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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä sähkönjakeluverkon asennusohjeet maakaape-

liverkon osalta. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli TLT-Connection ja asennusohjeet 

rajattiin luottamukselliseen liitteeseen toimeksiantajan omaan käyttöön. Työn tulok-

sena saatiin yrityksen jakeluverkkoasentajille selkeä ohjeistus maakaapeliverkon ra-

kentamisen eri vaiheista ja vaadittavista rakenteista. Ohjeet on tarkoitettu jokaisen 

asentajan käyttöön ja erityisen hyödyllinen se on uusille asentajille, joille ei ole ehtinyt 

kertyä työkokemusta. Mikäli määräyksissä tai asennustavoissa tulee muutoksia, oh-

jetta täydennetään tarvittaessa. Teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin sähkönjakelu-

verkkoa yleisesti ja tarkemmin maakaapeliverkon rakennetta sekä käytiin läpi työtur-

vallisuuteen liittyviä asioita. Työssä käytettiin apuna sähköalan kirjallisuutta, Head-

Power -verkkoportaalin ohjeita sekä haastateltiin yrityksen työnjohtoa ja asentajia. 

 

Maakaapeliverkon rakentaminen on lisääntynyt viime vuosina sähkömarkkinalain uu-

distumisen myötä. Verkon rakentaminen maahan lisää huomattavasti sähkönjakelu-

verkon toimintavarmuutta verrattuna ilmajohtoverkkoon. Ilmajohtoverkko on erittäin 

vikaherkkä säävaikutusten takia. Esimerkiksi myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamat 

viat voivat aiheuttaa todella laajoja sähkökatkoja ja niiden korjaamiseen saattaa mennä 

useita päiviä. 
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The subject of this thesis was to provide installation instructions of the underground 

cable network. The thesis was made for TLT-Connection Oy. The aim was to provide 

the company‘s distribution network installers instructions on various aspects of the 

construction of the underground cable network. The instructions are meant to be given 

to every installer. Especially the installers with a little working experience benefit from 

them. The instructions give out the different phases of the underground cable construc-

tion and the structures required. If there will be any changes in the instructions or the 

installation methods, the instructions will be modified. In the theoretical part I observe 

the electricity distribution network in general and focuse in more detail on the structure 

of the underground cable network as well as issues related to occupational safety. I 

used literature on the electricity industry and the instructions of the HeadPower net-

work portal for the thesis. I also interviewed the company’s management and the in-

stallers. 

 

The construction of the underground cable network has increased in recent years due 

to the renewal of the electricity market law. Building of the underground cable network 

significantly increases the reliability of the electricity distribution network compared 

to the overhead line network. Overhead line network is extremely vulnerable due to 

changing weather conditions. For example, the errors caused by storms and snow loads 

can cause very widespread power outages and it may need several days to repair the 

power failure. 
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1 ENSIMMÄINEN LUKU/ JOHDANTO 

Sähkömarkkinalain uudistus astui voimaan 1.9.2013 ja Suomessa käynnistyi laajamit-

tainen sähköverkkojen päivitys. Merkittävimmät asiakkaille näkyvät muutokset olivat 

katkotilanteiden korvauskäytäntöjen muuttuminen ja toimitusvarmuusvaatimusten 

kasvaminen. Lakimuutokset tulivat selkeästi asiakkaan hyväksi. Laajamittainen maa-

kaapeliverkon rakentaminen lisäsi uusien verkostoasentajien tarvetta. Kirjallisten oh-

jeiden ja työnopastuksen tarve on myös lisääntynyt laatuvaatimusten kasvaessa.  

 

Opinnäytetyön tehtävänä on toteuttaa ohjeistus maakaapeliverkon eri osa-alueista. 

Työn tavoitteena on koota opas asentajien käyttöön, niin että sitä voidaan hyödyntää 

työkohteissa. Ohje on salassa pidettävää materiaalia ja se jää toimeksiantajan omaan 

käyttöön. Opinnäytetyön teoreettinen osio perehtyy sähkönjakeluverkkoon yleisesti ja 

tarkemmin maakaapeliverkon rakentamisen eri osa-alueisiin sekä työturvallisuutta 

koskeviin asioihin.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on TLT-Connection Oy, joka on valtakunnallisesti 

toimiva sähkönjakeluhankkeiden ammattilainen  
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2 SÄHKÖMARKKINALAKI 

 

Sähkömarkkinalain uudistuksen myötä vuonna 2013 sähköverkkoyhtiöille asetettiin 

uusia vaatimuksia esimerkiksi sähkönjakelun toimintavarmuuteen liittyen. Sähkönja-

keluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että sähkönjakelu saa 

keskeytyä lumikuorman tai myrskyn vuoksi korkeintaan kuudeksi tunniksi asema-

kaava-alueilla ja muilla alueilla korkeintaan 36 tunniksi. 

 

Sähköverkkoyhtiöiden on täytettävä uudet vaatimukset 15 vuoden siirtymäajan kulu-

essa. Vuoden 2019 loppuun mennessä heille asetettujen vaatimusten tulee toteutua vä-

hintään 50 prosentilla asiakkaista, vuoden 2023 loppuun mennessä 75 prosentilla ja 

vuoden 2028 loppuun mennessä kaikkien asiakkaiden kohdalla. Vuosien 2019 ja 2023 

siirtymäajat eivät koske vapaa-ajan asuntoja. 

 

Lakiin sisältyy myös sähkökatkoista maksettavien vakiokorvausten korottaminen. 

Vuotuiseen siirtopalvelumaksuun tehdään 10 prosentin vähennys, mikäli sähkökatko 

on kestänyt vähintään 12 tuntia ja korvaus nousee siitä portaittain 200 prosenttiin, jos 

katko ylittää 288 tuntia. Vakiokorvaus voi olla vuodessa enintään 2 000 euroa. 

 

Sähkönjakelun häiriöt ovat nousseet keskusteluun viime vuosina, kun myrskyt ja säh-

kölinjoja alas painaneet lumiset puut ovat aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja. Tuhoja 

ovat aiheuttaneet esimerkiksi Tapani-myrsky 2011 ja Asta-myrsky 2010. Korkeiden 

laatuvaatimusten takia sähköverkkoyhtiöt ovat ryhtyneet investoimaan säävarmaan 

verkkoon, joka käytännössä tarkoittaa ilmajohtoverkkojen saneeraamista maakaapeli-

verkoksi. 
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3 YRITYSESITTELYT 

3.1 HeadPower Oy 

HeadPower tarjoaa palveluita sähkö-, kaukolämpö- sekä telealan yrityksille. Tuotteet 

koostuvat digitaalisista sovelluksista ja ohjeistoista, joista asiakas voi valita tarvitse-

mansa palvelukokonaisuuden.  Yhtiö on perustettu vuonna 2001 Harjavallassa ja sen 

omistajina ovat Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry (41%), Fincopower (43%) sekä 

Korpelan Voima (16%). Yhteistyössä omistajien ja asiakkaiden kanssa yhtiö pyrkii 

kehittämään jatkuvasti palvelujaan vastaamaan eri käyttäjien tarpeita.  

 

Sähköverkostoalalle yhtiö tarjoaa kattavan määrän paketteja, jotka ovat tarkoitettu kai-

kille sähköverkostoalalla toimiville yrityksille toiminnan helpottamiseksi. HeadPowe-

rin -verkkoportaalista löytyy ohjeita mm. sähköverkon suunnitteluun ja rakentami-

seen. Monet sähkönsiirtoyhtiöt velvoittavat urakoitsijoitaan noudattamaan HeadPowe-

rin ohjeita jakeluverkon rakentamisessa, jotta varmistutaan riittävästä laadusta ja täy-

tetään viranomaisten vaatimukset.  

(HeadPower www-sivut) 

3.2 Caruna Oy 

Suomen suurin sähkönjakeluverkkoyhtiö Caruna sai alkunsa, kun Fortum luopui Suo-

men sähkönsiirtoliiketoiminnastaan vuonna 2014. Carunalla on tällä hetkellä 21 % 

markkinaosuus Suomen sähkönjakelusta ja se vastaa yli 670 000 yksityis- ja yritys-

asiakkaiden sähkönjakelusta. Caruna omistaa sähköverkkoa Etelä-, Lounais-, Länsi- 

ja Pohjois-Suomessa sekä Joensuussa ja heidän sähköverkon yhteispituus on 85 000 

km.  

 

Carunalla on 276 omaa työntekijää ja he työllistävät suoraan noin 2 000 henkilöä eri 

puolilla Suomea. Caruna investoi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa sähköverkkoon 

ja vuonna 2017 investointi oli 291 miljoonaa euroa. Carunan omistavat suomalaiset 

eläkevakuutusyhtiöt Elo (7,5 %) ja Keva (12,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuuri-

sijoittajat OMERS Infrastructure (40 %) ja First State Investments (40 %). 

(Caruna www-sivut) 
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3.3 TLT- Group Oy 

TLT-Group on yksi Suomen johtavista tietoliikenne- ja sähköverkostoalan toimijoista. 

TLT-Group on perustettu vuonna 2009 ja sen kotipaikka on Turku. Vuonna 2016 yri-

tyksen liikevaihto oli 62,2 miljoonaa euroa. TLT- Group tarjoaa verkkojen suunnit-

telu-, rakennus- ja kunnossapitopalveluita ja siihen kuuluvat TLT-Connection Oy, 

TLT-Building Oy, Voiman Oy, Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy ja Kaukolämpö-

putkitus Oy.  

 

Oheisten yritysten ydinosaamista hyödyntäen, yhtiö kykenee tarjoamaan asiakkaille 

kattavan palvelukokonaisuuden. Yhtiön suurin työllistäjä on tällä hetkellä Caruna, 

jonka kanssa yhtiö on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen verkonparannus-

hankkeista Lounais-Suomessa ja Satakunnassa. Valtakunnallisten maakaapelointi-

hankkeiden johdosta, sähköverkostoalan osaamisella on tällä hetkellä kova kysyntä. 

(TLT-Group www-sivut) 
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4 SUOMEN SÄHKÖNJAKELU 

 

Suomen sähkönjakeluverkossa käytettävät jännitetasot: 

Suurjänniteverkko 

• Kantaverkko (400 kV, 220 kV ja 110 kV) 

• Alueverkko (110kV ja 45 kV) 

• Sähköasemat (110/20 kV ja 45/20 kV) 

Jakeluverkko 

• Keskijänniteverkko (20 kV, 10 kV ja 1 kV) 

• Jakelumuuntamot (20/0,4 kV, 10/0,4 kV, 20/1 kV ja 1/0,4 kV) 

• Pienjänniteverkko (0,4 kV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kuva 1. Sähköverkon rakenne (Caruna www-sivut) 

 

Suomessa käytetään sähkönjakeluun pääosin vaihtosähköä, joka on toteutettu kolmi-

vaihetekniikalla. Sähkön siirrossa pyritään käyttämään mahdollisimman suurta jänni-

tettä energiahäviöiden minimoimiseksi. Tällä tavalla sähköä pystytään siirtämään pit-

kiä matkoja energiatehokkaasti tuotantopisteistä lähemmäs kuluttajia. Sähkö tuotetaan 

voimalaitoksissa ydin-, vesi- ja tuulivoimalla sekä eri polttoaineilla.  Suomessa on noin 

120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta. Kantaverkko yhdistää voima-

laitokset toisiinsa ja sen tehtävä on jakaa sähköä maan kaikkiin osiin. Kanta- ja alue-

verkkoja pitkin sähkö siirretään sähköasemille lähelle kulutuksen painopistettä, sekä 

raskaan teollisuuden tarpeisiin. Keskijänniteverkko siirtää sähkön sähköasemilta asu-

tusten lähellä sijaitseviin jakelumuuntajiin. Teollisuuslaitokset ja suuret liikeraken-

nukset liittyvät suoraan keskijänniteverkkoon ja ne käyttävät omia muuntokeskuksia. 

Pienjänniteverkko siirtää sähkön jakelumuuntamoista kotitalouksille ja muille pienille 

sähkön kuluttajille.  

(Caruna www-sivut)  
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5 MAAKAAPELIVERKKO 

 

Suomen sähkönjakeluverkon maakaapelointi on kovassa vauhdissa sähkömarkkina-

lain uudistumisen myötä. Jakeluverkon maakaapelointi lisää sähkön toimitusvar-

muutta huomattavasti ja lisäksi nykyisellä suunnittelulla saadaan myös verkon suo-

jausta parannettua.  

5.1 Keskijänniteverkko 

Keskijänniteverkkoa syöttää sähköasemat, jossa muunnetaan suurempi yleensä 110 

kV – 20 kV jännitetasolle. Joillain alueilla käytetään myös 10 kV jännitetasoa. 

 

Sähköasema on sähkönjakeluverkon tärkein yksittäinen osa ja sen sijainti sekä koko 

määrittelevät suurelta osin keskijännitejohtimien pituudet, mitoitukset ja varayhteydet. 

Sähköasemalla sijaitsee myös suurin osa verkon suojareleistyksestä ja muusta auto-

maatiosta. Sähköasema rakentuu suurjännitekytkinlaitoksesta, yhdestä tai useammasta 

päämuuntajasta, keskijännitekytkinlaitoksesta ja apujännite järjestelmästä. Sähköase-

malta lähtevän keskijännitejohtimen suojana on katkaisija ja siihen liitetyt ylivirtarele, 

maasulkurele ja jälleenkytkentäreleet. 

 

20 kV maakaapeliverkko muodostuu sähköasemalta lähtevistä kaapeleista, josta syö-

tetään jakelumuuntamoita. Keskijänniteverkot rakennetaan yleensä osittain tai koko-

naan silmukoiduksi, mutta käytetään avoimina. Silmukoidussa verkossa vika voidaan 

rajoittaa yhteen erotinväliin, jolloin yhden kaapelin vikaantuminen ei vielä aiheuta 

sähkökatkoa. 

5.2 Pienjänniteverkko 

Jakelumuuntamolla muunnetaan yleensä 20 kV:n jännite 0,4 kV jännitetasolle. Jake-

lumuuntaja koostuu keskijännitekiskostosta, yhdestä tai useammasta jakelumuunta-

jasta, pienjännitelähdöistä sekä mahdollisesta apujännitejärjestelmästä. Muuntajan 

pienjännitelähdöistä sähkö siirretään kuluttajan pääkeskukseen. Riippuen alueen suun-

nittelusta, sähkö siirretään kuluttajalle, joko suoraan muuntamon pienjännitekeskuk-

sesta tai jakokaapista haaroittamalla. Haja-asutusalueilla vanhaa AMKA -ilmalinjaa 
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käytetään edelleen hyväksi verkon saneerauksessa ja tarvittaessa rakennetaan uutta, 

mikäli maakaapelointi ei ole järkevää. AMKA -linjaa syötetään tässä tapauksessa 

muuntamosta tai jakokaapista lähtevällä maakaapelilla. 

 

Jakeluverkossa käytetään myös kolmatta 1 kV jänniteporrasta, jolla voidaan sähköis-

tää sellaisia kohteita, mitä ei ole aikaisemmin ollut taloudellista sähköistää, sekä kor-

vataan vikaherkkää 20 kV avojohtoverkkoa. 1 kV verkkoa käytetään erityisesti saaris-

tojen sähköistämiseen, ja rakentamisessa voidaan käyttää samoja kaapeleita ja 

AMKA- johtoa kuin 0,4 kV pienjännitteellä.  
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6 PUISTOMUUNTAMOT 

 

Puistomuuntamoa käytetään muuttamaan yleensä 20 kV jännite 0,4 kV pienjännit-

teeksi. Muuntajalta lähtevät pienjännitekaapelit liittävät kotitaloudet ja muut pienet 

sähkönkuluttajat sähköverkkoon. Puistomuuntamo on nykyään yleisin muuntamo-

tyyppi verkon saneerauksessa. Tämän lisäksi on käytössä myös kiinteistömuuntajia 

sekä pylväsmuuntajia. Puistomuuntamo koostuu muuntajatilasta, keskijännitepuolesta 

(KJ) ja pienjännitepuolesta (PJ). 

 

 

Kuva 2. Puistomuuntamo 

6.1 Puistomuuntamon rakenne 

6.1.1 Muuntajatila 

Muuntajassa on keskijännite- ja pienjännitepuolen navat, joihin kytketään kaapelit vai-

hejärjestyksessä. Keskijännitekojeistosta tuodaan syöttöjohdot muuntajan KJ -napoi-

hin ja PJ -navoista viedään syöttökaapelit PJ -puolen virtakiskoihin. 
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Kuva 3. Johdotukset muuntajatilassa 

6.1.2 Pienjännitepuoli 

Muuntajatilasta tuodaan syöttöjohdot PJ -puolen jakokaappiin, johon kytketään pien-

jänniteverkon syöttökaapelit jonovarokelähtöihin suunnitelman mukaan. 

 

 

Kuva 4. Muuntamon pienjännitepuolen syöttökaapelit  

asennettuna jonovarokelähtöihin 
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6.1.3 Keskijännitepuoli 

Keskijännitekaapeleihin tehdään päätteet, jonka jälkeen ne asennetaan kennoihin 

suunnitelmien mukaisesti. Ilmaeristeisissä kojeistoissa käytetään kutistepäätteitä ja 

SF6 kojeistossa pistokepäätteitä. Keskijännitekojeistosta tuodaan syöttöjohdot muun-

tajan napoihin. Riippuen muuntamon rakenteesta keskijännitekojeisto on varustettu 

tarpeen mukaan mm. katkaisijoilla, kuormanerottimilla ja maadoituserottimilla, jolloin 

verkkoa pystytään käyttämään turvallisesti ja saadaan tarvittaessa erotettua tiettyjä 

osia verkosta sekä muutettua verkon kytkentää.  

 

 

Kuva 5. Muuntamon keskijännitepuoli (ilmaeristeinen kojeisto)  
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Kuva 6. AHXAMK-WP -kaapelin kutistepäätteet asennettuna 

 

 

Kuva 7. AHXAMK-WP -kaapelin kulmapistokepäätteet asennettuna 
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7 JAKOKAAPIT 

 

Jakokaapit jakavat sähkön sähkönkuluttajille. Jakokaappiin tuodaan sähkö muunta-

mosta, tai toisesta jakokaapista haaroittamalla. Jakokaappi on varustettu varokekytki-

millä tai jonovarokekytkimillä, jotka toimivat jakokaapista lähtevien kaapeleiden su-

lakesuojana. Syöttökaapelit liitetään suoraan kiskostoon tai varokkeeseen ja liittymis-

kaapelit asennetaan varokkeisiin kytkentäkuvien mukaisesti. Liittymis- ja haaroitus-

johtimien sulakesuojauksella muodostetaan selektiivinen PJ -maakaapeliverkko. 

 

        

Kuva 8. Ensto Kabeldon jakokaappi       Kuva 9. Ensto Rapid jakokaappi 

 

        

Kuva 10. Ensto Kabeldon sisältä             Kuva 11. Ensto Rapid sisältä          
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8  MAAKAAPELEIDEN ASENNUS 

 

Kaapeleita asennettaessa kaivantoon tulee kaapelikaivannon pohja tasata ja tarvitta-

essa levittää kaapelin alle pohjahiekoitus ja suodatinkangas.  

Kaapelit suositellaan asennettavaksi vähintään 0,7 m syvyyteen. Ellei tarvittavaan sy-

vyyteen päästä kaapeli suojataan tarpeen mukaan suojakouruilla, -levyillä tai asenne-

taan suojaputkeen riippuen asennussyvyydestä, sijoituspaikan vaatimuksista tai kaa-

pelin tärkeydestä. Kaapeleita asennettaessa on otettava huomioon kaapelin pienin sal-

littu taivutussäde, vetovoimat ja käsittelylämpötila, jottei kaapeli vaurioidu. 

 

Kaapelikaivantoa täytettäessä kaapelin päälle tehdään ensin suojatäyttö hienolla maa-

aineksella (n.30 cm), jonka jälkeen kaivantoon asetetaan varoitusnauha osoittamaan 

kaapelin sijaintia. Lopuksi kaivanto täytetään täyttömaalla.  

8.1  Kaapelityypit 

Pienjännite maakaapeloinnissa käytetään pääsääntöisesti 4-johdinkaapelia, jossa on 

alumiinijohtimet ja PEX-eristys. Kaapeli on tavallisesti tyyppiä AXMK ja poikkipinta-

aloina käytetään 16-240mm2. Kaapeli sisältää kolme vaihejohdinta ja PEN-johtimen. 

 

Kaapelin värijärjestelmä:  

L1= ruskea  

L2= musta  

L3= harmaa    Kuva 12. AXMK- kaapeli (Sähkötarvikkeet 

PEN-johdin= keltavihreä   www-sivut) 
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Keskijännite maakaapeloinnissa käytetään kaapelia, jossa on kolme vaihejohdinta yh-

teen kerrattuna.  

 

 

 

 

 

Kuva 13. AHXAMK-WP -kaapeli (HeadPower -verkkoportaali) 

 

Yhden vaihejohtimen rakenne: 

 

1 Johdin  Tiivistetty pyöreä alumiinijohdin, vesitiivistys pulverilla 

2 Johdinsuoja Puolijohtava muovi 

3 Eristys  PEX-muovi 

4 Hohtosuoja  Puolijohtava muovi ja puolijohtava paisuva nauha 

5 Kosketussuoja Alumiini-/muovilaminaatti 

6 Vaippa  Musta PE -muovi 
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9  PYLVÄSNOUSUT 

9.1  Pienjännitepylväsnousu 

PJ -pylväsnousulla tarkoitetaan maakaapelia, joka syöttää AMKA -ilmalinjaa. Syöttö-

kaapeli tulee muuntamon PJ -puolelta, tai jakokaapilta ja se viedään ylös pylvääseen 

ja kytketään AMKA -linjaan. Kaapelin päähän kutistetaan pääte, joka estää kosteuden 

menemästä kaapeliin. Kaapelin alapää suojataan kourulla ja kaapeli kiinnitetään pyl-

vääseen kohokiinnikkeillä. Pylväälle kaivetaan tarvittaessa myös maadoituselektrodi 

ja se viedään ylös pylvääseen ja kytketään PEN -johtimeen. Maadoituselektrodin ala-

päähän asennetaan suojaputki.  

 

      

 Kuva 14. PJ -pylväsnousun alaosa               Kuva 15. PJ -pylväsnousun yläosa 
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9.2  Keskijännitepylväsnousu 

KJ -pylväsnousulla tarkoitetaan maakaapelia, joka tulee yleensä muuntamolta ja syöt-

tää 20 kV ilmalinjaa. Kaapeliin tehdään päätteet, jonka jälkeen ne asennetaan päätete-

lineeseen. Kaapeli kiinnitetään pylvääseen kohokiinnikkeillä ja kaapelin alapäähän 

asennetaan kouru kaapelin suojaksi. Päätetelineestä kytketään johtimet ilmalinjaan. 

Kytkentätyö voidaan tehdä joko katkotyönä tai jännitetyönä. Katkotyönä tehtävässä 

kytkennässä johtimet on tehtävä jännitteettömäksi ja ne on työmaadoitettava. Jännite-

työnä tehtävässä kytkennässä tulee kytkentätyön tekijällä olla riittävä ammattitaito ja 

työhön soveltuva jännitetyökoulutus sekä tarvittavat jännitetyövälineet ja suojavarus-

teet. 

 

 

Kuva 16. KJ -pylväsnousu 
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10  TYÖTURVALLISUUS 

 

Asennustyöt tehdään turvallisten asennustapojen mukaisesti noudattaen voimassa ole-

via lakeja ja standardeja. Sähköalan standardit, erilaiset asennustavat ja -menetelmät 

muuttuvat ja kehittyvät koko ajan, joten ammattitaidon ylläpitäminen on erittäin tär-

keää. Verkostourakoitsija huolehtii oman henkilöstönsä riittävästä ammattitaidosta 

mm. erilaisilla kursseilla ja täydennyskoulutuksilla.  

10.1  Kortit 

Verkostoasentajalta tavallisesti vaaditut kortit, jotka tulee olla työmaalla aina mukana: 

 

 Sähkötyöturvallisuuskortti 

 Työturvallisuuskortti 

 Tieturva 1 -kortti 

 Tulityökortti 

 Ensiapukortti  

 Henkilökortti 

10.2  Työkalut, varusteet ja laitteet 

Työkalujen, varusteiden ja laitteiden on täytettävä soveltuvien eurooppalaisten, kan-

sallisten tai kansainvälisten standardien vaatimukset niiltä osin kuin standardeja on 

olemassa. 

 

Esimerkkejä työkaluista, varusteista ja laitteista: 

- eristävät saappaat, käsineet ja suojakengät  

- silmien tai kasvojen suojaimet  

- päänsuojaimet 

- sopivat suojavaatteet eristävät matot, työtasot ja telineet  

- eristävät joustavat ja jäykät suojamateriaalit 

- eristetyt ja eristävät työkalut 

- käyttö- ja ohjaussauvat 

- lukot, varoituskilvet ja merkit 
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- jännitteen koettimet ja jännitteen ilmaisujärjestelmät 

- kaapelien paikantamisvälineet 

- työmaadoitusvälineet 

- suojukset, liput, tuet 

 

Työkaluja, varusteita ja laitteita tulee käyttää valmistajan tai toimittajan antamien oh-

jeiden ja/tai opastuksen mukaan. 

(SFS 6002 4.6 Työkalut varusteet ja laitteet) 

10.3  Sähköalan ammattihenkilö 

”Riittävän ammattitaitoiseksi valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työ-

kokemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyötä katsotaan se, joka on mainittuihin 

töihin opastettu ja joka on: 

 

1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden 

kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

 

2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut 

kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 

 

3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan 

aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen 

sähkötöissä; 

 

4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulu-

tuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai 

 

5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.” 

(Sähköturvallisuuslaki 1355/2016, 73§) 
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10.4  Opastettu henkilö 

”Opastetulla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei tarvitse olla sähköalan koulutusta 

tai työkokemusta, mutta jonka sähköalan ammattihenkilö on opastanut tekemään tie-

tyssä laitteistossa määrätyn toimenpiteen. Opastaminen voidaan antaa myös vastaa-

vissa olosuhteissa, joissa käytännön toimenpide on tarkoitus tehdä. Työharjoittelija tai 

juuri tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on sähköalan koulutusta ja/tai työkokemusta, 

mutta joka ei vielä täytä itsenäiseen työhön kykenevän ammattihenkilön vaatimuksia, 

saa sähkötöiden johtajan harkinnan mukaan tehdä sähkö- ja käyttötöitä sähköalan am-

mattihenkilön riittävässä valvonnassa.”  

(Sähköala www-sivut) 

10.5  Maakaapelin asentaminen kaivantoon 

”Maakaapelin asentaminen kaivantoon on sähkötyötä, jota suorittavan toiminnanhar-

joittajan palveluksessa on oltava sähkötöiden johtaja. Ilman omaa sähkötöiden johtajaa 

maanrakennusurakoitsija voi asentaa maakaapelia kaapelikaivantoon sähköurakoitsi-

jan välittömässä valvonnassa, jolloin kaapelin sijoitus ja asennus on valvottava työ-

maalla.” 

(Sähköala www-sivut) 

10.6  Pylvästyöskentely 

Pylvästyöskentelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta, eikä töitä suositella teh-

täväksi yksin. Pylvästyöskentelyssä on aina käytettävä asianmukaisia turvallisia työ-

vaatteita, jalkineita ja käsineitä. Ennen pylvääseen kiipeämistä on varmistuttava, ettei 

pylväs ole laho ja upotussyvyys on riittävä. Pylvään ollessa kalliolla varmistutaan, että 

kallioraudat ovat tukevasti kiinnitetty kallioon sekä pylvääseen. Tiedostetaan pyl-

väässä olevat johtimet esim. jännitteinen suurjännitelinja tai pylvääseen nousevat kaa-

pelit. Tarkistetaan pylväsvyön ja pylväskenkien asianmukainen kunto. Pylvääseen kii-

vettäessä on käytettävä pylväsvyön hihnalenkkiä, joka viedään pylvään ympäri ja kiin-

nitetään huolellisesti vyössä olevaan lenkkiin. Kiivettäessä pylvääseen, jossa joudu-

taan ohittamaan jokin este, on suositeltavaa käyttää kahta hihnalenkkiä, siten että toi-

nen kiinnitetään esteen yläpuolelle ennen kuin toinen irrotetaan.  

(Sähköinfo. Verkostoasentajan työsuojeluopas) 
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10.7  Työskentely jännitteettömänä 

Tärkeimmät turvallisuustoimenpiteet, jotka on tehtävä seuraavassa järjestyksessä, ellei 

ole perusteltua syytä poiketa niistä. Näin varmistetaan, että työkohde pysyy jännitteet-

tömänä työn aikana. 

 

- täydellinen erottaminen 

- jännitteen kytkemisen estäminen 

- laitteiston jännitteettömyyden toteaminen 

- työmaadoittaminen 

- suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta 

 

Valtuutuksen työn aloittamiseen antaa sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö työ-

suorituksesta vastaavalle henkilölle. Työhön osallistuvan henkilön pitää olla ammatti-

taitoinen, opastettu tai ammattihenkilön valvoma.  

(SFS 6002:2015, 6.2 Työskentely jännitteettömänä) 

10.8  Jännitetyö 

Jännitetyössä noudatetaan Suomessa EN standardin vaatimusten lisäksi Suomessa 

käytössä olevia vaatimuksia, joita on esitetty sähkötyöturvallisuus standardin 6002 

velvoittavassa liitteessä Y. Mikäli vaatimukset ovat ristiriidassa, noudatetaan Suo-

messa käytössä olevia kansallisia vaatimuksia. 

 

Jännitetyön tekemisen aikana työntekijät ovat kosketuksessa paljaiden jännitteisten 

osien kanssa tai ulottuvat jännitetyöalueelle joko kehonsa osilla tai käsittelemillään 

työkaluilla, varusteilla tai laitteilla. 

 

Ammattihenkilöille tai opastetuille henkilöille on järjestettävä erityinen koulutusoh-

jelma, jonka avulla he saavuttavat ja pystyvät säilyttämään valmiuden tehdä jännite-

työtä. Koulutuksen ja harjoittelun pitää vastata töitä, joita koulutuksen jälkeen tehdään, 

tai jos itse työ on erilaista sen pitää perustua samoihin periaatteisiin. Valmius tehdä 

eritasoisia jännitetöitä voidaan osoittaa jännitetyötodistuksella. 

(SFS 6002:2015, 6.3 Jännitetyö) 
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10.8.1 Jännitetyömenetelmät 

Nykyisin on olemassa kolme yleisesti hyväksyttyä jännitetyömenetelmää riippuen 

työskentelyetäisyydestä ja toimenpiteistä, joilla estetään sähköiskun ja oikosulun syn-

tyminen. 

 

Sauvamenetelmä – työskentely turvallisella etäisyydellä  

Työntekijä pysyy määrätyllä etäisyydellä jännitteisistä osista ja tekee työnsä käyttä-

mällä eristäviä sauvoja. 

 

Eristävien käsineiden käytön menetelmä  

Työntekijän kädet on suojattu sähköisesti eristävillä käsineillä ja mahdollisesti eristä-

villä hihnoilla. Työntekijä tekee työnsä suorassa mekaanisessa kosketuksessa jännit-

teisiin osiin 

 

Jännitetyö kohteen potentiaalissa  

Työntekijä tekee työn sähköisessä kosketuksessa jännitteisiin osiin niin, että hänet on 

siirretty eristävin välinein kohteen potentiaaliin ja riittävästi eristetty ympäristöstä. 

 

Työsuorituksesta vastaavan henkilön tehtävät:  

Työsuorituksesta vastaavan henkilön pitää selvittää sähkölaitteiston käyttöä valvovalle 

henkilölle tiedot työstä ja työkohteen sijainnista, jossa työ tehdään. Ennen töiden aloit-

tamista työntekijöille on selvitettävä työn sisältö, turvallisuustoimenpiteet, jokaisen 

henkilön tehtävät sekä käytettävät työkalut ja laitteet. Työsuorituksesta vastaava hen-

kilö harkitsee työn aikana työaleen ympäristöolosuhteiden vaikutukset ja ottaa ne huo-

mioon. Luvan työn aloittamiseen työntekijöille saa antaa vain työsuorituksesta vas-

taava henkilö. Työn lopussa työsuorituksesta vastaava henkilö tiedottaa sähkölaitteis-

ton käyttöä valvovalle henkilölle vaaditulla tavalla.  

(SFS 6002:2015, 6.3 Jännitetyömenetelmät) 
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11  YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli saada TLT- Connectionin verkostoasentajille asennusohjeet maa-

kaapeliverkon rakentamisen eri osa-alueista. Alalla on korkeat laatuvaatimukset, joten 

asennusohjeet toimivat hyvänä apuna, jotta laatuvaatimuksiin päästään ja asennustyöt 

tehdään turvallisesti sekä määräystenmukaisesti. 

  

Työskentelen TLT- Connectionilla verkostoasentajana ja tein asennusohjeita töiden 

ohessa. Monet asiat tulivat eteen käytännön asennustyötä tehdessä, joka helpotti oh-

jeiden laatimista. Esimiehiltä ja työnjohdolta sekä muilta yrityksessä työskenteleviltä 

verkostoasentajilta sain arvokasta tietoa, jotka pystyin kirjaamaan asennusohjeisiin.  

Lisäksi HeadPowerin -verkkoportaalista oli todella paljon apua, sillä sieltä löytyi erit-

täin kattava määrä ohjeita sekä rakennekuvia. Tiedon hakeminen oli ajoittain haasta-

vaa, sillä monet verkostoalan käytännöt ovat ns. hiljaista tietoa. 

 

Asennusohjeista on varmasti monelle kokeneemmallekin asentajalle hyötyä, sillä sen 

avulla pystyy helposti varmistamaan asioita. Erityisen hyödyllisiä ne ovat uusille asen-

tajille, jotka ovat olleet alalla vasta vähän aikaan tai niille, joilla ei ole vielä kertynyt 

lainkaan työkokemusta. Ohjeista saa hyvän käsityksen maakaapeliverkon rakentami-

sen eri vaiheista ja vaadituista rakenteista. Ohjetta on tarkoitus päivittää tarvittaessa ja 

sitä pidetään ajan tasalla, jos määräyksissä tai asennustavoissa tulee muutoksia.  

 

Asennusohjeet rajattiin luottamukselliseen liitteeseen TLT- Connectionin omaan käyt-

töön ja tämän julkisen version tarkoituksena on antaa lukijalle yleisellä tasolla käsitys 

sähköverkosta sekä tarkemmin maakaapeliverkon rakentamiseen liittyvistä asioista. 
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