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Ådalsskolan on Kramforsin kunnan ainoa lukio. Sen teollisuuspainotteisella ohjelmalla on suuri 
merkitys Elpressin osaamisen kehittämiselle. 

PAIKALLISTA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ TARVITAAN

NIMI: AARON PHELAN
IKÄ: 21 vuotta
KOULUTUS: Teollisuuspainotteinen 
ohjelma, CNC-operaattorin suuntau-
tuminen
 
Miten sait yhteyden Elpressiin? Olin työ-
harjoittelussa lukio-opintojen osana. Sain 
valmistuttuani vakituisen työpaikan.
Mitä työtehtäviisi kuuluu? CNC-ope-
raattori.
Millaisia suunnitelmia sinulla on 
tulevaisuuden varalle? Haluan kehit-
tyä Elpressillä ja oppia uutta.  Jos saan 
Elpressillä mahdollisuuden kouluttau-
tua ja kehittyä, käytän sen hyväkseni 
mieluummin kuin jatkan korkeakou-
lutasolla.

NIMI: MATTIAS NORDLANDER
IKÄ: 19 vuotta
KOULUTUS: Tekniikkapainotteinen 
ohjelma
 
Miten sait yhteyden Elpressiin? 
Olin kesätöissä kahtena vuotena. 
Jatkoin valmistumiseni jälkeen. 
Mitä työtehtäviisi kuuluu? Koneope-
raattori, käytän erilaisia koneita siellä 
missä minua tarvitaan.
Millaisia suunnitelmia sinulla on tu-
levaisuuden varalle? Työskennellä mu-
utama vuosi kokemuksen saamiseksi. 
Ehkä jatkan opintoja korkeakouluta-
solla, haaveilen työstä tietotekniikan 
parissa mutta myös CNC-operaattorin 
työ voisi olla mielenkiintoista.

NIMI: JIM NORDLANDER-SAHLÉN
IKÄ: 18 vuotta
KOULUTUS: Kolmannen vuosikurssin 
opiskelija teollisuusteknisessä koulu-
tusohjelmassa.
 
Miten sait yhteyden Elpressiin? Olin 
Elpressillä kesätöissä ja vuosi sitten 
työharjoittelussa.
Mitä työtehtäviisi kuuluu? Työkalujen 
tekemistä.
Millaisia suunnitelmia sinulla on 
tulevaisuuden varalle? Työskennellä 
muutama vuosi ja jatkaa opiskelua 
tekniikan alalla esimerkiksi insinöö-
riksi.

Teemme hyvin toimivaa yhteis-
työtä Elpressin kanssa, kertoo 
teollisuusteknisestä koulutus-

ohjelmasta vastaava teollisuustekniikan 
opettaja Göran Freed. 

– Erityisesti oppilaat ovat erittäin tyy-
tyväisiä Elpressillä saamaansa koulutuk-
seen, hän jatkaa. 

Teollisuuspainotteisen ohjelman laa-
dun parantamiseksi ja aseman vahvis-
tamiseksi oppilaat ovat jo muutaman 
vuoden ajan saaneet CNC-sertifioinnin 
osana koulutusta. 

– Tämä on tuottanut haluttuja tulok-
sia. Nykyään hakijoiden määrä koulutuk-
seen ylittää aloituspaikkojen määrän. 
Teemme yhteistyötä noin kymmenen 
yrityksen kanssa. Ne asettuvat jonoon 
voidakseen ottaa vastaan oppilaitamme. 

Elpress on kouluttanut osana projektia 
seitsemän ohjaajaa. 

– Elpress antaa käyttöön osaavia ja 
tehtäväänsä sitoutuneita ohjaajia ja 
pitää erittäin hyvää huolta oppilais-
tamme. He työskentelevät yrityksessä 
eri tehtävissä kahdeksan viikkoa tutus-
tumassa huollon, rakentamisen, tuo-

tannon ja varaston työtehtäviin, kertoo 
Göran Freed. 

Kun työharjoittelu on meneillään, 
hän käy tapaamassa oppilaita joka viik-
ko ja arvioi jatkuvasti. 

Kolmannen vuosikurssin oppilaat 
pystyvät tuotannon työtehtäviin itse-
näisesti, joten heille tarjotaan usein 
harjoittelutyöpaikkaa, joten he saavat 
palkkaa koulutukseen osallistumisesta. 
Monet jäävät töihin valmistumisensa 
jälkeen. 

– Yrityksen ja oppilaan on opittava 
tuntemaan toisensa, ja harjoitteluoh-
jelman ansiosta siihen jää aikaa. Op-
pilaita, jotka työharjoittelunsa aikana 
osoittavat olevansa halukkaita oppi-
maan, odottaa valoisa tulevaisuus työ-
markkinoilla, kertoo Göran.

Erityisesti oppilaat 
ovat erittäin 

tyytyväisiä Elpressillä 
saamaansa 

koulutukseen.
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Syyskuusta 2016 huhtikuuhun 2018 kestäneessä onnistuneessa     
sisäisessä projektissa luotiin selkeä strategia valtuutettujen kump-
paneiden ja jakelijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten. 

PAIKALLISTA OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ TARVITAAN Uusi puitekehys

usi malli otettiin käyttöön 
suunnitelman mukaan jo puo-
li vuotta ennen projektin pää-

tymistä. 
Projektille oli asetettu kolme tavoitet-

ta. Ensimmäinen niistä oli laajassa mitta-
kaavassa sovellettavan konseptin ottami-
nen käyttöön yhteistyölle kumppanien ja 
jakelijoiden kanssa. 

– Toinen tavoite oli ottaa Elpressin 
yhteistyömalli käyttöön viidellä markki-
na-alueella viiden kumppanin kanssa ja 
kasvattaa myyntiä, kertoo uuden viite-
kehyksen kehittäjä Karl Hellström. Hän 
toimii nykyään kumppanien ja sopimus-
jälleenmyyjien resurssina. 

Vaikutuksia myynnin kasvuun saadaan 
vielä odottaa. 

– Kumppanien määrä ylittää tavoitteen 
lähes kaksinkertaisesti, kertoo Karl. 

Uusien rutiinien mukaan Elpress pitää 
jatkuvasti yhteyttä kumppaneihinsa. Tämä 
on Karlin uusi tehtävä. Hänen tehtävänsä 
on varmistaa osana viitekehystä, että kes-
kusteluyhteydet kumppaneihin säilyvät. 

– Tällöin yhteistyö syvenee, koska huo-
maamme loppuasiakkaiden tarpeet no-
peammin ja voimme mukautua markki-
noihin, hän kertoo. 

Työ asiakkaiden tarpeiden tyydyttämi-
seksi on jo meneillään. 

– Yhdistän markkinoiden tarpeet ja si-
säisen osaamisen toisiinsa, jotta tarpeet 
tyydytetään parhaalla mahdollisella ta-
valla ja ryhdytään sanoista tekoihin, ker-
too Karl. 
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ELPRESSIN UUSI ESITTELYTILA
– koulutusta ja asiakastapaamisia

Elpressin uusi esittelytila valmistui kevään ja kesän aikana. Se tarjoaa ihanteelliset mahdollisuudet kouluttamiseen, 
kokouksiin ja tapaamisiin. – Asiakkaidemme ja toimittajiemme käynnit Elpressillä Kramforsissa muodostavat yhteistyön 
keskeisen osan, kertoo Elpressin toimitusjohtaja Mattias Östman. Esittelytilasta on suora yhteys tuotantoon. Tutustu-
miskierrosta yrityksessä seuraten valmistusprosessia raaka-aineista tuotteiden valmistukseen saakka todella arvostetaan. 
Kaikki halukkaat ovat sydämellisesti tervetulleita Kramforsiin, toteaa Mattias.

Karl Hellström
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Midskogissa sijaitseva Svenska kraftnätin kantaverkkoasema on tullut tekniikkansa osalta elinkaa-
rensa päätepisteeseen, joten se on uudistettava. Uusi rakennettava asema on valmis yhdistettäväksi 
alueelle suunniteltavaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan sähköntuotantoon. Lisäksi mu-
kautuvuus ja käyttövarmuus paranevat.

eskelle metsää noin 30 kilo-
metriä itään Östersundista 
rakennetaan uutta kantaver-

kon muuntamoa. Se peittää 10 jalka-
pallokentän kokoisen alueen. Elpressin 
myyjä Sune Dahlberg tutustui Eitech-
in merkittävään tehtävään projektis-
sa. Suuri osa maadoituksista tehdään 
käyttämällä Elpress C-LIITTIMIÄ. Eite-
chin asentajat tutustuivat Elpressin 
äskettäin esittelemään C-liitinjärjes-
telmään. Asentajat arvostavat sitä, 
että aiemman 41:n sijasta hylsyjä on 
nykyään kahdeksan. 

Eitech on saanut tehtäväkseen toi-
mittaa 400 kV:n ja 220 kV:n kytkin-
laitokset Midskogiin valmistuvaan 
uuteen kantaverkon muuntamoon. Li-
säksi urakka sisältää esimerkiksi valais-
tuslaitoksen, apuvoimajärjestelmän ja 
valvontalaitteiston sekä nykyisten 400 
kV:n ja 220 kV:n kytkinlaitosten purka-
misen. 

Kaiken tulee olla valmista vuonna 
2020. Projektin kustannukset ovat noin 
250 miljoonaa kruunua. Eitechin työ-
maapäällikkö yhdessä useiden urakoit-
sijoiden kanssa varmistaa, että projekti 
etenee ja aikataulut pitävät. Kun kysy-
tään, mikä voisi aiheuttaa projektin 
myöhästymisen, vastaus kuuluu: "Ma-
teriaalitoimitusten myöhästyminen". 
Monesti yhden asentajan on tehtävä 
työnsä valmiiksi ennen kuin seuraava 
voi aloittaa oman työnsä. Kaikki liittyy 
yhteen. Jos työ ei etene materiaalien 
puuttumisen vuoksi, asiat mutkistu-
vat. 

Parhaillaan tehdään maanraken-
nustöitä. Kun työt aloitettiin, alue oli 
metsän peitossa. Ensimmäisen vuoden 
aikana suuria lohkareita on poistettu 
rinteestä räjäyttämällä. Alueella toimii 
oma kivimurskaamo. Aines käytetään 
täyttömassana.

Lähestyvä talvi ei vaikuta työhön mi-
tenkään. 

– Jos jäätynyttä maata täytyy kaivaa, 
lumi luodaan pois, maata lämmitetään 
ja kaivaminen aloitetaan, eli ongelmia 
ei aiheudu, kertovat Eitechin asentajat. 
Heillä on vuosikausien aikana saatua 
kokemusta samanlaisista eri puolilla 
Ruotsia toteutetuista projekteista.

Työmaalla työskentelee vasta osa 
tarvittavista työntekijöistä, mutta jo 
muutaman kuukauden kuluttua päi-
vien lyhentyessä seitsemän hehtaarin 
kokoinen alue valaistaan rakennus-
työmaavalaisimien ja työntekijöiden 
otsalamppujen avulla. Projektilla on 
turvallisuusluokitus. Kaikkien työn-
tekijöiden taustat tarkastetaan. Kun 
muuntoasema on valmis, sitä ympäröi 
2 kilometrin mittainen aita valvonta-
kameroineen. Valvonta on keskitetty 
Sollefteåssa toimivaan käyttökeskuk-
seen.

Osana projektia vanha muunto-
asema puretaan. Eitech osallistuu 
tähänkin työhön. Kierrätyskelpoinen 
materiaali kierrätetään, muu päätyy 
kaatopaikalle.

Eitechin asentajat 
tutustuivat Elpres-
sin äskettäin esit-
telemään C-LIITIN-

JÄRJESTELMÄ. 

EITECH RAKENTAA UUTTA KANTAVERKKOMUUNTAMOA SVENSKA KRAFTNÄTILLE

– ELPRESS ON MUKANA

Midskogin kantaverkkoasema 
sijaitsee Indalsälven-joen varrella 
30 kilometrin päässä Östersundis-
ta. Se on Svenska kraftnätin suurin 
muuntamo 400 kV:n ja 220 kV:n 
kytkinlaitosten määrän perusteella. 

Nykyinen asema on tullut teknisen 
elinkaarensa päätepisteeseen. Uusi 
asema valmistuu noin 1 kilomet-
rin päähän nykyisestä asemasta 
etelään. 

Eitechin Svenska kraftnätille toi-
mittamien uusien 400 kV:n ja 220 
kV:n kytkinlaitosten lisäksi uudel-
le asemalle valmistuu 130 kV:n 
kytkinlaitos, jonka Jämtkraft Elnät 
AB urakoi. 

MIDSKOGIN 
K A N TAV E R K K O A S E M A
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Elpressin myyjä Sune Dahlberg kertoo Eitechin 
asentajille C-hylsyohjelman uudistamisesta. 
Vasemmalta Simon Sjögren, Uno Hedström, Kjell 
Brink ja Stig Linder.

Toistaiseksi on meneillään lähinnä maanrakennus-
töitä. Tänne on rakennettu perustukset pylväitä 
varten.

Valvomon lattia on maadoitusjohtimien ja 
Elpressin C-liittimien peitossa. 
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Päätehylsyjen uuden PEB0110T-puristustyökalun pienikokoinen 
itsesäätyvä mekanismi varmistaa laadun. Pyöritettävä leuka laajen-
taa monikäyttöisyyttä, koska yhden ja saman työkalun avulla voidaan 
syöttää edestä ja sivulta. PEB0110T-työkalussa on vain yksi leuan 
asento, joten kosketuspuristaminen tehdään varmasti oikein. 

 Kevyempi kuin muut vastaavat työkalut
 Laaja poikkipinta-alue: 0,14–10 mm2

 Päätehylsy on helppo viedä työkaluun leukojen suuresta 
aukosta.

 Trapetsinmuotoinen puristusgeometria ja hammastettu 
alaosa varmistavat ihanteelliset vetoarvot.

 Pienikokoinen, ihanteellinen ahtaisiin paikkoihin ja pienille 
käsille

PEB0110T 
– monikäyttöinen työkalu, etu- ja sivusyöttö vaihde-
taan keskenään nopeasti yhdellä kädenliikkeellä

RPL5548 
– lajitelmalaatikko ja järjestelmäratkaisu

S-nro 6406605

RPL5548 on kattava lajitelmalaatikko sähköasentajille, jotka arvos-
tavat järjestystä. Se on laadukas järjestelmäratkaisu päivittäisessä 
työssä tarvittavien työkalujen ja päätehylsyjen säilyttämiseen. 

Sisältö

 Uusi puristustyökalu PEB0110T, puristusalue 0,14–10 mm2, 
etu- ja sivusyöttö

 CT10-kuorintapihdit, enintään noin Ø 10 mm:n kuorintaan
 1 550 kpl Elpress-päätehylsyjä 0,14–10 mm2

Nimike Pinta-ala-alue Puristusmuoto S-nro  

PEB0110T 0,14–10 mm2  6406604 
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Elpress on kehittänyt haaroitushylsyvalikoimaansa. Aiemmat 41 C-liitintä korvataan 
8 hylsyllä. Hylsyjen käyttöaluetta on laajennettu. Kosketuspuristamisessa tarvitta-
vien leukojen määrää on vähennetty. C-liittimien laatu on luonnollisesti yhtä korkea 
kuin ennenkin. Ne on testattu ja hyväksytty yhdessä Elpressin työkalujen kanssa.
Haaroitushylsyt soveltuvat harvasäikeisten kuparijohtimien liittämiseen ja haaroitta-
miseen esimerkiksi maadoituksissa, ukkosenjohdinasennuksissa ja muissa potentiaa-
lintasauskäyttökohteissa. Toimii erinomaisesti maadoitettaessa. 

C-liittimien seuraava sukupolvi 
– 41 nykyistä C-liitintä korvataan 8 haaroitushylsyllä!

 
 Ainutlaatuinen valikoima.

  Patentoitu ratkaisu 
 Helpottaa asennusta 
 Samat leuat kuin aiemminkin mutta vähemmän versioita   

      (BC16, BC11 ja BC4 poistuvat valikoimasta).
   Laajennettu käyttöalue: poikkipinta-alaltaan 
     300 mm²:n johtimia voidaan nyt haaroittaa 95, 70, 50 ja 
  25 mm²:n johtimiin. 

  Oikosulkutestattu IEC 61238-1-normin mukaisesti. 
 

–

Kungsbackassa sijaitsevassa Ahlsellin myymälässä on otettu käyt-
töön Elpressin myymäläkonsepti, joten Elpressin tuotteet saavat 
myymälässä enemmän näkyvyyttä. 

Asiakkaamme arvostavat ja me 
myymälässä työskentelevät 
arvostamme tätä ratkaisua er-

ittäin paljon, kertoo Ahlsellin Kungsback-
an myymälässä sähkötuotteista vastaa-
vana myyjänä työskentelevä Ulf Iversén. 

Uusien pakkausten ansiosta valikoi-
masta saa selkeän yleiskuvan. Ahlsell on 
huomannut, että Elpressin tuotteet käy-
vät kaupaksi aiempaa paremmin. 

– Vuoden 2018 alussa Elpressin 
myyntiedustajat rakensivat 90 cm:n ko-
koisen osan. Puolen vuoden kuluttua 
pyysimme heitä laajentamaan valikoi-
maa vielä 90 cm:n verran, kertoo Ulf.

Ahlsell tarjoaa vain Elpressin puris-
tustuotteita. 

– Elpress on vakiinnuttanut ase-
mansa asiakkaidemme keskuudessa. 
Mielestämme tämä tuotemerkki kattaa 
heidän tarpeensa, kertoo Ulf Iversén. 

Hänen mukaansa myymäläkonsepti 
helpottaa sekä myyjien että ostajien 
työtä. 

– Tuotetiedot skannataan itse. Tämän 
ratkaisun ansiosta asiakkaan on lähes 
mahdotonta tehdä virheitä. Lisäksi pys-
tymme tarkkailemaan varastosaldo-
amme paremmin, joten asiakkaat ovat 
tyytyväisempiä.

ONNISTUNUT MYYMÄLÄKONSEPTI

Mats Djerf ja 
Ulf Iversén
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KILPAILU
Kun vastaat oikein kolmeen kysymykseen, voit voittaa puisen kuksan. 
Arvomme kolme kuksaa oikein vastanneiden kesken.

Postita tai faksaa vastaus viimeistään 4.1. osoitteeseen:
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors. 
Faksinumero. +46 (612) 717 151, sähköpostiosoite: jeanette.ronnberg@elpress.se.
Oikeat vastaukset ja voittajat julkistetaan 11.1. 
sivustossamme www.elpress.fi. Voittaja maksaa mahdollisen arpajaisveron.

KYSYMYKSET
1. Koska uusi kantaverkkoasema valmistuu Midskogiin?
1. 2019
X. 2020
2. 2021

2. Mille poikkipinta-alueelle PEB0110T on tarkoitettu?
1. 0,14–10 mm2

X. 0,4–10 mm2

2. 0,04–10 mm2

3. Minkä lukion kanssa Elpress tekee yhteistyötä?
1. Gudmundråskolan
X. Kramforsskolan
2. Ådalsskolan

PAKKAUKSIA 
TARKASTELLAAN UUDELLEEN

Elpress pyysi tarkastelemaan 
tietyn tuoteryhmän logistiikan 
optimointia. Työ alkoi kuukausi 

sitten, kertoo Joel.
Toimeksiannon työnimenä on Elpressin 

valmistus- ja pakkausrakenteen analyysi.
Ongelmanasettelu ja nykytilanteen 

analyysi ovat jo valmiit.
– Nyt tarkastelen erilaisia skenaa-

rioita sekä analysoin kustannuksia ja 
virtoja. Lopuksi laadin yhteenvedon ja 
suosittelen Elpressille erilaisia kehitys-
mahdollisuuksia.

Kiinnostus logistiikan optimoimiseen 
on kasvanut koulutuksen myötä.

– On kiehtovaa nähdä, mitä arvoket-
jun virrat optimoivassa yrityksessä ta-
pahtuu. Silloin käsitys todellisuudesta 
muuttuu, hän sanoo.

Hän on havainnut, että Elpressillä 
hänen työhönsä sitoudutaan vahvasti.

– Kaikki ovat erittäin avuliaita ja 
kiinnostuneita. Suuremmissa yrityk-
sissä lopputyönsä tekevillä kurssika-
vereilla on täysin erilaisia kokemuksia. 
He hukkuvat massaan, eikä kukaan 
välitä heistä. Läheiset yhteydet työn-
tekijöihin ovat minulle arvokkaita, hän 
kertoo.

Joel Tsegaye on syntynyt ja kasva-
nut Uppsalassa, mutta hän opiskelee 
Uumajan yliopistossa. Hän on vuok-
rannut Kramforsista asunnon puoleksi 
vuodeksi lopputyönsä tekemistä var-
ten.

– Se on kätevin järjestely. Minun täy-
tyy olla paikan päällä, jotta ymmärrän 
ongelman ja voin analysoida sen.

–
Joel Tsegaye tekee Elpressillä varastonoptimointiprojektia
tuotantotalouden insinööriopintojensa lopputyönä.


