
  MEDIATIEDOTE 
   
     
  23.1.2019  
 

 
  
Onninen Oy  
Mittalinja 1, 01260 Vantaa Puh.  0204 85 5111 
PL 109, 01301 Vantaa Faksi 0204 85 5500 
Y-tunnus 1071207-9 www.onninen.fi 
 

 
  
Verkosto 2019, 23.–24.1.2019 
Onninen Oy, osasto A 202 – Rakennetun ympäristön tekijä 
 
Onniselta tuotteet ja palvelut infran rakentamiseen sekä uusiutuvan 
energian ratkaisut 
Onninen on toimittanut yli 40 vuoden ajan sähkönjakelu- ja tietoliikenneverkkojen sekä ulkovalaistuksen 
tuotteita ja palveluja alan ammattilaisille. K-ryhmän yhteistyön tuloksena messuilla esitellään entistä 
laajemmin uusiutuvan energian ratkaisuja. Paikan päällä pääsee tutustumaan myös ennakkoesittelyssä 
olevaan Onnisen ja K-Caaran palveluvarasto autossa -ratkaisuun. 
 
Asiantuntijamme esittelevät verkonrakennuksen uutuustuotteita, muun muassa uusia pien- ja 
keskijännitekaapeleita, kalustettuja kaapelinjakokaappeja ja haaroituskaappeja. Työturvallisuutta 
parantavista työvälineistä etäohjattavan kaapelileikkurin voi nähdä työssä.  
 
Tietoliikenneverkkoihin esittelemme uusia kuitu kotiin (FTTH)- ja kuitu mastoon (FTTA) -ratkaisuja  
sekä valokuituverkon mikrokanavarakentamista ja mittalaitteita.  
 
Uusimmat ulkovalaisimet, pylväät, jalustat ja valaistuksen ohjaus ovat myös tutustuttavissa osastolla. 
 
Messuosastolla mukana laajasti K-ryhmän osaamista ja palveluja 
 
Messuosastolla on esillä kattava kokonaisuus energiatehokkuutta parantavia ja uusiutuvan energian 
ratkaisuja. Aurinkoenergiaa hyödyntävät pientalojen energiavarastointi ja sähköautojen lataus,  
joissa yhdistyvät Onnisen ja K-Latauksen tuotteet ja osaaminen. Onnisen asiantuntijoilta saa tietoa 
tuulivoimainfran rakentamisesta ja tuotteistosta.    
  
Onnisen digitaalisia palveluja, kuten uudistettua OnnShop-verkkokauppaa sekä OnniApp-mobiili- 
sovellusta, pääsee itse kokeilemaan. K-Caaran kanssa yhteistyössä rakennettuun uudistettuun 
palveluvarastoratkaisuun voi tutustua tarkoitukseen varustellussa Volkswagen-pakettiautossa.  
Palvelua pääsee kokeilemaan helppokäyttöisen mobiilisovelluksen avulla. 
 
LISÄTIETOJA:  
Jukka Saarenpää, johtaja, Infra-yksikkö, puh. 0400 940 842 
Timo Nikulainen, myyntijohtaja, Infra-yksikkö, suurasiakkaat ja Telecom, puh. 040 352 6882 
 
 
Onninen 
Onninen tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palvelukokonaisuuksia urakoitsijoille, teollisuudelle, infra-alan 
toimijoille ja jälleenmyyntiasiakkaille. Olemme vahva kumppani yritysasiakkaille ja tavarantoimittajille koko maan 
kattavan myyntiverkoston, tehokkaan logistiikan ja monikanavaisen asiakaskokemuksen kautta. Olemme toimineet 
alalla vuodesta 1913. Työllistämme Suomessa noin 1 200 henkilöä ja toimipaikkaverkostomme käsittää 52 
Onninen Express -myymälää.  
 
Onninen ja K-Rauta ovat osa K-ryhmän kansainvälistä rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa. 
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii kahdeksassa maassa ja se työllistää yhdessä K-kauppiaiden kanssa 
kansainvälisesti yli 16 000 alan ammattilaista. Toimialan vähittäismyynti oli 4,6 miljardia euroa vuonna 2017.  
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