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Pääkirjoitus
Suomen kesällä oli jälleen tarjota jokaiselle jotain. Alkukesästä pääsimme juhlimaan Mörkö-Markon kipparoimia leijonia ja sää vaihteli ennätyshelteiden ja hallaöiden välillä. Toivottavasti kaikki ovat saaneet lomalla akut ladattua ja palaavat
töiden pariin virtaa täynnä.
Aloittaessani vuoden alussa Orbiksen toimitusjohtajana osasin odottaa, että
edessä olisi mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen vuosi, eikä ainakaan ensimmäinen
puolisko tuottanut tältä osin pettymystä. Orbis juhlistaa tänä vuonna 70-vuotista
taivaltaan ja olemmekin koonneet matkan varrelta joukon tarinoita sekä oman
henkilöstömme että kumppaneittemme kertomina. Historian muistelemisen lisäksi
suuntaamme katseen myös tulevaisuuteen ja katsomme, millaisia mahdollisuuksia
muuttuva maailma tarjoaa.
Elämme parhaillaan keskellä teknologista murrosta. Uusia digitaalisia palveluita
syntyy ennätysmäiseen tahtiin ja monet puhuvatkin uudesta teollisesta vallankumouksesta, minkä muutosvauhti on aivan toista luokkaa kuin aikaisemmin koettujen. Tämä murros avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikille niille, ketkä ovat
valmiita tarttumaan haasteeseen.
Tietoliikenne linkittyy tänä päivänä lähes kaikkiin toimialoihin mahdollistaen uusia
innovatiivisia palveluita. Samalla tiedonsiirron merkitys korostuu ja rooli muuttuu
entistä kriittisemmäksi. Maailma on muuttumassa myös entistä kompleksisemmaksi, eikä yksikään yritys pysty ratkomaan tulevaisuuden haasteita yksin. Arvo tulee
jatkossa muodostumaan entistä enemmän kumppanuusverkoissa, joissa loppuasiakkaan kokema arvo on tekemisen keskiössä. Eiväthän Suomen leijonatkaan saavuttaneet maailmanmestaruutta pelaamalla yksilöinä, vaan onnistuivat yhteiseen
tavoitteeseen sitoutuneena joukkueena.
Antoisia lukuhetkiä toivottaen,

Jani Linna-Aro
+358 40 350 1866
jani.linna-aro@orbis.fi

Toimistoa Vantaan Vanha Kaarelantie 9:ssä laajennettiin helmikuussa 1992.
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Orbis Smart City
BLOGI

Älykäs kaupunki on
tiedonsiirron kokonaisuus
Elämme keskellä suurta murrosta, jossa olemme siirtymässä yhä vahvemmin digitaaliseen maailmaan. Tiedonsiirron
rooli muuttuu kriittiseksi, kun kokonaisia tehtaita automatisoidaan robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen, lääkärit
operoivat potilaita etänä toiselta paikkakunnalta tai liikenteessä kulkee itseohjautuvia autoja.
5G-teknologia on kehitetty vastaamaan
tiedonsiirron uusiin vaatimuksiin, joita
ovat kapasiteetti, luotettavuus, tietoturva ja pieni latenssi (viive).
Tiedonsiirtoverkkojen rakentaminen
muuttuu, jolloin tarvitaan uudenlaisia
ratkaisuja sekä eri alojen yhteistyötä.

Kaapelointi
häivytetään näkyvistä
Verrattuna aiempiin mobiiliteknologioihin 5G toimii korkeammalla taajuudella
ja välimatka, jonka signaali kulkee, on
paljon lyhyempi. Tämä tarkoittaa sitä,
että tarvitsemme verkon tukiasemia
tiheämmin.
Orbiksen oma tuotanto ja tuotekehitys
pyrkii vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.
Orbis valmistaa itse valokuitu- ja sähkökaapelointiratkaisuja, minkä osaamisen
pohjalle kehitämme nyt uusia helppo-

käyttöisiä tuotteita. Esimerkkinä uudenlaisesta ratkaisusta on älyvalopylvään
kaapelointi.
Kaupunkiympäristössä tekniikka
halutaan häivyttää näkyvistä esteettisistä syistä sekä ilkivallan ehkäisyn
vuoksi. Pylvään juureen voidaan laittaa
penkki, jonka alle tekniikka piilotetaan.
Älypylväs on vain yksi esimerkki, sillä
teknologiaa voidaan yhtä hyvin häivyttää bussipysäkkeihin, kiinteistöjen
julkisivuihin tai kadunvarsien kyltteihin.
Aika näyttää, millaisia ratkaisuja tullaan
kehittämään.

Datakeskuksia
kadunvarsille
Jos Helsingin kaduilla ajaa itseohjautuva auto, jonka palvelin sijaitsee Oulussa,
tuo tämä jo kymmenen millisekuntia
lisää viivettä tiedonsiirtoon. Merkittävä
asia digitaalisessa tiedonsiirrossa on se,
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missä tieto sijaitsee ja missä se prosessoidaan.
Olemme tottuneet, että datakeskukset
ovat suuria tuhannen neliön halleja,
joissa on räkkejä räkin vieressä. Pienet
älykaupungin datakeskukset tulevat
olemaan esimerkiksi etänä hallittavia katukaappeja. Jotta teknologian
kehityksessä päästään näihin katukaappeihin, tarvitaan uudenlaisia tuotteita
ja palveluita.

Automaattinen optinen
kytkin on viiveetön
Valokuitukaapelien määrä lisääntyy
tietoliikenteessä ja verkkoja rakennettaessa tehdään paljon ristikytkentöjä.
Verkon manuaalinen ylläpito ja muutostyö on hidasta, kallista ja inhimilliset
virheet ovat mahdollisia.
Orbiksen edustamista valmistajista
Huber+Suhner valmistaa täysin optisia

BLOGI

Polatis-kytkimiä. Valokuitukaapelit
kytketään kytkimeen kerran, jonka
jälkeen kaikki operointi tapahtuu
verkon yli etänä. Etähallinnan lisäksi
optisella kytkimellä voidaan myös
varmentaa kriittisiä palveluita. Jos linja
on menossa poikki, kytkin vaihtaa silloin
automaattisesti ennalta ohjelmoituun
vaihtoehtoiseen reittiin. Kun laite on
täysin automaattinen ja optinen, on
laite myös täysin viiveetön, mikä on
5G-teknologiassa erittäin tärkeää.

Kumppanuusverkostolla
toimiva kokonaisuus

Teksti on tiivistelmä Verkosto 2019-näyttelyssä
pidetystä Orbiksen tietoiskusta, jonka esittivät
Jani Linna-Aro ja Pasi Hopponen.

Pelkkä infra ei tee kaupunkia älykkääksi,
vaan tarvitaan kumppanuusverkostoja,
jotka yhdessä saavat kokonaisuuden
rakennettua joustavasti. Useampien
osa-alueiden on toimittava yhteen,
jotta loppukäyttäjä hyötyy uusista digitaalisista palveluista. Vain yhden alueen
optimoiminen ei riitä.

Tilaa linkki videotallenteeseen blogin lopusta
https://www.orbis.fi/alykas-kaupunki
Millainen on 5G-tukiasema valopylväässä?
https://www.orbis.fi/millainen-5g-tukiasema
Optinen verkkokytkin Polatis
https://www.orbis.fi/polatis

Kuulemme mielellämme uuden teknologian eteen tuomia tarpeita ja ideoita.
Ratkaistaan ne yhdessä!

Pasi Hopponen
+358 400 411 198
pasi.hopponen@orbis.fi

Hyvä sisäverkko lisää
potilasturvallisuutta
Seinäjoen keskussairaalaan päätyvällä potilaalla voi olla
mielessään monia huolia, mutta siitä hän voi olla varma,
että hänen hoitonsa ei kärsi huonosti toimivasta sisäverkosta. Sairaala on varmistanut verkon toimivuuden hankkimalla osaamista ja mittalaitteita Smart Wireless Cable
-projektin tarpeisiin.
Teemu Pirttinen ja Markku Penttilä Seinäjoen
keskussairaalan F-rakennuksen aulassa.

Sairaala siirtyy
langattomaan
Langattomien ratkaisujen käyttö
lisääntyy, mutta uudet rakennusmääräykset ja EU:n energiansäästödirektiivi ovat aiheuttaneet sen, että
käytetyt rakennusmateriaalit voivat
vaimentaa radiosignaalin etenemistä.
Sairaalassa mobiilipäätelaitteisiin tulee
kuitenkin potilaskutsuja ja erilaisia
hälytyksiä, joten hyvät radiopeitot on
varmistettava mittauksilla.
”Sairaalassa päätelaitteiden pitää toimia pienillä tehoilla joka paikassa, missä
niiden toimiminen on hoidon kannalta
oleellista – kellarissakin pelastuslain
vaatimusten mukaisesti. Silloin ei saa
olla katvealueita suunnitetuilla alueilla”,
sanoo sähköasentaja Teemu Pirttinen
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.
Sairaalan kaltaisessa ympäristössä on
monia operaattoreita, ja tiedonsiirron
pitää toimia yhtä hyvin kaikkien verkoissa. Sisäverkko ei saa aiheuttaa häiriöitä
hoidossa käytettyihin lääkintälaitteisiin, eivätkä verkot saa häiritä toisiaan.
Häiriöttömyys varmistetaan hankituilla
mittalaitteilla.
”Mitä herkempiä lääkintälaitteita on
käytössä, sitä parempi sisäverkkopeit-
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Kehityshankkeen
ehdoilla
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
johtaja Jaakko Pihlajamäki ja tukipalvelujohtaja Jari Hakala halusivat
kehittää sairaalan langatonta viranomaisviestintää ja ottaa siinä huomioon
myös VIRVE 2.0 -verkon käyttöönotto ja
5G-valmiudet.
Sairaalan monioperaattoriverkkojen kehittämiseksi Seinäjoen keskussairaalaa
pyydettiin mukaan tutkimuspilottisairaalaksi silloisen Tekesin Smart Wireless
Cable -hankkeeseen, jossa kehitettiin
antennikaapeliratkaisuja langattoman
viestinnän sovelluksiin. Seinäjoella
käytännön vetovastuu oli pitkälti
Markku Penttilällä.
Hankkeen edistymisen
kannalta oli tärkeää pystyä
mittaamaan sisäverkon peittoa
ja siinä esiintyviä häiriöitä sekä
löytämään häiriöiden lähteet
ja poistamaan ne nopeasti.
Yhtä lailla oli olennaista varmistaa, että mittaustuloksia
voidaan hyödyntää hankkeessa
olevien kumppaneiden, tutkijoiden
ja operaattoreiden kanssa.
Pitkän selvittelytyön jälkeen kumppanit
päätyivät yhteisymmärryksessä hankkimaan Orbikselta Anritsun ja Narda
Safetyn mittalaitteita.
Yksi valintaperuste oli se, että operaattoreilla on käytössään samoja laitteita.
Näin tietojen jakaminen helpottuu ja

keskustelua voidaan käydä samoilla termeillä. Häiriötilanteissa mittalaitteesta
saatavan tiedoston voi lähettää suoraan kumppanille, jolloin molemmilla
on tilanteesta tismalleen samat tiedot.
Hankitut mittalaitteet nopeuttavat
vianhakua, parantavat potilasturvallisuutta ja pitävät häiriöajat minimaalisina, koska häiriö paikannetaan nopeasti.
”Sairaanhoitopiiri on todella aktiivisesti
etsinyt ratkaisuista tietoa monista lähteistä ja kehittää mittausosaamistaan
määrätietoisesti pitkällä aikavälillä”,
kertoo Account Manager Jari Koskinen
Orbikselta.
Laitteet hankittiin pitkän elinkaaren
hankintana: niitä voidaan päivittää käytettäväksi myös 5G-verkoissa ja uuden
sukupolven VIRVE 2.0 -mittauksissa.

”Yksi hyödyllisimpiä
koulutuksia”
Toimitukseen kuului olennaisena osana
perusteellinen laitekoulutus.
”Koulutuksia tarvittiin paljon näin vaativassa projektissa. Tekes-kumppaneille
piti toimittaa oikeaa väliaikatietoa, jotta
kaapelikehitys saattoi edetä”, Penttilä
kertoo.
Jokaiselle mobiiliteknologialle (WCDMA, LTE, GSM, VIRVE) ja jokaiselle mittalaitteelle järjestettiin oma koulutus,
johon sisältyi sekä teoriaa että käytännön osuus. Laitteisiin tutustuttiin ensin
normaaliolosuhteissa, jotta häiriötilanteet olisi helpompi havaita.
”Nämä olivat hyödyllisimpiä koulutuksia, joissa olen ollut. Kouluttajien
kokemus käytännön tehtävistä näkyi”,
Pirttinen kehuu Orbiksen Jari Koskista
ja Anritsun Juha Tuomaista.

Seinäjoen keskussairaala

Vinkiksi vastaavanlaisiin hankkeisiin
Penttilä antaakin,
että kannattaa
esittää toiveita
koulutuksen
sisällöstä ja siinä
tehtävistä mittauksista. Materiaaleja
on hyvä saada jo
ennen koulutusta.
Yhteistyössä
räätälöidyissä
koulutuksissa
käytettiin hankittuja mittalaitteita,
ja koulutukset
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vetäneillä Orbiksen Jari Koskisella ja
Anritsun Juha Tuomaisella oli arvokasta
tietoa monioperaattoriympäristöistä.
Lopputuloksena ratkaisujen kehitykseen saatiin hyvää tietoa työn edistämiseksi ja sairaalaan turvallisesti toimivat
sisäpeittoratkaisut viranomaismonioperaattoriverkkoihin.
”Orbikselle ja Anritsulle voimme myös
soittaa ongelmatilanteissa suoraan
asiantuntijoille, joilta saa oikean vastauksen. Siellä ei ole mitään tikettiautomaattia!”

Mittaus varmistaa
verkon laadun
Yhteyden laatua, kapasiteettia ja turvallisuutta on jo saatu parannettua uusien
mittalaitteiden avulla.
”Ilman mittalaitteita emme pysty tekemään hyviä verkkoja ja osoittamaan,
että ne ovat turvallisia sekä ohjeistusten ja direktiivin mukaisia”, Penttilä
sanoo.
Nyt verkko saadaan kuntoon jo ennen
kuin se kytketään operaattorin tukiasemaan. Mittareilla löytyvät kaapeliviat ja
tilanteet, joissa esimerkiksi liian lähelle
antennikaapelia asennettu valaisin aiheuttaa häiriöitä. Häiriöt paikannetaan
mittalaitteilla tarkasti ja nopeasti, ja
korjauksen jälkeen mittauksilla varmistutaan verkkojen häiriöttömyydestä.
”Operaattoreilta on tullut meille erittäin hyvää palautetta. Häiriötasot ovat
meiltä erittäin pienet, lähes olemattomat. Alhaiset häiriötasot parantavat
yhteyden laatua, kapasiteettia ja turvallisuutta, jotka ovat tärkeitä viranomaisyhteyksissä.”
Loppujen lopuksi sisäverkon laatu ja
päätelaitteiden luotettava toiminta
kaikissa Seinäjoen keskussairaalan kolkissa palvelevat potilaiden hyvinvointia.
Katkot tiedonsiirrossa eivät vaaranna
yhdenkään potilaan turvallisuutta.

Jari Koskinen
+358 400 457 678
jari.koskinen@orbis.fi

BLOGI

to on tehtävä kaikille operaattoreille,
jotta päätelaitteet käyttävät pienintä
mahdollista tehoa”, toteaa järjestelmäasiantuntija Markku Penttilä.

Orbiksen toimistolla.

70 vuotta suomalaisen
tietoliikenneteknologian
syväosaamista
Tänä vuonna 70 vuotta täyttävän Orbis Oy:n
tarina on kulkenut käsi kädessä Suomen
teknologiasektorin merkittävimpien
mullistusten ja tiedonsiirron
kehitystrendien kanssa.
• 40–50-luvulla Orbis oli mukana rakentamassa kansalaisille
tärkeitä viestintäkanavia: radiota ja televisiota.
• 70-luvulla yhtiön painopiste siirtyi ammattielektroniikkaan,
millä luotiin Suomelle pohja teknologian kärkimaana.
• 90-luvulla Orbis oli mukana mahdollistamassa
telekommunikaatioalan nousua ja globalisoitumista.
• Tällä hetkellä yhtiö on rakentamassa perustaa uudelle digitaaliselle yhteiskunnalle tietoliikennealan ammattilaisten
arvostamana tavarantoimittajana.
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Leo ja Birgit Linna-Aro juhlistamassa
Leon muotokuvaa 1989.

Juuret radioteknologian
maahantuonnissa
Leo Linna-Aro ystävineen perusti
maahantuonti- ja agentuurifirman
nimeltä Orbis Oy 1.6.1949. Aluksi yhtiö
keskittyi radioteknologiaan, jolle oli
sotien jälkeen tilausta. Uuden ULA-tekniikan maahantuonti ja myynti oli hyvä
alku vastaperustetun yhtiön toimintaan
ja kehittymiseen ammattielektroniikan
alueella.

Kilpailuetua omasta
tuotannosta
Vuonna 1993 Leo Linna-Aro väistyi yhtiön toimitusjohtajan paikalta ja tilalle
tuli hänen poikansa Markku Linna-Aro.
Vaihdos merkitsi samalla käännekohtaa
Orbiksen historiassa, sillä siitä alkaen
Orbis alkoi kehittää maahantuonnin
lisäksi myös omia lisäarvopalveluja ja
testijärjestelmäratkaisuja. Uudistuminen osoittautui lopulta merkittäväksi
kilpailutekijäksi markkinoilla ja loi pohjan tämän päivän menestykselle.

Kansainvälinen
laajentuminen
alkoi
Orbiksen vuonna 1998 alkanut laajentuminen ulkomaille pohjautui yrityksen
tavoitteisiin ja haluun toimia asiakaslähtöisesti. Ensimmäinen ulkomaan
toimipiste perustettiin Dallasiin
Amerikan markkinoita varten. Alkusysäyksen antoi kotimaisten elektroniikan
valmistajien lisääntynyt tarve ulkoistaa
testauspalveluja. Orbiksen oma massatuotevalmistus aloitettiin Virossa 1999.
Suomessa testijärjestelmiä valmistettiin
Oulun, Salon ja Vantaan toimipisteissä.
Laajimmillaan Orbiksella oli tytäryhtiöt
myös Ruotsissa, Kiinassa ja Intiassa.

kahdesta erilaisesta alueesta: paikallisesta maahantuonnista ja jälleenmyynnistä sekä globaalista omien testijärjestelmien valmistamisesta. Vuoden 2012
alussa testijärjestelmäliiketoiminta
irtautettiin erilliseksi yritykseksi Orbis
Systems Oy:ksi. Jakautumisessa Orbis
Oy palasi juurilleen keskittyen maahantuontiin, kokoonpanoon ja jälleenmyyntiin. Vuonna 2014 Orbis perusti
tytäryhtiön Venäjälle.

Digitaalista
tulevaisuutta
rakentamassa
Tänä päivänä Orbiksen ydinosaamista
ovat RF- ja valokuituteknologiat. Yhtiön
liikevaihto kipusi viime vuonna lähes 10
miljoonaan euroon. Työntekijöitä on
tällä hetkellä 50, joista puolet työskentelee valmiskaapelituotannossa Virossa.
Perheyhtiön vetovastuu siirtyi kolmanteen polveen Jani Linna-Aron aloittaessa toimitusjohtajana 1.1.2019.
Digitalisaatio muuttaa tällä hetkellä
kokonaisia toimialoja ja niiden ansaintalogiikkaa. 5G-verkon yleistyminen ja
datakeskusmarkkinan murros tuovat
Orbikselle lisää kasvumahdollisuuksia,
sillä IT-infraa ja -palveluja kehitetään
käsi kädessä ja siinä tiedonsiirron asiantuntemus on avainasemassa.

Orbiksen testijärjestelmillä varmistettiin
mobiiliverkon tukiasemien ja puhelinten toimivuutta sekä tarkistettiin niitä visuaalisesti
konenäkötyökaluilla. Kuvassa Basic UI.

Mobiiliverkot, kiinteistöjen sisäverkot
ja datakeskukset ovat alueita, joihin
Orbis keskittyy tänä päivänä. Näiden osa-alueiden laajaa osaamista ja
kokemusta tarvitaan tulevaisuudessa
esimerkiksi älykaupunkien ja älykkäiden
rakennusten tarpeissa.
Orbiksen ensimmäinen tuotantotila
Vantaan Malminkartanossa 1998.

Jakautuminen mahdollisti keskittymisen
2000-luvun alussa Orbiksen toiminta
alkoi muodostua entistä selkeämmin
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#ORBIS70 – TARINOITA MATKAN VARRELTA

#ORBIS70
– tarinoita matkan varrelta
Orbiksen hallituksen puheenjohtaja ja yhtiötä toimitusjohtajana useampaan
otteeseen luotsannut Markku Linna-Aro kertoo olleensa mukana perheyrityksen
toiminnassa pikkupojasta
saakka.
”Samassa kiinteistössä oli firma ja koti,
joten oli luontevaa aloittaa varastohommissa jo koululaisena”, Markku
muistelee.
Ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen hän
siirtyi myyntihommiin, joita jatkoi myös
armeijan jälkeen. Välissä Markku oli hetken aikaa poissa yrityksen toiminnasta
opiskelemassa ja muualla työtehtävissä,
esimerkiksi Sonylla ammattituotteiden
johtajana. Sieltä hän palasi vuonna
1993 Orbiksen palvelukseen toimitusjohtajan rooliin.
Tällä hetkellä Markku keskittyy hallituksen puheenjohtajana Orbiksen
strategiaan, operatiivisen vetovastuun
siirryttyä vuoden 2019 alussa kolmanteen polveen Jani Linna-Arolle.

Kehityksen kärjessä
pysyminen
Orbiksen 70-vuotisen historian aikana
tekniikka on muuttunut valtavasti.

”Arvoista täytyy
uskaltaa pitää
kiinni silloinkin,
kun menee
heikommin”

Markku
Linna-Aro
Arvot ovat tärkeä osa
Orbiksen kulttuuria
Perheyritys haluaa olla hyvä työnantaja. ”Meillä arvot ovat rehellisyys,
tavoitteellisuus, toisten arvostaminen
ja kunnioittaminen. Ja arvoista täytyy
uskaltaa pitää kiinni silloinkin, kun menee heikommin”, Markku muistuttaa.

”Meidän on täytynyt pysyä jatkuvasti
kehityksen kärjessä. Suomessa tietoliikenneteollisuus oli erittäin kovassa kasvussa 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun
alussa ja tänä päivänä tiedonsiirto alkaa
olla keskeisessä roolissa alalla kuin
alalla rakennusteollisuudesta datakeskusmaailmaan. Tämä muutos on laventanut sekä toiminta-aluettamme että
asiakaskuntaamme”, Markku sanoo.

Asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat
jaksaneet luottaa ja uskoa, ja pitkäjänteinen yhdessä tekeminen on synnyttänyt syviä kumppanuuksia. ”Kukaan
ei pysty tekemään yksin kaikkea vaan
kumppanoituminen on tärkeää ja se
vaatii kehittämisen tahtoa ja
kykyäkin. Hyvä
perusperiaate on,
että se tehdään,
mitä sanotaan.”

”On vaatinut hurjan paljon työntekijöiltämme, että he ovat pystyneet
sopeutumaan muutoksiin ja nähneet
mahdollisuudet vaikeinakin aikoina”,
Markku kiittelee.

Yhtiön omistajastrategia on
ollut ihan selvä:
yritys on tehty
kestämään ja
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jatkumaan eteenpäin. Tulevaisuus näyttääkin valoisalta: Orbis on parhaillaan
laajentamassa tuotantoa ja rakentamassa uutta tehdasta.
”Uskomme, että tuotannon ja räätälöintikyvykkyyden rooli kasvaa kaiken
aikaa. Haluamme pystyä palvelemaan asiakkaitamme entistä
paremmin. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että olemme lähellä, kuuntelemme ja
kehitämme toimintamalleja
yhdessä eteenpäin”, Markku
summaa.
Taivaltie 5:n peruskiven
muuraus Vantaalla 12.4.2000.

”Siitä saakka ovat jatkuneet myyntipuolen hommat ja viime aikoina olen
keskittynyt erityisesti kiinteistöjen
valokuitu- ja CAT-verkkoihin. Toimin
myös valokuidun asiantuntijana ja jaan
tietoa”, Harri kuvaa vastuitaan. Vuoden
2014 alusta alkaen hän on ollut mukana
Liikenne- ja viestintäviraston (nykyisin
Traficom) sisäverkkotyöryhmässä, joka
käsittelee määräyksiä ja säätelee sitä,
kuinka asuintaloihin rakennetaan kiinteitä laajakaistaverkkoja.

Harri Mutanen
Orbiksen myynnissä toimiva
Harri ”Haba” Mutanen tuli
taloon 2. toukokuuta 1984.
Pitkän linjan orbislainen
aloitti uransa kesätyöntekijänä varastolla – yrityksen
13. työntekijänä.
”Orbis toimi silloin omakotitalossa ja
varasto oli laajentunut. Tätini Anne
Redsven soitti, että Harri, kiinnostaisiko kesätyö. Minulla oli juuri päättynyt
ylioppilaskirjoitukset ja ajattelin, että
tämä oli hyvä mahdollisuus. Seuraavana vuonna menin armeijaan, jossa
suoritin Orbiksen toiveesta myös
kuorma-autoajokortin varastonhoitajan tehtävää varten”, Harri
muistelee.

Varastosta
tuotantoon
Vuonna 1988 Harrista tuli
varastopäällikkö. Uusi toimitalo
valmistui Vanha Kaarelantie 9:ään
seuraavana vuonna ja yhtiön palveluksessa oli tuolloin noin 30 työntekijää.
”Liiketoiminta kasvoi vuosien mittaan
ja noin vuoden 1990 paikkeilla Nokia Mobile Phones esitti Orbikselle
valmistusyhteistyötä valmiskaapeleista
NMT-puhelinten antenneihin”, Harri
kertoo. Yhteistyömme laajeni ja kasvoi,
jolloin valmiskaapelituotantomme
muutti Kaarelantieltä uusiin omiin
tiloihin Malminkartanoon. Töitä tehtiin
kahdessa vuorossa.

toimittaja Huber+Suhner Ag perustivat yhteisyrityksen. ”Olin asiakkaisiin
yhteydessä ja laitoin heidän toiveensa
tuotannon kannalta ymmärrettävään
muotoon. Vuonna 2001 siirryttiin uuteen isoon toimitaloon Taivaltie 5:een,
Harri kertoo.
Vuonna 2004 Harri pyydettiin taas
varastopäälliköksi. Orbis toimi tuolloin
jo ympäri Suomea ja lisäksi yhtiöllä oli
ulkomaan toimipisteitä. Parhaimmillaan
2000-luvun alussa talossa oli yli 350
työntekijää.

Myyntipuolen
asiantuntijaksi
”Firmassa tapahtui muutoksia ja
vastasin varastosta, kunnes
vuonna 2010
varastotoiminnot
siirrettiin Viron
yksikön alaisuuteen”, Harri
sanoo.
Vuonna 2011
Vantaalla siirryttiin takaisin
Vanha Kaarelantie 9:n toimitiloihin. Harri toimi
tuolloin valokuitutuotteiden projektipäällikkönä
tuotekehityksen

Tulevaisuus on täynnä
mahdollisuuksia
”On tärkeä asia ja voimavara, että omistajat uskovat yritykseensä. Henkilökohtaisesti on ainutlaatuista, että olen
saanut kokea kaikki kolme sukupolvea
yrityksen puikoissa ja samanaikaisesti
teknologian murroksen analogisesta
digitaaliseen ja langattomaan ympäristöön sekä 5G-ratkaisuihin”, hän sanoo.
Harrin mukaan usko tulevaisuuteen
on erittäin vahva: ”Orbiksella panostetaan jatkuvuuteen, mikä näkyy muun
muassa siinä, että nuoria koulutetaan ja
annetaan oppia eteenpäin. Vaikeudet
ovat lujittaneet ja olemme löytäneet
sen, missä haluamme erityisesti olla
mukana.”

Haba varastossa 1989 Vanha Kaarelantiellä.

”Henkilökohtaisesti
on ainutlaatuista,
että olen saanut
kokea kaikki kolme
sukupolvea yrityksen puikoissa”

Harrista tuli tuotantopäällikkö, kun Orbis Oy ja sen pitkäaikainen sveitsiläinen
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osalta ja siirtyi vuonna 2012 myynnin ja
markkinoinnin palvelukseen.

#ORBIS70 – TARINOITA MATKAN VARRELTA

”Työtä riitti, mutta myös intoa ja
mahtavaa yrityshenkeä”, Maija kuvaa
tunnelmia.
Vuonna 2012 Orbis jakautui kahteen
yritykseen. Toimintaa jatkettiin paikallisesti Orbis Oy:nä ja globaalisti Orbis
Systems Oy:nä. Maija oli jäänyt tuolloin
jo eläkkeelle ja siirtyi myöhemmin Orbis
Oy:n hallituksen jäseneksi.

Henkilökunnan arvostus
näkyy ulospäin
Nykyinen Orbis Oy muistuttaa Maijan
mukaan paljon 90-luvun alun Orbista.

Maija Lax
Orbiksella toukokuussa
1990 aloittanut Maija Lax
toimi pitkään yrityksen
talousjohtajana, kunnes jäi
tehtävästä eläkkeelle 2002.
”Tullessani Orbiksen palvelukseen
yhtiön toiminta rajoittui komponenttien ja mittalaitteiden maahantuontiin
ja myyntiin kotimaan markkinoille
sekä myytyjen tuotteiden kalibroin-

ti- ja huoltopalveluihin. Vielä samana
vuonna ryhdyttiin jatkojalostamaan
komponenttituotteita ja aloitettiin valmiskaapelituotanto”, Maija muistelee
Orbis-uransa alkuvaiheita.

Rohkea laajentuminen
ulkomaille

1990-luvun alussa oli talouslama, mutta
siitäkin selvittiin kovalla työllä ja yhteen
hiileen puhaltamalla. Vuonna 1993
otettiin rohkea
askel, kun aloitettiin testausjärjestelmien kehittäminen.
Samoihin aikoihin
laajennettiin tarjontaa myös konenäköteknologiaan.
Valmistustoiminnat
veivät Orbiksen
ulkomaille, ja tytäryhtiöt perustettiin
Viroon, Ruotsiin,
Yhdysvaltojen
Texasiin, Kiinaan ja
Dallasin ”OITI” on nykyään
Intiaan.
osa Orbis Systems Oy:tä.

Roadshow ennen...
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”Kun astuu sisään, siellä henkii sama
perheyrityksen innostunut, sitoutunut
ja kotoisa ilmapiiri”, Maija kiittelee.
Tulevaisuutta on vaikeaa ennustaa tässä globaalissa epävarmassa tilanteessa, mutta asiakaskunta on mukavasti
laventunut.
Maijan mukaan Orbis on yksi maamme
parhaimmista työpaikoista.

”Kun astuu sisään,
siellä henkii
perheyrityksen
innostunut,
sitoutunut ja
kotoisa ilmapiiri”
”Henkilökuntaa on aina arvostettu ja
jokainen työntekijä tuntee sen ja tietää
olevansa tärkeä. Kollegoille sanoisin,
että kunnioittakaa jatkossakin toistenne tietotaitoa ja pitäkää toisistanne huolta. Ja asiakkaat
ja yhteistyökumppanit
jo tietävätkin, että
orbislainen sitoutuu
tehtävään aina täysillä. Ja tekee sen,
mitä lupaa.”

Teleoperaattori DNA:lla
hankintajohtajana toimiva
Juha Nykänen kertoo
Orbiksen ja DNA:n yhteistyön alkaneen yhteisestä
tuotekehitysprojektista.
”Vuonna 2009 rakennettiin 3G-verkkoa
ja suunniteltiin jo tulevaa 4G-verkkoa.
Tuolloin markkinoilla ei ollut meille
sopivaa kaapeliratkaisua powerille tai
valokuidulle, kustannus- ja asennustehokkaaseen tukiasemakäyttöön. Orbis
oli ainoa, joka halusi lähteä kehittämään ihan uutta käyttöömme soveltuvaa tuotetta. Se tehtiin ja tuotteet
laajenivat myöhemmin Orbikselle
valikoimaan muillekin asiakkaille”, hän
kuvaa yhteistyön lähtökohtia.

Ketterää tuotekehitystä
Juha kiittelee Orbiksen ketteryyttä.
Alkuvaiheessa sopivaa tuotetta ei ollut
olemassakaan ja Orbis rakensi DNA:n
tarpeisiin sellaisen. DNA toisin
sanoen ulkoisti tuotteen tekemisen kokonaan, mikä osoittautui
toimivaksi ratkaisuksi.

”Ei mennyt montaa kuukautta ideasta
siihen, että meillä oli valmis tuote.
Meidän ei ole DNA:lla tarvinnut miettiä
teknistä puolta, kun Orbis on hoitanut
sen, eli verkko on saatu rakennettua
meille teknisesti sopivilla laitteilla ja
tuotteilla”, Juha taustoittaa.

IoT:n myötä tulee paljon uusia potentiaalisia asiakkuuksia eri sektoreilta.
Kuiturakentaminen ja koko teollisuus onkin menossa siihen suuntaan, että myös
harvaan asutuilla alueilla tarvitaan suuria
tiedonsiirtonopeuksia. 5G on mahdollistaja monille uusille avauksille, mutta
sen piiriin on päästävä kattavasti. Tässä
teleoperaattoreilla on merkittävä rooli.

Orbiksen ja DNA:n yhteistyön ytimessä
ovat edelleen samat tuotteet parannettuina versioina eli DNA hankkii Orbikselta etenkin valokuitutuotteita, joiden
lisäksi tilataan myös mm. radioverkon
toistimia ja laitetilatuotteita. Suurimmat volyymit ajoittuvat aina verkkojen
rakennusvaiheeseen, mutta yhteistyötä
tehdään myös verkkojen ylläpidossa,
kun laitteita on uusittava.

”Valokuitua tulee menemään jatkossakin suuria määriä. Ilman Orbiksen
kaltaisia innovatiivisia toimijoita ei
5G-verkkojen rakentaminen välttämättä
onnistuisi kovinkaan kustannustehokkaasti”, Juha sanoo.

”Yhteistyömme on muuttunut vuosien
varrella aika paljonkin ja syventynyt
siten, että nykyään myös laitetoimittaja
on prosessissa mukana”, Juha kertoo.

Orbiksen ja DNA:n päivittäinen työskentely sujuu hyvin mutkattomasti ja
vapaamuotoisesti.

Tulevaisuudessa on
tilaa innovaatioille
5G-verkon rakentaminen tulee tarjoamaan varsinkin valokuitutuotteiden
valmistajille ja myyjille erittäin suuria
markkinoita.

Yrittäjähenkistä kemiaa

”Yhteistyömme toimii loistavasti. Orbis
on pieni ja tehokas perheyritys ja me
DNA:lla olemme erittäin yrittäjähenkisiä eli kemiat kohtaavat erinomaisesti,
sekä arvomaailmojen että toimintamallien osalta. Koen, että molemmat
yritykset toimivat hyvin maanläheisesti,
tehokkaasti ja ennen kaikkea ihmisläheisesti”, Juha kiteyttää.

...ja tänään!
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Juha Nykänen

”Ilman Orbiksen
kaltaisia innovatiivisia toimijoita
ei 5G-verkkojen
rakentaminen
välttämättä
onnistuisi”
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SLO Oy on Suomen suurin
sähköalan logistiikka- ja
myyntiyhtiö, jonka kanssa
Orbis on tehnyt yhteistyötä
yli 10 vuoden ajan.
Televerkko-, data-, mobiiliverkko- ja antennituotteiden parissa tuotepäällikkönä toimiva Veli-Matti Lehto taustoittaa
yhteistyön alkuasetelmaa: ”Yhteistyömme Orbiksen kanssa juontaa juurensa
vuosiin, kun mobiiliverkkojen kehitys
lähti voimakkaasti liikkeelle. Meillä on
asiakkaana isoja teleoperaattoreita,
jotka toivoivat, että verkkotyömaiden
materiaalivirtojen hallintaan saataisiin kumppani, joka pystyy hoitamaan
varastointi- ja logistiikkapalvelut. Orbis
puolestaan pystyi tarjoamaan meidän
valikoimaamme niitä tuotteita, joita
verkkojen rakentamiseen tarvitaan.”
SLO:n myymiä Orbiksen tuotteita käytetään teleoperaattorien tukiasemien
kaapelointitöissä sekä kiinteistöjen,
tunnelien tms. sisäkuuluvuusverkkojen
asennuksissa. SLO:n kautta menee jonkin verran myös kiinteistöihin asennettavia valokuitutuotteita.

Osaaminen
on rautaa
Tällä hetkellä kovimmassa kasvussa on
mobiiliverkkotekniikka, jota rakennetaan nyt todella voimakkaasti. Myös
komponenteissa on tapahtunut paljon
teknisiä muutoksia. Usein käy niin, että
SLO:n asiakkaat pyytävät etsimään
ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Tällöin
on tärkeää, että on kumppani, jonka
kanssa voidaan yhdessä pohtia parhaita
ratkaisuvaihtoehtoja.
”Kuluneen 10 vuoden aikana viestintäverkkojen tekniikka on kehittynyt
huimasti ja sille puolelle on tullut paljon
uusia tuotteita, sekä aktiivilaitteita että
passiivikomponentteja, kaapeleita,
reitittimiä jne. Meitä helpottaa huomattavasti keskusteluissamme asiakkaiden
kanssa, kun Orbiksella on niin rautainen

Veli-Matti
Lehto
”Orbiksen porukan kanssa voi
ottaa haasteetkin
suoraan esille ja
käsitellä kaikki
asiat avoimesti”
tuoteasiantuntemus eri tekniikoissa.
Orbiksen porukan tekninen osaaminen on aivan erinomaisella tasolla”,
Veli-Matti kiittelee.
Orbis käy säännöllisesti puhumassa
SLO:n asiakkaille ja myös henkilökunnalle, ja yritykset ovat järjestäneet yhdessä
esimerkiksi erilaisia koulutustilaisuuksia.

Aidon kumppanuuden
salaisuus
Orbiksen ja SLO:n yhteistyössä voidaankin puhua aidosta kumppanuudesta,
jossa asioista myös puhutaan suoraan.

”Mielestäni on ollut erittäin helppoa ja
suoraviivaista toimia Orbiksen tuoteasiantuntijoiden ja myyntivastaavien
kanssa. Osaaminen on kohdallaan ja
Orbiksen porukan kanssa voi ottaa
haasteetkin suoraan esille ja käsitellä
kaikki asiat avoimesti ja hyvässä hengessä”, Veli-Matti kertoo.
Myös yhteistyön tulevaisuus näyttää
lupaavalta.
”Operaattorit suunnittelevat ja rakentavat tällä hetkellä kovaa vauhtia
uusia 5G-verkkoja. Solukoko on niissä
hyvin pieni, jolloin ei ole isoja mastoja
vaan pienempiä tukiasemia tulee hyvin
tiheästi – eli tarvitaan paljon enemmän
sekä valokuitu- että RF-puolen tarvikkeita. Uskonkin,
että Orbiksen ja
SLO:n yhteistyö
pysyy erittäin
tiiviinä jatkossakin”,
Veli-Matti
summaa.

JATKUU...
Haastattelusarja #ORBIS70 – tarinoita matkan varrelta
jatkuu seuraavassa Orbiskoopissa.
Tarinat julkaistaan myös Orbiksen some-kanavilla
ja osoitteessa
https://www.orbis.fi/orbis70

12 - Orbiskooppi 1/2019

Orbis Oy on valmistanut
jo 20 vuoden ajan asiakaskohtaisesti räätälöityjä
tietoliikennekaapeleita
ja -kokoonpanoja Virossa
Sauen kaupungissa. Maaliskuussa 2019 allekirjoitettiin
sopimus uuden kiinteistön
rakentamisesta Orbiksen
tuotannolle.
Suomalainen perheyritys Orbis Oy täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Yritys aloitti
komponenttien maahantuonnin ohessa
omien tuotteiden valmistamisen
1990-luvulla. Vuonna 1999 perustettiin
Orbis Oy Eesti filiaal, jonne siirrettiin
RF- ja valokuituvalmiskaapelien tuotanto sekä järjestelmäkokoonpanoa.
Tänä päivänä Viron toimipiste valmistaa
myös parikaapeliratkaisuja ja on Orbiksen oman tuotekehityksen perusta.
Tulevaisuudessa asiakasräätälöidyt ratkaisut nähdään entistä tärkeämmässä
roolissa luomassa Orbikselle kilpailuetua. ”Haluamme kasvattaa oman
tuotannon ja tuotekehityksen kautta
valmistettavien ratkaisujen osuutta”,
painottaa Jani Linna-Aro, Orbiksen
toimitusjohtaja, ja jatkaa: ”Tämä investointi uusiin tuotantotiloihin tehostaa
tuotantoprosessia sekä mahdollistaa
suuremman tuotantovolyymin.”

Tehdaskiinteistön rakennuttaa Orbikselle Vintselle OÜ ja se tulee sijaitsemaan noin puolen kilometrin päässä
nykyisestä osoitteesta. Uusien tilojen
suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi laajan tuoteportfolion vaatimat
tilatarpeet sekä valokuitutuotteiden
valmistamisessa kriittinen ympäristön
puhtaus. Nyt 30 henkilöä työllistävän
tehtaan johtaja Asko Kaldas kertoo:
"Tuotannon saaminen yhteen kerrokseen tuo paljon parannuksia. Yhä
monipuolisemman tuoteportfolion
valmistaminen onnistuu jatkossa,
kun pystymme esimerkiksi tekemään
enemmän eri teknologioita yhdistäviä
kokoonpanoja. "

Orbiksen ensimmäinen toimisto Virossa
sijaitsi Tallinnan Kotkassa.

Uuden tehdasrakennuksen odotetaan
valmistuvan kesällä 2020.

Nykyiset tilat Sauessa hankittiin
aikanaan amerikkalaiselta AMP:lta.

#ORBIS70 – TARINOITA MATKAN VARRELTA
Katso videohaastattelu
Juhlavuoden kunniaksi haastattelimme myös tehtaanjohtaja Asko
Kaldasta. Videolle tekemässämme
haastattelussa Asko arvioi, että tulevaisuudessa erilaisten hybridiratkaisujen valmistaminen lisääntyy.
https://www.orbis.fi/orbis70-asko

Asko
Kaldas
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UUTISIA

Uudet tuotantotilat Viroon

UUTISIA

Uusi
toimitusjohtaja
1.1.2019 aloitti Orbis Oy:n
toimitusjohtajana Jani Linna-Aro, KTM. Vt. toimitusjohtajana toiminut Markku
Linna-Aro jatkaa yrityksen
hallituksen puheenjohtajana.

Orbis Oy:n perusti Leo Linna-Aro vuonna 1949, joten alkava vuosi on Orbiksen
70-vuotisjuhlavuosi ja Jani Linna-Aro
jatkaa perheyrityksen johdossa nyt
kolmannessa polvessa.
Orbiksen tulevaisuuden näkymiä Jani
Linna-Aro kommentoi seuraavasti: ”Orbiksen osaaminen, ratkaisut ja kokemus

yhdistyvät
luontevasti
esimerkiksi tulevaisuuden älykaupunkien
tarpeisiin, joissa mm. 5G-mobiiliverkot,
kiinteistöjen sisäverkot sekä datakeskukset kuuluvat digitaalisten palveluiden infrastruktuuriin.”

Varasto muutti
isompiin tiloihin
Orbiksen varasto ja sen mukana noutomyymälä ovat 11.3.2019 alkaen suuremmissa
tiloissa osoitteesessa Taivaltie 5,
01610 Vantaa.
Uusi paikka sijaitsee Orbiksen toimistolta Vanha Kaarelantie 9:stä vajaan
kilometrin päässä Hämeenlinnanväylän
vieressä.

Lastauslaituri isoillekin
rekoille
Sisäänkäynti uuteen varastoomme on
Taivaltie 5:n rakennuksen pohjoispuo-

lella, josta löytyy myös lastauslaituri
isompia kuljetuksia varten.

saa tarkemmat ohjeet tilauksen yhteydessä.

Sisäänkäynti noutovarastolle sijaitsee
pohjoispuolisen seinän keskellä ja siinä
näkyy Orbiksen logo. Oven edessä on
varattuna kaksi asiakaspysäköintipaikkaa.

Mikäli sinulla on kysyttävää tilauksista, toimituksista tai tuotteistamme,
asiakaspalvelumme vastaa puhelinnumerossa 020 478 8600. Varastolla
sinua palvelevat Ville Vento (kuvassa
vasemmalla) ja Jimi Tammelin.

Varasto on auki arkisin kello 8.00-16.00.
24/7 noutopiste -toimituksien hakuun
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BLOGI

Älypylvästä
pilotoidaan
Tampereella
Tampere kehittää Hiedanrannan kaupunginosaa uusien ideoiden, kokeilujen ja kaupunkikulttuurin lähtökohdista. Kestävät ja
älykkäät ratkaisut helpottavat alueen tulevien 25 000 asukkaan ja 10 000 työntekijän
arkea. Orbis Oy osallistuu Hiedanrannan
rakentamiseen älypylväspilotilla kesän 2019
aikana yhteistyössä Tehomet Oy:n ja DNA
Oyj:n kanssa.
Digitaaliset palvelut asettavat uusia
vaatimuksia tiedonsiirron luotettavuudelle, nopeudelle ja viiveettömyydelle,
minkä vuoksi tarvitaan uudenlaista
verkkoinfrastruktuuria. Älypylväs toimii
alustana innovatiivisille palveluille, ja se
sisältää valmiuden myös tulevaisuuden
tiedonsiirtotarpeiden täyttämiseen.
Näin Hiedanrantaan asennettava
modulaarinen älypylväsratkaisu tukee
osaltaan myös kestävää kehitystä.

Alusta innovaatioille
Hiedanranta on kaupunkikehittämishankkeiden ja -kokeilujen ympäristö
Tampereella. Kaupunki on rakentanut
valokuituverkon, mikä toimii koko
alueen tiedonsiirron runkona. Parhaillaan käyttöönotettava 5G-mobiiliverkko
puolestaan mahdollistaa palvelut, jotka

perustuvat suurien datamäärien viiveettömälle langattomalle tietoliikenteelle.
Älypylväs tarjoaa paikallisesti uuden
sukupolven tietoliikenneyhteydet ja
runkoverkon kytkentäpisteen.
Pilottihankkeessa älypylväs sijoitetaan
puistoalueelle ja se sisältää myös moduuleja valaistukseen, turvallisuuteen
sekä puiston käyttäjille. ”Älypylväs ei siis
ole pelkästään mobiiliverkon tukiasema, vaan se toimii alustana muillekin
palveluille ja kaupunkitekniikan tarpeille”, kertoo Anu Peussa, hankkeen
vetäjä Orbikselta. Tekniikka tullaan
häivyttämään pylvään rakenteisiin,
mikä osaltaan parantaa kaupunkikuvaa ja suojaa kriittistä infrastruktuuria
ulkoisilta vahingoilta sekä mahdolliselta
ilkivallalta.

Pilottihankkeen osanottajat tutustuivat
tulevan älypylvään ympäristöön
Hiedanrannassa tammikuussa 2019.

Tehometin 3D-visualisointi kahdesta eri
mallista älypylväälle huhtikuussa 2019.

Uusia toimintamalleja
Tampereen kaupungin tarjoamassa
kohteessa pilottihankkeen yritykset
pääsevät kehittämään omaa erikoisosaamistaan. Toimivan kokonaisuuden
toteuttaminen edellyttää yritysten
osaamisalueiden yhdistämistä. Kumppanuuksien kautta luodaan uusia
toimintamalleja, joihin tulevaisuuden
kaupalliset ratkaisut pohjautuvat. Hanketta vetävä Orbis Oy vastaa pylvään
kaapelointi- ja kytkentäratkaisuista,
DNA Oyj tuo mukaan tarvittavan tukiasemalaitteiston ja Tehomet Oy suunnittelee ja rakentaa pylvään.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa
ensimmäinen konsepti, jonka kokemuksien pohjalta voidaan kehittää kokonaisratkaisuja älykaupunkien tarpeisiin.
Pilottihankkeen suunnittelu aloitettiin
kesäkuussa 2018 ja älypylväs asennetaan Hiedanrantaan kesän 2019 aikana.
Tulemme kertomaan lisää hankkeesta
sen edetessä.
https://www.orbis.fi/hiedanranta

Anu Peussa
+358 400 902 402
anu.peussa@orbis.fi
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Valitse sopivin
helpommin
Worbis.fi-verkkokauppaamme sisäkuuluvuusverkon komponentteihin on nyt
lisätty tuotetietoja helposti saataville!
• Voit rajata tuotekategoriasta sopivimmat
vaihtoehdot teknisten ominaisuuksien avulla
• Tuotteiden tekniset tiedot ovat liitetiedostoina
tuotesivuilla
• Ei sisäänkirjautumista!

Tervetuloa!
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