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Työturvallisuus

Yhteinen turvallinen työmaa

Verkko-omaisuuden hallinta

Suuresta omaisuusmassasta 

huolehtiminen

Asiakas

Keskeytymätön sähkönjakelu

Tuotteen laatu

KOULUTUKSEN TARKOITUS



YHTEISET PELISÄÄNNÖT 

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

• työ edellyttää yleensä myös kaupungin myöntämän kaivulupaa

• Helen Sähköverkko ei kartoita yksityisten omistamia kaapeliosuuksia esim. 
uusien liittymisjohtojen tonttiosuudet

• Helen Sähköverkko antaa maksutonta kaapeleiden paikantamis-palvelua.

Paikantamis-palvelun tilaus tehdään numerosta 09 419 5762 (IVR valinta 1)

Paikantamispyyntö on aina pakollinen kaivettaessa 110 kV kaapeleiden 
sekä keskijännitekaapeleiden (10/20 kV) läheisyydessä.

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

Mikäli turvaetäisyydet alittuvat, kaapeleiden sijainti on varmistettava käsityökaluin.

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



YHTEISET PELISÄÄNNÖT

• Sähkökaapeleiden siirtäminen tulee tapahtua 
verkkoyhtiön edustajan (Helen Sähköverkko 
Oy) luvalla ja valvonnassa. Siirrettäessä tulee 
noudattaa verkkoyhtiön edustajan antamia 
ohjeita.

• Mahdollisista siirtotöiden kustannuksista 
vastaa siirron aiheuttaja.

• Siirtotyöt tulee tehdä jännitteettömänä ja 
sähköverkkoyhtiön edustajan 
valvomana.

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

• Kaapelin siirrättäjän tulee tilata kaapelin 
uudelleenkartoitus verkkoyhtiöltä 
numerosta  09 419 5762 (IVR valinta 2).

Kaapelit poistettu 

kaivannosta ja 

suojattu teräspontilla 

työn ajaksi.

Kaapelit ja varaputkitus 

asennettu takaisin.  

Laitteiden kartoitus ennen 

kaivannon täyttöä.



110 KV KAAPELIKANAVAN TYÖN 
AIKAINEN TUENTA

Työnaikaisen tuennan suunnittelee ja toteuttaa työn 
suorittaja.

• Tuenta edellyttää valvojamme paikallaoloa 

• Tuenta on aina tehtävä jännitteettömänä 

• Kaapelit eivät saa tuentavaiheessa ”notkahtaa” 

• Kaapelit on ympärisuojattava

Tuenta tapahtuu 

elementtien saumojen 

molemmilta puolilta.



LOUHINTATYÖT

Suoritettaessa louhintatöitä sähkökaapeleiden ja 
avojohtojen läheisyydessä, tulee urakoitsijan huolehtia, 
ettei räjäytystyössä irtoava kiviaines vahingoita 
kaapeleita ja johtojen rakenteita. Painopeitteiden päällä 
käytetään tarvittaessa teollisuushuopaa pienten 
kivensirujen lentämisen estämiseksi.

Sähkönalleja käytettäessä on varmistettava niiden 
turvaetäisyydet voimajohdoista.

Kaapeli- ja avojohtopylväsrakenteet ovat mitoitetut 
kestämään seuraavat tärinäarvot:

• kaapelirakenteet; nopeus heilahdukselle 50 mm/s, 
kiihtyvyys 1-2 G

• avojohtopylväsrakenteet; nopeus heilahdukselle 50 
mm/s, kiihtyvyys 1 G

• Tarvittaessa tärinärajoja tulee valvoa tärinämittauksin

Räjäytystöistä tulee aina ilmoittaa Helen Sähköverkko 
Oy:n käyttökeskukseen p. 09 419 5728.



KAAPELEIDEN SUOJAUS

• Maakaapelit on suojattu pääsääntöisesti muoviputkella tai muovisella 
tai betonisella kourulla.

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

• Kaikissa asennuksissa ei käytetä merkkinauhaa 

(Helsingissä merkkinauhaa käytetään vain joissakin 110 kV 
kaapeliasennuksissa)

• 110 kV kaapelit on Helsingissä suojattu betoniarkuilla tai kaapelit 
ovat kolmioon asennetuissa putkissa joiden yläpuolella on 
keltainen varoitusverkko (varoitus verkon ala voi olla 
betonilaatta). 

• Lähellä maanpintaa sijaitsevat kaapelit on suojattu 

panssarilevyllä.

HUOM!

Kaikki sähköverkkojen maadoitukset, varaputkitukset ja suojaukset 
ovat osa sähköverkkoa

• työskentelyn lopuksi ne palautetaan paikoilleen

• varmistetaan tulevaisuudessa toimintavarma ja työturvallinen 
sähköverkko



ESIMERKKI YKSITYISTEN OMISTAMISTA JOHTOALUEISTA

Tonttiosuudet 
Tonttiosuudet, yksityiset alueet joissa laaja sähköverkko 



KAUPUNKIALUEELLA TEKNINEN VIKA
TAI MAANKAIVUUTYÖ AIHEUTTAA SÄHKÖKATKON

• Myrskytuulet eivät ole ongelma                 

maakaapeloinnin takia

• Verkostoautomaation avulla vikapaikka voidaan       

löytää ja eristää muusta verkosta nopeasti

• Maasulun kompensointijärjestelmä mahdollistaa verkon 

käytön vikaa vasten, tämän johdosta viat evät 

välttämättä aiheuta asiakkaalle sähkökatkoa

• Keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika 

asiakkaalle oli 1,23 minuuttia vuonna 2020

Rakenneviat

Verkonhaltijan toiminta

Tuntematon

Ulkopuolisten toiminnasta
aiheutuneet

Muut sää- ja luonnonilmiöt

Eläinten aiheuttamat



KAIVUTYÖMAA PORKKALAN KADUN JA MECHELININ KADUN 
RISTEYKSESSÄ HELMIKUU 2019

Viemärityömaa Porkkalankadulla

• sijaintikartat olivat työmaalla mutta kaapelinäyttöä ei oltu pyydetty 

vauriokohtaan

• Kaapelivaurioista vika levisi Ruoholahden kauppakeskukseen jossa syttyi 

kaapelipalo

• kauppakeskukselle aiheutui mittavat vahingot, kuka korvaa?



KAIVUTYÖMAA VILHONVUORENKADUN JA 
SÖRNÄISTENKADUN RISTEYKSESSÄ 2019

Kaivutyömaa, kaapeleiden sijainti oli näytetty. Inhimillinen virhe, erehdyttiin luulemaan 110 kV 

kaapelikanavaa purettavaksi kaukolämpöjohdoksi.

Oulunkylän VR syöttöasemalta katkesivat sähköt ja junat pysähtyivät vian seurauksena



KAAPELITYÖMAA TEOLLISUUSKADULLA 2017

• 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!



RATIKKAKISKOTYÖMAA MALMINKADULLA 2011

Kaapeleiden sijainti tulee varmistaa ennen työn aloittamista (syvyystietoa ei ole saatavilla)!



MAAPERÄTUTKIMUS KAIVOKATU 2021

• Porattu suoraan 10  kV kaapeliin

• Johtoselvitys oli tehty ja kartat oli työmaalla

• Kaapelien paikannusta oli tehty noin kuukauden 
ennen työn suoritusta, merkinnät olivat hävinneet 
kadusta

• Kaapelit ilmeisesti siirretty jonkin aikaisemman työn 
yhteydessä ja uudelleen kartoitus oli jäänyt tekemättä

• Kaapelinäyttö on suoritettava juuri ennen 
työn suoritusta. Näytöstä tehtävään 
pöytäkirjaan on syytä merkitä havaitut 
poikkeamat.

Johtokarttaan merkitty reitti

Todellinen sijainti



VARO ILMAJOHTOJA

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

• Työskenneltäessä ilmajohdon läheisyydessä on noudatettava taulukon vähimmäisetäisyyksiä

• Muista varoa myös törmäystä ilmajohtojen pylväsrakenteisiin

• 110 – 400 kV pylväillä turvaetäisyys työskentelyyn on 3 metriä (Helsingissä 5 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.

Helsingissä muistisääntö 5m

Riippujohto 20 kV avojohto

110 kV avojohto



JOS VAHINKO SATTUU

• 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 yllättäen heti tai myöhemmin suuren 
vaurion. Naarmujen korjaus on maksutonta.



OHJEET

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

OPAS KAIVUVAURIOIDEN EHKÄISEMISEKSI

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

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOHJEET

• https://www.helensahkoverkko.fi/turvaohjeet

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


KIITOS!


