaalla. Alaluokka a (acidity) ottaa 
kantaa palotilanteessa vapautuvien kaasujen happamuuteen (syövyt-
tävyyteen). Tällä on luonnollisesti merkitystä terveydelle, mutta myös 
ympäristölle. Ilmassa on aina sen verran kosteutta, että syntyy syövyt-
tävää happoa, joka tuhoaa muun muassa rakenteita, koneita ja laitteita 
sekä erityisesti elektroniikkaa. Yleisesti voidaankin sanoa, että CPR:n 
”voima” nykytilanteeseen verrattuna on juuri näissä lisämääreissä ja 
niiden turvallisuutta parantavissa kriteereissä. 

KANSALLISET VAATIMUKSET SELKEYTYMÄSSÄ

Kansallisella tasolla on määriteltävä, mitä kaapelipaloluokkia missäkin 
rakennustyypissä tai sen osassa on käytettävä. Lopullista päätöstä ei 
Suomessa vielä ole tehty. SFS 6000 -standardia ollaan uudistamassa 
vuoden 2017 lopussa. Niin ikään Ympäristöministeriö päivittänee ra-
kennusmääräyskokoelmaa vuoden 2018 aikana. Näissä otetaan kan-
taa myös siihen, mitä kaapelia on missäkin käytettävä. Valitettavasti 
kumpikaan edellä mainituista ei ehdi valmistua ajoissa ennen CPR-siir-
tymäajan alkua. Niinpä Suomessa on käynnistetty SFS 700x -sovellus-

standardin valmistelu, jossa määritetään, miten nykyiset kaapelivaa-
timukset ja uudet CPR-luokat suhtautuvat toisiinsa. Tavoitteena on 
saada standardi valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.  

Rakennuksiin asennettaville kaapeleille tulee Suomessa toden-
näköisesti kolme eri luokkaa: ECA, DCA ja CCA alaluokkineen. SFS 700x-
standardissa määritetään, minkä CPR-luokan mukaista kaapelia 
vähintään on käytettävä silloin, kun esimerkiksi nykyisen SFS 6000 - 
standardin vaatimuksena on ”yksittäin paloa levittämätön” ja vastaa-
vasti tilanteelle, jossa nyt vaaditaan ”nippuna paloa levittämätön, vä-
häinen savunmuodostus ja halogeeniton”. Näiden kahden luokan vä-
liin jää melko yleisesti käytetty taso ”yksittäin paloa levittämätön, 
vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton”. Tätä vaatimusta ei taas 
ole SFS 6000 -standardissa, mutta se on melko yleinen asiakasvaati-
mus nykyisin ja siksi se on huomioitu uudessa SFS 700x -standardissa. 

Siirtymäaikana voidaan käyttää rinnakkain nykyisten vaatimusten 
mukaista tai sitä ”vastaavan” CPR-luokan kaapelia. Siirtymäajan päät-
tymisen jälkeen 1.7.2017 valmistajat (ja maahantuojat) saavat saattaa 
markkinoille vain CPR-luokan mukaista kaapelia käytettäväksi koh-
teisiin, joihin sitä pitää käyttää. Standardiehdotuksessa on kuitenkin 
kirjattu, että tukkuketjussa ja urakoitsijan omissa varastoissa jo ole-

via ”vanhoja” kaapeleita saisi edelleen käyttää ja 
asentaa ilman eri toimenpiteitä. 

ETURINTAMASSA

CPR asettaa kaapelin valmistajalle (ja maahan-
tuojalle) useita eri velvoitteita. Kaikki kaapelit on 
polttotestattava hyväksytyssä testauslaborato-
riossa. Polton jälkeen testauslaitos laatii rapor-
tin, joka kertoo kaapelin paloluokituksen. Tämän 
pohjalta valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen 
(DoP, Declaration of Performance). Sen on oltava 
aina saatavilla ja paikallisella kielellä. Paloluokka 
CCA ja sitä korkeampi vaatii myös tehdasauditoin-

nin. CPR:n mukaisen kaapelin tunnistaa jatkossa pakkaukseen kiinni-
tetystä CE-merkintäetiketistä pakollisine tietoineen.

Siirtymäkausi alkaa siis 1.7.2016. Käytännössä ottaa kuitenkin ai-
kansa ennen kuin CPR-kaapeleita alkaa tulla markkinoille. Esimerkiksi 
testauslaitokset eivät voi ennen siirtymäajan alkamista laatia virallisia 
testausraportteja. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole. Uuden SFS 700x 
-sovellusstandardin avulla päästään sujuvasti eteenpäin kohti CPR-
maailmaa. Toki ketjun jokaisessa vaiheessa on monia asioita tehtävä-
nä, ei vähäisimpänä kouluttautuminen uusiin vaatimuksiin. Prysmian 
Group niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa on ollut tiiviisti mu-
kana CPR-prosessissa sen alkuajoista asti. Paljon on jo tehty ja tehdään 
koko ajan. Uskomme, että olemme tässä muuttuvassa tilanteessa pa-
ras kumppani niin tukkukanavalle, urakoitsijoille kuin suunnittelijoil-
lekin. Olemme olleet eturintamassa CPR-tiedon levittämisessä Suo-
meen, vaikka monia asioita kansallisesti vielä onkin ollut auki. Uusi 
SFS 700x -standardi valmistuessaan lukitsee ja selkeyttää tilanteen.

Olemme mielellämme paras CPR-kumppanisi myös tästä eteenpäin 
paloturvallisemman rakentamisen kärjessä.  n

PRYSMIAN  
GROUP 

ON OLLUT 
TIIVIISTI MUKANA  
CPR-PROSESSISSA 
SEN ALKUAJOISTA 

ASTI.

Teksti JUHA MAJAMÄKI ja TONI SUOMELA | Kuva OLLI HÄKÄMIES

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS (CPR, CONSTRUCTION 
PRODUCT REGULATION) ETENEE KAAPELEIDEN OSALTA. 
EU ON VAHVISTANUT, ETTÄ VUODEN MITTAINEN 
SIIRTYMÄKAUSI ALKAA 1.7.2016. 

CPR SELKEYTTÄÄ 
PALOVAATIMUKSET

VUODEN SIIRTYMÄKAUSI ALKAA
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mä, jonka avulla voidaan seurata kaapeliyhteyk- 
sien kuntoa. Osittaispurkausten mittaus auttaa suun- 
nittelemaan verkon ennakoivaa kunnossapitoa.

– Kaapelin sisällä kulkevalla valokuidulla tiedot 
kaapelin lämpötiloista välittyvät reaaliajassa käy-
tönvalvontajärjestelmäämme. Tämä on tietääk-
semme Suomessa täysin uutta ja ainutlaatuista 
teknologiaa kaapeliyhteyksissä, Parviainen kertoo. 

Osittaispurkausmittausjärjestelmän ja jatkuva-
aikaisen lämpötilavalvonnan yhteen integroiva rat-
kaisu on ainutlaatuinen maailmallakin. Kumpaakin 
järjestelmää on maailmalla käytössä erikseen, mut-

ta Prysmian Group toimitti nyt ensimmäistä kertaa 
yhteen integroidun järjestelmän. 

– Hankkeessa käyttöön otettava teknologia saat-
taa tulevaisuudessa olla vakioratkaisu verkkoyh-
tiöiden kriittisimmissä siirtoyhteyksissä. Kunnon-
valvonnan rooli kasvaa myös kaapelijärjestelmien 
osalta, Parviainen uskoo.

PRYSMIAN VOITTI  
KANSAINVÄLISEN KILPAILUTUKSEN

Helen Sähköverkko kilpailutti kaapelit ja niiden va-
rusteet EU-hankintana vuonna 2014.

– Valintaperusteissa painotettiin muun muassa 
toimittajan referenssejä ja resursseja näin mittavan 
projektin toteuttamiseen. Arvostimme sitä, että toi-
mittaja voi antaa takuun koko kaapelijärjestelmäl-
le, ei ainoastaan kaapeleille. Tärkeitä laatukriteere-
jä olivat myös tyyppitestatut kaapelit ja varusteet, 
samoin kuin projektisuunnittelukokemus. Tarjoajan 
piti osoittaa pystyvänsä sekä valmistamaan laaduk-
kaat tuotteet että vastaamaan niiden toimituksis-
ta luotettavasti, Parviainen kertoo. 

– Prysmian Group teki kokonaistaloudellisesti 
edullisimman, vaatimukset täyttävän tarjouksen. 
Prysmianilla on lisäksi Suomessa teknisesti erit-
täin asiantuntevaa henkilökuntaa.

Yhteistyö Helen Sähköverkon, Prysmian Groupin 
ja kaapelit asentavan Destian välillä on Parviaisen 
mukaan toiminut erinomaisesti. 

– Kaikki on mennyt mallikkaasti ja eteen tulleet 
haasteet on ratkottu joustavasti ja hyvässä yhteis- 
hengessä. 

– Näin isossa hankkeessa vuorovaikutuksen ja 
viestinnän tärkeys korostuu. Tilaajan, urakoitsijan 
ja kaapelitoimittajan välillä on oltava avoin keskus-
teluyhteys, lisää myyntijohtaja Olli Anttonen Prys-
mian Groupista. 

ASENNUKSET JATKUVAT  
ELOKUUN JÄLKEEN 

Kaapelien asennukset aloitettiin lokakuussa 2015 
Viikinmäellä. Viime syksyn ja talven aikana työ ete-
ni Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan kohdalle. 

Noin 60 prosenttia kuuden kilometrin mittaises-
ta reitistä on jo kaapeloitu. 

– Nyt odotamme Hermannin rantatien osuuden 

VERKON  
KUNNONVALVONTA  

ON YHÄ 
TÄRKEÄMMÄSSÄ 

ROOLISSA.

kaikkiaan 36 kilometriä 110 kV:n suurjännitekaape-
lia. Kaksoiskaapeliyhteyden budjettihinta on noin 
20 miljoonaa euroa.

– Tämä on yksi Helen Sähköverkon suurimpia tä-
hän mennessä toteuttamia yksittäisiä hankkeita, ja 
monessa mielessä ainutlaatuinen, Parviainen sanoo. 

Uudessa kaapeliyhteydessä otetaan käyttöön 
Suomessa täysin uutta kunnonvalvontatekniikkaa. 

– Suurjännitekaapeliin on nyt ensimmäistä ker-
taa integroitu jatkuva-aikainen kaapelirakenteen 
lämpötilavalvonta. Sen avulla seuraamme kaape-
lin kuormitettavuutta ja ympäristössä tapahtuvia 
muutoksia, jotka voivat lyhentää kaapelin elinkaar-
ta. Aiemmin kaapelin kuormitettavuus perustui 
teoreettisiin laskelmiin ja arvioihin. Jatkossa tiedot 
perustuvat mittaustuloksiin ja ovat huomattavas-
ti tarkempia. Tämä parantaa käytettävissä olevan 
siirtokapasiteetin arviointia niin keskeytystöiden 
suunnittelussa kuin verkon poikkeustilanteissakin.

Lämpötilavalvonnan lisäksi kaapeleihin on integ-
roitu Prysmian Groupin kehittämä ja patentoima 
osittaispurkausten Pry-Cam™ Grids -mittausjärjestel- 

Teksti LEENA KOSKENLAAKSO | Kuvat OLLI HÄKÄMIES ja DESTIA

HELEN SÄHKÖVERKKO OY RAKENNUTTAA PARHAILLAAN UUTTA 110 KV:N KAKSOISKAAPELI- 
YHTEYTTÄ HELSINGIN SUVILAHDESTA VIIKINMÄKEEN. MITTAVASSA KAAPELOINTIHANKKEESSA 
OTETAAN KÄYTTÖÖN SUOMESSA TÄYSIN UUTTA VERKONVALVONTATEKNIIKKAA. 

H
elen Sähköverkko Oy kehittää Hel-
singinniemen sähkönsiirtoverk-
koa rakennuttamalla uuden kak-
soiskaapeliyhteyden Suvilahden 
ja Viikinmäen 110 kV:n kytkinase-
mien välille. 

Kuuden kilometrin mittainen kaapeliyhteys saa-
daan käyttöön joulukuussa. 

Investointipäällikkö Markus Parviainen Helen 
Sähköverkko Oy:stä kertoo, että hankkeen toteutus- 
suunnittelu aloitettiin jo viitisen vuotta sitten. 

– Helsingin kantakaupunki on merkittävä sähkön-
kulutuskeskittymä, jonka sähkönsiirron varmuutta 

uusi yhteys nyt parantaa. Suvilahden ja Viikinmäen 
välisen kaksoiskaapeliyhteyden valmistuttua meil-
lä on kolme vahvaa sähkönsiirtoyhteyttä keskus-
ta-alueelle.

– Sähkönkulutus ei ole Helsingissä viime vuosina 
kasvanut, vaan päinvastoin hieman laskenut. Sen 
sijaan hetkittäiset, suurempaa tehoa vaativat kulu-
tushuiput ovat kasvussa, Parviainen sanoo.

SUURI JA TEKNISESTI  
AINUTLAATUINEN HANKE

Suomenkin mittakaavassa poikkeuksellisen mit-
tavassa hankkeessa katurakenteisiin asennetaan 

MITTAVA  
KAAPELOINTIHANKE 
TUO SUOMEEN  
TÄYSIN UUTTA TEKNIIKKAA

u
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JÄRJESTELMÄN 
LAATU

 VARMISTETAAN 
TESTAAMALLA  

KAAPELIT JA VARUSTEET 
YHDESSÄ.

valmistumista. Loppuosuus kasvitieteellisestä puu-
tarhasta Suvilahteen urakoidaan valmiiksi elokuun 
jälkeen, kertoo sähkötöiden johtaja, työpäällikkö 
Hannu Takala Destialta. 

Viimeisen osuuden asennukset kestävät Takalan 
mukaan kolmisen kuukautta.

Takala kertoo, että hankkeen urakointi etenee 
kahdessa vaiheessa.

– Ensimmäisessä vaiheessa kaapelireitille asen-
netaan kaksi erillistä, betonista tehtyä johtokana-
vaa. Niihin tehdään kaapeleita varten muoviputki-
tus, jonka mekaaniseksi suojaksi tulevat raskaat 
betonielementit ja -kannet. 

Tämän jälkeen päästään vetämään kaapelit joh-
tokanaviin.

Kaapelien asennuksesta vastaa Destia, kaape-
lijatkokset ja -päätteet asentaa Prysmian Groupin 
asennustiimi. 

– Prysmian toimittaa kaapelikelat suoraan työ-
maalle määrämittaisina, joten hukkametrejä ei ole 
tullut. Pituuksien mittaamisessa saa kuitenkin olla 
tarkkana. Uusien jatkospaikkojen avaaminen on kal-
lista, jos kaapeli jää 2,5 metrin syvyydessä olevassa 
putkessa liian lyhyeksi, Takala toteaa. 

HAASTEINA KELAKOOT JA KAAPELIN PAINO

Järeän suurjännitekaapelin asentamisessa haas-
teena ovat suuret kelakoot ja kaapelin paino. Yksi 
kaapelikela painaa noin 15 tonnia ja jokaisella kaa-

pelimetrillä on painoa 20,7 kiloa. 
Pikkalan tehtaalla valmistettavan, kuparijohti-

misen HXCHBMK-W6F-kaapelin poikkipinta on  
1 600 mm2  ja halkaisija 104 mm. 

– Paksun kaapelin vetäminen kaapeliputkeen vaa-
tii osaamista, jotta kaapeli ei työn aikana vahingoi-
tu, Takala huomauttaa.

Oman lisänsä asennustyölle voi tuoda sää. 
– Kahden ja puolen metrin syvyydessä ei ole rou-

taa, mutta viime talvena putket täyttyivät vedel-
lä. Se toi lisähaasteita, mutta niistäkin selvittiin 
kunnialla. 

Takala korostaa, että kaapelointiprosessi suun-
nitellaan aina etukäteen huolellisesti. Työssä seu-
rataan Prysmian Groupin toimittaman asennustau-
lukon tarkkoja kaapelinkäsittelyohjeita. 

– Omat laitteemme muun muassa mittaavat ve-

tovoimat reaaliajassa, ja toimitamme niistä sähköi-
sesti tiedot sekä Helenille että Prysmianille jokaisen 
asennetun osuuden jälkeen. Mikäli etukäteen an-
netut turvarajat kaapelivedon aikana alkavat lähes-
tyä, veto pysähtyy automaattisesti, Takala kertoo.

DESTIA PANOSTAA  
ENERGIAINFRASTRUKTUURIIN

Valtio myi kesällä 2014 Destian Ahlström Capitalille, 
joten Destia on nyt yksityisessä omistuksessa. Ta-
kalan mukaan uudet omistajat ovat luoneet taloon 
erinomaisen hengen, jonka tukemana Destia tavoit-
telee strategiansa mukaisesti kannattavaa kasvua.

– Meillä on tiettyjä keihäänkärkialueita, joissa eri-
tyisesti tavoittelemme kasvua ja menestystä. Yksi 
näistä on energiainfrastruktuuri. 

– Suvilahden ja Viikinmäen välisen kaksoiskaape-
liyhteyden rakentaminen on tällä hetkellä Suomen 
suurin ja haastavin kaapelointiurakka. Tämä on meil-
le tärkeä työ, jolla voimme osoittaa osaamisemme 
vaativien hankkeiden toteuttajana, Takala sanoo.

PRYSMIANILTA  
36 KILOMETRIÄ KAAPELIA

Prysmian Group toimittaa hankkeeseen kaapelien 
ja Pry-Cam™ Grids -mittausjärjestelmän lisäksi kaa-
pelijatkokset ja -päätteet. Jatkosten ja päätteiden 
asentamisesta vastaa Prysmianin oma asennustiimi.

– Järjestelmätoimittajana Prysmian Group pys-

Prysmian Groupin 
asentaja Seppo Ojala 
jatkaa valokuituja 110 kV:n 
voimakaapelijatkoksessa. 

Asentaja Sami Kuronen 
liittää jatkoksen metallista 
suojaputkea. 
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Kuituhitsauslaitteen 
näytössä näkyy kuitujen 

kohdistaminen. 
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P
ry-Cam™ Grids on itsenäisesti toimiva, 
jatkuvakäyttöinen mittauslaite, joka 
mittaa kaapeleiden, jatkosten, päättei-
den, muuntajien tai muiden sähköver-
kon komponenttien osittaispurkauksia 
(PD, Partial Discharge).

Laite integroidaan mitattavaan kohteeseen ja se te-
kee poikkeamista ilmoituksen esimerkiksi verkonhallin-
tajärjestelmälle. Näin huollon tai korjauksen tarve voi-
daan havaita hyvissä ajoin ja verkon yllättävät ja usein 
kalliiksi käyvät häiriöt voidaan välttää.

Pry-Cam™ Grids on osa Prysmian Groupin kehittä-
mää ja patentoimaa langatonta Pry-Cam™-konseptia, 
jossa mittalaitteita ei kytketä kohteeseen. Mitattavan 
verkon tai komponentin toimintaa ei siis tarvitse kes-
keyttää mittalaitteiden asentamiseksi tai mittauksen 
suorittamiseksi.

Pry-Cam™-mittauspalvelu on ollut käytössä kesästä 
2012 lähtien. Maailmalla mittauksia on tehty jo tuhan-
sia, Suomessakin jo lähes kaksi tuhatta. Sähköverkkojen 
lisäksi kohteena ovat olleet tuulipuistot sekä teollisuus.

Pry-Cam™-teknologian on kehittänyt italialainen 
sähkötekniikan professori Roberto Candela, joka on 
erikoistunut osittaispurkausten tutkimiseen. Prys-
mian Group kehittää Pry-Cam™-konseptia jatkuvasti.

LAITE HÄLYTTÄÄ POIKKEAMISTA

Integroitu PryCam™-yksikkö mittaa kohdetta reaaliajas-
sa PD-antureilla. Laite analysoi tapahtumat ja tallen-
taa tulokset jokaisesta hetkestä omaan SSD-muistiin-
sa. Tulosten perusteella voidaan täsmällisesti sanoa, 
johtuvatko poikkeamat ulkoisista tekijöistä vai järjes-
telmän sisäisistä syistä. 

Laite tekee hälytyksen poikkeamista LAN- tai GPRS-
yhteyden välityksellä halutulle monitorointijärjestel-

mälle. Laitetta voi etäohjata ja mittaustuloksia tark-
kailla myös internetin kautta.

VALOKUIDULLA TIEDOT HELEN  
SÄHKÖVERKON KÄYTTÖKESKUKSEEN

Suvilahden ja Viikinmäen välisessä kaapeliyhteydessä 
PD-anturit on asennettu jokaiseen crossbonding-jat-
kokseen. Kaapeleissa on myös tiedonsiirtoa varten da-
tayhteydet, joiden avulla saadaan tieto kaapelin läm-
pötiloista käyttökeskukseen. n

Pry-Cam™ Grids -laite toimii itsenäisesti ja jatkuva-aikaisesti. Se tekee 
poikkeamista ilmoituksen esimerkiksi verkonhallintajärjestelmälle. 

SUVILAHDEN JA VIIKINMÄEN VÄLISEEN KAAPELIYHTEYTEEN INTEGROITU PRY-CAM™ GRIDS 
-MITTAUSJÄRJESTELMÄ HAVAITSEE SÄHKÖVERKON KOMPONENTTIEN OSITTAISPURKAUKSET JA 
ILMOITTAA NIISTÄ REAALIAJASSA HELEN SÄHKÖVERKON VERKONHALLINTAJÄRJESTELMÄLLE. 

PRY-CAM™ GRIDS MITTAA 
SÄHKÖVERKON KUNNON 
ILMAN KYTKENTÖJÄ

tyy kaapeleiden lisäksi takaamaan kaapelivarusteiden 
laadun ja antamaan takuun työstään. Otamme vastuun 
koko kaapelijärjestelmästä ja annamme useamman vuo-
den lisätakuun tekemällemme asennukselle. Haluamme 
varmistaa asiakkaillemme, että järjestelmä vastaa laatu-
vaatimuksiamme, Olli Anttonen sanoo. 

– Järjestelmän laatu ja luotettavuus varmistetaan myös 
testaamalla kaapelit ja varusteet yhdessä. 

Kuuden kilometrin mittainen kaksoisyhteys toteute-
taan kolmivaihejärjestelmänä. 

– Järjestelmä rakennetaan asentamalla kolme kuuden 
kilometrin pituista kaapeliosuutta vierekkäin kahteen 
rinnakkaiseen linjaan. Kaapeloinnin kokonaispituus, 36 
kilometriä, muodostuu siis kuudesta kuuden kilometrin 
osuudesta, Anttonen kertoo.

JATKOKSILLA PAREMPI KUORMITETTAVUUS 

Kaapeliyhteydessä käytettävät kaapelijatkokset ovat 
Click-fit-varusteita eli CFJ-123-OF-jatkoksia ja CFJX-123-OF-
crossbonding-jatkoksia. 

– Kosketussuojien crossbonding-järjestelmällä paran-
netaan linjan kuormitettavuutta. Ilman crossbonding-jat-
koksia kaapelin poikkipinnan pitäisi olla suurempi, Ant-
tonen toteaa.

Linjaan asennetaan kaikkiaan 12 päätettä ja 66 kaape-
lijatkosta, joista 12 on crossbonding-jatkoksia. Kaapeli-
päätteet ovat GIS (Gas Insulated Switch Gear) -päätteitä.

– Lisäksi toimitamme linjaa varten kahdeksan kytkentä-
koteloa, joiden avulla toteutetaan kaapeleiden kosketus-
suojien ristiinkytkentä crossbonding-jatkoksissa. Kosketus-
suojien ristiinkytkentä parantaa linjan kuormitettavuutta. 

PryCam™-mittauksia  
on tehty Suomessa jo  
lähes kaksi tuhatta sähkö-
asemilla, teollisuudessa  
ja tuulipuistoissa.

Andrei Mehiläinen (vas.) 
ja Sami Kuronen asentavat 
voimakaapelin jatkosta. 
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nessä. Kasvun puolesta puhuu myös Suomen pinta-ala. 
Suurin piirtein Suomen kokoisessa Saksassa on noin  
30 000 tuulivoimalaa ja yli 80 miljoonaa asukasta.

– Tarkoitus ei ole täyttää Suomea tuulivoimaloilla, 
mutta teoriassa tekninen potentiaali on ihan valtava.

ALA VALMIINA INVESTOINTEIHIN

Tuulivoiman kasvuun viittaavat Mikkosen mukaan myös 
lukuisat hankkeet, jotka ovat vireillä, vaikka tulevasta 
tuen muodosta ei ole vielä tietoa – puhumattakaan säh- 
kön hinnasta.

– Jos hankesuunnittelun aloittaa nyt, lupapäätöksen 
saa tavallisesti noin 3–5 vuoden kuluttua, Mikkonen toteaa.

Ennen päätöstä selvitetään tuulivoimalan vaikutuk-
set niin kasveihin, eläimiin kuin ihmisiinkin. Äänen le- 
viämisen lisäksi tutkitaan jopa voimalan pyörivien lapo-
jen heittämiä varjoja, jotka voivat räpsytellä hermostut-
tavasti lähitalojen pihassa. 

– Tuulivoiman vastustajat nousevat usein esille jul-
kisessa keskustelussa. Kyselytutkimuksissa valtaosa 
ihmisistä kuitenkin suhtautuu tuulivoimaan myöntei-
sesti, myös silloin, kun kysytään lähistölle suunnitteilla 
olevasta tuulipuistosta, Mikkonen sanoo.

Rahoittajia tuulivoima on houkutellut perinteisen 
energiakentän ulkopuoleltakin. Tuulivoiman tuottajaksi 
kun voi ryhtyä melkeinpä kuka tahansa: suuri sähkönkäyt- 
täjä tai jopa tavallinen kansalainen sijoitusyhtiön rahas- 
ton kautta.

– Parin viime vuoden aikana Suomeen rakennetuista 
voimaloista noin 90 prosenttia on suomalaisomistuksessa.

SUOMALAISET KOMPONENTIT MAAILMALLE

Teknologian osalta Suomen tuulivoimalat ovat Mikkosen 
mukaan lähes sataprosenttisesti eurooppalaisia. Koko-
naisten voimaloiden toimittajat ovat pääasiassa saksa-
laisia ja tanskalaisia.

U
usiutuvalle energialle on vuodesta 2011 
saakka myönnetty tuotantotukea syöttö-
tariffin muodossa. Tuolloin tuottajille siis 
taattiin määrätty hinta myymästään säh-
köstä. Tuulivoimalahankkeet lähtivät no-

peasti vauhtiin, ja viime vuodesta tuli ennätysvuosi yli 
puolen miljardin euron investoinneilla. 

Nyt Suomessa on 387 tuulivoimalaa eli yksittäistä tor-
nia lapoineen, ja niiden kapasiteetti on 1 000 megawattia.

– Rakentaminen jatkuu voimakkaana tämän ja ensi 
vuoden. Voimaloiden lukumäärä ja yhteiskapasiteetti 
tuplaantuu, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toi-
minnanjohtaja Anni Mikkonen. 

Tähän hänen ennusteensa pysähtyy, sillä vuonna 2018 
tuulivoimalat putoavat pois syöttötariffijärjestelmästä. 

– Syöttötariffi loi uuden alan ja auttoi muun muassa 
viranomaisia kehittämään prosessejaan sujuviksi. Nyt täl-
laisen syöttötariffin aika on kuitenkin auttamattomasti 
ohi. Seuraavan tukimekanismin pitää olla markkinaeh-
toisempi ja kustannustehokkaampi, Mikkonen toteaa.

SUOMEEN MAHTUU TUULIVOIMAA

Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa tuulivoiman 
vuosittaiseksi tuotantotavoitteeksi on asetettu noin 9 
terawattituntia vuoteen 2025 mennessä. Viime vuonna 
tuulella tuotettiin Suomessa sähköä 2,3 TWh, joka vas-
taa reilua puolta Helsingin vuosittaisesta sähkönkulu-
tuksesta. Mikkonen arvioi, että Suomeen sopisi helposti 
Ruotsin taso, 15 TWh vuodessa, eikä se vaatisi hänen 
mukaansa edes uutta säätövoimaa tuulettomia päiviä 
paikkaamaan. 

– Jossain vaiheessa myös kulutusjousto kehittyy niin, 
että sähkönkulutus voi joustaa tarjonnan mukaan ilman, 
että mukavuus kärsii, Mikkonen sanoo. 

Muun muassa siksi hän uskoo, että Suomeen mah-
tuisi peräti 30 TWh:n vuosituotanto vuoteen 2030 men-

 | MUOTOKUVASSA |

TUULIVOIMAN MÄÄRÄ KAKSINKERTAISTUU SUOMESSA SEURAAVAN KAHDEN 
VUODEN AIKANA. MITÄ SEN JÄLKEEN TARKALLEEN TAPAHTUU, ON EPÄSELVÄÄ 

JOPA SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYKSEN TOIMINNANJOHTAJALLE,  
ANNI MIKKOSELLE. KASVUUN HÄN KUITENKIN USKOO.

LISÄÄ VOIMAA 
TUULESTA

Teksti MARIANNA SALIN | Kuva JUHA SORRI

– Suomessa on kuitenkin hyvin paljon komponenttien 
kehitystä ja valmistusta. Monen yrityksen tuotteista 90–
100 prosenttia lähtee vientiin ja osa palaa voimaloiden 
sisällä takaisin Suomeen, Mikkonen kertoo. 

Hän viittaa muun muassa vaihteisiin, generaattoreihin 
ja lentoestevaloihin. Suomalaisvoimin rakennetaan myös 
perustuksia ja torneja, ja esimerkiksi Prysmian Groupin 
tehtaalta Pikkalasta toimitetaan merikaapeleita niin 
suomalaisiin kuin ulkomaisiinkin merituulipuistoihin. 

Mikkonen korostaa suomalaista osaamista myös sii-
nä, miten vaihteleva ja hajautettu tuotanto sovitetaan 
yhteen sähkön jakelun ja kulutuksen kanssa.

Lähivuosina Suomessa lanseerataan myös jääolosuh-
teisiin suunniteltua voimalateknologiaa. Suomen Hyöty- 
tuuli Oy rakennuttaa Porin edustalle Tahkoluotoon kym-
menen voimalan merituulipuiston, joka on maailman en-
simmäinen vaativiin jääolosuhteisiin suunniteltu merituu-
lipuisto. Tuulipuiston merikaapeli valmistetaan Prysmian 
Groupin Pikkalan tehtaalla.

Mikkosen mukaan lupia haetaan yhä suuremmille tuu- 
lipuistoille. 

– Meillä alkaa olla jo tuulipuistohankkeita, joissa on 
useampi kymmenen voimalaa. Maailman mittakaavassa 
se on toki pientä.

INNOSTAVA TYÖ OPTIMISTIEN JOUKOSSA

Kun Mikkonen puhuu tuulivoimasta, yhdistyvät tekniik-
ka, talous ja ympäristö sulavaksi paketiksi. Tähän häntä 
on valmistellut muun muassa koulutus. Mikkonen opis-
keli aluksi biologiaa ja ympäristötieteitä. Toisen maiste-
rin tutkintonsa hän suoritti kauppatieteistä. 

– Keskityin ympäristöjohtamiseen ja uusiutuvaan 
energiaan.

Toiminnanjohtajan työssä kohtaavat tiukka fakta ja 
ihmiset. Yhdistelmä tuottaa välillä yllätyksiä.

– Olin aina luullut, että me suomalaiset olemme pes-
simistejä. Nämä vuodet ovat opettaneet minulle, että 
Suomessa on sittenkin paljon optimismia, ainakin tällä 
alalla, Mikkonen sanoo. 

Tuorein esimerkki ajoittuu viime kesään, kun uutinen 
syöttötariffin alasajosta tuli.

– Porukalta putosivat ensin hanskat, ja kesä kului. 
Mutta syksyllä sitten todettiin, että ilmastonmuutos on 
yhä pysäytettävä – ja siihen tarvitaan Suomessa myös li- 
sää tuulivoimaa, samoin kuin muutakin uusiutuvaa ener-
giaa. Osa käynnisti hankkeittensa YVA:n eli ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettelyn uudestaan, ja osa on 
aloittanut talven aikana ihan uusiakin hankkeita. n

Anni Mikkonen  
uskoo, että Suomeen  

mahtuisi jopa  
30 TWh:n vuosittainen 
tuulivoiman tuotanto.

ANNI MIKKONEN
u  Suomen Tuulivoimayhdistyksen 
toiminnanjohtaja vuodesta 2009. 
Sitä ennen ympäristö- ja energia-
puolen koulutuksen suunnittelija  
ja koordinaattori eri oppilaitoksissa
u  Maisterin tutkinto ympäristö- 
tieteistä ja kauppatieteistä
u  Teini-ikäinen tytär ja poika
u  Vastapainona sosiaaliselle työlle 
toimivat juoksulenkit metsässä koi-
ran kanssa, perheen oman hevosen 
hoitaminen ja kirjojen lukeminen
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Teksti ILKKA RANTA-AHO | Kuvat ARI NAKARI

SATOJA  
KILOMETREJÄ  
KUITUA SAIMAAN 
RANNOILLE 
SAIMAAN KUITU RAKENTAA PARHAILLAAN OMAA VALOKUITUVERKKOAAN TAIPALSAARELLE JA 
SAVITAIPALEELLE ETELÄ-KARJALAAN. KOLMELLE TAAJAMA-ALUEELLE JA RUNKOVERKKOIHIN ON JO 
TEHTY 200 KILOMETRIÄ KUITUKAAPELIOJAA, JA KAHDEN SEURAAVAN VUODEN AIKANA KAAPELIA 
VEDETÄÄN MONIN VERROIN KUNTIEN LAAJOILLE HAJA-ASUTUSALUEILLE. 

 S
aimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Tai-
palsaaren kuntien omistama voittoa ta-
voittelematon valokuituverkkoyhtiö, jo-
ka perustettiin kesällä 2015. Kumpikin 
kunta on jo investoinut valokuituverk-
koon lähes miljoona euroa. Tavoitteena 

on rakentaa kuntiin valokuituverkko, joka on mahdol-
lisimman monen asukkaan ja mökkiläisen saatavilla. 
Internet-operaattoripalvelut Saimaan Kuidun asiak-

Saimaan Kuitu on edelläkävijä näin laajan oman 
kuituverkon rakentamisessa, ja hankkeen edisty-
mistä seurataan tarkasti monessa kunnantalossa 
ympäri Suomea.

Lähtökohdat ovat sikäli erinomaiset, että Sai-
maan Kuitu sai vetäjäkseen todellisen laajakaista- 
ja valokuituasiantuntijan, muun muassa 40 vuotta 
Soneran  kaapelitekniikassa ja myynnissä työsken-
nelleen Tuomo Puhakaisen. Puhakainen tuntee 
valokuitujärjestelmät läpikotaisin niin teoriassa 
kuin käytännössäkin.

TAAJAMIIN JA RUNKOREITTEIHIN  
JO YLI 200 KILOMETRIÄ KUITUA

Tuomo Puhakainen kertoo, että viime vuonna kui- 
dutettiin osittain kolmen taajaman alueita Taipal-
saaren kirkonkylässä, Saimaanharjulla ja Savitai- 
paleen keskustassa. Lisäksi tehtiin runkoverkko-
yhteyksiä Taipalsaaren ja Savitaipaleen välillä se- 
kä Savitaipaleelta Mikkelin rajalle asti. Kaapeliojaa  
tehtiin maahan noin 200 kilometriä. Suurin osa va- 
lokaapeleista saatiin yhteiskaapeliojiin energia- 
yhtiön ja teleoperaattorin kaapelien kanssa.

– Haja-asutusseudulle ulottuva hanke on alkanut 
runkoverkkojen rakentamisella. Teiden varsilla ihmi-
set näkevät, että nyt tapahtuu. Näin saadaan myös 
keskustelua käyntiin, Puhakainen sanoo.

Kuntien tarjoama hankepääoma valokaapeli- 
verkon rakentamiseen kattaa noin 10 prosenttia ko-
ko hankkeen kustannuksista. Suurin osa, noin 60 
prosenttia, tulee tukena EU:n maaseuturahastosta.  
Loput 30 prosenttia on tarkoitus kattaa asiakkailta  
perittävillä liittymismaksuilla.

Maaseuturahaston tuki on määräaikainen. Savi-
taipaleella tuki päättyy elokuussa 2017, Taipalsaa-
ressa pari kuukautta myöhemmin. Niinpä Saimaan 
Kuidulla on tarjota asiakkaille melkoinen erikois-
tarjous: kun teet sopimuksen nyt, saat liittymän  
1 990 eurolla. EU-tuen loppumisen jälkeen hinta on 
liittymän rakentamisesta aiheutuvien todellisten 
kustannusten mukainen eli jopa 4 000–8 000 eu-
roa riippuen asiakkaan etäisyydestä runkoverkko-
kaapeleihin.

Saimaan Kuidun normaaliliittymä tarjoaa sadan 
megan yhteyden. Gigabittinenkin liittymä löytyy 
jo hinnastosta.

PRYSMIAN GROUPIN KAAPELIT  
VASTASIVAT TIUKKOIHIN HAASTEISIIN 

Taajamissa valokuituyhteydet vedetään rakennet-
tavien valokuitureittien varsilla kaikille kiinteistöille. 

– Haja-asutusalueella tilanne on toinen. Valo-
kuituyhteydet rakennetaan vain liittymän tilan-
neille asiakkaille. 

– Kaapelit asennetaan teiden varsille joko au-
raamalla tai perinteisesti kaivamalla. Kummassa- 
kin tapauksessa kaapelit joutuvat tavallista kovem- 
malle rasitukselle, Tuomo Puhakainen toteaa.

Niinpä Saimaan Kuidun tarjouspyyntö kaape-
livalmistajille oli rajattu paljon tavanomaista tiu-
kemmin. 

– Tarjouspyynnössä oli kolme erityisen tärkeää 
vaatimusta, joihin toimittajan oli pystyttävä vas-
taamaan: kaapelien veto- ja puristuslujuus, kylki-
oton mahdollistava rakenne ja metallittomuus, 
Puhakainen tiivistää.

Saimaan Kuitu tarvitsee urakkaan niin metallil- 
la suojattuja kuin metallittomiakin kaapeleita, sa- 
moin aurattavaksi soveltuvia ja kaivamalla asen- 
nettavia kaapeleita.  

– Kaikkia myös useassa koossa, Puhakainen tar- 
kentaa.

Tiukat vaatimukset pudottivat monta kaapeli-
toimittajaa ulos kilpailusta.

– Tarjouksia tuli Suomen lisäksi esimerkiksi Kii-
nasta, Espanjasta ja Englannista, Puhakainen mai-
nitsee.

Hankinta piti kilpailuttaa EU-laajuisesti, sillä 
unionin sisällä sovittu 204 000 euron kansallinen 
hankintaraja ylittyi.

– Vaatimuksiimme pystyi vastaamaan vain kaksi 
kaapelitoimittajaa – Prysmian Group oli parempi.

LAATU JA HELPPO  
ASENNETTAVUUS AVAINASEMASSA

– Veto- ja puristuslujuusvaatimuksemme kaape-
leille olivat tiukemmat kuin viestintäviraston A-ka-
tegoriassa. Tämä on käytännön sanelema vaati-
mus. Me rakennamme haja-asutusalueilla, missä 
teitä aurataan ja lanataan erittäin paljon. Kaapelei- 
den pitää olla todella laadukkaita ja kestää myös 
esimerkiksi roudan liikuttamien kivien paine.

Joustava, kylkioton mahdollistava rakenne oli 
yksi Saimaan Kuidun ehdottomista vaatimuksista. 

– Prysmian Groupin FlexTube®-kaapelin kuidut 
ovat halkaisijaltaan erittäin pienissä, joustavasta 
muovimateriaalista valmistetuissa mikromoduu-

kaille tarjoaa Blue Lake Communications Oy.
– Nykyaikana tämä on aivan keskeinen infrastruk-

tuurihanke, verrattavissa siihen, kun sähkö aikanaan 
tuotiin maaseudulle, sanoo Savitaipaleen kunnanjoh-
taja Tapio Iso-Mustajärvi.

– Monet palvelut siirtyvät verkkoon ja uusia palve-
luja syntyy koko ajan. Kun nopeat ja luotettavat yh-
teydet saadaan kaikkien kuntalaisten ulottuville, maa-
seutu siirtyy nykyaikaan.

Kahden seuraavan vuoden 
aikana kuntien haja-
asutusalueille vedetään satoja 
kilometrejä kuitua. 
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– halogeenittomat kaapelit

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

www.prysmiangroup.fi

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

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

Säästää aikaa ja rahaa. Valinta on helppo. 

leissa. Taipuisat mikromoduulit on helppo kuoria, 
mikä helpottaa kylkioton tekemistä ja nopeuttaa 
asennusta. Myös yksittäisen kuidun kylkiotto on-
nistuu helposti. 

–  Voimme ottaa jopa 432-kuituisesta runko-
kaapelista tilaajakaapeleita varten vain sen verran 
kuituja kuin tarvitaan. 

– Tarjouspyynnössä edellytettyjä metallittomia, 
aurattavaksi soveltuvia valokaapeleita ei monel-
la valmistajalla ollut tarjota. Tässä urakassa niitä 
kuitenkin tarvitaan: tämän vuoden alussa voimaan 
tulleen SFS-standardin mukaan keskijännitekaa-
pelin kanssa samaan kaivantoon asennettavassa 
valokaapelissa ei saa olla lainkaan metallia. Mikäli 
kaivinkone kaivaa keskijännitekaapelin rikki ja kau-
ha osuu samalla valokuituun, valokaapeli toden-
näköisesti sulaa aika pitkältä matkalta.

30 KILOMETRIÄ KAAPELIA  
YHDELLE ASIAKKAALLE

Tuomo Puhakaisen mukaan uuden kuituverkon 
tärkein yksittäinen ominaisuus on valokuituver-
kon osoitekuitujärjestelmä. Kummassakin kun-
nassa on tähtimäisen valokuituverkon viestiasema, 

josta lähtee yksi kuitu jokaiseen asiakastalouteen 
ja kaksi asiakasyrityksiin. 

– Ja nimenomaan niin, että asiakkaan kiinteis-
tön ja Saimaan Kuidun viestiaseman välillä ei ole 
aktiivisia komponentteja. Tämä on operaattorin 
kannalta merkittävä asia, sillä ylläpitokustannuk-
set jäävät olemattomiksi.

Koska kuituverkossa ei ole ylimääräisiä aktii-
vikomponentteja, ei tarvita myöskään jakokaap-
peja, jotka olisivat alttiina esimerkiksi aurausva-
hingoille. Kaikki jatkokset ovat maan alla, ja ne 
tehdään muun muassa Prysmian Groupin perin-
teisillä XOK-jatkoksilla.

RAKENTAMINEN JATKUU

Toukokuussa käynnistyvässä kuituhankkeen kakkos-
vaiheessa suunnataan myös harvaan asutuille alueil- 
le toden teolla. Tämän ja ensi vuoden aikana vede-
tään kaapelia monin verroin laajemmalle alueelle 
kuin viime vuonna valmistuneessa ykkösvaiheessa. 

– Yksittäisen asiakkaan valokuitukaapelin pi-
tuus voi olla jopa 30 kilometriä. 

Hankealueilla on potentiaalisia kotitalous- ja yri-
tysasiakkaita noin 2 000. Kaikkiaan kahden kun-

nan alueella olisi mahdollisia asiakastalouksia noin 
10 000. Tuomo Puhakainen sanoo, että tavoitteena 
on saada kuituverkon asiakkaiksi puolet vakituisista 
talouksista ja viidennes vapaa-ajan kiinteistöistä.

Saimaan Kuidun päämääränä on tuoda nykyai-
kaiset palvelut kaikille kuntalaisille, mutta yksi toi-
sensuuntainen periaatepäätös on jouduttu teke- 
mään. Saariin, joissa ei ole tieyhteyttä, kuitua ei 
ainakaan toistaiseksi vedetä.

Ja vaikka aivan kaikki kuntalaiset eivät pystyisi 
liittymään kuituverkon asiakkaiksi, Taipalsaaren ja 
Savitaipaleen kunnat pitävät huolen siitä, että tie-
to uudesta verkosta saavuttaa jokaisen talouden.

– Myyjät kiertävät talosta toiseen kertomassa 
kuituverkosta ja esimerkiksi sen paremmista omi-
naisuuksista mobiililaajakaistaan verrattuna, kun-
nanjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi kertoo. n

Savitaipaleen kunnanjohtaja Tapio 
Iso-Mustajärvi (vas.), Saimaan Kuidun 
projektipäällikkö Kari Kotirinta ja 
toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen 
pitävät valokuituhanketta erittäin 
tärkeänä kunnille. 

SAIMAAN  
KUIDUN MOTTO ON:   

TURVAA  
TULEVAISUUTTASI  

– VALITSE VALOKUITU!



Y
hä vähemmän muualta tuotuja 
fossiilisia polttoaineita, tilalle ko-
timaisia ja uusiutuvia. Tämä ta-
voite on myös pirkanmaalaisella 
Nokianvirran Energia Oy:llä. Pari 
vuotta sitten perustetun energia-

yhtiön omistavat Leppäkosken Sähkö, Nokian Ren-
kaat ja SCA Hygiene Products.

Nokianvirran Energian hankkeessa ei suotta ai-
kailtu. Uusi biohöyrykattila aloitti toimintansa huh-
tikuussa, vain vajaa puolitoista vuotta sen jälkeen, 
kun asiasta oli päätetty ja rakentaminen aloitettu.

Nokianvirran Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka 
Vierimaa kertoo tyytyväisenä, että urakka eteni 
kaikin puolin mallikkaasti ja valmistui noin kolme 
viikkoa etuajassa.

– Isoja yllätyksiä ei ollut kuin korkeintaan se, et-
tei isoja yllätyksiä tullut, hän vitsailee.

Uusi, lämpöteholtaan 68 MW:n biohöyrykattila 

tuottaa kaukolämpöä Leppäkosken Lämmön kauko- 
lämpöasiakkaille sekä prosessihöyryä SCA Hygiene 
Productsin paperitehtaalle ja Nokian Renkaiden 
tehtaalle.

KOTIMAISET POLTTOAINEET  
KORVAAVAT MAAKAASUA 

Nokianvirran Energian hanke on tarkoittanut uutta 
hyvää pitkäksi listaksi asti. 

Ensinnäkin se tiesi runsaasti töitä Pirkanmaalle. 
– Täällä oli paikan päällä urakoimassa parhaim-

millaan 225 ihmistä, mutta keskimäärinkin vuoden 
verran työntekijöitä oli päivittäin noin 120–130. Koko 
rakentaminen työllisti noin 200 henkilötyövuoden 
verran, Jukka Vierimaa kertoo. 

Myös suunnittelu ja alihankinta työllistivät lukui-
sia ihmisiä, ja välillisesti laitoksen polttoaineen han-
kinta työllistää yli sata ihmistä. Ja kaikki tuo hyöty 
jää nyt Suomeen – onhan polttoainekin kotimaista.

Kotimaisen puuperäisen polttoaineen lisäksi uu-
si laitos käyttää SCA:n valmistaman pehmopaperin  
sivutuotteita kuten biolietettä ja kuitusavea.

– Korvaamme nyt kotimaisilla polttoaineilla  
muualta tuotavaa maakaasua. Tarkoituksena on 
varmistaa vakaa energiansaanti ja vakaa hinta  
pitkälle tulevaisuuteen, Vierimaa kertoo.

Samalla päästään vähentämään kasvihuone-
päästöjä. 

– Nyt hiilidioksidipäästöt vähenevät 60 000–  
80 000 tonnilla vuodessa. 

Leppäkosken Sähkölle uusi kattila tarkoittaa sitä, 
että kaukolämmön tuotannossa ensi vuoden aika-
na biopolttoaineiden osuus on jo 80 prosenttia sen 
käyttämistä polttoaineista. Puun osuutta yhtiö on 
onnistunut jo kolmen viime vuoden aikana nosta-
maan 3 prosentista 33 prosenttiin. Vedyn osuus kau-
kolämmön tuotannossa on noussut samana aikana 
4 prosentista 18 prosenttiin. u

ONKO VOIMALAITOSURAKASSA MAHDOLLISTA, ETTÄ HANKE ETENEE 
AIVAN SUUNNITELMIEN MUKAAN JA VALMISTA TULEE ETUAJASSA? KYLLÄ 
VAIN – HYVÄSTÄ ESIMERKISTÄ KÄY NOKIANVIRRAN ENERGIAN UUDEN 
HÖYRYLÄMPÖKESKUKSEN URAKOINTI PIRKANMAALLA.

KAIKIN PUOLIN 
MALLIKAS URAKKA 

Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuvat ARI KORKALA
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NOKIANVIRRAN ENERGIA OY 
u	 Leppäkosken Sähkön, Nokian  

Renkaiden ja SCA Hygiene Productsin 
omistama energiayhtiö.

u	Yhtiön uusi höyrylämpökeskus  
tuottaa prosessihöyryä ja kauko- 
lämpöä omistajilleen. Teholtaan  
68 MW:n laitos korvaa maakaasuun 
perustuvaa energiantuotantoa ja  
lisää kotimaisten ja paikallisten  
energianlähteiden käyttöä.

u Uusi laitos rakennettiin olemassa 
olevan voimalaitoksen yhteyteen. 
Hankkeen kustannukset olivat  
45 miljoonaa euroa.

Uusi höyrylaitos  
rakennettiin vanhan 

voimalaitosrakennuksen 
sisään, sillä Museovirasto 

kielsi vanhan  
tehdasrakennuksen 

purkamisen. 

Tampereen Automaatiosähkön 
asentajat Ari Ohralahti ja 

Kasperi Liettilä pujottavat 
prosessisähköistyksen kaapeleita 

keskuksen nousukuiluun, jotta kytkijä 
pääsee tekemään oman työnsä. 
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– Olemme tehneet määrätietoisesti töitä pääs-
töttömän tuotannon eteen, Vierimaa sanoo.

UUSI HÖYRYLAITOS VANHAN 
VOIMALAITOKSEN SISÄÄN

Yksi höyrylämpökeskuksen rakentajista oli sähkö-
urakoinnista vastannut Tampereen Automaatiosäh-
kö. Yrityksen henkilökuntaa oli urakan kiireisimpinä 
aikoina paikalla kolmisenkymmentä. 

Toimitusjohtaja Matti Kulmala toteaa, ettei urak-
ka sinänsä ollut Automaatiosähkölle poikkeukselli-
nen, mutta aiemmista se erosi erittäin tiukan aika-
taulun takia. Omaperäiseksi urakan teki myös se, 
että uusi höyrylaitos rakennettiin vanhan voimalai-
tosrakennuksen sisään. 

– Museovirasto kielsi vanhan voimalaitosraken-
nuksen purkamisen, joten uusi biohöyrykattila ra-
kennettiin vanhan tiilirakennuksen sisälle.

Tampereen Automaatiosähkön urakka alkoi viime 
syyskuussa, hieman etuajassa, sillä paikan päälle 
haluttiin mennä heti alussa pienellä porukalla. Näin 
päästiin varmistamaan, että urakka voidaan hoitaa 
sujuvasti ja aikataulussa.

Tiukasti aikataulutetut projektit tarkoittavat ko-
vaa haastetta myös suunnittelulle. Projektipäällikkö 
Petri Kehusmaa Tampereen Automaatiosähköstä 
huomauttaa, että hankkeissa on opittu joustamaan. 

Töitä tehdään silloin kun niitä on ja vapaita pidetään 
löysempinä aikoina. 

KAAPELIT PAIKALLEEN TÄSMÄLLISESTI

Kulmala ja Kehusmaa ovat tyytyväisiä siihen, että 
kaapeliasennukset sujuivat jouhevasti koko urakan 
ajan. Noin 95 prosenttia uuden höyrylaitoksen kaa-
peleista toimitti Prysmian Group, joka on Tampereen 
Automaatiosähkölle tuttu yhteistyökumppani. 

Kaapelitoimittajan valinnassa painoivat niin toi-
mitusvarmuus, tuotteiden laatu kuin kilpailuky-
kyinen hintakin. 

– Kaikki toimi erinomaisesti SLO:n täsmällisiä kaa-
pelitoimituksia myöten, Kehusmaa sanoo.

Uuteen laitokseen vedettiin yli 80 kilometriä kaa-
peleita. SLO toimitti työmaalle muun muassa voi-
makaapeleita, instrumentointi- ja ohjauskaapeleita 
sekä halogeenittomia asennusjohtoja. 

– Laaja repertuaari ja useita eri poikkipintoja, Ke-
husmaa summaa kaapelitilaukset. 

Kaapeleita tilattiin työmaalle useaan otteeseen, 
sillä tarvittavaa määrää oli vaikea arvioida tarkkaan 
etukäteen eikä hukkapätkiä haluttu hankkia. 

– Meille oli tärkeää, ettei kertaakaan tarvinnut 
jäädä odottelemaan, vaan tuotteet saatiin heti, kun 
niitä tarvittiin. Ennen kaapelitoimittajan valintaa tie- 
dustelimme saatavuutta eri toimittajilta. Tämä oli 
välttämätöntä varmistaa etukäteen, sillä kiireises-
sä urakassa toimitusvarmuus on ratkaisevan tär- 
keää, Kulmala ja Kehusmaa sanovat.

– On erittäin tärkeää, että kaapelitoimittaja on 
ajan hermolla ja yhteistyö sujuu. Prysmian Group 
teki kaikkensa, että onnistumme urakassa, Kehus-
maa sanoo.

Kehusmaa on ollut alalla parisenkymmentä vuot-
ta. Merkittävimmäksi alan muutokseksi hän nimeää 
aikataulut: aiemmin urakoille annettiin enemmän 
aikaa.

– Jotta erittäin kilpailluista ja kiireisistä urakoista 
selvitään kaikella kunnialla, on koko toimitusketjun 
osattava työnsä, eikä ketjussa voi olla aukkoja, Ke-
husmaa korostaa.

– Olen meidän osuuteemme tässä hankkeessa to-
della tyytyväinen – kyllä sitä kehtaisi esitellä isom-
mallekin porukalle, Kehusmaa sanoo. n

UUTEEN LAITOKSEEN 
VEDETTIIN 

YLI 80 KILOMETRIÄ 
KAAPELEITA.

– Laaja repertuaari ja useita  
eri poikkipintoja, summaa 

Tampereen Automaatiosähkön 
Petri Kehusmaa (vas.) kaapeli-

tilaukset. Matti Salomaa  
kytkee prosessisähköis- 

tyksen kaapeleita. 

www.prysmiangroup.fi

Laajasta valikoimastamme kaikki sisäverkon tietoliikenne- 
kaapelit asuin-, toimitila- ja teollisuuskiinteistöihin.

Yleiskaapelointijärjestelmän kategorioiden  6, 6A, 7, 7A ja 
8.2 -kupariparikaapelit UC400, UC500, UC900, UC1200,
UC1500 ja UC COMPACT; ulkoasennuksiin SuperCAT 6 -tuo-
teperhe, sisä- ja ulkoasennuksiin SuperCAT 7 sekä vaativiin 
olosuhteisiin esim. öljynkestoinen ToughCAT 7 MUD sekä 
palonkestoinen Firetuf DATA.

Sisäverkon runkokaapelointiin DrakaHybrid-yhdistelmä-
kaapelit myös valmiiksi päätettyinä sekä Verticasa- 
kaapelointijärjestelmä ja antenniverkon kaapelointiin 
Tellu 13 ja Tellu 7. Valokaapelit sisä- ja ulkokäyttöön 
(FTMSU, FZOMSU-SD, FYORMSU, FY2RMSU-FT) sekä 
datakeskuksiin UC Fibre ja UC Future -tuoteperheet.  
 
Standardit täyttävät, luotettavat ja yhteensopivat  
ratkaisut – kaikki kaapelit Prysmian Groupilta.

Kaikki tiedonsiirtokaapelit kiinteistön sisäverkkoihin

UC-tuoteperheet
Kategoria 6, 6A, 7, 7A ja 8.2

Hybridikaapelit
DrakaHybrid + Tellu 13
DrakaHybrid CAT6 + 4xBBXS  F8
DrakaHybrid CAT6 + 4xBBXS

Sisä- ja ulkovalokaapelit 
FTMSU, FYORMSU,  
FZOMSU-SD, FY2RMSU-FT 

Antenniverkon kaapelit
Tellu 13, Tellu 7 GHF, Tellu 7

Ulkokaapelit 
SuperCAT 6, SuperCAT 6 ALPE
Sisä- ja ulkokaapeli
SuperCAT 7 

Erikoiskaapelit 
ToughCAT 7 
ToughCAT 7 MUD
Firetuf DATA 
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T
ieto- ja mobiililiikenne kasvavat vauhdilla, 
jonka kiihtyvyyttä emme osaa tänä päivänä 
edes ennustaa, toteavat tuoteryhmäpäällik-
kö Hannu Väätämöinen ja myyntipäällikkö 
Juha-Pekka Rissanen Prysmian Groupista.

Tiedostokoot ja nopeudet kasvavat, mikä vaatii 
myös kaapeleilta yhä suurempaa kapasiteettia.

– Toimisto-, liike- ja julkisissa tiloissa aiemmin käy-
tetty 1 Gbit/s siirtonopeus on jo aivan liian hidas. Muun 
muassa langattomat WLAN-verkot ja monet muut  
sovellukset vaativat käytännössä siirtonopeudeksi  
10 Gbit/s sekä suojatun, EA-luokan kaapeloinnin,  
Väätämöinen toteaa.

Väätämöinen on pitkään toiminut tietoverkkokaape-
leista vastaavana teknisenä asiantuntijana. Rissasen 
toimenkuva on laajentunut teletuotteiden myynnistä 
myös tietoverkkokaapeleiden myyntiin ja markkinoin-
tiin, kattaen nyt kaikki teletuotteet.  

– On hienoa nähdä asioita laajemmalta pohjalta,  
oppia uutta ja kehittyä, Rissanen sanoo.

SUOJATUSTA KAAPELISTA EI HÄIRIÖITÄ
Prysmian Groupin UC 500 S23 Cat. 6A U/FTP -kaapeli 
on suojattu, kategorian 6A vaatimukset täyttävä kupa-
rinen parikaapeli, joka vastaa lisääntyvän tiedonsiirron 
haasteisiin pitkälle tulevaisuuteen. 

– Se on järkevä ja tulevaisuuden haasteisiin vastaava valinta myös asuinkiinteis-
töissä, Väätämöinen ja Rissanen toteavat.

– Suojattu kaapeli ei häiritse muita sähkölaitteita eikä myöskään häiriinny muista 
laitteista. Tiedonsiirto sujuu turvallisesti ja ongelmitta.

Suojattu tietoliikennekaapeli voidaan sijoittaa lähemmäksi sähkökaapelia kuin suo-
jaamaton kaapeli. Tämä helpottaa asennusta ja kaapeleiden sijoitusta kiinteistöissä.

– Kaapelit voidaan asentaa pienempiin kanaviin ja entistä tiiviimmin, Väätämöinen 
huomauttaa.

KÄTEVÄ ASENTAA
Juha-Pekka Rissanen muistuttaa, että UC 500 S23 Cat. 6A -kaapeli on rakenteeltaan 
pieni ja joustava, joten sen saa helposti myös kiepille. Kaapeli voidaan asentaa käte-
västi suoraan sen Reelex-pakkauksesta.

– Reelex-pakkauksesta kaapeli purkautuu sujuvasti kuten kelalta eikä mene kier-
teelle. Pakkausta on helppo käsitellä, mikä nopeuttaa selkeästi asennusta.

Kierrätettävästä Reelex-pakkauksesta ei myöskään jää juurikaan jätettä.
– Asentajilta on tullut pakkausratkaisusta paljon hyvää palautetta.

HAASTEENA ASENNUS SEKÄ SISÄLLE ETTÄ ULOS
Prysmian Groupin suositun SuperCAT-tuoteperheen kaapelit on tarkoitettu yleiskaa-
pelointijärjestelmien toteutukseen vaativissa ympäristöolosuhteissa. Kaapelit sovel-
tuvat maa- ja ulkoasennukseen, SuperCAT 7 -kaapeli myös sisäasennukseen.

Hannu Väätämöinen huomauttaa, että erityisen haasteellista on valita kaapelit 
useista rakennuksista koostuviin kiinteistöihin, sillä kaapelointien on sovelluttava 
sekä sisä- että ulkoasennuksiin. 

– Sisäasennuskaapeleiden kohdalla on huomioitava palosuojaus ja ulos asennetta-
vilta kaapeleilta vaaditaan ainakin kosteuden sietoa, vedenestoa ja UV-kestoisuutta. 

Prysmian Groupin SuperCAT 7 S/FTP -kaapeli sopii hyvin runkokaapeloinnin sisä-  
ja ulkokaapeliksi. Se voidaan asentaa suojahiekalla suoraan maahan, laittaa kanava-
putkeen tai asentaa maahan johtokourulla.

– SuperCAT-kaapeleissa on myös pituussuuntainen, rasvalla toteutettu vesiesto. 
Kaapelin sisälle mahdollisesti päässyt vesi ei pääse etenemään kaapelissa, Väätämöi-
nen kertoo.

Hän huomauttaa, että SuperCAT 7 S/FTP -kaapelissa on myös erittäin hyvä sähköi-
nen suojaus.

SUPERCAT 7 -KAAPELIT SOVELTUVAT MONEEN 
Sisäverkkomääräyksen mukaan  ulkokaapelia, joka ei täytä itsesammuvuusvaatimus-
ta voidaan asentaa ilman palosuojausta korkeintaan kahden metrin matka.

– Palosuojauksensa  ansiosta SuperCAT 7 -kaapeleissa ei ole tätä rajoitetta, joten 
ne ovat erittäin monikäyttöisiä, Hannu Väätämöinen korostaa.

Prysmian Groupin SuperCAT -tuoteperheeseen kuuluvat SuperCAT 6-, SuperCAT 6 
ALPE - sekä SuperCAT 7 -kaapelit. n

Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat OLLI HÄKÄMIES

PRYSMIAN GROUPIN TIETOVERKKOKAAPELEIDEN VALIKOIMA TARJOAA LUOTETTAVAT 

RATKAISUT NIIN NYKYISIIN KUIN TULEVIINKIN TIEDONSIIRRON HAASTEISIIN. 

TIEDONSIIRTOA 
NOPEASTI JA 
LUOTETTAVASTI 
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SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 
ASETTAA RAAMIT  
KAAPELOINNILLE
u	 Uudistettu sisäverkko- 

määräys 65 A / 2014  
määrittelee kattavan ja  
monipuolisen kaapeloinnin 
asuinkiinteistöjen nykyisiin  
ja tuleviin tarpeisiin. Se  
mahdollistaa joustavat kaa-
pelointiratkaisut erityisesti 
saneerauksien yhteydessä. 

u	 Toimistorakentamisesta  
tuttu kategoriakaapeleiden  
ja kuidun käyttöön perus- 
tuva yleiskaapelointijärjes-
telmä yleistyy myös asuin-
kiinteistöissä. Kiinteistöissä  
tarvitaan kuitujen lisäksi  
galvaaniset yhteydet, sillä 
operaattoreiden tekniikka  
perustuu yhä usein kupari-
kaapelointeihin.

Hannu Väätämöiseen 
(vas.) ja Juha-Pekka 
Rissaseen voi ottaa 
yhteyttä kaikissa 
tietoverkkokaapeleita 
koskevissa asioissa.
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LÄNSIMETRON ENSIMMÄISEN OSUUDEN RAKENNUSTYÖT ALKAVAT OLLA 
LOPPUSUORALLA JA LIIKENNÖINTI RUOHOLAHDESTA MATINKYLÄÄN ALKAA 
ELOKUUN PUOLIVÄLISSÄ. VALMISTUTTUAAN LÄNSIMETROSTA TULEE  
YKSI MAAILMAN TURVALLISIMMISTA METROISTA.

E
lokuun puolivälissä käyttöön otettava Länsimetron ensimmäi-
nen, 14 kilometrin pituinen ratalinja tuo pääkaupunkiseudun 
asukkaiden käyttöön kahdeksan uutta metroasemaa. Seuraa-
va, seitsemän kilometrin ja viiden uuden aseman osuus Ma-
tinkylästä Kivenlahteen valmistuu aikaisintaan vuonna 2020. 

Länsimetron rakennustyöt alkavat olla jo loppusuoralla Ruo-
holahti-Matinkylä-osuuden tunnelissa ja asemilla. Loppurutistuksia tehtiin 
keväällä myös kaapeliasennuksissa. Kevään aikana Prysmian Groupin kaa-
peleita on asennettu muun muassa raiteen vieressä kulkevaan virtakiskoon, 
metron turvallisuuden kannalta keskeisiin asetinlaite- ja käytönohjausjär-
jestelmiin sekä asemien valaistukseen. 

– Toukokuun alussa reilusti yli puolet turvalaitejärjestelmää varten tarvit-
tavista signalointikaapeleista ja virtakiskoon tulevista sähkönsyöttökaape-
leista oli jo asennettu. Pääteasemalle Matinkylään päästään toukokuun ai-
kana, kertoo projektipäällikkö Janne Virtanen Eltel Networksilta, joka vastaa 
turvalaite- ja virtakiskojärjestelmien kaapeliasennuksista. 

Virtanen toteaa, että työskentelyolosuhteet tunnelissa ovat olleet melko  
vaativat. 

– Tunnelissa on pimeää – ja ahdasta, sillä työkoneita ja urakoitsijoita on 
paljon. Viikoittaisissa ratatyöpalavereissa jaetaan alueet, joissa kukin ura-
koitsija saa työskennellä, Virtanen kertoo.

Virtanen huomauttaa, että tunnelissa ei pääse väistämään. 
– Rautatiellä radalta pääsee pois tasoristeyksessä, mutta metrotunne-

lissa ei ole poistumispaikkaa. Peruuttamaan voi joutua viisikin kilometriä, 
ennen kuin pääsee väistämään muiden työkoneita. 

JÄRJESTELMÄT VARMISTAVAT  
JUNIEN TURVALLISEN KULUN

Raideliikenteen turvallisuutta valvoviin järjestelmiin erikoistunut Mipro Oy 
toimittaa Ruoholahti-Matinkylä-osuudelle asetinlaitejärjestelmän, käytön-
ohjausjärjestelmän sekä matkustajainformaatiojärjestelmän. 

– Automatisoitu, tietokonepohjainen asetinlaitejärjestelmä varmistaa  
junien turvallisen kulun. Se estää kahta junaa päätymästä samalle raiteelle 
ja törmäämästä toisiinsa. Järjestelmän ”äly” on asetinlaitteissa, joita on kai-
killa uusilla asemilla. Järjestelmä estää vaaratilanteet, vaikka liikenteenoh-
jaaja tekisi virheen, kertoo projektipäällikkö Erno Nieminen Mipro Oy:stä. u
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METRO VIE  
PIAN LÄNTEEN
Tekst LEENA KOSKENLAAKSO | Kuvat ILKKA RANTA-AHO

Prysmian Groupin 
Petri Pulkki (vas.) ja 

Eltel Networksin Janne 
Virtanen kiersivät 

metrotyömaalla 
toukokuussa, kun 

asennuksista suuri osa 
alkoi olla valmiina. 
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Suurjännitekaapelia Omaniin 
Prysmian Group toimittaa 132 kV:n 
maakaapeliyhteyden Omanin etelä-
rannikolla sijaitsevaan Salalahin 
kaupunkiin. Uusi kaapeliyhteys 
vahvistaa maan toiseksi suurim-
man kaupungin sähkönsiirron ka-
pasiteettia. Prysmian Group  
toimittaa yhteyttä varten noin  
85 kilometriä suurjännitekaapelia.

Prysmian Groupilla on useita  
jo valmistuneita tai meneillään  
olevia hankkeita Lähi-idän alueella 
muun muassa Abu Dhabissa,  
Qatarissa ja Kuwaitissa. Yhtiö  
on toimittanut muun muassa  
400 kV:n yhteyden Abu Dhabiin ja  
maakaapeliyhteyden Qatariin. 

Energia ja laajakaista  
samassa kaapelissa
Prysmian Groupin uusi innovaatio 
yhdistää samaan kaapeliin  
energiansiirron ja kuidut.  
Erityisesti voimalaitoksille kehitet-
tyyn voimakaapeliin on lisätty  
myös kuituoptiikka, jolloin alueen 
kotitalousasiakkaille voidaan  
tuoda sähkön lisäksi jopa 1 Gbit/s 
laajakaistayhteys. 

– Integroitu järjestelmä tuo  
verkonrakennukseen merkittäviä 
etuja, sillä se säästää huomat- 
tavasti verkon kustannuksia ja  
toteuttamisaikaa, sanoo tuote- 
kehitysjohtaja Marcelo Andrade 
Prysmian Groupista. 

|  PRYSMIAN GROUP HUIPULLA  |

u Prysmian  Group on kehittänyt maailman ensimmäisen täysin 
kierrätettävän tasavirtayhteyksissä käytettävän suurjännitekaape-
lin, 525 kV:n P-Laser-kaapelin. Kaapelin ympäristöystävällisyyttä li-
sää se, että valmistustekniikan ansiosta esimerkiksi tuotantoaikaa 
voidaan lyhentää ja tuotannon CO2-päästöjä vähentää merkittä-
västi perinteisiin muovikaapeleihin verrattuna. 

P-Laser-teknologian ansiosta kaapelin suorituskyky ja johtimen 
lämmönkesto ovat nykyisiä muovieristeisiä kaapeleita parempia, 
mikä mahdollistaa noin 10 prosentin kustannussäästöt sähkönsiir-
rossa. 

P-Laser-teknologia on täysin yhteensopiva nykyisten kaapelien 
ja varusteiden kanssa.

Prysmian Group on aiemmin tuonut markkinoille P-Laser-keski-
jännitekaapelin, jota on jo asennettu Suomeenkin. 

P-Laser on ensimmäinen täysin 
kierrätettävä suurjännitekaapeli

u	Prysmian Group on solminut avaimet käteen -sopimuksen Tanskan ja 
Hollannin välille rakennettavan merikaapeliyhteyden toimittamisesta. Muo-
vieristeiset, yksijohtimiset kaapelit valmistetaan Prysmian Groupin tehtailla 
Italiassa ja Suomen Pikkalassa. Konserni jatkaa edelleen investointeja  
Pikkalaan ja käyttää nyt 10 miljoonaa euroa, jolla nostetaan merkittävästi 
muovieristeisten suurjännitemerikaapelien tuotantokapasiteettia tehtaalla. 

Tulevan kaksisuuntaisen tasavirtasuurjänniteyhteyden pituus on noin 
325 kilometriä, ja se rakennetaan Hollannin Eemshavenista Tanskan End-
rupiin. Yhteys jatkuu myös mantereella Tanskan puolella noin kilometrin ja 
Hollannin puolella noin 25 kilometrin verran. Yhteys rakennetaan HVDC-tek-
nologialla, joka minimoi sähkön siirtohäviöt pitkillä etäisyyksillä.

Tanskan ja Hollannin energiaverkot yhdistävän yhteyden siirtoteho on 
noin 700 MW, mikä vastaa Rotterdamin ja Amsterdamin kaupunkien koti-
talouksien yhteenlaskettua sähköntarvetta. 

COBRAcable (COpenhagen BRussels Amsterdam) -nimellä tunnettu yh-
teys hyödyttää kummankin maan energiaverkkoja, sillä se kytkee Hollannin 
ja Tanskan rakenteeltaan erilaiset energiantuotannot toisiinsa. Tämä lisää 
sähkön toimitusvarmuutta ja mahdollisuuksia lisätä uusiutuvista lähteistä 
tuotettavan energian osuutta maiden verkoissa. 

COBRAcable tulee olemaan osa Euroopan Unionin tavoitteena olevaa 
kestävän kehityksen mukaista energiajärjestelmää. 

– Tämä tärkeä sopimus on jälleen osoitus Prysmian Groupin asemasta 
merikaapelisektorin edelläkävijänä, sanoo Prysmian Groupin energiaprojek-
tiliiketoiminnasta vastaava johtaja Massimo Battaini. 

– Prysmian Group on sitoutunut älykkäämpien ja ympäristöystävällisem-
pien sähköverkkojen kehittämiseen, joten olemme erittäin tyytyväisiä ja  
ylpeitä siitä, että meidät on valittu toteuttamaan tämä haastava hanke.

Sopimuksen arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Kaapelijärjestelmä toimi-
tetaan vuoden 2018 loppupuolella. 

COBRA yhdistää Tanskan  
ja Hollannin energiaverkot  

u	Prysmian Group on toimittanut yhdelle Australian suurimmista  
telealan yrityksistä FlexTube®-kaapeleita, jotka ovat suurikuituisimpia 
tähän saakka koskaan valmistettuja valokaapeleita. Halkaisijaltaan 
vain 24-millimetrisissä kaapeleissa on myös suurin tähän asti toteu-
tettu kuitutiheys: yhdellä neliömillimetrillä on 4,7 kuitua.

Nyt toimitetuissa FlexTube®-valokaapeleissa on peräti 2112-kuitui-
nen rakenne, joka on toteutettu Prysmian Groupin kehittämillä erit-
täin taivutussietoisilla BendBrightXS-kuiduilla. 

Innovatiiviseen mikromoduuliin perustuvat FlexTube®-kaapelit  
tekevät mahdolliseksi erittäin suurikuituisten kaapelirakenteiden käy-
tön. FlexTube®-kaapeleiden kuidut ovat halkaisijaltaan erittäin pienis-
sä, joustavasta muovimateriaalista valmistetuissa mikromoduuleissa. 
Vähän tilaa vievät, taipuisat ja helposti käsiteltävät kaapelit sopivat 
kaikkiin optisen liityntäverkon sovelluksiin. 

Viime vuonna Prysmian Group valmisti ensimmäistä kertaa 1728- 
kuituisen FlexTube®-kaapelin. 

Valokaapelissa jo 
2112-kuituinen rakenne
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1 kV:n kaapeleita sekä kahta eri signalointikaapeli-
tyyppiä. Kaapelit valmistetaan Prysmian Groupin 
tehtaalla Saksassa. SLO varastoi kaapelit Vantaal-
la sijaitsevaan varastoonsa, josta niitä toimitetaan 
tarpeen mukaan kulloisellekin työmaalle. 

LÄNSIMETRO ON ARVOKAS REFERENSSI

Miprolla on yli 20 vuoden kokemus Liikenneviras-
ton ratahankkeista. Yrityksen järjestelmiä toimite- 
taan parhaillaan muun muassa Kokkolan ja Ylivies-
kan välille rakennettavaa kaksoisraidetta varten 
sekä Tampereen alueen kauko-ohjaushankkeeseen. 

Toukokuun puolivälissä 2015 solmittu Länsimet-
ron asetinlaitteen toimitussopimus merkitsee yri-
tykselle päänavausta uudelle liiketoiminta-alueelle. 
Se on myös hyvä referenssi kansainvälisiä metro-
hankkeita varten. 

– Me tähtäämme kansainvälisille markkinoille. 
Näemme Länsimetron huikeana mahdollisuutena ja 
uskomme sen olevan meille erinomainen referenssi, 
Nieminen sanoo.

TUNNELEIHIN ASENNETTAVILLA  
KAAPELEILLA TIUKAT VAATIMUKSET

Eltel Networks vastaa Mipron turvalaitejärjestel- 
mien kaapeliasennusten lisäksi itävaltalaisen SPL 
Powerlinesin toimittaman virtakiskojärjestelmän 
kaapeliasennuksista. Eltel Networksin aliurakoitsi-
jana asennuksissa toimii Verkkoviikarit Oy. 

Urakoitsijana toimi aluksi rataverkkojen turva-
laitetekniikkapalveluihin ja asennuksiin erikoistu-
nut mikkeliläinen Celer, jonka Eltel Networks osti 
huhtikuun alussa. 

– Yrityskauppa vahvistaa resurssejamme rataverk-
kohankkeissa ja antaa paremmat mahdollisuudet 
vastata asiakkaiden suuriin turvalaiteinvestointei-
hin, toteaa turvalaitetekniikan aluepäällikkö Tero 
Palosaari Eltel Networksilta. 

Virtakiskon syöttökaapelit kilpailutettiin kaksi 
vuotta sitten. 

– Prysmian Groupin kaapelit täyttivät SPL Power- 
linesin vaatimukset ja lisäksi Prysmianilla oli aiem- 
pia referenssejä kaapelitoimituksista vastaaviin 
järjestelmiin. 

Kaapeleiden piti täyttää tunneliasennuksiin käy-
tettäville kaapeleille asetetut tiukat vaatimukset ja 
olla halogeenittomia, vähän savuavia ja paloa hi- 
dastavia.

– Prysmianin kaapelit ovat meille tuttuja tuottei- 
ta. Olemme käyttäneet niitä paljon Liikenneviraston 
rautatieurakoissa ja olleet tyytyväisiä niiden laa-
tuun, Palosaari sanoo. 

RAIDELIIKENTEEN OSAAJA

Prysmian Group on ollut tiivisti mukana Länsimet-
ron rakentamisessa ja toimittanut hankkeeseen 
turva- ja opastinlaitteiden signalointikaapeleita, 
metroradan sähkönsyöttö- ja maadoituskaapelei-
ta, metroasemien palonkestoisia, halogeenittomia 
kaapeleita sekä metrotunnelien antennoivia koak-
siaalikaapeleita, jotka mahdollistavat GSM-verkon 
ja radioverkon kuuluvuuden tunnelissa. 

Prysmian-konsernin suurin asiakas raideliikenne- 
kaapeleissa on saksalainen rautatieyhtiö Deutsche 
Bahn. 

– Saimme nyt metrorakentamisesta paljon tietoa 
ja ymmärrystä, josta voimme oppia, sanoo myynti-
päällikkö Petri Pulkki Prysmian Groupista.

– Suomessa ollaan nyt uudistamassa myös juna-
rataverkkoa, ja pääkaupunkiseudulla aloitetaan pian 
Raide-Jokeri-hanke. Raideliikenne on tutkitusti vä-
häpäästöisin joukkoliikenteen muoto. Toivomme 
voivamme olla jatkossakin mukana kehittämässä 
suomalaista raideliikennettä kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti, Pulkki sanoo. n 

Länsimetron junaliikennettä ohjataan käytön-
ohjausjärjestelmällä. Herttoniemen liikenteenoh-
jauskeskuksessa työskentelevät liikenteenohjaa-
jat näkevät tietokoneiltaan junien kulun ja voivat 
tarkkailla liikenteen sujuvuutta. 

– Metroradalla on lisäksi vaihteita ja opastimia, 
ja opastimien yhteydessä pysäytysmagneetit. Py-
säytysmagneetti pakkopysäyttää junan, mikäli kul-
jettaja ajaa päin punaista. Tärkeä on myös raiteen 
vapaana olon valvontajärjestelmä. Järjestelmä voi 
antaa junalle kulkutien vain, jos raiteet ovat vapaa-
na, Nieminen kertoo. 

PARAS PAKETTI PRYSMIANILTA 

Mipro kilpailutti keväällä 2015 Länsimetron turva- 
ja opastinlaitteissa käytettävät signalointikaapelit. 
Vaatimuksena oli muun muassa, että kaapelit ovat 
halogeenittomia ja paloa hidastavia. 

– SLO ja Prysmian Group tekivät parhaan ja koko-
naisedullisimman tarjouksen, Erno Nieminen kertoo.

Prysmian Group toimittaa Mipron urakkaa varten 
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PRYSMIAN GROUP / Eeva Aunesluoma,  
eeva.aunesluoma(at)prysmiangroup.com

fax 010 566 3400

Kyllä kiitos, haluan tilata
Johdin-lehden ilmaiseksi

Yhteystietoni ovat muuttuneet

Nimi

Yritys

Asema yrityksessä

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postiosoite ja -toimipaikka

Terveiset päätoimittajalle

PALVELUKORTTI

PRYSMIAN GROUP INFO  | Koonnut  OUTI JÄRVELÄ

PRYSMIAN GROUP on tukenut lasten ja nuorten liikuntahar-
rastuksia lahjoittamalla Suomen Jääkiekkoliitolle koaksiaali- 
ja tietoverkkokaapelit, joita tarvitaan nuoriso- ja liikunta-
keskus Piispalan jäähallille rakennetussa AV-keskuksessa.

Jääkiekkoliitolla on Piispalassa Kannonkoskella erilaisia 
lasten ja nuorten tapahtumia, turnauksia ja leirejä ympä-
ri vuoden. Jääkiekkoliiton käytössä olevan uuden AV-keskuk-
sen ansiosta Piispalan jäähallilla pelatut ottelut voidaan  
lähettää hallin nykyaikaiselta jättinäytöltä suorana verk-
koon. Tallennettuja otteluita voidaan analysoida ja käyttää 
valmennuksen tukena. 

– Halliin rakennettavalla useamman kameran järjestel-
mällä saamme lähetettyä myös esimerkiksi haastattelut ja 
otteluhidastukset verkkoon, kertoo nuorten leiri- ja turnaus-
toiminnasta vastaava kouluttaja Ilpo Myllyniemi Suomen 
Jääkiekkoliitosta. 

– Lahjoitus on meille erittäin tärkeä ja mahdollistanut sen, 
että nuoret voivat nyt seurata otteluita maksutta verkosta. 
Taltioiduista otteluista nuoret saavat myöhemminkin arvo-
kasta tukea valmennukseen ja omaan pelaamiseensa.   

– Prysmian Groupille tämä oli hieno tilaisuus tukea suo-
malaista nuoriso- ja liikuntatoimintaa, sanoo myyntipäällikkö 
Harri Anttila Prysmian Groupista. n

PRYSMIAN GROUP  
TUKEE NUORIA  
KIEKKOILIJOITA   PRYSMIAN GROUP on valittu Porin 

Tahkoluotoon rakenteilla olevan  
tuulipuiston merikaapelitoimittajaksi. 
Pikkalan tehtaalla valmistettavaa  
30 kV:n merikaapelia asennetaan 
meren pohjaan kevään ja kesän 2017 
aikana noin 14 kilometriä. 

Suomen Hyötytuuli Oy rakennut-
taa Porin edustalle maailman ensim-
mäisen vaativiin jääolosuhteisiin 
suunnitellun merituulipuiston. Olo-
suhteet tuulivoimalle ovat erilaiset 
verrattuna esimerkiksi Pohjanme-
reen, sillä kylmyys ja jää vaativat  
erilaisia teknisiä ratkaisuja. 

Kymmenen voimalan merituuli- 
puisto rakennetaan Tahkoluodon 
edustalle vuonna 2010 valmistuneen 
pilottivoimalan ympärille. 

Uuden tuulipuiston voimalat ovat kukin teholtaan 4 MW. Voimaloiden yh-
teenlaskettu tuotanto vastaa noin 8 600 sähkölämmitteisen omakotitalon 
vuotuista energiankulutusta.

Kesän aikana alueella tehdään ruoppaustöitä ja aloitetaan myös maakaa-
pelointi sekä sähköaseman rakentaminen. Merikaapelointi sekä voimaloiden 
perustukset ja pystytys tehdään kevään ja kesän 2017 aikana. Merituulipuisto 
otetaan käyttöön syksyllä 2017. n

PIKKALASTA  
MERIKAAPELI PORIN  
MERITUULIPUISTOON

T 
avoitteena on yhtenäistää tuotteita 
koskevaa lainsäädäntöä ja selkeyttää 
markkinavalvonnan pelisääntöjä ja 
termistöä, toteaa johtava asiantunti-
ja Mika Toivonen Tukesista.

Huhtikuussa astui voimaan kaikkiaan yhdeksän 
EU:n tuotedirektiiviä. 

Pienjännitedirektiivin (LVD, low voltage directi-
ve) tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan 
unionin markkinoilla olevat sähkölaitteet eivät 
vaaranna ihmisten turvallisuutta, kotieläimiä tai 
omaisuutta, edellyttäen, että ne ovat oikein asen-
nettuja, huollettuja ja käyttötarkoituksensa mu-
kaisesti käytettyjä.

– Pienjännitedirektiivin alaisten sähkötuottei-
den olennaiset turvallisuusvaatimukset eivät ole 
muuttuneet. Muutokset koskevat toimitusketjun 
eri osapuolten velvollisuuksia, jotka on nyt tarkem- 

VASTUU TUOTTEIDEN  
VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA KASVAA

min ja selkeämmin määritelty. Velvollisuudet kos-
kevat kaikkia valmistajia, maahantuojia, valtuu-
tettuja edustajia ja jakelijoita, eli koko toimitus-
ketjua valmistajasta myyjään. 

Uusi pienjännitedirektiivi määrittelee, kuinka 
toimitusketjun jokaisen osapuolen on omalta osal- 
taan varmistettava, että EU:n markkinoilla olevat 
tuotteet ovat vaatimustenmukaisia. Esimerkiksi 
maahantuojan ja jakelijan on varmistettava, että 
valmistaja on suorittanut kaikki tuotetta koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.

– Valmistajan on puolestaan laadittava EU-
vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jonka malli on 
annettu direktiivissä. Vaatimuksenmukaisuusva-
kuutus on valmistajan oma vakuutus siitä, että 
tuote on direktiivin olennaisten turvallisuusvaati-
musten mukainen. 

Yksi uudistuksen tärkeitä tavoitteita on tuot-

teiden jäljitettävyyden parantaminen. 
Tuotteissa tai niiden pakkauksissa on ilmoitet-

tava muun muassa tuotteen sarjanumero, rekis-
teröity tuotenimi sekä valmistajan ja maahantuo-
jan nimet ja osoitteet. 

– Jäljitettävyys korostuu tulevaisuudessa entis- 
tä enemmän, sillä komissiolla on suunnitteilla uu-
sia säädöksiä markkinavalvontaan. 

Uudet tuotedirektiivit on vietävä myös kansal-
liseen lainsäädäntöön. 

– Pienjännitedirektiivi sisältyy Suomen sähkö- 
turvallisuuslakiin, jota ollaan nyt uudistamassa. 
Uudistuksen piti olla valmis 20.4.2016 mennessä. 
Vuonna 1996 voimaan tulleeseen lakiin tehdyt 
muutokset ovat olleet isompia kuin alun perin ole- 
tettiin, joten työssä on hiukan viivästytty. Halli-
tuksen esitys uudesta sähköturvallisuuslaista on 
parhaillaan viimeisteltävänä, Toivonen sanoo. n

AMMATTITAIDON Suomen mes-
taruuksista kilpaili tänä vuonna 
yli 450 nuorta 48 eri lajissa. Sei-
näjoen Areenalla sekä Seinäjoen 

Uimahalli-urheilutalolla 10.–12.5. 2016 järjes-
tetty Taitaja-tapahtuma houkutteli paikalle 
lähes 44 000 katsojaa.

Taitaja-tapahtuma on koulutusalan suurin 
vuosittainen tapahtuma Suomessa. Kilpai- 
luun voivat osallistua kilpailuvuonna 20 vuotta 
täyttävät tai sitä nuoremmat ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijat. Kilpailuolosuhteet 
kussakin lajissa suunnitellaan ja rakennetaan 
vastaamaan todellista työympäristöä. 

Prysmian Group tuki kilpailuja tänäkin 
vuonna lahjoittamalla sähköasennuslajin 
kaapelit loppukilpailuun ja sitä edeltäneisiin 

semifinaaleihin. Myyntipäällikkö Harri Anttila 
Prysmian Groupista toteaa, että lahjoituksilla 
halutaan kannustaa nuoria kehittämään  
ammatillista osaamistaan. 

– Haluamme tuoda nuorille tutuiksi koti-
maiset, laadukkaat ja standardien mukaiset 
kaapelit. 

Sähköasennuksen finaalissa kilpaili tänä 
vuonna kymmenen nuorta, joiden kilpailuteh-
täviin kuuluivat muun muassa johdotuksen 
ja kaapeloinnin sekä pistorasia- ja sähköläm-
mitinjärjestelmän asentaminen. Kolmipäi-
väisessä kisassa voiton vei Tomi Vuorijärvi 
Koulutuskeskus Sedusta. Toiselle sijalle ylsi 
Sakari Luukkonen Ylä-Savon ammattiopis-
tosta ja kolmannelle sijalle Janne Mononen 
Pohjois-Karjalan ammattiopistosta. n

SM-ASENNUKSIA SEINÄJOELLA

UUSI, 20.4.2016 VOIMAAN ASTUNUT PIENJÄNNITEDIREKTIIVI KASVATTAA JA SELKEYTTÄÄ SÄHKÖTUOTTEIDEN 
VALMISTAJIEN, MAAHANTUOJIEN JA JAKELIJOIDEN VASTUUTA TUOTTEIDEN VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA.
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Katrine Kinnunen
puh. 010 566 2606  
 040 749 2802 
fax (09) 682 1545

TEKNINEN TUOTETUKI

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

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

Asennusjohdot ja voimakaapelit

Matkapuhelin- ja  
kaapeli-tv-verkon kaapelit

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

Valo- ja  
kuparikaapelit,  
ohjaus- ja automaatiokaapelit 

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

Valokaapelitarvikkeet

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

FTTH-ratkaisut, 
rakennusten tietoverkot

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

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

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

SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT 

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

Myynti ja markkinointi

Vienti

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

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

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

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

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

Kotimaan myynti

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

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

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

Kaapelivarusteet  
ja asennustoiminta

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

Marjaana Haahtela
puh. 010 566 3705
 040 620 3232
fax (09) 682 1545

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

SÄHKÖTUKUT, -URAKOITSIJAT, TEOLLISUUS JA TELEVERKOT                                                                            

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

Myynti

Myynti ja markkinointi

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

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com  

Postiosoitteemme on
Prysmian Finland Oy 
PL 13, 02401 Kirkkonummi

www.prysmiangroup.fi

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

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

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

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

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

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

TEOLLISUUS
Petri Pulkki
myyntipäällikkö
puh. 010 566 3307
 0400 426 318
fax (09) 682 1007
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Pohjoisiin olosuhteisiin erinomaisesti soveltuvien, 
kylmäkutisteteknologiaan perustuvien keskijännite-
varusteiden merkittävimmät edut ovat asennuksen 
turvallisuus, helppous ja työvaiheiden väheneminen. 
Tulitöitä, tulityölupaa tai jälkivalvontaa ei tarvita 
lainkaan. Selkeiden työvaiheiden ansiosta asennus- 
virheiden mahdollisuus on erittäin pieni. 

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

Prysmian Groupin keskijännitevarusteiden valikoima 
on entisestään laajentunut:

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

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


