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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kaapelisuojauksen standardisoinnin ja 

käyttämisen ohjeistuksen historia. Sääntöjen ja suositusohjeiden historiaa selvit-

tämällä pyritään saamaan käsitys, miten säännöstö ja ohjeistus on muodostunut 

sekä miten niistä on tullut vuosien saatossa moneen paikkaan omia ohjeistuksia.  

Aihe opinnäytetyöhön lähtee eri työryhmien tarpeesta saada perustietoa kaape-

lisuojauksen standardeista ja ohjeistuksista. Tiedon kerääminen aiheeseen on 

hankalaa, koska kirjallisuutta ei juurikaan ole olemassa. Osa tiedoista on saatu 

vuosien saatossa alan asiantuntijoiden tapaamisten ja keskustelujen myötä. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mistä ja kenen tekemänä ohjeis-

tuksia ja standardeja löytyy rakentamiseen ja tarvikkeiden laatuvaatimuksille. 

Sähkö- ja televerkkojen rakennuttaminen on muuttunut paljon viime vuosikym-

meninä. Vanha malli, missä sähkö- tai televerkon omistajilla oli omat kaivinkoneet 

ja asentajat on poistunut ja tilalle ovat tulleet ulkopuoliset urakoitsijat.  Suunnitel-

miin kirjatun tiedonlähteen merkitys on kasvanut, koska kaapelisuojauksien teki-

jät eivät usein ole sähköalan yrityksiä, vaan ne pelkästään tekevät suunnitelmien 

mukaisesti maanrakennustyökohteet.  

Opinnäytetyöhön sisältyy myös suunnittelemani asennus- ja käyttösuositusoh-

jeistus erikoisvahvoille Rocky PE -suojaputkille, joiden käyttökohteena on erityi-

sen vaativat asennus- ja käyttöolosuhteet. Tällä hetkellä näille erikoisvahvoille 

suojaputkille ei ole olemassa ohjeistusta Suomessa.   
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2 KAAPELISUOJAUKSEN LAATUMÄÄRITTEIDEN HISTORIA 

2.1 Sähköturvallisuuden historia 

Kaapelien suojaus maan alle putkella tai kourulla on osa sähköturvallisuutta. Tä-

män vuoksi vaatimus oikealle ohjeistuksen käytölle ja tuotteiden laatutasolle on 

tärkeää sähköverkossa. Myös tele- ja tietoliikennekaapeleiden oikea suojaami-

nen antaa turvaa kyseiselle kaapeliverkolle ja tietoliikenneyhteyksille.  

Suomen osalta sähköturvallisuuden historia alkaa vuonna 1902, kun laki sähkö-

laitoksista valon synnyttämistä tahi voimansiirtoa varten tuli voimaan. Laissa pe-

rusajatus on tänä päivänä edelleenkin sama, vaikka uudistuneita painoksia on 

tullut, viimeisin niistä on sähköturvallisuuslaki vuodelta 2016. (Sähköturvallisuus-

laki 1135/2016.) 

Sähkölaki ei määrää mitään teknisiä ominaisuuksia tarvikkeille, mutta antaa mää-

ritteet sille, mitä säädöksiä pitää noudattaa sähköasennuksissa ja mitä kaapeli-

suojuksien suunnittelu ja asentaminen on. Suomessa kaapeleiden suojaamisen 

teknisten ohjeiden tekeminen on jäänyt eri toimijoille, joiden osuutta tässä työssä 

käsitellään. 

Kaapelisuojuksien kehittäminen ja tuotteiden laatuvaatimuksien tarve ilmeni, kun 

maan alle asennettavien kaapeleiden määrä lisääntyi ja kaapeleiden rakenne al-

koi vaatia suojausta määrätyissä asennus- ja käyttöolosuhteissa. Muoviputkien 

käyttö alkoi yleistyä 1960 luvulla ja muoviputkien järjestelmällinen standardisointi 

aloitettiin. Näistä on muodostunut myös ensimmäiset maan alle asennettavien 

putkien kaapelisuojastandardit Suomessa 1990. 

2.2 Suomen Sähkölaitosyhdistys ry 

Sähkölaitosyhdistys ry perustettiin vuonna 1926 sähköä tuottavien ja jakavien 

sähkölaitosten yhteistyö- ja etujärjestöksi. Sähkölaitosyhdistys aloitti tutkimustoi-

minnan vuonna 1937. ”Propagandaosasto” perustettiin ensin edistämään sähkön 

käyttöä, mutta sotien aikaan ja sen jälkeen sitä tarvittiin sähkön säästämiseen. 

Sähkölaitosyhdistyksellä ja sen asiantuntijoilla on oma vaikutus ensimmäisiin 

sähköalan määräyksiin. (Sener ry 2021.) 
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Vuonna 1996 Sähkölaitosyhdistyksen nimeksi tuli Sähköenergialiitto ry Sener, 

mutta osa yhdistyksestä liittyi muiden energia-alojen toimijoiden kanssa Energia-

teollisuus ry:ksi. Sähköenergialiitto ry Sener on vuodesta 2005 lähtien ollut pel-

kästään sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja 

opetuksen edistämisen yhdistys, joka toimii oman varallisuuden tuoton avulla. 

(Sener ry 2021.) 

2.3 Sähkötarkastuskeskus 

Viranomaisvalvontaa hoidettiin yhdistyspohjaisesti vuosina 1928-1994; ensin 

Sähkötarkastuslaitos ry:ssä ja vuodesta 1980 Sähkötarkastuskeskuksessa. Säh-

kötarkastuslaitos julkaisi ensimmäiset sähköturvallisuusmääräykset vuonna 

1974, mutta näissä ei vielä ollut mainintaa maan alle asennettavien putkien luo-

kituksista. (Tukes 2002.) 

Kaapelisuojausohjeistuksen historian lähtökohtana voidaan pitää vuonna 1987 

julkaistua Sähkötarkastuskeskuksen tiedonantoa T 76-87 (Liite 1). Siinä käsitel-

lään ensimmäistä kertaa Suomessa metallivaipattomien kaapeleiden asenta-

mista maahan tai veteen ja niiden suojaamista lujuusluokitetuilla muoviputkilla. 

Tässä tiedonannossa esiintyy ensimmäisen kerran tulevan standardin ohjeistuk-

sen käyttöön tulevat kirjaimet A, B, C ja D, joilla merkitään kaapelisuojien luoki-

tukset ja putkien rengasjäykkyysominaisuus. Tiedonannossa viitataan Suomen 

Sähkölaitosyhdistys ry:n verkostosuositukseen RK 1:81, missä mainittiin tulevan 

kaapelisuojastandardin mukaiset tuotteet. Tiedonannon seuraavassa eli vuoden 

1994 versiossa Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A2 -94: Rakennusten sähkö-

asennukset viitataan jo valmistuneeseen SFS 5608 standardiin. (Nurmi 2021.)  

2.4 Tukes 

Turvatekniikan keskus eli Tukes perustettiin vuonna 1995. Silloisen Sähkötarkas-

tuskeskuksen valvonta ja tekninen tarkastustoiminta erotettiin eri organisaatioi-

hin. Vuonna 2010 nimi muuttui Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi, kun toimialoja 

tuli lisää. Tukes on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palve-

luiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. (Tukes 2021.)  
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Tukes osallistuu komiteatyöhön ja standardien valmisteluun. Näin ollen Tukes on 

mukana SESKO ry:n SK 64 pienjännitesähköasennukset komitean asennusstan-

dardien valmistelussa. (Valkeinen & Huurinainen 2021). 

Tukesin tämän hetkinen rooli kaapelisuojatuotteiden testaus- ja tarkastuspalve-

luissa on tuotteiden markkinavalvonta. Sähkötuotteet ryhmä valvoo myynnissä 

olevien tuotteiden turvallisuutta ja teknistä luotettavuutta ja se on tällä hetkellä 

Tukesin tärkein rooli kaapelisuojaustuotteiden osalta. Kenttävalvontaa tehdään 

tarpeen mukaan, kuten muutakin asennustyövalvontaa. Tukesin sähköturvalli-

suusvalvonta perustuu lainsäädännön ja alan standardien noudattamisen valvon-

taan. (Valkeinen & Huurinainen 2021.) 

2.5 SESKO ry 

SESKO lyhennettä on käytetty ensimmäisen kerran vuonna 1954, kun Suomen 

sähköinsinööriliiton Suomen sähköteknillinen standardisoimiskomitea otti sen 

käyttöön. Virallisesti lyhenne liitettiin komitean sääntöihin vasta vuonna 1963. 

Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1965 komitea lakkautti itsensä ja sen tilalle pe-

rustettiin toimialayhteisö SESKO ry eli Suomen Sähköteknillinen Standardoimis-

yhdistys ry, Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening rf. Perustajajäse-

ninä oli 13 sähköalan yhdistystä. Perustamiskirjan allekirjoittajina olivat Suomen 

Sähköinsinööriliitto ry, Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ja Suomen Sähköteolli-

suusyhdistys ry. (SESKO 2021b.) 

SESKO on maamme sähköteknisen alan standardointijärjestö. Sääntöjensä mu-

kaan SESKO osallistuu alansa kansainväliseen (IEC) ja eurooppalaiseen 

(CENELEC) yhteistyöhön Suomen edustajana sekä saattaa tämän työn tulokset 

kansallisiksi SFS-standardeiksi. Lisäksi SESKO osallistuu eräisiin sertifiointijär-

jestelmiin. (Liite 2.) 

SESKO ry:n hallitus on asettanut kansallisia standardointikomiteoita eli SK-komi-

teoita Suomen kannalta merkittävimmille alueille. Nämä komiteat laativat sähkö-

alan SFS-standardit sekä osallistuvat alan kansainväliseen työhön. SK-komiteat 

ovat pysyviä elimiä, jotka koostuvat nimetystä puheenjohtajasta ja sihteeristä 

sekä mukaan ilmoittautuneista jäsenistä. SK-komiteoiden toimialaan kuuluu ta-

vallisesti yksi tai useampia IEC-/CENELEC-komiteoiden seurantaryhmä. 
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Standardointikomiteoihin ja -seurantaryhmiin osallistuminen on mahdollista kai-

kille halukkaille. Kaapelisuojausasioita käsitellään komiteassa SK 23A Johtotiet. 

(Vesa 2021.) 

SESKO ry:llä on merkittävä rooli kaapelisuojauksen standardisoinnin historiassa. 

Suomen Sähkölaitosyhdistys ry ja Sähkötarkastuslaitos laittoi alulle säännöstön 

valmistelun, kun maakaapelointi yleistyi ja kaapelityypit alkoivat muuttua Euroo-

passa jo aiemmin käyttöön otetuiksi metallivaipattomiksi kaapeleiksi. Tämän ta-

kia SESKO ry energiakaapelikomitea SK 20 päätti perustaa työryhmän laatimaan 

standardia kaapelisuojuksista 1980-luvun puolivälissä, jotta tämän tyyppisten 

kaapeleiden suojaaminen saisi sähköturvallisuuden kannalta oikeat ohjeet. Tuol-

loin ei ollut kansainvälistä eikä pohjoismaista esikuvaa käytettävissä. Näin syntyi 

suomalaiskansallinen standardi, joka sittemmin julkaistiin vuonna 1990 nimellä 

SFS 5608, Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat, Rakenne 

ja koestus. Tämä standardi on ollut käytössä Suomessa tähän päivään asti kaa-

pelisuojaputkien laatuvaatimuksia määriteltäessä. (Nurmi 2021.) 
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3 TUOTESTANDARDIT 

3.1 Standardisointi  

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista ja niiden kirjaamista lop-

putuotteeseen eli standardiin. Standardit on luotu helpottamaan viranomaisten, 

elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardeilla lisätään tuotteiden yhteen-

sopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan 

kotimaista ja kansainvälistä kauppaa. (YTL ry 2021.) 

On olemassa asennus- ja tuotestandardeja. Tuotestandardilla määritellään tuot-

teen tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset, asennusstandardilla määritel-

lään tuotteen käyttämisen ja asentamisen laatuvaatimukset. Yleensä puhutaan 

standardeista eikä tuote- ja asennusstandardia erotella. Suomessa käytettävistä 

standardeista vastaa SFS ry -lukuun ottamatta sähkö- ja telealaa, joiden standar-

disoinnista vastaa SESKO ry. (SFS ry 2021.) 

3.2 Standardi SFS 5608 

SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelinsuojukset ja varoitusnauhat. Rakenne 

ja koestus - standardi on ensimmäinen kaapelisuojuksia koskeva tuotestandardi 

Suomessa. Standardi tuli voimaan vuonna 1990, ja sen jälkeen se on ollut pe-

rusta kaapelisuojausohjeistuksen tekemiselle. Standardi sisältää PVC- ja PE- 

putket sekä kaapelikourut ja se mukailee pitkälti vastaavia yleisiä muoviputkis-

tandardeja, joista on otettu teknisiä ominaisuuksia tähän standardiin. (SFS 5608 

1990.) 

Standardin SFS 5608 kaapelisuojaputkien luokituksia määriteltäessä yksi tär-

keimmistä testausstandardeista on vuonna 1987 julkaistu testausstandardi SFS 

3433 Muoviputket. Rengasjäykkyyden määritys relaksaatiomenetelmällä. Tästä 

standardin valmistelusta vastasi Muoviteollisuus ry. Tämän standardin rinnalle 

valmistui kansainvälinen ISO 9969:2016 Thermoplastics pipes -- Determination 

of ring stiffness eli Kestomuoviputket rengasjäykkyyden määritys testausstan-

dardi vuonna 2007 ja se korvasi SFS 3433 standardin. Tällä testillä määritellään 

kaapelisuojaputken tärkeä ominaisuus, jossa testataan putken rengasjäykkyys 
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ominaisuutta kN/m2. Saatu tulos ilmoitetaan SN-luokkana mikä on myös putken 

lujuusluokka. (SFS 5608 1990.) 

Standardi SFS 5608 kumottiin vuonna 2016, jolloin Suomessa otettiin käyttöön 

virallisesti eurooppalaiset standardit, jotka koskivat maan alle asennettavia kaa-

pelisuojaputkia. Tilalle tulleessa standardissa SFS-EN 61386-24 putkien puris-

tuksenkestävyyden mittaustapa ja luokitus poikkesi paljon SN-luokituksen käy-

töstä. SESKO:n kutsui koolle komitean SK 23A, joka totesi huomattavan eron 

mittaustavassa putkien puristuslujuuden N- ja SN-luokituksen välillä. Näin ollen 

vastaavuustaulukkoa ei pystytty tekemään luokituksien välillä niin, että se olisi 

voitu liittää lisäohjeeksi. Tästä seurasi päätös, että myös standardia SFS 5608 

voidaan käyttää edelleenkin putkien vaatimusten standardina. Asiasta tuli 

SESKO:n verkkosivuille virallinen tiedote. (Liite 3.) 

Tämä oli hyvä ratkaisu, sillä olisi ollut kohtuutonta ryhtyä muuttamaan kaikkia 

Suomessa valmistettavien putkien luokituksia ja ohjeistuksia niin, että niissä olisi 

käytetty vain eurooppalaisia standardeja. Tämän suuruinen asennusohjeiden 

muutosprosessi vaatisi siirtymäaikaa ainakin vuoden, että ohjeistuksen käyttöön-

otto olisi sujuvaa. 

3.3 Standardi SFS-EN 61386-24 

SFS-EN 61386-24 Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 24: Maahan 

asennettavien asennusputkijärjestelmien erityisvaatimukset- standardi poikkeaa 

hyvin paljon SFS 5608 standardista, koska se perustuu asennusputkijärjestel-

mien standardiin. Standardissa viitataan monessa kohtaa esikuvastandardiin 

SFS-EN 61386-1. (SFS-EN 61386-24 2011.)  

Tästä standardista on tekeillä uusi versio, sitä käsitellään kohdassa 6.3. Ohjeis-

tuksien kannalta tärkeää tuoteominaisuutta eli putken rakennejäykkyyden mittaa-

mista määritellään puristuslujuusmittauksella ja tulos ilmoitetaan N-arvona. Pu-

ristustestin suurinkaan luokka 750 N ei vastaa Suomessa käytössä olevien ohjei-

den minimivaatimuksia kaikille kerrosrakenteisille putkille ja siksi Suomessa saa-

daan tämän rinnalla käyttää SFS 5608 standardia kuten luvussa 3.2 mainittiin. 

(Liite 3.)   
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3.4 Standardi SFS-EN 50520 

SFS-EN 50520:2020: en Cover plates and cover tapes for the protection and lo-

cation warning of buried cables or buried conduits in underground installations, 

suojalevyt ja suojanauhat maan alle asennettujen kaapeleiden ja johtojen su-

ojaamiseen- standardi on pelkästään englanninkielinen, suomennos ei ole viral-

linen. Tässä standardissa on vaatimukset suojalevyjen ja nauhojen ominaisuuk-

sille. Vaatimukset koskevat vahvempia suojanauhoja kuin mitä paljon käytetyt 

muovikalvosta valmistetut varoitusnauhat ja verkot ovat. Tämän standardin mu-

kaisia vahvempia suojanauhoja ja suojalevyjä ei ole aiemmin Suomessa ollut 

käytössä, sen vuoksi niiden käytön ohjeistus uupuu lähes kokonaan. Suojanauha 

on vahvempaa eli se antaa myös suojaa ja varoitusnauha vain varoittaa. Suoja-

nauhaa on käytössä Suomessa, mutta suojalevyjä ei. Suojanauhaa käytetään 

yleensä silloin, kun halutaan vahvempaa varoitusnauhaa, mikä kestää hieman 

mekaanista rasitusta. (SFS-EN 50520 2020.) 

Varoitusnauhojen standardi SFS-EN 12613:2021, Plastics warning devices for 

underground cables and pipelines with visual characteristics käsittää yleisesti 

käytössä olevien ohuiden varoitusnauhojen ja suojaverkkojen laatuvaatimukset. 

3.5 Standardi SFS 7505 

SFS 7505:2020 Maahan asennettavat muoviset kaapelikourut, rakenne ja tes-

taus- standardi valmistui vuonna 2020. Tämä standardi on tehty perustuen SFS 

5608 standardin kaapelikouruja käsittelevään osaan. Suomeen sen tekemisen 

mahdollisti se, että vastaavaa EN standardia ei ole.  

Standardi määrittelee Suomessa käytettävien kaapelikourujen tekniset vaatimuk-

set. Tässä uudessa standardissa suurin muutos entiseen on se, että kaapeli-

kourun sisämitta ilmoitetaan tuotteen nimessä niin, että tuotteen käyttöominai-

suus on selkeämpi. (SFS 7505 2020.) (Kuvio 1 ja Kuva 1) 



16 

 

 

Kuvio 1. Kaapelikourun sisämitan määritys (Pipelife Finland Oy 2021) 

 

 

Kuva 1. Kaapelikourun standardinmukainen nimi 

3.6 Tanskan, Ruotsin ja Norjan käytössä olevat kaapelisuojastandardit 

Pohjoismaiset olosuhteet ovat olleet perusta sille, että omia standardeja on tehty 

eikä eurooppalaisia standardeja siksi ole otettu käyttöön Pohjoismaissa. Kun ver-

rataan Pohjoismaiden vastaavan aikakauden standardeja, on oletettavaa, että 

yhtenäinen näkemys on otettu muista samaan aikaan ilmestyneistä muoviputkis-

tandardeista kaapelisuojaputkien standardiin. Kaapelisuojaputkille on tehty omia 

luokituksia, koska asennussyvyydet ovat pienemmät kuin muilla putkilla. 

Ruotsi ja Tanska käyttävät samoja standardeja: 

Kabelskyddsrör för kraftkabel: kvalitetsfordringar och provningsmetoder: SPF 

verksnorm 5200-standardi, jonka on laatinut teollisuusyhdistys Sveriges Plastför-

bund (SPF) yhteistyössä Ruotsin testaus- ja tutkimuslaitoksen (SP) ja Sähköliiton 
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kanssa. Tämä standardi perustuu asennusstandardiin EBR KJ 41 ja se sisältää 

lisäksi tyyppihyväksyttyjä tai sertifioituja muoviputkien normaaleja laatuvaatimuk-

sia. (SPIF 2021.) 

Asennusstandardi EBR Kabelförläggning max 145 kV - KJ 41:15 - standardi kä-

sittelee maadoitettujen kaapelien asennusta ja rakenteita, joiden nimellisjännite 

on enintään 145 kV, sekä liitoksia ja päätteitä enintään 24 kV: n jännitteille. Tätä 

julkaisua tekee Energiföretagen Sverige teollisuusorganisaatio, jossa on jäse-

nenä lähes 400 yritystä, jotka tuottavat, jakavat, myyvät ja varastoivat energiaa. 

(Energiföretagen 2021.) 

SS 4241437 Kabelförläggning i mark, utgåva 6 - standardi koskee suurjän-

niteasennuksia. (SIS 2021).  

Näissä kaikissa standardeissa luokituksien ilmoittamiseen käytetään eri kirjain-

yhdisteitä kertomaan, mitä kyseessä oleva putkiluokitus kestää ja mihin käyttö-

tarkoitukseen se on (Kuvio 2). Ruotsalaisella luokituksella olevia putkia käytetään 

jossain määrin myös Suomessa. Huomioitavaa on kuitenkin, että Ruotsissa on 

eri standardi rengasjäykkyyden mittaamiseen.  

Soveltuvin osin käytetään standardia EN 61386–24, joka on siis sama kuin Suo-

messakin käytössä oleva.  

Norjassa käytetään tuotestandardia prNS 2967 Cable ducts of plastics with 

smooth solid wall pipe ja NS 2968 Cable ducts of plastics with structured wall. 

Asennusohjeita Norjassa on lähinnä kaapelisuojavalmistajilla.  

Kuvio 2. Ruotsalaiset luokitukset kaapelisuojaputkille (Pipelife Sverige 2021) 
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3.7 Euroopassa käytössä olevat kaapelisuojastandardit 

Euroopassa on sama tilanne kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa eli eri 

mailla on omia standardeja käytössä. Tämä johtuu siitä, että ohjeistukset ovat 

alkaneet muodostua ennen Euroopan unionin muodostumista.  

Ensimmäinen Suomessa julkaistu maan alle asennettavia putkistoja koskeva eu-

rooppalainen standardi on vuonna 1994 julkaistu SFS-EN 50086-2-4 Asennus-

putkijärjestelmät, maahan asennettavien asennusputkijärjestelmien erityisvaati-

mukset- standardi. Tämä jäi kuitenkin virallisesti ottamatta käyttöön monessa eu-

rooppalaisessa maassa niin kuin Suomessakin, koska mailla oli jo omia kansalli-

sia standardeja ja ohjeita. Suomessa otettiin käyttöön edellisessä kappaleessa 

mainittu SFS 5608 standardi vuonna 1990.  

SFS-EN 50086-2-4 – standardi oli huonosti soveltuva maan alle tehtäviin asen-

nuksiin, koska sen sisältö perustui rakennuksen sisäpuolisia asennusputkia kos-

kevaan SFS-EN 50086-1- standardiin. Syy tähän oli se, että putkien lujuusvaati-

mukset olivat huomattavasti erilaisemmat kuin muissa samaan aikaan maan alle 

asennettavien putkien standardeissa. Tämä on saattanut olla myös esteenä 

osassa Euroopan maita sille, ettei standardia otettu käyttöön.  

Tämä standardi uudistui vuonna 2004, jolloin siitä tuli kaapelinsuojaputkia kos-

keva SFS-EN 61386-24 Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 24: 

Maahan asennettavien asennusputkijärjestelmien erityisvaatimukset- standardi. 

Tämän standardin esikuva on samaan aikaan uudistunut sähköasennusputkijär-

jestelmien standardi SFS-EN 61386-1. Tässä uudistuksessa kaapelisuojaputkille 

tuli puristuslujuuden mittaukseen oma menetelmä, jossa luokitukset ilmoitetaan 

N-luokkana. Kuten kohdassa 3.2 mainittiin suurinkaan N-luokka määrätyissä ko-

koluokissa ei vastaa Suomessa asetettuja vaatimuksia putkien lujuudelle.  Tä-

män vuoksi Suomen putkiteollisuus ole vielä ottanut käyttöön tuotteiden valmis-

tuksessa näitä luokituksia. Lisäksi Suomessa N-luokan putkille ei erikseen ole 

asennusohjeistusta. 
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4 OHJEISTUS SUOMESSA  

4.1 Ohjeistuksen kohteet 

Ohjeistuksia kaapelisuojauksen tekemiseen on monella eri toimijalla ja ne perus-

tuvat lähestulkoon aina standardimukaisiin tuotteisiin ja asennusstandardeihin tai 

-suosituksiin. Standardeja sähköasennuksiin valmistelee vain toimialayhteisö 

SESKO ry. Yrityskohtaisia asennusohjeita on verkonomistajayrityksillä, jotka ra-

kentavat tai rakennuttavat maan alle putkistoja ja kaapelisuojauksia. 

Kaapelisuojausohjeistus on pääosin tehty tele- ja pienjännitesähköasennuksiin. 

Kaupungeilla on omia ohjeistuksia rakentamiseen ja yleensä putkitukset tehdään 

rakennesuositusten mukaan yhteisrakentamisena isommissa projekteissa, mutta 

verkonomistajat määrittelevät käytettävät putkilaadut ja määrät. Keskijännitekaa-

peleita koskeva asennusohjeistus on Energiateollisuus ry:llä. 

Suurjännitekaapeleiden asentaminen maan alle on myös lisääntynyt paljon mm. 

tuulipuistojen ja taajamarakentamisen yhteydessä, mutta eri maasto-olosuh-

teissa tapahtuviin asennuksien suojauksiin ohjeistus on vielä aika vähäistä. SFS 

6001 Suurjännitesähköasennukset -julkaisu käsittelee kaapelisuojausta koh-

dassa NA.6.2.5 Kaapelien asentaminen ja siinäkin viitataan SFS 6000-8-814 

kohtaan. Suurjänniteverkkoa omistavilla tahoilla on omia kaapelisuojaus ohjeis-

tuksia. (SFS-käsikirja 600-1-2 2017, 301.) 

4.2 Infra RIL 

RIL on rakennetun ympäristön toimialan diplomi-insinöörien ja teekkareiden 

vuonna 1934 perustettu valtakunnallinen järjestö. RIL täydennys kouluttaa ja jul-

kaisee alan ohjeita ja käsikirjoja. RIL valvoo jäsentensä etuja ja kehittää heidän 

ammattitaitoansa ja edistää aktiivisesti koko alan toimintaedellytyksiä. Toimialan 

osia ovat mm. rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka sekä kiinteistöala. 

(RIL ry 2021.) 

Infra RIL ei ole julkaissut omaa kaapelisuojausohjeistusta, mutta suunniteltaessa 

syvemmälle maahan asennettavia, esimerkiksi yli 20kV kaapelointityötä varten 

putkistoja voidaan käyttää osana ohjeistusta RIL 77-2013 Maahan ja veteen 
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asennettavat kestomuoviputket asennusohjeet -julkaisua, jossa käsitellään oh-

jeistusta syvemmälle asennukseen sekä suuremmille putkikokoluokille, mitä ei 

kaapelisuojausohjeissa esiinny. (RIL ry 2021). 

4.3 Rakennustieto Oy, Infra RYL 

Rakennustietosäätiö RTS sr perustettiin vuonna 1972.  Suomen Arkkitehtiliitto 

antoi RT-kortiston ja Rakennusmestarien Keskusliitto Helsingin Rakennuskes-

kuksen säätiön peruspääomaksi. (Rakennustieto 2021). 

Helsingin Rakennuskeskus oli maailman toiseksi vanhin rakennuskeskus. Se pe-

rustettiin vuonna 1932 Helsingin pysyväisen rakennusainenäyttelyn nimellä. RT-

kortisto syntyi vuonna 1942 tyydyttämään sodan aiheuttaman jälleenrakennuk-

sen standardisoinnin ja ohjeistuksen tarvetta. Perustamisestaan lähtien säätiö on 

vastannut rakennusalan ohjeiden julkaisemisesta ja rakennuskeskustoiminnasta 

Suomessa. Liiketoimintaansa varten säätiö perusti 1974 Rakennuskirja Oy:n, ny-

kyiseltä nimeltään Rakennustieto Oy:n. Yhtiön tehtäväksi tuli Rakennustietosää-

tiön toiminta-ajatuksen mukaisesti kirjojen ja tietotuotteiden kustantaminen sekä 

rakennustarvikenäyttelyn toiminnasta vastaaminen. (Rakennustieto 2021.) 

Rakennustieto Oy julkaisuissa kaapelisuojaputkia on käsitelty Infra RYL Infrara-

kentamisen yleiset laatuvaatimukset Maa-, pohja- ja kalliorakenteet: 2018 julkai-

sussa luvuissa seuraavasti: 

• 16520 Ratarakenteiden alitukset (Rakennustietokauppa 2021) 

• 33115 Sähköverkon maakaapelit (Rakennustietokauppa 2021) 

• 33114 Televerkon maakaapelit (Rakennustietokauppa 2021) 

• 33110 Maakaapelit (Rakennustietokauppa 2021) 

• 33651 Valaistuksen maakaapelit (Rakennustietokauppa 2021) 

Nämä julkaisut sisältävät asennus- ja käyttösuosituksia sekä viittaavat käytettyi-

hin standardeihin ja määräyksiin. 
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Julkaisuissa on nyt tällä hetkellä menossa päivitys. Sitä valmistelee työryhmä 

TK409 Infra RYL Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet ja sen suunniteltu valmistumi-

nen on vuoden 2021 aikana. (Rakennustieto 2021.) 

4.4 SFS-käsikirja 600  

SESKO ry vastaa SFS-käsikirja 600 sisällöstä. 

Käsikirja koskee pienjännitesähköasennuksia, joiden nimellisjännite on korkein-

taan 1000 V vaihtojännitettä tai 1500 V tasajännitettä. Käsikirjan uusimassa jul-

kaisussa SFS 6000-8-814:2017 Täydentävät vaatimukset, Kaapelien asentami-

nen maahan tai veteen- kohdassa ohjeistetaan maan alle asennettavien kaape-

leiden suojaamista. Kirjan muutamissa muissa kohdissa annetaan erityisohjeita, 

mutta niissäkin viitataan kohtaan 814. (SFS-käsikirja 600-1-2 2017, 301.)  

Käsikirjan kohdassa 8-814 esitetään vaatimukset maahan tai veteen asennetta-

vien kaapeleiden valintaan, asentamiseen ja suojaamiseen. Tämä kohta on läh-

tökohtana kaikkiin Suomessa tehtyihin ohjeisiin. Kohdassa esitetään putkituksille 

vähimmäisvaatimus asennussyvyyksistä taulukolla 814.1 Ilman metallista koske-

tussuojaa olevan maakaapelin suojaus eri asennussyvyyksillä. (SFS-käsikirja 

600-1-2 2017, 304.)   

Tähän taulukkoon 814.1 on tehty SESKO ry toimesta korjaava lause, missä eu-

rooppalaisten standardien sijaan voidaan käyttää myös kumottua kansallista 

standardia SFS 5608. Taulukon uusittu versio on esitetty Verkon rakennuttaja- ja 

verkostourakointipäivät tapahtumassa 26.11.2019 SESKO:n esitysmateriaalissa. 

(Liite 4.) 

4.5 Energiateollisuus ry 

Kun Sähköenergialiitto ry yhdistyi muiden energia-alojen toimijoiden kanssa, 

aloitti Energiateollisuus ry toiminnan vuoden 2005 alussa. Energiateollisuus ry 

edustaa energia-alan yrityksiä sekä niitä sähköalan yrityksiä, jotka tuottavat, 

hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä. Energiateollisuus ry palvelee suomalaisia 

energiayhtiöitä tarjoamalla koulutusta sekä viestintä- ja tietopalveluita. 
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Kaapelisuojausasiassa Energiateollisuus ry:llä on ollut myös iso rooli, kuten 

SESKO:lla, koska se on tuonut ohjeistuksen keskijännitealueen kaapeleiden suo-

jauksesta 0,4 kV - 45 kV alueella.  

Energiateollisuus ry omistaa vuonna 1989 perustetun Adato Energia Oy:n, joka 

vastaa palveluliiketoiminnasta Energiateollisuus ry:ssä. Se tarjoaa suomalaisille 

energiayhtiöille koulutusta sekä viestintä- ja tietopalveluita. Lisäksi se vastaa 

myös kaapelisuojausohjeistuksesta. (Adato Energia Oy 2021.)  

Energiateollisuus ry julkaisee verkostosuositusohjetta, joista viimeisin versio on 

Verkostosuositus RK 1 16 Maakaapeliverkon rakentamisen vaatimukset 0,4 kV - 

45 kV.  Suosituksen on laatinut Adato Energia Oy:n työryhmä. Verkostosuositus 

sisältää ohjeita jakeluverkon maakaapelointiin, reitti- ja työnsuunnitteluun, kaa-

pelien valintaan, sijoittamiseen ja käytännön asennuksissa huomioon otettaviin 

tekijöihin. (Adato Energia Oy 2021.) 

4.6 Head Power Oy 

HeadPower Oy on perustettu vuonna 2001. Se on Suomen suurin yritys, joka 

kehittää sähköverkko-, kaukolämpö-, tietoliikenne- ja vesihuoltosektoreille työka-

luja ja palveluita rakennus- ja ylläpitotöiden tekemisen helpottamiseksi. Omista-

jina ovat Korpelan Voima 16%, STUL 41%, Fincopower 43% osuuksilla. Henki-

löstöä yrityksellä on 40 ja päivittäisiä ohjelmistojen käyttäjiä on yli tuhat.  

HeadPower Oy:n palvelut tehostavat verkkoyhtiöiden ja heidän yhteistyökump-

paneidensa toimintaa ja sen laatua edistyksellisillä ja digitaalisilla tuotteilla. 

(HeadPower Oy 2021).  

HeadPower tekee sähköverkkoa varten työkaluja, jotka tehostavat suunnittelua 

sekä helpottavat rakentamistyön tilaamista sekä työvaiheiden dokumentointia. 

Tuotteiden käyttäminen mahdollistaa omien resurssien ohjauksen sekä maasto-

suunnittelutyön ja rakennuttamisvalvonnan ostamisen yhtiöiden ulkopuolisilta ta-

hoilta. Tietoliikenneverkon rakentajien ja rakennuttajien käyttöön tarkoitetut tuot-

teet auttavat nopean ja luotettavan tietoliikenneverkoston toteutuksen. (HeadPo-

wer Oy 2021.) 



23 

 

HeadPower ohjeistuksien ajanmukaistamiseen ja kehittämiseen on olemassa toi-

mialakohtaisia ohjausryhmiä. Esimerkiksi sähköverkko toimialan rakentamisen 

ohjausryhmässä on edustajia verkko- ja urakointiyhtiöistä, tukkuliikkeistä ja 

muista alan järjestöistä. Sähköverkon rakentamisen ohjeistus on koottu Vakiora-

kenteet -tuotteeseen, josta löytyy kattavat ohjeet ilma- ja maakaapeliverkkojen 

rakentamiseen. Ohjeet sisältävät esim. kaapelinsuojauksen sekä yhteisrakenta-

misen, jossa mm. käsitellään kaapelisuojaputkien etäisyysvaatimuksia kaivan-

noissa. (Laitinen 2021.) 

4.7 Muita ohjeistuksia 

Kaupungeilla ja kunnilla on maanrakentamiseen omia ohjeistuksia, jotka koske-

vat kaapelisuojaputkien asentamista maan alle. Niitä ei ole tässä työssä huomi-

oitu. 

Muita ohjeita, joissa on erityismääräyksiä kaapelisuojaukseen: 

• Väylävirasto: Yleisohje johdoista ja kaapeleista Ratahallintokeskuksen 

alueella (Väylävirasto 2021) 

• Väylävirasto: Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 2018 (Väylävirasto 2021). 

• Traficom: Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ve-

sialueella (Traficom 2021) 

• Traficom: Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden 

merkitseminen (Traficom 2021) 
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5 OHJEISTUS VERKON OMISTAJILLA JA RAKENNUTTAJILLA 

5.1 Ohjeistuksen tarve  

Sähkö- ja televerkkojen omistajilla on kaapelirakentamiseen omia määräyksiä ja 

suosituksia. Omistussuhteet ovat alan 120 vuoden historian aikana muuttuneet 

paljon. Sähköverkkojen omistajuus on säilynyt paljolti paikallisilla verkkoyhtiöillä, 

mutta puhelinverkot ovat siirtyneet suurelta osin isojen omistajien hallintaan. Ny-

kyisin rakennetaan alueellisia tietoliikenne kuituverkkoja, joiden omistusta on 

myös paikallisilla omistajilla. 

Kun standardisointi laajeni koskemaan maan alle asennettavia kaapelisuojia, te-

kivät tuotteiden valmistajat asennus- ja käyttöohjeita. Nykyään verkkoyhtiöillä ja 

urakoitsijoilla on omia ohjeistuksia, jolloin tuotteiden valmistajien ohjeet koskevat 

vain pääosin tuotteen ominaisuuksia. 

Seuraavassa on esimerkki suomalaisen sähköverkon ja televerkon edustajien 

kommenteista vanhoista toimintatavoista sekä nykyinen tapa toimia kaapelisuo-

jauksen verkonrakennuksessa. Nämä verkonomistajat toimivat paljon taajamara-

kentamisessa. 

5.2 DNA 

DNA syntyi hieman ennen 2000-luvun taitetta. Vuonna 1999 perustettiin silloisen 

Finnet-ryhmän puhelinyhtiöiden laajentamiseksi kolme matkaviestinnän yhteis-

työyhtiötä. Näistä yhtiöistä syntyi eri vaiheiden kautta konsernin matkaviestinlii-

ketoiminnan yhtiö DNA Finland Oy. Omistajina oli alkuvaiheessa noin 40 suoma-

laista puhelinyhtiötä. Valmistelut uuden valtakunnallisen matkapuhelinpalvelun 

avaamiseksi tehtiin vuoden 2000 aikana. Verkko avattiin ja DNA-liittymien myynti 

alkoi helmikuun 2001 alussa. (DNA Oyj 2021.) 

DNA muuttui matkaviestinoperaattorista merkittäväksi tietoliikennealan toimijaksi 

vuonna 2007. Nykyinen DNA-konserni aloitti toimintansa 1.7.2007, kun DNA 

Oy:n liiketoiminnot ja kuuden puhelinyhtiön liiketoiminnot yhdistettiin. Yhtiöön tuli 
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matkaviestinliiketoiminnan ohelle vahva kiinteän verkon liiketoiminta, joka sisäl-

tää puheen, datan, kaapeli-tv:n ja turvallisuuspalvelut sekä kodeille että yrityk-

sille. (DNA Oyj 2021.) 

DNA:n aloittaessa toiminnan sen omistukseen jäi iso määrä ennen vuotta 2000 

rakennettuja eri puhelinyhtiöiden maakaapeli- ja ilmajohtoverkkoja. Eri puhelin-

laitoksilla oli ollut omat tapansa rakentaa verkostoa ja ennen 2000-lukua ei ollut 

käytössä sähköisiä tallennusjärjestelmiä verkon sijainnin tallentamiseen. Maan 

alle tehdyt putkitukset ja asennukset olivat yleensä puhelinyhtiöissä tehty hyvin, 

koska asennukset teetätettiin yrityksen omilla asentajilla. Puhelin- ja televerkko-

jen paikantamiset olivat käsin piirretyissä kuvissa 1980-luvulle asti, sen jälkeen 

on siirrytty vähitellen sähköiseen tallennukseen. Kun verkkotietoja muutettiin säh-

köiseen muotoon tai tehtiin uusia suunnitelmia, oli huomattava, että vanhat suun-

nitelmat ja tiedot pitivät hyvin paikkansa. (Lounasvaara 2021.) 

Kuten sähköalalla, on puhelinalallakin käytetty myös ensimmäisenä kaupunkialu-

eella betonikanaalia tai kanaaliputkea verkonrakennukseen. 1980 -luvulla siirryt-

tiin käyttämään suojaamisessa muoviputkea. 1990-luvulla puhelin- ja teleasen-

nuksien suojaamisessa tai varausputkituksissa käytettiin standardin mukaista pu-

naista muoviputkea (Kuva 2.) Ohjeistus putkien käytöstä on alun perin tullut val-

mistajilta ja niitä on noudatettu vielä 2000-luvullakin. (Lounasvaara 2021.) 

Kun asennustoimintaa alettiin kilpailuttaa useammalla urakoitsijalla, tuli tarve 

myös ohjeistaa asennuksia. 2000-luvulla syntyi nykyinen toimintamalli, jossa käy-

tetään HeadPower -ohjeistusta ja -järjestelmää. HeadPower on tehnyt yhteis-

työssä suurimpien tietoliikenneoperaattoreiden kanssa ohjeistuksen telealalle. 

Näin ollen urakoitsijoiden on helpompi toimia, kun käytetään samaa ohjeistusta 

ja samalla varmistetaan laadun säilyminen verkon rakentamisessa. DNA:lle 

suunnittelua tekevät valitsevat järjestelmästä sopivimman ohjeen kulloiseen 

asennukseen. Ohjeen myötä kohteen rakentajalla on tiedossa sopiva vakiora-

kenne työn alkaessa. Verkon omistajalle tämä on kustannustehokas tapa toimia 

laajallakin alueella ja se takaa laadukkaan lopputuloksen. (Lounasvaara 2021.) 
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Kuva 2. Tele- ja tietoliikenneputket ovat väriltään punaisia 

5.3 Vantaan Energia 

Vantaan Energia aloitti toiminnan vuonna 1910 nimellä Osakeyhtiö Malmin Säh-

kölaitos. Nimi muuttui vuonna 1966 Helsingin Ympäristön Sähkölaitos Oy:ksi ja 

vuonna 1972 Vantaan Sähkölaitos Oy:ksi ja edelleen vuonna1996 Vantaan Ener-

gia Oy:ksi. Vuonna 2007 syntyi Vantaan Energia Sähköverkot Oy, joka huolehtii 

Vantaan sähköverkkojen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Yhtiö on 

täysin Vantaan Energia Oy:n omistama. (Vantaan Energia 2021.) 

Sähkönjakelussa kaapeleiden putkitus alkoi yleistyä 1980-luvulla. Vaativia tai ra-

kentamista helpottavia paikkoja putkitettiin, mutta varaputkien paikkoja ei maas-

tokarttoihin merkitty systemaattisesti, joten niiden löytäminen on ollut hankalaa 

myöhempää käyttöä varten. Hieman ennen 2000-luvun vaihdetta putkitusta on 

alettu käyttämään enemmän, kun kaikki sähkökaapelointi ryhdyttiin tekemään 

maan alle. Tästä muodostui nykyinen käytäntö, jossa kaikki taajama-alueen kaa-

peloinnit putkitetaan. (Kuva 3.) Näistä on myös paikannuskartat sähköisessä 

muodossa, joten varaputkitukset löytyvät hyvin maastosta. (Välimäki 2021.) 

Kaupunki toimii yhteisrakentamisen koordinaattorina, kun suunnitellaan uuden 

alueen rakentamista tai vanhan alueen saneeraamista. Kaupunki asentaa sähkö- 

tai energialaitoksen määrittelemät putkistot rakennettavalle alueelle. Muutoin yh-

teisrakentamista on vähäisessä määrin vain teleoperaattoreiden kanssa.    
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Ohjeistuksena käytetään HeadPower - ohjeistusta. Tällä varmistetaan, että jokai-

nen urakoitsija asentaa putkistot samalla tavalla ja vaadituilla tarvikkeilla. Järjes-

telmän kautta ne liitetään sähköisiin paikannusjärjestelmiin, jolloin tulevien suun-

nitelmien ja laajennuksien tekeminen on helpompaa. (Välimäki 2021.) 

 

Kuva 3. Sähkökaapeli suojaputken tunnistaa keltaisesta väristä 
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6 UUDET TUOTESTANDARDIT  

6.1 Standardien valmisteluprosessi 

Vuonna 1961 perustettu European Committee for Standardization, CEN on EU- 

ja EFTA-maiden standardisointijärjestöjen yhteistyöelin, johon Suomi kuuluu. Sa-

mat eurooppalaiset standardit ovat voimassa kaikissa CEN:n jäsenmaissa, sillä 

CEN:n jäsenmaat ovat velvoitettuja vahvistamaan kaikki eurooppalaiset standar-

dit kansallisesti ja kumoamaan niiden kanssa ristiriidassa olevat standardit. 

CEN:n julkaisemista standardeista käytetään tunnusta EN. Niistä noin 30 pro-

senttia perustuu maailmanlaajuisiin ISO standardeihin. (SFS Ry 2021.) 

EN-standardit valmistellaan IEC:ssä tai CENELEC:ssä, joihin jokainen maa voi 

esittää ehdotuksiaan tarvittavista IEC- tai EN-standardeista. Suomalainen yritys 

voi tehdä sähköalalla SESKO:lle tai muoviputkijärjestelmistä Muoviteollisuuslii-

tolle ehdotuksen standardista, joka haluttaisiin kansainväliseksi tai eurooppa-

laiseksi standardiksi. (Vesa 2021.) 

SESKO osallistuu ja vastaa CENELECin EN-standardien valmistelusta ja vahvis-

taa ne sellaisinaan kansallisen standardin asemaan SFS-EN-standardeina. Kan-

sallisia suomalaisia SFS standardeja tehdään niin, että niistä informoidaan muita 

EU-maita Vilamoura-menettelyllä. Tällöin CENELEC:in teknillinen komitea voi ot-

taa halutessaan projektin omaan työohjelmaansa.  Vaikka CENELEC:in tasolla 

ei olisi kiinnostusta EN-standardille voivat halukkaat CENELEC:in jäsenmaat 

osallistua suomalaisen standardin laadintaan. Tätä Vilamoura-menettelyä käytet-

tiin, kun tehtiin uusi kourustandardi SFS 7505, kohta 3.4. (Vesa 2021.)  

6.2 Uusien standardien muutos käynnistyy 

Vuonna 2017 julkaistiin Suomessa kaapelisuojausta koskevat tuotteiden vaati-

muksia käsittävät standardimuutokset, jolloin SFS 5608 -standardista siirryttiin 

SFS-EN 61386-24 -standardiin. Valmistusteknisesti olisi pystytty tekemään uu-

den standardin mukaisia tuotteita, mutta ominaisuuksia verrattaessa varsinkin 

kerrosrakenteisien putkien kokoluokan suurentuessa rakenne heikentyy niin pal-

jon, että putket eivät kestä Suomen asennusohjeistuksen mukaista asentamista. 
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Suomessa valmistauduttiin ottamaan käyttöön uuden standardin mukaiset luoki-

tukset. Samalla kuitenkin selvisi, että CENELEC:llä oli valmisteilla uusi kaapelin-

suojaputkia koskeva standardi prEN 50626-1. Uutta standardia valmisteltiin, 

koska SFS-EN 61386-24 -standardi viittaa monessa kohdassa asennusputkien 

standardiin SFS-EN 61386-1:seen. Valmistelussa oleva standardin prEN 50626-

1 sisältö näyttää vastaavan kuitenkin paljon vaatimusten osalta aiempaa standar-

dia. 

Suomessa käytettäviin kaikkiin kaapelisuoja putkilaatuihin uuden standardiluoki-

tuksien tuominen näytti mahdottomalta ja muutosprosessi keskeytettiin, koska 

valmisteilla oli standardin toinen osa, prEN 50626-2.  Uudessa osassa eritellään 

myös raaka-aineet ja SN -luokat ovat mukana ilmoittamassa rengasjäykkyysar-

voa.      

6.3 Standardien prEN 50626-1 ja prEN 50626-2 valmistelu 

CENELEC:n työryhmän CLC/TC213/WG4 valmistelu uusien kaapelisuoja stan-

dardien osalta oli siinä vaiheessa, että ne tulivat julkiseen kommentointiin vuoden 

2020 aikana. Suomessa standardit on julkaistu SESKO:n lausuntopyyntöluettelo 

2020/7:ssa. Näissä luetteloissa esitellään kansallisella lausuntokierroksella ole-

vat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotuk-

set. Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat Suomessa maksuttomia ja ne 

toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia standardeihin on mahdollista 

kommentoida lähettämällä viestiä SESKO:lle. (SESKO 2021a.) 

Standard prEN 50626-1 Conduit systems buried underground for the protection 

and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 1: 

General requirements. Maan alle upotetut johtojärjestelmät eristettyjen sähkö-

kaapeleiden tai tietoliikennekaapeleiden suojaamiseksi ja hallitsemiseksi - Osa 

1: Yleiset vaatimukset. Standardi on vain englanninkielinen ja suomennos ei ole 

virallinen.  

Muutama asia standardin sisällöstä: 

• Käsittää kerrosrakenteiset kaapelisuojaputket 
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• Nykyisen SFS-EN 61386-24 korvaava standardi, sisällöltään samankaltai-

nen  

• Puristuslujuus ilmoitetaan N luokkana 

• Ei raaka-ainevaatimuksia 

• Ei käyttöiän minimivaatimusta 

• Iskulujuusvaatimus eri kuin SFS-EN 61386-24 standardissa 

Standard prEN 50626-2 Conduit systems buried underground for the protection 

and management of insulated electrical cables or communication cables - Part 2: 

Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) or Unplasticized poly(vinyl chloride) 

(PVC-U) conduit systems - Requirements for solid wall conduits, fittings and the 

system used in special applications. Maan alle haudatut johtojärjestelmät eristet-

tyjen sähkökaapeleiden tai tiedonsiirtokaapeleiden suojaamiseksi ja hallitse-

miseksi - Osa 2: Polyeteeni (PE), Polypropeeni (PP) tai Polyvinyylikloridi (PVC-

U) Kiinteäseinäiset putkijärjestelmät - vaatimukset putkille, liitoksille ja erikoisso-

velluksissa käytettäville järjestelmille. Standardi on vain englanninkielinen ja suo-

mennos ei ole virallinen. 

Muutama asia standardin sisällöstä: 

• Käsittää kiinteäseinäiset eli massiivirakenne kaapelisuojaputket 

• Raaka-aine vaatimuksen mukaan luokitellaan min. käyttöikä 

• Tiiviysvaatimukset liitoksille 

• Rengasjäykkyys SN luokituksena  
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7 YLI STANDARDIN VAATIMUSTASO 

7.1 Vaativat kohteet  

Maakaapeliverkkoa rakennetaan yhä enemmän vaativiin maasto-olosuhteisiin ja 

erikoisiin rakenteisiin. Tämä on lisännyt vaatimustasoa myös kaapelisuojaputken 

osalle. Nykyinen ohjeistus käsittelee pääosin kaapelisuojausta vakiorakenteisilla 

tie- ja katuosuuksilla. Tämän takia tuli tarve käyttää vahvempirakenteisia suoja-

putkia, tähän malli tuli Ruotsista. 

Ruotsissa on käytössä hieman heikommat kaapelisuojaputken yleiset luokitukset 

johtuen rakennustavasta. Siksi siellä on käytössä ollut lisäksi pitempään erikois-

vahvat kaapelisuojaputket.  

Erikoisvahvojen kaapelisuojaputkien käyttämisen malli tuli Ruotsista Suomeen 

noin 6 vuotta sitten. Suomessa on käytetty ruotsalaisia tuote- ja asennusstandar-

deja, tai sovellettu niitä Suomen olosuhteisiin.  

Tähän työhön liittyen on Suomeen tehty oma käyttösuositusohje valmistajan eli 

Pipelife Finland Oy:n toimesta erikoisvahvoille PE -suojaputkille.  

Ohjeistuksen tekemistä osiltaan helpotti se, että tulevaan standardiin prEN 

50626-2 tulee tuotteelle peruslaatuvaatimukset valmiina.  Näiden lisäksi tehtiin 

Suomen vaatimustasoa palvelevat vaatimusohjeet, joilla tämän erikoisvahvan 

putken käyttämisen suunnittelu helpottuu. 

7.2 Erikoisvahva PE -suojaputki Rocky 

Pipelife Finland Oy:n valmistama erikoisvahva PE -suojaputki tunnetaan merkillä 

Rocky. Tuotetta on kahta eri lujuusluokkaa, SN16/SRS ja SN64/SRE. Suojaputki 

on tuotteena vastaava kuin Ruotsissa jo aiemmin markkinoille tulleet SRS ja 

SRE- tyypin putket.  

Erikoisvahvalle PE -suojaputkelle tyypillisin ominaisuus on se, että vaikka luoki-

tuksen SN16 putkella on sama rengasjäykkyys kuin nykyisellä peruskaapelin 

suojaputkella on sen lujuus ja kestävyysominaisuus kuitenkin huomattavasti pa-

rempi sen rakenteen ansiosta. Esimerkiksi: kivi tai maahan tunkeutuva esine voi 
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aiheuttaa peruskaapelisuojaputken rikkoontumisen, mutta Rocky - putki kestää 

huomattavasti suuremman mekaanisen rasituksen. Vahvempi SN64 - putki on 

niin luja rakenteelta, että se antaa myös suojaa konekaivuuta vastaan. Lisäksi 

maan alle asennettava keltainen putki erottuu selkeästi värinsä takia vesijohto-

putkista kaivuutöissä. (Kuva 4.) 

 

 

Kuva 4. Rocky. maan alle asennettavan putken väri on keltainen 

7.3 Erikoisvahva Rocky PE - suojaputki, ohjeistus. 

Tähän opinnäytetyöhön liittyen olen tehty erikoisvahvalle Rocky PE - kaapelin-

suojaputkelle käyttö - ja asennusohjeistuksen.  

Ohjeistuksen tarkoitus on olla esikuvana myös tuleville virallisille ulkopuolisen yh-

teisön tai yrityksen tekemille ohjeille. Ohjeistusta varten on tehty Pipelife Finland 

Oy:n toimesta testausta niin laboratoriossa kuin maastossa. (Liite 5.)  
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8 POHDINTA 

Maakaapelointia on tehty viime vuosina paljon, koska säävarman verkon raken-

taminen on laissa velvoitettu. Lisäksi käyttöiän vuoksi on jo paljon uusittavaa 

verkkoa ja tämän takia on myös uusittavia kaapelisuojauksia sekä varaputkituk-

sia. Uusia kaupunginosia rakennetaan jatkuvasti, joten maan alle tullaan upotta-

maan lähivuosina paljon putkia ja kaapeleita. On hyvä tietää kaapelisuojauksen 

historia ja missä ohjeistuksia on koska se on oleellinen osa suunnittelua. 

Yhdestä suositusohjeesta on muodostunut 40 vuoden aikana useampia ohjeita. 

Eri alueilla on vaatimuseroja samojen kaapelointien suhteen. Olisiko yksi yhte-

näinen ohjeistus kaapelisuojaputkien asentamiseen nykyvaatimuksilla hyvä rat-

kaisu. Tässä asiassa voisi kunnat, kaupungit sekä verkonrakennukseen liittyvät 

päätoimijat olla isossa roolissa, koska he rakennuttavat oman alueen infran tai 

ainakin antavat luvan rakentaa omistaessaan maa-alueet tai sähkö- ja televerkot. 

Työn tarkoituksena on kertoa, mitkä tahot ovat kaapelisuojauksen ohjeistuksien 

tekemiseen vaikuttamassa ja siinä onnistuttiin. Tulevat sähkö- ja televerkkojen 

rakentajat ja suunnittelijat saavat tästä työstä tietoa, mistä ohjeistuksia löytyy ja 

miten ne ovat muodostuneet. Ohjeistuksien sisältöä tässä työssä ei käsitelty.   

 

.  
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