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Pääkirjoitus
Vuosi 2019 oli Orbikselle erityisen merkityksellinen, sillä pääsimme juhlimaan
yrityksemme 70-vuotista taivalta useammassakin yhteydessä. Halusimme lähestyä
tätä matkaa ihmisten ja tarinoiden kautta, koska siitähän liiketoiminnassa viime
kädessä on kyse – ihmisistä. Olenkin erittäin iloinen ja otettu siitä, kuinka moni
tarinassamme mukana ollut ja nykyinen orbislainen, asiakas ja yhteistyökumppani
oli valmis uhraamaan omaa aikaansa ja jakamaan muistoja vuosien varrelta. Osan
haastatteluista olemme keränneet myös tähän Orbiskooppiin.
Nyt on kuitenkin aika kääntää katse kohti uusia tarinoita. Edessä on iso murroksen
aika, jossa teknologia mahdollistaa aivan uusia palveluita ja muuttaa tapaamme
käyttää erilaisia palveluita – niin kuluttajina kuin yrityksinä. Tiedonsiirtoa tarvitaan
luomaan alusta, jonka päälle näitä uusia ratkaisuita voidaan rakentaa.
Me Orbiksella haluamme olla mukana tässä muutoksessa ja omalta osaltamme olla
tekemässä huomisesta parempaa. Olemmekin jo aloittaneet merkittävät investoinnit, jotta voimme tulevaisuudessakin palvella asiakkaitamme mahdollisimman
hyvin. Tätä kirjoittaessani Orbiksen tehdasta ollaan parhaillaan siirtämässä täysin
uusiin tiloihin, mikä mahdollistaa entistä tehokkaamman ja monipuolisemman
tuotannon.
Orbis on aktiivisesti vaikuttamassa tuleviin älykaupunkiratkaisuihin, joista esimerkkeinä voi mainita LuxTurrim5G+-ekosysteemin sekä Tampereen Hiedanrantaan
kehitetyn ja asennetun älypylvään. Näissä hankkeissa oman tuotekehityksen ja
tuotannon roolit korostuvat, ja uudet tehdastilat tulevat tarjoamaan niille hyvät
puitteet. Orbiksen osaamista kehitetään toki myös niin rekrytointien kuin kumppanoitumisenkin kautta.
Itse odotan innolla mitä tuleva vuosikymmen tulee tarjoamaan. Varmaa on, että
mahdollisuuksia ei ainakaan tule puuttumaan. Orbis on läpi historian rohkeasti
tarttunut uusiin haasteisiin, eikä tämä alkanut vuosikymmen tee siitä poikkeusta.
Antoisia lukuhetkiä toivottaen,

Jani Linna-Aro
+358 40 350 1866
jani.linna-aro@orbis.fi
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Orbis Oy on yhdessä DNA Oyj:n ja Tehomet Oy:n kanssa
rakentanut älypylvään Tampereelle Hiedanrannan kaupunginosaan. Pilottihankkeessa yhdistettiin kunkin yrityksen
erityisosaamista ja hankittiin arvokasta kokemusta uusien
älykaupunkiratkaisujen kehittämiseen.
Lisääntyvät digitaaliset palvelut ja uudet teknologiat tarvitsevat toimiakseen
tietoliikenteen infrastruktuurin, jossa
suuria määriä dataa siirretään langattomasti ja luotettavasti reaaliajassa.
Älypylväällä teknologia sulautetaan
mahdollisimman huomaamattomasti
kaupunkikuvaan ja suojataan ilkivallalta. Pylväs toimii erilaisten laitteiden ja
anturien alustana sekä tuo palveluita
kaupunkilaisten ja yritysten saataville.
Hiedanrannan pilottipylväässä on mobiiliverkon tukiaseman lisäksi ohjattavat
LED-valot, valvontakamera, USB-latauspiste ja levähdyspenkki.
”Hiedanrantaan rakennettiin ensimmäinen tuotekehitysversio puistoympäristöön sopivasta älypylväästä. Yhteistyöllä

pystyimme tekemään toimivan ratkaisun,
joka vastaa tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin”, kertoo hankkeen vetäjänä
toimiva Anu Peussa Orbis Oy:stä.

Haasteista syntyy uusia
innovaatioita
Pylvään suunnittelusta ja valmistuksesta vastanneen Tehomet Oy:n Sami
Huuskosen mukaan kokonaisuuden
ulkonäköön täytyy panostaa: ”Kaupunkikuvallisesti on mielestäni tärkeää
naamioida ja integroida laitteistoa mahdollisimman paljon, jotta vältyttäisiin
sekavan näköiseltä ympäristöltä”. Koska
pilotin pylväässä yhdistyi valaisinten
lisäksi muuta laitteistoa, suunnitteluun

tarvittiin aikaa, jotta kaikki osat saatiin
istumaan kokonaisuuteen toivotusti.
Orbis Oy vastasi pilottihankkeen
vetämisen lisäksi pylvääseen integroiduista tiedonsiirron ja sähkönsyötön
kaapelointi- ja kytkentäratkaisuista. Älypylväs asennusympäristönä sekä sen eri
laitteiden rajapinnat tarjosivat runsaasti
kehitettävää. Suurimman haasteen
asetti rajoitettu tila pylvään sisällä.
Kaapelointia ryhmiteltiin, teknologioita
yhdistettiin hybridiratkaisuihin ja kehitettiin uusia pienempiä sääsuojattuja
kytkentäkoteloita. Pylvääseen jätettiin
lisäksi vapaaksi ylimääräisiä kytkentäpaikkoja, jotta tulevaisuudessa laitteita
voidaan joustavasti lisätä tarpeiden
mukaan.

Älypylväs pystytettiin Tampereen Hiedanrantaan syyskuussa 2019.
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BLOGI

Älypylväs valmistuu
monialaisella yhteistyöllä

BLOGI

”5G-mobiiliverkossa tukiasemia rakennetaan tiheämmin, joten älypylväiden
lisäksi kaapelointia tullaan integroimaan
muihinkin kaupunkirakenteisiin – esimerkiksi bussipysäkkiin”, kertoo Anu Peussa.

Kaupungin tarpeet
ohjaavat
Tänä päivänä tietoliikenne ei ole yksin
teleoperaattorien käsissä. Tarpeiden
ja kohteiden määrittämisessä tärkein
rooli on loppukäyttäjillä ja kaupungeilla,
sillä ne määrittelevät millaisia palveluita
tarvitaan ja halutaan.
Tampereen visiossa Hiedanrannasta
tavoitellaan houkuttelevaa kaupunginosaa asukkaille ja siellä toimiville yrityksille. Innovaatioiden Hiedanranta toimii
kehittämisympäristönä ja yhteistyön
alustana älykkään ja kestävän kaupunkikehittämisen hankkeille ja kokeiluille.
Hiedanrannalla tavoitteena on olla
älykaupungin mallialue, minkä vuoksi se
soveltui hyvin älypylväspilotin kohteeksi. ”Kaupunki haluaa olla mahdollistajana
eri tyyppisten ratkaisujen kokeiluille.
Olisi hyvä, että löytyisi yhtenäinen
ratkaisu, joka tukeutuu pitkälti olemassa
olevaan kaupunkiympäristöön. Jotta
tietoliikenneverkkojen rakentaminen
olisi nopeampaa, rakentaminen tehtäisiin kerralla ja että kaupunkikuva säilyisi
hyvänä, teemme normaalirakentamisessa
varauksia kasvavaan tietoliikennetarpeeseen”, kertoo älykaupunkiympäristön
rakentamisesta Tampereen kaupungin
projektipäällikkö Mika Heikkilä.
Teleoperaattori DNA Oyj:ltä älypylväs-hankkeeseen osallistui teknisenä
asiantuntijana Tero Seppälä. Hän
näkee älypylväissä potentiaalia: ”DNA:n
kannalta tämä on uusi konsepti, jolla voitaisiin toimia. Mielenkiinnolla odotamme,
kuinka homma lähtee kehittymään ja
kuinka mahdollinen yhteistyö esimerkiksi
eri kaupunkien kanssa tulee tapahtumaan.” Pilottipylvästä rakennettaessa
Seppälä toimi tärkeänä tukena ja antoi
tietoja muun muassa mobiiliverkon
laitteiden fyysisestä koosta ja tehontarpeesta sekä 5G-teknologian kehityssuunnista.
Konkreettinen esimerkki auttaa tulevaisuuden tarpeiden suunnittelussa,
joten Orbis Oy:n Anu Peussa toivottaa
älykaupunkien kehittäjiä tutustumaan
Tampereen älypylvääseen: ”Haluamme
esitellä Hiedanrannan pilottia erityisesti
kaupunkien edustajille, jotka vastaavat
digitalisoinnista ja tiedonsiirrosta”. Sami
Huuskonen Tehomet Oy:ltä jatkaa: ”Tar-

Älypylvään alaosassa on levähdyspenkki ja
latauspiste puistossa käyville. Penkin alle voidaan sijoittaa älypylvään tekniikkaan liittyviä
laitteita. Pylvään yläosassa on valvontakamera,
LED-valot ja suojakuoren alla mobiiliverkon
tukiaseman laitteistoa.

koitus on herättää keskustelua siitä, mitä
hyötyjä ja haasteita erilaisten teknologioiden yhteensovittaminen kaupunkiinfrastruktuuriin tuo mukanaan”.

Katso video Hiedanrannan älypylväästä
https://www.orbis.fi/hiedanranta-video

Seuraavat älypylväät
jo työn alla
Orbis ja Tehomet jatkavat yhteistyötä
älypylväiden parissa. Molemmat yritykset ovat nyt mukana rakentamassa
seuraavia pilotteja Espooseen Nokian
vetämässä LuxTurrim5G+-hankkeessa, jossa tavoitteena on tuotteistaa
älypylväskonsepti erilaisiin kaupunkiympäristöihin sopivaksi modulaariseksi
tuoteperheeksi.
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Anu Peussa
+358 400 902 402
anu.peussa@orbis.fi

BLOGI

Kolme syytä valita takaovijäähdytys datakeskukseen
Datakeskusten jäähdyttämiseen tuli 2000-luvun alkupuolella kaksi uudenlaista järjestelmää: rivijäähdytys ja takaovijäähdytys. Kummassakin jäähdytys pyritään tuomaan lähemmäksi lämmönlähdettä, jotta ratkaisu saadaan mahdollisimman energiatehokkaaksi.
Molemmissa tavoissa on luonnollisesti omat vahvuutensa ja molempia käytetään markkinoilla. Takaovijäähdyttimien osuus kuitenkin kasvaa ja selvitimme kolme tärkeintä tekijää, mistä suosio johtuu.

1. Vähemmän tilaa –
enemmän räkkejä
Takaovijäähdytyksessä räkkien määrä
pystytään maksimoimaan ja samoista
komponenteista saadaan enemmän
jäähdytystehoa. Räkin taakse tuleva
jäähdytinosa vie huomattavasti vähemmän tilaa räkkirivissä kuin rivijäähdytys.
Rivijäähdyttimet sijaitsevat datakeskuksessa räkkien välissä ja osana ratkaisua
ovat usein kuuma/kylmäkäytävät. Rivijäähdyttimet vievät tilaa räkkirivistä, jolloin räkkejä mahtuu konesaliin selkeästi
vähemmän kuin takaovijäähdytyksellä.
Lisäksi kuuma/kylmäkäytävärakenteet
aiheuttavat monenlaisia haasteita käytettävyyteen.

2. Lämmin vesi –
ei kondensoitumista

Nykyisin datakeskuksen jäähdytyksessä voidaan käyttää yli 20 asteista
vettä. Tämä mahdollistaa lämmön
energiatehokkaamman kierrätyksen
tai vapaajäähdytyksen paljon korkeammilla ulkolämpötiloilla. Lämpimämmän
jäähdytysveden ansiosta kastepisteen
alla pysyminen on helppo hallita ja takaovijäähdytyksessä on näin päästy eroon
kondenssivesiongelmista. Datakeskuksen jäähdyttämiseen käytettävän veden
lämpötilalla on myös suora vaikutus
koko datakeskuksen energiatehokkuuteen.

3. Edullisemmat
kustannukset
Takaovijäähdytyksessä ei tarvita kuuma/kylmäkäytävärakenteita, joiden
asennus ja mahdolliset lisärakenteet

Kun lämmin ilma ajetaan kylmän
patterin läpi, saavuttaa ilma helposti
kastepisteen ja patteri alkaa kondensoimaan. Takaovijäähdytyksen kompaktin
rakenteen vuoksi tätä kondenssivettä
on ollut vaikea poistaa.
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muutostilanteissa aiheuttavat lisäkustannuksia. Siksi takaovijäähdytysratkaisut ovat yleensä kokonaiskustannuksiltaan edullisempia kuin rivijäähdyttimet.

Lataa esite kotisivuiltamme
https://www.orbis.fi/kolme-syytä

Sami Niiranen
+358 40 141 6694
sami.niiranen@orbis.fi

UUTISIA

Päivitetty sisäverkkomääräys
M65D – nämä asiat muuttuivat
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräystä M65
kiinteistön sisäverkosta ja teleurakoinnista sovelletaan
vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön,
toimitilakiinteistön ja julkisen kiinteistön sisäisiin viestintäverkkoihin ja -järjestelmiin.
Tässä yhteenveto versioon 65 D/2019 M
tehdyistä merkittävimmistä muutoksista, jotka astuivat voimaan 1.1.2020.
• Määräyksen soveltamisalaa on
tarkennettu niin, että määräystä ei
sovelleta datakeskuksen sisäverkkoon.
• Vaatimusta optisten liittimien tarkastuksesta kuitumikroskoopilla on
tarkennettu. Tarkastus kuitumikroskoopilla on tehtävä tarvittaessa
eli jos esimerkiksi kuitujen mittaustulokset eivät ole määräyksen
vaatimissa rajoissa.
• Määräykseen on lisätty uusi vaatimus, jonka mukaan kuidut on
päätettävä kotijakamoissa erilliseen
kannelliseen päätekoteloon.
• Määräystä on tarkennettu kuitujen
asennuksien osalta eli jos päättämisessä käytetään menetelmää,
joka vaatii jatkossuojien käyttöä,

tulee näitä varten olla päätekotelon
sisäpuolella kiinteästi asennettu
jatkossuojapidike.
• Määräystä on tarkennettu siten,
että optisen kaapeloinnin pysyvien
siirtoteiden vaimennusarvoista on
poistettu pituusluokka ≤ 50 metriä.
Ensimmäinen pituusluokka on nyt
250 metriin asti. Pysyvän siirtotien
vaimennus saa olla tässä luokassa
maksimissaan 1,2 dB:ä. Siirtotiepituus yli 250 metristä 500 metriin
sallivat maksimissaan 1,4 dB:n
vaimennusarvot.
• Määräykseen on palautettu vaatimus kotijakamon valmiuskytkennästä. Kotijakamossa on kytkettävä
valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle
asuinhuoneiston tietoliikennerasialle, joka on merkittävä numerolla 1.
• Antenniverkon aluekaapeloinnin
toteutusvaihtoehtoja rakennuksen
sisällä on laajennettu.

• Määräystä on tarkennettu antennihaaroittimen eristämisen osalta
kotijakamossa.
• Antenniverkossa käytettäville
passiivikomponenteille vaadittavaa
taajuusalueen ylärajaa on nostettu
1000 MHz:stä 1218 MHz:iin.
Traficomin M65D-määräys kokonaisuudessaan:
https://www.traficom.fi/fi/sisaverkot
Orbiksen tuotteet kiinteistöjen sisäverkkoihin:
https://www.worbis.fi/kuitu-kotiin
https://www.worbis.fi/kiinteistojenparikaapelointi

Harri Mutanen
+358 400 432 576
harri.mutanen@orbis.fi

#ORBIS70 – TARINOITA MATKAN VARRELTA
Katso videohaastattelu
Vadim Kondratiev toimii Moskovan
tytäryhtiömme Orbis Solutions OOO:n
pääjohtajana ja haastattelimme häntä
Orbis70 – tarinoita matkan varrelta
-sarjaamme varten. Vadim kertoo haastatteluvideolla muun muassa siitä, mitä
erikoisosaamista Orbiksella on tarjota
Venäjän kokoiselle maalle.
https://www.orbis.fi/orbis70-vadim

Vadim
Kondratiev
66
- Orbiskooppi
1/2019
1/2020
- Orbiskooppi
1/2019

Orbis Oy on valmistanut jo 20 vuoden ajan asiakaskohtaisesti räätälöityjä tietoliikennekaapeleita ja -kokoonpanoja
Viron Sauessa. Uusi tehdas valmistui joulukuussa 2019.
Tammikuun alussa tuotantomme
muutti uuteen, juuri valmistuneeseen
kiinteistöön, joka sijaitsee vain kivenheiton päässä entisistä tiloista. Uusien
tilojen suunnittelussa on huomioitu erityisesti laajan tuoteportfolion vaatimat
tilantarpeet sekä valokuitutuotteiden
valmistamisessa tärkeä ympäristön
puhtaus.
Muutto onnistuttiin toteuttamaan hallitusti viikon aikana, jolloin vanha tehdas
tyhjennettiin ja uusia tiloja päästiin
kalustamaan saman tien. Uudessa tehdaskiinteistössä aloitettiin ensimmäisiä
tuotantovaiheita mahdollisimman
nopeasti, mistä yksikönjohtaja Asko
Kaldas on tyytyväinen, sillä kuitutuotannon tilaukset ovat kasvussa. Kiitos koko
tuotannon henkilöstöllemme, joka osallistui muuttoon, sekä asiakkaillemme,
jotka ennakoivat tilausten ajoituksen!

”Uusien tilojen kalustaminen ja järjestely teettää toki vielä työtä, mutta
henkilöstön mielialat ovat hyvät. Uusiin
tiloihin on mukava tulla”, kertoo yksikönjohtaja Asko Kaldas.
Uusi suurempi tuotantotila mahdollistaa jatkossa entistä monipuolisemman
tuoteportfolion sekä suuremman
tuotantovolyymin. Voimme valmistaa
enemmän eri teknologioita yhdistäviä
ns. hybridikokoonpanoja. Seuraavassa
Orbiskoopissa kerromme laajemmin
Sauen tuotannosta.

Asko Kaldas
+372 508 8607
asko.kaldas@orbis.fi

Uuteen tehtaaseemme Viron Sauessa
muutettiin tammikuun puolivälissä.
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UUTISIA

Tuotantomme siirtyi uusiin,
suurempiin tiloihin

BLOGI

Business Jyväskylässä verkostopäällikkönä
toimivan Tanja Oksan (vasemmalla) ja Orbiksen
Harri Mutasen keskusteluista lähti liikkeelle
tapahtumaketju, joka johti syksyllä 2019 valmistuneeseen mobiiliverkon kuuluvuushaasteita tarkastelevaan työraporttiin.

Jyväskylästä kehitysehdotuksia
kuuluvuushaasteisiin
Jyväskylän Kankaan kaupunginosasta lähti liikkeelle tapahtumaketju, joka johti mobiiliverkon kuuluvuushaasteiden
monialaiseen tarkasteluun laajan asiantuntijajoukon kanssa. Näistä keskusteluista syntyi syksyllä 2019 työraportti,
joka sisältää konkreettisia kehitysehdotuksia kuuluvuusongelmien ratkaisemiseksi.
Kankaan kaupunginosa on entinen
paperitehtaan alue, jonne Jyväskylä kehittää uutta asuinaluetta tavoitteenaan
saavuttaa pitkän elinkaaren ratkaisuja.
Kankaalla on aktiivisesti toteutettu
erilaisia yhteisjärjestelyjä mm. jätehuoltoon, yhteispihoihin, pysäköintiin ja
kulttuurin tuotantoon liittyen. Tietoliikenneverkon osalta kaupunki rakentaa
Kankaalle laadukasta laajakaistainfrastruktuuria, mihin operaattorit voivat
liittyä.
Nykyään Business Jyväskylässä verkostopäällikkönä toimiva Tanja Oksa
tapasi vuonna 2017 messuilla Orbiksen
Harri Mutasen kyselemässä aiheesta
”Kuuluuko kännykkä?”. Yhteistä puhuttavaa löytyi, sillä Kankaalle oli juuri
valmistumassa ensimmäiset kaksi asuintaloa, joissa kuuluvuus oli haasteena jo
rakennusvaiheessa työmaalla.

Asiantuntijat samaan
pöytään

Kehityskohteista
ratkaisukortteja

Heikko mobiiliverkon kuuluvuus ei
sovi älykaupunkiin eikä digitaalisuuden kärkimaahan. Harrin kanssa Tanja
pohti, miten löytyisi parempaa tietoa
ja ymmärrystä kuuluvuuden haasteista.
Toukokuussa 2019 järjestettiinkin sitten
Kankaan hankkeen toimijoiden kanssa
Kuuluuko Kankaalla -seminaari, jonne
puhujiksi ja osallistujiksi saatiin vakuuttava asiantuntijajoukko.

Näkökulmat kolmella pienryhmällä olivat: Sisäkuuluvuudet, Mobiiliverkkojen
pitkäkestoinen suunnittelu ja Kuuluvuudet rakentamisen arjessa. Ryhmissä
tunnistettiin kesän 2019 aikana kehityskohteita suunnitteluun, toteutukseen
ja reagointiin – sekä rakentamisen että
koko elinkaaren ajalle.

Seminaarin loppuyhteenvedossa todettiin, että haasteet ovat valtakunnallisia
ja monisyisiä. Seminaarin osallistujien
kesken päätettiin perustaa pienryhmiä
pohtimaan aihetta eri näkökulmista.
Mukana ryhmissä oli edustajia rakennusliikkeistä, mobiiliverkko-operaattoreista ja -suunnittelijoista, energiayhtiöstä, pelastuslaitokselta, kaupungin
yksiköistä ja Orbikselta.
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Huomatuista konkreettisista kehityskohteista luotiin kahdeksan ratkaisukorttia, joissa on kuvattu haaste ja
ratkaisuehdotus sekä siihen liittyvät
ohjeistukset ja vastuutahot.

• Kiinteistön monioperaattoriverkko
(R1X)
• Sisäkuuluvuusoperaattori (R1B)
• Aktiivisen reagoinnin malli (R3A)
• Tekniset paikkailut (R3B)
• Rakennuksen infravalmiudet kaapeleiden putkireittejä varten (R1A)
• Rakennusmateriaalit – uudis- tai
saneerauskohde (R1C)
• Ennakointi maankäytön suunnittelussa (R2A)
• Maankäytön ja kuuluvuuden prosessi (R2B)

Sanoista tekoihin
Pienryhmien aikaansaannokset koottiin
lopuksi työraporttiin, joka on toimitettu muiden asiantuntijatahojen lisäksi
ympäristö- sekä liikenne- ja viestintäministeriöille. Raportti peräänkuuluttaa
kokonaisnäkemystä ja vastuuta asiaan,
joka auttaisi luomaan yhteneväisiä
käytäntöjä koko maahan.
”Kokonaisuutta kuuluvuusasioissa on
ollut vaikea hallita, kun ei ole riittävästi
ymmärrystä. Eikä kaikkea osaamistarvetta voi sälyttää pelkästään kuntien vastuulle”, sanoo Tanja Oksa. Hän kiittelee
Orbista, joka on jakanut tietämystään ja
erityisesti Harri Mutasta, joka aktiivisesti pitää palloa kentällä.

Jyväskylän kaupunkiorganisaatiossa
on päätetty tarttua ratkaisukortteihin
työkaluina. Esimerkiksi ”Ennakointi
maankäytön suunnittelussa”-kortin
pohjalta mobiiliverkkojen karkea yleissuunnitelma toteutetaan Kankaalla tulevissa kaavoitusvaiheissa. Tanja toivoo,
että suunnitteluvaiheen toimenpiteillä
ja aktiivisuudella voidaan ennakoivasti
vähentää myöhemmin hankalammin
ratkaistavia kuuluvuushaasteita.

Tilaa Jyväskylän työraportti sähköpostiisi
https://www.orbis.fi/blogi/kangas

Harri Mutanen
+358 400 432 576
harri.mutanen@orbis.fi

#ORBIS70 – TARINOITA MATKAN VARRELTA
Katso videohaastattelu
Toimitusjohtajamme Jani Linna-Aro sai
tilaisuuden juttutuokiolle Huber+Suhnerilla Regional Distribution Managerina toimivan Phil Stanwayn kanssa.
Yrityksemme ovat tehneet yhteistyötä
noin 50 vuoden ajan; millaiseksi yritystemme välinen yhteistyö on vuosien
varrella muovautunut ja minkälaiset
ovat alan tulevaisuudennäkymät? Mm.
näitä kysymyksiä Phil kommentoi videolla, joka kuuluu 70-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi koostamaamme Orbis70 –
tarinoita matkan varrelta -sarjaan.
https://www.orbis.fi/orbis70-phil

Phil
Stanway
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BLOGI

Ratkaisukortit ovat:

BLOGI

Taloverkko käyttää
Orbiksen hyllytyspalvelua
Hannu Liimatainen on työskennellyt Vantaalla Taloverkko Oy:ssä vuodesta 2005 ja vetänyt yritystä vuodesta 2010. Taloverkko tekee eri puolilla pääkaupunkiseutua 10 asentajan
voimin antenni-, Cat- ja valokuituverkkojen päättämisiä sekä verkkohuoltoja sähköliikkeille ja taloyhtiöille. Kiireisissä urakoissa on tärkeää, että verkon rakentamiseen käytettävät
tarvikkeet ovat helposti ja nopeasti saatavilla.
Enimmäkseen Taloverkko tekee teletöitä linjasaneerauksissa alihankkijana
sähköliikkeille. Linjassa olevien 2–8
asunnon LVI- sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeloinnit tehdään linja kerrallaan
valmiiksi. Riippuen kiinteistön koosta,
esimerkiksi yhdessä rappukäytävässä
voi olla 4–6 linjaa, jotka tehdään peräkkäin, jotta asukkaiden tarvitsee olla
poissa kotoaan mahdollisimman vähän
aikaa.
Teleasentajat käyvät siis samassa kohteessa monta kertaa parin viikon välein,
ja Taloverkolla on menossa useita urakoita yhtä aikaa. ”Se on eestaas-ajelua”,
kertoo Hannu asennustyöstä.

Varaston täyttö
palveluna
Hannu Liimatainen toimii aktiivisesti
alansa verkostoissa. Hän on mukana esimerkiksi STUL:n teleryhmässä sekä sen
myötä Traficom:n sisäverkkoryhmässä.
Hän kuuli toiselta yrittäjältä Orbiksen
varastonhyllytyspalvelusta ja soitti vuoden 2018 lopussa Orbiksen myyntiin
Tero Hopposelle.
”Saatavuus on aina se ykkösasia. Laatukin
on todella tärkeää, mutta jos saatavuus

ei toimi, tulee isommat ongelmat”, arvioi
Hannu tavarantoimittamisen kriteereitä.
Tero laski Taloverkon aiemmista tilauksista, kuinka paljon heillä käytetään
tarvikkeita keskimäärin. Taloverkon
toimistolle päätettiin varastoida muutaman kuukauden kulutusta vastaavat
määrät perustuotteita sekä muutamaa
erikoistuotetta.
Varastohyllyssä ovat nyt kaikki tarvittavat kiinteistön valokuitu- ja Cat-verkon
komponentit.
Asentajat tulevat toimistolle aina
linjan valmistuttua purkamaan mittalaitteiden tulokset, jotka toimitetaan
asiakkaalle verkon dokumentaatioon.
Samalla käynnillä asentajat täydentävät
autonsa uusilla komponenteilla seuraavaa kohdetta varten.
Orbikselta tarkistetaan säännöllisesti
varastotilanne ja täydennetään hylly.
Hannun tehtäväksi jää vain laskun
hyväksyminen ja mahdollisista muutoksista sopiminen. Tero kertoo toiminnan
alusta: ”Ensin otettiin tietty määrä
tuotteita ja toisella tarkastuskerralla
muokattiin määriä kohdilleen.”

Taloverkon Hannu Liimatainen (vasemmalla) ja
Orbiksen Tero Hopponen järjestivät varaston
hyllytyspalvelun.
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Ajan ja vaivan säästöä
Hannun laskelmien mukaan tyypilliseen
urakkaan kuluu keskimäärin kolme
työpäivää. Aikaisemmin kun omaa
varastoa ei ehditty täyttää, urakan
aikana saatettiin käydä pääkaupunkiseudun ruuhkissa hakemassa tavaroita
kahteen kertaan, jolloin menetettiin
kolme tuntia tehokasta työaikaa. ”Se on
kohtuuttoman iso osuus työajasta”, hän
sanoo. ”Lisäksi tulee se vaiva, kun kaveri
ei ole ajallaan työmaalla, jossa työnjohtaja odottaa.”
Hannun mielestä monella tapaa turhaa
ajankäyttöä on poistunut: ”Varastoa
ei tarvitse itse miettiä, mitä siellä on.
Aiemmin yritin laskea tavaroita myös
ennakoiden kulutusta ja soittelin lisäksi
urakoiden aikataulujen perään.” Orbiksen ratkaisulla yksi huolenaihe on nyt
poissa mielestä sekä Hannulta että
hänen asentajiltaan.

Tero Hopponen
+358 40 869 1644
tero.hopponen@orbis.fi

Orbiksen toimitusjohtajana 2019 aloittanut Jani Linna-Aro
tuli isoisänsä perustaman perheyrityksen palvelukseen
ensimmäisen kerran jo koulupoikana, kesätöihin varastolle.
Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistuttuaan Jani ehti luoda ensin uraa
Deloittella konsulttina sekä it-johtajana.
Vuonna 2014 hän tuli mukaan Orbiksen
hallitukseen ja siirtyi 2017 kokonaan
Deloittelta Orbikselle kehitysjohtajaksi.
”Aloimme silloin miettiä, miten yritystä
kehitetään ja suunnitella sukupolvenvaihdosta. Kun nyt vuodenvaihteessa
vaihdoimme vetovastuuta isäni Markun
kanssa, muutos ei tapahtunut yhdessä
yössä”, Jani kertoo.

Edessä tulevaisuus
toimialan aitiopaikalta
Jani uskoo, että 5G:n yleistyminen ja
datakeskusmarkkinan murros tuovat
yhtiölle lisää kasvumahdollisuuksia,
kun toimivien tietoliikenneyhteyksien
merkitys kasvaa entisestään.
Digitalisaation myötä tietoliikenne
linkittyy tänä päivänä kaikkiin toimialoihin ja se toimii alustana lähes kaikissa
palveluissa. Tiedonsiirron merkitys korostuu ja se muuttuu kriittiseksi osaksi
kokonaisuutta.

Orbikselle tämä kehitys avaa ihan uudenlaisia mahdollisuuksia.
”Pystymme toimittamaan eri alueille
lukuisia ratkaisuja jo nyt, ja variaatioiden
määrä kasvaa kaiken aikaa. Yksi vahvuuksistamme on se, että emme ole muiden
varassa, vaan pystymme varmistamaan
laadun omassa tuotannossamme”, Jani
sanoo.
”Mielestäni on etuoikeutettua olla mukana digitalisaation murroksessa ja seurata
sitä aitiopaikalta. Meillä on mahdollisuus
olla aidosti mukana ja jättää jälki”, hän
muistuttaa.

Yhteishenkeä ja yhteen
hiileen puhaltamista
Janille on tärkeää, että Orbis nähdään
ja koetaan työpaikkana, jossa työntekijästä aidosti välitetään. Toimintaa
kehitetään pitkäjänteisesti ja perheyrityksen arvot näkyvät muutenkin
jokapäiväisessä tekemisessä. Pitkät
työurat ovat myös merkki sitoutumisesta yhtiöön.

”Nyt kun juhlimme Orbiksen 70-vuotista
taivalta, päällimmäisenä mielessä on
syvä kiitollisuus. Ilman työntekijöitä,
asiakkaita, kumppaneita ja muita tärkeitä sidosryhmiä emme olisi juhlimassa
70-vuotista taivalta. It-alalla harvan
yrityksen juuret ulottuvat näin pitkälle”,
Jani muistuttaa.
Maailma on muuttumassa kaiken aikaa
kompleksisemmaksi eikä yksikään yritys
pysty ratkomaan tulevaisuuden haasteita yksin.
”Jatkossa vaaditaan entistä enemmän
kumppanuuksia, ja meillä on
jo 70 vuotta näyttöjä siitä,
että me orbislaiset
osaamme yhteistyön”, Jani
summaa.

”Meillä on mahdollisuus
olla aidosti mukana ja
jättää jälki”

Jani Linna-Aro
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”Tekniikan kehitystä
on saanut seurata
läheltä.”

Veli Koskilehto
Vuonna 1962 Veli Koskilehto aloitti uransa Orbiksella
myynti-insinöörinä. Hän vastasi monta vuosikymmentä
Rohde&Schwarzin mitta- ja kommunikaatiolaitteista.
Eläkkeelle Veli jäi vuonna 2001.
”Vähän oli semmoista alkeellista alkuaikoina”, kertoo Veli. Yrityksellä oli omistajan Leo Linna-Aron perheen omakotitalon yläkerrassa kaksi huonetta,
kellarissa varasto ja pihalla ulkohuussi.
Toiminnan laajetessa Linna-Arot muuttivat pois ja yritys valtasi myös talon
alakerran. Myöhemmin kasvun myötä
yritykselle rakennettiin ja vuokrattiin
isompia toimistorakennuksia.

Lähettimet ja vastaanottimet vauhdittivat
myyntiä
Velin työvuosina Orbiksen toiminta perustui edustuksiin, joista taloudellisesti
tärkeimpiä olivat mitta- ja kommunikaatiolaitteita valmistava saksalainen Rohde&Schwarz sekä sveitsiläinen kaapelija liitinvalmistaja Huber+Suhner.
Kommunikaatiovälineet eli langattoman viestinnän lähettimet ja vastaanottimet olivat tuohon aikaan tärkeitä.
Niiden valmistamisessa ja käyttämisessä tarvittiin mittalaitteita. Orbiksen
asiakkaina olivat Puolustusvoimat,
Ilmailulaitos, Posti- ja telelaitos sekä
ulkoministeriön lähetystöt.

”Parhaimpia sopimuksia tehtiin 1970- ja
1980-luvuilla kommunikaatiovälineistä
Puolustusvoimien kanssa niin, että esimerkiksi yhdessä sopimuksessa jokainen
suomalainen maksoi yhden D-markan,
jonka kurssi oli silloin yli 2 markkaa”,
kehuu Veli myyntisaavutuksiaan. Hän
jatkaa: ”Kun Münchenissä moittivat,
että pitäisi myydä enemmän ja enemmän, sanoin, että tehkääpäs tekin sama
Saksanmaalla. Niin että jokainen 80
miljoonaa saksalaista maksaa D-markan
Rohde&Schwarzille.”

Pitkän uran kolme
kohokohtaa
Työurastaan Veli arvostaa eniten sitä,
että hän on saanut seurata ja ottaa
osaa laajaan tekniikan kehitykseen.
”Aluksi oli käsivälitteiset ARP-lyhytaaltoradiot, sitten tuli NMT – pohjoismainen mobiiliradioverkko, ja lopulta tuli
sitten GSM. Näiden kehitystä on saanut
seurata läheltä, kun toimitettiin niihin
paljon mittalaitteita.” Toinen vastaava
mielenkiintoinen kehitystarina oli kommunikaatiovälineiden digitalisointi ja
automatisointi Puolustusvoimissa.
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Kolmanneksi kohokohdaksi työvuosiltaan Veli nostaa projektin, jossa luotiin
standardinmukainen laatujärjestelmä
Orbikselle. Hänen kokemuksensa
mukaan laatujärjestelmä antaa yritykselle laadukkaan imagon, mutta myös
helpon tavan hoitaa ikävät asiat, kuten
reklamaatiot, kun kaikki hyväksyvät
korjaavat toimenpiteet.
”Se oli kova homma, mutta tuli tehtyä.”
Velin eläkkeelle jäämisen jälkeen
Orbista koetteli 2000-luvun alussa
telekommunikaatioalan murros, jonka
seurauksena mm. Rohde&Schwarz
perusti Suomeen oman tytäryhtiön
vuonna 2004.
Velin näkemyksen mukaan viime
vuosina Orbiksella on menty koko ajan
parempaan suuntaan. Kommunikaatiovälineistä on siirrytty tietoliikenteeseen. ”Positiiviset käsitykset on johdolla,
enkä minäkään voi niistä mitenkään olla
vastahankaan”, virnistää Orbiksen yhtiökokoukseen vuonna 2019 osallistunut
vanha myynti-insinööri.
”Tehkää parhaanne, kyllä se siitä lähtee”,
ovat Velin terveiset Orbiksen väelle.

Eero Rossi
Orbis Systems Oy:n toimitusjohtaja Eero Rossi työskenteli
ennen nykyistä tehtäväänsä Orbis Oy:ssä 13 vuoden ajan.
Eero tuli Orbikselle vuonna 1997 tiiminvetäjän tehtäviin. ”Lasken, että Orbis
Oy:n aikana minulla oli viisi eri työtä.”
Tehtäviin sisältyi mm. tuotekehitystä,
prosessinkehitystä ja liiketoimintayksikön vetämistä. Työpaikkana Eero kertoo Orbiksen olleen mielenkiintoinen,
sillä hän haluaa olla mukana teknologian kehityksen ytimessä. ”Kännyköiden
aikaan nähtiin mielettömät muutokset
teknologiassa – puhelimissa ja sitten
tukiasemien puolella kaikki eri G:t.”
”Orbiksessa oli hyvä olla. Toki, jos yritys
on muuntautumiskykyinen, silloin työntekijänkin on oltava”, Eero muistelee.

Orbis Systems Oy:n
synty
Vuonna 2012 Orbis jakautui niin, että
järjestelmäliiketoiminta irtautettiin
Orbis Oy:stä omaksi yrityksekseen.
Samasta omistuspohjasta huolimatta
yrityksillä ei ole konsernirakennetta,
joten jakautumisessa syntynyt Eeron
johtama Orbis Systems Oy toimii täysin
itsenäisesti.
Jakautumisprosessia Eero muistelee
teknisesti hankalana. Asiaa valmisteltiin
pitkään, jotta sinä päivänä, kun yritys
jakautui, liiketoiminnat oli jo eriytetty.

Orbis Systems Oy:n missio on toimia
vahvasti globaaleilla markkinoilla ja keskittyä omien tuotteiden kehittämiseen.
Systemsin ydinosaamista on asiakkaiden mobiiliverkon laitteiden funktionaalinen testaus. Uutta erityisosaamista
on OTA-testaus, jossa nyt tuotekehityksessä olevia 5G-laitteiden signaaleja
testataan RF-kammioissa ilmarajapinnan ylitse. ”Erityisesti olemme hyviä
tuotantolinjalla tehtävän testaamisen
kapasiteetin nostossa. Pystymme toimittamaan volyymeissa testausjärjestelmiä
ympäri maailman”, Eero kehuu.

Luotettava asiakaskohtainen palvelu
Yhteistyö Orbis Oy:n kanssa jatkuu
tänä päivänä asiakassuhteena niin, että
Orbis Systems Oy käyttää Orbiksen
tekemiä kaapeleita ja maahantuomia
komponentteja tuotteissaan. ”Yhdessä
ne speksataan”, sanoo Eero. Erinomainen komponenttien laatu on avainasemassa, kun rakennetaan ratkaisuja
teknologian huipulle. Luotettavat
toimitukset ovat toinen tärkeä asia, kun
Orbis Systems haluaa tehdä omille asiakkailleen kyvykkyyttä toimittaa uutta
teknologiaa nopeasti markkinoille.
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Kysymykseen, kuinka Eeron silmissä
pieni suomalainen Orbis Oy pärjää
globaalissa kilpailussa, hän huudahtaa:
”Hyvin!” ja selittää sitten: ”Kun ajatellaan Orbis Oy:tä, paikallinen palvelu on
tärkeää. Asiakas haluaa tuntea olevansa
tärkeä. Orbiksen avoin ja asiakaskohtainen yhteistyö on toiminut ennen ja toimii
varmasti edelleen.”
Eero jatkaa Orbiksen tulevaisuuden
näkymien pohtimista. Yksi merkittävä
tekijä perheyrityksessä on mallikkaasti
tapahtunut sukupolvenvaihdos. Hän
näkee myös Orbiksen taas tuttuun
tapaan ennakoivan ja muuntautuvan
teknologian murroksessa: ”Haetaan
aina muutoskohta ja mennään sinne eikä
jäädä odottelemaan virran vietäväksi. 5G
ja Smart City on jo aloitettu ja liikenteessä, joten ovet ovat teillä Orbis Oy:llä auki
isoille mahdollisuuksille.”

#ORBIS70 – TARINOITA MATKAN VARRELTA

”Orbiksen avoin ja
asiakaskohtainen
yhteistyö on toiminut
ennen ja toimii
varmasti edelleen.”
edelleen.”

#ORBIS70 – TARINOITA MATKAN VARRELTA

”Orbiksen kanssa
ratkaisu löytyi
hyvinkin nopeasti”

Mika Solonen
Suomalaiseen rakennusalan konserniin Lehto Groupiin
kuuluva Lehto Asunnot tekee uudisrakentamista ja asuntotuotantoa, käytännössä kerrostaloja sekä luhti- ja rivitaloja, Suomen vilkkaimpiin kasvu- ja maakuntakeskuksiin
hyvien liikenneyhteyksien varrelle.
Orbiksen kanssa tiivistä yhteistyötä
tekevä Mika Solonen toimii Lehto Asuntojen sähköpuolen projektipäällikkönä
uudistuotannossa. Hän hoitaa käytännössä tilaukset työmaille ja muun
muassa määrittää tarvittavat valokuitukaapelit.

Enemmän kaapeloinnin
esivalmisteluja
tehtaalle
Orbiksen ja Lehto Asuntojen yhteistyö
alkoi pari vuotta sitten.
”Se oli alkusyksy 2017, kun rupesimme
miettimään, että olisiko mahdollista
saada kuitukaapeleita ja talojakamoita valmiina paketteina, jottei kaikkea
tarvitsisi tehdä työmailla. Rupesimme

keskustelemaan asiasta Orbiksen kanssa
ja ratkaisu löytyi hyvinkin nopeasti”, Mika
kertoo.
Tällä hetkellä valmiskuidut ja talojakamot tulevat Orbikselta täydellisenä pakettina Lehto Asunnoille. Myös Cat- eli
datanousukaapelit tulevat Orbikselta,
ja kehitysvaiheessa on parhaillaan myös
muiden kaapelien saaminen samalla
mallilla.
Yhteistyö Orbiksen kanssa on tuonut
Lehto Asunnoille säästöjä sekä ajassa
että rahassa; tarvittavat komponentit
on huomattavasti taloudellisempaa
tehdä tehtaissa kuin työmailla. Mika
ennustaakin, että uudisrakennusten
esivalmistus siirtyy jatkossa entistä
vahvemmin työmailta tehtaille.
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Kehitystyö jatkuu
Orbiksen ja Lehto Asuntojen yhteistyötä pyritään parhaillaan laajentamaan,
jotta saadaan jatkossa myös antennikaapelit ja talojen väliset kaapelit
valmiina suoraan työmaille.
Mikan mukaan yhteistyö Orbiksen
kanssa on ollut todella helppoa ja
mutkatonta.
”Meidän ei tarvitse täyttää kuin yksi
lomake, minkä jälkeen saamme kaikki
tarvittavat tuotteet suoraan työmaalle”,
hän kertoo ja jatkaa: ”Lämpimät kiitokset Orbikselle toimivasta yhteistyöstä!”

LuxTurrim5G on Nokia Bell Labsin vetämä projektiekosysteemi, joka aloitti vuonna 2017. Projektissa kehitetään ja
pilotoidaan nopeaa 5G-verkkoa älykkäillä valopylväillä,
joissa on myös muita laitteita.
Lokakuussa 2019 alkoi projektin toinen
vaihe, joka koostuu kahdesta tiiviisti
toisiinsa liittyvästä projektista: LuxTurrim5G+ ja Neutral Host Pilot.

LuxTurrim5G+-hankkeen toisen vaiheen ensimmäinen pylväsprototyyppi pystytettiin Nokian
kampukselle Espoon Keraan joulukuussa 2019.

LuxTurrim5G+:ssä keskitytään älypylväskonseptin tuotteistamiseen ja
laajempaan pilotointiin sekä Suomessa
että globaalisti.

Kaapelointi- ja
kytkentäosaamista
Uudet kumppaniyritykset kutsuttiin
hankkeen toiseen vaiheeseen tuomaan mukanaan osaamista yhteiseen
kehitystyöhön. Orbis on yksi valituista
kumppaneista.
Orbis tarjoaa tärkeän osa-alueen hankkeeseen kehittämällä joustavaa kaapelointia ja kytkentöjä. Viime vuonna
70-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Orbis
omaa vahvan osaamisen tiedonsiirrosta, erityisesti RF- ja valokuituteknologioista. ”Olemme erittäin innostuneita
liittyessämme mukaan LuxTurrim5G+
-projektiin, jossa yhdessä muiden kumppaniyritysten kanssa voimme luoda innovatiivisen liityntäalustan, joka mahdollistaa uudenlaiset palvelut ja luo lisäarvoa
kaupungeille sekä avaa liiketoimintamahdollisuuksia globaalisti”, sanoo Jani
Linna-Aro, Orbiksen toimitusjohtaja.

Lue hankkeesta tarkemmin
https://www.orbis.fi/luxturrim-laajenee

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

Orbis on valittu mukaan
LuxTurrim5G+-projektiin

ORBIKSEN VERKKOKAUPASTA
ON HELPPO TILATA!
VERKKOASIOIMISEN ETUJA
Minimitilausraja ja toimituskulut ovat pienemmät
Näet tuotetiedot, varastotilanteen ja toimitusajan heti
Voit rajata hakuasi tärkeimmillä teknisillä tiedoilla
Voit kokeilla ilmaisia näytteitä
Asiakaspalvelu vastaa kysymyksiisi Chatissa
Voit noutaa tuotteet myymälästä tai Vantaan 24/7 noutopisteestä

REKISTERÖITYNEEN KÄYTTÄJÄN ERIKOISEDUT
Sopimushinnat näkyviin verkkokaupassakin
Kanta-asiakkailla mm. yli 500 euron tilaukset ilman toimituskuluja
Tilaushistoriasta helposti uudelleen samat tuotteet ostoskoriin
Maksutapana lasku

www.worbis.fi

020 478 8600

asiakaspalvelu@orbis.fi

Orbis Oy
asiakaspalvelu@orbis.fi
Puh. 020 478 830

Verkkokauppa Worbis
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