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MORE POWER, FASTER ROLLOUTS, LOWER COSTS

Wind remains one of the most popular and stable 
sources of renewable energy. In fact, wind is among 
the world’s fastest growing renewable energy sources, 
expected to provide 12% of global electricity demand 
by 2020. 
Today, global installed wind energy capacity is almost 
487 GW. The European Wind Energy Association 
expects 320 GW of wind energy capacity will be 
installed in the EU by 2030, of which 254 GW will 
be onshore. The falling cost of wind power, efficiency 
increases, and attractive policies are expected to boost 
growth even further. What’s more, the 2015 Paris Climate 
Summit (COP 21) saw a broad coalition agree to halt 
global warming at 2°C, or even 1.5° - an important 
driver for renewables. In addition, wind energy continues 
to show solid global growth. In many regions around the 
world, onshore wind is seen as an essential component 
to the energy transformation, often together with solar 
energy.  
Compared to other technologies, from nuclear power 
to coal, onshore wind can offer energy at the lowest 
Total Cost of Ownership, taking into account everything 
from development to maintenance costs. Compared to 
alternatives, the CAPEX and OPEX are very attractive. Of 
course, the faster an installation is completed, the faster 
it can start producing energy – and generating Return on 
Investment. 

LISÄÄ TEHOA, NOPEAMMAT KÄYTTÖÖNOTOT, PIENEMMÄT KUSTANNUKSET

Tuuli on yksi suosituimmista, vakaimmista ja no-
peimmin kasvavista uusiutuvista energianlähteistä, 
ja tuulivoiman uskotaan täyttävän 12 % maailman 
sähköntarpeesta vuoteen 2020 mennessä.

Maailmassa on nyt asennettua tuulisähkökapasiteettia 
lähes 487 GW. Euroopan tuulivoimajärjestön arvion 
mukaan EU:n alueelle rakennetaan 320 GW:n edestä 
tuulivoimaloita vuoteen 2030 mennessä, ja tästä kapa-
siteetista 254 GW tulee olemaan maalla. Tuulivoiman 
kustannusten laskun, tehokkuuden paranemisen ja hou-
kuttelevien poliittisten päätösten odotetaan tehostavan 
kasvua entisestään. Lisäksi vuoden 2015 Pariisin ilmasto-
kokouksessa (COP 21) kansainvälinen yhteisö sitoutui 
pysäyttämään maapallon lämpenemisen 2 asteeseen tai 
jopa 1,5 asteeseen, mikä toi lisäpuhtia uusiutuvan ener-
gian käyttöön. Tuulivoiman käyttö maailmassa kasvaa 
tasaisesti, ja monilla alueilla maatuulipuistoja pidetään 
aurinkoenergian ohella uudenlaisen sähköntuotannon 
tärkeänä osana.

Kun otetaan huomioon kaikki elinkaaren vaiheet kehi-
tyksestä kunnossapitoon, maatuulivoiman kokonaiskus-
tannukset ovat pienemmät kuin muilla sähköntuotanto-
tekniikoilla, kuten ydinvoimalla ja hiilivoimalla. Muihin 
vaihtoehtoihin verrattuna investointikustannukset ja 
operatiiviset kustannukset ovat hyvin houkuttelevia. Ja 
tietysti mitä nopeammin asennus on valmis, sitä nopeam-
min sähköntuotanto – ja investointien takaisinmaksu – voi 
alkaa.



MORE POWER, FASTER ROLLOUTS, LOWER COSTS

Why wind?
•  Wind offers the lowest Levelized Cost of Energy (LCOE) 

available. The Annual Levelized Cost of Energy Analysis 
from leading financial advisory and asset management 
firm Lazard (November 2017) indicates that wind offers 
the lowest energy cost of all current technologies – and 
that’s without factoring in subsidies.  

•  Onshore wind can compete with fossil fuels and other 
renewables on price – and it is becoming even more so 
as fossil fuel power costs increase. 

•  Increasing yields thanks to longer blades, taller towers 
and more powerful generators.

•  Once wind turbines are up and running, their carbon 
footprint remains extremely low.

•  Impact on the environment is limited. It’s possible to farm 
around onshore wind turbines, which emit no toxins or 
waste. 

•  Onshore turbines typically have an uptime around 98% 
and require limited maintenance downtime.

•  Current turbines already extract almost 50% of energy 
conveyed in wind.

•  Technological advances include the ability to harvest 
energy at low wind speeds.

Levelized Cost of Energy (LCOE) makes it possible 
to compare the cost of energy from different sources. LCOE 
is calculated by adding up all costs incurred throughout 
the generating technology’s lifetime divided by the units 
of energy produced during the lifetime of the project. The 
result is expressed as units of currency per kilowatt hour.

Miksi tuulivoima?
• Tuulivoima mahdollistaa tällä hetkellä matalimman 

LCOE-hinnan. Johtavan talousalan konsultointi- ja re-
surssinhallintayrityksen Lazardin vuosittaisesta energian 
LCOE-hinta-analyysistä (marraskuu 2017) käy ilmi, että 
tuulivoiman kustannukset ovat muita nykyisiä tekniikoita 
alhaisemmat – jo ennen kuin mahdolliset tukiaiset laske-
taan mukaan.

• Maatuuli voi kilpailla hinnalla paitsi fossiilisten poltto-
aineiden myös muiden uusiutuvien energialähteiden 
kanssa, ja tämä hintaetu kasvaa entisestään fossiilisten 
polttoaineiden kallistuessa.

• Aiempaa pidemmät lavat, korkeammat tornit ja tehok-
kaammat generaattorit lisäävät tuottavuutta.

• Käytössä olevien tuuliturbiinien hiilijalanjälki on erittäin 
pieni.

• Ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Tuuliturbiinit eivät 
synnytä myrkkyjä tai jätettä, joten maanviljely voi jatkua 
niiden ympärillä.

• Maaturbiinien käytettävyys on yleensä noin 98 %, ja 
kunnossapitokatkokset ovat vähäisiä.

• Nykyiset turbiinit pystyvät hyödyntämään jo lähes puo-
let tuulen energiasta.

• Yksi teknisistä eduista on kyky tuottaa sähköä pienillä-
kin tuulen nopeuksilla.

Eri energianlähteiden kustannuksia voidaan vertailla käyttä-
mällä LCOE (Levelized Cost of Energy) -hintaa. LCOE-hin-
taa varten lasketaan yhteen kaikki energiantuotantotavan 
elinkaaren aikana syntyneet kustannukset ja jaetaan sum-
ma elinkaaren aikana tuotetun energian määrällä. Tulos 
ilmaistaan valuuttana kilowattituntia kohti.



WINDLINK®: 
A NEW APPROACH TO ONSHORE WIND FARMS

Today, the main challenge is to optimize the layout of a 
wind farm in order to minimize CAPEX and OPEX while 
simultaneously maximizing the power output. To do 
this, we need to examine four questions: 
1 -  How to build and arrange the Medium Voltage 

Alternating Current Collector network that connects 
turbine substations in a way that minimizes CAPEX?

2 -  How to decrease OPEX by minimizing the number of 
joints? 

3 -  How to maximize output power in a given 
investment?

4 -  How to optimize the cable supply together with the 
laying process?

Nexans offers an integrated approach to ‘Balance 
of Plant’, combining engineering, installation, cables 
and interconnect product supply. We participate from 
the earliest stage of your project, offering engineering 
support to optimize network engineering, based on our 
expertise in cables and cable laying. From the outset, 
Nexans Engineering Service Department works with 
Project Developers and Engineering Procurement and 
Construction (EPC) stakeholders to find optimization 
possibilities. 
Using GPS position data, site surveys, soil examinations 
and data on power generation from each turbine, 
ampacity of cables and trenches cross-section design, 
network layout and configuration are optimized. The main 
outcome is, in most of our projects, a reduction of trenches 
and cable lengths. The ideal connection and branching 
points are precisely determined, based on fixed turbine 
positions. Precisely determining the optimized cable mix, 
cross-section balance, joint locations, optimized trenches 
sizes and filling rate make it possible to reduce CAPEX 
and OPEX whilst maximizing output power generation. 
Today’s high loads can be transported over greater 
distances to substations without difficulty. 

UUSI LÄHESTYMISTAPA MAATUULIPUISTOIHIN
WINDLINK®

Tänä päivänä suurin haaste on tuulipuiston asettelun 
optimointi niin, että voidaan minimoida sekä inves-
tointikustannukset että operatiiviset kustannukset ja 
maksimoida samalla sähköntuotanto. Tätä varten 
meidän täytyy tarkastella neljää kysymystä:

1 Miten turbiinisähköasemat yhdistävä KJ-vaihtosähkö-
verkko voidaan rakentaa ja järjestää tavalla, joka 
minimoi investointikustannukset?

2 Miten operatiivisia kustannuksia voidaan pienen-
tää tehostamalla asennustyötä.

3 Miten tuotantoteho voidaan maksimoida investointi-
en suhteen?

4 Miten kaapelisyöttö ja kaapelien veto voidaan 
optimoida?

Nexansin integroitu toimintamalli yhdistää suunnittelun, 
asennuksen sekä kaapelien ja liitäntätuotteiden toimi-
tuksen. Osallistumme projektiin heti alusta alkaen ja 
autamme optimaalisen verkon suunnittelussa hyödyntä-
mällä monipuolista kaapeli- ja asennusosaamistamme. 
Nexansin suunnittelupalvelu etsii mahdollisia optimoin-
tikohteita läheisessä yhteistyössä projektikehittäjien ja 
urakoitsijoiden kanssa.

Verkon asettelu ja määritykset optimoidaan GPS-paik-
katietojen, työmaamittausten, maaperätutkimusten sekä 
kunkin turbiinin sähköntuotantoon, kaapelien kuormitetta-
vuuteen ja kaivantojen poikkipinta-alaan liittyvien tietojen 
pohjalta. Useimmissa projekteissamme onnistumme 
pienentämään kaivantoja ja lyhentämään kaapeleita. 
Ihanteelliset liitäntä- ja haaroituspisteet määritetään tar-
kasti kiinteiden turbiinisijaintien perusteella. Sopivimpien 
kaapelityyppien, poikkipinta-alojen, jatkoskohtien sekä 
kaivantojen kokojen ja täyttöasteiden tarkka määritys 
mahdollistaa investointi- ja käyttökustannusten alentami-
sen samalla, kun sähköntuotanto saadaan maksimoitua. 
Nykypäivän suuria kuormia voidaan siirtää aiempaa 
kauempana oleviin sähköasemiin vaivatta.



WINDLINK®: 
A NEW APPROACH TO ONSHORE WIND FARMS

Innovative installation methods, combining fully-integrated 
drum carrier, cable binding and laying solution allows 
single core cables, trefoiled into three-core cable on 
site, to be continuously laid together with fiber optic and 
earthing cables. This unique one-step cable installation 
solution reduces the number of drums, jointing sections 
and joints and on-site installation days. It also generates 
tangible installation cost savings while reducing the 
number of potential service interruption during plant 
operation. 
Our fully integrated solution comes with a single warranty 
and liability document. It doesn’t only optimize costs 
and maximize efficiency right away, but also makes sure 
you’re ready to accommodate ever-increasing turbine 
output levels.

Total solutions provider utilizing group  
and partner resources 
•  Engineering competences to support your own 

engineering team
•  CAPEX savings based on optimized trenching & 

cables lengths
•  OPEX savings based on optimized number of joints
•  Cable and interconnection solutions compliant with 

relevant International and  Local Standards
•  Reduction of overall number of joints 
•  Point-to-point circuits for the most effective solutions
•  Longer cable length per drum 
•  Long length single core cables trefoil on site 
•  Many years of experience in laying very long cables 

to substations
•  Single system warranty 
•  Single point of responsibility and liability combines 

product supply and laying: peace of mind for 
installers, owners, operators and other stakeholders

Kokonaisvaltaisia palveluja omien ja kumppanien 
resurssien avulla
• Suunnitteluosaamista oman suunnittelutiimisi tueksi
• Optimoidut kaivannot ja kaapelipituudet alenta-

vat investointikustannuksia
• Optimoitu jatkosten määrä alentaa operatiivisia 

kustannuksia
• Kaapeli- ja liitäntäratkaisut täyttävät voimassa 

olevat paikalliset ja kansainväliset säännökset
• Kosketussuojien vuorottelu mahdollistaa pidemmät 

siirtoyhteydet, pienentää häviöitä ja mahdollistaa 
pienempien johdinkokojen käytön.

• Pitkien yksijohdinkaapelien kolmioasennus paikan 
päällä

• Asiantuntevan toimittajan tuki suunnitteluun ja 
asennuskoulutuksiin.

Helpompaa kaapeliasennusta Tesmecin avulla
Nexans ja Eurolaite tekevät yhteistyötä Tesmecin 
kanssa
Kaapelinvetolaitetoimittajalla Tesmecillä on 60 vuoden 
kokemus kaapelivetolaitteiden valmistamisesta.
Tuulipuistossa käytettävät Tesmecin koneet:
• Valikoima kuljettimia, joiden kapasiteetti on jopa  

3 x 20 tonnia ja jotka soveltuvat erityisen pitkillekin 
KJ-kaapeleille.

• Kelauskone kolmen yksijohdinkaapelin kolmioasen-
nukseen

• Kiristys- ja kelausasema PJ-kaapelien jatkamiseen ja 
katkaisemiseen

• Täysi valikoima kaivukoneita (suurista ja syvistä 
ketjukaivureista pyöräkaivukoneisiin



•  Integrated,mechanical laying equipment and multi-
operational machines capable of simultaneously laying 
(three-core trefoil) MV or LV cable bundles with Fiber 
optic cable & earthing cable and protective mechanical 
layer during trenching operations  

•  Sand trailer to pour appropriate sand, in terms of 
granulometry and thermal resistivity, into the trench

The technology offers these key advantages:
•  Defined trench depth guaranteed
•  Cable depth position guaranteed
•  Trench cross section guaranteed
•  Regular trench bed

•  Cables to cable distance and placement guaranteed
•  No cable damage
•  Continuous and automatic simultaneous unrolling of 

different cable types 
•  Accurate & safe cable laying (Cables are always 

moving on ‘rollers’)
•  Output between 300 and 2,000 ml/day depending 

on the grounds, sections of trenches and nature of the 
network to be laid

These advantages, combined with Cable Electrical 
Engineering, lead to CAPEX & OPEX savings

WINDLINK® PRODUCTS FOR ONSHORE WIND FARMS

• Integroitu mekaaninen vetolaite ja monitoimikoneet, 
jotka pystyvät kaivuun aikana vetämään samanaikai-
sesti (kolmioasennetut kolmijohtimiset) KJ- tai PJ-kaapelit, 
valokuitukaapelin ja maadoituskaapelin sekä levittä-
mään suojaavan mekaanisen kerroksen

• Hiekkavaunu, joka kaataa kaivantoon raekooltaan ja 
lämmönkestoltaan sopivaa hiekkaa

Tekniikka tarjoaa seuraavat edut:
• Taattu määritysten mukainen kaivannon syvyys
• Taattu kaapelin paikka syvyyssuunnassa
• Taattu kaivannon poikkileikkaus
• Säännöllisen muotoinen kaivannon pohja

• Taattu kaapelien välinen etäisyys ja paikka
• Ei kaapelivaurioita
• Eri kaapelityyppien jatkuva ja automaattinen 

samanaikainen aukirullaus
• Tarkka ja turvallinen kaapelien veto (kaapelit liikku-

vat aina rullilla)
• Kapasiteetti 300 – 2 000 m/päivä maaperän, 

kaivantojen osien ja asennettavan verkon mukaan
Nämä edut yhdessä kaapelien teknisten ominai-
suuksien kanssa alentavat investointikustannuksia ja 
operatiivisia kustannuksia



Onshore underground chamber  
and  EUROMOLD® connectors 
In onshore windfarms, the underground junction cabinet 
is used as a connecting point for branching between the 
grid and the windfarm.
• The underground junction chamber (UJC) – is designed 
to reliably connect two cables of the same or different 
cross-sections and or different materials, namely copper 
and aluminium. The UJC could be used to extend the 
cable of the same size, or to downsize the cable size for 
entry into the switchgear.

• The underground distribution chamber (UDC) – is 
designed to provide main cable branching functionality to 
increase the reliability and efficiency of up to three wind 
towers connections.

Our solutions provide reliable and secure cable 
connection and branching, with no visible footprint above 
the ground.

Onshore above ground Junction Cabinets  
and EUROMOLD® connectors 
In onshore windfarms, the junction cabinet is used as a 
disconnecting point for branching between the grid and 
the windfarm. Our solutions are easily accessible, easily 
installed, small and designed for harsh conditions. 

•  A pedestal type powder-
coated metal or polyester 
housing. 

•  Two-or four-way screened 
junction on stainless steel 
base plate and cover. 

•  Disconnectable earth. 
•  Earthing connection point. 
•  Can be equipped with 

different connectors.
•  Easily installable test and 

demarcation point.
•  Surge arresters for protecting equipment against 

lightning. 
Nexans robust watertight cabinets house standard MV 
connectors underground allowing connectors to be 
easily disconnected if required. This makes it possible 
for operators to isolate part of their network while re-
energizing other parts. In addition, special connector kits 
make carrying out tests easy once everything has been 
interconnected. Integrated sensors can help the operator 
manage the network by presenting key data, including 
voltage, current and cable temperature. 
To meet the growing demand for higher capacity wind 
farms, the new generation of  T-connectors, coupling 
connectors, surge arresters, equipment bushings, 
terminations and joints has been developed to operate at 
66 kV. The entire product range up to 66 kV is type tested 
according to IEC 60840.

MV In-line junctions 
Our solutions meet all possible connection requirements 
and are developed and qualified according to European 
and International standards adaptable to your needs. 
Joints can be customized: screened and armoured 
connections, enhanced mechanical protection, Low 
Smoke Zero Halogen (LSOH), termite resistance and 
fire protection, which combines non fire propagation 
performance with significantly diminished release of 
smoke and toxic substances. 

WINDLINK® PRODUCTS FOR ONSHORE WIND FARMSMAAN PÄÄLLE ASENNETTAVAT JAKO- JA HAAROITUSKAAPIT 
SEKÄ NEXANS EUROMOLD PISTOKEPÄÄTTEET

Ratkaisumme mahdollistavat kaapelien luotettavan ja 
turvallisen kytkennän ja haaroituksen ilman näkyviä 
maanpäällisiä rakennelmia.

Maan alle asennettavat jako- ja haaroituskaapit 
sekä Nexans Euromold pistokepäätteet
Maan alle asennettava jakokaappi (UJC)
Tuulipuiston sisäverkossa maan alle asennettavaa 
jakokaappia käytetään kahden saman tai toisistaan 
poikkeavan tyyppisten tai kokoisten kaapelien liittämi-
seen sekä haaroittamiseen.

Maan alle asennettava haaroituskaappi (UDC)
on tarkoitettu päävirtapiirin haaroittamiseen jopa kolmel-
le tuuliturbiinille. 

•  Irrotettava maa
•  Maadoitusliitäntäpiste
•  Voidaan varustaa Nexans Euromoldin pistokepäätteil-

lä ja ylijännitesuojilla.
•  Mahdollistaa kosketussuojien vuorottelun
•  Mahdollistaa kaapeliverkkojen osapituuksien mittaa-

misen.

Nexans Euromoldin maan päällisiä jako- ja haaroituskaap-
peja käytetään keskijännitekaapelien yhdistämiseen ja haa-
roittamiseen  pistokepäätteiden avulla sekä niissä yksittäinen 
verkon osa voidaan erottaa. Jako- ja haaroituskaappiin 
integroidut anturit antavat verkon haltijalle arvokasta tietoa 
välittämällä valvomoon järjestelmän tärkeimmät tiedot, kuten 

jännitteen, virran ja kaapelin 
lämpötilan.

Tuuliturbiinien ja -puistojen kasvun 
myötä kysyntä 66 kV järjestelmil-
le on myös lisääntynyt. Nexans 
Euromoldin kaikki kaapelivarusteet 
ja jako- sekä haaroituskaapit ovat 
saatavilla 66 kV jännitteelle asti ja 
ne ovat tyyppitestattu standardin 
IEC60840 mukaisesti.

KJ-kaapelivarusteet
Nexans Euromoldin kaapelivarusteet täyttävät haastavimpien 
käyttö- ja ympäristöolosuhteiden asettamat vaatimukset. 
• Kylmä- ja lämpökutistejatkokset suoraan maadoitukseen 

ja kosketussuojien vuorotteluun 
• Jatkokset yksi- ja kolmejohtimisille muovikaapelille sekä 

sekajatkokset muovi- ja paperieristeisille kaapeleille
• Kylmäkutiste-, slip-on ja lämpökutistepäätteet
• EPDM-kumsiet kosketussuojatut pistokepäätteet ja ylijänni-

tesuojat
• Pistokepäätteiden jännite- ja virtasensorit
• Soveltuu kaikille kaapelityypeille 16-1200 mm2,  

12–66 kV.



Nexansin GPH puristettavat- ja momenttiruuviliitti-
met

Kaikki Nexansin jatkokset, pistokepäät-
teet, ja ilmaeristeiset päätteet sisältävät 
Nexansin GPH:n patentoitua liitos-
tekniikkaa. Tekniikka on tyyppitestattu 
standardin IEC 61238-1 luokan A 
mukaisesti ja erinomaisia käyttökoke-

muksia on kertynyt jo yli 25 vuoden ajan. Edistykselli-
nen momenttiruuviteknologia helpottaa johdinliitoksen 
tekoa ja varmistaa tasalaatuisen lopputuloksen.
GPH:n johdinliittimet soveltuvat kaikille markkinoilla 
esiintyville johdintyypeille joiden poikkipinta-ala on 
1,5-1200 mm2. 
Mekaaninen GPH®-liitin ja kaapelikenkä KJ-sovelluk-
siin

Tehdasasennetut välikaapelit

Nexans Euromold toimittaa räätälöityjä välikaapeleita 
tehdasasennettuna ja -koestettuna, jotka soveltuvat 
erinomaisesti esimerkiksi tuuliturbiineihin.

•  Asennettu optimaalisissa 
olosuhteissa ja suojattu kuljetusta 
varten

•  Välikaapelit voidaan testa-
ta standardin IEC 60502-2 
mukaisesti

• Kytkentävalmiit välikaapelit 
eivät vaadi työmaalla erikoistyö-

kaluja tai -järjestelyitä

•  Nopeuttaa järjestelmien käyttöönottoa

•  Pienetää mahdollisen asennusvirheen aiheuttamien 
vikojen kustannuksia

Siirtymäjakokaappi
SSiirtymäjakokaappi soveltuu tuulipuiston 
sisäverkon kaapelien ja tuuliturbiinien 
kaapelien siirtymäkytkentöihin. 
•  Suorat läpivientieristimet
•  Avattavat etu- ja takaovet
•  läpivinetitiivisteet ja kaapelikiinnikkeet 
yhdelle kolmejohtimiselle kaapelille ja 
kolmelle yksijohdinkaapelille
•  Maadoituskisko


