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Tiivistelmä
Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja kartoittaa Carunalle erilaisia kosketussuo-
jattuja kaapelityyppejä sekä uusia työmenetelmiä pienjänniteverkon maakaapelointia
varten. Metallisen maadoitettavan kosketussuojauksen toimintaa ja hyötyjä on myös
tutkittu. Työssä tehdään eri ratkaisuista teknis–taloudellinen tarkastelu tulevaa
rakentamiskonseptin käynnistämistä silmällä pitäen.

Kosketussuojattuja kaapelityyppejä tarkastellaan kolmen eri parametrin avulla,
joita ovat turvallisuus, käytettävyys ja hinta. Pienjänniteverkon maakaapeloinnissa
nykyisin käytettyjä ja uusia työmenetelmiä tutkitaan pilottiprojekteista saatujen
tulosten avulla sekä yleisellä tasolla. Työssä selvitetään myös matalamman 30 cm:n
asennussyvyyden vaikutusta yhteisrakentamishankkeiden toteutumiseen. Tutkimus-
osa toteutetaan haastattelemalla Carunan henkilöstöä ja sidosryhmiä, joihin kuuluvat
urakoitsijat Eltel Networks Oy ja Netel Oy, kaapeleita ja tarvikkeita toimittava SLO
Oy sekä vaipaneheysmittauksia tekevä Tampereen teknillinen yliopisto.

Matalampi 30 cm:n asennussyvyys, kosketussuojattu kaapelityyppi ja vahvennet-
tu suojanauha muodostavat yhdessä kustannuksiltaan edullisemman kaapeliverkon
kallioiseen maastoon kuin syvempi 70 cm:n oja sekä AXMK–kaapeli. Pienjännitever-
kon uusi rakentamistapa sopisi mainiosti myös tonttiosuuksien tekemiseen, jolloin
kustannushyötyjen lisäksi maanrakennuksesta aiheutuisi pienempiä ympäristöhait-
toja. Tämän johdosta asiakastyytyväisyys paranee. Matalamman asennussyvyyden
koetaan myös edesauttavan yhteisrakentamishankkeiden toteutumista.
Avainsanat kosketussuojattu sähkökaapeli, metallinen maadoitettava kosketussuoja,

maakaapelointi, pienjännite, sähkönsiirtoverkko, yhteisrakentaminen
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Abstract
Objective of this thesis is to examine and research different types of shielded power
cables and new work techniques for underground cabling of low-voltage network.
The functionalities and benefits of grounded metallic screen have also been studied.
Technical and economic review is being made in this thesis based on different solutions.

Shielded power cable types are examined with three different parameters which are
safety, usability and price. The current and new working techniques for underground
cabling of low-voltage network are being studied based on the results from the pilot
projects and on a general level. The impact of a lower installation depth of 30 cm
on the implementation of joint construction projects is also studied. The research
part of this thesis is carried out by interviewing Carunas staff and interested groups
including contractors Eltel Networks Oy and Netel Oy, cable and accessories supplier
SLO Oy and Tampere University of Technology.

A combination of lower installation depth of 30 cm, shielded power cable and
enhanced protective band is more profitable to construct than using deeper installation
depth of 70 cm and AXMK cable if the terrain is rocky. The new construction
technique of the low-voltage network would also be suitable for trenching on the
customer’s plots. In addition to cost benefits, new excavation working techniques
would cause less environmental hazards than the current methods. As a result,
customer satisfaction improves. The lower installation depth also enables joint
construction projects.
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Symbolit
F maadoituksen topologiasta riippuva kerroin
I virta (A)
IE maavirta
IF vikavirta vauriokohdassa
IK vuotovirta kaapelin vaipassa
R resistanssi (Ω)
RF vikakohdan resistanssi
RK ulkovaipan eristysresistanssi
U jännite (V)
UE maadoitusjännite
Um maksimijännite
U0 vaihejännite
Z impedanssi (Ω)
ZE maadoitusimpedanssi
◦C lämpötilaa kuvaava celsiusaste

Lyhenteet
AC vaihtovirta (alternating current)
AMCMK alumiinijohtiminen muovieristeinen kosketussuojattu pienjännitekaapeli
AMKA pienjänniteriippukierreilmakaapeli
APAKM alumiinijohtiminen paperieristeinen kosketussuojattu pienjännitekaapeli
AXAMK alumiinijohtiminen PEX–eristeinen alumiinisella kosketussuojalla

varustettu pienjännitekaapeli
AXCMK alumiinijohtiminen PEX–eristeinen kosketussuojattu pienjännitekaapeli
AXMK alumiinijohtiminen PEX–eristeinen pienjännitekaapeli
EMC sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility)
DC tasavirta (direct current)
KJ keskijännite
MCMK kuparijohtiminen muovieristeinen kosketussuojattu pienjännitekaapeli
N nollajohdin (neutral)
PE suojajohdin (protective earth)
PEN yhdistetty suojamaadoitusjohdin
PLKVJ öljypaperieristeinen kosketussuojattu pienjännitekaapeli
PJ pienjännite

Kaapelieristeet

EPR eteenipropeenikumieriste (ethylene–propylene rubber)
PE kestomuovinen polyeteenieriste (thermoplastic polyethylene)
PVC polyvinyylikloridi
PEX ristisilloitettu polyeteenieriste (XLPE cross–linked polyethylene)



1 Johdanto

Diplomityön tausta
Tähän asti Carunan pääpainopiste maakaapelointien osalta on ollut laajamittaisen
sähkönjakelun kannalta kriittisissä keskijänniteverkoissa. Caruna onkin nyt siirty-
mässä sähkönsiirron toimitusvarmuuden parantamisessa seuraavaan vaiheeseen eli
pienjänniteverkon kaapelointiin. Uusi PJ–verkon kaapelointihanke on käynnistymässä
keväällä 2018, missä maakaapeloidaan jäljellä olevat ilmajohdot ensin taajamissa ja
sitten haja-asutus alueilla. Taajamissa maakaapeloitavaa verkkoa on jäljellä noin 4200
km, josta 3000 km on PJ–verkkoa ja 1200 km on KJ–verkkoa. Ennen hankkeen laaja-
mittaista käynnistämistä yhteisrakentamista pilotoidaan kuntien ja teleoperaattorien
kanssa kolmella alueella: Hyvinkäällä, Inkoossa ja Riihimäellä.

Näillä alueilla pilotoidaan samalla kosketussuojattua pienjännitekaapelia sekä
runkojohtona että asiakkaan tonttiosuudella. PJ–verkon maakaapeloinnissa on tähän
saakka käytetty nelijohdinkaapelia tyypiltään AXMK, jonka asennussyvyys täytyy
standardin SFS 6000–8–814:2017 mukaan olla vähintään 0,7 m, jos kaapelia ei ole
suojattu mekaanisesti [1]. Metallisella kosketussuojalla varustettu PJ–kaapeli on
sähköturvallinen vaihtoehto yhdistetyn PEN–johtimen ja kaapelin ympärillä olevan
kosketussuojauksen ansiosta. Kosketussuoja on tyypillisesti valmistettu joko alumii-
nista tai kuparista, mikä sijaitsee vaipan ja eristeen välissä. Tämän suojan tehtävänä
on vikatilanteessa aiheuttaa kosketussuojan ja vaihejohtimen välille oikosulkuvirta,
joka saa suojaavan sulakkeen toimimaan riittävän nopeasti. Toisaalta kosketussuojan
tehtävänä on myös maadoittaa ulkovaipan läpi tunkeutunut esine (esimerkiksi rauta-
kanki) mahdollisimman lähelle PEN-johdon ja maan potentiaalia, jolloin mahdollinen
sähköisku on virraltaan mahdollisimman pieni.

Kosketussuojatun pienjännitekaapelin etuina nähdään kaapelin asennussyvyys
0,3 m [1], jolloin myös mikrokanavaputket ja katuvaloverkon maakaapelit saadaan
samaan ojaan. Matalamman asennussyvyyden ansiosta päästään hyödyntämään te-
hokkaampia ja nopeampia maanrakennustapoja, sillä kaapeliojasta ei tällöin tarvitse
tehdä niin syvää ja leveää. Nämä seikat mahdollistavat myös pienemmät kaivukustan-
nukset, jotka ovat tämänkaltaisissa hankkeissa suurin kuluerä. Tämän kaapelityypin
käytöllä toivotaan olevan myös positiivinen vaikutus maanrakennuksesta johtuvien
reklamaatioiden määrään. Lisäksi kaapelin päälle asennettavalla vahvennetulla suo-
janauhalla ehkäistään yläpuolelta mekaanisesti kohdistuva voima.

Tutkimuksen tavoitteet ja sisältö
Uudessa pienjänniteverkon rakentamiskonseptissa kosketussuojatun kaapelityypin
on suunniteltu korvaavan vaiheittain nelijohdinkaapeli aluksi asiakkaiden tonttio-
suuksilla ja sen jälkeen mahdollisesti runkokaapelina. Ennen 1970–luvun puoliväliä
käytettiin lähes ainoastaan metallisella maadoitetulla kosketussuojalla varustettuja
maakaapeleita. Tämän jälkeen kosketussuojattujen kaapelien asennuksesta ei ole
kokemuksia. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja kartoittaa Carunalle erilai-
sia kosketussuojattuja kaapelityyppejä sekä uusia työmenetelmiä niiden asennusta
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varten. Työssä tehdään eri ratkaisuista myös teknistaloudellinen tarkastelu tule-
vaa rakentamiskonseptin käynnistämistä silmällä pitäen. Tutkimusosa toteutetaan
haastattelemalla Carunan henkilöstöä ja sidosryhmiä, joihin kuuluvat urakoitsijat
Eltel Networks Oy ja Netel Oy, kaapeleita ja tarvikkeita toimittava SLO Oy sekä
vaipaneheysmittauksia tekevä Tampereen teknillinen yliopisto.

Kaapeleita tarkastellaan kolmen eri parametrin avulla, joita ovat turvallisuus,
käytettävyys ja hinta. Turvallisuusparametri on tässä tutkimuksessa verkkoyhtiön
näkökulmasta kaikista tärkein, koska sähköä on pystyttävä siirtämään turvallisesti.
Yhdistetyn PEN–johdon ja kosketussuojan korroosiokestävyys vaikuttaa suuresti
sähköturvallisuuteen, jolloin tämän osaparametrin täytyy olla kunnossa. Kaapelin
kyky eristää vettä pitkittäis– ja poikittaissuunnassa liittyy osaltaan myös elinkaaren
pituuteen. Asennuksen jälkeisten laatumittausten, kuten vaipaneheysmittausten
tekeminen täytyy olla sekä mahdollista että helppoa, jotta kaapelin elinikä olisi
mahdollisimman pitkä.

Toisena parametrina on käytettävyys, joka liittyy kaapeleiden liitettävyyteen
Carunan sähköverkkoon. Kaapelin on hyvä olla mahdollisimman universaalisti kytket-
tävissä verkossa jo olemassa oleviin jakokaappeihin ja muuntamoihin. Myös kaapeliin
tehtävissä olevat päätteet, jatkokset ja liitokset ovat tärkeitä tarkastelun osaparamet-
reja. Kolmantena parametrina on hinta. Hinnan avulla voidaan puntaroida kaapeleita
teknistaloudellisesta näkökulmasta. Esimerkkinä mainittakoon tilanne, jossa kaapeli
on lyhyestä eliniästä huolimatta edullinen. Toisena vaihtoehtona olisi kaapeli, jonka
elinkaari on selvästi pidempi, vaikkakin hinta on huomattavasti kalliimpi.

Tutkimus on rajattu neljään osa–alueeseen. Ensimmäisenä osa–alueena on kos-
ketussuojattujen kaapelityyppien ja niiden rakenteiden selvitys. Kaapelien asen-
nuksen jälkeiset laatumittaukset kuuluvat myös olennaisena osana ensimmäiseen
osaan. Toisena osa–alueena on kaapelin asennusmenetelmät. Tässä osassa tutkitaan
kosketussuojatun kaapelin soveltuvuutta Carunan jakeluverkkoon jatkos–, pääte–
ja liitintekniikoiden muodossa. Käsiteltäviin työmenetelmiin kuuluvat erilaisten
maanrakennustapojen selvittäminen ja kaapelin päälle asennettavan vahvennetun
suojanauhan vaikutuksen tutkiminen.

Kolmantena osa–alueena tutkitaan sähkö–, kuitu– ja katuvaloverkkojen yhteisra-
kentamista sekä sen hyötyjä. Carunan PJ–verkon kaapelointihankkeen päätavoite on
parantaa mahdollisuuksia kaivutöiden yhteensovittamiselle ja toteutukselle, joten
työssä tarkastellaan erilaisia yhteistyötä mahdollistavia toimintatapoja. Neljännessä
osassa kosketussuojatun kaapeliverkon kustannuksia tarkastellaan yllä mainittujen
parametrien avulla teknistaloudellisesta näkökulmasta. Lopuksi työstä tehdään yh-
teenveto ja samalla tarkastellaan kosketussuojatun kaapelin asentamiseen käytettäviä
työmenetelmiä sekä konseptin toteutukselle sopivia käyttökohteita.

Caruna Oy
Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö 21 prosentin paikallisten siirtoverkkojen
markkinaosuudellaan. Verkkoalueella on noin 670 000 asiakasta Etelä–, Lounais–,
Länsi–, ja Pohjois–Suomessa sekä myös Joensuussa. Itse sähköverkon pituus on yli 85
000 kilometriä ja se esimerkiksi yltäisi kaksi kertaa maapallon ympäri. [2] Kuvassa 1
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on esitelty Carunan sähköverkko lukuina.
Carunan tarina alkoi jo vuonna 1912 paikkakunnalta nimeltä Karuna, jossa uusi

sähköyhtiö aloitti toimintansa. Nykyinen Caruna kuitenkin perustettiin 2014, jolloin
Fortum Sähkönsiirto Oy myi sähköverkot Carunan nykyisille omistajille. Carunalla
työskentelee noin 280 henkilöä ja samalla toiminta työllistää suoraan 2000 henkilöä
ympäri Suomea. Caruna on sitoutunut sähkömarkkinalain velvoitteeseen, jonka
mukaan vuoteen 2028 mennessä taajama–alueella sähkökatko saa kestää enintään 6
tuntia ja haja–asutusalueella 36 tuntia. Tämän ansiosta säävarmaan sähköverkkoon
investoidaan vuosittain noin 200 miljoonaa euroa. [3]

Sähkönsiirtotoimintaa sääntelee Energiavirasto, jonka tehtävänä on valvoa jokaista
Suomessa toimivaa sähkönsiirtoyhtiötä. Carunan omistuspohja koostuu kahdesta
kotimaisesta eläkevakuutusyhtiöstä Elo (7,5 %) ja Keva (12,5 %) sekä kansainvälisistä
infrastuktuurisijoittajista OMERS Infrastructure (40 %) ja First State Investments
(40 %). [3]

Kuva 1: Carunan sähköverkko lukuina. [3]
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2 Sähkönjakelujärjestelmä
Sähkönjakelujärjestelmän ensisijaisena tehtävänä on siirtää voimalaitosten verk-
koon tuottama sähkö kuluttajille. Suomen jakelujärjestelmä koostuu seuraavista
komponenteista:

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

• Alueverkko (110 kV)

• Sähköasemat (400/220 kV, 220/110 kV ja 110/20 kV)

• Keskijänniteverkko (20 kV)

• Jakelumuuntamot (20/0,4 kV)

• Pienjänniteverkko (0,4 kV)

Edellä mainittujen primäärikomponenttien lisäksi jakelujärjestelmään kuuluu toissi-
jaisia laitteita sekä –järjestelmiä, joista kriittisimpiä ovat sähköasemien suojareleet,
käyttökeskusten käytönvalvonta– ja käytöntukijärjestelmät, verkkotietojärjestelmä
sekä tiedonsiirto– ja kommunikaatiojärjestelmät. [4, 5] Kuvassa 2 havainnollistetaan
sähkönjakelujärjestelmän toimintaa.

Sähkönsiirtoa kantaverkossa operoi Fingrid Oyj, kun taas jakeluverkkojen toimin-
taa ylläpidetään alueellisten sähkönsiirtoyhtiöiden toimesta. Siirtoverkko rakennetaan
usein johtorenkaiksi ja silmukoiksi parantamaan verkon käyttövarmuutta. Siirtover-
kossa johtorenkaita pidetään useimmiten kiinni, mikä vähentää jännitteen alenemia
ja tehohäviöitä. [4, s. 57] Keskijänniteverkkoakin rakennetaan enemmiltä osin sil-
mukoiduksi, mutta renkaat pidetään avonaisina. Verkkoja kytketään renkaaseen
lähinnä kytkentätilaa muutettaessa tai vikapaikan rajauksessa. Pienjänniteverkon
osalta verkon topologia on säteittäinen, koska se on kustannustehokkaampi ratkai-
su kuin rengasverkko. Harvaan asutuilla alueilla keskeytyskustannuksista saatava
hyöty ei ole riittävä verrattuna kalliiden rengasverkkojen rakentamiskustannuksiin.
Kuitenkin kaupunkien jakeluverkot ovat maakaapeloitu renkaaseen sähkönsaannin
ja yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi. [4, 5] Uusien toimitusvarmuusvaatimus-
ten täyttämiseksi verkkoyhtiöt kaapeloivat valtavilla investoinneilla sähköverkkoaan
maihin. Tästä lisää alaluvussa 3.1.

2.1 Pienjänniteverkko
Keskijänniteverkossa siirretty 20 kV:n jännite muunnetaan 400 / 230 V:iin pien-
jänniteverkkoa syöttävien jakelumuuntajien avulla. Näitä muuntamotyyppejä ovat
säävarmat puistomuuntamot ja kiinteistömuuntamot sekä maisemasta katoavat pyl-
väsmuuntamot. Toimitusvarmuuden parantamisen kannalta korvausinvestoinneissa
suositaan nykyään puistomuuntamoita, jotka eivät ole myrskyille tai lumelle yhtä
alttiita kuin pylväässä sijaitsevat muuntajat. Jakelumuuntamo sisältää yleensä yhden
muuntajan, keskijännitekiskoston, pienjännitelähdöt sekä vaihtoehtoisen apujännite-
järjestelmän. [5, s. 157]
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Kuva 2: Sähkönjakelujärjestelmä. [3]

Muuntamot mitoitetaan muuntajan nimellistehon mukaan. Esimerkiksi 1000
kVA:n muuntaja tarvitsee jo kokonsa puolesta isomman muuntamokopin kuin 50
kVA:n kone. Taajamien suuret asiakastiheydet vaativat yleensä teholtaan suurempia
muuntajia, joiden nimellisteho on jopa 1000 kVA. Keskijännitekiskoston lähdöt ovat
varustettu katkaisijoilla tai tehoerottimilla, koska jakelumuuntamot liitetään osaksi
rengasta. Niin sanotut satelliittimuuntamot ovat yleisiä etenkin tiheästi rakennetuilla
alueilla niiden pienen kokonsa ansiosta. Satelliittikopin KJ-kiskossa ei ole johtoerotti-
mia. [5, s. 158] Vian tai kunnossapitotilanteen aikana muuntamo saadaan tarvittaessa
jännitteettömäksi aikaisemmalta erottimelliselta kopilta.

Maakaapeliverkossa jakokaapit haaroittavat pienjännitelähtöjen runkoyhteyksiä ja
toimivat tarvittaessa välivarokkeiden sijoituspaikkana. Jakokaapin kiskolla yhdistyvät
tuleva sekä lähtevä runkokaapeli, mistä jonovarokkeen takana olevat sähköliittymät
saavat syöttönsä. [5, s. 163] Pienjännitelähtöjen maakaapelirunkojohdot rakennetaan
yleensä jäykkinä ja yhtenä suojausalueena. Jakokaappeihin tai muuntamoille kytketyt
liittymisjohdot muodostavat aina oman suojausalueen. Lisäksi pienjännitekaapelit
(runko– ja liittymisjohdot) vika– ja ylivirtasuojataan. Kuvassa 3 puistomuuntamo ja
pienjänniteverkon uuden rakentamistavan mukainen yhdistelmäkaappi, jossa keskellä
sijaitsee jakokeskus ja sivuilla asiakkaiden mittauskeskukset. Näitä kaappeja pyritään
sijoittelemaan mahdollisuuksien mukaan kahden tontin väliselle rajalle.

Taajamissa ja kaupunkialueilla keskijänniteverkkoa rakennetaan silmukoiduk-
si. Pienjänniteverkon rakennustopologia on nykyään säteittäinen ellei silmukoidun
verkon rakennukselle ole erillistä syytä. Lyhyiden yhteyksien ja suurten kuormi-
tustiheyksien vuoksi muuntopiirien syöttämät pienjänniteverkot rakennetaan usein
yhteen, jotta muuntamovaurion sattuessa sähkönjakelu voidaan hoitaa viereisen
muuntopiirin avulla. [5, s. 161] Kuva 4 havainnollistaa pienjänniteverkon rakennetta
haja–asutusalueella ja taajamissa.
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Kuva 3: Pienjänniteverkon komponenteista puistomuuntamo (vas.) ja yhdistelmä-
kaappi.

2.2 Maadoitusjärjestelmät pien- ja suurjänniteverkoissa
Suomessa sähkönjakeluverkon maadoitusjärjestelmiä käsitellään SFS 6000 –sarjassa
pienjännitteen ja SFS 6001 –standardissa suurjännitteen osalta. Ennen 1970–lukua
pien– ja suurjännitejakeluverkkojen maadoitusjärjestelmiä sekä rakennettiin että
pidettiin erotettuna toisistaan. Keskijänniteverkkojen maasulkusuojausjärjestelmien
kehittymisen johdosta pien- ja suurjänniteverkkojen maadoitusjärjestelmiä on gal-
vaanisesti kytketty toisiinsa muuntamoilla ja muualla jakeluverkossa.

Kuva 4: Pienjänniteverkon topologia a) haja–asutusalueella b) taajamissa. [6]
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2.2.1 Pienjänniteverkon maadoitusjärjestelmä

Pienjänniteverkon maadoitusjärjestelmän avulla varaudutaan vikoihin, joista voi
saada sähköiskun. Suurjännitevikojen aiheuttamien siirtyvien kosketusjännitteiden
näkökulmasta järjestelmän olemassaolo on vähimmäisvaatimus galvaanisesti yhte-
näisessä pien– ja suurjänniteverkon maadoitusjärjestelmässä. Pienjänniteverkossa
suojaus sähköiskulta toteutetaan kahdella suojausmenetelmällä: perussuojauksella ja
vikasuojauksella. Perussuojauksessa jännitteiset osat joko perussuojataan tai koteloi-
daan, jotta normaalin käytön aikana näitä osia ei pääse koskettelemaan. Vikasuojaus
toteutetaan niin, että vian aikana maadoitettujen osien ja maan välille ei pääse
syntymään vaarallisia potentiaalieroja.

Vikasuojaus implementoidaan samanaikaisesti seuraavilla menetelmillä: suoja-
maadoituksella tai suojaavalla potentiaalintasauksella sekä vian automaattisella pois-
kytkennällä. Suojamaadoituksessa jännitteelle altistuvat osat kytketään suojamaa-
doitusjohtimeen riippuen käytössä olevasta jakelujärjestelmästä. Nämä yhtäaikaisesti
kosketeltavat osat täytyy yhdistää joko yhdessä tai yksittäin samanlaiseen maa-
doitusjärjestelmään. Lopulta jokaisen virtapiirin suojamaadoitusjohdin yhdistetään
edelleen varsinaiseen suojamaadoitusjärjestelmään, jotta standardin SFS 6000-4-41
vikasuojauksen vaatimukset suojamaadoitukselle täyttyvät. [7, s. 7]

Suojaavalla potentiaalintasauksella pyritään ehkäisemään vaarallisista potenti-
aalieroista johtuvien kosketusjännitteiden mahdollisuus rakennuksen metalliosissa.
Potentiaalintasaus toteutetaan kytkemällä suojaavat potentiaalintasausjohtimet ja
maadoitusjohtimet päämaadoituskiskoon. Potentiaalintasausjohtimet tuodaan ra-
kennuksen metalliosista, joista tyypillisimpiä esimerkkejä ovat rakennukseen tulevat
vesiputket, metalliset ilmanvaihtojärjestelmät ja kosketusetäisyydellä olevat teräksi-
set betonirakenteet. Syötön automaattisen poiskytkennän tehtävänä on katkaista
sähkönsyöttö vian aikana riittävän nopeasti, jotta pienjänniteverkkoon ei muodos-
tu vaarallisia potentiaalieroja. Suojalaitteen on pystyttävä vähintään erottamaan
äärijohtimet verkosta standardissa SFS 6000–4–41 vaadittujen poiskytkentäaikojen
puitteissa. [7, s. 8]

2.2.2 Pienjänniteverkon jakelujärjestelmät

Standardin SFS 6000 mukaan käytössä on kolmea erilaista jakelujärjestelmää: TN–
järjestelmä, IT–järjestelmä ja TT–järjestelmä. Suomessa pienjänniteverkossa käyte-
tään TN-järjestelmää. IT–järjestelmää käytetään yleensä erikoisemissa järjestelmissä
kuten sairaaloissa ja prosessiteollisuudessa. TT–järjestelmän käyttö on hyvin yleistä
Etelä–Euroopan jakeluverkoissa, mutta Suomessa sitä ei käytetä. [8]

TN–järjestelmät

TN–järjestelmissä tähtipiste on aina maadoitettu muuntajalla tai generaattorilla ja
jännitteelle alttiit osat on yhdistetty suojajohtimien avulla tähän pisteeseen. Kolme
erilaista TN–järjestelmää erotetaan toisistaan nolla– ja suojajohtimen keskinäisen
sijoittelun perusteella:
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• TN–C–järjestelmä (yhdistetty nolla– ja suojamaadoitusjohdin koko järjestel-
mässä)

• TN–C–S–järjestelmä (yhdistetty nolla- ja suojamaadoitusjohdin osassa järjes-
telmää)

• TN–S–järjestelmä (nolla– ja suojamaadoitusjohtimet ovat erilliset koko järjes-
telmässä)

Kuvassa 5 on havainnollistettu erilaisia TN–järjestelmän kytkentöjä. TN–järjestelmiä
voidaan kytkeä toisiinsa tietyin ehdoin. TN–C–järjestelmästä voidaan siirtyä TN–S–
järjestelmään, mutta toisinpäin kytkentä ei onnistu. Tämänkaltainen asennus muo-
dostaa TN–C–S–järjestelmän. Rakennusten sisäisissä sähköasennuksissa käytetään
TN–S–järjestelmää, joka liittyy jakeluverkoissa kauttaaltaan käytettävään TN-C-
järjestelmään, jossa on yhdistetty nolla– ja suojamaadoitusjohdin (PEN–johdin).
[8] PEN–johdin on maadoitettava syöttöpisteessä eli muuntajalla tai korkeintaan
200 metrin päässä siitä. Tämän lisäksi yli 200 metriä pitkät syöttöjohdot tai haarat
on maadoitettava loppupäästään. Vaihtoehtoisesti maadoitus voidaan tehdä myös
enintään 200 metrin päässä johdon loppupäästä. [5, s. 199]

Kuva 5: TN–järjestelmät. [9]

TT– ja IT–järjestelmät

TT–järjestelmissä tähtipiste on maadoitettu omaan maadoituselektrodiinsa ja puoles-
taan jännitteiset osat omaan elektrodiinsa, mitkä eivät saa olla yhteydessä toisiinsa.
Oikosulun sattuessa jännitteisen osan ja suojajohtimen välillä, vikavirta kulkeutuu
sille määrättyyn suojamaadoituselektrodiin. TT–järjestelmissä suojalaitteena joudu-
taan käyttämään vikavirtasuojia, koska vikavirta on niin pieni. Tämä taas johtaa
siihen, että vikavirtasuojien monimutkaisen rakenteen vuoksi suojaus ei toimi yhtä
luotettavasti kuin TN–järjestelmässä. [8]

IT–järjestelmä on erotettu maasta, koska tähtipistettä tai muuta osaa virtapiiristä
ei kytketä suoraan maahan. Jännitteiset osat kytketään kuitenkin normaalisti maahan.
IT–järjestelmän etuna on sen tähtipisteen kytkemättömyys maahan, jonka vuoksi
ensimmäisen vian aiheuttama virta on todella pieni. Täten vikaa ei tarvitse kytkeä
ollenkaan pois, minkä vuoksi IT-järjestelmää käytetään tiloissa, joissa halutaan
suuri käyttövarmuus. Toisen vian kohdalla toimitaan kuten TN–järjestelmissä, vika
tulee tällöin kytkeä pois. [8] Kuvassa 6 havainnollistetaan TT– ja IT–järjestelmien
kytkentää.
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Kuva 6: TT– ja IT–järjestelmät. [9]

2.2.3 Suurjänniteverkon maadoitusjärjestelmä

Suurjänniteverkon maadoitusjärjestelmän avulla varaudutaan verkossa tapahtuvien
maasulkuvikojen aiheuttamiin kosketusjännitteisiin. Esimerkiksi käsin ohjattavalla
erotinasemalla maadoitusjärjestelmäksi riittää useimmissa tapauksissa potentiaa-
lintasaus, joka toteutetaan sitomalla jännitteille alttiit osat ja aseman ympäristö
samaan potentiaaliin potentiaalintasausrenkailla. Galvaanisesti yhtenäisessä maadoi-
tusjärjestelmässä suurjänniteverkon maasulkuvirrat pääsevät kulkemaan myös pien-
jänniteverkon maadoitusjärjestelmän kautta maahan aiheuttaen kosketusjännitettä
maan ja maadoitettujen osien välille.

Osa suurjännitejärjestelmän maasulkuvirroista voi kulkeutua pienjännitejärjes-
telmään esimerkiksi maan kautta, jos nämä järjestelmät eivät ole galvaanisesti yh-
teydessä. Esimerkkinä tällaisesta on tilanne, jossa suurjännitepylväs on alle 100 m
etäisyydellä pienjänniteverkosta. Ilmastollisten ylijännitteiden, kuten salamaniskujen
aikana pienjänniteverkossa voi esiintyä maadoitusten yhteenkytkennästä huolimatta
suuriakin potentiaalieroja. Näitä voidaan vaimentaa riittävän laajalla maadoitusjär-
jestelmällä tai riittävällä elektrodimäärällä sopivissa paikoissa. [10, s. 95 ja 97]

2.2.4 Galvaanisesti yhtenäinen maadoitusjärjestelmä

Galvaanisesti yhtenäisestä maadoitusjärjestelmästä puhutaan silloin, kun suur– ja
pienjänniteverkon maadoitukset ovat samaa yhtenäistä maadoitusjärjestelmää. Gal-
vaanisesti yhtenäisessä maadoitusjärjestelmässä kyseisen alueen potentiaalierot on
poistettu tai minimoitu. Yleensä pieni kokonaisresistanssi, lyhyet vikojen kestoajat
sekä pienten vikavirtojen ja kaapelivaippojen reduktiovaikutuksen mahdollistama
maapotentiaalin nousun kohtuullisuus ovat galvaanisesti yhtenäisen maadoitusjärjes-
telmän tyypillisimpiä ominaispiirteitä. Esimerkkijärjestelmässä sähköasema syöttää
tiheästi rakennettua aluetta tai esikaupunkialuetta, joissa maadoituselektrodeja on
yhdistetty toisiinsa pienjännitejärjestelmän maadoitusten välityksellä. [10, s. 134]

Suur– ja pienjännitemaadoitukset ovat keskenään riippuvaisia toisistaan. Suur-
jännitevioista aiheutuvien suurten askel– ja kosketusjännitteiden esiintyminen pien-
jänniteverkossa voidaan estää suurjännitejärjestelmän kosketusjännitesuojauksella,
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joka voidaan toteuttaa kahdella eri toimintatavalla. Ensiksi suur– ja pienjännitejär-
jestelmien maadoitukset on pyrittävä yhdistämään Suomessa olosuhteiden vuoksi,
koska kokemusten perusteella verkossa tapahtuvien maasulkujen aikana erilliset
maadoitukset pyrkivät yhdistymään. Toiseksi vähintään 100 kV järjestelmän maadoi-
tukset voidaan erottaa pien– ja suurjännitejärjestelmien yhteismaadoituksista sekä
sähköaseman ulkopuolella sijaitsevista pienjännitemaadoituksista. [10, s. 95 ja 143]

2.2.5 Maadoitusjärjestelmän keskeisiä ominaisuuksia

Aikaisemmin mainittujen maadoitusjärjestelmien tarkoituksena on luoda johtava
yhteys maahan, mihin voi luottaa ja luotu yhteys on yhtenevä asennuksen suojaus-
vaatimusten kanssa. Järjestelmien keskeisenä tehtävänä on estää sähköiskun vaara
pienjänniteverkossa ja liian suuret tai kauan vaikuttavat kosketusjännitteet keski-
jänniteverkossa. Järjestelmien täytyy myös ehkäistä riittävästi termisiä, sähköisiä ja
mekaanisia rasituksia korroosiokestävyyttä unohtamatta. [11, s. 7] Maadoitusjärjes-
telmä muodostuu yleensä monista eri maahan kaivetuista tai lyödyistä pysty–, vaaka–
sekä vinomaadoituselektrodeista. Vaakaelektrodit kaivetaan 0,5–1 m syvyyteen, jotta
riittävä mekaaninen suojaus voidaan saavuttaa ja samalla vältytään roudan aiheut-
tamilta haitoilta. Tilanteissa, joissa maaperän resistiivisyys pienenee syvemmälle
mentäessä, kannattaa käyttää pysty- tai vinomaadoituksia. [10, s. 97]

Maadoitusjärjestelmää suunniteltaessa täytyy määrittää maadoitusjännite, jotta
taulukon 1 vaatimuksia voidaan tarkastella. Maadoitusjännite UE saadaan yhtälöstä
1.

UE = ZE ∗ IE (1)

missä ZE on maadoitusimpedanssi ja IE on maavirta. Lähtökohtaisesti kosketus-
jännitteiden kannalta paras ratkaisu on se, mitä pienempi maadoitusjärjestelmän
ja referenssimaan välinen maadoitusimpedanssi on. Myös maavirran rajaaminen
mahdollisimman pieneksi on maadoitusjännitteiden kannalta suotavaa.

Taulukossa 1 on esitetty maadoitusjänniterajojen vaatimukset yhdistettäessä
pien– ja suurjännitemaadoituksia, missä F on maadoituksen rakenteesta riippuva
kerroin, UTp on sallittu kosketusjännite (saadaan kuvasta 7) ja tf on vian kestoai-
ka. Näitä vaatimuksia noudatetaan yhdistetyn suur– ja pienjännitemaadoituksen
omaavissa jakelumuuntamoissa sekä silloin, kun kyseessä ei ole galvaanisesti yhte-
näinen maadoitusjärjestelmä. Suomessa kertoimen F arvo saa olla maksimissaan
2, mutta suurempaa arvoa voidaan käyttää maaperän huonon johtavuuden takia.
Arvon 4 omaavaa kerrointa voidaan käyttää silloin, kun laukaiseva maasulku on
käytössä syöttävässä suurjänniteverkossa. Myös jokaisella muuntamolta lähtevällä
PJ–johtohaaralla on oltava vähintään yksi maadoitus sekä PJ-verkon maadoitus-
ten on täytettävä standardissa SFS 6000–8–801 esitetyt vaatimukset. Muuntamon
perustuksissa täytyy olla muuntajan ja kytkinlaitteiden maadoituksen muodostava
potentiaalinohjausrengas. Lisäksi muuntajan yläjännitepuolella on pyrittävä pienen-
tämään suoran maasulun mahdollisuutta ylijännitesuojia käyttämällä ja muuntajan
napoja eristämällä. Kyseessä olevasta PJ–verkosta ei saa myöskään syöttää kohteita,
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joiden alueella oleskelee suuria ihmismassoja. Näiden kaikkien ehtojen on toteu-
duttava samanaikaisesti, jotta kertoimen F arvoa 4 voidaan käyttää. Korkeintaan
arvon 5 kerrointa on mahdollista käyttää vain tilanteissa, joissa arvon 4 vaatimukset
täyttyvät, maadoituksia on riittävästi liittymiin nähden ja maadoituselektrodi on
asennettu syötettävän rakennuksen perustuksien ympärille. [10, s. 143–145] Toisin
sanoen, korkeampaa kerrointa F voidaan käyttää, kun maadoituksen topologia on
tarpeeksi kattava ja maaperän johtavuus on huono.

Taulukko 1: Maadoitusjänniterajojen vähimmäisvaatimukset TN–järjestelmässä, kun
yhdistetään pien– ja suurjännitemaadoituksia. [10, s. 96]

Maadoitusjännitevaatimukset
Maadoitusjännite Rasitusjännite (V)

Vian kestoaika tf 6 5 s Vian kestoaika tf > 5 s
UE 6 F ∗ UTp UE 6 1200 UE 6 250

Kuva 7: Sallittu kosketusjännite UTp ajan funktiona. [10]
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3 Sähkönsiirtoyhtiön toimintaympäristö
Sähköverkkoliiketoiminta ja koko energia–ala on ollut viime vuosina murroksessa.
Sähkömarkkinalain muutokset toimitusvarmuusvaatimuksiin ja sitä seuranneet inves-
tointitalkoot ovat muuttaneet siirtoyhtiöiden toimintaympäristöä radikaalisti. Tässä
luvussa esitellään sähkönjakelujärjestelmä lyhyesti ja pohjustetaan myös tulevissa
luvuissa käsiteltäviä pienjänniteverkon maakaapelointeja sekä niiden kannattavuut-
ta. Luvussa käsitellään sähkömarkkinalakiin tehtyjä muutoksia ja käydään läpi
sähköverkkoliiketoiminnan regulaatiomalli.

3.1 Toimitusvarmuusvaatimusten muuttuminen
Vuosien 2010 Asta–myrsky ja 2011 Tapani–myrsky paljastivat Suomen ilmajohtopai-
notteisen sähköverkon haavoittuvuuden. Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot kestivät
jopa viikkoja, joka on sähköstä riippuvaisessa nyky–yhteiskunnassa kohtuuttoman
pitkä aika. Näiden myrskyjen johdosta käynnistyi keskustelu sähkönjakelun toimi-
tusvarmuuden parantamisesta. Sähkömarkkinalakiin (588/2013) tehtiinkin muutos
vuonna 2013, mikä käynnisti mittavat jakeluverkkoihin tehtävät toimitusvarmuusin-
vestoinnit.

Sähkömarkkinalain kohdan 51 § mukaan verkonhaltijaa velvoitetaan suunnit-
telemaan, rakentamaan ja ylläpitämään jakeluverkkoa siten, että lumikuormista
tai myrskyistä johtuva sähkönjakelun keskeytys saa kestää korkeintaan 6 tuntia
taajama–alueilla. Haja–asutusalueilla oleva keskeytys saa kestää enintään 36 tuntia.
Verkonhaltija voi poiketa näistä vaatimuksista, jos sähkönkulutuspaikka sijaitsee
saaressa, johon ei ole kiinteää yhteyttä. Lakia voidaan soveltaa myös tilanteessa, jossa
investointikustannukset ovat kohtuuttoman suuret käyttöpaikan sijainnin vuoksi ja
vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen vuoden aikana alle 2 500 kWh.
[12, 51 §]

Vuonna 2013 yllä luetelluille toimitusvarmuusvaatimuksille annettiin 15 vuoden
portaittainen siirtymäaika. Ensimmäisessä välietapissa vaatimusten on täytyttävä
vähintään joka toisessa jakeluverkon kaikista käyttöpaikoista vuoden 2019 loppuun
mennessä. Toisessa välietapissa vähintään kolmen käyttöpaikan neljästä täytyy
kuulua vaatimusten piiriin vuoden 2023 loppuun mennessä. Lopullinen takaraja
vaatimukset täyttävien toimitusvarmuusinvestointien toteutukselle on vuoden 2028
lopussa. Näihin käyttöpaikoihin ei lueta mukaan vapaa-ajan asuntoja. [12, 119 §]

Uuden sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltijan on toimitettava joka toinen
vuosi Energiavirastolle verkkoansa koskeva kehityssuunnitelma, josta käy ilmi toimen-
piteet vaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. Suunnitelmassa täytyy keskittyä
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimintojen ja palveluiden sähkönsaan-
nin varmistamiseen. Sähkökaapeleiden sijoittamisessa maan alle, yhteisrakentamista
pitäisi myös pyrkiä suosimaan muiden infraverkkotoimijoiden kanssa kustannusten
säästämiseksi. [12, 52 §]
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3.2 Sähköverkkoliiketoiminnan valvontamalli
Sähkönsiirtoyhtiöillä on Suomessa luonnollinen monopoliasema, joka tarkoittaa kus-
tannustehokkainta toimintaa yhdellä toimijalla. Korkeiden investointikustannusten
vuoksi monen toimijan ei ole kannattavaa rakentaa rinnakkaisverkkoja, jonka vuoksi
infraverkkojen toimijoilla on yleensä luonnollinen monopoli. Tämän vuoksi verk-
koyhtiöt ovat sähkömarkkinalain säädösten mukaisesti erityisvalvonnan alaisena.
Valvonnan päätavoitteita ovat verkkopalveluiden hinnoittelun kohtuullisuus ja säh-
könjakelun korkea laatu. Muita keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa verkon ke-
hittäminen, tasapuolisuus ja liiketoiminnan pitkäjänteisyys sekä tehokkuus. [13, s.
9]

3.2.1 Valvontamenetelmät

Valvontamenetelmät muodostavat kuvan 8 mukaisen kokonaisuuden, jolla valvo-
taan sähkönsiirtoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta. Kokonaisuus voidaan jakaa
kahteen laskentaan: kohtuullisen tuoton laskenta ja toteutuneen oikaistun tuloksen
laskenta. Kun toteutuneesta oikaistusta tuloksesta vähennetään kohtuullinen tuotto,
niin tällöin saadaan tuoton yli– tai alijäämä. [13, s. 7]

Tuoton jäädessä alijäämäiseksi, on se mahdollista tasoittaa ainoastaan seuraavan
valvontajakson aikana. Ylijäämäinen tuotto on kuitenkin tasoitettava alijäämästä
poiketen seuraavalla valvontajaksolla. [13, s. 22] Esimerkiksi verkkoyhtiön tuotto
tulee olemaan ylijäämäinen neljännellä valvontajaksolla vuosina 2016–2019. Täten
verkkoyhtiön tuotto pitää olla joko nolla tai alijäämäinen viidennellä valvontajaksolla
vuosina 2020–2023. Tämä tarkoittaa käytännössä hyvityksiä asiakkaiden sähkölas-
kuilla.

Kuva 8: Valvontamenetelmät neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla. [13, s. 6]
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3.2.2 Sähköverkko-omaisuuden arvon määrittely

Sähköverkko muodostuu toisiinsa liitetyistä sähköjohdoista, –asemista ja verkon käyt-
töä palvelevista laitteista sekä laitteistoista. Nämä kaikki komponentit muodostavat
verkkoyhtiön omaisuuden, jolla on jokin arvo. Verkon todellisena käyttöarvona käy-
tetään oikaistua nykykäyttöarvoa, joka on laskettu jälleenhankinta-arvon perusteella.
[13, s. 25]

Jälleenhankinta-arvo

Jokaisella verkkokomponentilla on oma keskimääräinen yksikköhintansa ja lukumää-
ränsä, joita käytetään oikaistun JHA:n laskemisessa kaavan 2 mukaisesti. Energiavi-
raston määrittämät yksikköhinnat yksittäisille verkkokomponenteille ovat saatavissa
heidän nettisivuilta.

JHAj = yksikköhintaj ∗ määräj (2)

Lopullinen JHA määräytyy kaikkien komponenttien yhteenlasketuista oikaistuista
jälleenhankinta-arvoista kaavan 3 mukaisesti.

JHA =
n∑

i=0
(JHAj) (3)

Kaavoissa 2 ja 3 käytetyt muuttujat avattuina:

JHAj komponentin j kaikkien komponenttien yhteenlaskettu
jälleenhankinta-arvo

yksikköhintaj komponentille j annettu yksikköhinta

määräj komponentin j kaikkien komponenttien lukumäärä

JHA verkkoyhtiön omaisuuden jälleenhankinta–arvo
[13, s. 32]

Nykykäyttöarvo

Koko sähköverkko–omaisuuden oikaistu NKA määräytyy kaikkien komponenttien
yhteenlasketuista oikaistuista nykykäyttöarvoista. Verkkokomponentin nykykäyt-
töarvo saadaan laskettua komponentin pitoajan, keski-iän sekä aiemmin mainitun
jälleenhankinta-arvon perusteella kaavan 4 mukaan. Verkkoyhtiö saa valita kompo-
nenttiensa pitoajat tietyltä aikaväliltä, mutta pitoaikojen on vastattava komponent-
tien tosiasiallisia käyttöaikoja ennen korvaamista. Myös pitoaikavälit löytyvät yksik-
köhinnastosta. NKA:n keski-ikätiedot ovat komponenttikohtaisia ja ne on laskettava
sekä ilmoitettava valvontatietojärjestelmään verkkoyhtiön puolesta. Keski-ikätieto
määritellään verkkokomponentin kaikkien komponenttien käyttöönottohetkestä tai
valmistushetkestä lasketuilla todellisien käyttöikien keskiarvolla. Keski–ikä ei voi
kuitenkaan olla suurempi kuin verkonhaltijan valitsema pitoaika, jolloin ikätieto
rajoittuu aina pitoaikaan. [13, s. 26]
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NKAj = (1 − keski − ikäj

pitoaikaj

) ∗ JHAj (4)

Sähköverkko–omaisuuden nykykäyttöarvon laskukaava 5 jäljittelee hyvin pitkälti
samaa linjaa JHA:n laskentakaavan kanssa.

NKA =
n∑

i=0
(NKAj) (5)

Kaavoissa 4 ja 5 esiintyvien muuttujien selitykset:

NKAj komponentin j kaikkien komponenttien yhteenlaskettu
nykykäyttöarvo

pitoaikaj komponentille j valittu pitoaika

keski − ikäj komponentin j kaikkien komponenttien keski–ikä

NKA verkkoyhtiön omaisuuden nykykäyttöarvo
[13, s. 32–33]

3.2.3 Kannustimet

Kannustimien avulla verkkoyhtiöitä pyritään ohjaamaan kohti kustannustehokkaam-
paa toimintaa. Kannustimet pyrkivät innostamaan yhtiöitä investoimaan toimitus-
varmaan sähköverkkoon ja tätä kautta parantamaan sähkönjakelun laatua. Näitä
kannustimia ovat investointi–, tehostamis–, laatu– ja toimitusvarmuus– sekä inno-
vaatiokannustin. [14, s. 3] Tässä työssä keskitytään tarkemmin maakaapelointien
näkökulmasta investointikannustimeen, vaikkakin kaapeloinnilla on myös huomattava
vaikutus sähkönjakelun laatuun ja toimitusvarmuuteen.

Investointikannustin

Investointikannustimen ensisijaisena tehtävänä on mahdollistaa kustannustehokkaat
ja riittävät korvausinvestoinnit sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamiseksi.
Kannustin koostuu kahdesta osasta: yksikköhintojen mahdollistamasta kannustin-
vaikutuksesta ja tasapoistoista, jotka lasketaan oikaistusta JHA:sta. Yksikköhinnat
kannustavat kustannustehokkaampien menetelmien käyttööön investointiprojektien
toteutuksessa. Investoinneille saadaan suurempi arvo, kun toteutuneet investointi-
kustannukset alittavat yksikköhinnoilla laskettujen investointikustannusten arvon.
[13, s. 64] Esimerkiksi yksikköhinnoilla lasketun investoinnin arvo on miljoona euroa.
Verkkoyhtiö pyrkii toimintaa tehostamalla toteuttamaan investoinnin 900 000 eurolla,
jolloin verkkoyhtiö saa investoinnilleen 100 000 euroa suuremman arvon, mitä se on
siihen sijoittanut.

Jälleenhankinta-arvosta laskettava tasapoisto kannustaa verkkoyhtiöitä pitämään
huolta verkoistaan määrittelemiensä pitoaikojen mukaisesti. Pitoajan huolellisella
valinnalla tasapoiston kannustinvaikutuksesta voidaan saada eniten irti, jolloin tasa-
poistoilla voidaan kattaa suurin osa korvausinvestoinneista. Tasapoistoilla on myös
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toinen positiivinen vaikutus, jossa sekä pitoajan ylittäneille että ennenaikaisesti
puretuille komponenteille annetaan sama jäännösarvo kaavan 6 mukaisesti. Inves-
tointikannustimen tasapoistoja voidaan hyödyntää korvausinvestointien kattamisessa
siltä osin, kun verkkoyhtiö on osannut ennakoida nämä investoinnit valitessaan
pitoaikaa seuraavalle valvontajaksolle. [13, s. 64–65]

Tällä mahdollistetaan myös ennenaikaisten korvausinvestointien toteutus. Esi-
merkkinä verkkoyhtiö on valinnut AMKA–johdolle pitoajaksi 40 vuotta. Oikaistulla
tasapoistolla saadaan 42 vuotta vanhalle tosiasiallisessa käytössä olleelle AMKA:lle
sama jäännösarvo, kuin 35 vuotta vanhalle johdolle. Investointikannustimen tasapois-
tojen avulla verkkoyhtiöitä pyritään tukemaan ennenaikaisten korvausinvestointien
tekemisessä sekä ylläpitämään vanhankin verkon toimintaa.

JHATPj = JHAj

pitoaikaj

(6)

Koko verkon oikaistut tasapoistot saadaan summaamalla verkkokomponenttikohtaiset
oikaistut tasapoistot yhteen kaavan 7 mukaisesti.

JHATP =
n∑

i=0

JHAj

pitoaikaj

(7)

Kaavoista 6 ja 7 löytyvien lyhenteiden käsitteet:

JHATPj komponentin j oikaistu tasapoisto

pitoaikaj komponentille j valittu pitoaika

JHAj komponentin j kaikkien komponenttien yhteenlaskettu
oikaistu jälleenhankinta–arvo

JHATP koko sähköverkon oikaistut tasapoistot

[13, s. 65]

Tehostamiskannustin

Tehostamiskannustimen tärkein tavoite on verkkoyhtiöiden toiminnan tehostaminen.
Kustannustehokas toiminta tarkoittaa sitä, että toimintaan sijoitetut kustannukset
ovat suhteessa mahdollisimman pienet verrattuna toiminnasta saatuihin tuottoihin.
[13, s. 76] Tehostamiskannustimeen sisältyy kaksi komponenttia: staattinen ja dynaa-
minen komponentti. Staattisen komponentin tarkoituksena on kannustaa tehottomia
verkkoyhtiöitä tehostamaan omaa toimintaansa ja osaltaan kaventamaan yritysten
välisiä tehokkuuseroja. Tätä voidaan kutsua myös yrityskohtaiseksi tehostamistavoit-
teeksi, jossa kustannustehokkuutta mitataan tasoittain. Dynaamisella komponentilla
viitataan verkkoyhtiöiden toiminnan tehostamispotentiaaliin, jota mitataan kustan-
nustehokkuuden muutosten avulla. Tätä komponenttia kutsutaan myös yleiseksi
tehostamistavoitteeksi, joka on jokaiselle verkkoyhtiölle samansuuruinen. [15]
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Laatukannustin

Laatukannustimella Energiavirasto pyrkii ohjaamaan verkonhaltijoita kehittämään
sähkönjakelun laatua. Sähkömarkkinalaissa määritelty toimitusvarmuustaso on vä-
hintään saavutettava, mutta kannustimen avulla verkkoyhtiöitä rohkaistaan paran-
tamaan jakelun laatua vielä laissa määriteltyä tasoa paremmaksi. Mitä vähemmän
siirtoyhtiöllä on sähköverkossaan lyhytkestoisia keskeytyksiä, sitä enemmän laa-
tukannustimesta voi hyötyä. Tämä ominaisuus myös vauhdittaa jakeluverkkojen
maakaapelointia säävarmaksi verkoksi. [13, s. 66]

Laatukannustimen suurin vaikuttava tekijä on keskeytyskustannukset eli kes-
keytyksestä aiheutunut haitta (KAH). Se määritetään keskeytysten lukumäärien,
niiden kestojen ja yksikköhintojen avulla. Tarkastelussa otetaan huomioon vain
keskijänniteverkossa tapahtuvat suunnitellut ja odottamattomat keskeytykset, pika-
jälleenkytkennät sekä aikajälleenkytkennät. [13, s. 66–67] Keskeytyskustannuksia ei
toistaiseksi vielä tarkastella pienjänniteverkon tasolla.

Toimitusvarmuuskannustin

Nimensä mukaisesti kannustimen tehtävänä on antaa verkkoyhtiöille mahdollisuus
suoriutua lainsäädännön edellyttämistä toimitusvarmuuskriteereistä kustannuste-
hokkaasti ja määräaikaan mennessä. Toimitusvarmuuskannustinta voidaan käyttää
vain niissä tilanteissa, joissa investointikannustin ei huomioi toimitusvarmuuden
parantamiseksi tehtyjä ennenaikaisia korvausinvestointeja. Tällainen tilanne tulee
eteen esimerkiksi silloin, kun verkonhaltija on jo valinnut seuraavalle valvontajaksolle
keskimääräiset pitoajat ja tietty komponentti joudutaan purkamaan ennenaikaisesti
toimitusvarmuuskriteerien saavuttamiseksi. [13, s. 95–96]

Kannustin huomioi vain sellaiset ennenaikaisesti puretut komponentit, joiden
purkuikä on pienempi kuin yksikköhinnoissa mainittujen pitoaikojen vaihteluvälien
alaraja. Kannustinta ei voi myöskään käyttää yksittäisten komponenttien alaskir-
jauksiin, vaan komponenteilla täytyy olla perusteltu syy ennenaikaiseen purkamiseen.
[13, s. 96–97] Esimerkkinä verkkoyhtiö on valinnut keskijänniteilmajohto Ravenin
pitoajaksi 42 vuotta. Ravenille määritelty pitoajan vaihteluväli on 40–50 vuotta.
Investointiprojektissa ennenaikaisesti purettavan ilmajohtopätkän tosiasiallinen käyt-
töikä on 25 vuotta, joten investointikannustin ei tätä tasapoistoa huomioi. Tässä
tapauksessa voidaan hyödyntää toimitusvarmuuskannustinta, koska Ravenin ennen-
aikainen purku on toimitusvarmuuskriteerien saavuttamisen osalta perusteltu ja
purettavan komponentin pitoaika on pienempi kuin 40 vuotta.

Innovaatiokannustin

Innovaatiokannustin on kehitetty tukemaan sähkönsiirtoyhtiöitä tuottamaan tutkimus-
ja kehitystoimintaa. Innovatiivisten teknisten ratkaisujen tutkimisesta, kehittämisestä
ja implementoinnista aiheutuneita kustannuksia voidaan tämän kannustimen ansios-
ta vähentää toteutuneesta oikaistusta tuloksesta. Älykkäät sähköverkotkaan eivät
muutu älykkäiksi hetkessä, joten tämänkaltaiset kannustimet vauhdittavat osaltaan
älyverkkojen kehittymistä. [13, s. 93]
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4 Pienjännitekaapelin rakenne ja metallinen maa-
doitettava kosketussuojaus

Sähköä johtavan maakaapelin perimmäinen tarkoitus on yhdistää kaksi tai useampi
sähkölaite toisiinsa. Sähkönsiirto– ja jakeluverkon kaapelit koostuvat johtimista, jot-
ka on kerrattu sähköä hyvin johtavista metalleista, kuten kuparista tai alumiinista.
Johtimet ovat yleensä eristetty polymeeripohjaisilla materiaaleilla, jotka puristetaan
johtimien ympärille. Yksi– tai kolmivaiheiset johdinkokonaisuudet koteloidaan vai-
palla. Johtimia voidaan suojata näiden lisäksi myös metallisella armeerauksella. [16]
Tässä luvussa käsitellään maakaapeleiden historiaa sekä Suomessa että maailmalla.
Myös 1 kV:n kosketussuojatun voimakaapelin rakenne käydään läpi sekä esitellään
kaapelin metallista maadoitettavaa kosketussuojausta.

4.1 Maakaapeleiden historia
4.1.1 Varhaiset kaapelit 1800–luvulla

Lennätin on ollut ensimmäinen sähköenergiaa hyödyntävä laite, jonka kehittyminen
on vaatinut sähköjohtojen käyttämistä. Tiettävästi ensimmäiset viitteet kauttaaltaan
eristetyistä kaapeleista tai johdoista on saatu vuodelta 1812, jolloin Baron Schilling
louhi malmia käyttämällä räjähteitä. Räjäytys toteutettiin lähettämällä sähköinen
pulssi pitkin raakakumieristeistä johtoa. [17] Pariisin ja Lontoon ensimmäiset säh-
köiset jakelujärjestelmät rakennettiin vuosien 1870 ja 1880 välissä viemäreihin tai
maanalaisiin salaojiin, jolloin johtimet olivat paljasta kuparia. Eristiminä käytettiin
silloin joko lasia tai posliinia. [16]

Vuonna 1880 Thomas A. Edison kehitti maanalaiset ”Katuputket” yhdistämään
kaksi hänen aikaisempaa keksintöään, generaattorin ja hehkulampun. Putket toimi-
vat 110 voltin tasavirralla ja ne koostuivat kuparitangoista, jotka käärittiin erittäin
vahvaan juuttikuituun. Tangot sijoitettiin rautaputkeen ja raot täytettiin vahalla. [16]
Valaistukseen tarvittava sähköjakelu rajoittui tietyille korkeiden kuormitusasteiden
alueille, kuten suurten kaupunkien liike-elämän keskuksiin. Tasavirralla on vain yksi
suunta, joten tällöin rakennettiin omat kaapelit kulutuspaikkaan ja sieltä takaisin
tuotantoasemalle. Näitä alueita syötettiin yhdestä ja samasta suunnasta, jotta jänni-
tevaihteluja pystyttiin valvomaan ja pitämään ne järkevissä rajoissa. Siihen aikaan
korkeat investointikustannukset ja suuret häviöt tekivät DC–kaapelijärjestelmistä
epätaloudellisia laajamittaiseen sähkönjakeluun. [17]

Vaihtovirtainen jakelujärjestelmä kehitettiin vuonna 1882 tehdyn tutkimustyön
perusteella, missä Gaulard ja Gibbs käyttivät sarjaan kytkettyjä induktiokeloja muun-
tajina. Ensimmäinen laajamittainen AC–järjestelmä otettiin käyttöön Buffalossa,
New Yorkissa vuonna 1886. Sähköjohtojen maakaapelointi aiheutti kuitenkin pään-
vaivaa, koska käytetyt kaapeleiden eristeet ja asennusmenetelmät eivät kestäneet 2
kV jännitettä. [17]
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4.1.2 Kaapeleiden kehittyminen 1900–luvulla

Lupaavimmat maakaapelituotteet olivat vuonna 1917 Pirelli Companyn kehittä-
mä nestekyllästetty paperieristeinen kaapeli ja ristisilloitettu polyeteenieristeinen
XLPE–kaapeli, joka kehitettiin vuonna 1963 General Electric Companyn puolesta
[16]. Kyllästetyn paperieristeen sähköiset ominaisuudet ovat erinomaiset. Eristeen
kestävyys, alhainen häviökerroin ja pienet eristehäviöt olivat syitä siihen, miksi kyl-
lästetyn paperieristeen paksuus on samalla jännitetasolla huomattavasti pienempi
kuin kumieristeen. [17]

Polyeteenin kehittymisen seurauksena siirto– ja jakeluverkon kaapeleiden eristeet
muuttuivat dramaattisesti vuonna 1941. Sähköä johtamattomat puriste–eristeet voi-
daan lajitella kahteen eri tyyppiin: aikaisemmin mainittuun XLPE–eristeeseen ja
EPR–eristeeseen. Näiden kaapeleiden eliniäksi arvioitiin tällöin jopa 100 vuotta. Kui-
tenkin jo 1970–luvun alkupuolella ympäri maailmaa raportoitiin puriste–eristeisten
kaapeleiden ennenaikaisista vikaantumisista. Kestomuoviset polyeteenieristeiset (ther-
moplastic polyethylene) PE–kaapelit pettivät rakenteessa olevien haaramuodostel-
mien vuoksi (”treeing”). XLPE–eristeisissä kaapeleissa ei havaittu yhtä korkeaa
vikaantumisastetta. [17]

Kuva 9 vertailee paperi– ja polymeerieristeisien kaapeleiden kasvuvauhtia. Siirty-
minen paperieristeisistä kaapeleista polymeerieristeisiin kaapeleihin toi mukanaan
useita positiivisia vaikutteita kuten vähentyneet eristehäviöt, pienemmät asennus– ja
ylläpitokustannukset sekä kevyemmät kaapelit. 100 vuotta sitten käytetyt kaapelit
ovat hämmästyttävän samantyyppisiä kuin nykyäänkin. Suurimmat edistysaskeleet on
kuitenkin otettu eristemateriaalien kehityksessä, jotta kaapeleita voidaan valmistaa
kannattavammin. [16]

Kuva 9: Paperi– ja polymeerieristeisien kaapeleiden kehitys 1900–luvulla. [16]
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4.1.3 Kaapeleiden historia Suomessa

Suomessa vuonna 1966 julkaistussa varmuusmääräyksessä on mainintoja sen ajan
kaapeleista ja niiden asennuksesta. Määräyksestä käy ilmi, että tällöin suurimmalla
osalla kaapeleista oli joko kumi–, muovi– tai paperieriste lyijyvaipalla varustettuna.
Kaapelilla katsottiin olevan mekaaninen suoja, jos sitä ympäröi metallilangoista
valmistettu suojakerros (metalliarmeeraus). Sähkömekaaninen suoja määriteltiin
kaapelin muita johtimia ympäröivänä kuparilangoista valmistettuna johtimena, joka
oli päällystetty muovisella vaipalla. Nykyään sähkömekaanista suojaa kutsutaan
kosketussuojaksi. [18] Kuten maailmalla, myös Suomessa muovieristeinen kaapeli alkoi
syrjäyttää paperieristeistä kaapelia 1980–luvun puolivälissä, jolloin niiden valmistus
lopetettiin. [19, s. 303]

Pienjännitteisten kosketussuojattujen kaapeleiden osalta ensimmäisiä tyyppejä
olivat paperieristeiset PLKVJ– ja APAKM-kaapelit. 80–luvun loppuun asti PJ–
verkossa käytettiin ainoastaan kosketussuojattuja kaapeleita, joita silloin kutsuttiin
metallivaipallisiksi kaapeleiksi. Vuoteen 1976 asti PLKVJ oli käytetyin pienjännite-
kaapelityyppi, jolloin APAKM–kaapelit tulivat markkinoille ja korvasivat PLKVJ–
kaapelit vähitellen. [20] Vuonna 1987 Sähköturvallisuuskeskus (nykyinen TUKES)
antoi tiedonannon "T 76–87 Metallivaipattoman 1 kV kaapelin asentaminen maahan
tai veteen", jonka voidaan tulkita olevan ensimmäisiä merkkejä kosketussuojaamatto-
mien alumiinisten nelijohdinkaapelien tulosta markkinoille. [21] Kosketussuojatun
kaapelin kulta-aikoina AMCMK ja APAKM olivat suosituimpia ja käytetyimpiä kaa-
pelityyppejä verkonrakentamisessa. Vuoden 1990 Nokian Kaapelin tuote-esitteessä
APAKM–kaapelia ei enää ole, joten 80–90 –lukujen taitteessa kosketussuojatut kaa-
pelit hävisivät markkinoilta. Kosketussuojattuja kaapelityyppejä kuten AMCMK,
AXCMK ja MCMK käytetään lähinnä asiakkaiden tontin sisäisinä liittymiskaapelei-
na tai asennuskaapeleina eikä niitä juurikaan enää käytetä verkkoyhtiöiden toimesta.
[20]

Suurin syy metallivaipallisten kaapeleiden häviämiseen markkinoilta oli niiden
korkea hinta verrattuna metallivaipattomaan kaapeliin. Nelijohtimisen alumiinikaape-
lin hinta oli niin paljon pienempi, ettei verkkoyhtiöiden kannattanut enää investoida
kosketussuojattuihin kaapeleihin. Toisena syynä oli myös silloisen Nokian Kaapelin
erittäin hyvä markkinatilanne, jolloin kilpailun puutteessa he päättivät melkein yksis-
tään, mitä kaapelityyppiä Suomessa laitettiin maihin. Metallivaipattoman kaapelin
käyttämisestä tuli nopeasti Suomessa maan tapa Nokian Kaapelin siirryttyä val-
mistamaan sitä huomattavasti suurempia määriä kuin metallivaipallista vastinetta.
[20] Kuvasta 10 voidaan myös huomata se, että nelijohtiminen AXMK–kaapeli on
hallitseva kaapelityyppi Carunan PJ–verkossa.

4.2 Pienjännitekaapelin rakenne
Pienjännitekaapeli koostuu johtimista, johdineristyksestä, välivaipasta, kosketussuo-
jasta ja ulkoisista suojakerroksista. Näitä suojakerroksia ovat vaippa ja korroosiosuoja.
Kaapelien poikkipinnat vaihtelevat 25–300 mm2 välillä, mutta käytännössä sähkön-
siirto toteutetaan 25–150 mm2 poikkipinnoilla. Alumiini ja kupari ovat kaapeleissa
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Kuva 10: Statistiikkaa Carunan PJ–verkon kaapelityypeistä.

käytetyimpiä johdinmateriaaleja. Alumiinia käytetään sen verrattain kevyen raken-
teen ja edullisen hinnan vuoksi. Kuparin vahvuutena on sen pieni resistiivisyys,
joka näkyy kuparikaapeleiden noin 50 prosenttia pienempänä poikkipinta-alana
verrattaessa virranjohtokyvyltään vastaaviin alumiinikaapeleihin. [19]

Johdineristys sijoittuu kaapelissa johtimen ja välivaipan väliin. Eristyksen teh-
tävänä on antaa kaapelille riittävä jännitekestoisuus sekä samalla sen on kyettävä
poistamaan johtimissa ja itsessään muodostuva häviölämpö mahdollisimman tehok-
kaasti. Pienjännitekaapeleissa käytetään nykyään melkein pelkästään muovieristeitä,
joista yleisimpänä mainittakoon ristisilloitettu polyeteenieriste PEX. Kansainvälisesti
PEX–eriste tunnetaan lyhenteellä XLPE. Johdineristyksen ja kosketussuojan välissä
on täyte, jonka tehtävänä on pyöristää kaapelia ja toimia yhteenkerrattujen johtimien
mekaanisena suojana. [19]

Valmistusvaiheessa johdineristys on hyvin altis kosteudelle, jonka vuoksi po-
lyeteenikaapeleiden valmistukseen käytetään Suomessa kehitettyä kosteusvapaata
pystylinjaa. Kaapelin ollessa käytössä, kosteus voi päästä eristykseen joko tunkeutu-
malla ulkoisten kerrosten läpi tai suoraan johtimeen viankorjauksen aikana. Veden
eteneminen johtimiin estetään laittamalla johtimien väliin pulveria, joka turpoaa
veden vaikutuksesta. Siksi eristyksen elinikään eli jännitekestoisuuteen eniten vaikut-
tavat tekijät ovat puhtaus, kuplattomuus ja yhtenäisyys. Kaapelin kuormitettavuus
määräytyy pitkälti johdineristeen mukaan, koska liiallinen terminen kuormittaminen
lyhentää eristyksen elinikää ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa läpilyönnin. Eris-
tyksen elinikä lyhenee puoleen tilanteessa, jossa kaapelin lämpötila nousee 6 − 10 ◦C
yli sallittujen rajojen. Eritoten taivutuskohdat ovat kriittisiä kohteita oikosuluille,
koska näissä kohdissa ylilämmön vaikutuksesta pehmentynyt eristys on haavoittuvai-
simmillaan. [19]

Metallista valmistettu kosketussuoja toimii vikavirtojen kulkureittinä unohtamat-
ta turvallisuus ja häiriönsuoja aspekteja. Kosketussuoja voi olla joko vaihekohtainen
tai kaikille vaihejohtimille yhteinen, ja yleisimmin se valmistetaan alumiinista tai
kuparista. Kosketussuojana voidaan käyttää sekä kuparilangoista tehtyä konsentrista
johdinta että maadoitettuun metalliseen kosketussuojaan galvaanisesti yhdistettyä
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PEN–johdinta. Kosketussuojauksesta tarkemmin alaluvussa 4.4. Pienjännitekaape-
lien ulkovaippojen materiaalina käytetään yleensä muovia, mistä käytetyimpiä ovat
polyeteeni (PE) ja polyvinyylikloridi (PVC). [19] Kuvassa 11 on havainnollistettu
edellä mainittuja kaapelin rakenneosia.

Kuva 11: Kosketussuojatun voimakaapelin perusrakenne. Kuvassa Prysmianin
AXCMK-PLUS 4,5–johtiminen 1 kV kosketussuojattu voimakaapeli (muokattu). [22]

4.3 Kaapelien merkintätavat
Kaapelin tyyppimerkintä kuvaa sen kerroksittaista rakennetta sisältä ulospäin. Pien-
jännitekaapelin tyyppimerkinnän perusosa jäsennellään kirjaimin vasemmalta oikealle
seuraavassa järjestyksessä:

1. Johdinmateriaali

2. Eristysmateriaali

3. Metallinen kosketussuoja

4. Ulkovaippa

5. Käyttötarkoitus
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6. Lisäominaisuus

7. Johdinten lukumäärä ja nimellispoikkipinta

Taulukossa 2 on kuvattu kirjaimien merkitys kaapelien tyyppimerkinnässä ja lisä-
ominaisuuksien merkinnöissä. Taulukossa 3 on esitetty esimerkki, jossa on selitetty
AXCMK 4x25/16 –kaapelin merkinnän muodostuminen. Näissä taulukoissa on huo-
mioitu ainoastaan tämän työn kannalta oleellisimmat merkinnät.

Taulukko 2: Kaapelin perusosan rakenne– ja lisäominaisuusmerkinnät. [23]

Merkki Materiaali
ei merkkiä kupari

A 1. merkkinä alumiinijohdin
muualla esim. alumiinivaippa tai alumiininauha

C konsentrinen kuparilanka tai kuparinauha
J juuttikerros
K voimakaapeli
L puristettu lyijyvaippa
M termoplastinen muovieristys
P paperieristys
V teräsnauha
X PEX (ristisilloitettu polyeteenimuovi)

Merkki Lisäominaisuus
HF halogeeniton, vähän savuava kaapeli
PE vaippamateriaali polyeteeniä
W pitkittäis– ja poikittaissuunnassa vesitiivis

Taulukko 3: Esimerkki AXCMK 4x25/16 –kaapelin merkinnän muodostumiselle.

A alumiinijohtiminen
X PEX–eristeinen
C konsentrinen kuparijohdin
M muovivaippainen
K voimakaapeli
4 vaihejohtimien lukumäärä
x erottaa johtimien lukumäärän ja nimellispoikkipinnan
25 johtimien nimellispoikkipinta (mm2)
/ erottaa konsentrisen johtimen nimellispoikkipinnan vaihejohtimesta

16 konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta
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4.4 Kaapelin metallinen maadoitettava kosketussuojaus
Kaapelin metallinen maadoitettu kosketussuojaus on kehitetty ehkäisemään suora
sähköiskun vaara vierasesineen tunkeutuessa ulkovaipan läpi missä tahansa kaa-
pelin osassa. Mekaanisen vian aikana metallinen kosketussuojaus estää jännitteen
nousua maadoittamalla vian ja aiheuttamalla tarpeeksi nopean sulakkeen palami-
sen. Esimerkki vikatilanteessa rautakanki osuu ensiksi metalliseen kosketussuojaan
ja vasta sen jälkeen jännitteiseen vaihejohtimeen, jolloin metallinen kosketussuoja
(PEN–johto) ja vaihejohtimet menevät oikosulkuun. Tällöin metallinen kosketus-
suojaus ehtii maadoittamaan vian ja laukaisemaan sulakkeen tarpeeksi nopeasti,
jolloin PEN–johdon ja vaihejohtimien välinen jännitteen nousu rajoittuu puoleen
maksimijännitteestä. [21] Kaapelin metallisen kosketussuojan on oltava maadoitettu
vähintään toisesta päästä, jotta suojaukset toimivat.

Nelijohtimisessa AXMK–kaapelissa ei ole metallista kosketussuojausta, jolloin vie-
rasesineellä kaapelin vaihejohtimiin osuttaessa on suurempi riski saada sähköisku, ellei
satu osumaan PEN–johtoon. Metallisen maadoitettavan kosketussuojauksen omaa-
va kaapeli on siis sähköturvallisempi vaihtoehto kuin perinteinen AXMK–kaapeli.
Seuraavassa esitellään kaksi erityylistä tapaa toteuttaa kaapelin metallinen kosketus-
suojaus, joita ovat konsentrinen johdin ja metalliseen kosketussuojaan galvaanisesti
yhdistetty PEN–johdin.

4.4.1 Konsentrinen johdin

Konsentrinen johdin on yksi tapa toteuttaa kaapelin metallinen kosketussuojaus.
Sanana konsentrinen tarkoittaa samankeskistä eli tässä tapauksessa johtimella ja
kaapelilla on sama keskipiste. Konsentrinen johdin on kuparilangoista kierretty johdin
välivaipan ympärille kuvan 11 mukaisesti, joten konsentrinen kuvaa siis johtimen
sijaintia ja muotoa kaapelissa. Konsentrinen johdin voi olla materiaaliltaan myös
alumiinia, mikä on kuitenkin melko harvinaista.

Kaapelissa olevaa konsentrista johdinta voidaan käyttää joko PE–johtimena,
PEN–johtimena, nollajohtimena tai kosketussuojana. [24] Johdin koostuu kupari-
lankakerroksesta ja kuparisesta vastakierrenauhasta, joka yhdistää kuparilangat
galvaanisesti toisiinsa ja pitää kaapelia hetken aikaa valmistusvaiheessa kasassa. Kon-
sentrisen johtimen lankavälillä on myös merkitystä, jotta kaapeli voidaan määritellä
konsentrisella johtimella varustetuksi kosketussuojatuksi kaapeliksi. Konsentrista
johdinta ei voida määritellä kosketussuojaksi tilanteessa, jossa lankaväli on liian
harva, jolloin todennäköisyys osua suoraan vaihejohtimeen ja saada sähköisku on suu-
rempi. [20] Konsentrisen johtimen omaavia kaapeleita ovat muun muassa AMCMK,
AXCMK ja MCMK.

4.4.2 Metalliseen maadoitettavaan kosketussuojaan galvaanisesti yhdis-
tetty PEN–johdin

Kaapelin metallinen kosketussuojaus voidaan toteuttaa myös yhdistämällä PEN–
johdin siihen galvaanisesti. Tällöin metallinen kosketussuoja asettuu kaapelin raken-
teessa samaan kohtaan kuin konsentrinen johdin. Kosketussuojana on metallinen
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laminaatti, joka ympäröi PEX–eristettyjä vaihejohtimia ja PEN–johdinta. Suojamaa-
doitusjohdinta ei ole eristetty, jotta sekä metallisen laminaatin että PEN–johtimen
välille saataisiin galvaaninen yhteys. Maadoitetun metallisen kosketussuojan tehtä-
vänä on tarjota kaapelin ympärille suoja, joka mistä tahansa suunnasta osuttaessa
maadoittaa vian ja laukaisee sulakkeen tarpeeksi nopeasti.

Konsentrinen johdin ja metalliseen kosketussuojaan galvaanisesti yhdistetty PEN–
johdin eroavat toisistaan sillä, että konsentrisessa johtimessa kosketussuoja ja suoja-
maadoitusjohdin on yhdistetty yhdeksi johtimeksi. Jälkimmäisessä toteutustavassa
PEN–johdin ja kosketussuoja ovat erillisiä kaapelin osia, jotka ovat galvaanisesti
yhteydessä toisiinsa. Kaapelin vaihejohtimia ympäröivä metallinen kosketussuoja voi
olla materiaaliltaan sekä alumiinia että kuparia. Metallisella laminaatilla voidaan
viime kädessä pysäyttää veden eteneminen, jos vesi on päässyt ulkovaipasta tai jat-
koksesta läpi. Lähtökohtana on kuitenkin se, että paljas laminaatti ei saisi paljastua
alta missään tilanteessa. Kuva 12 havainnollistaa yllä kuvattua metallisen koske-
tussuojan toteuttamistapaa PJ–kaapelissa, missä metallinen kosketussuoja sijaitsee
PEN–johtimien ja ulkovaipan välissä.

Kuva 12: Kuvassa AXAMK kosketussuojatun 1 kV voimakaapelin poikkileikkaus. [20]
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5 Kosketussuojattujen kaapelityyppien esittely
Kosketussuojatut kaapelityypit on jaettu tässä työssä jakeluverkoissa käytettyihin
kaapeleihin, erikoiskaapeleihin ja uusiin innovaatioihin. Standardeissa SFS 4879,
–4880 ja –5800 on tarkkaan määritelty tietyt kaapelin ominaisuudet, jotka eivät
juurikaan eroa riippumatta kaapelityypistä tai poikkipinta-alasta eri valmistajien
kesken. Näitä ominaisuuksia ovat:

• Alin suositeltu käsittelylämpötila (−15 ◦C)

• Johtimen suurin sallittu lämpötila jatkuvassa käytössä tai vikatilanteessa (PEX–
eriste: 90 ◦C / 250 ◦C, PVC–eriste: 70 ◦C / 160 ◦C)

• Kuormitettavuus

• Nimellisjännite (U0/U = 0, 6/1kV, Um = 1, 2kV)

• Terminen oikosulkukestoisuus

• Vaihejohtimen maksimi tasavirtaresistanssi

Yllä mainittuja ominaisuuksia ei ole lähdetty tässä luvussa esittelemään tarkemmin.
Sen sijaan kaapelityypeistä esitellään ensisijaisesti niiden rakenne ja käyttötarkoitus.
Tämän jälkeen luvussa kaapeleita käsitellään myös hinnan, turvallisuuden sekä
asennettavuuden näkökulmasta kaapelitarkastelua silmällä pitäen.

5.1 Jakeluverkossa käytetyt kaapelityypit
5.1.1 AMCMK

Alumiinijohtimista AMCMK kosketussuojattua 1 kV voimakaapelia käytetään kiin-
teisiin asennuksiin sisällä, ulkona sekä maassa. [22] AMCMK–kaapeli on yksi yleisim-
mistä kosketussuojatuista kaapelityypeistä Carunan jakeluverkossa, mitä vahvistavat
kuvasta 10 ja SLO:n haastattelusta saadut tiedot. Kaapelin rakenne on sama kuin ku-
vassa 11 poikkeuksena vaihejohtimien eristysmateriaalina on käytetty PVC–muovia
PEXin sijasta. Taulukkoon 4 on koottu AMCMK:n rakennetiedot.

Taulukko 4: AMCMK–kaapelin rakenne. [22]

AMCMK
Johdin alumiini
Johtimen muoto ja rakenne sektorinmuotoinen ja säikeinen
Eristys PVC-muovi

Metallinen kosketussuoja kuparinen konsentrinen johdin:
lankakerros ja vastakierrenauha

Ulkovaippa musta PVC-muovi
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AMCMK–PE

AMCMK–PE –kaapelia voidaan käyttää kiinteään asennukseen ulkona, jolloin sen
pystyy asentamaan suoraan maahan. Kaapelista löytyy erityisominaisuutena väli-
vaippa sekä polyeteeninen ulkovaippa, jonka lyhenne PE löytyy myös kaapelin nimen
perästä. Ulkovaipan materiaalin sekä välivaipan ansiosta kaapelia voidaan asen-
taa maahan myös auraamalla. [25] Kuvassa 13 ja taulukossa 5 on havainnollistettu
kaapelin rakennetta.

Taulukko 5: AMCMK–PE rakenne. [25]

AMCMK–PE
Johdin alumiini
Johtimen muoto ja rakenne sektorinmuotoinen ja säikeinen
Eristys PVC–muovi
Täyte muovinauhat

Metallinen kosketussuoja kuparinen konsentrinen johdin:
lankakerros ja vastakierrenauha

Välivaippa musta PVC–muovi
Ulkovaippa musta PE–muovi

Kuva 13: Kuvassa REKA Kaapelin AMCMK–PE kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli.
[25]

5.1.2 AXCMK

AXCMK–kaapeli soveltuu asennuksiin sekä sisällä että ulkona. Tätä kaapelia voidaan
käyttää myös aurauksessa ulkovaipan materiaalin ollessa PE–muovia. Kaapelin
ulkovaipan halogeenittomuus ja palosuojaus ovat etenkin sisätiloissa ehdottomia
ominaisuuksia, jotta kaapeli ei palaessaan eritä liiemmin savua tai levitä mahdollista
paloa. [22] Taulukko 6 havainnollistaa kuvan 11 rakenteen materiaaleja.
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Taulukko 6: AXCMK–kaapelin rakenne. [22]

AXCMK
Johdin alumiini
Johtimen muoto ja rakenne sektorinmuotoinen ja säikeinen
Eristys PEX–muovi

Metallinen kosketussuoja kuparinen konsentrinen johdin:
lankakerros ja vastakierrenauha

Ulkovaippa musta halogeeniton PE–muovi

AXCMK–W

AXCMK–W maakaapelia voidaan asentaa sekä perinteisin kaivumenetelmin että au-
raamalla maahan. Kaapeli on normaalia maakaapelia järeämpää sen vesitiivistyksen
ja PE–muovisen välivaipan ansiosta, jolloin sitä voidaan asentaa myös vesistöihin.
Vesitiivistys huomataan kaapelin nimen perässä olevasta W–kirjaimesta ja se on
toteutettu sekä poikittais– että pitkittäissuunnassa: alumiini–muovilaminaatti es-
tää veden etenemisen poikittaisesti ja alumiinifolion alla olevan vesitiiveysnauhan
paisuminen luo veden etenemiselle esteen pitkittäissuunnassa. [25]

Taulukko 7: AXCMK–W rakenne. [25]

AXCMK–W
Johdin alumiini
Johtimen muoto ja rakenne sektorinmuotoinen ja säikeinen
Eristys PEX–muovi
Täyte muovinauhat

Metallinen kosketussuoja kuparinen konsentrinen johdin:
lankakerros ja vastakierrenauha

Vesitiivistys poikittainen: alumiini–muovilaminaatti
pitkittäinen: vesitiiveysnauha

Väli– ja ulkovaippa musta PE–muovi

Kuva 14: Kuvassa REKA Kaapelin AXCMK–W kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli.
[25]
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5.1.3 MCMK

MCMK–kaapeli on sektorinmuotoisilla johtimilla toteutettu 1 kV kosketussuojattu
voimakaapeli. [22] Tämäkin kaapeli voidaan asentaa kiinteästi sekä ulos, sisätiloihin
että maahan. MCMK on suosituin kosketussuojattu kaapelityyppi sisätiloissa ja
ulkona tontin sisäisissä sähkötöissä, mistä osoituksena on n. 10 % osuus kaikista
Carunan jakeluverkossa käytetyistä PJ–kaapelityypeistä (kts. kuva 10).

Taulukko 8: MCMK–kaapelin rakenne. [22]

MCMK
Johdin kupari
Johtimen muoto ja rakenne sektorinmuotoinen ja säikeinen
Eristys PVC–muovi

Metallinen kosketussuoja kuparinen konsentrinen johdin:
lankakerros ja vastakierrenauha

Ulkovaippa musta PVC–muovi

Kuva 15: Kuvassa Prysmianin MCMK kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli. [22]

5.2 Erikoiskaapelit
5.2.1 AXCCMK

AXCCMK–erikoiskaapelia käytetään kiinteään asennukseen ulkona, maassa ja sisällä
sekä kohteissa, joissa kaapeli joudutaan EMC–häiriösuojaamaan. Halogeeniton ulko-
vaippa on myös käyttökelpoinen kohteissa, joissa tarvitaan vähän savuavia kaapeleita.
Kuparinen konsentrinen johdin on tässä kaapelissa toteutettu kuvassa 16 näkyvällä
valkoisen kertauksen päällä olevalla nauhalla sekä lankakerroksella. [22] Kuparinau-
ha estää kaapelia erittämästä EMC–häiriösignaaleja, jotka voivat häiritä muiden
lähellä olevien sähkölaitteiden tai -tarvikkeiden toimintaa. EMC–häiriösuojattuja
voimakaapeleita ei käytetä jakeluverkon rakentamisessa.
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Taulukko 9: AXCCMK–kaapelin rakenne. [22]

AXCCMK
Johdin alumiini
Johtimen muoto ja rakenne sektorinmuotoinen ja säikeinen
Eristys PEX–muovi

Metallinen kosketussuoja kuparinen konsentrinen johdin:
nauha ja lankakerros

Ulkovaippa musta halogeeniton muovi

Kuva 16: Kuvassa Prysmianin AXCCMK–HF C–PRo halogeeniton EMC–
kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli. [22]

5.2.2 MCCMK

MCCMK–kaapeli on toinen esitellyistä EMC–häiriösuojauksen omaavista kaape-
leista. Tämän voimakaapelin johtimet ovat materiaaliltaan kuparia ja muodoltaan
sektorimaisia. PEX–eristettyjen johtimien ja kuparinauhan välissä näkyvän valkoisen
nauhan (kts. kuva 17) tarkoituksena on kerrata eristetyt johtimet yhteen. [22]

Taulukko 10: MCCMK–kaapelin rakenne. [22]

MCCMK
Johdin kupari
Johtimen muoto ja rakenne sektorinmuotoinen ja säikeinen
Eristys PEX–muovi

Metallinen kosketussuoja kuparinen konsentrinen johdin:
nauha ja lankakerros

Ulkovaippa musta halogeeniton muovi
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Kuva 17: Kuvassa Drakan MCCMK–HF C–PRo halogeeniton EMC–kosketussuojattu
1 kV voimakaapeli. [22]

5.2.3 XCMK

Kosketussuojattu XCMK–kaapelityyppi on myös harvinainen näky jakeluverkkoja
rakennettaessa. Kaapeli sopii kiinteisiin asennuksiin sekä sisällä että ulkona ja se
voidaan asentaa myös maahan, jos määräyksiä noudatetaan. Kaapelin vähäsavuisuus,
halogeenittomuus ja paloa levittämätön ominaisuus ovat valttikortteja sisätiloihin
asennettaessa. [25] Ulkovaipan materiaalina oleva polyolefiinimuovi on yhteisnimitys
PE– ja PP–muoveille (polypropeeni). [26]

Taulukko 11: XCMK–kaapelin rakenne. [25]

XCMK
Johdin kupari
Johtimen muoto ja rakenne sektorinmuotoinen ja säikeinen
Eristys PEX–muovi
Täyte nauhat

Metallinen kosketussuoja kuparinen konsentrinen johdin:
lankakerros ja vastakierrenauha

Ulkovaippa musta halogeeniton polyolefiinimuovi

Kuva 18: Kuvassa REKA Kaapelin XCMK–HF halogeeniton kosketussuojattu 1 kV
voimakaapeli. [25]
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5.3 Uudet innovaatiot
5.3.1 AXAMK

AXAMK–kaapelin alumiiniset vaihejohtimet ovat muodoltaan pyöreitä ja PEX–
eristettyjä. Tässä kaapelissa metallinen kosketussuojaus on toteutettu kolmilankaisen
PEN–johtimen ja ulkovaipan välissä olevalla alumiinilaminaatilla. Kolmilankaista
alumiinista PEN–johdinta ei ole eristetty, jotta se saataisi galvaaniseen yhteyteen
alumiinilaminaatin kanssa. [20] Tällä ratkaisulla metallinen kosketussuojaus on
toteutettu kaapelin ympärille, johon osuttaessa vika maadoittuu ja sähkö kytkeytyy
automaattisesti pois sulakkeen palaessa. Kuva 19 ja taulukko 12 havainnollistavat
kaapelin rakennetta tarkemmin.

Kuva 19: Kuvassa AXAMK kosketussuojatun 1 kV voimakaapelin poikkileikkaus. [20]

Taulukko 12: AXAMK–kaapelin rakenne.

AXAMK
Johdin alumiini
Johtimen muoto ja rakenne pyöreä ja säikeinen
Vaihe-eristys PEX–muovi
PEN-johtimen muoto ja rakenne kolme pyöreää ja kiinteää johdinta
PEN–johtimen eristys eristämätön
Metallinen kosketussuoja alumiinilaminaatti
Ulkovaippa musta PE–muovi
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5.4 Kaapelirakenteen vaikutus turvallisuuteen, asennettavuu-
teen ja kustannuksiin

Kaapelin rakenteella ja siinä käytetyillä materiaaleilla on suuri vaikutus sen turvalli-
suuteen, asennettavuuteen ja kustannuksiin. Kaapelin kehittämisessä ensisijainen
tavoite on, että asennettava kaapeli on turvallinen. Toiseksi kaapelin on oltava asen-
nettavuudeltaan yhteensopiva olemassa olevan sähköverkon komponenttien kanssa.
Mikäli kaapeli ei täytä turvallisuus ja asennettavuus parametreja, kaapelin hinta
on merkityksetön, koska se ei sovellu käytettäväksi jakeluverkossa. Seuraavassa käy-
dään läpi materiaalien eri ominaisuuksia ja niiden vaikutusta edellä mainittuihin
parametreihin.

5.4.1 Turvallisuus

Turvallinen voimakaapeli on kaiken ajattelun lähtökohtana, kun aloitetaan suun-
nittelemaan sähköverkkoon asennettavaa maakaapelia. Metallinen maadoitettava
kosketussuoja on jo itsessään sähköturvallinen vaihtoehto, jonka lisäksi kaapelissa
käytetty metalli ja ulkovaipan materiaali vaikuttavat eniten sekä korroosiokestävyy-
teen että kaapelin vettymiseen. Myös veden etenemisen estäminen pitkittäis- sekä
poikittaissuunnassa lisäävät entisestään kaapelin elinikää vesistöissä tai kosteissa
paikoissa. Johtimien ja metallisen kosketussuojan materiaaleina voidaan käyttää sekä
alumiinia että kuparia. Sähkönjohtavuudeltaan kupari on parempi materiaali kuin
alumiini, koska kuparin resistiivisyys on noin 1,6 kertaa pienempi kuin alumiinilla
[21]. Tämä johtaa siihen, että alumiinijohtimet vaativat suurempia poikkipinta–aloja,
jotta saadaan sama sähkönjohtavuus kuin kuparijohtimilla. Kupari on liitosteknisesti
myös hyvä materiaali, vaikka liitokset löystyisivät iän myötä. [27]

Kupari on jalompana metallina korroosiota vastaan parempi vaihtoehto kuin alu-
miini. Korroosio on hapettumistapahtuma, jossa metallin ominaisuudet heikkenevät
sen ollessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Mitä epäjalompi metalli on
kyseessä, sitä helpommin se hapettuu. Reaktion tuloksena metallin pinnalle syntyvä
kerros voi joko suojata sitä tai tehdä siitä entistä hauraamman. Esimerkiksi kuparin
pinnalle muodostuu vihreää patinaa, joka toimii sen suojana. Alumiinin korroosiossa
suojaava yhdiste on oksidikerros, joka estää kosteutta tunkeutumasta entistä syvem-
mälle. [28] Eltelin projektipäällikkö Kimmo Koivun mukaan ajansaatossa on ollut
tapauksia, joissa kaapeleista on hävinnyt metrejä alumiinista PEN–johtoa hapettu-
misen vuoksi. Näissä tilanteissa virralla ei ole paluureittiä, mikä altistaa kiinteistöt
hengenvaarallisille nollavioille. Tällöin asunnossa olevat valot vilkkuvat ja metalliset
pinnat sähköistyvät, jolloin sähköiskun vaara on ilmeinen. [27]

Veden etenemistä kaapelissa voidaan estää sekä poikittais– että pitkittäissuuntai-
silla eristyksillä. Poikittaissuunnassa ulkovaipan materiaalilla voidaan ensisijaisesti
vaikuttaa kaapelien kykyyn eristää vettä. PVC–vaippa vettyy helpommin kuin PE–
vaipat, jotka eivät ime yhtä paljon kosteutta. [29] Sama logiikka pätee myös vaihe-
johtimien eristemateriaalin osalta: PEX–eriste kestää ajan kuluessa vettä paremmin
kuin PVC–eriste. PE–muovinen ulkovaippa on myös materiaaliltaan kovempaa kuin
PVC, joten PE kestää kivien ja muiden ulkoisten tekijöiden aiheuttamia kolhuja
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paremmin. Kaapelin metallisena kosketussuojana on laminaatti, jonka avulla voidaan
myös estää veden tunkeutuminen kohti vaihejohtimia. Pitkittäistä vedeneristävyyt-
tä tarvitaan siinä tilanteessa, jos vesi on jostakin syystä päässyt jo tunkeutumaan
kaapelin sisään. Tämä voidaan toteuttaa laittamalla kaapeliin täyteainetta, joka
laajenee kosketuksissa veden kanssa ja estää sen etenemistä kaapelissa. [20]

5.4.2 Asennettavuus

Kaapeleissa käytettävä materiaali ja johtimien rakenne vaikuttavat suuresti sen
asennettavuuteen sekä käsiteltävyyteen. Kuparijohtimelliset kaapelit ovat taivutel-
tavuudeltaan ja joustavuudeltaan erittäin hyviä, koska kupari on materiaaliltaan
pehmeämpää kuin alumiini. Taivuteltavuuteen vaikuttaa metallin lisäksi myös joh-
timien rakenne, jolloin säikeisillä johtimilla varustettu kaapeli taipuu helpommin
kuin kiinteät johtimet omaava kaapeli. Myös PE–vaippa, metallinen kosketussuoja
ja suurempi kaapelin poikkipinta-ala tekevät kaapelista jäykästi taipuvaa. [20, 27]

Johtimien taivuteltavuutta sekä asennettavuutta voidaan parantaa hehkuttamalla.
Tällöin johtimen mekaaninen kestävyys heikkenee ja liitostekniikka vaikeutuu. Kaa-
pelin jatkamiseen ja päättämiseen voidaan vaikuttaa myös vaihejohtimien muodoilla,
joita ovat sektorin- ja ympyränmuotoinen. Suuremman poikkipinnan omaavissa kaa-
peleissa (> 25 mm2) on melkein ainoastaan käytetty sektorinmuotoisia johtimia,
jotta ne saataisiin mahdollisimman pieneen tilaan eikä niiden väliin jäisi turhaa
ilmaa. Pienemmällä poikkipinnalla varustetuissa kaapeleissa (< 16mm2) käytetään
yleisesti ympyränmuotoisia johtimia, joita on helpompi jatkaa, päättää sekä liittää
liittimiin. [20]

5.4.3 Kustannukset

Kaapelin hintaan vaikuttaa käytetyn materiaalin lisäksi sen määrä, valmistusprosessi
sekä hinnoittelupolitiikka. Johdinmateriaaleista esimerkiksi kupari on noin kolme
kertaa kalliimpaa kuin alumiini [30], minkä vuoksi alumiini on nykyään hallitseva
materiaali kaapeleissa. Myös materiaalin määrä kaapelissa vaikuttaa hintaan: mitä
suurempia poikkipintoja kaapeleilla on, sitä enemmän materiaalia ja sitä kalliimpaa
kaapeli on. Kaapelin valmistusprosessi määrittelee myös sen hintaa. Pienemmille
poikkipinnoille on omat tuotantolinjastonsa ja suuremmille omansa. Jos linjastolla
on järeää kalustoa ja se on suunniteltu laajalle skaalalle poikkipintoja, niin pie-
nempien kaapelien valmistus voi tällöin tuottaa valmistajalle tappiota. Suuremman
poikkipinta-alan omaavan kaapelin eteneminen linjastolla on myös hitaampaa joh-
tuen materiaalin määrästä suhteessa pienempiin kaapeleihin. Nämä näkyvät suoraan
kaapelin hintalapussa, joten tuotantolinjastojen ja kaluston optimointi tietylle koko-
haarukalle tehostavat toimintaa. [20]

Kaapelivalmistajien hinnoittelupolitiikasta saadaan jonkinlaista käsitystä siitä,
mitä kaapelia he haluavat tuoda esille. Tällaisista kaapeleista tehdään houkutte-
levia tuomalla hintaa hieman yleisiä markkinoita alemmas. Toisaalta kaapeleita
hinnoitellaan tarkoituksella korkeiksi, jotta niitä ei tarvitsisi valmistaa. [20]. Me-
tallisella kosketussuojalla varustetut kaapelit ovat lähtökohtaisesti kalliita, koska
niiden käyttö– ja tilausvolyymit ovat laajamittaisessa verkonrakentamisessa hyvin
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pieniä elleivät jopa olemattomia. Tämänkaltaisille kaapelityypeille ei ole välttämättä
kehitetty valmista valmistusprosessia eikä siihen käytettäviä laitteita ole optimoitu,
jolloin kaapelin valmistus ei ole tehokasta. Tilausvolyymien kasvulla ja useamman
toimittajan välisellä kilpailutilanteella kosketussuojatun kaapelin hintaa saataisiin
halvemmaksi. [31]

5.5 Asennuksen jälkeinen vaipaneheysmittaus
Vaipaneheysmittaukset ovat maakaapelin asennuksen jälkeisiä laadunvarmistusmit-
tauksia, joissa mittaus tehdään tasajännitteellä mittaamalla ulkovaipan läpi kulkevaa
vuotovirtaa. Vuotovirran avulla saadaan laskettua ulkovaipan eristysresistanssi, jonka
avulla vaippavika voidaan havaita silloin, jos vikaresistanssi on selvästi pienempi kuin
ehjän vaipan eristysresistanssi kaavan 8 mukaisesti. Vuotovirta riippuu ulkovaipan
materiaalista, paksuudesta ja kosteuspitoisuudesta. Erityisesti PVC–vaipat voivat
vettyä, joka tuo haasteita mittauksiin. PE–vaipat eivät ime yhtä paljon kosteut-
ta kuin PVC–vaipat, joten mittausmielessäkin PE–muovi on parempi eriste kuin
PVC–muovi. Haastavaksi mittaukset tekee myös huonosti johtava maaperä, jossa vau-
riokohdan vikavirta jää pieneksi sekä kasvava kaapelipituus, joka näkyy suurempana
vuotovirtana. [29]

RF << RK (IF >> IK), (8)
missä RF on vikakohdan resistanssi, RK on ulkovaipan eristysresistanssi, IF on vika-
virta vauriokohdassa ja IK on vuotovirta kaapelin vaipassa. Pienjännitekaapeleiden
vaipaneheysmittauksissa jännitteenä käytetään 1 kV tasajännitettä, jotta mittaami-
nen onnistuisi sekä mittauksissa käytetyllä Megger 1020/2 (10 kV) -mittalaitteella
että asennustesterillä (1 kV). Mittausaika yhdelle kaapelinpätkälle on 3 minuuttia,
jonka aikana lukemia rekisteröidään seuraavissa ajankohdissa: 15 s, 30 s, 45 s, 1
min, 2 min ja 3 min. Tarkemmat tiedot käytetystä Megger 1020/2 –mittalaitteesta
löytyvät taulukosta 13. [29]

Taulukko 13: Vaipaneheysmittauksissa käytetyn Megger 1020/2 –mittalaitteen tietoja.

Megger 1020/2
Max. mittausjännite 10 kV
Käytetty mittausjännite 1 kV DC
Mittausalue > TΩ
Mittaustulosten tallennus sisäinen muisti
Tarkkuus (1 kV) ±5 % 200 GΩ saakka

Mittauskytkentä tehdään yhdistämällä Meggerin maakohtio (musta) muuntamon,
jakokaapin tai jakokaapin maadoitukseen. Mittauskohtio (punainen) yhdistetään
kaapelin yhdistettyyn PEN–johtimeen ja kosketussuojaan, johon kytketään myös
vaihejohtimet kiinni jompeilla (sininen). Vaihejohtimet on siis kytketty samaan po-
tentiaaliin PEN–johtimen kanssa, mikä vähentää mittauksissa mahdollisia häiriöitä.
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Mittauskytkentä on nähtävissä kuvasta 20. [29] Carunan tarkoitus vaipaneheysmit-
tausten teettämiselle on ollut saada varmistus yllä kuvatun mittausmenetelmän
toimivuudesta ja saada tarvittaessa tarkennettua raja-arvoja. Pienjännitekaapeleiden
vaipaneheysmittausten tutkimusta Carunalle on suorittanut Tampereen teknilli-
sen yliopiston projektipäällikkö Pertti Pakonen (TkT), joka on tehnyt mittauksia
kosketussuojattujen kaapeleiden osalta Riihimäen pilottialueella.

Kuva 20: Vaipaneheysmittausten kytkentä. [29]

Mittausten aikana eräällä kaapelilla epäiltiin jo olevan vaippavika, mutta ky-
seisessä tilanteessa kaapelin kosketussuoja kosketti mittauskeskuksen muovikuorta,
mikä aiheutti ehjälle vaipalle vääristyneet mittaustulokset. Tästä syystä mittauksia
aloitettaessa on varmistuttava siitä, että kaapelin molempien päiden on oltava irti
muuntamon, jakokaapin tai mittauskeskuksen kojeistosta. Mittauksia tehdessä on
myös huolehdittava, että kaapelin kosketussuoja ei kosketa kummassakaan päässä
maahan, kasvillisuuteen tai esimerkiksi mittauskeskuksen muovikuoreen. Kosketus-
suojan ja vaihejohtimien paljaana olevia osuuksia lähinnä olevien eristyspintojen
puhtaus on myös varmistettava. Kuten kuvasta 21 huomataan, kaapelin päiden ir-
roittaminen varokekytkimeltä pienentää vuotovirtaa huomattavasti. Kaapelin päiden
puhdistaminen isopropanolipitoisella kaapelinpuhdistusliinalla ei vaikuttanut juuri-
kaan mittaustuloksiin. Jos kaapelissa olisi vaippavika, voisi sen huomata kuvassa 21
loivasti laskevana käyränä, jolloin vaippavikaisen kaapelin vuotovirta olisi suurempaa
kuin ehjällä vaipalla. [29]

Tehtyjen vaipaneheysmittausten tuloksista kävi ilmi, että kosketussuojatuissa
kaapeleissa vuotovirrat ovat hieman suurempia kuin perinteisessä AXMK–kaapelissa.
Tämä saattaa johtua kosketussuojattujen kaapeleiden osalta ohuemmasta ulkovaipan
paksuudesta. Tuloksista huomattiin myös, että poikkipinnaltaan 25mm2 kaapelei-
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Kuva 21: Mittauksia varten kaapelin huolellisen käsittelyn tärkeyttä havainnollistava
kuvaaja. [29]

den vaipan normalisoitu vuotovirta [A/km] näyttäisi olevan pienempi kuin 150mm2

poikkipinnan omaavilla kaapeleilla. Tämä viittaisi siihen, että vuotovirran kannalta
150mm2 kaapelin suuremmalla poikkipinnalla per metri olisi suurempi merkitys kuin
25mm2 hieman ohuemmalla eristyspaksuudella. Rajatapausten osalta (onko vaippa-
vika vai ei) kaapelille lyhyen ajan sisällä tehtävä toistomittaus parantaa ja polarisoi
yleensä mittaustulosta. Jos kaapelissa on kuitenkin vaippavika, niin mittaustulosten
pitäisi jäädä vikapaikan resistanssia vastaavalle tasolle, jolloin mittausten toistami-
nen ei auta. [29] Mittausten otos oli vielä kyseisessä vaiheessa tutkimusta pieni eikä
käytettyä mittausmenetelmää ole vielä varmistettu, joten tässä vaiheessa tulokset
ovat vasta suuntaa antavia.
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6 Jatkos-, pääte- ja liitintekniikat
Kaapelia asennettaessa tulee väistämättä eteen tilanteita, jolloin siihen täytyy teh-
dä jatkoksia tai päätteitä. Kaapeli täytyy myös pystyä liittämään osaksi olemassa
olevaa jakeluverkkoa, jonka liitäntäpisteitä ovat sähköasemat, jakelumuuntamot,
jakokaapit sekä mittauskeskukset. Tässä luvussa käsitellään metallisella kosketus-
suojalla varustettujen PJ–kaapeleiden jatkos-, pääte- ja liitintekniikoita sekä niiden
toteutusta.

6.1 Jatkokset
Kaapeliin tehdään jatkos silloin, kun vaihdetaan kaapelikelaa. Uuden kelan ja vanhan
kelan kaapeleiden päät jatketaan yhdeksi kokonaiseksi kaapeliksi kutistejatkoksen
avulla. Esimerkiksi konsentrisella kosketussuojalla varustetun AMCMK–kaapelin jat-
kamiseen tarvitaan AXMK–kaapeleihin käytetyn XVRG 15 kutistejatkoksen lisäksi
myös lisätarvikepakkaus XVRGL 10 (kuvassa 22). Lisätarvikepakkauksella on tarkoi-
tus jatkaa konsentrinen kosketussuoja, jotta varmistutaan suojan määrätynlainen
toiminta. [20]

AMCMK–kaapelijatkoksen tekeminen aloitetaan XVRG 10 kutistejatkospaketilla.
Aluksi jatkettavat kaapelit asetetaan limittäin ja ulkovaippaletku (kuvassa 22 suurin
näkyvä kutisteletku) pujotetaan toisen kaapelin päälle. Tämän jälkeen kaapelin
ulkovaippaa poistetaan sopivasti, jotta sekä vaihejohtimet että kosketussuojalangat
saadaan näkyville. Tässä vaiheessa langat käännetään ulkovaipan päälle myöhempää
käsittelyä varten. Vaihejohtimet puhdistetaan ja katkaistaan, jotta niistä voidaan
poistaa eristys jatkamista varten. Jokainen vaihejohdin jatketaan kuvassa 22 näkyvien
ruuvijatkosholkkien avulla ja niiden päälle kutistetaan omat vaiheletkut. Pakkauk-
sen mukana tulevaa sähköteippiä käytetään sekä ulkovaipan katkaisukohdissa että
välivaipan jatkamiseen tarkoitetun teflonkalvon kiinnittämisessä. [20]

Vaihejohtimien jatkamisen jälkeen konsentrinen johdin jatketaan käyttäen kuvan
22 XVRGL 10 lisätarvikepakkausta. Kosketussuojalangat kerätään aluksi nippuun,

    

Kuva 22: Kuvassa kutistejatkos XVRG 15 (vas.) ja konsentrisen johtimen jatkamiseen
tarvittava lisätarvikepakkaus XVRGL 10. [20]
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jonka jälkeen kuparinen vastakierrenauha kierretään nipun ympärille. Vastakierre-
nauhaa ei saisi katkaista, koska se kuuluu kosketussuojan poikkipinta-alaan mukaan.
Tämän jälkeen kosketussuojalankaniput käännetään jatkoksen päälle, katkaistaan ja
jatketaan ruuvijatkosholkilla. Kupariverkko (kuvassa 22 näkyvä verkko) kiedotaan
tiukasti koko jatkoksen yli vaipan reunasta reunaan, jotta kaapelin kosketussuo-
ja saadaan säilytettyä. Lopuksi alussa sivuun laitettu ulkovaippaletku kutistetaan
koko jatkoksen päälle. AXAMK–kaapelille tehtävä jatkos eroaa edellä mainitusta
jatkoksesta sillä, että jokainen kolmesta PEN–johtimen langasta jatketaan omalla
ruuvijatkosholkilla. AXAMK:n kosketussuojan jatkuvuus varmistetaan myös koko
jatkoksen yli kiedotulla verkolla. [20]

6.2 Päätteet ja liittäminen
Kaapelille tehdään pääte, kun sitä ollaan liittämässä jakelumuuntamoon, jakokaappiin
tai mittauskeskukseen. Kosketussuojattujen kaapeleiden päättämisessä käytetään
haaroitussuojaa, joka on oikein asennettuna vedenpitävä. Muun muassa AXAMK–
kaapelin kanssa käytetään kuvassa 23 näkyvää XVKE 14950 kutistepäätettä. Aluksi
poistetaan kaapelin ulkovaippa ja tämän alla oleva alumiinifolio. Sen jälkeen kaksi alu-
miinilankaa taivutetaan ulkovaipan ympärille yläreunaa seuraten kolmannen langan
viereen kuvan 23 mukaisesti. Tällä taivutuksella varmistetaan, ettei paljaat alumii-
nilangat ole kosketuksissa vaihe-eristyksien kanssa. Haaroitussuojaa kutistettaessa
langat voivat vahingossa myös aiheuttaa vaihe-eristyksien sulamista. [20]

Tämän jälkeen mustaa tiivistysmassaa kiedotaan alumiinilankojen päälle ja paine-
taan langat sekä massat yhteen. Haaroitussuoja asetetaan kaapelin päälle siten, että
kolme vaihejohdinta pujotetaan omista sormiosista ja kolme alumiinilankaa jäljelle
jäävästä sormiosasta. Sen jälkeen haaroitussuoja kutistetaan nestekaasupolttimen
avulla kaapelin haaroituskohdan päälle. Lopuksi kolmesta alumiinilangasta tehdään
maadoitusjohdin kutistamalla kelta-vihreä kutisteletku niiden päälle. KeVi–letkun
alapäähän on jätettävä pieni rako, josta vesi pääsee tarvittaessa valumaan ulos. [20]
Kaapelin päättämisen jälkeen se voidaan liittää osaksi jakeluverkkoa. Vaihejohti-
met liitetään jokainen omille liittimilleen ja PEN–johdin liitetään maadoituskiskoon
kuvan 24 mukaisesti.

  

Kuva 23: Kutistepääte XVKE 14950 (vas.) ja AXAMK–kaapelin alumiinilankojen
taivutus. [20]



40

Kuva 24: PEN–johtimen liittäminen maadoituskiskoon.



41

7 Käytetyt työmenetelmät
Tässä luvussa käsitellään pienjänniteverkon maakaapeloimiseen nykyään käytettäviä
kaivutekniikoita ja uusia innovaatioita. Carunan pienjänniteverkon uutta rakenta-
miskonseptia pilotoidessa 30 cm:n kaivuojaan lisätään normaalin varoitusnauhan
sijasta vahvennettua suojanauhaa, jonka tarkoitus on ehkäistä yläpuolelta mekaa-
nisesti kohdistuva voima aiempaa tehokkaammin. Luvun lopussa pohditaan myös
toimintatapojen ja kaivuojan syvyyden vaikutusta sähköverkon rakentamisprosessiin
ja maanrakennustöistä koituviin reklamaatioihin.

7.1 Kosketussuojatun kaapelin asennussyvyys ja suojaus
Standardin SFS 6000–8–814 mukaan maadoitettavan metallisen kosketussuojan omaa-
va kaapeli voidaan verkonhaltijan harkinnan mukaan asentaa 0,3 m syvyyteen vielä
ilman mekaanista suojausta. Maadoitettavan kosketussuojan puuttumisen vuoksi
yleisesti PJ–verkossa käytetyn AXMK–kaapelin asennussyvyys on oltava vähintään
0,7 m. Näitä pienempiä asennussyvyyksiä käytettäessä kaapelit täytyy suojata esimer-
kiksi suojaputkella. Kuvassa 25 on havainnollistettu kaapelin kosketussuojauksesta
riippuvaa asennussyvyyttä. Maahan asennetun kaapelin yläpuolelle suositellaan
asennettavaksi varoitusnauha, jonka tehtävä on ilmaista kaapelin sijainti. [1]

Kuva 25: Metallisella kosketussuojalla varustetun kaapelin (vas.) ja ilman kosketus-
suojaa olevan kaapelin asennussyvyydet.

Varoitusnauhan sijasta kaapelin sijaintia voidaan havainnollistaa myös vahvenne-
tulla suojanauhalla. Tämä suojanauha on normaaliin varoitusnauhaan verrattuna
paksumpaa ja se suojaa kaapelia paremmin yläpuolelta mekaanisesti kohdistuvilta
iskuilta. Vahvennetun suojanauhan ja kaapelin väliin tulee 10 cm maa–ainesta, jolloin
suojanauhan rakenne myötäilee iskua ja hukuttaa siitä tulevan mekaanisen voiman.
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Kuva 26: Uponorin muovimainen (vas.) ja Dagöplastin mattomainen versio vahven-
netusta suojanauhasta.

Isku menisi helpommin suojanauhasta läpi kaapeliin, jos nauha olisi kaapelissa kiinni.
Nauhaa ei saa myöskään asentaa liian etäälle kaapelista, koska silloin kaapeli ei
olisi tarpeeksi hyvin suojattu eri suunnilta tulevilta iskuilta. [31] Oikein asennettuna
suojanauha kestää niin lapion iskut kuin kaivurin kauhaisut. [27]

Kuvassa 26 vasemmalla näkyy Uponorin Kraftkabel suojanauhaa, joka on valmis-
tettu suojaputkissakin käytetystä materiaalista. Samaisen kuvan oikealla puolella
oleva suojanauha on Dagöplastin valmistama, joka taas on materiaaliltaan taipui-
sampaa ja mattomaisempaa kuin Uponorin vastaava. Carunan pilottiprojekteissa
käytetyn suojanauhan leveys (125 mm) jäljittelee hyvin pitkälti matalamman asen-
nussyvyyden omaavan ojan leveyttä. Paksuutta suojanauhalta löytyy 1,8 mm.

7.2 Maanrakennuksen eri vaihtoehdot
Maakaapelia voidaan asentaa maahan joko aukikaivavalla tai kaivamattomalla mene-
telmällä. Aukikaivavia asennustekniikoita käytetään yleensä maakaapelointiin teiden
varsissa ja kohtuu tavallisissa asennusolosuhteissa. Kaapeliojan kaivaminen tapahtuu
tyypillisesti kaivurilla, minkä pohjalle kaapeli lasketaan. Kaivamattoman asennus-
tekniikan ideana on aiheuttaa mahdollisimman vähän maanpäällisiä häiriöitä tai
vaurioita poraamalla maan alla kaapelille kulkureitti. Maanalaista porausta käyte-
tään yleensä jokien, vilkkaiden teiden tai junaradan alituksiin. [32] Tässä työssä
on priorisoitu pienjänniteverkon ja erityisesti kosketussuojattujen kaapelityyppien
maakaapelointiin soveltuvien asennustekniikoiden tarkempi tutkiminen. Yleisimmät
aukikaivetut ja kaivamattomat asennustekniikat näkyvät kuvassa 27. Mikrosahauk-
sen soveltaminen sähköverkon rakentamiseen on vasta pilotointiasteella, joten tämän
vuoksi se on valittu mukaan asennustekniikoihin.
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Kuva 27: Yleisimmät maakaapelin asennukseen käytettävät tekniikat (muokattu). [32]

7.2.1 Perinteinen kaivutekniikka

Yleisin ja perinteisin kaapelointitapa on kaivutekniikka, jossa maahan kaivetaan kai-
vurilla kaapelioja, johon kaapeli lasketaan. Kaivannon leveyteen vaikuttaa asennetta-
vien kaapeleiden poikkipinta-ala ja määrä, jotta kaapeleiden välillä olisi halkaisijansa
mittainen etäisyys. Kaapelia putkeen laitettaessa etäisyys on oltava vähintään 5 cm.
Asennussyvyyden ollessa 70 cm, roudan aiheuttamia vahinkoja pyritään ehkäisemään
kaivannon pohjalle tehtävällä noin 10 cm:n paksuisella hiekkapohjalla. Lisäksi kaape-
leiden päälle lisätään noin 15–20 cm paksu suojaava hiekkakerros. Kaivanto peitetään
karkeammalla maa-aineksella, josta on suodatettu suurimmat ja terävimmät kivet
pois. Kivien seulontaan voidaan käyttää kiviharaa tai seulakauhaa. Vaihtoehtoisesti
voidaan suorittaa myös massan vaihtoa, jolloin karkeampi maa-aines kuljetetaan pois
ja tilalle lisätään hienojakoisempaa maa-ainesta. [32]

Kaivurilla kaivetaan myös 30 cm syvyisiä ojia. Ojan leveyttä säädellään eri kau-
hatyypeillä: 30 cm ojalle kapeampi ja 70 cm ojalle leveämpi kauha. Mitä syvemmälle
kaivetaan, sitä leveämpää ojaa joudutaan tekemään. Tämän takia ojat kaivetaan V:n
muotoisiksi, jotta kaivettu maa ei valuisi takaisin ojan pohjalle. Kaivinkonekuskit ovat
ammattitaitoisia siten, että he pystyvät säätelemään ojan syvyyttä silmämääräisesti.
Oja kaivetaan noin 5 cm:iä tavoitesyvyyttä syvemmäksi, jotta varmistutaan oikeasta
asennussyvyydestä. [27] Lopulta ojan vieressä työskentelevä lapiomies varmistaa
ojan oikean syvyyden. Kaivinkoneen keskimääräinen kaivunopeus on 60–80 metriä
päivässä. [33] Riihimäen pilottialueella runkokaapelit kaivettiin 70 cm:n leveämmäl-
lä kauhalla ja tonttikaapelit 30 cm:n syvyyteen kapeammalla kauhalla kuvassa 28
näkyvällä Maatyö Telin Oy:n kaivurilla.
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Kuva 28: Maatyö Telin Oy:n kaivuri (vas.) ja maanrakennuksessa käytetyt kauhat.

7.2.2 Auraus

Auraus on maakaapelin asennustekniikka, jossa kaapeliaura tekee maahan uraa, jon-
ka pohjalle kaapeli upotetaan. Aurausta voidaan suorittaa ainoastaan kivettömässä,
tasaisessa ja kalliottomassa maastossa esimerkiksi pellolla. [32, 34] Kaapelireitin
esiauraus suositellaan tehtäväksi ennen varsinaisen aurauksen aloittamista, jotta
varmistutaan maaston soveltuvuudesta auraamiseen. Suunniteltu kaapelointireitti
aurataan tällöin läpi kaapeliauralla, jossa ei ole vielä tässä vaiheessa kaapelia. Esiau-
rauksen yhteydessä matkan varrelta pyritään poistamaan suurimmat kivet ja kannot,
mutta joskus reittimuutoksetkin ovat mahdollisia esimerkiksi vastaan tulevan kallion
vuoksi. [35]

Varsinainen auraus voidaan aloittaa, kun esiaurauksella ollaan varmistettu vaa-
dittuun asennussyvyyteen pääsy [36]. Aurauksen aloitusta varten on kaivettava
aloituskuoppa, jossa tarkastetaan asennussyvyys ja asennetaan kaapeli sekä varoitus-
nauha auraan [35]. Aurauksessa kaapelia maahan syöttävä laskuputki (näkyy kuvassa
29) saadaan täyttää noin 80 %:sesti, jolloin putki pystyy syöttämään kaapelia nor-
maalisti. Putkeen laitettavan kaapelin lukumäärää ei ole rajoitettu. Laskuputkessa
kaapelia ohjaavan laakeroidun metallisen rullan ei pitäisi vahingoittaa kaapelia, jos
laitteet ovat kunnossa. [27] Kaapeliauraa ja -kelaa vetää yleensä tehokas telaketju-
tai pyöräkaivinkone tienpinnasta riippuen. Päällystetyillä teillä voidaan telaketjujen
sijasta käyttää kumisia teloja tai renkaita, jotta vältyttäisiin asvaltin vaurioitumisilta.
[32] Telaketjuja suositellaan käytettäväksi vain tienpinnoilla, jotka ovat tukevia.

Auraaminen on kaivumenetelmänä nopeampaa ja taloudellisempaa kuin perintei-
nen kaivu, jos maasto on auraamiselle sopivaa. Aurauksella ei saavuteta tarvittavaa
hyötyä, jos esiauraus joudutaan suorittamaan useampaan kertaan ja reitiltä täytyy
poistaa useita kiviä. Lisäksi kaapelia ei pystytä jälkeenpäin lisäämään ojaan eikä
poistamaan ojasta auraamalla, jos oja on jo ehditty tekemään. Haaroittuvia johtoja
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on melko mahdoton asentaa aurauksen aikana, jolloin siitä saatava hyöty rajoittuu
runkoreitille. [27]

  

Kuva 29: Kaapeliaura ja sen perään kytketty laskuputki (vas.) sekä aurausta maastossa.
[37]

7.2.3 Louhinta

Louhintaa joudutaan tekemään silloin, kun vastaan tulee kalliota, jota ei voida
kiertää tai kaapelia ei voida suojata betonoimalla. Kalliota louhitaan useimmiten
räjäyttämällä. Ennen räjäytystä kallioon tehdään ura ja siihen porataan reikiä.
Reiät panostetaan räjähteillä, mitkä peitetään renkaista tehdyllä matolla, joka estää
kivimurskeen. Räjäytyksen jälkeen kivimurska nostetaan ojasta ylös ja tarvittaes-
sa räjäytys toistetaan. Kaikista kaivumenetelmistä louhintaa pyritään välttämään
viimeiseen asti, sillä se hidastaa kaivuita merkittävästi. [27]

Louhinnan suurin käytännöllinen ongelma liittyy kaapelin laskemiseen. Kallion
tullessa vastaan, kaapeli joudutaan väliaikaisesti laskemaan ojan viereen odottamaan
ojaan upotusta. Tällöin ojan viereen aseteltu kaapeli pitäisi olla mahdollisimman
suorassa, koska lenkille mennyttä kaapelia on hyvin hankala upottaa ojaan sujuvasti.
[27] Perusteellisesti tehdyllä reittisuunnittelulla voidaan välttää turhaa louhimista ja
sitä kautta pysyä paremmin aikataulussa. Kaivureitin muuttaminen sekä betonointi
ovat aina taloudellisesti ja aikataulullisesti parempia vaihtoehtoja kuin louhinta.

7.2.4 Maasahaus ja -jyrsintä

Maasahojen ja -jyrsimien kaivujälki on yleensä hyvin siistiä, minkä avulla pyritään
vähentämään kaivuista aiheutuvia jälkitöitä. Jälkitöiden minimointi nopeuttaa huo-
mattavasti projektin etenemistä ja tekee ojan metrihinnasta halvempaa. Seuraavassa
esitellään erityyppisiä maasaha ja -jyrsinkoneita tonttiosuuksien maanrakennusta
varten.
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Garbin Group TZ H10

Garbin Groupin ketjusahalla TZ H10 pystyy kaivamaan maksimissaan 80 cm syvää
ja 19 cm leveää kaapeliojaa. Sahan piikit ovat valmistettu volframilla vahvistetuista
karbidipaloista. [38] Ketjusahaa voi käyttää esimerkiksi Merlon Cingo M8.3 Plus
telakuljettimella [39], minkä yhdistelmä oli käytössä Inkoon pilottialueen maanra-
kennustöissä. Kuljettimen kevyen painon (510 kg) ja ketjusahan siistin kaivujäljen
vuoksi kuvassa 30 näkyvä yhdistelmä sopii erinomaisesti asiakkaiden tonttiosuuksille,
joissa kaapelin asennussyvyys on 30 cm ja maasto on multapohjaista nurmikkoa.
Taulukoon 14 on koottu ketjusahan ominaistietoja.

Taulukko 14: TZ H10 ketjusahan ominaisuudet. [38]

TZ H10
Läpäisykyky pienet juuret ja kannot
Ojan syvyys / leveys 30 cm / 13 cm
Työnopeus
(viheralue) 80 m/h

Vetotapa pienkone (500–2000kg)

  

Kuva 30: Ketjusahan ja telakuljettimen yhdistelmä (vas.) sekä täytön jälkeinen
kaivujälki.
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Vermeer PTX40 ja SPX25

Vermeerin PTX40 ja SPX25 ovat kauko-ohjattavia koneita tonttiosuuksien kaape-
loimista varten. Notkeassa PTX40:ssä yhdistyvät sekä maasaha että aura, jotta
konetta pystytään käyttämään mahdollisimman monessa eri maaperässä. SPX25
on kaapelikelakannattimella varustettu täryaura, joka kokonsa puolesta pystyy ope-
roimaan ahtaissakin paikoissa. Tämä kone soveltuu paremmin poikkipinnaltaan
pienempien asennuskaapeleiden ja valokuidun asentamiseen. Molemmilla koneilla on
mahdollista asentaa kaapelia maahan samanaikaisesti ojituksen yhteydessä. Kauko-
ohjattavuuden ansiosta laitteita voidaan ohjata kauempaakin, jolloin käyttäjällä on
mahdollisuus havainnoida ympäristöä laajemmalla säteellä. [40] Kuvassa 31 näkyviä
kauko-ohjauksella toimivia koneita on käytössä ainakin Yhdysvalloissa.

  

Kuva 31: PTX40 ketjusahan ja auran yhdistävä kone (vas.) sekä SPX25 täryaura.
[40]

Arrock Cable T8150 kaapeliurajyrsin

Arrock Cable T8150 on kaapeliurajyrsin, jota käytetään kaapeliuran tekemiseen ja
kaapeleiden asentamiseen (kuva 32). Jyrsimen piikit ovat valmistettu volframikarbi-
dista sekä koboltista, jotka mahdollistavat koneelle maksimaalisen jyrsimisvoiman
ja hankauskestävyyden. Yhteisrakentamisen näkökulmasta Arrock pystyy saman-
aikaisesti asentamaan jyrsinnän yhteydessä sähkö-, kuitu- sekä katuvalokaapeleita.
Kone jyrsii kivien läpi, joten kivien poistolle tai räjäytyksille ei ole tarvetta. Jäinen
maakaan ei estä kaapeliuran jyrsimistä, joten uraa voidaan tehdä myös talvella. Jyr-
sin tekee siistiä reittijälkeä, jonka paikkaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi
suodattamalla jyrsitystä maasta hienomman aineksen. Näin ollen massanvaihtoa
on pyritty minimoimaan. [41] Varsin vikkelä jyrsimistahti ja kaapelien samanai-
kainen asennus nopeuttavat maakaapelointia huomattavasti, mikä yleensä näkyy
alhaisempina kustannuksina. Taulukkoon 15 on koottu jyrsimen ominaisuuksia.
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Taulukko 15: Arrock T8150 ominaisuudet. [41]

Arrock T8150
Läpäisykyky kivi
Ojan syvyys / leveys (max) 80 cm / 15 cm
Työnopeus
(pinnoitettu / viher- ja hiekka-alue) 250 / 500 m/h

Vetotapa voimakone (6000kg)

Kuva 32: Arrock Cable T8150. [41]

7.2.5 Mikrosahaus

Alunperin mikrosahausmenetelmä on kehitetty lentokentillä, joissa on ollut tarve
kaapeloida valokuituverkkoja kiitoradoila. Lentoliikenteen aikataulut ovat tunnetusti
tiukkoja ja myöhästelyt maksavat lentoyhtiöille rahaa, joten kaapelointi on toteu-
tettava nopeasti sekä minimaalisella haitalla. Kiitoratojen on myös täytettävä niille
asetetut tasaisuus sekä kestävyys vaatimukset. Näiden tarpeiden ja vaatimusten
pohjalta syntyi mikrosahaus. [33]

Valokuituverkon mikrosahauksen suunnitteluvaiheessa erityishuomioita vaativat
esimerkiksi mikroputkien värijärjestelmä, tulevan kapasiteettitarveen huomioiminen
sekä tonttiliittymien sijainnit ja varaukset. Tutkaus kuuluu myös olennaisena osana
suunnitteluvaiheeseen. Perinteisen kaapelinäytön lisäksi suoritetaan maatutkaus,
jossa varmistetaan ettei suunnitelmien mukaisen reitin varrella ole olemassa ole-
vaa infrastruktuuria (kaapeleita tai putkia). Tutkauksen jälkeen suunniteltu reitti



49

merkitään koko matkalta maaliviivalla, jota mikrosahauskone seuraa tarkasti. Itse
mikrosahaus suoritetaan kuvassa 33 näkyvällä erikoislaitteistolla, joka on kehitetty
kaapeliurien sahaamiseen. Valokuituverkkojen rakentamisessa ura on 24 mm leveä
ja 400 mm syvä. Sahauksen aikana sahan terää jäähdytetään vedellä, joka minimoi
sahauksesta syntyvää pölyä. Mikrosahattu ura putkitetaan yksittäisillä mikroputkilla,
joiden määrät riippuvat alueella olevien liittymien määristä. Putket myös asennetaan
välittömästi sahauksen jälkeen. [33]

Kaapeliura täytetään laskemalla pohjalle noin 5 cm paksu pehmennyssoraus mik-
roputkituksen yhteydessä. Putkien päälle lasketaan kokemusperusteisesti valikoitunut
erikoissoraus uran täytteeksi. Tämän jälkeen kaapeliura tiivistetään pyörittämällä
tärykiekkoa urassa minimissään kolmeen kertaan. Tiivistyksen jälkeen ura vastaa
tierakenteelle asetettuja vaatimuksia. Tiivistyksen jälkeen kaapeliura avaataan 8
cm:iä syväksi poistamalla ylimääräinen täytesora. Kaikki ylimääräinen maa-aines
poistetaan urasta ja sen ympäristöstä harjakonetta käyttäen. Näin työalue pidetään
siistinä eikä tällöin vaadi jälkisiivousta. Tiivistetty ja puhdistettu ura pinnoitetaan
siihen tarkoitetulla pinnoitusaineella, joka tulee 8 cm:iä syvälle uraan ja on noin 10
cm leveä. Pinnoite vastaa kaikkia asfaltin paikkaukselle asetettuja vaatimuksia eikä
se vaadi jälkikäsittelyä. [33]

Poikittaiset tonttiliittymät toteutetaan vastaavasti kuin pitkittäinen runkokin,
minkä sahaukseen on omat kevyemmät laitteensa. Toisin kuin runko-osuuksilla,
mikroputkitus tehdään liittymillä käsin. Puutarhaosuuksilla käytetään minimaalisesti
pintaa rikkovaa laitteistoa esimerkkinä täryaura tai ketjukaivuri. Pinnoitteesta jäävä
noin 10 cm leveä nauha tasaantuu ajan myötä väriltään olemassa olevan pinnan
kanssa. [33]

Kuva 33: Mikrosahauslaitteisto. [33]
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7.2.6 Suuntaporaus

Kaivamattomista tekniikoista suuntaporaus soveltuu monipuolisesti vaativien alitus-
ten tekemiseen, joita ovat suuremmat moottori- ja ELY-tiet, vesistöt sekä pidemmät
porausmatkat. [27] Suuntaporaus aloitetaan kaivamalla sisäänmeno- ja ulostuloaukko
porausnesteitä varten. Aluksi poravaunu syöttää useista poraustangoista koostuvaa
porausputkea sisääntuloaukosta maahan, jolloin putki porautuu eteenpäin käyttäen
pyörivää ja työntävää liikettä. Porankäyttäjä voi vaihtaa suunnitellulle porausrei-
tille, kunnes pora on vakautunut. Poraustekniikalla ja -kärjillä voidaan vaikuttaa
etenemissuuntaan. Kuljettaja voi edetä suoraan eteenpäin sekä pyörittämällä että
työntämällä porausputkea. Suuntaa vaihtaakseen poran pyörittäminen lopetetaan
ja jatketaan ainoastaan työntämällä. Viisto-päisten porauskärkien kaltevan puolen
suuntaus vaikuttaa lopulta poran etenemissuuntaan. [42]

Poran etenemistä seurataan järjestelmällä, joka koostuu porausputken etupäässä
olevasta lähettimestä sekä kannettavasta vastaanottimesta. Lähettimen lähettämän
datan avulla porausputken syvyyttä, suuntausta ja sijaintia pystytään seuraamaan
ja reittiä tarvittaessa muuttamaan. Porausnestettä pumpataan porauksen aikana
pois onttojen putkien sekä kärjessä olevien reikien kautta. Tämä toimenpide pitää
lähettimen toimintakykyisenä, stabiloi porausreikää sekä poistaa porausta hidastavaa
jätettä reitiltä. Pilottiporan saavutettua ulostuloaukon, aloitetaan reiän avennus
haluttuun halkaisijaan. Lopuksi suojaputki lukitaan kiinni porausputkeen, joka
vedetään porattua reittiä pitkin takaisin vaunulle. [42] Suuntaporaamalla saadaan
myös vedettyä useampi putki kerralla. Suuntaporauksen heikkoutena on vaunun suuri
koko, joka rajoittaa poran käyttöä ahtaissa paikoissa. [27] Kuva 34 havainnollistaa
suuntaporauksessa käytettävää laitteistoa sekä toimintaperiaatetta.

Kuva 34: Suuntaporauslaitteisto sekä toimintaperiaate. [42]
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7.2.7 Tunkkaus

Tunkkaus käyttäen paineilmamyyrää on yleinen verkonrakennuksessa käytettävä
kaivamaton tekniikka. Tunkkausta käytetään yleensä pienempien teiden alituksiin,
joita ovat esimerkiksi yksityis- sekä hiekkatiet. [27] Aloittamista varten tarvitaan
sekä aloitus- että lopetusmonttu, jos maasto ei ole kuvan 35 mukainen. Paineil-
mamyyrä asetellaan halutulle linjalle tähtäintä apuna käyttäen. Tämän jälkeen
myyrään yhteydessä oleva kompressori käynnistetään, jolloin myyrä alkaa tehdä
iskevää, edestakaista liikettä. Myyrän saavutettua päämääränsä, reitti putken vedolle
on valmis. [42] Kuva 35 havainnollistaa tunkkaukseen käytettävää laitteistoa sekä
toimintaperiaatetta.

Paineilmamyyrän pieni koko mahdollistaa tunkkauksen hyvinkin ahtaissa paikois-
sa [27] sekä laitteiston kuljetuksen pakettiautolla [32]. Toisaalta kauko-ohjauksen
puute tekee myyrän etenemisestä arvaamatonta. Porauskärki saattaa muuttaa mat-
kalla suuntaa, jos se kohtaa esimerkiksi kiviä. Tällöin myyrä voi lähteä kiertämään
ympyrää tai pahimmassa tapauksessa puskea asvaltista läpi. Myyrä soveltuu heikosti
myös louhepohjaiseen maaperään, koska laitteen etenemisreittiä ei pysty ennusta-
maan. [27]

Kuva 35: Tunkkauslaitteisto sekä toimintaperiaate. [42]

7.3 Toimintatapojen ja kaivuojan syvyyden vaikutukset säh-
köverkon rakentamisprosessiin

7.3.1 Toimintatapojen vaikutus sähköverkon rakentamisprosessiin

Nykyään kaapeliojan maanrakennusprosessin maanrakentaja ja sähköasentaja kytkee
asennetun kaapelin jakeluverkkoon. Maanrakennuskalustoon kuuluu useimmiten
kaksi keskikokoista kaivinkonetta, joissa toisella on telaketjut ja toisella pyörät.
Runkokaapelin osalta etukone kaivaa kaapeliojaa ja täyttökone tulee perässä ojaa
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peittäen. Tonttiosuudet tehdään keskikokoisilla koneilla, jos kauhalla ylletään kai-
vamaan koko reitti kerralla. Muuten pihoille mennään pienemmillä kaivinkoneilla,
joiden avulla minimoidaan tehtävät jälkityöt. Ojien, perustuksien teon ja jakokaap-
pien asennuksen jälkeen sähköasentaja tulee suorittamaan sähkökaapelin liittämisen
osaksi jakeluverkkoa. [27]

Perinteisistä metodeista poikkeavilla toimintatavoilla voidaan myös vaikuttaa
prosessin tehokkuuteen. Uudessa ajattelumallissa PJ–verkon maanrakennusprosessi
jaettaisi maanrakentajan tekemään runko-osaan ja sähköasentajan suorittamaan
tonttiosaan. PJ–runko jakokaapilta jakokaapille tehtäisi edelleen perinteisellä mene-
telmällä maaurakoitsijan toimesta. Tämän jälkeen rungolla otettaisi kaikki jakokaapit
kerralla käyttöön, jolloin sähköasentajan tehtävänä olisi sähköliittymä kerrallaan
sekä asentaa kaapeli kevyellä ketjukaivurilla että liittää se sähköverkkoon. Lopuksi
asentaja tiputtaisi vanhan ilmajohtoverkon pois käytöstä. Tällä ajattelumallilla maa-
urakoitsija jäisi tonttien osalta kokonaan ketjusta pois, joka voisi tehostaa prosessia.
[31]

Ketjusahan optimaalinen käyttö on hyvin pitkälti maastosta riippuva asia. Hel-
possa multapohjaisessa maassa ketjusaha on ylivertainen verrattuna perinteiseen
menetelmään, koska jälkityöt vähenevät sekä nopeutuvat. Toisaalta kivisessä ja
hiekkapohjaisessa maastossa ketjusahan käyttö on hankalaa, jolloin ongelmaksi muo-
dostuu voiman puute sekä hiekan ominaisuus valua takaisin ojan pohjalle. [27] Tämän
vuoksi suunnittelun rooli korostuu, missä kartotettaisi etukäteen potentiaaliset paikat
ketjusahan käytölle. Tällöin työt eivät pysähtyisi tilanteessa, jossa sahalla ei päästä
etenemään maastosta riippuvista syistä. Jos tällainen tilanne kuitenkin pääsisi syn-
tymään, niin silloin ketjusaha siirrettäisi seuraavalle työmaalle. Käytettävissä olevan
kaluston optimoinnilla voitaisi myös saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä. [31]

7.3.2 Matalamman kaivuojan vaikutus sähköverkon rakentamisproses-
siin

Matalammalla asennussyvyydellä (30 cm) saavutetaan monia eri hyötyjä. Näistä
suurin on ajallinen hyöty, jolloin säästyy samalla myös rahaa. Kivien ja kallion vastaan
tulemisen todennäköisyys on huomattavasti pienempi matalammalla syvyydellä
kuin perinteisellä syvyydellä (70 cm). Optimitilanteessa kaivetaan 30 cm:iä syvä
oja ja vastaan tulee pelkkää hienoa maata. Jos tästä mentäisi vielä syvemmälle
70 cm:iin saakka ja vastaan tulisi louhimista vaativaa kovempaa maa-ainesta, 30
cm:n ojalla saavutettaisi selkeä hyöty. Toisin sanoen, mitä enemmän matalammalla
asennussyvyydellä voidaan välttää louhintaa, niin sitä nopeampaa ja edullisempaa
maanrakennus on. [27] Matalampi kaivuoja on myös jäljiltään siistimpää, jolloin
töistä aiheutuvien haittojen minimointi on yhtä lailla olennainen asia. [31] Kaapelioja
on kuitenkin noin kaksi kolmasosaa yksittäisen projektin kustannuksista, joten
isommassa mittakaavassa asennussyvyydellä saavutetulla hyödyllä on merkitystä.

Matalampi kaivuoja ei välttämättä tarkoita suoraan lyhyempää asennusaikaa.
Esimerkiksi helpossa maastossa saavutettu ajallinen hyöty on hyvin pieni verrattuna
kaivurilla kaivettuun ojaan. Myös maastosta riippuva suojahiekan asettelu, sekä
kaapelin alle että päälle, syventää 30 cm:n ojaa entisestään, jotta standardissa
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mainitut ehdot täyttyvät. Ajalliset hyödyt saavutetaan pääasiassa pellon reunaa
auraamalla sekä kivisessä maastossa. [27]
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8 Yhteisrakentaminen
Tässä luvussa kerrotaan aluksi yleisesti, mitä infrastruktuurin yhteisrakentaminen
käytännössä tarkoittaa ja ketkä sitä tekevät. Tämän jälkeen käsitellään yhteisraken-
tamista Carunan näkökulmasta: miten ja millä tavalla Caruna voisi omalla toiminnal-
laan myötävaikuttaa yhteisrakentamiseen. Maaurakoinnin kaivumenetelmät ovat yksi
yhteisrakentamisen mahdollistava tekijä. Lopuksi käydään läpi yhteisrakentamiseen
liittyviä haasteita.

8.1 Yleisesti
Yhteisrakentamisella tarkoitetaan erilaisten yhteiskunnallisesti merkittävien verkko-
jen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen maanrakennus-
töiden suorittamista yhdessä. Tällä rakentamistavalla kaikki osapuolet osallistuvat
yhdessä maanrakennuksesta koituviin kustannuksiin, jotka ovat tällöin edullisempia
verrattuna itsenäisesti rakennettuun verkkoon. [43] Yhteisrakentamisesta säädetty
laki tuli voimaan 1.7.2016, mikä velvoittaa verkkotoimijoita sekä luovuttamaan toi-
selle toimijalle käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa että suostumaan toisen
verkkotoimijan pyyntöön koskien yhteisrakentamista kohtuullisin ja oikeudenmu-
kaisin ehdoin. Verkkotoimija voi kieltäytyä yhteisrakentamispyynnöstä seuraaviin
syihin vedoten: kustannukset ovat erillisrakentamiseen verrattuna suurempia, ra-
kennushanke on vähäinen tai yhteisrakentaminen vaarantaa verkon turvallisuuden
tai käyttötarkoituksen. [44] Kuvassa 36 asennetaan valokuitua ja kosketussuojattua
sähkökaapelia 30 cm:n ojaan vahvennetun suojanauhan kanssa pilottiprojektissa
Inkoossa.

Viestintävirasto edistää omalta osaltaan yhteisrakentamista heidän ylläpitämäl-
lään Verkkotietopiste.fi –palvelulla, joka kokoaa infrastruktuurin rakennussuunnitel-
mia yhteen kaikille näkyvään paikkaan. Palvelulla voi myös hakea tietyllä alueella
toimivia verkkotoimijoita yhteisrakentamishankkeiden ja johtotietojen kartoitta-
miseksi. Palvelu sisältää monen eri infraverkon kuten kaasu–, kaukojäähdytys–,
kaukolämpö–, sähkö–, liikenne–, viestintä–, vesihuolto– ja sähköverkon tietoja. Vies-
tintäviraston perustama yhteisrakentamisverkosto pyrkii toimimaan eri sidosryhmien
välisenä viestintäkanavana, jossa voi antaa palautetta esimerkiksi yhteisrakentamis-
laista tai edistää yhteisiä rakennushankkeita. Verkosto on kaikille verkkotoimijoille
avoin ja sen tavoite on yhdistää eri toimijoiden infrahankkeita ja verkkojen yhteis-
käyttöä. [43]

8.2 Uudet kaivumenetelmät yhteisrakentamisen mahdollis-
tajana

Matalampi asennussyvyys tarjoaa entistä tehokkaampaa ja houkuttelevampaa yh-
teisrakentamista kaikille osapuolille. FiCom ja Energiateollisuus ovat tehneet oja-
kustannusten jaosta suosituksen, jossa haja–asutus alueella sähköverkkoyhtiö kattaa
kustannuksista 70% ja teleoperaattori 30 %. Rakennetulla asemakaava-alueella oja-
kustannukset jaetaan tasan. Haja-asutusalueen jako perustuu siihen, että telekaapelin
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turvallisuusvaatimukset mahdollistavat auraamisen matalampaan asennussyvyyteen,
jolloin se on edullisempaa, kuin yhteiskaivu sähkökaapelin kanssa 70 cm:n syvyyteen.
[45] Standardi mahdollistaa metallisella kosketussuojalla varustetun sähkökaape-
lin asennuksen 30 cm:iin, jolloin sähköverkkoyhtiöiden on entistä helpompi saada
kumppaneita projekteihinsa. Varsinkin tonttiosuuksilla matalampi asennussyvyys
on yhtenäinen teleoperaattorin kanssa ja auraustekniikka mahdollistaa sekä sähkö
että telekaapelin asennuksen samalla kertaa. Mitä enemmän yhteisrakentamisprojek-
teihin osallistuu toimijoita, sitä halvempi ojakustannus on, jolloin kaikki osapuolet
hyötyvät.

Sähköverkkoyhtiöiden ja teleoperaattorien lisäksi kunnat katuvaloverkkoineen
ovat potentiaalisia kumppaneita yhteisrakentamista ajatellen. Kaikilla kolmella toi-
mijalla verkko koostuu kaapeleista, jotka kaivetaan maan alle. Kunnat käyttävät
katuvaloverkon kaapelointiin usein metallisella kosketussuojalla varustettua MCMK–
kaapelia, joka olisi myös mahdollista asentaa 30 cm:n syvyyteen. Yhteisrakentamisella
vältetään myös turhaa katujen aukikaivamista jokaisen eri infratoimijan johdosta.

8.3 Yhteisrakentamisen haasteet
Yhteisrakentamishankkeisiin liittyy vahvasti myös haasteita. Suurin yksittäinen hank-
keisiin liittyvä haaste on aikataulujen yhteensovittaminen eri osapuolien kesken.
Sähköverkon osalta sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvarmuus on saavutet-
tava vuoteen 2028 mennessä. Teleoperaattorien liiketoiminnalliset tavoitteet täytyy

Kuva 36: Caruna asentaa sähkö– ja valokuitukaapeleita maahan Inkoossa.
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täyttyä, jotta heille olisi kannattavaa lähteä yhteisrakentamiseen mukaan [46]. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että valokuituliittymille täytyisi olla tarpeeksi kysyntää,
jotta rakentaminen olisi kannattavaa. Erityisenä haasteena on valmiusrakentaminen,
koska rakennettu valokuituverkko on saatava tuottamaan mahdollisimman nopeasti
[46]. Kuntien vuosibudjeteissa on pitkälti määritelty, minä vuonna uusitaan minkäkin
alueen katuvalojaverkkoja. Ojakumppanien yritys– ja rahoitusrakenteet ovat siis
hyvin erilaisia.

Pääurakoitsijan näkökulmasta yhteisrakentaminen tuottaa runsaasti lisää teke-
mistä. Eri toimijoiden toiveiden huomioiminen sekä suunnitelmien ja aikataulujen
yhteensovittaminen vaativat urakoitsijalta enemmän työtä kuin rakennettaessa verk-
koja erillisesti. Aikataulut voivat myös tästä syystä venähtää, mikä ei kuitenkaan
ole kenenkään intressinä. Yhteisrakentamishankkeen alueella asuvien asiakkaiden
tiedottaminen projektin etenemisestä on myös haastellisempaa, jos aikataulua ei ole
tiedossa jo hyvissä ajoin tai projekti jostakin syystä viivästyy. Asiakasviestinnän
tulisi myös olla tarpeeksi maanläheistä, jotta esimerkiksi teleoperaattorin mukaan
tulo ei kaadu liian teknisiin myyntipuheisiin.
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9 Case Inkoon pilottiprojekti
Inkoon Grönkullantien pilottiprojekti toteutettiin yhteisrakentamisperiaatteella, jos-
sa Caruna kaapeloi ilmassa olevan pienjänniteverkon ja Karjaan Puhelin rakensi
alueelle valokuituyhteyden. Pääurakoitsijana toimi Eltel Networks Oy. Samalla Ca-
runa pilotoi Inkoon kallioisen maaston vuoksi matalampaa 30 cm:n asennussyvyyttä,
metallisella kosketussuojalla varustettua sähkökaapelia ja tämän päälle asennettua
vahvennettua suojanauhaa. Sähkö- ja kuitukaapelit asennettiin sekä rungon että
tonttiosuuksien osalta 30 cm:n syvyyteen. Runko-osuudet sekä suurin osa tonttio-
suuksista kaivettiin perinteisesti kaivinkoneella ja loput tontin sisäiset kaapeliojat
tehtiin uudella tekniikalla kuvassa 30 olevaa ketjusahaa käyttäen.

Pienjänniteverkkoa saneerattiin uuden rakentamiskonseptin mukaisesti, jossa jo-
kaiselle tonttiparille asennettiin jakokeskuksesta sekä molemmille puolille tulevista
mittauskeskuksista koostuva yhdistelmäkaappi (kuvassa 3 oikealla). Yhdistelmäkaa-
pin hyötyjä ovat muun muassa selkeämpi raja verkkoyhtiön ja asiakkaan verkon
välillä, sähköauton lataamismahdollisuus kaappiin liitettävällä latauspisteellä sekä
nopeampi kaapelivian rajaaminen. Verkkotietojärjestelmästä otetussa kuvakaappauk-
sessa 37 näkyy Inkoon pilottialuella kaapeloitava sähköverkko ja sen komponentit.
Vihreä katkoviiva kuvastaa pienjännitteistä maakaapelia, liila neliö jakelumuuntamoa,
siniset laatikot yhdistelmäkaappeja ja oranssit pallot sähköliittymiä.

Pilotin yhtenä tavoitteena oli saada kokemuksia yhteisrakentamisesta teleope-
raattorin kanssa. Samalla haluttiin tutkia metallisella kosketussuojalla varustetun
kaapelin asentamista 30 cm:n syvyyteen sekä sen suojaamista vahvennetun suoja-
nauhan avulla. Selvityksen kohteena oli myös kosketussuojatun kaapelin käytön sekä
matalamman asennussyvyyden vaikutus kustannusrakenteeseen. Lisäksi ketjusahan
käytöllä tavoiteltiin kaivutöistä johtuvien ympäristöhaittojen minimointia.

Kuva 37: Verkkotietojärjestelmästä otettu kuvakaappaus Inkoon pilottialueesta.
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Inkoon pilottialueen kallioinen maasto oli oiva ympäristö testata matalamman
kaivuojan vaikutusta kustannuksiin. Projektin suunnitteluvaiheessa 2 km:n kaape-
lireitille oli budjetoitu 245 m louhintaa tai betonointia, jos kaapeli olisi asennettu
70 cm:n syvyyteen. 30 cm:n asennussyvyyden ansiosta kalliota vältettiin yhteensä
197 m. Matalampi asennussyvyys ja kosketussuojattu kaapelityyppi ja vahvennet-
tu suojanauha toivat taloudellista hyötyä noin 21 %, jos verrataan perinteiseen 70
cm:n asennussyvyyteen sekä nelijohdinkaapeliin. Tarkastelussa on otettu huomioon
kaivettu oja, asennettu kaapeli sekä sen asentaminen. Kuva 38 selventää 30 cm:n
asennussyvyydestä saavutettua hyötyä.

Kuva 38: Inkoon pilottiprojektin louhintasuunnitelmassa verrattu 30 cm:n ja 70 cm:n
asennussyvyyttä. Kuvaan merkitty sinisellä kaapelointireitti ja punaisella ohuella
viivalla kallioreitti. Tekstilaatikoissa havainnollistettu reitin toteutumista ja pituutta.
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10 Konseptin tarkastelu ja johtopäätökset
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja kartoittaa Carunalle erilaisia koske-
tussuojattuja kaapelityyppejä sekä uusia työmenetelmiä niiden asennusta varten.
Kaapelityyppejä tarkasteltiin kolmen eri parametrin avulla, joita olivat turvallisuus,
asennettavuus ja hinta. Uusia metallisen kosketussuojan omaavia kaapelityyppejä,
matalampaa 30 cm:n asennussyvyyttä ja uusia työmenetelmiä on pilotoitu Hyvinkään,
Inkoon sekä Riihimäen alueilla. Näistä projekteista Inkoon pilottia on analysoitu
tässä työssä tarkemmin. Näiden tavoitteiden, pilottiprojektien tulosten ja tehty-
jen haastattelujen pohjalta sähköverkkoyhtiön kannalta olennaisinta on tarkastella
kaapeliverkon kustannuksia kokonaisuutena eikä niinkään yksittäisten kaapelien ja
työmenetelmien näkökulmasta.

Kaapeliverkon kustannukset jakautuvat kahteen osaan: verkon rakentamis- ja
elinkaarikustannuksiin. Rakentamiskustannuksissa otetaan huomioon materiaaleis-
ta yhdistelmäkaapit, käytetty kaapelityyppi ja siihen liittyvät jatkos-, pääte- sekä
liitintekniikat. Kaapeliojien rakentamisessa kaapelityypillä on vaikutusta ojasyvyy-
teen ja käytettyyn suojaukseen. Myös yhteiskaivumahdollisuudet vaikuttavat reitin
hintaan. Verkon rakentamiskustannuksiin kuuluu olennaisena osana asennuksista,
urakoinnista sekä luvituksista syntyvä hinta, jotta kaapeliojat saadaan kaivettua ja
verkko käyttöönotettua. Verkon elinkaarikustannuksia tarkasteltaessa kiinnitetään
huomiota asennuksen laatuun ja mahdollisiin myöhemmin tapahtuviin vaurioihin.
Kaapelityypin ja sen asentamiseen liittyvien varusteiden kestävyys vaikuttaa myös
koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin.

10.1 Verkon rakentamiskustannusten tarkastelu
Tärkein yksittäinen kustannuksia ohjaava tekijä verkon rakentamisessa on käytetty
kaapelityyppi. Metallisella kosketussuojauksella varustettu kaapeli mahdollistaa ma-
talamman 30 cm:n asennussyvyyden ansiosta myös uusien työmenetelmien kokeilun
esimerkkinä Inkoossa käytetyn ketjusaha. Ketjusahan käyttö tonttiosuuksien kai-
vamiseen tehostaa maanrakennustyötä jälkitöiden osalta maaston ollessa multaista
ja vähäkivistä. Toisaalta kokonsa puolesta ketjusaha ei sovellu ahtaisiin paikkoi-
hin. Rungon osalta halvin ja nopein kaivumenetelmä on auraustekniikka, joka on
parhaimmillaan myös kivettömässä ja helpossa maastossa. Muissa tapauksissa kai-
vinkoneet ovat tällä hetkellä kokonaisvaltaisesti tehokkain tapa rakentaa kaapeliojia
sekä jakokaappien perustuksia.

Inkoosta saatujen tuloksien perusteella matalampaa asennussyvyyttä on kustan-
nustehokkainta käyttää silloin, jos sitä syvemmälle mentäessä joudutaan louhimaan.
Kallion louhinta on moninkertaisesti normaalia reittihintaa kalliimpaa, jolloin louhin-
nan välttäminen tuo isommassa mittakaavassa huomattavia säästöjä kustannuksissa.
Teleoperaattorien ja kuntien suosima 30 cm:n asennussyvyys avaa myös uusia mahdol-
lisuuksia yhteisrakentamiseen. Kumppanien on helpompi lähteä projekteihin mukaan,
jos reittihinta saadaan osallistujien myötä kaikkia osapuolia houkuttelevaksi. Syvem-
män asennussyvyyden vaatimat lisäkustannukset ja hankkeiden aikataulutus taas
saattavat karkottaa potentiaalisia yhteisrakentamiskumppaneita. Yhteisrakentami-
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sessa tärkeintä ovat kaikkien osapuolien välinen läpinäkyvä yhteistyö, joustavuus ja
kustannusten edullisuus verrattuna erillisrakentamiseen.

Metallisella kosketussuojalla varustettuja kaapeleita voidaan sekä jatkaa että
päättää lähtökohtaisesti samoilla tuotteilla, mitä käytetään normaaleille AXMK–
kaapeleille. Jatkaminen eroaa nelijohdinkaapelista kosketussuojan eheyden varmista-
miseen tarvittavalla lisätarvikepakkauksella ja päätteen teossa käytettävällä haaroi-
tussuojalla, joita on jo ennestään käytetty kosteudelle altistuvissa paikoissa. Asen-
nusvaiheessa näiden työstämiseen kuluu hieman enemmän aikaa kuin normaalin
AXMK–kaapelin tapauksessa. Johtimien muodolla ja materiaalilla pystytään myös
hyvinkin paljon vaikuttamaan kaapelin käsiteltävyyteen sekä asennettavuuteen.
Kupariset säikeisjohtimet tekevät kaapelista taipuisampaa ja helpompaa käsitellä
kuin alumiiniset kiinteät johtimet. Nykypäivänä kupari on materiaaliltaan kuitenkin
noin kolme kertaa alumiinia kalliimpaa, joten kustannusmielessä alumiinin käyttö
johdinmateriaalina on yleisempää.

10.2 Verkon elinkaarikustannusten tarkastelu
Kaapeliverkon elinkaarikustannuksiin suurimpia vaikuttajia ovat kaapelin rakenne
ja asennuksen laatu. Kaapelin rakenteella ja sen materiaaleilla pystytään parhaiten
vaikuttamaan verkon elinikään. Ulkovaippa on kaapelin tärkein ulkoisilta tekijöiltä,
kuten iskuilta ja poikittaissuunnan veden eristävyydeltä, suojaava osa. Haastatteluissa
oltiin yksimielisiä siitä, että PE–muovi soveltuu parhaiten ulkovaipan materiaaliksi,
koska se eristää vettä ja kovempana materiaalina suojaa iskuilta paremmin kuin PVC–
muovi. Myös vaihe–eristeen materiaalina PEX–muovi takaa kaapelille pidemmän
eliniän kuin PVC. Kupari on alumiinia jalompana metallina korroosiokestävyydeltään
parempi materiaali tilanteissa, joissa vesi on jo tunkeutunut eristeiden läpi metalliseen
kosketussuojaan tai vaihejohtimiin. Alumiini hapettuu nopeammin kosketuksissa
veden kanssa ja ajan myötä se muuttuu valkoista jauhoa muistuttavaksi sohjoksi.
Turvallisuus mielessä kupari kestää siis korroosiota paremmin kuin alumiini. Veden
etenemistä kaapelissa voidaan rajoittaa myös pitkittäisellä vedeneristävyydellä, jossa
täyteaine paisuu kosketuksissa veden kanssa.

Kaapeliverkkoa asennettaessa täytyy kiinnittää huomiota työn laatuun, jotta
kaapelin ennenaikaisen vikaantumisen riskit olisivat mahdollisimman pienet. Kaape-
liojan kivettömyys, kaapelin oikea käsittely ja jatkosten sekä päätteiden huolellinen
tekeminen takaavat kaapeliverkolle pitkää ikää. Vaipaneheysmittausten avulla voi-
daan selvittää itse kaapelin sekä asennustyön laatu. Mittausten datasta nähdään
mahdollisen vaippavian omaavat kaapelit, jolloin ne voidaan vaihtaa uusiin jo ennen
käyttöönottoa, mikä vähentää kaapelin kunnossapitokustannuksia.

Käyttöönoton jälkeisiin vaurioihin, kuten routaan ja kaivuisiin voidaan vaikuttaa
metallisella kosketussuojalla, oikealla asennussyvyydellä, kaapelinäytöllä ja vahvenne-
tulla suojanauhalla. Metallisen kosketussuojan omaavat kaapelit ovat vian sattuessa
sähköteknisesti turvallisempia kaapeleita kuin AXMK–kaapelit. Vikatilanteessa me-
tallinen kosketussuoja maadoittaa vian ja laukaisee sulakkeen tarpeeksi nopeasti,
jotta kaapeliin kaivajalle ei satu vahinkoa. AXMK–kaapeliin osuttaessa kaivaja saa
huomattavasti todennäköisemmin sähköiskun kuin metallisella kosketussuojauksella
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varustettuun kaapelin osuessa. Matalamman asennussyvyyden johdosta kosketus-
suojattu kaapeli on lähempänä maanpintaa kuin nelijohdinkaapeli. Vahvennettu
suojanauha kestää hyvin lapion iskuja, jolloin se muodostaa metallisella kosketus-
suojauksella varustetun kaapelin kanssa turvallisen yhdistelmän vaaratilanteiden
ehkäisemiseksi.

10.3 Soveltuvat käyttökohteet
Inkoon pilottiprojektin tulosten mukaan metallisella kosketussuojauksella varustetun
kaapeliverkon asentaminen vahvennetun suojanauhan kanssa 30 cm:n syvyyteen on
kustannuksiltaan noin 21 % halvempaa kuin AXMK nelijohdinkaapeliverkon asennus
70 cm:n syvyyteen. Matalampi asennussyvyys ja kosketussuojattu kaapelityyppi
soveltuvat siis loistavasti kallioiseen maastoon, jossa pystytään välttämään louhimista.

Kaivuiden osalta matalampi asennussyvyys tuottaa siistimpää kaivujälkeä kuin
syvempi oja, jolloin asiakkaiden tonteille syntyvä ympäristöhaitta on huomattavasti
pienempi ja kalliita jälkitöitä pystytään minimoimaan. Asiakkaiden tyytyväisyys työn-
jälkeen synnyttää verkonhaltijaa kohtaan positiivisia mielikuvia, mikä voi vaikuttaa
tulevaisuudessa maankäyttölupien saamiseen ja yhteisrakentamisprojektien vastaan-
ottoon. Näihin syihin vedoten 30 cm:iin asennettava kosketussuojattu kaapeli sopisi
kustannuksiltaan ja maineaspektiltaan hyvin asiakkaiden tonttiosuuksien kaivami-
seen. Mikrosahauksen soveltuminen sähköverkon rakentamiseen, muiden kaivulaittei-
den käyttäminen tonttiosuuksilla ja kaapeliverkon rakentamisprosessin tehostaminen
ovat potentiaalisimpia uusia työmenetelmiä pienjänniteverkon rakentamisessa, joiden
arvioiminen tarvitsee jatkotutkimuksia.



62

Viitteet
[1] SFS 6000-8-814:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 8–814: Täydentävät

vaatimukset. Kaapelien asentaminen maahan tai veteen. 3. painos. Helsinki,
Suomen standardisoimisliitto SFS ry, 2017. 9 s.

[2] Caruna Oy. Caruna yrityksenä. Verkkodokumentti. Viitattu 4.7.2018. Saatavissa:
https://www.caruna.fi/caruna/caruna-yrityksena

[3] Caruna Oy. Carunan vuosi 2017. Verkkodokumentti. Viitattu 4.7.2018. Saata-
vissa: http://vuosiraportti2017.caruna.fi/

[4] Elovaara, J., Haarla, L. Sähköverkot I. Järjestelmätekniikka ja sähköverkon
laskenta. 1. painos. Helsinki, Otatieto, 2011.

[5] Lakervi, E., Partanen, J. Sähkönjakelutekniikka. 1. painos. Helsinki, Otatieto,
2008.

[6] Löf, N. Pienjänniteverkon automaatioratkaisuiden kehitysnäkymät. Diplomityö,
Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tampere, 2009.

[7] SFS 6000-4-41:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 4–41: Suojausmenetelmät.
Suojaus sähköiskulta. 4. painos. Helsinki, Suomen standardisoimisliitto SFS ry,
2018. 32 s.

[8] ST 53.21. Rakennusten sähköasennusten maadoitukset ja potentiaalintasaukset.
Espoo, Sähkötieto ry, 2018. 18 s.

[9] Wikipedia. Jakelujärjestelmä, TN-, TT- ja IT-järjestelmät. Kuvatiedosto. Vii-
tattu 13.9.2018. Saatavissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Jakeluj%C%
A4rjestelm%C3%A4

[10] SFS 6001:2018. Suurjännitesähköasennukset. 5. painos. Helsinki, Suomen stan-
dardisoimisliitto SFS ry, 2018. 155 s.

[11] SFS 6000-5-54:2017. Pienjännitesähköasennukset. Osa 5–54: Sähkölaitteiden
valinta ja asentaminen. Maadoittaminen ja suojajohtimet. 4. painos. Helsinki,
Suomen standardisoimisliitto SFS ry, 2018. 27 s.

[12] Finlex. Sähkömarkkinalaki 588/2013. Verkkodokumentti. Viitattu 18.7.2018.
Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588#
Pidp446715696

[13] Energiavirasto. Valvontamenetelmät valvontajaksoille 2016–2019
ja 2020–2023: Sähkön jakeluverkkotoiminta ja sähkön suurjännit-
teinen jakeluverkkotoiminta. Verkkodokumentti. Viitattu 3.8.2018.
Saatavissa: https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/
Liite_2_Valvontamenetelm%C3%A4t_S%C3%A4hk%C3%B6njakelu.pdf/
c48d64d7-4364-4aa1-a91b-9e1cf1167936

https://www.caruna.fi/caruna/caruna-yrityksena
http://vuosiraportti2017.caruna.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jakeluj%C%A4rjestelm%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jakeluj%C%A4rjestelm%C3%A4
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588#Pidp446715696
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588#Pidp446715696
https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Liite_2_Valvontamenetelm%C3%A4t_S%C3%A4hk%C3%B6njakelu.pdf/c48d64d7-4364-4aa1-a91b-9e1cf1167936
https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Liite_2_Valvontamenetelm%C3%A4t_S%C3%A4hk%C3%B6njakelu.pdf/c48d64d7-4364-4aa1-a91b-9e1cf1167936
https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/Liite_2_Valvontamenetelm%C3%A4t_S%C3%A4hk%C3%B6njakelu.pdf/c48d64d7-4364-4aa1-a91b-9e1cf1167936


63

[14] Energiavirasto. Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimi-
tusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus. Verkkodokumentti. Viitattu
2.8.2018. Saatavissa: https://www.energiavirasto.fi/documents/
10191/0/S%C3%A4hk%C3%B6verkkoliiketoiminnan+kehitys+s%C3%A4hk%
C3%B6verkon+toimitusvarmuus+ja+valvonnan+vaikuttavuus+2017.pdf/
daa8b03d-b99f-4532-b7b2-3044cf3e6b75

[15] Kuosmanen, T., Saastamoinen, A. Yleinen tehostamistavoite sähkön ja
maakaasun siirto- ja jakeluverkkotoiminnan valvontamalleissa sekä te-
hostamiskannustimen arviointi: Ehdotus Energiaviraston soveltamien
menetelmien kehittämiseksi seuraavilla valvontajaksoilla. Verkkodo-
kumentti. Viitattu 2.8.2018. Saatavissa: https://www.researchgate.
net/publication/283290847_Yleinen_tehostamistavoite_sahkon_ja_
maakaasun_siirto-_ja_jakeluverkkotoiminnan_valvontamalleissa_
seka_tehostamiskannustimen_arviointi_Ehdotus_Energiaviraston_
soveltamien_menetelmien_kehittamiseksi_seu

[16] Orton, H. History of Underground Power Cables. IEEE Electrical Insula-
tion Magazine, verkkolehti, vol. 29, nro 4, s. 52–57. Viitattu 10.7.2018. DOI:
10.1109/MEI.2013.6545260.

[17] Thue, W. A. Electrical Power Cable Engineering. 2. painos. New York, Marcel
Dekker, 1999.

[18] Sähkötarkastuslaitos. Sähkötarkastuslaitoksen julkaisuja A1 -66: Sähkölaki ja
varmuusmääräykset. 4. painos. Helsinki, Kirjapaino Oy Savo, 1966.

[19] Elovaara, J., Haarla, L. Sähköverkot II. Verkon suunnittelu, järjestelmät ja
laitteet. 1. painos. Helsinki, Otatieto, 2011.

[20] Kiiski, J., Lindberg, J. Tuotepäällikkö ja tuotekehityspäällikkö (kaapelitarvik-
keet), SLO Oy. Ritakuja 2, 01740 Vantaa. Haastattelu 16.10.2018.

[21] Ristimäki, R. Tekninen asiantuntija, Caruna Oy. Skype-palaveri. Upseerinkatu
2, 02600 Espoo. Haastattelu 3.10.2018.

[22] Prysmian Group. Prysmianin 1 kV voimakaapelit. Verkkodokument-
ti. Viitattu 22.10.2018. Saatavissa: https://fi.prysmiangroup.com/
tukut-urakoitsijat/1kV-voimakaapelit

[23] SFS 4879. Energiakaapelit. Voima– ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät. 4.
painos. Helsinki, Suomen standardisoimisliitto SFS ry, 2014. 17 s.

[24] SFS 4680. Energiakaapelit. 0,6/1 kV voimakaapelit. PEX–eristeiset Al– ja
Cu–johtimiset kaapelit. Mitoitus ja käyttöohje. 4. painos. Helsinki, Suomen
standardisoimisliitto SFS ry, 2008. 52 s.

[25] REKA Kaapeli Oy. REKA Kaapelin voimakaapelit. Verkkodokumentti. Viitattu
22.10.2018. Saatavissa: https://www.reka.fi/voimakaapelit

https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/S%C3%A4hk%C3%B6verkkoliiketoiminnan+kehitys+s%C3%A4hk%C3%B6verkon+toimitusvarmuus+ja+valvonnan+vaikuttavuus+2017.pdf/daa8b03d-b99f-4532-b7b2-3044cf3e6b75
https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/S%C3%A4hk%C3%B6verkkoliiketoiminnan+kehitys+s%C3%A4hk%C3%B6verkon+toimitusvarmuus+ja+valvonnan+vaikuttavuus+2017.pdf/daa8b03d-b99f-4532-b7b2-3044cf3e6b75
https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/S%C3%A4hk%C3%B6verkkoliiketoiminnan+kehitys+s%C3%A4hk%C3%B6verkon+toimitusvarmuus+ja+valvonnan+vaikuttavuus+2017.pdf/daa8b03d-b99f-4532-b7b2-3044cf3e6b75
https://www.energiavirasto.fi/documents/10191/0/S%C3%A4hk%C3%B6verkkoliiketoiminnan+kehitys+s%C3%A4hk%C3%B6verkon+toimitusvarmuus+ja+valvonnan+vaikuttavuus+2017.pdf/daa8b03d-b99f-4532-b7b2-3044cf3e6b75
https://www.researchgate.net/publication/283290847_Yleinen_tehostamistavoite_sahkon_ja_maakaasun_siirto-_ja_jakeluverkkotoiminnan_valvontamalleissa_seka_tehostamiskannustimen_arviointi_Ehdotus_Energiaviraston_soveltamien_menetelmien_kehittamiseksi_seu
https://www.researchgate.net/publication/283290847_Yleinen_tehostamistavoite_sahkon_ja_maakaasun_siirto-_ja_jakeluverkkotoiminnan_valvontamalleissa_seka_tehostamiskannustimen_arviointi_Ehdotus_Energiaviraston_soveltamien_menetelmien_kehittamiseksi_seu
https://www.researchgate.net/publication/283290847_Yleinen_tehostamistavoite_sahkon_ja_maakaasun_siirto-_ja_jakeluverkkotoiminnan_valvontamalleissa_seka_tehostamiskannustimen_arviointi_Ehdotus_Energiaviraston_soveltamien_menetelmien_kehittamiseksi_seu
https://www.researchgate.net/publication/283290847_Yleinen_tehostamistavoite_sahkon_ja_maakaasun_siirto-_ja_jakeluverkkotoiminnan_valvontamalleissa_seka_tehostamiskannustimen_arviointi_Ehdotus_Energiaviraston_soveltamien_menetelmien_kehittamiseksi_seu
https://www.researchgate.net/publication/283290847_Yleinen_tehostamistavoite_sahkon_ja_maakaasun_siirto-_ja_jakeluverkkotoiminnan_valvontamalleissa_seka_tehostamiskannustimen_arviointi_Ehdotus_Energiaviraston_soveltamien_menetelmien_kehittamiseksi_seu
https://fi.prysmiangroup.com/tukut-urakoitsijat/1kV-voimakaapelit
https://fi.prysmiangroup.com/tukut-urakoitsijat/1kV-voimakaapelit
https://www.reka.fi/voimakaapelit


64

[26] Muoviteollisuus ry, muovisanastoa. Verkkosivusto. Viitattu 24.10.2018. Saata-
vissa: https://www.plastics.fi/fin/muovitieto/sanasto/

[27] Koivu, K., Leväniemi, E. Projektipäällikkö ja suunnittelupäällikkö, Eltel
Networks Oy. Jokisentie 183, 05200 Rajamäki. Haastattelu 5.10.2018.

[28] Internetix, Otavan Opisto. Verkkodokumentti. Viitattu 25.10.2018. Saata-
vissa: http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/ke/
ke4/2_sahkokemia/2.7_korroosio?C:D=1818895&m:selres=1818895

[29] Pakonen, P. Projektipäällikkö (TkT), Tampereen teknillinen yliopisto. Skype-
palaveri. Upseerinkatu 2, 02600 Espoo. Haastattelu 12.10.2018.

[30] The London Metal Exchange. Verkkosivusto. Viitattu 25.10.2018. Saatavissa:
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous#tabIndex=0

[31] Liuhala, K. Kehityspäällikkö, Caruna Oy. Upseerinkatu 2, 02600 Espoo. Haas-
tattelu 15.10.2018.

[32] Konttinen, M. Maakaapeloinnin asennustekniikat. Kandidaatintyö, Lappeenran-
ta University of Technology, Lappeenranta, 2017.

[33] Kapela, J. Liiketoimintajohtaja, Netel Oy. Skype-palaveri. Upseerinkatu 2, 02600
Espoo. Haastattelu 9.11.2018.

[34] Tuomi, J., Leimi, P., Sjöblom, J., Vidqvist, J. Maakaapeleiden kaivu–
ja asennusohjeet. Verkkodokumentti. Viitattu 3.10.2018. Saatavissa:
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf4/rhk_b7_maakaapeleiden_
kaivu_asennusohjeet.pdf

[35] Virkajärvi, J. Sähkökaapeleiden asentaminen maan alle. Opinnäytetyö, Tampe-
reen ammattikorkeakoulu, Tampere, 2014.

[36] Energiateollisuus. Sähkö– ja teleyhtiöiden yhteistyön periaatteet maanteiden
varsilla. Verkkodokumentti. Viitattu 3.10.2018. Saatavissa: https://www.
ficom.fi/sites/default/files/pictures/Sahko-_ja_teleyhtioiden_
yhteistyon_periaatteet_maanteiden_varsilla_13032013.pdf

[37] Viestra Kaapeliaura 90/100/120. Verkkosivusto. Viitattu 3.10.2018.
Saatavissa: https://www.kaapeliaura.fi/kaapeliauramallit/
viestra-kaapeliaura-90-100-120

[38] Garbin Group. TZ H10. Verkkodokumentti. Viitattu 29.10.2018. Saatavissa:
http://www.trencher.it/en/tz-h10/

[39] Rotarent. Merlo Cingo M8.3 Plus. Verkkodokumentti. Viitattu 29.10.2018.
Saatavissa: https://rotarent.fi/kurottajat/merlo-cingo-m8-3-plus/

https://www.plastics.fi/fin/muovitieto/sanasto/
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/ke/ke4/2_sahkokemia/2.7_korroosio?C:D=1818895&m:selres=1818895
http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/ke/ke4/2_sahkokemia/2.7_korroosio?C:D=1818895&m:selres=1818895
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous#tabIndex=0
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf4/rhk_b7_maakaapeleiden_kaivu_asennusohjeet.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf4/rhk_b7_maakaapeleiden_kaivu_asennusohjeet.pdf
https://www.ficom.fi/sites/default/files/pictures/Sahko-_ja_teleyhtioiden_yhteistyon_periaatteet_maanteiden_varsilla_13032013.pdf
https://www.ficom.fi/sites/default/files/pictures/Sahko-_ja_teleyhtioiden_yhteistyon_periaatteet_maanteiden_varsilla_13032013.pdf
https://www.ficom.fi/sites/default/files/pictures/Sahko-_ja_teleyhtioiden_yhteistyon_periaatteet_maanteiden_varsilla_13032013.pdf
https://www.kaapeliaura.fi/kaapeliauramallit/viestra-kaapeliaura-90-100-120
https://www.kaapeliaura.fi/kaapeliauramallit/viestra-kaapeliaura-90-100-120
http://www.trencher.it/en/tz-h10/
https://rotarent.fi/kurottajat/merlo-cingo-m8-3-plus/


65

[40] Vermeer. Trenchers–Plows–Rockwheels. Verkkosivusto. Viitattu
29.10.2018. Saatavissa: https://www.vermeer.com/NA/en/N/equipment/
trenchers-plows-rockwheels

[41] Arrock Oy. Arrock Cable T8150. Verkkodokumentti. Viitattu 5.7.2018. Saata-
vissa: http://www.arrock.fi/tiedostopankki/15/Arrock_T8150_Feb_2018.
pdf

[42] Inkinen, K. Kaivamattoman teknologian käsitteiden määrittely. Opinnäytetyö,
Turun ammattikorkeakoulu, Turku, 2016.

[43] Viestintävirasto. Verkkojen yhteisrakentaminen säästää resursseja. Verkkosi-
vusto. Viitattu 24.9.2018. Saatavissa: https://www.viestintavirasto.fi/
internetpuhelin/yhteisrakentaminen.html

[44] Finlex. Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä 276/2016.
Verkkodokumentti. Viitattu 24.9.2018. Saatavissa: https://www.finlex.fi/
fi/laki/alkup/2016/20160276

[45] FiCom. Kustannusten jakomalli yhteisrakentamishank-
keisiin. Verkkodokumentti. Viitattu 2.11.2018. Saatavis-
sa: https://www.ficom.fi/ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/
kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin#
overlay-context=ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/
kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin

[46] Liikenne- ja viestintäministeriö. Laajakaistan yhteisrakentamisdirek-
tiivi. Teknistaloudellinen selvitys. Viitattu 2.11.2018. Saatavissa:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78428/
Julkaisuja_8-2015.pdf

https://www.vermeer.com/NA/en/N/equipment/trenchers-plows-rockwheels
https://www.vermeer.com/NA/en/N/equipment/trenchers-plows-rockwheels
http://www.arrock.fi/tiedostopankki/15/Arrock_T8150_Feb_2018.pdf
http://www.arrock.fi/tiedostopankki/15/Arrock_T8150_Feb_2018.pdf
https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/yhteisrakentaminen.html
https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/yhteisrakentaminen.html
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160276
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160276
https://www.ficom.fi/ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin#overlay-context=ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin
https://www.ficom.fi/ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin#overlay-context=ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin
https://www.ficom.fi/ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin#overlay-context=ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin
https://www.ficom.fi/ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin#overlay-context=ict-ala/ohjeita-ja-oppaita/kustannusten-jakomalli-yhteisrakentamishankkeisiin
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78428/Julkaisuja_8-2015.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78428/Julkaisuja_8-2015.pdf


66

A Haastatteluissa kysyttyjä kysymyksiä
Alla olevaa kysymyspatteristoa on käytetty työssä tehtyjen haastattelujen pohjana.
Kysymyksiä on jonkin verran räätälöity haastateltavien asiantuntemuksen mukaan.

Metallinen kosketussuojaus ja kaapelin valmistus

• Miten määrittelisit metallisen kosketussuojan ja sen tehtävän PJ–kaapeleissa?

• Mitä erilaisia vaihtoehtoja on toteuttaa metallinen kosketussuojaus PJ–kaapelissa?

• Mitkä ovat kuparin ja alumiinin hyvät sekä huonot puolet (erot) metallisen
kosketussuojan materiaalina?

• Minkälainen rakenne metallisella kosketussuojatulla PJ–kaapelilla on?

• Minkälainen kaapelin rakenteen pitää olla minimissään, että se voidaan tulkita
metallisella kosketussuojauksella varustetuksi kaapeliksi?

• Miksi metallista kosketussuojattua kaapelia ei käytetä verkonrakentamisessa?
Onko joskus käytetty enemmän? (historiatietoa?)

• Mitä erilaisia aspekteja täytyy ottaa huomioon, kun metallisen kosketussuojauk-
sen omaavaa PJ–kaapelia kehitetään? (esim. poikkipinta–ala ja kosketussuojan
materiaali)

• Mikä aspekti edellä PJ–kaapeleita valmistetaan?

• Eroaako 25/95 mm2 ja 150 mm2 kaapeleiden valmistus toisistaan? Tarvitaanko
kaapelin valmistukseen lisää materiaalia, muutoksia linjastolle yms.

• Minkä hintainen metallisen kosketussuojauksen omaava PJ–kaapeli on verrat-
tuna esim. nelijohdin AXMK–kaapeliin?

• Mitkä seikat vaikuttavat kaapelin hintaan?

Asentaminen

• Millainen on metallisen kosketussuojan omaavan PJ–kaapelin taipuisuus jako-
kaappeihin tai muuntamoihin? (helppo/keskivaikea/vaikea ja perustelut)

• Onko asennettavuudessa eroja Carunan jakokaappi– tai muuntamotyyppien
välillä?

• Miten metallisen kosketussuojan omaavan PJ-kaapelin PEN-johto liitetään
maadoituskiskoon?

• Mitä erilaisia maanrakennustapoja metallisen kosketussuojatun PJ–kaapelin
asentamiseen voidaan käyttää? Vai onko samat kuin AXMK:lla?
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• Mikä on urakoitsijalle kustannustehokkain maanrakennustapa tai kalusto PJ–
verkon kokonaisvaltaiseen kaapelointiin?

• Miten kaluston käyttöä optimoidaan projektien sisällä (isompien ja pienempien
koneiden käyttö ja kuljetus, eri kauhojen käyttäminen yms.)?

• Minkälaisia jatkos-, pääte- ja liitintuotteita käytetään metallisen kosketussuojan
omaavien PJ-kaapeleiden asentamiseen?

• Eroavatko jatkos-, pääte- ja liitintuotteet normaalin AXMK–kaapelin tuotteis-
ta? Jos eroavat, niin miten?

• Miten 30 cm:n oja vaikuttaa kaapelin asennusaikaan verrattuna 70 cm:n ojaan?

• Millaiseen maastoon metallisella kosketussuojauksella varustettu kaapeli sovel-
tuu parhaiten?

Turvallisuus

• Minkälainen elinikä metallisella kosketussuojauksella varustetulla PJ-kaapelilla
on verrattuna AXMK–kaapeliin?

• Miten pitkittäinen sekä poikittainen vedeneristävyys on toteutettu PJ–kaapeleissa?

• Minkä tyyppisiltä iskuilta vahvennettu suojanauha suojaa?

• Miten asennuksen jälkeiset laatumittaukset voidaan toteuttaa?
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