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Punomotehtaasta
maailmanluokan osaajaksi
– 110 vuotta kotimaista
kaapelinvalmistusta
CableApp kertoo oikean
johdinvalinnan ja auttaa
pienentämään hiilijalanjälkeä
Hiilineutraali tulevaisuus
rakennetaan vain
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YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ
KEHITÄMME KOKO ALAA
KAAPELINVALMISTUKSEN aloituksesta Suomessa tulee tänä vuonna kuluneeksi 110 vuotta.
Ajanjaksolle mahtuvat usean sukupolven ponnistelut tietotaitomme ja tuotteidemme
kehittämiseksi. Prysmian Group Finlandin osaava henkilöstö on tänäkin päivänä tärkein
voimavaramme asiakkaillemme toimitettavissa projekteissa.
Tasakymmeniä juhlimme Suomen tehtaillamme investointien merkeissä. Uusien, kokonaisuudessaan jopa historiallisen mittavien investointien avulla olemme jatkossa entistä vahvemmin
mukana toteuttamassa vihreää siirtymää ja samalla energiaomavaraisempaa Eurooppaa.
Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat olleet tärkeä osa Prysmian Groupin toimia
jo vuosien ajan. Tavoitteemme on alusta saakka ollut toimia markkinan edelläkävijänä. Viime vuonna konsernimme saavutti ensimmäisen sijan Dow Jones
Sustainability Indexin sähköteknisten yritysten sarjassa. Tulos on osoitus
pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta vastuullisuustyöstä yhdessä henkilöstömme
ja sidosryhmiemme kanssa. Yhdessä tekemällä ja kokemuksia jakamalla
kehitymme itse ja kehitämme samalla koko alaa.
Sähköala on saanut kesän aikana runsaasti palstatilaa energian hintaa ja
riittävyyttä koskevissa keskusteluissa. Elokuussa julkistettu valtakunnallinen
energiansäästökampanja, Astetta alemmas, haastaa suomalaiset organisaatiot
näkyviin energiatekoihin ja niistä viestimiseen. Haluan myös omasta
puolestani haastaa kaikki alan toimijat osallistumaan aktiivisesti energiansäästöviikolla 10.10.2022 alkavaan kampanjaan.
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PRYSMIAN GROUP
Prysmian Group Finland Oy tarjoaa Suomen
laajimman kaapelivalikoiman, ja sillä on
600 työntekijää sekä tehtaat Kirkkonummen
Pikkalassa ja Oulun Ruskossa.
Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat luoneet
yhtiölle edelläkävijän aseman korkean teknologian kaapeliratkaisujen toimittajana.
Prysmian Group on maailman suurin energiaja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien
toimittaja, jonka liikevaihto on yli 11 miljardia euroa.
Prysmian Groupilla on 28 000 työntekijää
yli 50 maassa sekä 104 tehdasta.
Yhtiö on listattu Milanon pörssiin.
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PUNOMOTEHTAASTA
MAAILMANLUOKAN HUIPPUOSAAJAKSI
Sähkö- ja televerkon rakentaminen oli viime vuosisadan suuri ponnistus. Se loi pohjan myös kotimaisen
kaapelinvalmistuksen menestystarinalle, nykyiselle Prysmian Group Finlandille. Suomi on jo sähköistetty,
mutta työ paremman yhteisen huomisen eteen jatkuu. Tänään se tarkoittaa ennen kaikkea työtä hiilineutraalin
tulevaisuuden eteen. Punomotehtaasta on kasvanut 110 vuodessa tärkeä osa maailman johtavaa kaapelivalmistajaa. Sen juuret ovat kuitenkin yhä tiukasti kiinni kotimaassa – aina lähellä asiakkaitaan.

S

Teksti PRYSMIAN GROUP, OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP JA HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

uomalaiset eivät viivytelleet
sähkön käyttöönotossa. Varkaudessa aloitettiin sähkökoneiden
valmistus jo vuonna 1887 ja
muutamaa vuotta myöhemmin
Tampereen katuja valaistiin Tammerkosken
voimalla. Vuosisadan vaihduttua kaapelia
tarvittiin yhä enemmän, ja kysyntä oli kova
myös muualla Euroopassa.
Kotimainen valmistus päästiin aloittamaan, kun Keisarillisen Suomen senaatti
vuonna 1912 myönsi Suomen Punomotehdas
Osakeyhtiölle maan ensimmäisen toimiluvan ”sähköjohtomateriaalin monipuolisella
alalla”. Yhtiön nimi oli osuva, sillä kaapeleihin punottiin suojakerros muun muassa
pumpuli- ja silkkilangoista. Myös kupari- ja
alumiinijohtimet punottiin ohuista säikeistä.
Sadan neliömetrin kokoinen tehdas
Helsingin Hernesaarenkadulla valmisti sähkö-, lennätin- ja telefoonikaapeleita. Tehtaan ensimmäinen kauppa vuonna 1913 oli
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kokonaisarvoltaan 65 markkaa ja 75 penniä.
Tällä summalla Hangon kaupungin energialaitos sai 300 metriä kaapelia.

VOIMAA JA VISIOITA. Vuonna 1917 yhtiön

nimi muutettiin Suomen Kaapelitehtaaksi.
Työntekijöitä oli tehtaalla kaksitoista ja konttorissa viisi. Auto oli yhteinen Savuke Oy:n
kanssa, mutta Pia-niminen hevonen oma.
Nopeaan kasvuun lähteneen kaapelitehtaan johtajaksi tuli vuonna 1937 voimanpesä
Verner Weckman, joka oli paininut olympiakultaa Ateenassa 1906 ja Lontoossa 1910.
Sotien aikana rakennettiin yhtiön Salmisaaren tehdas, joka nykyisinkin tunnetaan
Kaapelitehtaana. Toisen maailmansodan
päätyttyä maan teollisuus valjastettiin
valmistamaan Neuvostoliitolle maksettavat
sotakorvaukset, ja juuri valmistuneen kaapelitehtaan osuudeksi asetettiin kuusi prosenttia korvauksista. Urakasta selvittiin
vuoteen 1948 mennessä.

Tuotanto laajeni ja töitä tehtiin yötä päivää. Toimitusjohtajana 1956 aloittanut Björn
”Nalle” Westerlund oli visionääri, joka muun
muassa perusti kaapelitehtaalle sittemmin
Nokiaksi erkautuneen elektroniikkaosaston.
Rautateiden sähköistäminen, television
yleistyminen, uudet voimalaitokset ja asuntojen sähkölämmitys vain kasvattivat kaapeleiden tarvetta. Tuotannolle tarvittiin lisää
tilaa, ja uusi tehdas Pikkalaan valmistui 1961.

OSAKSI MAAILMAN SUURINTA. Vuonna
1967 Suomen Kaapelitehdas fuusioitiin
metsäteollisuusyhtiö Nokiaan. Yhtiöjärjestelyjen myötä kaapelituotanto nimettiin
Nokia Kaapeliksi.
Kun Nokiasta ryhdyttiin 1990-luvun puolivälissä rakentamaan matkapuhelinyhtiötä,
kaapeliliiketoiminta myytiin hollantilaiselle
NKF Holding N.V.:lle. Suomalaisyhtiön
nimet ovat sen jälkeen heijastaneet toiminnan kehitystä ja kansainvälistymistä sekä

tehtyjä yhtiöjärjestelyjä: NK Cables (1997),
Pirelli Cables and Systems (Pikkala, 2000),
Draka NK Cables (Oulu, 2003), Prysmian
Cables and Systems (Pikkala, 2005),
Prysmian Finland (Oulu ja Pikkala, 2011)
ja Prysmian Group Finland (2018).
110 vuodessa Punomotehtaasta on kehittynyt tärkeä osa maailman suurinta energiaja telekaapeleiden sekä kaapelijärjestelmien
toimittajaa, Prysmian Groupia. Konserni
toimii kaikilla mantereilla ja yli 50 maassa.
Sillä on 104 tehdasta, 25 tutkimus- ja kehityskeskusta sekä noin 30 000 työntekijää.
Prysmian- ja Draka-tuotteet ovat tehneet
yhtiöstä edelläkävijän korkean teknologian
kaapeliratkaisujen tarjoajana. Tänään Prysmian Group Finland tarjoaa markkinoiden
laajimman kaapelivalikoiman Suomessa.
Se työllistää noin 600 ihmistä tehtaillaan
Kirkkonummen Pikkalassa ja Oulun Ruskossa.

MAAILMA MUUTTUU. 110 vuotta on pitkä
aika, jona koetellaan niin toiminnan perusarvoja kuin kykyä vastata maailman muutokseen. Suomen Punomotehdas Osakeyhtiöllä
ja nykyisellä Prysmian Group Finland Oy:llä
on kuitenkin paljon yhteistä, tärkeimpänä
halu luoda uutta ja kehittää omaa toimintaa.
Tuotteita on aina kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Näin ovat syntyneet parhaat
ratkaisut vaativiin olosuhteisiimme ja vuosikymmeniä jatkuneet asiakassuhteet.
Työ paremman tulevaisuuden eteen on
pysynyt päämääränä, nyt entistä kansainvälisemmässä roolissa. Meneillään oleva
globaali energiamurros on valtava muutos,
jossa avainasemassa ovat pitkät, suuritehoiset energiansiirtoyhteydet. Niitä rakennetaan jatkossa yhä enemmän tuotteilla, jotka
on valmistettu Suomessa.
Ilmastonmuutoksen hillintä ja vastuullisuus ovat ydinosa myös konsernin omaa
toimintaa. Suomalaisyhtiö on tässä suunnannäyttäjä myös koko alalle sen tehtaiden saavutettua tänä keväänä hiilineutraaliuden.
Kansainvälisyydestään huolimatta Prysmian Group Finland on edelleen juurevasti
kiinni Suomessa ja tuntee kotimaisten asiakkaiden tarpeet. Tukena ovat alan johtavan
konsernin resurssit ja laaja tuotevalikoima.

Oulun Ruskossa on valmistettu
kaapelia jo 50 vuoden ajan
Ruskon tehtaalla on koettu niin sähköistämisen kiihkeät vuodet
kuin itäviennin romahduskin. Sukupolvesta toiseen tehtaalla
on luotettu omaan osaamiseen ja sitkeään työhön.
OULUN TEHTAAN TARINA sai
alkunsa jo vuonna 1960. Tuolloin
alan ainoa kotimainen valmistaja,
Suomen Kaapelitehdas, sai
ensimmäisen kilpailijan Ouluun.
Yhtiö otti haasteen vastaan ja perusti kaupunkiin jo samana vuonna
tytäryhtiön, Pohjolan Kaapeli Oy:n.
Talonrakennus ja teollisuuden
investoinnit kasvattivat markkinoita, ja Pohjolan Kaapeli nousi yhdeksi Pohjois-Suomen suurimmista
teollisuuslaitoksista. Entisen nahkatehtaan tiloista Oulun keskustan tuntumasta
siirryttiin Kuusamontien varteen, jonne perustettiin nykyinen, vuonna 1972 toimintansa aloittanut Ruskon tehdas. Tosiasiassa tehdas rakennettiin Hönttämäen
kaupunginosaan. Toimitusjohtaja, vuorineuvos Björn ”Nalle” Westerlundin
kerrotaan kysäisseen rakennuspaikalla vieraillessaan, mitä Hönttämäki mahtaisi
tarkoittaa hänen paremmin hallitsemallaan ruotsin kielellä. Saatuaan vastaukseksi
Dillebacka, oli vuorineuvos karttaa vilkaistuaan ristinyt laitoksen välittömästi
Ruskon tehtaaksi viereisen Ruskon kaupunginosan mukaan.

PUNAISIA MATTOJA JA ASENNUSJOHTOJA. Ensimmäisenä alueelle nousi
puhelinkaapelitehdas, sitten kuparinkäsittelylaitos ja käämilankatehdas. Tehdas
keskittyi myös muovieristeisiin asennusjohtoihin, joiden tuotanto siirrettiin
Helsingistä Ouluun.
Asennusjohtojen tuotantolinjat vihki käyttöön presidentti Urho Kekkonen
vuonna 1978 arvovaltaisen kutsuvierasjoukon seuratessa. Vielä vihkiäispäivänä
paikalle haalittiin tilaisuutta varten kalusteita ja ostettiin punaiset matot,
joita kaupattiin myöhemmin henkilöstölle – huonolla menestyksellä.
Tontille nousi pian myös uusi keskusvarasto, ja viimeisetkin entisen nahkatehtaan tiloissa olleet toiminnot siirtyivät Ruskoon.
STRATEGISEEN ROOLIIN. Nykyisin asennus- ja maakaapeleita, matkapuhelinverkon kaapeleita sekä valokaapelitarvikkeita valmistavalla Ruskon tehtaalla
työskentelee lähes 200 kaapelialan ammattilaista.
Kotimaan lisäksi tehtaan tuotteita toimitetaan vientiin. Tehdas on asennuskaapeleiden strateginen toimittaja konsernin Pohjois-Euroopan alueella, johon
kuuluvat Hollanti, Pohjoismaat ja Baltian maat. Niihin viedään asennuskaapeleiden
lisäksi noin puolet Oulussa valmistetuista energiakaapeleista. Tehtaan valmistamia matkapuhelinverkon kaapeleita viedään lähes kaikkialle maailmaan.
u
JOHDIN syyskuu | 2022

5

Pikkalaan
100 miljoonan euron
investointi

Muovivaippajohdosta
MMJ-kaapeleiden esikuvaksi

Investointi kasvattaa Pikkalan suurjännitekaapeleiden
tuotantokapasiteettia 400 kilometrillä vuodessa ja tuo tehtaalle
vuoteen 2024 mennessä myös 100–120 uutta työpaikkaa.
PRYSMIAN GROUP on 10 viime vuoden aikana investoinut Suomen tehtaisiinsa
Pikkalassa ja Oulussa kaikkiaan yli 100 miljoonaa euroa.
Pikkalan tehtaan merikaapelituotantoa on tänä aikana laajennettu jo
kahteen otteeseen yhteensä 80 miljoonan euron investoinneilla. Tehtaasta
on rakennettu konsernin globaali merikaapelien osaamiskeskus, ja uusin
investointi vahvistaa entisestään sen asemaa tärkeänä meri- ja suurjännitekaapeleiden toimittajana. Investointi mahdollistaa suurjännitteisten
525 kilovoltin DC-kaapeleiden ja 400 kilovoltin AC-kaapeleiden tuotantomäärien kasvattamisen 400 kilometrillä vuodessa. Investoinnin odotetaan
myös tuovan Pikkalaan kaikkiaan 100–120 uutta työpaikkaa tuotteiden
valmistukseen ja korkean osaamisen asiantuntijatehtäviin.
INVESTOINTI HIILINEUTRAALIIN TULEVAISUUTEEN Tehtaan laajennuksella
vastataan meneillään olevaan energiamurrokseen, joka kasvattaa merkittävästi suurjännitemaa- ja -merikaapeleiden kysyntää. Markkinan odotetaan
kasvavan aiemmasta kolmesta miljardista jopa kahdeksaan miljardiin
euroon vuodessa. Euroopan osuus tästä on noin kaksi kolmasosaa.
Globaalien asiakasprojektien lisäksi Prysmian Group Finlandin lähimarkkina-alue Pohjois-Euroopassa, Suomi mukaan lukien, saa investoinnista
kaivattua lisäkapasiteettia siirryttäessä älykkäämpiin ja kestävää kehitystä
edistäviin sähkönsiirtoverkkoihin.
Pikkalan kaapelit ovat ratkaisevan tärkeitä lisättäessä päästöttömän
tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoa. Pikkalassa valmistetuilla kaapeleilla
muun muassa kerätään merituulipuistojen tuottamaa energiaa ja siirretään
sitä mantereelle sähköverkkoon. Niillä myös yhdistetään verkkoja sähkön
kysynnän ja tarjonnan vaihtelun tasapainottamiseksi sekä lisätään energiansiirron kapasiteettia.

KLASSIKOITA
JA INNOVAATIOITA
Lukuisat Prysmian Groupin Suomessa
kehittämät innovaatiot ovat käytössä
ympäri maailmaa. Maailmanmenestyjien joukossa ovat niin langattoman
tiedonsiirron vaatimat rf-kaapelit,
valokuitu-ukkos-köysi OPGW kuin
jatkoskoteloiden XOK-klassikkokin.

Aito Wiski®
tehdään Pikkalassa
Yhdessä asiakkaiden kanssa
kehitetty ja käytössä arvostuksensa
ansainnut – se on tietenkin
Pikkalan Wiski®. Maakaapeleiden
klassikko on ollut alalla esikuvana
jo 35 vuoden ajan.
PAPERIERISTEISET KESKIJÄNNITEKAAPELIT
saivat 1980-luvulla haastajan, kun maailmalla
alettiin asentaa muovieristettyjä PEX-kaapeleita. Myös suomalaiset sähköyhtiöt halusivat
eroon hankalasta ja hitaasta asennuksesta.
Muovieristeen toimivuudesta pohjoismaisissa
olosuhteissa ei kuitenkaan ollut tietoa.
Silloinen Nokia Kaapeli ryhtyi työhön ja lähetti sähkölaitoksille kyselyn kaapelin teknisistä vaatimuksista. Vastauksissa yhtenä tärkeimpänä kriteerinä pidettiin vähintään 40 vuoden
käyttöikää. Kaapelin tulisi myös olla pitkittäin
ja poikittain täysin vesitiivis, helposti asennettava ja vikavirtakestoisuudeltaan hyvä.
Käynnistyi mittava kehitystyö, jossa eri rakennevaihtoehdoille tehtiin lukuisia erityyppisiä kokeita. Parhaimmaksi ratkaisuksi valikoitui
AHXAMK-W, joka oli varustettu kuparisella 35
mm2:n keskusköydellä. Ensimmäiset koeasennukset tehtiin Vantaan Sähkölaitoksella ja Hel-
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singin kaupungin energialaitoksella vuonna
1987. Kaapelirakenne todettiin niin hyväksi,
että jo samana vuonna siitä toimitettiin
myös armeerattu vesistökaapeliversio.
Näin syntyi Wiski®, josta nopeasti tuli
keskijännitealueen päätuote. Helposti muistettava nimi juontuu vesitiiviyttä (watertight) kuvaavasta tyyppimerkistä W. Radioaakkosissa w-kirjain ilmaistaan sanalla wiski.
Wiski® on erinomainen esimerkki yhdessä
asiakkaiden kanssa tehdystä kehitystyöstä.
Yhteistyö on johtanut vuosikymmenten
pituisiin asiakassuhteisiin ja kaikkiaan yli
50 000 kilometrin Wiski®-toimituksiin.
Asiakkaat tietävät, että aitoa Wiski®-kaapelia
valmistetaan ainoastaan Pikkalan tehtaalla.
Wiski® on Suomen käytetyin keskijännitekaapeli. Perinteinen Wiski® on saanut
rinnalleen etenkin taajama- ja haja-asutusalueille soveltuvan Wiski Plain® -kaapelin
sekä maahan, veteen ja pylväsasennuksiin
soveltuvan Multi-Wiski® -monikäyttökaapelin. Sisävesistöihin ja meriolosuhteisiin
kehitetty vesistökaapeli on tyypiltään
AHXAMKPJ-W.
Wiski®-kaapelia valmistetaan 10, 20
ja 30 kV:n jännitetasoilla, joista korkeinta
käytetään paljon tuulipuistojen verkonrakentamisessa. Ja jos jännitetasot kasvavat tuulipuistorakentamisessa vielä
suuremmiksi, tulee siihenkin tarpeeseen
olemaan yksi vastaus – Pikkalan Wiski®.

1930-LUVUN LOPULLA Suomen Kaapelitehtaan insinöörit ahkeroivat uuden eristemateriaalin parissa. Työ tuotti tulosta, ja ensimmäiset muovieristeiset kaapelit toimitettiin asiakkaille vuonna 1941.
Rakennusten sähköistäminen siirtyi uuteen aikakauteen, sillä muovi osoittautui tehokkaasti eristäväksi materiaaliksi ja teki kaapelista kevyen ja helposti taivuteltavan.
Valmistuslinjan nopeuden se nosti jopa viisikymmenkertaiseksi. Muovi syrjäyttikin varsin nopeasti asennusjohtojen eristemateriaalina yleisesti käytetyn paperin.
Suomen Kaapelitehdas osallistui aktiivisesti kaapelien standardointiin. Vuonna 1966
julkaistiin ensimmäinen painos standardista SFS 2011, Muovivaippajohto MMJ. Nimellisjänniteluokaksi kirjattiin 450/750 V ja johtimen poikkipinnoiksi 2x1,5–5x25 mm2.
Vuonna 1997 Prysmian Group esitteli uuden, täysin lyijyttömän MMJ-asennuskaapelin. MMJ-standardin viides painos julkaistiin 1998, ja nimellisjänniteluokaksi muuttui
tuolloin 300/500 V. Painos lienee myös ensimmäinen SFS-kaapelistandardi, jossa huomioitiin ympäristöasioita. Maininta siitä, että kaapeli saattaa olla valmistettu ympäristöystävällisenä versiona tarkoitti, ettei siinä ollut käytetty lyijy-yhdisteitä tai klooriparafiinia. Standardi oli edelläkävijä: samaa asiaa edistävä RoHS-direktiivi 2002/95/EC astui
voimaan vasta vuonna 2006.
Nyt voimassa on kuudes, vuonna 2011 julkaistu MMJ-standardi. Ympäristöystävällisyydestä tehtiin standardissa vaatimus ja uutta olivat myös uusi johdineristeiden värijärjestelmä sekä kaapelin tyyppikoestukseen lisätyt kuorittavuus- ja yhteensopivuusvaatimukset. Käyttäjälle tärkeänä asiana standardiin lisättiin se, että MMJ-nimeä saa
käyttää ainoastaan, kun kaapeli läpäisee uuden standardiversion koestukset ja täyttää
kaikki vaatimukset.
Prysmian Group seurasi jo varhain EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR) valmistelua
ja toi markkinoille hyvissä ajoin laajan valikoiman CPR-vaatimukset täyttäviä tuotteita.
CPR-asetus tuli pakollisena voimaan 1.7.2017, mutta Prysmian Groupin MMJ-kaapelit
siirtyivät CPR-aikaan jo vuonna 2016, paloluokituksenaan Eca.
Yhtiön MMJ-kaapelit valmistetaan Ruskon tehtaalla Oulussa. Draka MMJ on pitkän
kehitystyön tulos. Se on aina ollut luotettava, standardit täyttävä ja helposti asennettava kaapeli – ja on myös tulevaisuudessa. n
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CableApp varmistaa
oikean kaapelivalinnan
– myös ympäristön kannalta
Prysmian Groupin kehittämä CableApp helpottaa kaapelin poikkipintavalintoja ja auttaa
pienentämään hankkeiden hiilijalanjälkeä sekä kaapelin aiheuttaman sähkönkulutuksen kustannuksia.

P

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP

rysmian Groupin kehittämä CableApp on
suunniteltu työkaluksi, joka paitsi helpottaa
kaapelityypin ja johtimen poikkipinnan
valintaa, auttaa myös tekemään ympäristön
kannalta kestävämpiä valintoja.
– CableApp-sovelluksen avulla on helppo
verrata ja havainnollistaa, millaisia vaikutuksia
kaapelin johtimen poikkipintavalinnoilla on käytönaikaisiin
CO2-päästöihin sekä kaapelin aiheuttaman sähkönkulutuksen
kustannuksiin, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Toni Suomela
Prysmian Groupista.
Helppokäyttöinen CableApp-työkalu toimii verkkoselaimella ja mobiililaitteilla. Mobiililaitteisiin sovellus on
helposti ladattavissa Google Play- ja App Store -palveluista.
Palvelun lataaminen ja käyttö on maksutonta,
mutta vaatii rekisteröitymisen.
– Palvelusta pääsee suoraan myös Prysmian
Groupin tuoteluetteloihin sekä seuraamaan alaan
liittyviä uusimpia uutisia ja videoita.

SOVELLUS OPASTAA
VAIHE VAIHEELTA
CableApp-palvelu opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta. Sopivinta
kaapelia ja poikkipintaa voidaan aluksi hakea kaapelin perusominaisuuksien ja asennusparametrien avulla.
Kun SFS 6000 -stardardiin perustuva referenssiasennustapa
on määritelty, sovellus ehdottaa asennustapaan soveltuvaa
kaapelia ja näyttää myös vaihtoehtoiset tuotteet.
Kaapelivalinnan jälkeen sovellus etenee poikkipinnan laskentaan, jota varten käyttäjä määrittää lähtöarvot kuten kaapelin
maksimikuormituksen, asennusolosuhteiden lämpötilan ja
tarvittavat korjauskertoimet sekä tarvittaessa kuormituksen
käyttöasteen, CO2/kWh-päästökertoimen ja sähköenergian
yksikköhinnan.
– Laskelman tärkeimpänä tavoitteena on näyttää konkreettisesti, kuinka paljon CO2-päästöjä on mahdollista alentaa ja
sähkölaskussa säästää, mikäli kaapeliin valitaan suurempi
poikkipinta kuin laskelman antama sallittu minimipoikkipinta.
Suurempi poikkipinta tarkoittaa pienempää johdinresistanssia
ja siten samalla vähemmän häviöitä, kun kaapeli ei lämpene
turhaan. Kaapelien käyttöikä on kymmeniä vuosia, joten säästöillä on aidosti merkitystä.

KAAPELIEN KÄYTTÖIKÄ
ON KYMMENIÄ VUOSIA,
JOTEN SÄÄSTÖILLÄ ON
AIDOSTI MERKITYSTÄ.

LASKENTA PERUSTUU SFS 6000 -STANDARDIIN

– On hyvä muistaa, ettei CableApp ole varsinainen sähkösuunnittelutyökalu, vaikka siinä samanlaisia ominaisuuksia onkin.
Poikkipintalaskelma käyttää yksinkertaista, kaapelin tasavirtaresistansseihin perustuvaa laskentaa, joten se ei huomioi jännitehäviöitä tai oikosulkuvirran pienenemistä. Poikkipinnan mitoitus
vikatilanteita silmällä pitäen ja ylivirtasuojauksen oikeanlaisen
toiminnan varmistaminen on siis käyttäjän omalla vastuulla.
Kaapelin poikkipintalaskenta perustuu SFS 6000-5-52 standardin taulukoihin [(referenssiasennustavat, kuormitettavuus
ja korjauskertoimet (HD 60364)].
– Kannattaa huomioida, että SFS 6000-5-52 -standardin taulukoissa asennusympäristön oletuslähtötietoina käytetään erilaisia
arvoja kuin perinteisesti on Suomessa käytetty. Ympäristön
lämpötilan oletusarvona on ilmassa +30 °C ja maassa +20 °C,
kun Suomessa vastaavina oletusarvoina on perinteisesti käytetty
TULOKSET SELKEINÄ LUKUINA
ilmassa +25°C ja maassa +15°C. Lisäksi maan lämpöresistiivisyyden
CableApp näyttää suuremman poikkipinnan mahdollistamat
oletusarvona on 2,5 K*m/W. Suomessa vastaavana oletusarvona
säästöt sekä sähkölaskun euromääräisenä summana että
perinteisesti on käytetty 1,0 K*m/W. Laskentaa tehtäessä on siis
CO2-päästöjen alentumana 100 kaapelimetriä kohden. Esimerkäytettävä tarpeellisia korjauskertoimia.
kiksi Suomessa kulutetun sähkön
Sovellus ei myöskään huomioi
CO2-päästökerroin vuonna 2021 oli
Suomessa vakiintuneita asennusFingridin mukaan 0.091 kg/kWh.
käytäntöjä, mikäli niiden vaatimukset
– Mikäli kohteeseen valitun
ovat laajemmat kuin SFS 6000-5-52
AFUX-HF C-PRo 500V- asennuskaataulukoissa. Tällaisia käytäntöjä
pelin johtimen poikkipinnan laskenon esimerkiksi D1- käsikirjassa tai
nassa sallima (3-vaihekuormitus
ST-kortiston julkaisuissa.
u https://www.cableapp.com/WEB/Login
10 A; käyttöaste 60 %) 1,5 mm2::n
Kuormituksen käyttöasteen voi
u App Store
johdin vaihdettaisiin ympäristöystämääritellä sovellukseen tapauskohvällisempään 2,5 mm2:n poikkipintaisesti. Sovelluksessa on valmiiktaan, alenisivat CO2-päästöt 40 kg /
si annettuina arvoina 100 % sekä 75
100 kaapelimetriä kohden (0,09 kg/
% (teollisuus), 60 % (julkiset käyttökWh) ja sähkölasku 75 € / 100 metriä
kohteet) ja 40 % (asuminen).
u Google Play
kohden (0,17 €/kWh) vuodessa,
Laskelmassa on myös valmiina
Suomela havainnollistaa.
arvot CO2-päästökertoimelle ja sähkönLaskennan tulokset voidaan myös
hinnan yksikkökustannukselle, mutta
tallentaa "Laskelmani"-kansioon,
myös niitä käyttäjä voi määrittää
tulostaa sekä jakaa muille.
tarvittaessa tapauskohtaisesti. n

REKISTERÖIDY
KÄYTTÄJÄKSI
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| MUOTOKUVASSA |

J

armo Töyräs toteaa, että rakennusalalla on viime vuodet eletty vilkasta
aikaa. Pandemian aiheuttama hidastus oli ohimenevää, mutta uutta
epävarmuutta on tuonut helmikuussa alkanut hyökkäyssota Ukrainaan.
– Lähitulevaisuus on hieman hämärän
peitossa. Taantuma vaikuttaisi toteutuessaan
koko Suomeen. En ole kuitenkaan menettänyt yöunia. Työtilanne on ainakin meillä
toistaiseksi ollut hyvä, samoin tilauskanta.
Mutta riskejä toki on, Töyräs sanoo.
”Meillä” hän viittaa päivätyöhönsä ja taloja teollisuustekniikan palveluja tarjoavaan
perheyritys LSK Groupiin. Töyräs on toiminut
yrityksen talotekniikkapalveluiden liiketoimintajohtajana vuodesta 2020.
STULin hallituksen puheenjohtajaksi
Töyräs valittiin loppuvuodesta 2021.
Hän kehuu liittoa hyvin johdetuksi ja
sen kykyä ja valmiutta reagoida muutoksiin
entistä paremmaksi. Näitä tarvitaan, sillä
muutokset tapahtuvat aina vain nopeammin.
– Kun aiemmin strategiaa tarkasteltiin
viiden vuoden välein, on nyt pohdittava
vuosittain, ovatko olettamukset ennallaan ja
millaisiin asioihin olisi puututtava nopeasti.

SELKEÄMMÄT ROOLIT KILPAILUTUKSIIN

ALAN ARVOSTUS
KOHDILLEEN

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Töyräs haluaa nostaa niin talotekniikka-alan
arvostusta kuin tuottavuuttakin.
Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuva ILKKA RANTA-AHO
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Uusi puheenjohtaja aikoo tehdä töitä, jotta
koko talotekniikka-alan arvostusta saadaan
nostettua.
– Talotekniikan osuus on rakennushankkeiden kustannuksista nykyisin jopa 40 prosenttia. Osuuden kasvusta huolimatta talotekniikan asema on heikentynyt rakentamisen arvoketjussa.
Selkeimmäksi esimerkiksi tästä Töyräs
nostaa urakoiden kilpailutukset ja hankinnat.
Aiemmin rakennuttajat kilpailuttivat erikseen rakentajan sekä useimmiten ainakin sähkö- ja LVI-urakoitsijan. Nyt hankkeet kilpailutetaan pääurakoitsijoiden kesken, jotka sitten
kilpailuttavat muut urakoitsijat ja hankinnat.
– Meillä ei ole enää suoraa kontaktia rakennuttajaan. Tämä on huono kehitys. Puhevaltamme ja vaikutusmahdollisuutemme
ovat pienentyneet, ja tulemme lisäksi hankkeisiin mukaan aiempaa myöhemmin.
Puheenjohtajan tehtävälistalla onkin nyt
etsiä keinoja muuttaa tilannetta ja vaikuttaa
sekä julkisiin että yksityisiin rakennuttajiin.
Vaikka pohjimmiltaan kyse olisikin tilaajan
tahtotilasta, on sähköalan kyettävä itsekin
vaikuttamaan tilanteeseen.
– Meidän on osattava käyttää valtaa. Ra-

kennuksissa seinät ovat puitteet – ei niissä
tehdä mitään ilman toimivaa talotekniikkaa.

TAPA TEHDÄ TÖITÄ UUSIKSI
Iso asia on myös alan tuottavuuden parantaminen. Töyräs sanoo, ettei ala ole ollut
mikään kultakaivos, mutta tilanteeseen on
mahdollista vaikuttaa. Nyt ei puhuta niinkään hukka-ajasta vaan tavasta tehdä töitä.
– Aalto-yliopiston tekemän Hukka sähkötöissä -tutkimuksen mukaan sähköasentajien
työajasta kuluu varsinaiseen asennustyöhön
vain 25 prosenttia, kärkimiehellä 21 prosenttia. Loppu ei ole hukka-aikaa, mutta kuuluuko
se kaikki muu asentajan töihin? Mitä voisimme saada aikaan paremmalla valmistelulla,
suunnittelulla ja hankintatoimella?

JARMO TÖYRÄS
u Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto

STULin hallituksen puheenjohtaja

u sähköinsinööri, eMBA

u työskentelee nyt LSK Groupin

talotekniikkapalveluiden
liiketoimintajohtajana, aiemmin
toiminut muun muassa Aro
Yhtiöiden toimitusjohtajana

u perheessä vaimo ja neljä

aikuista lasta, kaksi lastenlasta

u harrastaa mökkeilyä sekä

ikämiesten jääkiekkoa ja
kaukalopalloa

u motto: Arvosta läheisiäsi

ja ystäviäsi – kaikkein tärkein
tapahtuu ihmisten kanssa

Vaikka digitalisaation hyötyjä saatetaan
hehkuttaa välillä liiaksikin, arvelee Töyräs
sen tuovan työkaluja sähköalan tuottavuuden nostamiseen. Näitä mahdollisuuksia
etsitään muun muassa Aalto-yliopiston käynnistämässä Talotekniikka 2035 -hankkeessa,
jossa on STULin lisäksi mukana lukuisia talotekniikka-alan yrityksiä.

NUORET SAATAVA KIINNOSTUMAAN
Osaavia ammattilaisia puuttuu lähes alalta
kuin alalta, eikä sähköala ole poikkeus.
– Koko rakennusalan houkuttelevuutta on
saatava ylöspäin. Meidän on osattava kertoa,
kuinka hyviä työpaikkoja alalla on.
Esimerkkinä Töyräs mainitsee sähköalan
järjestöjen toteuttaman, yläasteikäisille
suunnatun Näkymätön voima -kampanjan.

– On tärkeää vaikuttaa juuri yläasteikäisiin,
kun he pohtivat tulevia mahdollisuuksiaan.
Töyräs uskoo, että nuoret saadaan kiinnostumaan, jos myös alan työntekijöiden arvostusta kyetään nostamaan.
Toisen asteen opiskelussa korostetaan
nyt yhä enemmän työssäoppimista ja työharjoittelua.
– Vaikka työssäoppimisen rooli kasvaa,
on perustiedot saatava oppilaitoksesta. Työpaikoilla ohjataan kyllä tekemisessä, mutta
sitä ennen perusteiden, motivaation ja asenteiden on oltava kohdallaan.

HINTOJEN NOUSU ON RISKI
Pandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat tuoneet mukanaan materiaalipulan, joka on sotkenut markkinoita ja seisottanut urakoita.
– Meidän alallamme urakat eivät vielä ole
materiaalipulan takia seisahtuneet. Tilanne
on kuitenkin pahenemassa, Töyräs uskoo.
Suurempi haaste on sen sijaan ollut hintojen erittäin nopea nousu. Töyräs on ollut alalla
yli 30 vuotta eikä ole aiemmin vastaavaa
kokenut. Hintojen nousu on erityisen iso riski
urakoitsijoille, ja tähän hän toivoo tilaajilta
ymmärrystä.
– Tilannetta olisi osattava katsoa kokonaisuutena, jotta ei aiheutettaisi ylimääräisiä
konkursseja.
Hän on hyvillään Asumisen rahoittamis- ja
kehittämiskeskus ARAn päätöksestä hyväksyä
urakkatarjouksiin indeksiehto. Sen perusteella
rakentamisen aikana tapahtuvat kustannusmuutokset lasketaan ja huomioidaan lopullisen hinnan yhteydessä. Tavoitteena on
vähentää tarjouksiin liittyvää kustannusriskiä ja helpottaa hinnoittelua.
– Tämä on tärkeä päänavaus. Julkinen
puoli näyttää päätöksellään mallia muille,
Töyräs sanoo.
– Sopimuksia tehtäessä voitaisiin ottaa
käyttöön myös muunlaisia takaportteja.
Tärkeintä on varmistaa, ettei hintojen nousu
jää vain yhden osapuolen maksettavaksi.

LUOTTAMUSTOIMI ANTAA PALJON
Vaikka työpäivät tahtovat venyä, Töyräs ei
pidä ongelmana sovittaa mukaan puheenjohtajan pestiä.
– Luottamustoimi antaa paljon uusia
näkökulmia myös palkkatyöhöni.
Hän myöntää, että priorisointia on pakko
osata – ja allekirjoittaa myös vanhan totuuden, jonka mukaan asioiden loppuun saattamisessa deadline on paras keksintö. n
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KESTÄVÄ
TULEVAISUUS
RAKENNETAAN NYT

Prysmian Groupin selkeänä tavoitteena on olla yksi maailman johtavista energiamurrosta ja vähähiilisyyttä edistävistä teknologiayrityksistä. Siksi vastuullisuus on osa arkea ja jokaista päätöstä.

K

Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat Prysmian Group ja Shutterstock

estävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen
on pitkään ollut tärkeä osa Prysmian Groupin toimintaa, ja esimerkiksi vastuullisuusraportointi konsernissa aloitettiin jo vuonna 2010. Viitisen vuotta sitten
työkaluksi otettiin kestävän kehityksen tuloskortti
ja vuotta myöhemmin liiketoiminnan eettiset säännöt.
Uusimmat askeleet vastuullisuustyössä ovat viime vuonna
käyttöön otetut sosiaalisen yritysvastuun tavoitteet sekä Science
Based Target -aloitteen mukaiset kunnianhimoiset kasvihuonepäästöjen vähennystavoitteet.
Prysmian Groupin vastuullisuustyötä ohjaa ESG (Environmental, Social and Governance), joka tarkoittaa suomeksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.
Yhtiön päämäärä on selkeä: se haluaa olla yksi maailman
johtavista energiamurrosta ja vähähiilisyyttä edistävistä teknologiayrityksistä.

– Hieno tunnustus pitkäjänteiselle vastuullisuustyöllemme
oli loppuvuodesta 2021 saavutettu sähköteknisen alan ykkössija
Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World -indeksissä, toteaa
myyntijohtaja Olli Anttonen Prysmian Group Finlandista.
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World on maailman
arvostetuin kestävän kehityksen indeksi. Mukana on eri aloilta
yli 3 400 yritystä, joista Prysmian Group on ainoa kaapeleiden
valmistamiseen keskittynyt yritys. Yhtiö pääsi DJSI-listaukseen
ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja oli viime vuonna mukana jo
kolmatta kertaa peräkkäin.
– Saavutimme nyt kokonaispistemäärän 87/100, ja täydet
100 pistettä innovaatiojohtamisessa, ympäristöraportoinnissa,
sosiaalisen vastuun raportoinnissa, kyvyssä houkutella lahjakkuuksia ja pitää heidät, olennaisuusperiaatteissa, riskien ja
kriisien hallinnassa sekä työhyvinvoinnissa ja -turvallisuudessa.

JO PUOLET KONSERNIN
LIIKEVAIHDOSTA TULEE
TUOTTEISTA, JOTKA
EDISTÄVÄT SIIRTYMISTÄ
VÄHÄHIILISEEN TALOUTEEN.
TUOTTEET OVAT OSA YMPÄRISTÖVASTUUTA
Maailman johtavana kaapelivalmistajana Prysmian Groupilla on
merkittävä rooli hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamisessa.
Meneillään olevan globaalin energiamurroksen toteuttamisessa
ovat avainasemassa muun muassa pitkät, suuritehoiset energiansiirtoyhteydet ja kattavat valokaapeliverkot.
Tuotteet ovatkin tärkeä osa Prysmian Groupin ympäristövastuuta: jo puolet konsernin liikevaihdosta tulee tuotteista, jotka
edistävät suoraan koko maailman hiilineutraalia tulevaisuutta
ja riippumattomuutta uusiutumattomista lähteistä. Yhtiön valmistamia tuotteita toimitetaan lukuisiin kohteisiin, jotka auttavat
vähentämään CO2-päästöjä. Käyttökohteita ovat esimerkiksi tuulija aurinkovoimalat, raideliikenne ja sähköautojen latausasemat. Digitalisaatio puolestaan edellyttää luotettavia tiedonsiirtokaapeleita.
– Olemme tehneet ison työn myös tuoteperheidemme hiilijalanjäljen selvittämisessä. Tänä vuonna hiilijalanjälki on tiedossa
jo 85 prosentista tuoteperheistämme, Olli Anttonen kertoo.
Prysmian Group on vastikään ensimmäisenä alan yrityksenä
lanseerannut oman Eco Cable -standardin, joka noudattaa samoja,
koko valmistusketjun kattavia arviointiperusteita kuin vakiintuneet sertifioijat. Kaapelien ympäristövaikutusta arvioidaan
kuudesta eri näkökulmasta. Arviossa otetaan huomioon muun
muassa kierrätettävyys, CO2-päästöt ja hyödyllisyys ympäristölle.
– Eco Cable -standardi on läpinäkyvä, selkeä tapa todentaa kaapelien ympäristöystävällisyys ja edistää vastuullista rakentamista.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TULOSKORTTI
SELKEÄNÄ TYÖKALUNA
u Prysmian Groupin vastuullisuustyön yhtenä selkeänä

työkaluna on kestävän kehityksen tuloskortti, joka määrittelee
konkreettisia tavoitteita vuoteen 2022.

u Tuloskortilla seurataan kaikkiaan 16 eri tunnuslukua,

joiden pohjana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.
Tavoitteet eli SDG:t (Sustainable Development Goals)
määrittelevät globaalit kestävän kehityksen prioriteetit ja
pyrkimykset vuodelle 2030.

u Kaikkiaan YK:lla on 17 SDG:tä, joista 12:n on katsottu

soveltuvan Prysmian Groupin toimintaan. Näistä viisi on valittu
ensisijaisiksi tavoitteiksi: vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto,
ilmastoteot, kohtuuhintainen ja puhdas energia, kestävät
kaupungit ja yhteisöt sekä sukupuolten tasa-arvo.

u Vuoteen 2022 mennessä saavutettaviksi tavoitteiksi

tuloskorttiin on kirjattu muun muassa:
• hiilijalanjälki on tiedossa 85 prosentista tuoteperheistä
• jätteistä kierrätetään 65 prosenttia
• johtoasemassa olevien naisten osuus on 18 prosenttia
• jokainen työntekijä saa koulutusta noin 30 tuntia vuodessa

Tarkoituksena on, että tämän vuoden loppuun mennessä 20
prosenttia konsernin tuotteista on arvioitu Eco Cable -kriteerien
mukaisesti.
Suomen markkinoilla olevat kaapelituoteperheet on jo käyty
läpi ja arvioita koostetaan ja täydennetään parhaillaan.

KUNNIANHIMOISET
PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITTEET
Konserni sai viime vuonna arvostetulta Science Based Targets
-aloitteelta hyväksynnän uusille, kunnianhimoisille kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteilleen, jotka ovat nyt avainasemassa yrityksen ympäristövastuutavoitteiden saavuttamisessa.
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Itämeren suojelua edistävälle mallille, jossa jokien ja niihin
liittyvien järvien kuntoa lähdetään kohentamaan yksi kerrallaan.
Hanke on onnistuessaan toistettavissa kaikissa Itämereen laskevissa vesistöissä.
Kunnostustoimet aloitetaan Pikkalanlahteen laskevan Siuntionjoen valuma-alueen latvoilta Enäjärvestä ja Poikkipuoliaisesta,
jonka jälkeen edetään jokea alaspäin lopulta Pikkalanlahteen asti.

450 MILJOONAA EUROA
VAUHDITTAMAAN
NOLLAPÄÄSTÖTAVOITETTA
u Prysmian Group investoi vuosien 2020–2022

aikana noin 450 miljoonaa euroa kestävän
kehityksen edistämiseen omassa ja toimitusketjunsa toiminnassa. Avainasemassa ovat energiankulutuksen vähentäminen, kiertotalouden
edistäminen sekä jätteiden kierrätyksen ja
hyötykäytön lisääminen.
Tavoitteena on myös nopeuttaa energiamurrosta ja digitalisaatiota.

Yritysten asettamia, tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita arvioiva Science Based Targets (SBTi) -aloite on maailmanlaajuinen, riippumaton organisaatio, jonka muodostavat YK:n
Global Compact -aloite, ympäristöjärjestö WWF, ilmastoraportointiin keskittyvä CDP-järjestö sekä Maailman luonnonvarainstituutti
WRI. Aloitteeseen hyväksytyt yritykset sitoutuvat siihen, että
niiden päästövähennystavoitteet ovat viimeisimmän ilmastotutkimuksen sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisia.
Prysmian Group on sitoutunut aloitteen tiukimpaan tavoitteeseen
eli rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5° C-asteeseen.
– Tämä tarkoittaa, että leikkaamme oman toimintamme sekä
käyttämämme energian aiheuttamia päästöjä 46 prosentilla
vuoteen 2030 mennessä. Lähtötasona on vuosi 2019. Hiilineutraaleja olemme näiden scope 1 ja scope 2 -päästöjen osalta vuosien
2035–2040 aikana.
– Suomi on ollut tässä suunnannäyttäjä niin konsernissa kuin
koko alallakin – tuoreimpana esimerkkinä se, että Pikkalan ja Oulun tehdaskiinteistöt ovat nyt hiilineutraaleja, Anttonen toteaa.
Pikkalan tehdas luopui tänä kesänä maakaasun käytöstä lämmitysenergiana ja siirtyi kokonaan uusiutuvan energian käyttöön.
Kesällä käyttöön otettu uusi bioenergialaitos pudottaa tehtaan
lämmityksestä aiemmin vuosittain aiheutuneet noin 2 500 tonnin
hiilidioksidipäästöt nollaan.
Ratkaisu on merkittävä myös kiertotalouden näkökulmasta,
sillä lähes puolet tehtaan lämmitykseen tarvittavasta biomassasta saadaan käytöstä poistetuista kaapelikeloista ja kuormalavoista.
Loppuosa hankitaan hiilineutraaleista kierrätyspuulähteistä.
– Pikkalan siirtyminen uusiutuvalla energialla tuotettuun
kaukolämpöön on konkreettinen, iso askel koko konsernin tasolla
ja auttaa saavuttamaan useita vuodeksi 2022 asetettuja kestävän
kehityksen tavoitteita.
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KOKO ARVOKETJU TARVITAAN MUKAAN
Prysmian Group on työskennellyt vuosien ajan kehittääkseen
koko arvoketjunsa toimintaa yhä kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Kestävästi toimiva arvoketju on edellytys sille,
että scope 3 -luokkaan kuuluvia eli muun muassa tavaroiden ja
palveluiden hankinnasta sekä myytyjen tuotteiden käytöstä aiheutuvia päästöjä voidaan alentaa tavoitteiden mukaisesti.
– Prysmian Group on sitoutunut vähentämään näitä päästöjään 21 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämän saavuttaminen edellyttää,
että kaikki arvoketjussamme asettavat itselleen kunnianhimoiset
tavoitteet. Kestävä toimitusketju voidaan rakentaa vain yhdessä,
Anttonen korostaa. n

Tuuli- ja aurinkovoimaloihin
toimitettavat ratkaisut sekä maailman
ensimmäinen täysin kierrätettävä
keskijännitekaapeli, P-Laser, ovat
erinomaisia esimerkkejä tuotteista,
jotka edistävät siirtymistä
vähähiiliseen tulevaisuuteen.

SOSIAALINEN VASTUU ON VÄLITTÄMISTÄ
Prysmian Groupin tärkeimpiä tavoitteita on jo vuosien ajan ollut ihmisten
ja yhteisöjen jatkuva kehittäminen. Viime vuonna konsernissa käyttöön
otetut sosiaalisen vastuun tavoitteet ovat nyt ilmastonmuutoksen
torjunnan rinnalla yhtiön vastuullisuustyön ydin.
u Sosiaalinen yritysvastuu tarkoittaa Prysmian Groupissa
• Henkilöstön monimuotoisuutta, tasa-arvoa

SUOMI ON EDELLÄKÄVIJÄ
Molemmat Suomen tehtaat siirtyivät kokonaan uusiutuvaan,
CO2-vapaaseen sähköön jo vuonna 2016. Konkreettisia askeleita
ovat olleet myös tehtaiden tuotantotilojen siirtyminen LED-valaistukseen, joka tuo merkittävän säästön energiankulutukseen
ja lisää myös työturvallisuutta.
Työsuhdeautojen osalta yhtiössä on siirrytty hybriditai täyssähkövaihtoehtoihin. Samalla tehdasalueiden parkkipaikoille on lisätty latauspisteitä, joissa myös yhtiön työntekijät
voivat maksutta ja verovapaasti ladata omia sähkö- ja hybridiautojaan. Myös tehtaiden trukkeja ollaan sähköistämässä.
Anttonen huomauttaa, ettei ympäristövastuu kuitenkaan
rajoitu vain omaan toimintaan.
– Tällä hetkellä olemme mukana muun muassa Siuntionjoki
2030 -hankkeessa. Edistyksellinen hanke toimii pilottiprojektina

		
		
		
		

•

		

•

		

•

		
		
		
		

		

ja osallistamista, muun muassa
– naisten ja miesten yhtä suurta osuutta uusissa rekrytoinneissa
– naisten vähintään 30 prosentin osuutta ylemmän johdon tehtävissä
– tasa-arvoista palkkausta
Digitaalista osallistamista, muun muassa
– globaalia digialustaa henkilöstön verkostoitumista varten
Paikallisyhteisöjen vahvistamista, muun muassa
– koulutusohjelmien kehittämistä paikallisille kouluille ja yhteisöille
Henkilöstön kehittämistä ja osallistamista, muun muassa
– 40 tuntia opetusta vuodessa koko henkilöstölle
– yli 25 % henkilöstöstä pääsee mukaan työkiertoon
tai muuhun uran kehittämiseen vuosittain
– vähintään 50 % henkilöstöstä tulee mukaan yhtiön
osakkeenomistajiksi erityisen ohjelman kautta
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Rakenteilla
maailman älykkäin
sairaala
Oulun uusi yliopistollinen sairaala on suurhanke,
jossa tavoitteet ovat korkealla – tarkoitus on rakentaa
Ouluun maailman älykkäin sairaala. Yli vuosikymmenen
kestävä rakennusurakka on jaettu osahankkeisiin,
joista kolme on käynnistynyt, kukin oman allianssinsa
voimin. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuvassa
B-rakennuksessa sähköistystyöt etenevät nyt rivakasti
ja asennettuna on jo kilometreittäin palosuojattuja,
halogeenittomia asennus- ja voimakaapeleita.

O

Teksti MARIANNA SALIN | Kuvat JUHA SARKKINEN

ulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentaminen
alkoi vuonna 2019 ja mittava hanke jatkuu 2020luvun loppuun saakka. Oulun Kontinkankaalle
nouseva uusi sairaala korvaa 1970-luvun alussa
rakennetun, jo käyttöikänsä päähän tulleen alkuperäisen sairaalaan. Vanhat rakennukset puretaan vaiheittain
pois, kun uudet on saatu käyttöön.
Valmistuessaan uusi sairaala palvelee lähes miljoonaa pohjoissuomalaista aina Keski-Pohjanmaan Perhosta Suomen pohjoisimpaan kylään Nuorgamiin.
OYS 2030 -hanke on yksi Pohjois-Suomen suurimmista rakennushankkeista. Kaikkiaan hankkeeseen on investoitu noin 1,6
miljardia euroa, joista uudisrakennusten osuus on noin miljardi.
Sairaala rakennetaan allianssimallilla kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa nousevat uuden päärakennuksen A- ja
B-rakennukset, joiden on määrä valmistua ensi vuoden loppuun
mennessä. Niihin sijoittuvat niin sanotut kuumat toiminnot eli
tilat, joiden on toimittava tehokkaasti vuorokauden ympäri,
vuoden jokaisena päivänä. Näitä ovat muun muassa leikkaussalit, tehohoito sekä päivystys. u
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PRYSMIAN GROUP ON TOIMITTANUT
OYSIN B-RAKENNUKSEEN
u kaikkiaan noin 550 km kaapeleita

SÄHKÖTÖITÄ 40 ASENTAJAN VOIMIN
Bruttopinta-alaltaan lähes 60 000-neliöisen
B-rakennuksen rakentaa allianssi, jossa talotekniikasta sekä turva- ja viestintätekniikasta vastaa Caverion Suomi Oy. Pelkästään
sähköurakasta Caverionilla on vastaamassa
neljä projektipäällikköä. Asennukset hoitaa
aliurakoitsija, QMG-konserniin kuuluva Paikallis-Sähkö Oy.
– Urakka on iso, mutta yhteistyö toimii
hyvin. Paikallis-Sähkö on meille tuttu kumppani jo aiemmasta Kajaanin sairaalahankkeesta, kertoo Caverionin vahvavirtaurakasta vastaava projektipäällikkö Tapio Hannus.
Paikallis-Sähkön asentajia on työskennellyt B-rakennuksen työmaalla parhaimmillaan nelisenkymmentä samaan aikaan.
Kellari- ja aulakerroksissa sekä viidessä
seuraavassa kerroksessa on luovutus maaliskuussa 2023. Viiden viimeisen kerroksen
sähköurakalle on aikaa ensi vuoden loppuun.
– Rakennuksen alimmat kerrokset alkavat
olla sähköasennusten osalta valmiina, ja
olemme jo päässeet tekemään toimintakokeita, Hannus kertoo.
Testausta odottavat muun muassa rakennusten varavoimakoneet: kaksi A-rakennukselle ja kaksi B-rakennukselle.

18
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• 200 km instrumentointikaapeleita
		 (KLMA-HF C-PRo, JAMAK-HF C-PRo, NOMAK-HF C-PRo)
• 250 km asennuskaapeleita (AFUX-HF C-PRo)
• 60 km johtimia (MK-HF C-PRo)
• 12 km 1 kV:n alumiinivoimakaapeleita 			
		 (AXCMK-HF C-PRo)
• 5 km 1 kV:n kuparivoimakaapeleita
		 (MCMK-HF C-PRo)
• 12 km palonkestoisia kaapeleita (Firetuf )

– A-rakennuksesta vastaa eri allianssi,
mutta molempien rakennusten varavoimajärjestelmät ovat meidän vastuullamme,
Hannus kertoo.

KAIKKI KAAPELIT
VÄHINTÄÄN Cca-PALOLUOKKAA
Sairaalan turvallisuuden varmistaa myös paloturvallinen kaapelointi. Kaikki sairaalaan
toimitettavat kaapelit ovat vähintään palosuojattuja, halogeenittomia Cca-paloluokan
kaapeleita, osa myös palonkestäviä.
– Sekä nykyisen että uuden sairaalan
sähköjärjestelmän runkona on keskijänniteverkko, ja siinä tarvitaan halogeenittomia,
palosuojattuja kaapeleita aivan kuten pienjänniteverkossakin. Haasteena on ollut se,

että niiden saatavuus
on markkinoilla ollut
poikkeusolojen vuoksi
heikko. Prysmian Groupin
kaapelitoimitukset ovat
kuitenkin aina tulleet
sovitusti ajallaan.
Kiitokset tästä kuuluvat urakoitsijan ja
Prysmian Groupin hienolle yhteistyölle,
toteaa sähkötekniikan projektipäällikkö
Sauli Kurttila tilaajan, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin puolesta.
Myyntipäällikkö Markku Hansén-Haug
Prysmian Groupista ohjaa kiitokset myös
tukkuliike Soneparille, joka on varmistanut
yhdessä kaapelitoimittajan kanssa, että
tuotteet ovat käytettävissä oikealla hetkellä.
– Osan tuotteista olemme toimittaneet
keskusvarastoltamme Vantaalla, ja osan
olemme tilanneet erikseen Prysmian
Groupilta. Projekti on tavanomaista vaativampi, sillä palosuojattuja kaapeleita tarvitaan useaa eri tyyppiä ja niiden määrät ovat
suuria. Tämä on tarkoittanut tarkkaa suun-

nittelua ja tiivistä yhteydenpitoa niin kaapelitoimittajan kuin Paikallis-Sähkönkin
suuntaan, kertoo myyntipäällikkö Niko
Pirkola Soneparilta.

ALLIANSSIMALLILLA
HANKKEEN PARHAAKSI
Tapio Hannus kertoo, että kaapelitoimitusten tarkkaa aikataulutusta on tarvittu
myös työmaalla.
– Työmaalla ei ole tilaa varastointiin,
joten lähes kaikki työmaan materiaalit
toimitetaan Limingantullissa sijaitsevaan
varastoon. Sieltä niitä toimitetaan tarpeen
mukaan aamuksi työmaalle, Hannus kertoo.
Aikataulujen tarkka, jatkuva sovittelu
on Hannuksen mukaan allianssihankkeille
muutoinkin tyypillistä. Suunnitelmat voivat
muuttua paljonkin alkuperäisistä. Tällöin
tehdään uudet aikataulut, jotta hanke pysyisi
kokonaisaikataulussaan.
– Allianssimallissa toimitaan aina
hankkeen parhaaksi ja haetaan yhdessä
taloudellisesti, toiminnallisesti ja laadullisesti parhaat ratkaisut. Tämä edellyttää tavanomaista tiiviimpää, avoimempaa
ja ratkaisuhakuisempaa ryhmätyötä, Sauli
Kurttila lisää.

Kurttila on mukana kaikissa osahankkeiden
alliansseissa, joita on tällä hetkellä kolme.

ÄLYKÄS JA KOMPAKTI SAIRAALA
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kunnianhimoisena tavoitteena on, että
vuoteen 2030 mennessä Ouluun valmistuu
maailman älykkäin sairaala. Kurttilan mukaan älyllä ei kuitenkaan viitata erityisesti
teknologiaan.
– Sairaalassa käytetään toki uusinta teknologiaa, mutta sairaalan älykkyys perustuu
ennen kaikkea hyvin toimivaan kokonaisuuteen ja uudenlaisiin, tehokkaisiin toimintatapoihin. Tulevassa sairaalassa on mietitty
tarkkaan esimerkiksi se, miten henkilökunta ja potilaat liikkuvat. Vanhassa kantasairaalassa suuri osa pinta-alasta on hieman
toisarvoista aulaa ja käytävää, kun taas uusi
nousee tehokkaasti ylöspäin, ja kerrosten
toimivuus on mietitty tarkasti.
Modernin sairaalan tunnusmerkkinä
on myös se, että valtaosa 600 potilashuoneesta on yhden hengen huoneita,
jolloin yksityisyydensuoja ja tietosuoja
paranevat, infektioiden leviäminen vähenee
ja sairaalakäynnistä tulee kaiken kaikkiaan
miellyttävämpi.

Ajan hengestä kertoo sekin, että tiloihin
on pyritty tuomaan mahdollisimman
paljon muuntojoustavuutta, sillä kukaan
ei voi täysin tietää, miten hoito ja sen tarve
tulevaisuudessa kehittyvät. n

OYSIN B-RAKENNUKSEN
ALLIANSSISSA OVAT MUKANA
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Skanska Talonrakennus Oy
Caverion Suomi Oy
Siemens Osakeyhtiö
A-Insinöörit Oy
Granlund Oy
Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
UKI Arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
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SIROCCO-kaapeleissa käytettävä taivutussietoinen BendBright (A1) tai BendBrightXS
(A2) kuitu on oleellinen komponentti, joka
takaa kaapelin joustavan ja luotettavan toiminnan sekä asennuksen että käytön aikana.

YHÄ PIENEMPIÄ KUITUJA JA KAAPELEITA

Valokaapeleissa
kehitys ei pysähdy
Dataliikenteen kiihtyvä kasvu edellyttää yhä suorituskykyisempiä ja
kustannustehokkaampia ratkaisuja – ympäristöä ja turvallisuutta unohtamatta.
Prysmian Groupin tietoverkkokaapeleiden ja -tarvikkeiden laaja valikoima vastaa
vaatimuksiin verkonrakentamisen kaikissa käyttökohteissa.

P

Mikrokanavakaapelien kuitujen kokoa on
pystytty pienentämään entisestään. Tuoteperheen tuoreimmassa tulokkaassa, erittäin
pienikokoisessa SIROCCO HD -mikrokanavakaapelissa kuidun halkaisija on vain 200 mikrometriä eli millimetrin tuhannesosaa. Lisäksi
kaapelissa sovelletaan Prysmian Groupin kehittämää PicoTube-teknologiaa. Näin on
mahdollista toteuttaa 20 prosenttia aiempaa
pienemmät mikrokanavakaapeliratkaisut.
– Samankokoiseen putkeen saadaan
mahtumaan entistäkin enemmän kuituja
– tai vaihtoehtoisesti putken kokoa voidaan
pienentää, mikäli kuitujen määrää ei ole
tarvetta lisätä.
SIROCCO HD -kaapeliin voidaan saada
BendBright XS 200-kuidulla kuitumääräksi
jopa 576. Kaapelia valmistetaan myös kuitumäärillä 552, 432, 288, 192, 144 ja 96.
Kehitys ei kuitenkaan ole pysähtynyt
SIROCCO HD -kaapeliin.

– Olemme lähiaikoina tuomassa valikoimaan
seuraavan askeleen, SIROCCO Extreme -kaapelin, jossa kuitu on halkaisijaltaan vain 180
mikrometriä, Utulahti kertoo.
Hän toteaa, että pieni on kaunista myös
kustannusten ja ympäristön näkökulmasta.
– Asennus- ja materiaalikulut laskevat,
kun entistä enemmän kuituja pystytään
asentamaan aiempaa pienempiin kanaviin.
Ja toki pienemmät ja kevyemmät materiaalit tarkoittavat myös pienempää ympäristöjalanjälkeä.

Cca-PALOLUOKAN
DRAKAHYBRID TULOSSA
DrakaHybrid-tuoteperhe kasvaa vielä tämän
syksyn aikana turvallisimman paloluokan
Cca-s1,d1,a1 C-PRo-kaapelilla. Cca-paloluokan
kaapelit ovat pakollisia lääkintätiloissa ja
poistumisteiden yhteydessä ja ne ovat suositeltava valinta myös tiloihin, joissa oleskelee
paljon ihmisiä ja joista poistuminen voi olla
hankalaa. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut, hoitolaitokset, kauppaliikkeet,
hotellit ja maanalaiset tilat.
DrakaHybrid-yhdistelmäkaapelilla kiinteistöön saadaan yhdellä vedolla asennettua
sekä kupari että valokuitu. Kiinteistöjen

huoneistokohtaisiin nousu- ja kerroskaapelointeihin sekä kuitu kotiin -sovelluksiin
kehitetyssä DrakaHybridissä on Cat6-kupariparikaapeli sekä nelikuituinen valokaapeli,
joka on varustettu taivutusta sietävillä
BendBright-yksimuotokuiduilla.
– DrakaHybrid on erittäin helposti toteutettava ratkaisu, joka säästää merkittävästi
niin asennusaikaa kuin kustannuksiakin.

XOK-PAKKAUKSET JOPA 432 KUIDULLE
Prysmian Groupin klassikkotuotteelle, yli
30 vuotta markkinoilla olleelle XOK-jatkoskotelolle on nyt saatavilla pakkaukset,
joissa on lisätarvikkeita entistä suuremmalle
kuitumäärälle.
– Uusissa XOK-jatkoskotelopakkauksissa
lisätarvikkeita on jopa 288 tai 432:lle kuidulle,
joten ne soveltuvat entistä paremmin
SIROCCO-tuotteille. Myös pakkausten nimet
on uudistettu niin, että ne kertovat selkeästi
kuitujen maksimikapasiteetin.
XOK-A3-koteloon on saatavilla myös
XOKO 1007-lisätuki, joka on tarkoitettu mikrokanavaputkille tai talokaapeleille.
– Esimerkiksi 14/10 mm:n mikrokanavaputken kaasusulkuliitin voidaan asentaa
näin kotelon ulkopuolelle. n

Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuva SHUTTERSTOCK

rysmian Groupin laaja mikrokanavakaapeleiden valikoima on nyt yhdistetty
SIROCCO-tuoteperheeksi, josta löytyy ratkaisu lähes jokaiseen käyttökohteeseen.
Mikrokanavakaapelointi soveltuu erinomaisesti muun muassa liityntäverkon
ja kiinteistön sisäjohtoverkon joustavaan rakentamiseen
vaiheittain tarpeiden kasvaessa. Metallittomina kaapelit soveltuvat myös yhteisrakentamiseen voimakaapeleiden kanssa.
– Kaikki SIROCCO-tuoteperheen kaapelit voidaan
asentaa joko vetämällä tai paineilmalla puhaltamalla.
Optimoitu jäykkyys, pieni koko ja pieni kitkakerroin
takaavat erinomaiset puhallusominaisuudet, tuotepäällikkö Petri Utulahti toteaa.
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Tuulipuistoissa suositaan aurattavia FlexTube®-kaapeleita
SUOMESSA RAKENNETAAN nyt tuulivoimaa ennätystahtiin.
Jo alkuvuonna on valmistunut yli 150 uutta voimalaa,
ja loppuvuodelle odotetaan tätäkin suurempaa määrää.
Tiivistahtinen rakentaminen on näkynyt myös Prysmian
Groupin FlexTube®-maavalokaapeleiden kysynnässä.
FlexTube®-kaapeleita käytetään tuulipuistojen sisäisessä
tiedonsiirrossa muun muassa linkittämään turbiineja
toisiinsa.
– Tuulipuistoihin asennetaan etenkin metallitonta
FY2RMRMU-FT-kaapelia, joka soveltuu hyvin yhteen voimakaapelin kanssa, tuotepäällikkö Petri Utulahti kertoo.
FlexTube®-kaapeleita käytetään nykyään yleisesti myös

liityntäverkoissa, kun kuluttajille rakennetaan kuitu kotiin ratkaisuja. Hyvänä esimerkkinä on FYMVD2PMU-FT-kaapeli.
FlexTube®-maavalokaapelit voidaan asentaa joko suoraan
maahan auraamalla tai vaihtoehtoisesti kanavaan vetämällä
tai puhaltamalla.
FlexTube®-kaapelissa kuidut ovat halkaisijaltaan vain
reilun millimetrin kokoisissa, joustavasta muovimateriaalista
valmistetuissa mikromoduuleissa, joiden avaaminen sujuu
vaivattomasti ilman työkaluja. Kaapelien asentaminen
on erittäin nopeaa, helppoa ja siistiä, ja rakenteen ansiosta
kaapelin kyljestä voidaan tarvittaessa ottaa esiin jopa
yksittäinen kuitu.
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Hyvän tuulen hanke

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen otti Ahvenanmaalla uuden ison askeleen,
kun maakunnan suurin tuulipuisto vihittiin käyttöön toukokuussa. Sen myllyt
jauhavat nyt sähköä 10 000 kotitalouden tarpeisiin ja nostavat tuulivoiman osuuden

L

Ahvenanmaan energiantuotannossa 65 prosenttiin.
Teksti OUTI JÄRVELÄ | Kuvat PRYSMIAN GROUP

ångnabban tuulipuiston kymmenen 4,2 megawatin voimalaa nousivat kuluneen talven
aikana Eckerön saaren eteläosaan ja tuottavat
nyt sähköä 135 gigawattituntia vuodessa.
Samalla Ahvenanmaan suurin, Vind AX Ab:n
rakennuttama tuulipuisto nostaa tuulivoiman
osuuden Ahvenanmaan energiantuotannossa 20 prosentista 65 prosenttiin.
Puisto vihittiin käyttöön toukokuun puolivälissä ja
tuotantoa käynnistettiin vaiheittain kevään ja kesän aikana.
– Elokuun alusta voimalat ovat toimineet täydellä
kapasiteetilla, kertoo hankkeen rakennusaikainen projektijohtaja Henrik Lindqvist.
Lindqvist on myös hankkeen konsultoinnista ja käytännön resursoinnista pitkälti vastaavan Allwinds Ab:n toimitusjohtaja ja tuulivoiman aktiivinen edistäjä maakunnassa
jo 1990-luvun alusta.

Ahvenanmaan ensimmäinen tuulivoimala pyörähti
käyntiin jo 1994. Vastatuulta maakunnan tuulivoimahankkeille kuitenkin toi hallituksen vuonna 2010 tekemä päätös
rajata Ahvenanmaa ulos kansallisesta syöttötariffijärjestelmästä. Jäihin laitettiin tuolloin myös Långnabban hanke,
jonka luvat ja rahoitus olivat jo valmiina.
Lopulta maakunta päätti luoda tuulivoimahankkeille
oman lainsäädännöllisen pohjan ja syöttötariffijärjestelmän. Se astui voimaan vuoden 2019 lopulla ja rakentaminen
Långnabbassa pääsi täyteen vauhtiin.
– Hanke eteni sen jälkeen ripeästi ja kaikilta osiltaan
sujuvasti. On ollut aidosti ilo olla mukana hankkeessa,
jossa yhteistyö on toiminut näin hyvin, Lindqvist sanoo.

70 KILOMETRIÄ MERIKAAPELIA
Lindqvist kuvaa avomeren ääreen rakennettua Långnabbaa
semi-offshore-tuulipuistoksi. Tuulipuiston sijainti on ihanteellinen: se on kaukana asutuksesta ja tasaisen tuulen
tarjoava avomeri avautuu lännessä Ruotsiin ja etelässä
Puolaan asti.
Tuulipuiston tuottama energia siirtyy sähköverkkoon
Prysmian Groupin Pikkalan tehtaalla suunnitellulla ja
valmistetulla reilun 11 kilometrin pituisella merikaapeliyhteydellä. Tuulipuiston sisäisen sähköverkon ja MannerAhvenanmaalla sijaitsevan muuntoaseman yhdistävää
linjaa varten tarvittiin kaikkiaan lähes 70 kilometriä 33 kV:n
merikaapelia. Yhteys rakennettiin kahdella kaapelireitillä,
joihin kumpaankin asennettiin kolme kaapelia. Toinen
reiteistä sai mukaansa myös valokuituyhteyden.
Merikaapelin osuus on hankkeessa erittäin tärkeä,
sillä se tuo tuulipuiston tuottaman energian parhaaseen
mahdolliseen paikkaan, Tellholmiin. Sinne rantautuu myös
80 MW:n merikaapeliyhteys Ruotsista ja sieltä on luonteva
yhteys Ahvenanmaan sähköverkkoon. Tuulisähköä voidaan
näin toimittaa paitsi maakunnan omaan käyttöön, myös
suoraan vientiin ilman erillistä siirtoverkkoyhteyttä.

VUOSIEN YHTEISTYÖ
Prysmian Group on Lindqvistille tuttu yhteistyökumppani
jo Båtskärin tuulipuistohankkeesta, joka valmistui Maarianhaminan eteläpuolelle 2006. Hankkeen kaapelit suunniteltiin ja valmistettiin Pikkalan tehtaalla.
– Hyvää yhteistyötä oli helppoa ja luontevaa jatkaa
myös Långnabbassa, Lindqvist toteaa.

Erityiskiitokset hän haluaa antaa Prysmian Groupin
Tuomo Koutille.
– Hänen kanssaan on aina ilo työskennellä – Tuomo ei
koskaan keskity ongelmiin, vaan näkee ainoastaan ratkaisuja.
Kouti kertoo, että Pikkalassa suunnittelupöydällä oli
useita eri vaihtoehtoja yhteyden rakentamiseksi.
– Suunnittelussa voitiin hyödyntää aiempaa kokemustamme ja Pikkalan valmistuskapasiteettia, jonka ansiosta
merikaapeleita voidaan valmistaa erittäin pitkinä pituuksina. Se mahdollisti myös Långnabban ratkaisun, yli 11 kilometrin yhtenäisen kaapelipituuden.
Merikaapelin asennuksesta vastasi vedenalaisiin hankkeisiin erikoistunut Lilaco Offshore Oy Telepaatti-kaapelinlaskualuksellaan.
– Kaikki meni suunnitelmien mukaan, Lindqvist kertoo.

TARKKAA AIKATAULUTUSTA
Prysmian Group toimitti myös tuulipuiston sisäisen sähköverkon kaapelit, joita asennettiin kaikkiaan noin 12 kilometriä. Kaapeliksi hankkeeseen valittiin 30 kV:n Multi-Wiski®,
joka soveltuu sekä ilma- että maakaapeliksi.
Maakaapeleiden saaminen tarpeeksi syviin kaivantoihin
olisi edellyttänyt paikoittain räjäytystöitä ja kallion louhintaa. Tältä haluttiin kuitenkin välttyä, sillä tuulipuisto haluttiin rakentaa luontoa kunnioittaen.
– Noin neljän kilometrin matkalla kaapelit suojattiin
kaapelinsuojausputkilla. Asennukseen kului tämän vuoksi
hiukan enemmän aikaa kuin oli alun perin ajateltu, mutta
ratkaisu toimi oikein hyvin.
Tuulipuiston sisäisen verkon asennustyöt edellyttivät
myös tarkkaa aikataulutusta ja suunnittelua, jotteivat ne
häiritsisi samaan aikaan meneillään olevia voimalan osien
kuljetuksia.
– Eri tiimien yhteistyö toimi kuitenkin koko ajan yhteen
hiileen puhaltaen. Yksinkertaisesti hyvän tuulen hanke!
Lindqvist hymyilee.

VALTAVA POTENTIAALI

Hankkeen rakennusaikainen
projektijohtaja Henrik Lindqvist (vas.)
ja Vind AX Ab:n toimitusjohtaja
Christer Nordberg ovat erittäin tyytyväisiä
hyvin sujuneeseen hankkeeseen.
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Ahvenanmaa on Suomen tuulisin maakunta ja sen merituulivoimapotentiaali on arvioitu valtavaksi. Viime vuonna
valmistuneen, LUT-yliopiston tekemän tiekartan mukaan
Ahvenanmaalle voitaisiin rakentaa jopa 500 voimalan tuulipuisto. Potentiaalisesti maakunnassa voitaisiin siis tuottaa
vuosittain jopa 31 terawattituntia sähköä – huomattavasti
enemmän kuin Britanniaan valmisteilla olevan, maailman
suurimman merituulipuiston vuosittainen 18 terawattitunnin tuotanto. Tiekartan tilasi Ahvenanmaan maakuntahallitus, joka halusi selvittää, kuinka tuulivoiman hyödyt
voitaisiin maksimoida parhaalla mahdollisella tavalla. n
JOHDIN syyskuu | 2022
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Uutta
ja kätevää
asennukseen
Prysmian Groupin asennus- ja
voimakaapelien valikoimaa on jälleen
laajennettu lukuisilla uusilla tuotteilla,
kokovaihtoehdoilla ja kätevillä
pakkauksilla.
Teksti MATTI VÄLIMÄKI | Kuvat PRYSMIAN GROUP

KLMA-HF C-PRo -MERKINANTOKAAPELEIHIN UUTUUKSIA
KLMA-HF C-PRo -merkinantokaapeli on saanut
nelijohtimisen version rinnalle myös kaksijohtimisen vaihtoehdon.
Kiinteään sisäasennukseen suunnitellun
kaapelin käyttöalueita ovat merkinanto-, valvontaja turvajärjestelmät sekä kiinteistöautomaatio- ja
paloilmoitinjärjestelmät.
Nelijohtimista eli kaksiparista KLMA-HF C-PRo
-kaapelia on nyt saatavilla myös erivärisillä ulkovaipoilla. Värivaihtoehtoina ovat sininen, punainen
ja musta. Useammat värivaihtoehdot helpottavat
eri piireihin käytettävien kaapeleiden erottelua.

XMJ-HF 7x1,5 S -ENERGIAKAAPELI
VÄRILLISILLÄ VAIHEJOHTIMILLA

PINKKI UUTUUS
TOIMINNALLISEEN MAADOITUKSEEN
MK-HF C-PRo PINK 750V on uusi, toiminnalliseen maadoitukseen
(FE) tarkoitettu asennusjohto, jonka vaipan vaaleanpunainen väri
helpottaa sen erottamista muista asennusjohdoista. Uudistuva
SFS 6000 -standardi edellyttää, että toiminnallisen maadoitusjohtimen tunnusvärinä käytetään vaaleanpunaista väriä.
Toiminnallinen maadoitus tehdään muun syyn kuin sähköturvallisuuden takia, tavallisimmin häiriösuojauksen vuoksi.
Cca-paloluokan tuotteena MK-HF C-PRo PINK on turvallinen
valinta varmistamaan laitteiden ja järjestelmien häiriötön käyttö
kaikissa käyttökohteissa. Se soveltuu erinomaisesti herkkien
laitteiden ja apulaitteiden suojaamiseen esimerkiksi sairaaloissa
ja lääkintätiloissa.
Valikoimassa on MK-HF C-PRo PINK 750V -tuotteita 50 mm2 :n
poikkipintaan asti.
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XMJ-HF -7x 1,5 S -energiakaapeli on nyt saatavana seitsemällä erivärisellä johtimella. Etenkin hämärämmässä
valaistuksessa värillisten vaihejohtimien erottaminen
on helpompaa kuin perinteisten numeromerkittyjen
johtimien (vrt. MMO 7x1,5 S -kaapeliin). Uutuus soveltuu
erinomaisesti käytettäväksi esimerkiksi kohteissa, joissa
samaa valaisinryhmää käytetään usean katkaisijan avulla.

AFUX-HF C-PRo 500V -KAAPELEIHIN
NELIJOHTIMISET VAIHTOEHDOT
AFUX-HF C-PRo 500V -asennuskaapelien valikoimaan
on nyt lisätty myös nelijohtimiset kaapelit, kooltaan
4x1,5 S ja 4x2,5 S. Valikoimassa on jo ennestään
2-, 3- ja 5 -johtimiset kaapelit.
AFUX-HF C-Pro 500V on suunniteltu kiinteään
pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona, ja
se soveltuu asennettavaksi myös kivirakenteiseen
uraan. Cca-paloluokan kaapelina se on turvallinen
valinta kaikkiin kohteisiin.

ACEFLEX-HF Dca 1kV -KAAPELIT
PIENEMPÄÄN SÄHKÖNSIIRTOTARPEESEEN

UUSI KOKO
ACEFLEX-HF COM
-HYBRIDIKAAPELILLE
ACEFLEX-HF Com 1kV -hybridikaapelin kokovalikoimaa on laajennettu, ja kaapeli on nyt saatavilla
myös kokoluokassa 5x10. Entuudestaan valikoimasta löytyvät koot
5x6 ja 5x16.
Draka ACEFLEX-HF Com on halogeeniton, Dca-paloluokan hybridikaapeli, jossa on kaksi parikierrettyä,
suojattua ohjausjohdinparia. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi autonlatausasemien syöttökaapeliksi sekä
lukuisiin muihin kohteisiin, joissa
tarvitaan sekä energiansyöttöä että
ohjausta. Sähköautojen latausasemia
rakennetaan nykyisin paljon, mikä on
kasvattanut hybridikaapelin kysyntää.
Taipuisa, helposti ja nopeasti asennettava kaapeli on tarkoitettu kiin
teään asennukseen sisälle ja ulos.
Asennuksen nopeuden varmistaa
myös se, että yksi läpivienti ja kiinnitys riittää.
Perinteisen, Dca-paloluokan
ACEFLEX-HF-kaapelin tavoin hybridikaapeli on kestävä valinta myös
teollisuuskäyttöön.

Halogeenittomien ACEFLEX-HF Dca 1kV -voimakaapelien
valikoimaan on tuotu hieman pienempään sähkönsiirtotarpeeseen soveltuvat 3x1,5, 3x2,5, 5x1,5 ja 5x2,5 -kokoluokan kaapelit. Valikoimassa on saatavilla ennestään koot
5x6 ja 5x16. Tuotevalikoimaan on lisätty myös kerrannaisia
6 mm2 :n johtimilla.
ACEFLEX-HF Dca 1kV -kaapelit soveltuvat kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona sekä maahan 70 cm:n syvyyteen. Johtimien
taipuisuuden ansiosta ne sopivat erityisen hyvin asennettaviksi
ahtaisiin tiloihin. Johtimet kestävät hyvin myös tärinää, joten
ne soveltuvat hyvin myös moniin teollisuuden kohteisiin.

MCMK-HF C-PRo -KAAPELEIDEN
KOKOVALIKOIMA KASVAA
MCMK-HF C-PRo -voimakaapelin kokovalikoimaa on laajennettu. Kaapeli on nyt saatavilla myös kokoluokassa 3x300/150.
Aiemmin suurin saatavilla oleva koko on ollut 3x240/120.
Uusi koko soveltuu esimerkiksi kohteisiin, joissa käytetään
suurempia sähkövirtoja, mutta ns. suurvirtajärjestelmää ei
kuitenkaan vielä haluta rakentaa.

UUSIA KÄTEVIÄ PAKKAUSKOKOJA
Monien kaapeleiden kysyntä on kasvanut myös pienemmissä
asennuksissa. Pienemmät, noutotukusta mukaan saatavat
rengas- ja pienkelapakkaukset tuovat kätevän vaihtoehdon
kelapakkausten rinnalle.
Halogeeniton Cca-paloluokan ohjauskaapeli MMO-HF C-PRo
7x1,5 S 750V on nyt saatavilla 500 metrin puukelan lisäksi myös
150 metrin pienkelalla.
Monen työmaan suosikkikaapeli, Cca -paloluokan voimakaapeli MCMK-HF C-PRo 4x6/6 1kV, on nyt saatavilla myös
50 metrin rengaspakkauksessa.
Myös halogeenittomien XMJ-HF Dca 500V -asennuskaapelien
pakkausvalikoimaa on täydennetty rengaspakkauksella.
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KESÄTÖISSÄ
KAAPELITEHTAALLA
Tradenomiksi opiskeleva Kasper Lehtinen päätti
elokuun lopussa jo viidennen kesätyöpestinsä
Prysmian Groupin Pikkalan tehtaalla. Kesien aikana
tutuiksi ovat tulleet kaapeleiden lisäksi niin hyvä
porukkahenki, yövuorojen tunnelma kuin asiakaspalvelun järjestelmätkin. Jälkimmäisiin hän tutustuu
jatkossa entistäkin paremmin, sillä kesätyö vaihtui
syyskuussa vakituiseen työhön asiakaspalvelussa.

K

Teksti KIRSI RIIPINEN | Kuva JARI HÄRKÖNEN

asper Lehtinen on viiden viime kesän aikana päässyt
tutustumaan Prysmian Groupiin ja Pikkalan tehtaaseen
monelta kantilta. Kesätyöpesteistään neljä ensimmäistä hän työskenteli tuotannossa. Tänä kesänä tuotantohallit vaihtuivat konttoriin ja työhön asiakaspalvelussa.
Mutta kuullaanpa heti aluksi, millainen työnantaja Prysmian
Group on kesätyöläisen silmin.
– Hyvä! Jo alusta alkaen yrityksestä välittyi hyvä kuva. Työyhteisöön pääsi hyvin mukaan ja kaikessa näkyi se, että hommat sujuvat
ja porukassa toimitaan reilusti. Isona yrityksenä Prysmian Group
myös pystyy tarjoamaan monipuolisesti työtehtäviä, Lehtinen sanoo.
Ensimmäisenä kesänä Lehtinen tuli taloon heti armeijan jälkeen
eikä tuntenut kaapelimaailmaa lainkaan.
– Eräs ystäväni oli suositellut minua tuotannon puolelle töihin.
Prysmian Groupista otettiin yhteyttä, ja jo kolme päivää myöhemmin olin täällä töissä.
Lehtinen kertoo, että ensimmäisen kesän hän työskenteli ”sekatyömiehenä” ja auttoi siellä, missä kulloinkin tarvittiin.
– Seuraavasta kesästä alkaen avustin ketjulinjan ajuria. Viihdyin
todella hyvin ja hainkin samalle paikalle useana peräkkäisenä kesänä.
Lehtinen huomasi myös, että yövuorot sopivat hänelle hyvin, ja
hän pääsikin tekemään niitä usein.
– Yövuoroissa on aivan oma tunnelmansa.

OHJELMISTOT TUTUIKSI
Hyviä kokemuksia on karttunut myös tuoreimmasta kesärupeamasta. Hän aloitti työnsä asiakaspalvelussa toukokuussa.
Tuotantopuolen töissä kaapelit tulivat tutuiksi, ja oppia sai
myös reilusta tiimityöstä – siitä, miten hommat hoidetaan ongel-
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mitta ja sovitusti. Asiakaspalvelutehtävissä tiimityön taidot ovat
vain vahvistuneet ja hyvää oppia on tullut myös eri ohjelmistojen,
kuten SAPin, käytöstä.
– Meillä on mahtava tiimi ja tiiminvetäjä. Olen saanut kannustusta
ja aina tarvitessani apua. On hienoa, että tehtävät jakautuvat tekijöille oikeudenmukaisesti, ja ne ehtii tehdä ja viimeistellä hyvin
työaikana.
Lehtinen kertoo, että tuotannon puolella työskentelystä on ollut
paljon apua myös asiakaspalvelutehtävissä.
– Tuotteiden lisäksi opin muun muassa hahmottamaan logistiikkaa ja sen toimivuutta.

KESÄTYÖ VAIHTUI VAKITUISEEN
Lehtinen opiskelee markkinointia, ja hänen tarkoituksenaan on
valmistua tradenomiksi Turun Yrkeshögskolan Noviasta. Opinnot
ovat jo loppusuoralla, sillä jäljellä on ainoastaan opinnäytetyö.
Nyt edessä on kuitenkin muutto Turusta Uudellemaalle, mahdollisesti Espooseen tai Kirkkonummelle. Lehtisen toiveissa on ollut
vakituinen työ mielenkiintoisesta yrityksestä – ja sellainen löytyikin
lähempää kuin hän arvasikaan. Syyskuun alussa Lehtinen palkattiin
vakituiseksi työntekijäksi Prysmian Groupin asiakaspalveluun. n
JOHDIN syyskuu | 2022
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PALVELUKSESSANNE!
Prysmian Groupin myyntitiimi on vahvistunut jälleen kahdella kokeneella ammattilaisella.
Tuoreet myyntipäälliköt kertovat tunteneensa itsensä heti tervetulleiksi Pikkalaan ja toivovat
tapaavansa syksyn aikana mahdollisimman monia asiakkaistaan kasvokkain.

Innolla kohti uutta

E

LOKUUN ALUSSA Pikkalassa myyntipäällikkönä aloittaneen Marko Kyl-

Prysmian Group
kiinnosti jo
opiskeluaikoina

T

EOLLISUUSASIAKKAISTA

vastaava myyntipäällikkö
Jonatan Tast aloitti työnsä
Pikkalan tehtaalla viime vuoden
lopulla. Jonatanin vastuualueisiin
lukeutuvat muun muassa valmistavan teollisuuden, teollisen infran sekä kaivos- ja
nosturipuolen asiakkuudet.
Tast kertoo pitäneensä Prysmian Groupia
kiinnostavana työnantajana jo opiskeluaikoinaan. Hän on koulutukseltaan projektijohtamisen tradenomi ja toiminut ennen
nykyistä työtään rakentamisen ja teollisuuden myynnissä Würthillä ja EL-Partsilla.
– Monet Prysmian Groupin tuotteet
olivat tuttuja jo aiemmalta uraltani, etenkin
tukkupuolen tavara. Myös osan asiakkaista
tunsin ennestään. Mutta on tämä valikoiman
laajuus myös yllättänyt, ja työ on vaatinut
paljon istumalihaksia varsinkin erikoiskaapeleiden osalta.
Tast on hyvillään siitä, että koronarajoitukset ovat poistuneet ja asiakkaita on taas
mahdollista tavata kasvokkain. Hän on
varautunut siihen, että matkustuspäivien
määrä kasvaa jatkossa.
– Kaikkia asiakkaitani en ole vielä ehtinyt
tapaamaan, mutta toivottavasti tapaamisia
päästään pian järjestämään.
Hän kertoo saaneensa hienon vastaanoton niin asiakkailtaan kuin kollegoiltaankin.
– Olen päässyt porukkaan ja hommiin
hyvin mukaan. Minuun on luotettu heti
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alusta asti, ja olen pyrkinyt olemaan luottamuksen arvoinen.
Parhaalta työssä ovat tuntuneet onnistuneet projektit sekä prosessien ja yhteistyön
kehittäminen niin, että ne palvelevat paremmin niin asiakasta kuin omaa työtäkin.
– Onnistumisen tunteita tuo etenkin se,
että onnistuu tarjoamaan ongelmaan ratkaisun tai huomaa tuottaneensa merkittävää lisäarvoa asiakkaalle, Tast sanoo.
Myyntipäällikön työt eivät välttämättä
aina asetu tavalliseen virka-aikaan. Tast
kertoo kuitenkin pyrkivänsä pitämään huolta
myös riittävästä vapaa-ajasta, sillä perhee-

seen kuuluu avovaimon lisäksi puolen
vuoden ikäinen esikoistytär. Myös harrastuksille löytynee jonkinlainen kolonen.
– Olen koko ikäni harrastanut kesäisin
purjehdusta – se on erityisen lähellä
sydäntäni. Muutoin pidän kunnostani huolta
muun muassa sulkapalloa pelaamalla,
lenkkeilemällä ja kuntosalilla. Perhe-elämä
kuitenkin vaatii veronsa – jos haluaa olla
myös kotona läsnä, on se jostain muualta
pois. Viime talvi ja kevät menivät vähän
uutta roolia harjoitellessa. Saa siis nähdä
kuinka paljon tulevana talvena ehtii
harrastamaan! n

liäisen rekrytointi alkoi hänen omien sanojensa mukaan puolivahingossa.
– Onneksi, hän hymyilee.
Kylliäinen osallistui maaliskuussa Vaasan EnergyWeek-tapahtumaan
ja kuuli paikalla olleilta Prysmian Groupin ihmisiltä tulevasta rekrytoinnista.
– Ilmoitin, että minähän voisin tulla teille. Siitä se sitten lähti – soittelimme ja
kävin lopulta haastattelussa.
Hän on iloinen Energiaviikon spontaanista heitostaan, sillä työpaikan vaihto
20 vuoden työrupeaman jälkeen on tuonut uralle uutta ja mielenkiintoista virtaa.
Hän arvostaa myös Prysmian Groupin kansainvälisyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia konsernin muiden tehtaiden kanssa.
Kylliäisen vastuulla ovat keskijännitekaapeleiden varusteet. Kaapelimaailma
on hänelle tuttu, sillä takana on pitkä työura Enstolla. Koulutukseltaan hän on
energiatekniikan insinööri.
– Monet nykyisistä asiakkaistani ovat jo entuudestaan tuttuja. Tästä on
paljon hyötyä, sillä tunnen heidän tarpeensa ja pystyn suosittelemaan parhaat
mahdolliset ratkaisut. On todella hienoa, että pääsen nyt ensimmäistä kertaa
yhdistämään työssäni kaapelit ja varusteet.
Hän on järjestänyt aikaa siihen, että on päässyt hakemaan oppia myös tuotannon puolelta.
– Pikkalan tuotanto on maailmanluokkaa, kerta kaikkiaan vaikuttava tehdas.
Kylliäinen odottaa innolla tulevia tuotelanseerauksia.
– Paljon uutta hienoa on tulossa!
Hieno on ollut alku Prysmianilla muutoinkin.
– Jo ensimmäisten viikkojen aikana kävi selväksi, että henkilöstö on todella
asiantuntevaa ja ystävällistä. Olen päässyt tiimiin hyvin sisään.
Myös asiakkailta on tullut mukavaa palautetta ja tervetuloa käymään -toivotuksia.
Kylliäinen aikookin syksyn aikana käydä aktiivisesti tapaamassa asiakkaitaan.
Hän laskeskelee, että matkapäiviä on tulossa aika tavalla. Pelkästään verkkoyhtiöitä on 77, ja päälle tulevat vielä verkkourakoitsijat.
– Minulle työn suola kuitenkin on se, että saan tavata ihmisiä ja tutustua
heihin. Osasta asiakkaista tulee myös pitkäaikaisia ystäviä.
Tulevien matkapäivien määrä ei huoleta Kylliäistä.
– Päinvastoin. Mutta se kyllä rassaa, jos tien päälle ei pääse. Pandemia-aikaan
alkoi jo kotiväkikin huomautella kotiin jämähtämisestä, hän nauraa.
– Toki vapaa-aikaakin pitää olla – ihan jo sen takia, että remontti omakotitalossamme Mikkelissä on hyvässä vauhdissa. Kotikonttorikin on saatava kuntoon
etätyöpäiviä varten. n
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SÄHKÖTUKUT, -URAKOITSIJAT, TEOLLISUUS JA TELEVERKOT

SÄHKÖYHTIÖT JA VERKONRAKENNUSURAKOITSIJAT

TEKNINEN TUOTETUKI

Myynti ja markkinointi

Myynti ja markkinointi

Matkapuhelin- ja
kaapeli-tv-verkon kaapelit

Juha Majamäki
myyntijohtaja
puh. 040 561 7957

Olli Anttonen
myyntijohtaja
puh. 050 438 0051

Mika Manninen
tuotepäällikkö
puh. 0400 155 229

Suurjännitekaapelit
Aki Ranta
myyntipäällikkö
puh. 050 539 4575

Verkonrakennus

Myynti
Lounais-Suomi

Länsi- ja Keski-Suomi

Teollisuus

Seppo Pöyhönen
myyntipäällikkö
puh. 040 823 4251

Harri Anttila
myyntipäällikkö
puh. 040 821 9118

Petri Pulkki
myyntipäällikkö
puh. 0400 426 318

Pohjois-Suomi

Itä- ja Kaakkois-Suomi

Teollisuus

Markku Hansén-Haug
myyntipäällikkö
puh. 0400 322 426

Henri Haimi
myyntipäällikkö
puh. 050 382 2770

Jonatan Tast
myyntipäällikkö
puh. 0400 854 956

Katja Seppä
myyntipäällikkö
puh. 040 582 2119

FTTH-ratkaisut, rakennusten
tietoverkot, valo- ja kuparikaapelit,
ohjaus- ja automaatiokaapelit
Antti Leinonen
myyntipäällikkö
puh. 045 782 00387

Jukka Laaja
myyntipäällikkö
puh. 040 641 6481

Petri Utulahti
tuotepäällikkö
puh. 040 709 0397

Keskijännitevarusteet
Etelä-Suomi

Tele- ja tietoverkot

Torbjörn Theman
avainasiakaspäällikkö
puh. 040 844 6761

Juha-Pekka Rissanen
myyntipäällikkö
puh. 040 820 0798

Sakari Kannel
myyntipäällikkö
puh. 0400 198 757

Asennustoiminta

Tilaa ilmainen
Johdin-lehti ja lue aiemmat
numerot verkossa!

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

Jari Malkasaari
myyntipäällikkö
puh. 040 506 9622

Marko Kylliäinen
myyntipäällikkö
puh. 040 066 6804

Asennusjohdot ja voimakaapelit
Toni Suomela
tuoteryhmäpäällikkö
puh. 0400 446 038

Vienti
Pio Lim
vientipäällikkö
puh. 010 566 2872
040 729 0064

Valokaapelitarvikkeet
Juha Routola
kehitysteknikko
puh. 040 731 6004

www.prysmiangroup.fi

Asiakaspalvelu
Lena Stormbom
asiakaspalvelupäällikkö
puh. 010 566 3648
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Elina Kuronen
puh. 010 566 2604

Marjaana Haahtela
puh. 010 566 3705

Katrine Kinnunen
puh. 010 566 2606

Sari Bergius
puh. 010 566 3549

Raili Hyyryläinen
puh. 010 566 4325

Sirkku Laine
puh. 010 566 3722

Kasper Lehtinen
puh. 045 7820 3011

Susanne Welander
puh. 010 566 2618
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