
SICK TURVALLISTAA REKA  
KAAPELIN TUOTANTOA

SICK teki Reka Kaapeli Oy:lle turvakartoituksen asiakaskelan kelauslinjan toimintaan liitty-
vistä riskitekijöistä ja mahdollisesti tarvittavista parannuksista. Lopputuloksena päädyttiin 
varustamaan kelauslinja tämän päivän vaatimusten mukaisilla suojalaitteilla, joiden an-
siosta myös linjan käyttö tulee sujuvammaksi ja tuottavuus kasvaa.

>> Reka Kaapeli Oy on suomalai-
nen perheyhtiö, jonka juuret ulot-
tuvat aina 1800-luvun loppuun. 
Yhtiö on suurin suomalaisomis-
teinen kaapelinvalmistaja ja sen 
tuotanto käsittää erilaiset kaape-
lit alkaen asennus- ja instrumen-
tointikaapeleista ja päätyen kes-
ki- ja korkeajännitekaapeleihin.

Yhtiöllä on toimipisteitä kuudes-
sa eri maassa ja tuotantoa kol-

mella tehtaalla Suomessa. Vuon-
na 1961 perustetulla yhtiöllä on 
250 työntekijää ja liikevaihtoa 
sata miljoonaa euroa.

Turvallista ja vastuullista 
toimintaa
Reka Kaapelilla menee lujaa. Vallit-
sevat megatrendit luovat kysyntää 
kaapeleille. Yhteiskunta sähköistyy 
hyvää vauhtia, digitalisaatio vaatii 
kaapeleita ja voimakkaasti lisään-

tyvässä hajautetussa energiantuo-
tannossa syntyvä sähkö pitää kul-
jettaa käyttäjien ulottuville. Yhtenä 
merkittävistä tekijöistä on sään-
kestävän sähkönjakelun rakenta-
minen, jossa sähköverkkoyhtiöt 
siirtävät 20 kilovoltin keskijänni-
tekaapeleitaan pylväistä metsien 
keskeltä maan alle.

Yhtiön arvolupaus on valmistaa 
markkinoiden parasta kaape-



Anne Tillgren esittelee kaapelin eristämisprosessin toimintakaavion.

lia, joka toimitetaan asiakkaille 
nopeasti ja täsmällisesti. Yhti-
ön strategiaan kuuluu vahvan 
markkina-aseman säilyttäminen 
Suomessa ja viennin kasvatta-
minen valikoiduilla markkinoilla. 
Kannattava kasvu pitää sisällään 
myös tehtaiden joustavuuden pa-
rantamisen ja toiminnan tehosta-
misen.

Reka Kaapelin toiminnan vastuulli-
suus näkyy monella eri alueella. Ser-
tifioitu laatujärjestelmä sekä omat 
koestamot ja testauslaboratoriot 
luovat pohjan korkeimpien laatu- 
vaatimusten täyttämiselle. Ym-
päristö huomioidaan kaikessa 
toiminnassa ja turvallisuus ylläpi-
detään sertifioidun työterveyden 
ja -turvallisuuden hallintajärjestel-
mällä, johon kuuluu säännöllisten 
riskiarvioiden toteuttaminen yhti-
ön jokaisella tehtaalla ja osastolla.

Ympäristötavoitteisiin kuuluu 
kaapelitoimitusten lopettaminen 
fossiilisia polttoaineita käyttäviin 
voimalaitosprojekteihin vuodesta 
2023 lähtien, 15 prosentin koko-
naisparannus energiatehokkuu-
dessa vuoteen 2025 mennessä 
verrattuna vuoteen 2017 suh-

teessa tuotettuihin kaapeliton-
neihin, sekä 100% vihreän ener-
gian käyttäminen tuotannossa 
viimeistään vuonna 2021.

Turvallisuutta voidaan parantaa
Vierailemme Reka Kaapelin Rii-
himäen tehtaalla, joka on Poh-
jois-Euroopan uusin, modernein 
ja tehokkain keskijännitekaape-
litehdas. Tehtaalla valmistetaan 
keski- ja suurjännitekaapeleita, 
alumiiniköysiä ja -johtimia. Teh-
das on rakennettu vuonna 1999 
ja laajennettu 2007 ja 2008. 
Lattiapinta-alaa on yli kolme 
hehtaaria.

– Monien kaapelien valmistami-
nen on säilynyt periaatteessa sa-
manlaisena vuosikymmeniä, vaik-
ka kehitys onkin tuonut monia 
uudistuksia, kertoo Reka Kaapeli 
Oy:n tuotantojohtaja Anne Till-
gren. – Tästä seuraa se, että mo-
net tuotantokoneet ovat säilyneet 
muuttumattomina ja ovat tälläkin 
tehtaalla jo 20 vuotta vanhoja. 
Koneet täyttävät edelleen teh-
tävänsä moitteettomasti, mutta 
koneturvallisuuteen liittyvät vaa-
timukset ja toteutusmahdollisuu-



det ovat kehittyneet 20 vuodessa 
paljon.

– Turvallisuus on meillä perusedel-
lytys ja aina aamupalaverien ensim-
mäinen aihe – sen kehittäminen ja 
parantaminen. Vaaratilanneilmoi-
tus on meillä aina käytäntö, jos 
kohdataan riskitilanne. Iso osa tur-
vallisuutta on puhua ja käydä läpi  
mahdollisia riskitekijöitä ja tunnis-
taa niitä. 

– Joskus tuntuu, että suurin työ 
on ”myydä” operaattoreille uusi 
toimintatapa. Pari kuukautta to-
teutuksen jälkeen sitten huoma-
taan, ettei asiaa olisi muuten voi-
nutkaan tehdä. Muutosvastarin-
ta kuitenkin vältetään parhaiten 
sillä, että asiat suunnitellaan yh-
teistyössä operaattoreiden kans-
sa. Heillä on paras käytännön kä-
sitys laitteiden toiminnasta.

SICK teki kelauskoneen 
turvakartoituksen
Turvallisuuskoulutukset ja konei-
den turva-arvioinnit ovat yksi osa 
SICKin neuvonta- ja suunnittelu-
palveluita. Asiakkaalle ulkopuoli-
sen tahon tekemät kartoitukset 
täydentävät sisäisen seurannan 

antamaa tietoa. Jatkuvasti kar-
toituksia tekevillä asiantuntijoil-
la on laajan kokemuksen lisäksi 
käytettävissään uusin tietotaito 
turvallistamiseen käytettävissä 
olevasta tekniikasta ja laitteista.

Asia lähti liikkeelle PJ Control 
Oy:n kautta, joka on SICKin jäl-
leenmyyjä ja tekninen ratkaisu-
kumppani. PJC toteuttaa erilaisia 
tehdasautomaatioon liittyviä pro-

jekteja ja toimittaa komponent-
teja. Turvallistaminen on yksi 
keskeinen alue ja siinä SICK on 
PJC:n pääkumppani.

– Pidimme viime vuoden kevääl-
lä Reka Kaapelille turvallisuutta 
käsittelevän puolen päivän info-
tilaisuuden, johon osallistui Reka 
Kaapelin ihmiset tehtaanjohta-
jasta alkaen, kertoo PJ Control 
Oy:n myyntipäällikkö Ville Koleh-

Teemu Koskelin selittää, miten kaapeli kelataan suurelta tuotantokelalta asiakaskelalle.

Kaapelin eristämislinja Pohjois-Euroopan nykyaikaisimmassa tehtaassa on 
suuri linja. Hallin katonrajassa sijaitsevasta valvomosta on hyvä näköala ko-
ko prosessiin.



mainen. – Arvioimme turvallis-
tamisen kannalta kriittisimmät 
kohteet tehtaalla ja päädyimme 
ehdottamaan SICKin turvakartoi-
tusta.

– Päätimme tilata SICKin teke-
män turvakartoituksen yhteen 
linjaan, kertoo Reka Kaapelin tek-
ninen asiantuntija Teemu Koske-
lin. – Kartoitus oli tarvelähtöinen 
ja SICKin asiantuntija oivalsi hy-
vin, miten linja toimii ja minkälai-
sia riskejä sen toimintaan liittyy. 
Koneen käytössä esiintyvät riskit 
ovat pääsääntöisesti liikkuvista 
osista aiheutuvia puristumis-, ta-
kertumis- ja leikkautumisvaaroja, 
joille käyttäjä saattaa altistua.

– Saimme SICKiltä hyvän rapor-
tin ja kattavan selvityksen sekä 
suositukset tarvittavista täyden-
nyksistä turvalaitteisiin. Rapor-
tin havainnollinen SICK SCRAM 
-matriisi kuvaa selkeästi eri osa-
tekijät, kuten vaarallisen tapah-
tuman todennäköisyyden, vaa-
ran mahdollisesti aiheuttamien 
haittojen vakavuuden sekä vaa-
roille altistumisen asteen.

Asiakaskelan kelauslinjan riskit
Reka Kaapeli valmistaa kaapelit 
käytännössä aina suurille – hal-
kaisijaltaan kolmimetrisille – 
tuotantokeloille, joille kaapelia 
mahtuu jopa useita kilometrejä. 
Tuotantolinjalla ei kannata teh-
dä vaihtoja, vaan yhtä laatua 
tehdään mahdollisimman pitkä 
pätkä kerralla varastoon. Asiak-
kaiden tilauksia varten tuotan-
tokelalta sitten siirretään tilattu 
määrä kaapelia asiakaskelalle.

Operaattori tuo tuotantokelan 
kelauslinjalle, pujottaa kaapelin 
mittapään läpi ja kiinnittää sen 
asiakaskelalle. Kelauksen käyn-
nistyksessä operaattori pyörittää 
keloja aluksi alhaisella nopeu-
della ja ohjaa kaapelin kelautu-
maan oikein asiakaskelalle. Tä-
män jälkeen hän siirtyy ohjaus-
pöydän ääreen ja nostaa täyden 
kelausnopeuden.

Raskaat pyörivät kelat muodosta-
vat puristumisvaaran kelan ja lat-
tian väliin ja mittapään pyörivien 
rullien läpi kulkeva kaapeli muo-
dostaa nielun, jossa on sormien 
puristumisvaara. Alkujaan näitä 
riskejä on torjuttu mekaanisilla 

aidoilla ja ovilla, joissa on koneen 
turvapiiriin kytketyt rajakytkimet.

Lisää turvallisuutta 
ja tuottavuutta
– Kelauskone toimii meillä viides-
sä työvuorossa, koska valtaosa 
toimituksista tapahtuu kelauksen 
kautta, jatkaa Koskelin. – Aidoil-
la aikoinaan toteutettu suojaus 
ei ole ollut kovin toimiva ja se on 
hankaloittanut linjan käyttöä. Uu-
della tekniikalla toteutettu turval-
listaminen helpottaa liikkumista 
koneen ääressä, tekee lastauk-
sesta ja purusta sujuvampaa ja 
nostaa koko linjan nopeutta.

– Yksi kelaus kestää tyypillisesti 
10–30 minuuttia ja yhden työ-
vuoron aikana kelataan 20–30 
kelaa. Vaihtoja on siis paljon ja 
niiden sujuvuus keskeistä tuotta-
vuuden kannalta. Uusi tekniikka 
tekee linjasta paljon aikaisem-
paa turvallisemman ja parantaa 
sen tuottavuutta oleellisesti. In-
vestointi turvallistamiseen on 
viisinumeroinen ja takaisinmak-
suaika lasketaan kuukausissa.

Teksti: Jouko Lampila

Teemu Koskelin (oik), Anne Tillgren ja SICKin Matti Kleemola taustallaan erilaisia kaapeleita ja alumiiniköysiä sisäl-
täviä tuotantokeloja.


