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The alteration to Electricity Market Act (588/2013) set stricter standards considering the
power outages of electricity distribution than earlier. According to the new Electricity Market Act, the power outages caused by effects of heavy wind, storm or snow load cannot be
longer than 36 hours in electricity distribution network in the area of dispersed settlement.
Before the amendment of Electricity Market Act was set, the electricity distribution network
in the area of dispersed settlement was traditionally made with overhead lines, which are
particularly vulnerable for weather effects when the line locates near adjacent forest. The
amendment launched widescale development projects particularly the electrical network
companies whose electricity distribution network is located mostly in the area of dispersed
settlement. As a result of this, underground cabling which have usually been used in the
urbanized areas, has become prominent development method of the electricity distribution
network because the electrical grid lies underneath the ground safe from the weather effects.
In this bachelor’s thesis, the most commonly used underground installation techniques in the
area of dispersed settlement are being examined and compared. For more precise examination, there was chosen two techniques in both open cut and trenchless installation techniques,
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The utilization of different installation techniques are demonstrated in bigger unity with a
cabling project case study.
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

KAH-kustannus

keskeytyksestä aiheutuva haittakustannus

1. JOHDANTO
Sähkönjakeluverkkojen maakaapelointi on ollut viime vuosina kasvava investointikohde
sähköverkkoyhtiöissä vuoden 2013 sähkömarkkinalain 588/2013 seurauksena. Ennen tyypillisiä kaapelointikohteita olivat kaupunkien sähkönjakeluverkot, jotka asennettiin maan
alle erityisesti turvallisuustekijöiden ja mahdollisimman tehokkaan taajama-alueen maankäytön takia. Sähkömarkkinalain edellyttämä säävarmasähkönjakelu on kuitenkin lisännyt
erityisesti runkojohtojen ja taajamien kaapelointia, myös haja-asutusalueen vanhojen saneerattavien ilmajohtojen kohdalla verkko siirretään yhä useammin maan alle säävarmaksiverkoksi.

Ilman jatkuvaa sähköverkon ylläpitoa ja tehtyjä parannuksia olisi sähkönjakelun luotettavuus hyvin arvaamatonta. Sähkönjakelu muodostaa kriittisen osan toimivaa infrastruktuuria
ihmisten arkipäiväisessä elämässä. Uudessa sähkömarkkinalaissa on painotettu myrskyjen
aiheuttamaa riskiä ilmajohtoverkoille ja erinäisten velvoitteiden kautta halutaan, että sähkökatkot vähenisivät tulevaisuudessa. Tämä on tarkoittanut lähes kaikissa sähköverkkoyhtiöissä maakaapeloinnin yleistymistä. Osassa sähköverkkoyhtiöitä on otettu myös linja, että
kaikki uudet verkon osat pyritään toteuttamaan maakaapeloimalla. Nykytrendin mukaan
maakaapeloinnin osuuden uskotaan jopa kolminkertaistuvan, jolloin vuoden 2028 loppuun
mennessä keskijänniteverkosta odotetaan olevan maakaapeloituna 47 % (Energiavirasto
2014, Salmivesi 2017). Tämän takia käytössä olevien asennustekniikoiden tulee olla mahdollisimman tehokkaita.

1.1

Kandidaatintutkielman tavoite ja rajaus

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on esitellä haja-asutusalueen keskijännitekaapeloinnin
toteutustapoja eri asennustekniikoilla. Asennustekniikoista saatavilla oleva tieto on hajautunut erillisiksi pienemmiksi lähteiksi, jolloin saatavilla olevaa tietoa on vaikea hyödyntää.
Tämän työn tärkein tehtävä on esitellä yleisimmät käytössä olevat kaapelointitekniikat, joiden avulla pystytään toteuttamaan toimiva maakaapeliverkko periaatteessa missä tahansa
kaapelointikohteessa. Työssä on tarkoituksena koota mahdollisimman laajasti tietoa maakaapeloinnin eri asennustekniikoista, niin että lukijalle tulee monipuolinen käsitys maakaapelointitekniikoiden valintaan vaikuttavista tekijöistä. Työn tärkeimpänä tarkoituksena on
esitellä eri asennustekniikat lukijalle kirjallisen ja haastattelututkimuksen tietojen avulla

mahdollisimman laajasti. Työn lopussa asennustekniikoiden käyttö esitellään lukijalle esimerkkikaapelointikohteen suunnitelman avulla, jonka toteuttamisessa on saatu apua sähköverkkoyhtiön edustajilta.

1.2

Kandidaatintutkielman rakenne

Kandidaatintyö on toteutettu kirjallisen materiaalin sekä sähköverkkoyhtiöille tehtyjen haastattelujen pohjalta. Kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on antaa lukijalle ymmärrys kaapeloinnin toteutustavoista teorianpohjalta, jonka jälkeen esitetään sähköverkkoyhtiöiden
edustajien haastattelujen pohjalta saadut tiedot asennustekniikoiden käyttämisestä käytännössä, kirjallisuudesta saatujen tietojen tukena. Haastattelututkimuksen arvokkaita tuloksia
käytettään hyödyksi aiheen teorian esittämisessä lukijalle myös niiltä osin, kun tietoa ei ole
saatavissa muuten julkisesti.

1.3. Haastattelujen toteutus
Haastattelut on toteutettu kahdessa osassa. Ensimmäinen haastattelu on toteutettu ryhmähaastatteluna Järvi-Suomen Energian, Kymenlaakson Sähkön, Pohjois-Karjalan Sähkön ja
Suur-Savon Sähkön edustajien kanssa. Näiden neljän sähköverkkoyhtiön edustajia pyydettiin arvioimaan eri maakaapelointitekniikoiden kustannuksia ja käyttökohteiden lukumäärää
kuvan 1.1 nelikenttätaulukon avulla. Kustannusten vertailupisteenä käytettiin Energiaviraston määrittelemää kaivutekniikan normaalia kaivuolosuhdetta. Toinen haastattelu on toteutettu erikseen Nivos Energian edustajille tarkempia kysymyksiä esittäen.

Kuva 1.1 Ryhmähaastattelussa asennustekniikoiden vertailuun käytetty nelikenttäpohja. (Haakana et al. 2017)

2. MAAKAAPELOINTI SÄHKÖNJAKELUN KEHITTÄMISESSÄ
Tässä kappaleessa lukijalle esitellään Suomen sähköverkon nykytilaa ja pohjustetaan keskijänniteverkon nykyistä kehityssuuntaa. Kappaleen tarkoituksena on lisäksi kertoa lainsäädännön vaikuttavista tekijöistä, jotka ovat johtaneet maakaapeloinnin yleistymiseen hajaasutusalueilla. Lopuksi tässä kappaleessa pohjustetaan maakaapelointiin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistusta, jotka vaikuttavat maakaapeloinnin toteuttamiseen.

2.1

Taustaa Suomen sähköverkoista

Sähköverkot jaetaan käytettävän jännitetason mukaan suur-, keski- ja pienjänniteverkkoihin.
Sähkönsiirto tapahtuu suurjänniteverkossa ja sähkönjakelu keski- ja pienjänniteverkoissa.
Suomen suurjänniteverkossa käytössä olevat jännitetasot ovat 110, 220 ja 400 kV, keskijänniteverkoissa sähkönjakelu tapahtuu yleisesti 20 kV jännitteellä ja pienjänniteverkossa 0,4
kV jännitteellä. (Roppo et al. 1996)

Suurjänniteverkossa, joka tunnetaan yleisemmin nimellä kantaverkko, sähköä siirretään ympäri Suomea. Suomen kantaverkon pituus on yhteensä noin 22,5 tkm. Tällä osuudella syntyneet viat vastaavat yleisesti pientä osaa käyttäjiin vaikuttavista sähkökatkoista. Vuosittain
kantaverkon häiriöiden takia siirtämättä jäänyt energia on keskimäärin noin 145 MWh, joka
vastaa 0,00015 % vuosittain kantaverkossa siirretystä sähköstä. Ukkonen ja muut luonnonilmiöt ovat suurin häiriökeskeytyksen aiheuttaja, keskeytyksistä noin 74 % aiheutuu luonnonilmiöistä. (Fingrid) Suurjännitelinjojen sijaitseminen aukeilla ja korkealla puiden yläpuolella on yksi tärkeimmistä syistä luotettavaan sähkönsiirtämiseen.

Kantaverkosta sähkö siirretään keskijänniteverkkoon, jonka avulla sähkö siirretään lähemmäksi kuluttajaa. Keskijänniteverkkoa Suomessa oli vuonna 2015 yhteensä noin 143 tkm,
josta noin 81 % on ilmajohtoja. (Energiavirasto 2015) Keskijänniteverkko muodostaa jakelun kannalta kriittisen osuuden, sillä noin 90 % sähkökatkoksista aiheutuu keskijänniteverkon vioista. (Lakervi et al. 2008, 125) Yleisimpiä keskijänniteverkon ilmajohtojen vian aiheuttajia ovat muun muassa oksien aiheuttamat vaiheiden väliset oikosulut ja ilmajohtolinjalle kaatuneet puut. (Salila 2017)

Tällä hetkellä keskijänniteverkosta noin 40 % on sääherkkää ilmajohtoverkkoa, joka kulkee
metsässä. (Salmivesi 2017) Suurin osa vanhoista linjoista kulkee metsässä, sillä 1950- ja

1960-luvulla verkon suunnittelussa tärkeimpänä reunaehtona pidettiin materiaalikustannusten minimointia asennusvaiheessa. Nämä kustannukset saatiin mahdollisimman alhaisiksi
tekemällä mahdollisimman suoria sähköverkkolinjoja metsien poikki. Nykyisin sähkönjakelun luotettavuudesta on tullut tärkeä reunaehto suunnitteluvaiheessa. Sähköverkon uudet
osat halutaan sijoittaa mahdollisimman usein tien varteen, sillä tämä helpottaa vikojen paikantamista ja korjaamista. Siirron seurauksena vikojen määrän on nähty yleisesti jopa puolittuvan. Suurin ongelma verkon sijoittamisessa tienvarteen liittyy yleensä tienpitäjien vastahankoisuuteen, sillä tien lähellä sijaitsevan sähköverkon pelätään olevan este tien normaalille kunnossapidolle. Tämän lisäksi johto-osuuksien piilottamista metsän keskelle pidetään
yleisesti esteettisempänä ratkaisuna. (Lakervi et al. 2008, 143) Linjan siirtäminen tien varteen tarkoittaa samalla lyhentyneitä pienjänniteverkon siirtomatkoja, sillä asutus keskittyy
teiden varteen.

Pienjänniteverkkoa on Suomessa eniten, yhteensä noin 240 tkm. Pienjänniteverkosta 61 %
kulkee ilmassa ja loput maakaapelina. (Energiateollisuus) Pienjänniteverkko verrattavissa
monin eri tavoin keskijänniteverkkoon ja molemmat ovat suurin piirtein yhtä alttiita luonnonilmiöille. Kuitenkin yksittäisen pienjännitelinjan katkeaminen vaikuttaa kerralla vain
pieneen murto-osaan koko verkon kuluttajien määrästä.

2.2

Sähkömarkkinalaki

Nykyisen Sähkömarkkinalain 588/2013 mukaan haja-asetusalueen sähkönjakelu saa olla
myrskystä tai lumikuormasta aiheutuneen vian takia keskeytyneenä yhtäjaksoisesti korkeintaan 36 tuntia. Sähköverkkoyhtiön tulee täyttää vaatimus sähköverkon toimintavarmuudesta
portaittain vuoden 2029 alkuun mennessä. Vuoden 2019 loppuun mennessä tulee vaatimuksen täyttyä 50 %:lla jakeluverkon kaikista käyttäjistä ja vuoden 2023 loppuun mennessä 75
%:lla. Luvuissa ei huomioida vapaa-ajan asuntoja. (Sähkömarkkinalaki 2013)

Sähkömarkkinalaissa asetettujen vaatimuksien noudattamista valvoo Energiavirasto. Sähköverkon toimitusvarmuuden valvonta tapahtuu käyttäen apuna sähköverkkoyhtiöiltä saatavia
kehittämissuunnitelmia. Sähköverkkoyhtiöiden tulee toimittaa suunnitelmien päivitetyt versiot Energiavirastolle kahden vuoden välein. Suunnitelmassa sähköverkkoyhtiön tulee ilmoittaa keinot, joiden avulla toimitusvarmuusvaatimukset ja toimenpidemäärät toteutetaan

seuraavan kahden vuoden aikana sekä vuoden 2028 loppuun asti. Vuodesta 2016 alkaen sähköverkkoyhtiöiden on tullut ilmoittaa myös toteutuneiden investointien määrät edelliseltä
kahdelta vuodelta. (Energiavirasto 2016)

Toimintavarmuuden toteutumiseksi vuoteen 2029 mennessä edellytetään sähköverkkoyhtiöiltä verkon saneeraamista. Keskijänniteverkon luotettavuutta on pyritty tähän asti parantamaan siirtämällä sähköverkko-osuuksia tienvarteen; lisäämällä sähköverkon eri osuuksien
välille käsi- ja kaukokäyttöisiä erottimia, joiden avulla mahdollisissa vikatilanteissa katkos
pystytään rajoittamaan erottimien taakse tai välille; rakentamalla rengasvarayhteyksiä, joiden avulla sähkö pystytään siirtämään vaihtoehtoisia reittejä pitkin alueelle katkon osuessa
tiettyyn linjaan. Toimintavarmuutta voidaan myös parantaa muun muassa leventämällä olemassa olevia johtokatuja, ylläpitämällä ja kunnostamalla olemassa olevaa sähköverkkoa,
siirtämällä ilmajohdot avoimeen paikkaan ja maakaapeloimalla sähköverkkoa. (Salila 2017)
Sähköverkon maakaapelointi on ainoa säävarma-asennustapa, jonka takia sen käyttö erityisesti keskijänniteverkon kriittisillä osuuksilla on perusteltua. Kaapelointi vähentää myös
vaaratilanteita, joita vikatilanteissa ja onnettomuuksissa maahan pudonneet johtimet voivat
aiheuttaa. Maakaapeloitavien kohteiden valinnasta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3.1
Kaapeloitavat kohteet.

Vaikka maakaapelointi on säävarmaa, niin roudan vaikutuksesta nouseva maa-aines voi kuitenkin nostaa kaapelin vaaditun asennussyvyyden yläpuolelle ja aiheuttaa kaapelin kiristymistä suurien kivien läheisyydessä. Tämä voi pahimmassa tilanteessa johtaa yllättävään kaapelikatkokseen. Tämän lisäksi kaapelin nouseminen vaaditun asennussyvyyden yläpuolelle
lisää kaivamalla syntyvän kaapelikatkoksen riskiä. (Liikennevirasto 2014) Ainakin EteläSuomen alueella luonnonilmiöiden aiheuttamat kaapelin vioittumiset ovat olleet kuitenkin
yleisesti harvinaisia. (Salila 2017) Vuonna 2013 kaikista maakaapeliverkossa syntyneistä
vioista luonnonilmiöiden aiheuttamia oli noin 4 %. (Lågland 2015)

2.3

Maakaapelointiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus

Sähköjohtojen ja -kaapelien asentamiseen liittyy paljon erinäisiä lakeja ja ohjeistuksia. Tärkeimmät keskijännitemaakaapeliverkon rakentamiseen liittyvät ohjeistukset ja laatuvaatimukset löytyvät esimerkiksi Energiateollisuuden julkaisemasta ”Verkostosuositus RK
1:14”:sta ja Rakennustiedon julkaiseman ”Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa

2 Järjestelmät ja täydentävät osat” luvusta ”33110 Maakaapelirakenteet” esitetyissä asennusmenetelmien laatuvaatimuksista.

Eri kaapelin sijoituspaikoissa sijaitsee erilaiset lain vaatimukset. Tässä työssä käsitellään
erityisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, eli ELY-keskuksen asettamia maantiealueella voimassaolevia kaapelointi suosituksia ja lainsäädäntöä, sillä ne ovat yleisesti tiukat verrattuna muilla asennusalueilla tapahtuvaan kaapelointiin. Maantielaki antaa myös hyvän kuvan mihin tekijöihin suunnittelussa tulee varautua, vaikkei määräykset eri alueilla
olekaan samat.

Asennettaessa kaapelia maantienvarteen tärkeimmät määräykset pohjautuvat maantielakiin
(503/2005). (Liikennevirasto 2011) Lupapäätöksistä kaapeleiden sijoittamiseen maanteiden
tiealueelle vastaa ELY-keskus. Tilanteen mukaan lupahakemuksentyypiksi valitaan sijoituslupahakemus tai ilmoituslomake, kun asennetaan uutta maakaapeliverkkoa. (Liikennevirasto
2017)

Haettaessa kaapelin sijoituslupaa maantiealueelle ELY-keskukselta, saadaan yhdellä hakemuksella kerralla lupa kaapeloinnille maantien tiealueella hyväksytyltä matkalta. Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia verrattaessa kaapelin sijoittamista yksityisten maanomistajien
alueille, jolloin luvat kaapelin sijoittamiselle joudutaan pyytämään erikseen jokaiselta maanomistajalta. (Kareinen 2017)

Sähkökaapelien suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä kaapelin vioittumisesta aiheutuva
vahinko kohdistuu sekä henkeen, terveyteen, että talouteen. Esimerkiksi verrattaessa telekaapeleihin on aiheutunut vahinko pelkästään taloudellinen, mikä lieventää telekaapeleiden
suojaamisen tarvetta. (Liikennevirasto 2016b) Maantielain lisäksi suunnittelussa ja asennuksissa tulee huomioida tärkeimpinä maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä sähköturvallisuus laki (410/1996) (Liikennevirasto 2011). Kappaleessa 3.2. Asennussyvyys, varoitusmerkinnät ja suojarakenteet kerrotaan tarkemmin suojauksen toteutustavoista.

Suunnitteluvaiheessa täytyy huomioida myös mahdolliset muut hankkeet, joita tiealueella
on tehty tai tullaan tekemään. Näin pyritään ennakoivasti välttämään asennuksesta aiheutuvat ristiriitaisuudet ja ongelmat. Suunnittelun aikana tulee olla yhteydessä tienpitoviranomaiseen, jolta saadaan lisätietoa hankkeen etenemisen kannalta. Tienpitäjä esittää ainakin

olennaisimpiin tienpitoon ja liikenteeseen, sekä infrapuolen ratkaisuihin vaikuttavat tekijät,
jotka huomioidaan kaapeloinnin suunnittelussa. (Liikennevirasto 2011) Yhteisrakentamislain (276/2016) seurauksena vanhaa televerkkoa pyritään kehittämään ja uuden rakentamista
pyritään tukemaan. Yhteisrakentamislaissa tämä on huomioitu niin, että sähköverkkoyhtiö
on jatkossa tarvittaessa velvoitettu tekemään yhteistyötä kaapelointiprosessin yhteydessä
viestintäverkon rakentamiseksi. Yhteisrakentamislaissa todetaan, että ”lakia sovelletaan ainoastaan tilanteissa, joissa yhteisrakentamisen toisena osapuolena on viestintäverkko.” Lain
tarkoituksena on saada yhteisrakentamisessa mukana olevien osapuolten kuluja alaspäin.
Tulevaisuudessa maakaapelointitekniikoita olisi hyvä kehittää niin, että yhteisrakentaminen
olisi entistä helpompaa ja kustannustehokkaampaa, jolloin siitä saataisiin enemmän hyötyjä
osapuolten kesken.

3. MAAKAAPELIN SIJOITTAMINEN
Kaapelin sijoittaminen tulee suunnitella tarkasti, sillä maakaapeleiden pitoajan ennakoidaan
olevan ainakin 40-50 vuotta. (Simola 2015) Tehtävien asennuksien tulee täyttää muun muassa lainsäädännön edellyttämät vaatimukset lupahakemuksien laadinnassa, jonka lisäksi
niiden odotetaan täyttävän infrarakentamiset laatuvaatimukset. Kaapelin asennusreitti tulisi
suunnitella myös niin, että se olisi maastoltaan ja asennustekniikoiltaan tehokkaat, jolloin
asennuksen kustannukset verkon saneerauksen kannalta olisivat mahdollisimman kannattavat.

Maakaapeloinnin asennukseen vaikuttavat määräykset ja ohjeet muodostavat asennusvaatimukset. Tärkeimmät vaatimukset koskevat kaapelin asennussyvyyttä, varoitusmerkintöjä ja
suojarakenteita, kaapelin sijaintipaikan valintaa ja suunnitteluun liittyviä selvityksiä. (Liikennevirasto 2014) Lisäksi muut tärkeät kaapelointiprosessiin vaikuttavat seikat ovat tapauskohtaisia ja riippuvat täysin käytettävästä asennustekniikasta sekä kaapelin asennusympäristöstä ja -kohteesta.

3.1

Kaapeloitavat kohteet

Kaapeloitavien osuuksien valintaan vaikuttaa eniten kaapeloitavan osuuden taloudellinen
kannattavuus. Asennuksen kannattavuus voidaan laskea kokonaiskustannuksien avulla,
joissa huomioidaan verkon koko pitoaikana syntyneet menot. Näitä menoja ovat muun muassa sähköverkon suunnittelu-, asennus-, käyttö-, ylläpito- ja mahdolliset poistokustannukset, sekä sähkön siirrosta syntyneet häviö- ja KAH-kustannukset, eli keskeytyksestä aiheutunut haitta. Kaapeloinnista saatava taloudellinen hyöty perustuu pienentyneisiin käyttö-, ylläpito-, häviö- ja KAH-kustannuksiin. (Lågland 2015)

Sähkönjakeluyhtiöllä on omia strategisia linjauksia ja arvotusmenetelmiä, joiden avulla pystytään arvioimaan tarkemmin, mille sähköverkko-osuuksille verkon saneeraukset kohdistetaan. Esimerkiksi sähkönjakeluyhtiö Elenia toteaa nettisivuillaan, että kaapeloitaviksi kohteiksi pyritään alkuvaiheessa valitsemaan taajamia ja niiden läheisiä alueita, joissa kerralla
kaapeloinnin vaikutuksen piiriin saadaan mahdollisimman isoja asiakasmääriä. Alkuvaiheessa varmistetaan myös kantaverkon siirtoyhteydet, jotka vaikuttavat koko keskijänniteverkon toimintaan. Näiden kohteiden jälkeen kaapeloitavia kohteita valitaan haja-asetusalu-

eelta, joissa kaapelointi on kannattavaa. Kaapeloitavissa kohteissa painotetaan niitä sähköverkon osia, joissa saneeraaminen on ajankohtaista. Tällaisia kohteita ovat elinkaarensa loppupuolella olevat sähköverkot, sekä ne sähköverkon osat, joissa on ilmennyt ongelmia toimintavarmuudessa ja tehosiirron riittävyydessä. (Elenia) Neljän sähköverkkoyhtiön kanssa
tehdyssä haastattelussa kävi ilmi, että tärkeimpiä taajama-alueiden ulkopuolisia kaapeloitavia kohteita ovat muun muassa sähköasemien väliset runkojohdot ja tärkeät rengasvarayhteydet. (Haakana et al. 2017)

3.2

Kaapeleiden asennussyvyys, varoitusmerkinnät ja suojaus

Asennussyvyydellä ja sijoituspaikalla on tärkeä merkitys asennuksessa, koska kyseiset
muuttujat vaikuttavat suoraan vaadittuihin kaapelin suojaustapoihin ja tätä kautta käytettävän asennustekniikan valintaan. Tarvittaessa asennustekniikkaa pystytään usein vaihtamaan kesken asennuksen ilman ongelmia. Sujuvasti etenevän ja tehokkaan asennusprosessin takaamiseksi kannattaa asennusreitti kuitenkin suunnitella niin, ettei asennustekniikoita
jouduttaisi vaihtamaan usein lyhyellä asennusmatkalla (InfraRYL 2009).

Maantiealueen tielinjan suuntaisen asennusreitin tulee pysyä vakioetäisyydellä tien reunasta.
Vaadittava etäisyys tien reunasta on yleensä noin 0,5 m. Asennettaessa kaapeleita vanhojen
kaapeleiden rinnalle, tulee uusien ja vanhojen kaapeleiden väli säilyttää vähintään 1,0 m
vakioetäisyydellä. Ennakoitavissa olevien kaapelointireittien tarkoituksena on lisätä tiealueella työskentelyn turvallisuutta. Etäisyyttä voidaan kuitenkin joutua muuttamaan esimerkiksi liikennemerkkien ja tien alittavien rumpuputkien kohdalla, joten kaapeleiden sijainti
on tärkeää tarkistaa aina ennen maankaivuun ja liikennemerkkien asentamisen aloittamista
kaapelitutkan avulla. (Kareinen 2017)

Tiealueella tapahtuvan kaapeloinnin suojaustapa valitaan tien luiskan jyrkkyyden ja asennussyvyyden mukaan. Taulukoista 3.1 ja 3.2 nähdään, että normaali asennussyvyys kaapelille on noin 0,7 m, jolloin kaapelin voi lain mukaan asentaa ilman erillistä lisäsuojausta.
Poikkeuksena tästä on kaapelin asentaminen ojan pohjaan, jossa suojausvaatimus on normaalia tiukempi. Tällöin suojauksessa on huomioitu ojaan tehtävä mahdollinen perkaaminen, jolloin on olemassa riski, että kaivuri osuu vahingossa kaapeliin kiskottaessa pensaiden juuria maasta. (Liikennevirasto 2014)

Pelloilla ja routaisissa maa-aineksissa tulee kaapeli asentaa 80 cm syvyydelle, kun kaapelointi tehdään ilman lisäsuojausta. Syvyydessä on huomioitu kaapelin nouseminen roudan
vaikutuksesta. Maanteiden alitukset tulee toteuttaa vähintään 1,0 m syvyydellä maantien
pinnasta ja 0,8 m syvyydellä ojan pohjasta. Tämän lisäksi kaapelit tulee asentaa A-luokan
suojaputkeen. (Salila 2017)
Taulukko 3.1 Kaapelin suojaustapa jyrkkäluiskaisella tiellä ELY-keskuksen maantiealueella asennussyvyydestä riippuen. Taulukossa on esitetty vertailun vuoksi telekaapeleille asetetut erilliset vaatimukset. (Liikennevirasto 2014)

Asennussyvyys (m)

Ojan pohja

Ulkoluiska ja muu tiealue ojan
takana

kallion pinta

ei sallittu

konekaivun kestävä

0,2-0,29

ei sallittu

konekaivun kestävä

0,3-0,49

sähkö: konekaivun kestävä
tele: (halkaistu) putki

sähkö: muoviputki B
tele: (halkaistu) putki

0,5-0,69

sähkö: muoviputki A
tele: ei suojausta

sähkö: muoviputki B
tele: ei suojausta

0,7-0,79

muoviputki A

ei suojausta

vähintään 0,8

ei suojausta

ei suojausta

Taulukko 3.2 Kaapelin suojaustapa loivaluiskaisella tiellä ELY-keskuksen maantiealueella asennussyvyydestä
riippuen. Taulukossa on esitetty vertailun vuoksi telekaapeleille asetetut erilliset vaatimukset. (Liikennevirasto
2014)
Asennussyvyys (m)

Sisäluiska

Ojan pohja

Ulkoluiska ja muu tiealue
ojan takana

kallion pinta

ei sallittu

ei sallittu

konekaivun kestävä

0,2-0,29

konekaivun kestävä

ei sallittu

konekaivun kestävä

0,3-0,49

sähkö: muoviputki A
tele: (halkaistu) putki

sähkö: konekaivun k.
tele: (halkaistu) putki

sähkö: muoviputki B
tele: (halkaistu) putki

0,5-0,69

sähkö: muoviputki B
tele: ei suojausta

sähkö: muoviputki A
tele: ei suojausta

sähkö: muoviputki B
tele: ei suojausta

0,7-0,79

ei suojausta

muoviputki A

ei suojausta

vähintään 0,8

ei suojausta

ei suojausta

ei suojausta

Tyypillinen kaapelin suojauskeino on kaapelin asentaminen kaapelisuojaputkeen, joka suojaa kaapelia kiviltä ja suurelta paineelta. Kirkaan keltaisen kaapelisuojaputken tehtävänä
on myös varoittaa kaivutyöntekijöitä hengenvaarasta. Kaapelisuojaputket on jaoteltu rengasjäykkyytensä mukaan A-, B- ja C-lujuusluokan putkiin. A-luokan kaapelisuojaputket
ovat tarkoitettu liikennöidylle alueille, B-luokan putket kevyen liikenteen alueille ja C-luokan putket ei liikennöidyille alueille. (Salila 2017)

Asetetut määräykset suojaustapoihin liittyen asettavat omat rajoituksensa eri asennustekniikoiden käyttämiselle. Esimerkiksi kaapelisuojaputken auraaminen on vaikeaa, ellei aurattava putki ole halkaisijaltaan riittävän kapea ja rakenteeltaan riittävän taipuisa. Taipuisan
materiaalin käyttäminen vaikuttaa puolestaan lujuusluokkien A ja B saavuttamiseen. Nivos
Energian rakentamispäällikkö Jouni Kareisen mukaan C-lujuusluokan suojaputkilla on tehty
aurauskokeilu osana Nivoksen keskijänniteverkon kaapelointitekniikoiden kehittämistoimia. Tekniikassa putki asennetaan ensin maahan auraamalla, jonka jälkeen kaapeli kiskotaan
putken läpi. Kokeilussa ei kuitenkaan saatu merkittäviä hyötyjä, sillä verkon rakentamisen
kustannukset nousivat käytettävien suojaputkien takia liikaa. Kareinen kertoo kuitenkin, että
halkaisijaltaan noin puolet ohuempia 40 mm A-lujuusluokan suojaputkia on käytetty yleisesti Nivoksella televerkkojen auraamisessa, sillä kapeampi halkaisija mahdollistaa putken
helpon asentamisen. Kapeammat putket ovat myös verrattaessa selkeästi halvempia. (Kareinen 2017)

Asennusprosessin yhteydessä tulee kaapelin päälle sijoittaa varoitusverkko varoittamaan
kaapelin lähellä työskenteleviä henkilöitä kaapeliin osumisen välttämiseksi. Varoitusverkon sijoittaminen on aina pakollista, lukuun ottamatta maantiealueen ojanpohjan ja sisäluiskan 0,3-0,49 m asennussyvyyttä, jossa konekaivun kestävän ratkaisun voidaan olettaa
varoittavan kaapelista. Telekaapeleiden kohdalla riittää punaisen varoitusverkon tai -nauhan asentaminen vähintään 0,2 m kaapelin yläpuolelle. Sähkökaapelien kohdalla tulee
käyttää keltaista varoitusverkkoa, joko levitettynä 0,1-0,15 m syvyydellä maan pinnasta tai
nauhamaisena 0,4 m kaapelin yläpuolelle. Tarkemmat vaatimukset varoitusverkkojen asennukseen liittyen on esitetty kuvassa 3.1. (Liikennevirasto 2014, Liikennevirasto 2016a)

Kuva 3.1 Sähkökaapelin varoitusverkon sijainti maantiealueella. Maantie sijaitsee sekä loivan että
jyrkän ojan kuvissa ojan vasemmalla puolella. Kuvassa mustat pisteet kuvaavat maakaapelia, keltaiset suorat viiva kuvaavat auki levitettynä asennettua varoitusverkkoa ja keltaiset ympyrät kuvaavat nauhamaisena asennettua varoitusverkkoa. (Liikennevirasto 2014)

Vuonna 2016 tehdyn maantielain määräyksen Johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta
maantien tiealueelle muutoksen tarkoituksena on antaa aikaisempaa tarkempia määräyksiä
maantiealueen rakentamiseen liittyen. Esimerkiksi määräys 18§ toteaa, että kaapeloidessa
tietyillä asennusosuuksilla tiealueella, tulee varoitusverkko asentaa levitettynä kaapelin
yläpuolelle kuvan 3.1. mukaisesti. (Liikennevirasto 2016a) Energiateollisuus on huomauttanut, että annettu määräys koskien varoitusverkon asentamista on standardia tiukempi
vaatimus. Määräyksen pelätään estävän käytännössä kokonaan auraustekniikan käytön tiealueella, sillä määräyksen takia auraustekniikalla kaapeloitaessa syntyy maa-aineksen pintakerroksen kaivamisesta lisäkustannuksia. (Hänninen 2016) Kuvasta 3.1. on nähtävissä,
että varoitusverkko voidaan kuitenkin asentaa nauhamaisena tiettyihin kohtiin tiealueella,
jolloin kaapelin tarkalla sijoittamisella on aurauksen käyttämisen kannalta tärkeä merkitys.

4. KAAPELOINTITEKNIIKOIDEN ESITTELY
Maakaapelointia toteutetaan usealla eri asennustekniikalla, jotka jaotellaan maan aukikaivaviin ja kaivamattomiin menetelmiin. Aukikaivavissa asennustekniikoissa maahan kaivetaan
ensin kaapelioja, jonka pohjalle kaapeli asennetaan. Kaivamattomissa asennustekniikoissa
asennus toteutetaan puolestaan yleensä poraamalla maan alla reikä, jonka läpi kaapeli pujotetaan. Nämä kaksi eri menetelmää ovat keskenään hyvin erityyppisiä teknisiltä tekijöiltään.
Kaivavia asennustekniikoita käytetään tyypillisesti tavallisissa asennusolosuhteisissa, kuten
tienlaitojen kaapeloinneissa. Kaivamattomia asennustekniikoita käytetään puolestaan tyypillisesti poikkeuksellisissa asennuskohteissa, joissa kaivavia asennustekniikoita ei voida käyttää tehokkaasti. Tällaisia asennuskohteita ovat esimerkiksi teiden ja suurivirtauksisten jokien
alitukset. Yleisimmät kaapelointitekniikat kustakin ryhmästä on esitelty kuvassa 4.1.

Kuva 4.1 Kaaviossa on esitetty yleisimmät aukikaivavat ja kaivamattomat kaapelointitekniikat. (The International Society for Trenchless Technology, muokattu) (Inkinen 2016)

Tässä kappaleessa esitellään tämän hetken yleisimmät kaivavat asennusmenetelmät, eli auraus- ja kaivutekniikat sekä kaivamattomat asennusmenetelmät, eli suuntaporaus- ja tunkkaustekniikat. Asennustekniikoista saatu tieto perustuu kirjallisuusaineistoon sekä sähköverkkoyhtiöiden kanssa toteutettuihin haastatteluihin. Aukikaivavien ja kaivamattomien tekniikoiden välillä ei tässä työssä tehdä vertailua suurissa määrin, sillä tekniikat ovat tarkoitettu
selkeästi eri asennuskohteisiin.

4.1

Kaivutekniikka

Kaivutekniikka on perinteisin kaapelointitapa. Kaivutekniikassa maahan kaivetaan kaapelikaivanto, mihin kaapelit asennetaan. Kaivannon leveydessä tulee huomioida, että kaapelit
on pystyttävä asettamaan halkaisijansa mittaiselle etäisyydelle muista asennettavista kaapeleista ja vähintään 5 cm etäisyydelle toisistaan, jos kaapelit ovat asennettu putkien sisälle.
(Salila 2017) Kaivannon pohjalle tehdään noin 10 cm hiekkapohja, jonka avulla pyritään
välttämään roudan aiheuttamat vauriot kaapeleille. Kaapeleiden päälle lisätään lisäksi vähintään 15-20 cm paksu hiekkakerros suojaamaan kaapeleita. (InfraRYL 2009) Tämän jälkeen
kaivanto voidaan peittää karkeammalla maa-aineksella, jossa ei kuitenkaan saa olla halkaisijaltaan suuria tai teräviä kiviä, jotka voisivat vaurioittaa kaapeleita. Suurimmat kivet pystytään erottelemaan maasta kaivetusta maa-aineksesta esimerkiksi seulakauhan tai kiviharan
avulla, jotka ovat esitetty kuvissa 4.2 ja 4.3. Tarvittaessa asennuspaikalla voidaan tehdä
myös maa-aineksen vaihtoa kuljettamalla hienojakoista maa-ainesta paikalle ja kuljettamalla
karkeampaa ainesta pois paikalta tai hyödyntää murskaimia maa-aineksen hienontamisessa.
Nämä ovat kuitenkin maa-aineksen seulontaa kalliimpia keinoja. (Salila 2017)

Kuva 4.2 Leveän seulakauhan avulla voidaan erotella kiviä hienommasta maa-aineksesta. (Varustekauppa)

Kuva 4.3 Kiviharaa käytetään pienempien kivien erottelun lisäksi myös isojen kivien ja kantojen nostamisessa
maasta. (Varustekauppa)

Kaivutekniikan käyttö mahdollista kaapeloinnin monipuolisesti erilaisissa kohteissa. Tekniikka soveltuu käytettäväksi haja-asetusalueen helppojen asennusolosuhteiden lisäksi esimerkiksi vaikeissa kaapelointiolosuhteissa, kuten kivikkoisessa ja kallioisessa maastossa.
Kaivutekniikan avulla saadaan aikaiseksi mahdollisimman tasalaatuista tulosta koko asennusmatkalta ja tekniikan avulla kaapelointi on mahdollista kaikkina vuoden aikoina. Kaivantoon on lisäksi helppo tehdä tarvittaessa tilanteen vaatimia erityistoimia. Esimerkiksi konekaivun kestävien suojien asentaminen on mahdollista kaivutekniikan avulla, sillä kaivannosta saadaan tällöin tarpeeksi leveä. (Salila 2017)
4.1.1 Kaivutekniikassa käytettävä kalusto ja laitteisto
Perinteisessä kaivutekniikassa käytettävä raskaskalusto ei ole erikoistunut pelkästään maakaapelointikohteisiin, vaan ne ovat yleisesti käytössä myös muussa infra-alan rakentamisessa. Tärkeimmät käytettävät koneet ovat kaivannon tekemisessä käytettävät erityyppiset
kaivinkoneet. Telaketjukaivinkoneita suositellaan käytettäväksi vaikeakulkuisessa maastossa ja hiekkateillä, jolloin telojen aiheuttamat jäljet ovat helposti korjattavissa. Pyöräkaivinkoneita ja pyöräkuormainkaivureita voidaan puolestaan käyttää monipuolisesti eri
asennuskohteissa, sillä ne eivät vaurioita teiden pintamateriaaleja. Tehokkailla koneilla on
helpompi toteuttaa muun muassa talvella routaisen maan vaikeat kaapelointikohteet. Nämä
ovat kuitenkin yleensä myös painoltaan raskaampia ja liikkuvat tämän takia pehmeässä
maastossa heikosti. Painon takia myös kaluston liikuttelu asennuskohteiden välillä vaikeutuu. Teholtaan pienempien koneiden osalta vaikutukset ovat puolestaan päinvastaiset. Käytettävä kalusto valitaan asennuskohde kohtaisesti. (Salila 2017)

Kaivinkoneiden lisäksi tarvitaan kuljetuskalustoa kaivinkoneiden, kaapelikelojen ja kauhojen kuljettamiseen asennuskohteeseen. Osa pyörillä varustetuista kaivinkoneista pystytään
siirtämään asennuspaikalle ajamalla ilman kuljetuskalustoa, mutta tarvittaessa kaivinkoneet

täytyy siirtää asennuspaikalle siirtolavetilla varustetulla kuorma-autolla. Kaapelikelojen ja
kauhojen kuljettaminen tapahtuu myös usein kuorma-autojen avulla. Mikäli asennuskohteessa suoritetaan maa-aineksen vaihtoa, tapahtuu sen liikuttelu tilanteesta riippuen kuormaautoilla tai peräkärryllä varustetuilla traktoreilla. (Salila 2017)

Kaapeliojan kaivamista ja peittämistä varten on käytettävissä eri tilanteisiin soveltuvia kauhoja, joita on saatavilla erikokoisia. Tässä luvussa esitellään neljä tyypillistä kaapeloinnissa
käytettävää kauhatyyppiä ja yksi kaivupuomin lisälaite. Saatavilla on myös muita kauha ja
lisälaitetyyppejä, joita käytetään aktiivisesti maakaapeloinnin yhteydessä.

Kaapelikauha on tarkoitettu erityisesti kaapeli- ja putkiojien tekemiseen. Yleisesti käytettävät kaapeliokauhat ovat leveydeltään kapeita ja kauhan kärki, eli niin sanottu huulilevy, on
muita kauhoja pidempi. (Lindqvist et al. 2006, Terästyö T. Salminen Oy a) Kauhan pitkä
muoto mahdollistaa myös kaivussa kohdattavien kaapeleiden, putkien ja johtojen alittamisen. (Terästyö T. Salminen Oy a) Pitkä huuli levy ja kapeat kaapelikauhat mahdollistavat
syvän jyrkkäreunaisen kaivannon tekemisen keskijännitekaapeleille. Jos kaivannossa tarvitaan ylimääräistä työskentelytilaa, niin tarvittavat kaapeliojanlevennykset tehdään muulla
kauhalla. Esimerkiksi kaapelijatkojen tekemiselle tarvitaan työn haastavuuden takia kaivannossa paljon tilaa. (Salila 2017)

Kaapelikauha vähentää ylimääräistä kaivutyötä useasti liian leveästä kaapeliojasta ei ole
hyötyä ja kauhan käyttäminen helpottaa myös tarkkaa työskentelyä erityisesti asennuskohteissa, joissa suunnitellun asennusreitin läheisyydessä kulkee entuudestaan sähkökaapeleita,
salaojaputkia, vesijohtoja tai televerkkoa. Leveimpien kaapelikauhojen huuliterät ovat noin
900 mm leveitä, jolloin kauhalla pystytään tarvittaessa myös toteuttamaan leveämpiä kaapelikaivantoja. Kaapelikauha on esitetty kuvassa 4.4. (Salila 2017)

Kuva 4.4 Kaapelikauhan kärjessä on pitkä huulilevy, joka helpottaa syvien kaapeliojien kaivamista. (Varustekauppa)

Kaapelikaivantojen tekemisessä käytetään erityisesti vaikeissa kaivuolosuhteissa erilaisia
kuokkakauhoja, joiden leveys vaihtelee noin metristä kahteen. Kuokkakauhat soveltuvat vaikean kaivuolosuhteiden asennuskohteisiin, kuten kivikkoiseen maastoon. (Terästyö T. Salminen Oy b) Yleisesti käytetty kuokkakauhan tyyppi on kynsikauha, jonka huulilevyssä on
piikkejä. Kynsikauha soveltuu erityisesti routaisen maan ja maantiepohjan perustusten vahvikkeena yleisesti käytetyn louheen kaivamiseen (Lindqvist et al. 2006). Esimerkki kynsikuokasta on esitetty kuvassa 4.5. (Salila 2017)

Kuva 4.5 Kuokkakauha, jonka huulilevyssä on kynsiä. Kynsikauha soveltuu vaikeisiin kaivuolosuhteisiin. (Varustekauppa)

Huulikuokka on kuokkakauhatyyppi, jonka nimi tulee kauhan suuresta huulilevystä. Huulikuokka on suunniteltu kynsikuokan tavoin vaikeisiin kaivuolosuhteisiin. Huulikuokka soveltuu hyvin myös maa-aineksen lastaamiseen, sillä kauhat ovat litramäärältään suuria. Suurimmat huulikuokat ovat noin metrin leveitä ja pystyvät siirtämään kerralla noin 2000 litraa
maa-ainesta. Isoimpien kauhojen käyttämiseen tarvitaan teholtaan selvästi isoja kaivinkoneita. Esimerkki huulikuokasta on esitetty kuvassa 4.6. (Lindqvist et al. 2006, Salila 2017,
Terästyö T. Salminen Oy b)

Kuva 4.6 Huulikuokassa kauhan kärjessä on pitkä huulilevy. Kauha on hyvin samankaltainen verrattuna kaapelikauhaan. (Konevuokraamo Rentti)

Luiskakauhaa voidaan käyttää kaapelointikohteissa, joissa tehdään leveää kaapeliojaa. Leveimmät luiskakauhat ovat jopa kaksi metriä leveitä, mikä nopeuttaa selvästi leveän kaapeliojan tekemistä. Luiskakauha soveltuu erityisen hyvin myös kaivantojen peittämiseen ja
pinnan muotojen tasoittamiseen. Esimerkki luiskakauhasta on esitetty kuvassa 4.7. (Lindqvist et al. 2006, Salila 2017)

Kuva 4.7 Luiskakauhan huulilevy on leveä, mutta kauha ei ole syvä. Kauha soveltuu erityisesti maanpinnan
tasoitukseen. (Varustekauppa)

Talvisin erityisesti maan pintakerrokset ovat jäässä, mikä vaikeuttaa pelkällä kauhalla kaivamista. Kaivutyöskentely helpottuu, kun routakerroksen rikkomisessa käytetään apuna esimerkiksi routapiikkiä tai hydraulista iskuvasaraa. Routapiikki on teräksinen piikki, joka on
tarkoitettu erityisesti routaisen maan repimiseen auki. Routapiikkiä voidaan käyttää myös
esimerkiksi kantojen ja kivien repimiseen maasta. Kuvassa 4.8. on esitetty esimerkkimalli
routapiikistä. Hydraulinen iskuvasara on tarkoitettu routaisen maan rikkomisen lisäksi myös
isojen kivien ja kallioiden pintojen murskaamiseen. Hydraulinen iskuvasara on esitetty kuvassa 4.9. (Kareinen 2017, Lindqvist et al. 2006)

Kuva 4.8 Routapiikki on tarkoitettu routaisen maan rikkomiseen vetävällä liikkeellä. (Varustekauppa)

Kuva 4.9 Hydraulista iskuvasaraa käytetään kovien pintojen ja kivien rikkomisessa. (Daetek)

4.1.2 Kaivutekniikan sovellukset
Perinteisen kaivutekniikan lisäksi saatavilla on myös uusia kaivutekniikan sovelluksia,
joissa kaivanto tehdään esimerkiksi kaapelikaivukoneella tai pyörivän terän avulla jyrsimällä. Perinteiseen kaivutekniikkaan verrattaessa suurin ero uusissa sovellutuksissa on siinä,
että käytettävä kalusto on suunniteltu pelkästään kaapeliasennuksiin. (Caruna 2015)

Uusilla kalustoilla on viime vuosina tehty testikaapelointeja sähkömarkkinalain vauhdittamana sekä urakoitsijoiden että sähkönjakeluyhtiöiden toimesta. Esimerkiksi infraverkkotoimialalla verkkojen rakennuttajana toimiva Eltel on testannut ranskalaisen Marais-yhtiöltä
vuokratun ketjukaivinkoneen toimintaa. Laitteisto soveltuu ison kokonsa vuoksi erityisen

hyvin haja-asetusalueen tienvarsien maakaapelointikohteisiin. (Caruna 2015) Kyseinen kaivuri huolehtii kaivannon kaivun lisäksi myös kaapeleiden asennuksesta kaivantoon ja peittää
kaapelit lopuksi suojahiekalla. Eltelin hankintajohtaja Jarkko Kohtala kertoo kaluston soveltuneen erityisen hyvin pitkän matkan kaapelointeihin. (Eltel Group Oy 2012)

Sähköverkkoyhtiö Caruna on testannut suomalaista Arrock Cable -jyrsintä. Laitteiston kerrotaan olevan kooltaan kevyt ja soveltuvan käytettäväksi monipuolisesti erilaisissa kohteissa
ympärivuotisesti. Jyrsin voidaan asentaa traktorin perään, joka mahdollistaa kaapeliuran jyrsinnän sekä maastossa että tienlaidassa. Jyrsinnän jälkeen kaapelit asentuvat kaivantoon jyrsimen kaapelijalan kautta. Uran täyttäminen tehdään jyrsimen erotteleman hienomman maamassan avulla erillisellä kalustolla. Carunan verkostopäällikkö Henrik Suomi pitää kaluston
tärkeimpinä etuina muun muassa laitteiston soveltuvuutta kivikkoiseen maaperään sekä laitteiston mahdollistamaa ympärivuotista kaapelointia. (Caruna 2015)

On mahdollista, että pelkästään maakaapelointiin erikoistuneiden kalustojen hyödyntäminen
asennuksissa tulee yleistymään tulevaisuudessa. Tekniikoiden yleistymisen esteenä on kaluston suuret alkuinvestointikustannukset, jotka vaikeuttavat kokeilujen tekemistä. Laitteiden myyjien tarjotessa esimerkiksi vuokrausmahdollisuuksia, saattaa kiinnostus kaluston
käyttämiseen kasvaa.

4.2

Auraustekniikka

Tekniikka on ollut suosittu erityisesti pienjännitekaapeleiden asennuksissa. Suomessa ensimmäiset pienjännitekaapeloinnit auraustekniikalla on tehty 80-luvun alkupuolella. (Tiehallitus ja Kehittämiskeskus 1991) Tekniikan käyttö keskijännitekaapeloinneissa on kuitenkin viime aikoina lisääntynyt, johtuen tekniikan edullisesta metrihinnasta ja nopeudesta
asennuksissa.

Aurauksessa maahan tehdään kaapeliauran terän avulla syvä ura, jonne kaapelit asennetaan.
Auraustekniikka vaatii onnistuakseen mahdollisimman kivettömän, kalliottoman ja tasaisen
asennusmaaston. (Savolainen 2013) Auraustekniikka on erityisen käytettyä esimerkiksi pelloilla, joissa maaperä on usein savista ja melko kivetöntä. Oikeanlaisen maaperän lisäksi
asennusreitillä ei saisi tapahtua tiukkoja käännöksiä, sillä kaapeli voi muuten vaurioitua hankaavista kulmista kaapelin laskuvaiheessa. (Tuomi et al. 2001)

Kaapelin auraaminen tulee tehdä koko asennusmatkalta vaaditulta asennussyvyydeltä, jota
varten maahan kaivetaan aloituskuoppa. (Tuomi et al. 2001) Ennen varsinaista kaapelin auraamista maahan tulee suorittaa esiauraus. Esiaurauksessa kuvassa 4.10 näkyvää kaapeliauraa vedetään ilman kaapelia suunnitellun asennusreitin mukaisesti. Esiaurauksen avulla
varmistutaan asennusmaaperän laadusta, sillä reitille osuvia satunnaisia maanalaisia kiviä ja
kallioita ei pystytä ennakoimaan koko asennusmatkalta. Paikantamalla eteen osuvat isot
kivet ja kalliot esiaurauksen avulla pystytään varmistumaan siitä, että vaadittu asennussyvyys pystytään saavuttamaan koko asennusreitillä. (Energiateollisuus 2013) Jos esiaurauksessa törmättään vaikeaan maastoon, voidaan harkita asennusreitin muuttamista.

Kun maaston soveltuvuudesta auraamiseen on varmistuttu, voidaan aloittaa varsinainen kaapelin asentaminen. Kaapeliauraa vedetään esiauratun reitin mukaisesti ja samalla asennetaan
kaivantoon yksi tai useampi kaapeli. (Virkajärvi 2014) Laskuputken avulla kaapelit saadaan
laskeutumaan helposti uran pohjalle aurauksen yhteydessä, samalla kaapeli peittyy osin uran
reunoilta putoavan maa-aineksen alle, jonka päälle asennetaan kaapelista varoittava varoitusverkko tai -nauha. Varoitusverkon asennuksessa tulee huomioida kuvan 3.1. varoitusverkon asentamiseen liittyvät määräykset maantiealueella ja tarvittaessa kaivinkonetta tulee
käyttää apuna varoitusverkon asennuksessa. Tämän jälkeen ura peitetään maa-aineksella ja
asennusympäristö siistitään.
4.2.1 Aurauksessa käytettävä kalusto ja laitteisto
Aurauksessa tarvitaan kaivutekniikan tavoin apuna raskasta kalustoa sekä kaapeliauran vetämiseen että kaapelikelojen liikuttamiseen. Aurausuran peittämisessä ja siistimisessä on
myös järkevää hyödyntää raskasta kalustoa tehokkaan työskentelyn takaamiseksi. Kaapeliauraa vedetään yleensä kaivinkoneella tai traktorilla, joissa riittää teho auran vaivattomaan
vetämiseen.

Erityisesti asvaltoiduilla teillä suositellaan käytettäväksi pyöräkaivinkonetta, jos auraus suoritetaan tieverkkoa hyödyntäen. Pyöräkaivinkonetta käyttämällä pystytään välttymään karkeimmilta asennuksen aikana syntyviltä tienpinnoitteen vaurioitumisilta, mikä pienentää
huomattavasti asvaltin korjauskuluja. Telaketjukaivinkoneen käyttö on suositeltua vain päällystämättömillä teillä. Tiealueella tapahtuvassa kaapeloinnissa on lisäksi hyödyksi, jos kaivinkoneessa on käytössä pitkä puomi, jonka avulla pystytään tarvittaessa kurottamaan riittä-

välle asennusetäisyydelle tien reunasta. Pehmeille ja mutaisille peltoalueilla aurattaessa suositellaan käytettäväksi leveärenkaista asennustraktoria, jolla pyritään varmistamaan koneen
liikkuminen auran kanssa. (Peijariniemi 2007)

Aurausura tehdään kuvan 4.10 mukaisella vetokalustoon kiinnitettävä kaapeliauralla. Kaapeliaura rakentuu halkeaman muodostavasta terävästä aurasta ja tämän perään kytketystä
kaapelin laskuputkesta. (Tuomi et al. 2001) Tavallista vaikeammissa asennusolosuhteissa
suositellaan käytettäväksi täryttävää auraa, jolloin auran vetämiseen tarvittava kalusto voi
olla teholtaan alhaisempi verrattuna perinteiseen kaapeliauraan. Tärytyksen luoma leikkaava
liike saa kevyen maa-aineksen liikkumaan auran edestä. Liikkuva maa-aines peittää samanaikaisesti auran takana asennettavat kaapelit allensa. Tärytys helpottaa myös kaapelien kulkua laskuputken nielun läpi, joka estää kaapeleiden kiilautumista. (Tiehallitus ja Kehittämiskeskus 1991)

Kuva 4.10 Kaapeliaura on kuvassa oikealla. Aura on varustettu tärytyslaitteella, joka on keltainen uloke auran
ylälaidan keulassa. Kaapeliauran perään kytketty laskuputki on kuvassa vasemmalla. (Honkajoki Works Oy
2010, muokattu)

Nykyaikaisissa auroissa kulutusosat ovat vaihdettavissa, jolloin auran käyttöikää pystytään
pidentämään ja osien vioittuessa ovat ne nopeasti vaihdettavissa suoraan asennuspaikalla
uusiin. Samoin useimmissa auroissa perään liitettävän laskuputken nielun kokoa voidaan
muuttaa riippuen asennettavan kaapelin leveydestä ja asennettavien kaapelien lukumäärästä.
(Ilves 2007) Asennussuosituksen mukaan laskuputken nielun tulee olla vähintään 1,5-kertainen verrattaessa asennettavien kaapeleiden kokonaishalkaisijaan. Tämän avulla pyritään

varmistumaan kaapelien liikkumisesta laskuputkessa ilman kiilautumista. (Salila 2017) Samalla kun asennettavien kaapelin kokoa tai määrää muutetaan suuremmaksi, täytyy auran
terän leveyttä kasvattaa, jotta kaapeli ja laskuputki pystyvät liikkumaan tarpeeksi vapaasti
kaapeliurassa. (Peijariniemi 2007)

4.3

Suuntaporaustekniikka

Suuntaporaus on kaivamaton asennustekniikka, jota voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa asennuskohteissa. Suuntaporattavia kohteita ovat esimerkiksi rautateiden ja maanteiden sekä pienien vesistöjen alitukset. (Inkinen 2016) Tekniikkaa käytetään erityisesti olosuhteissa, joissa maan kaivaminen auki ei ole järkevää. Tämä voi johtua esimerkiksi vaadituista liikennejärjestelyistä ja jälkitöistä syntyvistä suurista kustannuksista tai vaikeasta
asennusmaastosta. (Maanrakennus B. Dahbacka Oy. Suuntaporaus.)

Työ aloitetaan kaivamalla kuopat suuntaporan porausputken sisäänmeno- ja ulostuloaukon
kohdalle. Näihin kuoppiin kerätään porauksen aikana käytetty porausneste ja porauksesta
syntynyt jätemaa. Suuremmissa asennuksissa syntyneestä jätemaasta voidaan asennuksen
jälkeen erottaa ja kerätä talteen käytetty porausneste, sen uudelleen käyttöä varten. (Inkinen
2016)

Suuntaporaus aloitetaan tekemällä aluksi pilottireikä aloituspaikasta suunnitellun reitin mukaisesti loppukaivantoon. Porausputken kulkemaa reittiä pystyään seuraamaan maanpäällisesti tutkaamalla toimivan seurantajärjestelmän avulla. Vesistöjen alituksissa voidaan porausputken sijainti tutkata talvisin jään päältä ja vesistön sulaan aikaan esimerkiksi veneestä.
Onnistuneen pilottiporauksen jälkeen suoritetaan yhden tai useamman kerran asennusreiän
avennus. Avennuksessa porausputkeen kiinnitetään kuvan 4.11 mukainen avennin, jonka
avulla reiän halkaisija saadaan levennettyä tarpeeksi. Reikää tulee aventaa, kunnes reikä on
1,5-kertainen asennettavaan kaapelinsuojaputkeen verrattuna. Kun reiästä on saatu tarvittavan kokoinen, liitetään asennettavien kaapeliputkien päähän vetosilmukka, joka liitetään

aventimeen. Tämän jälkeen putket vedetään porausputken perässä suuntaporan luokse. Putkien asennuksessa voidaan vetää samanaikaisesti tarvittaessa myös useampaa kaapeliputkea.
(Inkinen 2016, Kareinen 2017)

Kuva 4.11 Suuntaporausputken päähän liitetty avennin, jonka avulla saadaan levennettyä tehtyä reikää. (Directional Technologies, Inc.)

Suuntaporauskaluston suuresta koosta johtuen suuntaporauslaitteisto joudutaan kuljettamaan asennuspaikalle esimerkiksi rekalla, minkä vuoksi mobilisointikustannukset ovat
yleensä kallein yksittäinen kustannus toteutettaessa lyhyitä suuntaporauskohteita. Suuntaporauskalusto liikutetaan asennuspaikalle. Metrikustannuksiltaan edullisin ratkaisu suuntaporauksen kannalta onkin, kun asennustekniikalla asennetaan kerralla useita pitkiä putkia samalla asennusreitillä useissa eri asennuskohteissa. Suuntaporauksella samaan asennusreikään voidaan asentaa kerralla useita kaapeliputkia, jolloin ensimmäisen putken asennus
on hinnaltaan yleensä kallein. Lisäputkien asentaminen samaa reikää hyödyntäen on yleisesti
noin puolet halvempaa. Eli esimerkiksi asennettaessa kolme kaapeliputkea samaan asennusreikään, saadaan ne asennetuksi kahden kaapeliputken hinnalla. Ylimääräisiä tyhjiä kaapeliputkia voidaan käyttää mahdollisissa uusissa kaapeloinneissa samalla asennusreitillä. Tyhjiä
kaapeliputkia myös vuokrata tai myydä esimerkiksi teleoperaattoreiden käyttöön. (Kareinen
2017)

4.3.1 Suuntaporaamisessa käytettävä kalusto ja laitteisto
Suuntaporauksessa käytettävät tärkeimmät koneet ja laitteet on esitetty kuvassa 4.12. Asennus suoritetaan porauslaitteella, joita on saatavilla eri kokoisia riippuen asennettavien putkien kappalemäärästä ja asennusreitin pituudesta. Esimerkiksi maanrakennusyhtiö Maanrakennus B. Dahbacka Oy:n Internet-sivuilla todetaan, että heidän käyttämänsä laitteiston
avulla pystytään suorittamaan parhaimmillaan 600 m pitkiä asennuksia, asennussyvyys voi
olla tarvittaessa 25 m syvällä ja asennettavien putkien halkaisijakoko voi vaihdella 20-1000
mm välillä. (Maanrakennus B. Dahbacka Oy. Suuntaporaus.)

Kuva 4.12 Suuntaporauksessa käytettävä laitteisto. (Inkinen 2016)

Kaapelireikä saadaan aikaiseksi poravaunusta ohjatun porausputken avulla. Porausputki
koostuu pienemmistä poraussauvoista, jotka liitetään toisiinsa pidemmän porausputken aikaansaamiseksi poravaunussa. Poran aikaansaama voima perustuu porausvaunun putkeen
työntämän porausnesteen aikaansaamaan voimaan porausputken päässä. Porausneste kulkee
onton porausputken läpi ja poistuu porauskärjen rei’istä porauksen ja reiän avennuksen aikana. Porausnesteen tehtävänä on kuljettaa porauksen aikana syntyvää porausjätettä pois poran edestä ja ylläpitää reiän muodon säilymistä. Neste myös viilentää paikannuksessa hyödynnettävää lähetintä ja estää sitä ylikuumenemasta. (Inkinen 2016)

Porausputki etenee maan alla pyörimällä ja työntämällä. Porausputken päässä on yleisesti
viistopäinen porauskärki, jonka asentoa muuttamalla pystytään ohjaamaan porausputken
kulkemaa reittiä. Porausputken kulkusuunta määräytyy sen mukaan, minne porauskärjen
kalteva puoli osoittaa. Eli kun porausputken kulkeman reitin suuntaa halutaan muuttaa, niin

porausterää ei pyöritetä vaan sitä työnnetään pelkästään eteenpäin. Puolestaan porausputki
saadaan kulkemaan suoraa reittiä, kun porausputkea pyöritetään ja työnnetään eteenpäin samanaikaisesti. (Inkinen 2016)

4.4

Tunkkaustekniikka

Tunkkaustekniikoita on monia erilaisia. Tässä työssä keskitytään paineilmamyyrällä tehtävään tunkkaamiseen, joka on yleisesti käytössä oleva perinteinen kaivamaton asennustekniikka. Tunkkauksessa käytettävän kaluston liikuttelu on myös suhteellisen helppoa esimerkiksi pakettiautolla. (Salila 2017)

Tunkkaustekniikkaa hyödynnetään suuntaporauksen tavoin maanpäällisten esteiden alituksissa. Tekniikka soveltuu erittäin hyvin lyhyille korkeintaan noin 18 m asennusmatkoille,
jotka tehdään koko matkalta horisontaalisesti. Parhaimmillaan kuivassa ja hienossa maa-aineksessa asennukset voivat olla kuitenkin yli 20 m pitkiä. Tyypillisiä asennuskohteita ovat
esimerkiksi hiekkateiden ja kaksikaistaisen maanteiden alitukset. (Salila 2017)

Tunkkauksessa käytettävä laitteisto on esitetty kuvassa 4.13. Laitteiston pääkomponentit
muodostuvat paineilmakompressorista ja tunkkausputkesta, eli myyrästä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ilmaletkun avulla. Paineilmakompressori on helppo liikuttaa asennuspaikalle
esimerkiksi auton perässä. Esimerkki kompressorista on esitetty kuvassa 4.14. Kompressori
yhdistetään myyrään paineilmaletkulla. Kompressorilta tehdystä ohjausliikkeestä riippuen
paineilma saa myyrän rungon sisällä sijaitsevat pää- ja kontrolli-iskurin iskeytymään suurella voimalla joko eteen- tai taaksepäin tunnkausreitillä. (Inkinen 2016)

Kuva 4.13

Tunkkauksessa käytettävä laitteisto. Kuvassa 4.14 on esitetty lisäksi tunkkauksessa käytetty
paineilmakompressori. (Inkinen 2016)

4.4.1 Tunkkausprosessi
Ennen tunkkauksen aloittamista kaivetaan maahan riittävän syvät aloitus- ja lopetuskuopat
esimerkiksi kaivinkoneen avulla, jotta tarvittava kaapelin asennussyvyys pystytään saavuttamaan koko asennusmatkalta. Aloituskuopan tulee olla tasapohjainen ja riittävän suuri, jotta
asennuskalustoa pystytään käyttämään tehokkaasti. Lopetuskuopassa vastaanotetaan tunkkausputki ja asennettavat kaapelit. (Salila 2017)

Myyrän porauslinja pystytään valitsemaan tähtäyslaitteiston ja tunkkausputken tukialustan
avulla mahdollisimman tarkasti, sillä perinteisen myyrän kulkemaan porauslinjaan ei pystytä
enää jälkikäteen vaikuttamaan ohjauksen avulla. Yleisesti myyrän kulkureittiä säädetään
vain vaakatasossa, mutta tarvittaessa myyrä voidaan ohjata kulkemaan myös loivassa kulmassa vertikaalisesti. Kuitenkin esimerkiksi yksittäiset isot kivet voivat poikkeuttaa myyrän
suunnitellulta porauslinjalta, jonka takia tekniikkaa ei suositella käytettäväksi karkeassa
maa-aineksessa. (Salila 2017) Nykyisin myös osa uusista kehittyneimmistä myyristä ovat
ohjattavissa. Kauko-ohjattavassa myyrässä käytettävä myyrän ohjausmenetelmä on verrattavissa suuntaporauksessa käytettävään ohjaustekniikkaan. (Inkinen 2016)

Tunkkauksella asennettavien putkien halkaisijan koot voivat olla suurimmillaan noin 300
mm. Tarvittaessa pilottiporauksen halkaisijaa voidaan kasvattaa tekemällä tunkkaustoistoja
laajenninkuoren avulla kuvan 4.14 mukaisesti. Tunkkausputkea työnnetään tunnelin läpi
niin monta kertaa, että siitä saadaan asennettavaa putkea varten tarpeeksi leveä. Viimeisellä

alituskerralla kaapelinsuojaputki kiskotaan tunneliin tunkkausputken perään kytketyn vaijerin avulla. Tämän jälkeen kaapelit voidaan vetää putken läpi esimerkiksi vinssillä kiskomalla
tai kaapelikoiran avulla työntämällä. (Salila 2017)

Kuva 4.14 Tunkkausreiän laajentamisessa käytettävä laajenninkuori on kuvassa myyrän käyrässä. Kuvassa on
esitetty myös keltaisenvärinen paineilmakompressori. (Terra AG)

4.4.2 Tunkkaustekniikan sovellukset
Tunkkaustekniikan suurimman mahdollisen asennettavan kaapeliputken halkaisija riittää
hyvin suurimpienkin keskijännitekaapelien asentamiseen tunkkaamalla, mutta tarvittaessa
tätä suurempien putkien asentaminen voidaan toteuttaa junttaamalla. Tekniikka on hyvin samankaltainen verrattuna tunkkaamiseen, junttausta voidaankin pitää tästä kehitettynä sovelluksena. Junttaamista ei voida käyttää tunkkaamisen tavoin karkeassa maaperässä. (Salila
2017).

Junttauksen perusperiaate on esitetty kuvassa 4.15. Teräsputkijunttauksessa kohde alitetaan
iskemällä avonaista teräsputkea juntan avulla maa-aineksen läpi. Tekniikka soveltuu halkaisijaltaan suurimmillaan noin 3000 mm putkien asentamiseen. (DLN Drill-Line Nordic Oy)
Kun teräsputki on saatu asennettua lopetuskuoppaan asti, niin teräsputken sisälle jäänyt maaaines poistetaan, jonka jälkeen kaapelit voidaan asentaa erillisissä kaapeliputkissa, jotka ase-

tetaan teräsputkeen tarpeen mukaan. Junttausta käytetään erityisesti tärkeiden asennusreittien toteuttamisessa, joissa tarvitsee asentaa useampia kaapeleita nyt tai tulevaisuudessa.
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi junaratojen alitukset. (Salila 2017)

Kuva 4.15 Kuvassa esitetty teräsputken asentaminen junttauskalustolla. (Terra AG)

4.5

Kaivavien asennustekniikoiden vertailu

Järvi-Suomen Energian, Kymenlaakson Sähkön, Nivos Energian, Pohjois-Karjalan Sähkön
ja Suur-Savon Sähkön edustajille toteutetuissa haastatteluissa ilmeni, että kaivutekniikka on
selkeästi suosituin käytössä oleva asennustekniikka. Kaivutekniikkaa käytettiin odotetusti
jokaisessa sähköverkkoyhtiössä eniten sekä helpoissa että normaaleissa kaapelointi olosuhteissa. Haastattelussa ilmeni, ettei auraustekniikka ole vielä vakiinnuttanut asemaansa keskijänniteverkon kaapeloinnissa. Kolme eri verkkoyhtiötä arvioi tekniikkaa käytettävän vähäisiä määriä. Nivos Energian Jouni Kareinen totesi auraustekniikan käytön kuitenkin olleen
selkeästi kasvussa heidän verkkonsa alueella. Parhaimmillaan vuosittaisesta keskijänniteverkon kaapeloinnista on toteutettu jopa viidennes auraamalla. Tällöin suunniteltujen asennusreittien läheisyydessä on ollut paljon auraamiseen soveltuvia peltoja, joista tekniikan
hyödyntäminen on ollut riippuvainen. (Haakana et al. 2017, Kareinen 2017, Salila 2017)

Nivos Energian erillisessä haastattelussa arvioitiin, että kaivutekniikan suosio perustuu erityisesti tekniikalla tehtävien asennusten luotettavuuteen ja tekniikan soveltumisesta monipuolisesti erilaisiin asennusolosuhteisiin. Kaivutekniikan avulla on helppo toteuttaa mahdol-

lisimman kivetön kaapelioja, jolloin maakaapelin voidaan olettaa säilyvän kunnossa elinkaariodotuksensa loppuun, mikä pienentää kaapeloinnista syntyviä riskejä. Tärkeä tekijä riskien arvioinnissa on kaapelivian korjaukseen kuluneella ajalla. Sillä jos kaapelivian syntymiskohdasta ei ole varmaa tietoa, niin voi vian paikantamiseen ja korjaamiseen kulua aikaa
yhteensä jopa vuorokausi. (Kareinen 2017, Salila 2017)

Aurauksen tärkeimmän edun arvioitiin olevan asennuksesta syntyvien kustannusten edullisuus. Kaikille sähköverkkoyhtiöille toteutetussa haastatteluissa ilmeni, että haja-asutusalueella tapahtuvan helpon olosuhteen kaivun arvioitiin olevan kustannuksiltaan yleisellä linjalla lähes identtinen aurauksessa syntyvien kustannusten kanssa. Nivos Energian Jouni Kareisen mukaan auraustekniikkaa on ollut kuitenkin yleisesti reilusti kaivutekniikkaa halvempi toteuttaa, mikä on viime aikoina kasvattanut aurauksen suosiota. Auraustekniikkaa ei
kuitenkaan käytetä juurikaan peltoalueiden ulkopuolella, joissa kaapelivikojen syntymisen
riskit auraamalla ovat suurempia. Kareinen arvioi, että kaapelointilupien saaminen peltoalueille on ollut myös yllättävän helppoa. Syyksi hän arvioi maanviljelijöiden positiivista asennetta auraustekniikkaa kohtaan, sillä auraustekniikalla toteutetun kaapeloinnin vaikutus
maan happaman ja ravinteikkaan maakerroksen sekoittumiseen on pieni. Kaivutekniikalla
puolestaan kerrokset sekoittuvat herkästi, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti tulevien vuosien
sadoissa. Karkea esitys asennustekniikoiden kustannusarvioista on näkyvillä kappaleessa 5.2
Reitin asennustekniikoiden kustannusarviovertailu. (Haakana et al. 2017, Kareinen 2017)

4.6

Kaivamattomien asennustekniikoiden vertailu

Järvi-Suomen Energian, Kymenlaakson Sähkön, Nivos Energian, Pohjois-Karjalan Sähkön
ja Suur-Savon Sähkön edustajille tehdyissä haastatteluissa kaivamattomien suuntaporaus- ja
tunkkaustekniikoiden välisessä vertailussa huomatut erot olivat selkeästi pienemmät verrattaessa kaivu- ja auraustekniikkoihin eroihin. Molempien asennustekniikoiden arvioitiin olevan yleisesti laajasti käytössä verkonrakentamisessa. Kaksi edustajaa arvioi suuntaporaustekniikan olevan selkeästi käytetyin kaivamaton asennustekniikka. Kaksi muuta edustajaa
arvioi, että kumpaakin asennustekniikkaa käytetään lähes yhtä paljon ja yksi yhtiö viidestä
arvioi, että tunkkaustekniikkaa käytettään suuntaporausta enemmän. Suuntaporauksessa
syntyvien asennuskustannusten arvioitiin olevan lähes kaikissa sähköverkkoyhtiöissä hyvin
samanlaiset verrattaessa tunkkaustekniikkaan. Kustannustekijä selittää luultavasti myös
asennustekniikan suosion verkkoyhtiöissä, sillä suuntaporauslaitteisto soveltuu tunkkausta

monipuolisemmin erilaisiin asennuskohteisiin. (Haakana et al. 2017, Kareinen 2017, Salila
2017)

Nivos Energian edustajille tehdyssä haastattelussa arvioitiin suuntaporauksen metrihinnaltaan olevan noin tuplasti kalliimpi verrattaessa tunkkaukseen. Tärkeimpänä syynä tähän pidettiin, ettei suuntaporattaviakohteita ole vuoden aikana useita, jolloin suuntaporauskaluston
kuljetuskustannukset nostavat metrihintaa huomattavasti. Tämän takia kaikkien käynnissä
olevien kaapelointikohteiden suuntaporausosuudet pyritään toteuttamaan samalla kertaa
asennuskulujen laskemiseksi. Suuntaporattavat kohteet on pyritty pitämään minimissä ja tämän takia tyypillisiä suuntaporattaviakohteita Nivoksen sähköverkon alueella olivat isojen
jokien alitukset. Haastattelussa tunkkaustekniikan arvioitiin olevan selvästi käytetympi
asennustekniikka verrattaessa suuntaporaukseen, sillä käytettävä kalusto on helpommin liikuteltavissa ja kalusto on nopeasti käyttövalmiina urakoitsijalla. Tunkkaustekniikkaa käytetään yleisesti Nivos Energian alueella erityisesti teiden alituksissa. Karkea esitys asennustekniikoiden kustannusarvioista on näkyvillä kappaleessa 5.2 Reitin asennustekniikoiden
kustannusarviovertailu. (Kareinen 2017, Salila 2017)

5. ASENNUSTEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN ESIMERKKIKOHTEESSA

Tässä luvussa esitetään, miten 20 kV maakaapeliosuus voidaan toteuttaa käytännössä eri
asennustekniikoita hyödyntäen. Työkohteen suunnittelussa apuaan ovat antaneet Nivos Enegian rakentamispäällikkö Jouni Kareinen ja työpäällikkö Juha Salila. Suunniteltu kaapelointikohde sijaitsee Mäntsälän Vaasankulman alueella. Kohteen kaapelointireitti on esitetty kuvassa 5.1.

Kuva 5.1 Kohteen suunniteltu asennusreitti.

Vaasankulman alueen keski- ja pienjänniteverkko on maakaapeloitu vuonna 2017 osana Nivos Energian verkon ylläpito- ja kehitystoimia. Alue on valittu tätä esimerkkiä varten, sillä
alueen monipuolinen maasto mahdollistaa kaivutekniikan lisäksi myös muiden asennustekniikoiden hyödyntämisen tehokkaasti. Tässä työssä esitetty asennusreitti on laadittu puhtaasti asennustekniikoiden optimaalista esittelyä varten, eikä se mukaile todellista asennussuunnitelmaa. Esimerkiksi asennusreitillä puron alitus on toteutettu suuntaporaamalla,
vaikka osuus olisi toteutettavissa yhtä luotettavasti myös kaivutekniikalla. Tämän esimerkin
tekniikoiden esittelyä varten oletetaan puron olevan kuitenkin suurivirtauksinen joki, jota ei
ole mahdollista padota kaivun ajaksi.

Asennusreitti on toteutettu neljässä osassa, niin että reitillä hyödynnetään auraus-, kaivu-,
suuntaporaus- ja tunkkaustekniikoita. Kaapelointi toteutetaan käyttämällä 20 kV:n

AHXAMK-WP 3x95 -maakaapelia. Kaapeli on maakaapelointiin tarkoitettu 3-johtiminen
alumiinikaapeli, joka soveltuu asennettavaksi myös auraustekniikalla. Kaapelin tyyppinimen W-kirjain tarkoittaa, että kaapeli on vesitiivis pituus- ja poikkisuunnassa (Prysmian
Group 2013a, Prysmian Group 2013b). P-kirjain puolestaan tarkoittaa, että kaapelin mukana
ei kulje kuparista keskusköyttä. Keskusköyden tärkeimpänä tehtävänä AHXAMK-W -kaapelissa on kuljettaa vikavirtoja maa- ja kaksoismaasulun aikana. Kuparinen keskusköysi
parantaa

huomattavasti

AHXAMK-W:n

termistä

oikosulkukestoisuutta

verrattuna

AHXAMK-WP -kaapeliin. (Seppä 2017)

Kuparin puuttuminen AHXAMK-WP -kaapelista tekee siitä selkeästi kustannustehokkaamman verrattaessa perinteiseen AHXAMK-W -kaapeliin. AHXAMK-WP -kaapeli on myös
painoltaan AHXAMK-W kevyempää. Verratessa keskenään 500 m 3x95-maakaapeleita painaa AHXAMK-WP noin 870 kg ja AHXAMK-W noin 1080 kg, eli painoeroa kaapeleiden
välillä on noin 19 %. Tässä asennuskohteessa AHXAMK-WP:n ja tavallisen AHXAMKW:n kaapelikelan kokonaispainoero on noin 620 kg, mikä on selkeästi tavallista suurempi.
Normaalisti nämä kaksi kaapelityyppiä mahtuvat saman tyypin kaapelikeloihin. Tässä tilanteessa perinteinen AHXAMK-W -kaapeli mahtuu kuljetettavaksi vain tyypin K26 -kelassa,
kun taas kupariton AHXAMK-WP mahtuu kevyempään tyypin K24 -kelaan. Painoeroa näiden kahden kaapelikelan välillä on noin 450 kg. Selkeästi kevyemmän kaapelikelan käsittely
helpottaa huomattavasti kaapeloinnin toteuttamista esimerkiksi vaikeakulkuisella savisella
pellolla. (Kareinen 2017, Prysmian Group 2013a, Prysmian Group 2013b)

Tässä kaapelointikohteessa käytetään sekä kaapelointiosuuksien asennusmatkojen mukaan
mitoitettuja kaapeleita että täysiä 500 m kaapelikeloja. Yhteensä 1156 m pituisella asennusreitillä tullaan käyttämään kaapelia kolmesta eri kaapelikelasta. Ensimmäinen kela on mitoitettu 230 m kaivuosuuden mukaan. Toinen kaapelikela on täysi 500 m kela ja siinä oleva
kaapeli asennetaan kokonaisuudessaan suuntaporaus- ja aurausosuudelle. Viimeinen kaapelikela on tarkoitettu lopulle 426 m pituiselle auraus- ja tunkkausosuudelle. Viimeisessä kaapelikelassa on huomioitu myös asennusmatka, jolla kaapeli kytketään ensimmäiselle muuntajakopille tunkkausosuuden jälkeen. Myös mahdollisia kaapelointireitin asennuksen aikaisia muutoksia voidaan ennakoida varaamalla tietty ylimäärä kaapelia. Työn kannalta on siis
järkevintä tilata myös viimeiselle kaapelointiosuudelle täysi kaapelikela, sillä tarvittava kaapelin määrä on riittävän lähellä täyden kaapelikelan 500 m kaapelin pituutta. Mahdollista

ylimääräiseksi jäävää kaapelia voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi muissa kaapelointikohteissa lyhyillä alitusosuuksilla.

Maakaapeliosuuksien yhdistämiseksi asennusreitillä joudutaan tekemään kaapelijatkoksia
kahden eri kaapelikelan päätteiden välille. Tämän lisäksi kaapelijatkoksia joudutaan tekemään asennusreitillä aina tilanteen niin vaatiessa. Tyypillisiä muita kaapelijatkoksen asennustilanteita ovat kaapelin vaurioitumisesta aiheutunut kaapelin korjaaminen ja alitusosuuksien kannalta järkevä kaapelijatkoksen hyödyntäminen.

Tämä kaapelointireitti on valittu niin, että se kulkee suurimman osan matkasta Vaasankulmantien läheisyydessä, mikä helpottaa kaluston siirtämistä asennuskohteisiin. Ennen varsinaisen kaapeloinnin aloittamista tulee tehdä asennusreittiä koskevat kartoitukset, suunnitelmat ja hankia kaapelointiprosessin edellyttämät luvat eri osapuolilta. Tässä kohteessa tarvittavat maankäyttöluvat haetaan ELY-keskukselta, Vaasankulmantien tienhoitokunnalta ja
erillisiltä maanomistajilta. Asennusreitti sijaitsee noin 30 m matkalta ELY-keskuksen hallinnoimalla Hautjärventien maantiealueella, loput asennusreitistä sijaitsee Vaasankulmantien tienhoitokunnan ja erillisten maanomistajien alueilla. Tämän lisäksi teleoperaattoreilta
tulee tiedustella heidän kiinnostusta mahdolliseen valokuitu- ja sähkönjakeluverkon yhteisrakentamiseen.

Vaasankulman alueen sähkönjakelu hoidetaan maakaapeloinnin ajan alkuperäisen 20 kV ilmajohtoverkon haaran kautta, kunnes maakaapeliverkko on kytkentää vaille valmis. Näin
mahdollistetaan, että alueen taloudet saavat sähköä koko maakaapelointiprojektin ajan lyhyitä katkoksia lukuun ottamatta. Maakaapeloinnin valmistuttua vanha ilmajohtolinja voidaan purkaa tarpeettomana.

5.1

Kaapeloinnin toteutus

Kaapeloinnin toteuttaminen haja-asutusalueella riippuu vahvasti vuodenajasta ja hetkellisestä säästä, sillä routainen maa ja rankat vesisateet hidastavat kaapelointia. Kaapelointi kannattaakin yleisesti pyrkiä ajoittamaan sulan maan ajalle. Kaapeloinnin toteuttaminen olisi
kuitenkin hyvin tehotonta, jos kaapelointia päästäisiin toteuttamaan vain 4-5 kuukauden ajan
vuodessa. Oman rajoitteen kaapeloinnin ajoittamiselle asettaa myös alkukeväästä alkava peltoalueiden viljelyskausi. Kaapelointia ei ole tämän vuoksi järkevää toteuttaa viljelyaikaan,

sillä kaapeloinnista aiheutuva sadon menetys tulee korvata maanomistajalle. Tässä asennuskohteessa kaapelointi pellolla toteutetaankin jo varhain keväällä ennen viljelykauden alkua.
Maanomistajaan ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen viljelyskautta tarkemman toteutusajankohdan päättämiseksi. Kevättalven mahdollisesti routainen pelto helpottaa jossain määrin kaapeloinnin toteuttamista, sillä kaluston ja painavien kaapelikelojen liikuttaminen sulassa pellossa olisi hitaampaa ja vaikeampaa. Muiden asennusosuuksien kaapelointi voidaan
ajoittaa sulan maan ajalle pidemmälle keväälle ja mahdollisesti kesälle.

Työ aloitetaan auraamalla kaapelia noin 900 m matkalta, aurausreitti on merkitty kuvaan 5.1
sinisellä viivalla. Aurausreitti kulkee koko matkan pellolla, jolla kaapeli on mahdollista
asentaa riittävän loivamutkaisesti. Kaapeli aurataan peltoalueella vähintään 0,8 m syvyydelle ja varoitusnauha asennetaan vähintään 0,2 m korkeudelle kaapelista, niin ettei se häiritsee normaalia maanviljelyä. Tässä esimerkissä auraus toteutetaan leveärenkaisella asennustraktorilla ja kaapelikeloja liikutellaan telaketjukaivurilla. Työssä käytettävä kaapeliaura
on varustettu kuvassa 4.10 esitetyllä tärytyslaitteella, joka helpottaa auraamista routaisessa
pellossa. Aurauksen yhteydessä jätetään riittävän pitkä kaapelikieppi joen alituksen kaapelointia varten.

Aurausosuuden toteuduttua voidaan muut kaapelointiosuudet toteuttaa suunnitelmien mukaan. Tässä asennuskohteessa loput kaapeloinnista toteutetaan reitin mukaisessa järjestyksessä, eli kaivuosuudesta aloittaen. Kaapelointireitti 20 kV ilmajohtolinjalta toteutetaan 230
m matkalta kaivamalla, kaivuosuus on merkittynä kuvassa 5.1 punaisella katkoviivalla.
Kaivu toteutetaan koko matkalta ELY-keskuksen normaalien asennusvaatimusten mukaisesti, lisäksi maantiealueella toimittaessa huomioidaan mahdolliset ELY-keskuksen määräämät lupapäätöskohtaiset erityisvaatimukset. Normaalien ELY-keskuksen lupien mukaisesti
kaapeli asennetaan Vaasankulmantien ojaan A-luokan suojaputkessa vähintään 0,7 m syvyydelle ojanpohjasta. Varoitusverkko asennetaan kaivureitillä levitettynä noin 0,1-0,2 m syvyydelle ojanpohjasta. Kaivu toteutetaan metallitelaketjukaivinkoneella, sillä raskaiden telojen käyttö ei aiheuta suuria korjattavia vaurioita hiekkatiellä.

Kaivuosuuden jälkeen suoritetaan joen ja sen yli kulkevan tien alitus suuntaporaamalla noin
20 m matkalta. Asennuskohde on merkitty kuvaan 5.1 vihreällä ympyrällä. Suuntaporaamalla asennetun kaapeliputken tulee alittaa joki ja tie vähintään 0,8 m syvyydeltä koko asennusmatkalta. Tämä edellyttää, että suuntaporaus aloitetaan riittävän kaukaa alituskohteesta,

jotta putket eivät joudu liian jyrkkään taivutuskulmaan lyhyellä matkalla. Kaapelit asennetaan suuntaporaus- ja tunkkausosuuksilla A-luokan suojaputkeen. Aurausosuuden puolelle
jätetty kaapelikieppi vedetään joen alitse, jonka jälkeen tehdään kaivu- ja suuntaporausosuuksien välille kaapelijatkos.

Viimeinen kaapelointiosuus toteutetaan tunkkaamalla. Asennuskohta on merkitty kuvaan
5.1 violetilla ympyrällä. Tunkkausmatka on noin 6 m pitkä ja kaapelinsuojaputki asennetaan
1 m syvyydeltä tien pinnasta. Tunkkausta varten tunkkauslaitteistolle kaivetaan riittävän
syvät aloitus- ja lopetuskuopat kaivinkoneen avulla tien molemmin puolin. Tässä tilanteessa
asennusreitti päättyy tien toisella puolella lyhyen matkan päähän muuntajakopille, jolloin
kaapelipääte voidaan kiskoa tältä matkalta tien alitse.

Ennen kaapeliosuuden kytkemistä osaksi jakeluverkkoa, tulee kaapeleille tehdä sähköturvallisuuslain vaatimat sähkölaitteiston käyttöönottotarkastukset. Maakaapelin kunto tarkistetaan eristysvastusmittauksessa, jossa varmistetaan, etteivät vaihejohtimet ole vaurioituneet
asennuksen aikana. Ehjät vaihejohtimet ovat eristettyjä sekä maasta että toisista vaiheista,
jonka seurauksena vuotovirrat johtimista ovat pienet. (Björn 2013, Kareinen 2017) Kun kaapelointiprojekti on kokonaisuutena täysin valmis, voidaan kaapeliverkko kytkeä Hautjärventien varressa sijaitsevaan 20 kV ilmajohtolinjaan kaapelipääteiden avulla. Päätteet on merkitty kuvaan 5.1 mustalla ympyrällä. Kaapeliosuuden liittämiseksi kaapelia varataan ilmajohtolinjan pylvään korkeudesta riippuen noin 10-12 m pätkä. Kaapelipäätteet nostetaan pylvästä pitkin kiinnikkeiden avulla riittävän lähelle ilmajohtolinjaa, jonka jälkeen ne kytketään
ilmajohtoihin johtimien avulla. Ilmajohtolinjan ja kaapelin välille voidaan tehdä lisäksi tarvittaessa erotin, jonka avulla maakaapeli voidaan erottaa ilmalinjasta esimerkiksi vika- tai
huoltotilanteen vaatiessa. Määräysten mukaisesti maakaapeli tulee lisäksi suojata metallikourulla pylvään juurelta 2 m korkeudelle asti onnettomuuksien varalta.

5.2

Reitin asennustekniikoiden kustannusarviovertailu

Tässä luvussa esitetään kaapelointiosuuksien asennustekniikkakohtaiset metrihinnat. Karkeat arviot metrihinnoista on esitetty kuvassa 5.2. Kuvan luvut perustuvat Nivos Energialta
saatuihin karkeisiin arvioihin asennuskustannuksista. Esitetyissä asennusteknisissä kustannusarviossa tulee huomioida, että ne ovat aina asennuskohdekohtaisia ja käytettävästä kaa-

pelityypistä riippuvia. Kuvan 5.2 kustannukset antavat kuitenkin hyvän yleisarvion syntyvistä kustannuksista. Nivos Enegian rakentamispäällikkö Jouni Kareinen ja työpäällikkö
Juha Salila ovat tarkistaneet ja hyväksyneet saadut kustannusarvot.

Kuvan 5.2 kaapeloinnista syntyvät kustannukset on jaoteltu kustannuskomponenteissa kaapelin hankinta- ja asennuskustannuksiin. Suuntaporausosuuden kaapelointikustannuksissa
on huomioitu asennuskaluston kuljetuskustannus, joka joudutaan maksamaan aina asennuskohteesta riippumatta. Muita kaapelointiprosessin aikana syntyviä kuluja ei ole huomioitu
kustannuksissa. Kaikilla kaapelointiosuuksilla on käytetty samanlaista maakaapelia, joten
kaapelista syntyvä metrikustannus on kaikilla asennustekniikoilla sama. Ainoa muuttuva
kustannuskomponentti taulukossa on kaapelin asennuksesta syntyvä kustannus, joka on eri
suuruinen eri asennustekniikoilla.
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Kuva 5.2 Kaapeloinnin suhteelliset metrikustannukset. Esimerkkikustannukset ovat laadittu suunta-antavien
kaapelin asennus- ja hankintakustannusten pohjalta. (Kareinen 2017, Salila 2017)

Kuvasta 5.2 on nähtävissä, että kaivu- ja auraustekniikalla toteutettujen asennusosuuksien
kustannuksista noin 50-75 % syntyy kaapelin hankintakustannuksista. Auraus- ja kaivutekniikan välillä on helpoissa asennusolosuhteissa noin kaksinkertainen hintaero. Selkeästi
edullinen auraustekniikka kannustaa asentamaan pitkiä matkoja kyseisellä asennustekniikalla. Esimerkkikohteen pitkän 900 m aurausmatkan avulla lasketaan huomattavasti asennuskohteen kokonaiskustannuksia. Kaivutekniikka on haja-asutusalueella asennuskustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen auraustekniikan kanssa ja tyypillisesti kaivutekniikalla
asennetaan suurin osa asennusmatkoista.

Kuvasta 5.2 nähdään, että suuntaporaus- ja tunkkaustekniikaan asennuskustannukset muodostavat noin 80 % kustannuksista. Tässä kaapelointikohteessa suuntaporaus- ja tunkkaustekniikan asennuskustannuksien välillä on noin kaksinkertainen hintaero. Hintaero näiden
kahden asennustekniikan välillä on huomattava, sillä suuntaporauskaluston kuljetuskustannukset jakautuvat tässä esimerkissä 20 m matkalle. Arviota voidaankin pitää tässä vain suuntaa-antavana, sillä tyypillisesti asennuskohteita toteutetaan kerralla useita, jolloin suuntaporaus- ja tunkkaustekniikoiden välinen asennuskustannus ero pienenee huomattavasti. Tällöin
tekniikoiden kustannuserojen voidaan olettaa olevan metrihinnaltaan selkeästi lähempänä
toisiaan. (Haakana et al. 2017, Kareinen 2017, Salila 2017)

Kuvassa 5.2 on nähtävissä selkeä ero aukikaivavien ja kaivamattomien asennustekniikoiden
kustannusprofiilien välillä. Näitä kustannusprofiileita voidaan pitää keskenään lähes käänteisinä. Kaivamattomilla kaapelointitekniikoilla asennuskustannukset ovat yleensä merkittävässä roolissa ja aukikaivavilla tekniikoilla asennuskustannusten merkitys suhteessa kaapelin hankintakustannuksiin on pienempi. Maan aukikaivavilla asennustekniikoilla tämä hintaprofiilin suhde voi kuitenkin liikkua helposti suunnasta toiseen riippuen kohteen asennusmaastosta ja asennettavan kaapelin tyypistä. Asennustekniikoiden välisillä kustannuseroilla
on tärkeä merkitys asennusreitin suunnittelun kannalta. Tässä asennuskohteessa asennusreitti pystytään toteuttamaan lähes koko matkalta käyttämällä edullisia kaivu- ja auraustekniikoita, minkä ansiosta reitin toteuttaminen on kannattavaa.

6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä kandidaatintyössä tutkittiin yleisimpiä keskijänniteverkon maakaapeloinnin asennustekniikoita ja niiden käyttöä haja-asutusalueella. Työssä tutkittaviksi asennustekniikoiksi valittiin auraus-, kaivu-, suuntaporaus- ja tunkkaustekniikka. Näiden asennustekniikoiden
avulla pystytään toteuttamaan tyypilliset keskijänniteverkon kaapelointikohteet kokonaisuudessaan. Asennustekniikoiden esittelyä pohjustettiin avaamalla Suomen sähköverkkojen historiaa ja kerrottiin maakaapelointiin vaikuttavasta lainsäädännöstä. Tämän jälkeen tekniikat
esiteltiin yksitellen, tekniikoita vertailtiin myös keskenään. Työn lopussa asennustekniikoista saadut tutkimustulokset esitettiin esimerkkikaapelointikohteen avulla. Esimerkkikohteen laadinnassa käytettiin apuna sähköverkkoyhtiön edustajilta saatuja haastattelutuloksia.
Esimerkkikohteen tavoitteena oli esitellä työssä käsitellyt kaapelointitekniikat yhtenä kokonaisuutena, jossa eri tekniikat tukevat toisiansa toimivan kokonaisuuden muodostamisessa.
Esimerkkikohteessa esiteltiin myös asennustekniikoiden metrihintojen kustannusrakenne.

Tutkimuksen tuloksena todettiin aukikaivavien asennustekniikoiden osalta, että sähköverkkoa toteutetaan vakiintuneella tavalla, jossa yleisimmin käytetty asennustekniikka on kaivutekniikka. Kaivutekniikan tärkein hyöty on, että tekniikan avulla saadaan toteutettua tasalaatuista ja varmaa asennustulosta. Tämän tarkoituksena on pidentää kaapelointiverkon käyttöikää ja pienentää mahdollisia vioista johtuvia riskejä. Auraustekniikka ei ollut sähköverkkoyhtiöille tehtyjen haastattelujen perusteella vielä käytössä laajalti. Auraustekniikan käyttöä rajoittaa auraukselle soveltuvien asennusmaastojen rajallisuus, sillä auraustekniikan
käyttämiseen sisältyy aina pieni riski kaapelin vaurioitumiseen kaapelin ympärillä sijaitsevien kivien takia. Suosituimpia aurauskohteita ovat olleet tähän asti pellot, joilla ei sijaitse
suuria määriä kiviä. Haja-asutusalueen helpoissa asennusolosuhteissa kaivutekniikka on
kustannuksiltaan jo edullinen asennettava, mutta auraustekniikka on kuitenkin tutkimusmateriaalin perusteella parhaimmillaan jopa puolet edullisempi asennustekniikka samoissa
asennusolosuhteissa verrattuna kaivuseen. Kaapelointikohteiden kokonaiskustannusten laskemisen kannalta auraustekniikan käytönkohteiden käytön lisääminen olisi tulevaisuudessa
tärkeä edistysaskel asennuskustannusten laskemisessa.

Kaivamattomista asennustekniikoista tutkimuksessa havaittiin, että sekä suuntaporaus- että
tunkkaustekniikat ovat yleisesti käytössä verkonrakentamisen osana. Tunkkaustekniikka on
yleisesti käytössä erityisesti teiden alituksissa ja suuntaporaus puolestaan esimerkiksi jokien

ja muiden isojen vesistöjen alituksissa. Sähköverkkoyhtiöt arvioivat asennustekniikoiden
olevan kustannuksiltaan hyvin samanlaisia. Suuntaporaustekniikan kustannuksista iso osa
muodostuu kaluston kalliista kuljetuskustannuksista, jolloin tekniikka on tehokkaimmillaan,
kun suuntaporattavia kohteita on samalla kerralla useita. Tunkkauskaluston käyttöä helpottaa se, että verkkoyhtiö tai urakoitsija omistaa itse tunkkauskaluston, jolloin sen käyttöönottoaikataulun päättäminen on helppoa. Tunkkauslaitteiston liikuttelu on myös helppoa esimerkiksi pakettiautolla.

Asennustekniikoiden käyttäminen on riippuvainen monista eri tekijöistä, kuten suunnittelusta, lainsäädännöstä, kustannuksista ja käytössä olevasta kalustosta. Asennustekniikoiden
kustannukset ovat vakiintuneet tietylle tasolle ja suurin osa kaapeloinnin kustannuksista on
riippuvaisia varsinkin asennusmaastosta ja suunnittelusta. Asennustekniikoita voidaan varmasti edelleen kehittää tulevaisuudessa. Esimerkiksi tärkeä kehityskohde on auraustekniikka, jonka yleistyminen kaapelointikohteissa tehostaisi kaapelointikohteiden toteuttamista ja maakaapeloinnin kustannukset voisivat edelleen jatkaa edullistumista. Tekniikoiden
innovoimisessa tulee kuitenkin huomioida, että sähköverkkoa toteutetaan ennen kaikkea
sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi, eikä riskialttiita asennustekniikoita haluta kokeilla. Toinen tapa tehostaa kaapelointia on uusien asennustekniikoiden kokeilu ja käyttöönotto. Kysymykseksi jää, että kuka ryhtyy kokeilemaan uusia kaapelointitekniikoita. Tehokkaidenkin kalustojen kalliit investointikustannukset vähentävät eri tahojen kiinnostusta suorittaa kokeiluja kalustoilla.

Tässä työssä esiteltyjen auraus-, kaivu-, suuntaporaus- ja tunkkaustekniikoiden on haastatteluissa arvioitu olevan tehokkaita ja että niitä tullaan käyttämään maakaapeloinnissa varmasti myös tulevaisuudessa. Uusia asennustekniikoita voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön haja-asutusalueella esimerkiksi maantienlaidassa tapahtuvassa keskijännitekaapeloinnissa, jossa asennuskohteet ovat hyvin samanlaisia sijainnista riippumatta.
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