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Sähkökaapelit ja kaivutyöt
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Asiakas
Keskeytymätön sähkönjakelu

Tuotteen laatu

Verkko-omaisuuden hallinta
Suuresta omaisuusmassasta 

huolehtiminen

Työturvallisuus
Yhteinen turvallinen työmaa

Koulutuksen tarkoitus
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• Kaivutyö edellyttää maanalaisten johtojen sijainnin 
selvittämistä (Sähkömarkkinalaki 110§). 

• Työ edellyttää yleensä myös kaupungin 
myöntämän kaivulupaa

• Helen Sähköverkko antaa maksutonta kaapeleiden 
paikantamis-palvelua.

• Paikantaminen on pakollista kaivettaessa 110 kV 
kaapeleiden sekä keskijännitekaapeleiden (10/20 kV) 
läheisyydessä.

• Konekaivu edellyttää 110 kV kaapeleiden osalta 1,0 
metrin turvaetäisyyttä ja muilta sähkökaapeleilta 0,5 
metriä.

• Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapeleiden sijainti 
on varmistettava käsityökaluin.

• Uusissa asennuksissa pyritään 0,7-0,8 metrin 
asennussyvyyteen. Todellisuudessa asennussyvyys 
saattaa poiketa tästä merkittävästi.

Kaapeleiden paikantaminen
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• Helen Sähköverkko kartoittaa kaikki omistamansa 
kaapelit.

• Yksityisten omistamia kaapeleita ei kartoiteta 
esim. uusien liittymisjohtojen tonttiosuudet.

Johtojen sijaintitiedot
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• Maakaapelit on suojattu pääsääntöisesti 
muoviputkella, muovisella tai betonisella kourulla, 
sekä muovisilla levyillä.

• Lähellä maanpintaa sijaitsevia kaapeleita on suojattu 
teräslevyllä.

• Vanhoissa asennuksissa myös vanerilevyjä, ”tiilimuureja” 
tai suojaus voi puuttua esim. edellisen maankaivun 
johdosta.

• 110 kV kaapelien suojauksen käytetään Helsingissä 
myös betoniarkuja.

Kaikki sähköverkkojen maadoitukset, varaputkitukset ja 
suojaukset ovat osa sähköverkkoa

• työskentelyn lopuksi ne palautetaan paikoilleen

• varmistetaan tulevaisuudessa toimintavarma ja 
työturvallinen sähköverkko

Kaapeleiden suojaus
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• Sähkökaapeleiden siirtäminen tapahtuu verkkoyhtiön edustajan luvalla 
ja valvonnassa.

• Mahdollisista siirtotöiden kustannuksista vastaa siirron aiheuttaja.

• Siirtotyöt tehdään jännitteettömänä.

• Siirtotyön jälkeen tai kaivutyön aikana kaapelit on tuettava ja suojattava 
mekaaniselta rasitukselta.

• Kaapelin siirrättäjän tulee tilata kaapelin uudelleenkartoitus 
verkkoyhtiöltä ennen kaivannon peittämistä.

Sähkökaapelien työn aikainen siirtäminen
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• Ennen louhintatöiden aloittamista tulee olla yhteydessä Helen 
Sähköverkkoon. 

• Sovitaan käytettävä louhintamenetelmä ja tarvittavat suojaukset.

• Kaapeli- ja avojohtopylväsrakenteet ovat mitoitetut kestämään 
seuraavat tärinäarvot: nopeus heilahdukselle 50 mm/s, kiihtyvyys 1-2 
G

• Tarvittaessa tärinärajoja tulee valvoa tärinämittauksin

• Sähkönalleja käytettäessä on varmistettava niiden turvaetäisyydet 
voimajohdoista.

Louhintatyöt sähköverkon läheisyydessä
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• Noin puolet vioista johtuu jonkin komponentin hajoamisesta.

• Neljäs osa vioista ulkopuolisen toiminnan aiheuttamia (kaivuvauriot, 
ajoneuvolla törmäämiset jne).

• Maasulun kompensointijärjestelmä mahdollistaa verkon käytön vikaa 
vasten, tämän johdosta viat eivät välttämättä aiheuta asiakkaalle 
sähkökatkoa.

• Keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika asiakkaalle oli 1,23 
minuuttia vuonna 2020.

Sähköverkon sähkökatkot kaupunkialueella
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• Viemärityömaa 
Porkkalankadulla.

• Sijaintikartat olivat työmaalla 
mutta kaapelinäyttöä ei oltu 
pyydetty vauriokohtaan tai siitä 
oli pitkä aika.

• Kaapelivaurioista vika levisi 
Ruoholahden 
kauppakeskukseen jossa syttyi 
kaapelipalo. Kauppakeskukselle 
aiheutui mittavat vahingot, kuka 
korvaa?

Mittavat välilliset vahingot

10 kV kaapelin kaivuvaurio helmikuu 2019
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• Kaapelisuojaputkia oletettiin tyhjiksi ja niitä 
ruvettiin katkaisemaan käsisahalla

• Putkissa oli käytössä olevat 10 kV kaapelit, jonka 
seurauksena syttyi valokaari.

• Aina tulee varmistaa, että putket ovat tyhjiä ennen 
niiden katkaisemista!

Kaapelityömaa Teollisuuskadulla 2017

Käsisahalla 10 kV kaapeliin
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• Kaapeleiden sijaiti tulee aina 
varmistaa.

• Syvyystietoa ei ole saataville.

Raitiovaunukiskotyömaa Malminkadulla 2011

Terästanko alla olevaan sähkökaapeliin
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• Kaapelien paikannus oli tehty noin kuukauden 
ennen työn suoritusta, merkinnät olivat hävinneet 
kadusta

• Kaapelit ilmeisesti siirretty jonkin aikaisemman 
työn yhteydessä ja uudelleen kartoitus oli jäänyt 
tekemättä ->sijaintitiedot eivät olleet ajan tasalla. 

• Kaapelinäyttö on suoritettava juuri ennen työn 
suoritusta. 

Maaperätutkimus kaivokatu 2021

Tutkimuskaira 10 kV kaapeliin
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• Muista, että ilmajohtoon ei välttämättä tarvitse edes koskea ->sähkö ”hyppää” ilmavälin yli.

• Työskenneltäessä ilmajohdon läheisyydessä on noudatettava taulukon 
vähimmäisetäisyyksiä

• 110 – 400 kV pylväillä turvaetäisyys työskentelyyn on 3 metriä (myös harukset ovat osa 
pylväsrakennetta). Suoja-alueella ei saa kaivaa, läjittää eikä liikkua työkoneilla.

• Ennen työskentelyn aloittamista 110 kV johdon läheisyydessä tehdään työkohteeseen 
sähköturvallisuussopimus HSV:n edustajan kanssa.

Varo ilmajohtoja
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• Älä koskaan koske vaurioituneeseen kaapeliin
(vikapaikkaa saatetaan etsiä kokeilukytkennöin)

• Älä koskaan luota jännitteiden katkeamiseen.

• Estä lisävahingot, älä päästä sivullisia vahinkopaikkaan.

• Ilmoita

1. 112, jos vahinkopaikassa on välitön omaisuuden tai hengenvaara

2. Ilmoita paikallisen verkkoyhtiön valvomoon
(Helen Sähköverkko Oy 09 419 5728)

Ilmoita kaikista vahingoista!

• Pienikin naarmu tai painauma kaapelissa voi aiheuttaa heti tai myöhemmin suuren vaurion. Naarmujen korjaus on 
maksutonta.

Jos vahinko sattuu
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OPAS KAIVUVAURIOIDEN EHKÄISEMISEKSI

https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hsv/palvelut/ohjeet/kaivuvaurioiden-ehkaiseminen.pdf

nTURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOHJEET

https://www.helensahkoverkko.fi/turvaohjeet

sahkoverkko.fi/globalassets/hsv/palvelut/ohjeet/kaivuvaurioiden-ehkaiseminen.pdf

Helen sähköverkko Oy:n sivuilta löytyy ohjeita turvalliseen työskentelyyn sähköverkon läheisyydessä.

Ohjeita

https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hsv/palvelut/ohjeet/kaivuvaurioiden-ehkaiseminen.pdf
https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hsv/palvelut/ohjeet/kaivuvaurioiden-ehkaiseminen.pdf
https://www.helensahkoverkko.fi/turvaohjeet
https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hsv/palvelut/ohjeet/kaivuvaurioiden-ehkaiseminen.pdf
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