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1. JOHDANTO 

Sähkönjakeluverkko-liiketoiminta on viime vuosina ollut muutoksen kourissa sekä saa-

nut poikkeuksellisen paljon mediahuomioita. Pääsyynä näihin on ollut sähkömarkkina-

lain uudistukset vuonna 2013, joissa sähkönjakelun keskeytysajoille haluttiin määrittää 

ylärajat. Lain mukaan vuoden 2028 jälkeen taajamissa saa esiintyä maksimissaan kuuden 

tunnin mittainen sähkökatko ja haja-asutusalueella puolestaan 36 tuntia. Käytännössä 

verkkoyhtiöiden täytyy investoida säävarmaan verkkoon, jotta suurhäiriöiden aiheuttama 

haitta ei ylitä sähköntoimitusvarmuusvaatimuksien tasoja. Jakeluverkon toimitusvar-

muutta voidaan parantaa esimerkiksi maakaapeloinnilla tai siirtämällä ilmajohdot tien-

viereen, mutta suuria muutoksia saadaan aikaan lähinnä kokonaisvaltaisella maakaape-

loinnilla.  

 

Vuoden 2028 päätteeksi Suomen jakeluverkko on rakennettu lähes kokonaan uudestaan 

enimmäkseen maakaapeloimalla, mitä ei ole koskaan rakennettu tällä volyymilla. Verk-

koyhtiöt ovat ryhtyneet näistä syistä tuomaan laatuajattelua mukaan rakennushankkeisiin 

aikaisempaa vahvemmin. Ilman aktiivista valvontaa työn lopputulos ei välttämättä ole 

verkkoyhtiön vaatimuksien tasolla, mutta uuden verkoston kuitenkin odotetaan kestävän 

teknisen pitoaikansa loppuun. Huolimaton työ voi johtaa kohonneisiin kunnossapito- ja 

viankorjauskustannuksiin, mitkä koituvat verkkoyhtiön maksettavaksi. Huonosti hoidetut 

maanrakennuksen jälkityöt aiheuttavat vikojen sijaan tyytymättömyyttä verkkoyhtiön toi-

mintaan asiakkaan silmissä. Ennen projektin vastaanottoa huomatut virheet puolestaan 

korjaa ja maksaa rakentajana toiminut ulkopuolinen palveluntuottaja tai verkkoyhtiö itse, 

jos sillä on käytössään oma rakennusorganisaatio. Tässä työssä tosin keskitytään ainoas-

taan rakentamismalleihin, jonka toteuttaa urakoitsija.  

 

Rakentamisen laadun valvonnan lisäksi laatuajattelua tulisi sisällyttää koko rakennus-

hankkeeseen. Jakeluverkkojen rakennushanke etenee tyypillisesti suoraviivaisesti eteen-

päin, jossa eri työtehtävissä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti seu-

raavaan työvaiheeseen tai suoraan lopputulokseen. Kaikki tahot verkonrakennusorgani-

saatiosta tulisikin saada ymmärtämään, miten omalla työllään voi vaikuttaa positiivisesti 

laatuun. Sitouttaminen laatuun merkitsisi rakentamisvaiheen helpottumista, mikä puoles-

taan aiheuttaisi rakentamisen laadun paranemista. Pitkällä aikavälillä valvonnan määrää 
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voitaisiin vähentää, kun kaikki tahot toimisivat tietoisesti laadun varmistamiseksi. Verk-

koyhtiöt, jotka panostavat laadukkaaseen työn jälkeen pystyvät kehittämään toimintaansa 

samanaikaisesti myös muilla osa-alueilla. Työssä keskitytään lähinnä laadukkaaseen tek-

niseen toteutukseen, mutta myös työturvallisuus- ja ympäristöteemoja sivutaan työssä. 

1.1 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on analysoida sähkönjakeluverkkojen rakentamista laadun näkökul-

masta aina yleissuunnittelusta lopputarkastuksiin asti. Jokaiseen rakennushankkeen vai-

heeseen liittyvät laatutekijät tutkitaan, jotta koko rakennushankkeen ongelmakohdat voi-

daan tunnistaa. Yleisempiin ongelmiin perehdytään tarkemmin ja niiden syyt tunniste-

taan, jotta ongelmista päästäisiin eroon. Päätutkimusmenetelmänä työssä käytetään hen-

kilöhaastatteluja eri työvaiheiden ammattilaisilta. Erityisesti tarkastelussa keskitytään 

lopputarkastusvaiheessa havaittuihin rakentamisvirheisiin. Tämä työ keskittyy ainoastaan 

sähköntoimitusvarmuusinvestointeihin liittyviin rakennushankkeisiin. Lisäksi työn ta-

voitteena on laskea kustannusarvio lopputarkastuksissa havaittujen virheiden korjaami-

selle urakoitsijalle ja verkkoyhtiölle. Arvioitujen kustannusvaikutusten toivotaan toimi-

van kannustimena urakoitsijoille rakentamisvirheiden vähentämiseen. Työn on myös tar-

koitus vahvistaa määritelmiä sähkönjakeluverkkojen rakentamisen laadulle. 

1.2 Caruna Oy 

Caruna on Suomen suurin sähkönjakeluverkkoyhtiö. Caruna vastaa 20,5 % Suomen säh-

könjakeluverkoissa toimitetusta sähkön määrästä. Sähköverkkoja Caruna omistaa Etelä-, 

Lounais-, Länsi-, ja Pohjois-Suomessa sekä Joensuussa, jotka on esitetty tarkemmin ku-

vassa 1.1. Kuvassa 1.1 on lisäksi esitetty Carunan verkon pituudet alueittain. Jakeluverk-

kojen lisäksi Caruna omistaa alueverkkoja ympäri Suomea. Carunan toimipiste sijaitsee 

Espoon Leppävaarassa, jossa työskentelee kaikki 270 Carunan työntekijää. 
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Kuva 1.1 Carunan sähkönjakeluverkko ja verkon pituus Suomen kartalla. 

 

Carunalla viitataan tässä työssä Caruna Networks -konserniin, jonka emoyhtiö on Caruna 

Networks Oy. Konserniin kuuluville Caruna Oy:lle ja Caruna Espoo Oy:lle on myönnetty 

sähköverkkolupa sähkön alue- ja jakeluverkkotoimintaa varten Energiaviraston (EV) toi-

mesta. Caruna Oy:n verkkoaluetta on Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjan-

maalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa ja se koostuu pääosin maaseu-

tuverkosta. Caruna Espoo Oy:n verkko sijaitsee Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella 

ja Joensuussa ja se on suurelta osaltaan kaupunkiverkkoa. (Caruna F, 2016, s. 3) 

 

Carunan sähköverkon pituus, sisältäen jakelu- ja alueverkon, on yhteensä noin 82 000 

km. Näistä suurjänniteverkkoa (SJ) on noin 2050 km, keskijänniteverkkoa (KJ) noin 

28 400 km ja pienjänniteverkkoa noin (PJ) 51 700 km. Suhteuttaen sähköverkon pituus 

maapallon ympärysmittaan, niin se yltäisi yli kaksi kertaa maapallon ympäri (Caruna F, 

2016, s. 18). Asiakkaita Carunan sähkönjakeluverkkoalueilla oli vuoden 2016 lopussa 

noin 664 000 kpl, joista suurin osa on PJ-verkossa. SJ-verkossa asiakkaita on noin 50 kpl 

ja KJ-verkossa asiakkaita on puolestaan noin 800 kpl (Caruna F, 2016, s. 65).  
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2. LAATU 

Laatu on ihmisille erittäin tuttu sana, mutta käsitys laadusta vaihtelee yksilöittäin. Tämän 

takia laadulle on olemassa useita eri määritelmiä. Aikaisemmin laatu on käsitetty yksin-

kertaisesti tuotteen virheettömyytenä, mutta nykyisin laatu ymmärretään kokonaisval-

taiseksi liikkeenjohtamiseksi. Laatuajattelua voidaankin soveltaa tuotteen käyttäjiin, eri 

työvaiheisiin sekä organisaation sidosryhmiin. Laadukkaan hyödykkeen taustalla on laatu 

tuotannon resursseissa, rakenteissa ja ohjauksessa eli laadukkaassa toiminnassa. Laadu-

kas hyödyke mahdollistaa halutun vaikuttavuuden, arvon ja hyvän asiakastyytyväisyy-

den. Tässä kappaleessa perehdytään laadun määritelmiin ja laatujohtamisen sekä raken-

tamisen laadun periaatteisiin. Kappaleessa tutustutaan myös miten Carunalla valvotaan 

laatua. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 7) 

2.1 Laadun määritelmä 

Standardissa SFS-EN ISO 9000 tuotteen tai palvelun laatu määritellään, että miten koh-

teen ominaisuudet täyttävät asiakkaiden vaatimukset ja miten ne vaikuttavat olennaisiin 

sidosryhmiin tahallisesti tai tahattomasti. Tuotteen ja palvelun laatuun liittyy olennaisesti 

asiakkaan kokema arvo ja kohteesta saatava hyöty käyttötarkoituksen ja toimivuuden li-

säksi. Organisaatio, mikä panostaa laatuun, edistää yrityskulttuuria, jossa käytös, asen-

teet, toiminnot ja prosessit tuottavat arvoa täyttämällä asiakkaiden ja olennaisten sidos-

ryhmien odotukset ja tarpeet. (SFS-EN ISO 9000, 2015, s. 6) 

 

Laatu voidaan toisen määritelmän mukaan jakaa tuotteen, palvelun tai toiminnan laatuun. 

Tuotteen tai palvelun laatu on organisaatioille kilpailutekijä, joka herättää asiakkaiden 

huomion ja odotukset. Lopputuotteen laatu voidaan vielä erikseen jakaa suunnittelun, val-

mistuksen, ympäristökeskeisyyden ja asiakkaan havaitsemaan suhteelliseen laatuun. 

Suunnittelun laadulla tarkoitetaan, miten hyvin tuote on suunniteltu vastaamaan asiak-

kaan odotuksia. Se, kuinka tuote täyttää suunnittelussa sille asetetut vaatimukset, puoles-

taan kuvaa valmistuksen laatua. Ympäristökeskeisellä laadulla tarkoitetaan muiden sidos-

ryhmien kuin asiakkaan asettamia vaatimuksia organisaatiolle ja sen tuotteille. Asiakkaan 

havaitsema suhteellinen laatu kuvaa suhdetta saadun tuotteen laadun ja odotetun laadun 

välillä. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 7) 
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Toiminnan laatuun liittyy vahvasti organisaation sisäiset asiakkaat, joilla tarkoitetaan seu-

raavaa työvaihetta ja sen tekijöitä. Toiminnan laatu liittyy vahvasti yrityksen kilpailuky-

vyn parantamiseen eli yrityksen sisäisten tarpeiden tyydyttämiseen, tuottavuuden paran-

tamiseen ja kustannuksien alentamiseen. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 7) 

2.2 Laadun johtaminen 

Laatujohtaminen on johtamismalli, jonka periaatteena on laadun strateginen hallitsemi-

nen ja johtaminen. Laatujohtamisessa organisaation koko henkilöstön mukanaolo on tär-

keää, jotta organisaatio voi tavoitella jatkuvaa menestystä. Yrityksen johdon tulee selven-

tää koko organisaatiolle laadunparannuksen perusajatus, antaa palautetta ja osoittaa laa-

dunparannusprosessin suunta sekä tarvittaessa korjata sitä. Henkilöstön motivointi osal-

listumaan laadunparannukseen on erittäin tärkeää, sillä yksittäinen työntekijä on asian-

tuntija omassa työssään ja omaa kehitysideoita. Laatujohtaminen voidaan nähdä ajattelu-

tapana, jonka päämäärä on tunnistaa sekä löytää ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin tai on-

gelmiin. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 9) 

 

Jatkuva parantaminen on mahdollista, kun koko organisaatio on sitoutettu laadunparan-

tamiseen. Tämä tarkoittaa henkilöstön parempaa sitoutumista, parempaa priorisointia ja 

parempia ratkaisuja. Tällöin myös uusien käytäntöjen ja tapojen käyttöönotto helpottuu 

ja nopeutuu. Työn laadun varmistamiseen tarvitaan laatutekniikkaa ja -työkaluja, joiden 

avulla henkilöstä voi arvioida oman työnsä laatua. Kyseisiä tekniikoita ja työkaluja on 

olemassa lukuisia, mutta mainittakoon näistä Demingin PDCA-ympyrä, jonka mukaan 

jatkuva parantaminen myös toimii. Lyhenne tulee sanoista Plan, Do, Check ja Act eli 

suomeksi suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna. Kuvassa 2.1 on esitetty kyseisen PDCA-

ympyrän yksityiskohtaisempi toimintaperiaate. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 9) 
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Kuva 2.1 PDCA-ympyrän periaate. (SFS-EN ISO 9001, 2015, s. 7) 

 

PDCA-ympyrä soveltuu mihin tahansa prosessiin sekä koko laadunhallintajärjestel-

mään, josta kerrotaan tarkemmin kappaleessa 2.2.2. PDCA-mallia voidaan käyttää hy-

väksi organisaatiossa, kun halutaan varmistaa prosessien riittävät resurssit ja hallinta 

sekä parantamismahdollisuuksien asianmukainen määritys ja hyödyntäminen. (SFS-EN 

ISO 9001, 2015, s. 5) 

 

Onnistunut laatujohtaminen edellyttää yritykseltä selkeitä tavoitteita ja toimintatapoja, 

sillä laadukas toiminta vaatii tavoitteiden ymmärtämistä ja sitoutumista niihin. Huono 

laatuinen työ voidaan välttää, kun henkilöstön jokaisella työntekijällä on ymmärrys, 

mitä laatu on ja halu ottaa vastuu oman työn laadusta. Tosin kiireessä ja taloudellisessa 

paineessa henkilöstö toimii yrityksen todellisten perusarvojen mukaan, eikä sen mu-

kaan, mitä yritys väittää arvostavansa. Edellä on jo esitetty muutamia laadunhallinnan 

periaatteisiin kuuluvia periaatteita ja seuraavassa kappaleessa 2.2.1 esitetään kyseiset 

periaatteet vielä tarkemmin ja niiden suhde laatuun. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, 

s. 9-10) 

2.2.1 Laadunhallinnan periaatteet 

SFS-EN ISO 9000 standardissa on määritetty seitsemän laadunhallinnan periaatetta, jotka 

ovat asiakaskeskeisyys, johtajuus, ihmisten täysipainoinen osallistuminen, prosessimai-
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nen toimintamalli, parantaminen ja näyttöön perustuva päätöksenteko sekä suhteiden hal-

linta. Periaatteet on esitetty kuvassa 2.2, joista asiakaskeskeisyys on laadunhallinnan nä-

kökulmasta tärkein periaate, sillä tavoitteena on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja pyrkiä 

ylittämään näiden odotukset. Kaikki vuorovaikutustilanteet asiakkaan kanssa ovat mah-

dollisuuksia luoda lisää arvoa asiakkaalle. Organisaatio voi saada jatkuvaa menestystä 

onnistuneilla vuorovaikutustilanteilla niin, että organisaatio saavuttaa ja säilyttää asiak-

kaiden ja tärkeiden sidosryhmien luottamuksen. Luottamuksen lisäksi organisaatio voi 

saavuttaa jatkuvaa menestystä ymmärtämällä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien nykyi-

set ja tulevat tarpeet. (SFS-EN ISO 9000, 2015, s. 8-9) 

 

 

Kuva 2.2 Laadunhallinnan seitsemän periaatetta (SFS-EN ISO 9000, 2015, s. 8-13). 

 

Toinen laadunhallinnan periaate on johtajuus. Organisaation eri johtoportaiden tehtävä 

on määrittää organisaatiolle yhteinen tarkoitus, suunta ja luovat olosuhteet, jotta laatuta-

voitteet saavutetaan. Edellä luetellut tehtävät auttavat organisaatiota yhdenmukaistamaan 

strategiaansa, politiikkansa, prosessinsa ja resurssinsa niin, että tavoitteet saavutetaan. Ih-

misten täysipainoinen osallistuminen liittyy vahvasti edelliseen periaatteeseen. Työnteki-

jöillä eri organisaation tasoilla tulee olla riittävä pätevyys, mahdollisuus vaikuttaa ja 

heille tulee antaa tunnustusta, jotta he osallistuvat täysipainoisesti organisaation laatuta-

voitteiden saavuttamiseen. Tällöin kyky luoda ja tuottaa arvoa organisaatiossa parantuu. 

Organisaation eri työntekijöitä tulee kunnioittaa ja osallistaa, jotta johtaminen on vaikut-

tavaa ja tehokasta. (SFS-EN ISO 9000, 2015, s. 9-10) 
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Prosessimainen toimintamalli on neljäs laadunhallinnan periaate, jonka mukaan johdon-

mukaiset ja odotetut tulokset saadaan parhaiten, kun toimintoja käsitellään ja hallitaan 

toisiinsa liittyvinä prosesseina, jotka muodostavat yhteisen järjestelmän. Myös laadun-

hallintajärjestelmä muodostuu toisiinsa liittyvistä prosesseista. Laadunhallintajärjestel-

mää ja sen suorituskykyä on mahdollista optimoida, kun tiedetään miten järjestelmä tuot-

taa tuloksia (SFS-EN ISO 9000, 2015, s. 11). Prosessin mittauspisteet ovat välttämättö-

miä sen ohjauksen kannalta, mutta ne vaihtelevat prosessin ja prosessin riskien mukaan 

(SFS-EN ISO 9001, 2015, s. 6). 

 

Parantaminen kuuluu myös laadunhallinnan periaatteisiin ja se on tärkeä osa menestyvien 

organisaatioiden toimintaa. Parantaminen on tärkeää, jotta suorituskyky pysyy ennallaan, 

sisäisiin ja ulkoisiin olosuhteiden muutoksiin reagoidaan ja uusia mahdollisuuksia syn-

tyy. Laatutavoitteiden edistämiseen liittyy olennaisesti näyttöön perustuva päätöksen-

teko, sillä päätökset, jotka perustuvat datan ja informaation analysointiin ovat todennä-

köisemmin luotettavia. Päätöksentekoon liittyy aina epävarmuutta johtuen sen monimut-

kaisesta prosessista. Käytettävissä oleva tieto on usein peräisin monesta lähteestä, jonka 

takia se ei ole yhteneväistä. Lisäksi tietoja voi olla analysoitu etukäteen, joka voi olla 

subjektiivista. Päätöksenteko on luotettavampaa ja objektiivisempaa, kun se perustuu fak-

toihin, näyttöön ja tietojen analysointiin, jolloin on helpompaa ymmärtää syy-seuraus-

suhteet ja mahdolliset tahattomat seuraukset. Suhteiden hallinta on viimeinen laadunhal-

linnan periaate. Organisaation suorituskyky riippuu osakseen olennaisista sidosryhmistä 

ja näiden suhteiden hallinta on tärkeää. Tällöin jatkuvaa menestystä voidaan edistää, 

koska sidosryhmien vaikutusta suorituskykyyn voidaan optimoida. Suhteiden hallinta or-

ganisaation toimittaja- ja yhteistyökumppaniverkostoihin on todella tärkeää. (SFS-EN 

ISO 9000, 2015, s. 11-13) 

2.2.2 Laadunhallintajärjestelmät 

Laadunhallintajärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia organisaation toimintoja, jossa määrite-

tään tavoitteet, prosessit ja resurssit, joita tarvitaan haluttujen tulosten saavuttamiseen. 

Prosesseja ja resursseja, joilla mahdollistetaan arvon ja tulosten tuottaminen tärkeille si-

dosryhmille, hallitaan laadunhallintajärjestelmällä. Organisaation ylin johto voi myös 

käyttää laadunhallintajärjestelmää apuna optimoidessaan resurssien käyttöä. Lisäksi jär-

jestelmää voidaan hyödyntää päätettäessä, kuinka käsitellään tuotteiden ja palveluiden 
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tuottamisesta johtuvia tarkoitettuja ja tahattomia seurauksia. (SFS-EN ISO 9000, 2015, s. 

7) 

 

Organisaatioilla tulee olla kyky sopeutua vallitsevaan toimintaympäristöön esimerkiksi 

innovoinnin avulla. Myös laadunhallintajärjestelmämallin on tärkeää olla joustava ja mu-

kautumiskykyinen, sillä organisaation järjestelmät, prosessit ja toiminnot voivat olla ar-

vaamattomia. Laadunhallintajärjestelmämalli, joka on dynaaminen, kehittyy ajan saa-

tossa kokemuksien ja toimintaympäristömuutosten myötä. Laadunhallintaan liittyvien 

toimintojen suunnitelmat, toteutus, seuranta ja parannustoimet voivat olla yksinkertaisia, 

kunhan ne soveltuvat hyvin organisaation tarpeisiin (SFS-EN ISO 9000, 2015, s. 14-15). 

Käytännössä organisaation laadunhallintajärjestelmän dokumentit sisältävät määritelmät 

laatupolitiikasta, -tavoitteista ja menettelytavoista. Lisäksi laadunhallintajärjestelmästä 

löytyy asiakirjat, joihin on kerätty prosessien suunnittelun, toiminnan ja ohjauksen sekä 

standardien edellyttämät dokumentit (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 11). 

2.3 Rakentamisen laatu 

Laatu on käsitteenä moniulotteinen ja sitä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta ja 

sama pätee myös rakentamisen laatuun. Joidenkin mielestä laatu tarkoittaa sitä, että työt 

tehdään kerralla kuntoon. Toisten mielestä sovituista asioista kiinni pitäminen on laatua. 

Virheistä oppiminen ja yhdessä mietitty järkevä tapa toimia on puolestaan joidenkin mie-

lestä laadukasta. Kaikki edellä esitetyt esimerkit ovat oikein, mutta tarkemmin laatukäsite 

voidaan jakaa suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. (Rakennustöiden 

laatu 2017, 2016, s. 11) 

 

Laadukas suunnittelu ottaa huomioon, että rakennushankkeen suunnitelmat ja rakennus-

toimet vastaavat tilaajan tarpeita ja toivomuksia. Lisäksi on tärkeää, että suunnitelmat ja 

rakennustoimet täyttävät viranomaisvaatimukset sekä hyvän rakennustavan edellytykset. 

Laadukkaille suunnitelmille on ominaista toteutuskelpoisuus, ristiriidattomuus ja sovel-

tuvuus työmaan tarpeisiin. Hyvin olennaista laadukkaalle suunnittelulle on, että suunni-

telmien määrittelemät rakenteet ovat turvallisia ja rakentamisen jälkeinen käyttö sekä 

koko rakennelman elinkaari on huomioitu. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 11) 
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Työmaan eteneminen suunnitellussa aikataulussa, kustannustavoitteessa, turvallisesti ja 

laatutavoitteiden mukaan hyviä rakennustapoja noudattaen on tuotannon laatua rakenta-

misessa. Käytännössä rakennuskohteessa tulee käyttää siihen soveltuvia työmenetelmiä, 

olosuhteiden tulee vastata työn ja materiaalien vaatimuksia, ja työn aikana esiintyviä häi-

riötekijöitä pyritään välttämään. Työmaan turvallisuus on laaja käsite ja sisältää työnte-

kijöiden, rakennelman käyttäjien ja työmaan vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden sekä 

työmaan ympäristön turvallisuuden. Asiakkaan havaitsemaan laatuun vaikuttaa lopputu-

loksen lisäksi myös olennaisesti eri sidosryhmien välinen yhteistyö ja tiedotus hankkeen 

kulusta. Näiden lisäksi asiakkaan kokemaan laatuun vaikuttaa lisä- ja muutostöiden hal-

linta. Ympäristökeskeinen laatu puolestaan ottaa huomioon rakennushankkeelle asetetut 

vaatimukset yhteiskunnan ja toimintaympäristön näkökulmasta. (Rakennustöiden laatu 

2017, 2016, s. 11) 

 

Rakennushankkeen lopputuloksen on vastattava suunnitelmien suunnitteluratkaisuja ja 

laatuvaatimuksia sekä hyvää rakennustapaa. Lopputuloksen teknistä ja visuaalista laatua 

on yksinkertaista arvioida, toisin kuin toiminnan laatua. Laatuvaatimuksien yksiselittei-

nen määrittely ja näiden saavutus suunnitelmien mukaisilla työmenetelmillä on erittäin 

olennaista. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 11) 

2.3.1 Laadunhallinta rakennushankkeessa 

Koko yritystä koskevan laadunhallintajärjestelmän lisäksi rakennusalalla toimiva yritys 

tarvitsee yksityiskohtaisempia laadunhallintaan liittyviä dokumentteja taatakseen laadun 

yksittäisellä työmaalla. Rakennusprosessin laadunhallintajärjestelmä sisältää rakennus-

hankkeen projektisuunnitelman ja urakoitsijoiden tekemät laatusuunnitelmat, joita sovel-

letaan yrityksen laadunhallintajärjestelmän tehokkaaseen sekä tarkoituksenmukaiseen 

käyttöön kohdekohtaisesti. Yksittäisen työmaan toiminnan laatua yritetään varmistaa ra-

kennushankkeen projektisuunnitelmalla. Projektisuunnitelmaa voidaan käyttää hyväksi 

sovellettaessa yrityksen menettelytapoja projekteissa, rakennushankkeissa tai työmailla.  

Projektisuunnitelma luodaan, jotta työmaan johtaminen tulee kuvattua ja dokumentoitua. 

(Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 12) 

 

Laatusuunnitelmaa puolestaan käytetään nykyisin pääasiassa suunniteltaessa tehtäväkoh-

taisia laatuasioita. Tehtävän laadun varmistamiseksi urakoitsijat laativat laatusuunnitel-
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man omasta työstään. Rakentamisen laatusuunnitelma on konkreettinen työkalu laatujoh-

tamisen avuksi ja sen tavoitteena on varmistaa tehokas toiminta, joka tähtää sopimuksen 

mukaiseen laatuun.  Onnistunut laatusuunnittelu näkyy työn sulavampana edistymisenä, 

virheiden vähenemisenä, tiedonvälityksen paranemisena, kustannusten pienenemisenä, 

sekä vastuurajojen selkeytymisenä. Hyvin suunnitellun laadunhallintajärjestelmän avulla 

projektisuunnitelman sekä laatusuunnitelmien tekeminen nopeutuu ja helpottuu. (Raken-

nustöiden laatu 2017, 2016, s. 12) 

2.3.2 Tuotannonsuunnittelun vaikutus rakentamisen laatuun 

Rakennustuotannon tavoitteena on sopimusasiakirjojen mukainen toteutus. Laadulliset 

näkökohdat rakennustuotantoon liittyen on esitetty aiemmin kappaleessa 2.3. Rakennus-

hankkeelle asetut tavoitteet ja vaatimukset voidaan täyttää menestyksekkäällä tuotannon-

suunnittelulla. Tuotannonsuunnittelu rakennushankkeessa voidaan jakaa yrityksen ja yk-

sittäisen hankkeen suunnitteluun. Tuotannonsuunnittelua tehdään rakennushankkeen ai-

kana neljässä vaiheessa ja sitä tarkennetaan jatkuvasti. Kronologisesti etenevä tuotannon-

suunnittelu alkaa hankkeen tarjousvaiheessa ja jatkuu toteutuksen aloitusvaiheessa, yk-

sittäistä tehtävää ennen sekä on mukana ratkaisemassa työnaikaisia ongelmia. (Raken-

nustöiden laatu 2017, 2016, s. 13) 

 

Tuotannonsuunnittelussa ensimmäisiä tehtäviä on tarkastaa suunnitelmat, että ne ovat ra-

kennuskelpoisia ja niitä tarkennetaan tarvittaessa. Työmaalla tapahtuvia häiriöitä ja poik-

keamia pyritään ehkäisemään ohjaamalla työmaan olosuhteita ja toimintaa tarvittavaan 

suuntaan. Ongelmia havaittaessa, niiden juurisyyt tulee havaita ja poistaa. Ennalta havait-

tuihin ongelmiin voidaan varautua myös hakemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja. Mahdollis-

ten poikkeamien havaitsemisen ja niihin puuttumisen kannalta on tärkeää, että työmaan 

organisaatio ja työnohjauksen sekä laadunvarmistuksen vastuut on suunniteltu hyvin. 

Työmaan työvaiheiden aikataulujen yhteensovitus ja täsmälliset aikataulut käydään läpi 

koko työmaata koskevassa tuotannonsuunnittelussa. Muita teemoja, mitä tuotannonsuun-

nittelu sisältää on mm. työmaa-alueen käyttö, hankinnat, logistiikka, tuotantomenetel-

mien valinta, kustannuksien ja resurssien suunnittelu, suunnittelun ohjaus sekä työ- ja 

ympäristöturvallisuus. Käytännön tasolla tuotannonsuunnittelussa verrataan suunnitelmia 

keskenään ja mikäli ristiriitaisuuksia tai puutteita havaitaan, niin ne korjataan ennen suun-

nitelmien hyväksymistä ja töiden aloitusta. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 13) 
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Kuten kappaleessa 2.3 todettiin, niin laadukkaaseen rakennustuotantoon liittyy olennai-

sesti työ- ja ympäristöturvallisuus. Tuotannonsuunnittelussa turvallisuus- ja ympäristö-

asioita on tarkasteltava useassa eri vaiheissa, kuten laadittaessa työmaan projektisuunni-

telmaa, tehtäväsuunnitelmia, työmaan aluesuunnitelmaa tai purkusuunnitelmaa sekä 

suunniteltaessa aikataulua ja kustannustavoitetta rakennushankkeelle. Viimeistely- ja 

luovutusvaihe on viimeinen rakentamisen vaihe ja tuotannonsuunnittelulla on myös täl-

löin vaikutusta rakentamisen laatuun. Työmaalla käytettäviä laadunvarmistustoimia on 

esimerkiksi luovutusvalmiuden varmistus, käytön opastus, käyttö- ja huolto-ohjeiden 

sekä muiden luovutusdokumenttien kokoaminen. Myös itselleluovutus on olennainen osa 

työn luovutusta ja urakoitsijan laadunvarmistusta. Luovutusvaiheen päätavoite on luovut-

taa työ tilaajalle virheettömänä. (Rakennustöiden laatu 2017, 2016, s. 13) 

2.3.3 Laadunvarmistus rakennushankkeissa 

Rakennushankkeiden laadunvarmistus käsittää rakennusvaiheen lisäksi koko prosessin 

hankevalmistelusta aina rakennuksen käyttöön asti. Jokaisessa prosessin vaiheessa teh-

dään laatuun vaikuttavia päätöksiä ja toimenpiteitä, joten laadunvarmistus on aiheellista 

prosessin jokaisessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe rakennushankkeen laadunvarmis-

tuksessa on tarjous- ja sopimusvaihe. Olennaisia asioita laadunvarmistuksen kannalta on 

tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen luominen, urakoitsijoiden esivalinnat, tarjouskil-

pailun järjestäminen, urakoitsijoiden valinnat, katselmukset ja neuvottelut urakoitsijan 

kanssa ennen sopimusta sekä sopimuksen varsinainen allekirjoittaminen. Kaikilla edellä 

mainituilla tehtävillä ja erityisesti valinnoilla voidaan vaikuttaa rakentamisen laatuun. 

 

Rakentamisen valmisteluvaihe sisältää myös tehtäviä, joihin liittyvillä päätöksillä ja te-

oilla on mahdollisuus vaikuttaa rakentamisen laatuun. Kyseenomaisen vaiheen tehtäviä 

on hankkeen riskien analysointi, kaikkien osapuolien laadunvarmistustoimien suunnittelu 

ja tarkennus, aloituskokouksen järjestäminen sekä lopullisen tarkastusasiakirjan, työ- ja 

suunnitteluaikataulun laatiminen. Varsinainen rakennusvaihe kattaa rakennustöiden ja 

suunniteltujen laadunvarmistustoimien suorittamisen ja dokumentoinnin. Jokainen osa-

puoli on vastuussa omista toimenpiteistään ja havaittujen poikkeamien sekä muutoksien 

tiedottamisesta. Kaikki toimenpiteet ja päätökset tulee dokumentoida tarkastusasiakirjaan 

ja työmaakokousten pöytäkirjoihin. Viimeistely- ja luovutusvaihe on nimensä mukaan 

viimeinen vaihe ja sisältää hankkeen kokeet, tarkastukset, järjestelmän säädöt ja tarvitta-
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vat korjaustyöt. Kyseiset tehtävät aikataulutetaan ja suunnitellaan niin, että tehtävien to-

teutukseen varataan riittävästi aikaa. Kohde, joka täyttää halutut laatuvaatimukset pyri-

tään luovuttamaan tilaajalle sovitussa aikataulussa. Oppiminen rakennushankkeista ja toi-

minnan kehittäminen tulevissa hankkeissa on olennaista, joten luovutusvaiheen loppu-

puolella kerätään palautetta hankkeen eri osapuolilta ja palaute jaetaan osapuolille. 

2.4 Rakentamisen laatu Carunassa 

Caruna on toteuttanut organisoituja tarkastuksia vuoden 2015 alusta lähtien. Hieman en-

nen tätä käynnistettiin investoinnit vastaamaan sähkömarkkinalain vaatimiin sähköntoi-

mitusvarmuusvaatimuksiin, joten lisääntyneiden investointien rakentamisen laatua oli 

tarvetta tarkkailla. Kuvassa 2.3 on esitetty Carunan toteuttamien organisoitujen tarkas-

tuksien määrän kehitys aina alkuvuodesta 2015 vuoden 2017 lokakuuhun asti. Palkit ku-

vaavat valmiin työn tarkastuksien määrää ja violetti viiva rakentamisen aikaisten turval-

lisuustarkastuksen määrää.  

 

Käynnistettäessä laadun varmistusta sen toteutti Carunan omat projektivalvojat, jotka 

pystyivät tarkastamaan vain osan kohteista. Vuoden 2015 syyskuussa toteutettiin tarkas-

tuksien ulkoistaminen, jotta kaikki rakennettavat kohteet pystyttiin tarkastamaan. Ku-

vassa 2.3 tätä muutosta kuvaa valmiin töiden harmaan palkin vaihtuminen vihreäksi. Tä-

män muutoksen jälkeen voidaan huomata selvä tarkastuksien määrän nousu, joka katego-

riassa. Nousu kuitenkin jatkuu vielä vuoden 2017 puolella, mikä johtuu kasvaneista in-

vestointimääristä vuoden 2016 aikana. Rakentamisen aikaisten tarkastusten määrä on 

melko vähäistä verrattuna valmiin työn tarkastuksiin, sillä projektivalvojilla ei ole resurs-

seja tarkastaa työmaiden tilannetta, kun painotus on valmiin työn tarkastuksissa. Kuvaan 

2.3 on lisätty punainen trendiviiva kuvaamaan valmiin työn tarkastusten määrän kasvua, 

mutta vuoden 2017 syksyn valmiin työn tarkastukset eivät pysy enää trendiviivan tasolla. 

Tämän perusteella voidaan arvioida, että vuotuinen investointitahti on tasaantunut tai 

vaihtoehtoisesti projektivalvojilla on tähän rajatut resurssit. Kaikki verkostokomponentit 

saadaan kuitenkin tarkastettua, joten projektivalvojien resurssien lisäyksellä saataisiin 

tuotettua enemmän rakentamisen aikaisia tarkastuksia. 
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Kuva 2.3 Rakennushankkeiden organisoitujen laatutarkastuksien määrällinen kehitys. 

 

Rakennushankkeen toteutumista valvotaan Carunalla useassa eri vaiheessa, jotta loppu-

tulos on Carunan vaatimuksien mukainen. Suuri yksittäinen painopiste on työturvallisuus. 

Jokaisen rakennushankkeen tavoitteena on nolla työtapaturmaa ja tähän on panostettu 

paljon (Caruna F, 2016, s. 31). Tähän liittyy olennaisesti työmaan turvallisuus, jotta nolla 

työtapaturmaa on mahdollista saavuttaa. Työmaan turvallisuus on tärkeää myös kolman-

sien osapuolien turvallisuudelle. Turvallisuuden ohella rakennushankkeen tavoitteisiin 

kuluu olennaisesti rakennushankkeen aikataululliset, taloudelliset ja yhteistyön sujuvuu-

den elementit. Näillä kolmella tekijällä on kiistaton vaikutus rakennushankkeen lopputu-

lokseen (Pitkänen, 2017). Edellisten tavoitteiden lisäksi Caruna vaatii laadukasta raken-

tamista verkoston teknisen pitoiän puolesta. Rakennutun verkoston tulee myös toteuttaa 

sähkömarkkinalain sille asetetut vaatimukset sähköntoimitusvarmuuden puolesta. Tässä 

kappaleessa esitetään ylätasolla Carunan valvontamenetelmät, joihin pureudutaan tar-

kemmin myöhemmin tässä työssä.  

 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennushankkeen valvonta on ratkaise-

vaa. Carunan rakennushankkeissa valvontaa esiintyy suunnittelussa, rakentamisen aikana 

sekä rakentamisen jälkeen. Suunnitelmien valmistuttua ne tarkastetaan ennen kuin raken-

taminen voidaan aloittaa. Tarkastus jakaantuu suunnitelman sähköiseen, tekniseen ja ta-

loudelliseen tarkasteluun. Rakentamisen aikana suoritetaan monipuolisesti valvontaa aina 

taloudellisesta seurannasta työturvallisuuteen. Turvallisuustarkastukset ovat keskeisessä 
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asemassa työmaalla ja niissä keskitytään työmaan sekä työntekijöiden turvallisuuteen. 

Työmaan turvallisuus on tärkeää, sillä se vaikuttaa sekä työntekijöihin että kolmansiin 

osapuoliin. Tarkastuksissa valvojat keskittyvät etenkin kaapelikaivantojen suojauksiin 

sekä liikennejärjestelyihin, jotka ovat oleellisimpia työmaan turvallisuuden kannalta. 

Näiden lisäksi kiinnitetään huomiota työmaan siisteyteen, erilaisiin turvallisuussuunni-

telmiin, työmaan perehdytykseen sekä työmaalla vaadittaviin korttikoulutuksiin. Edelli-

sillä tarkastuksilla voidaan varmistua työmaan turvallisuudesta ja siitä, että työntekijät 

ovat tietoisia työmaan riskeistä sekä luvasta tehdä työmaan töitä. Työntekijän henkilö-

kohtaiset suojavarusteet katsastetaan puolestaan työntekijöiden turvallisuustarkastuk-

sissa. Jokaisen työmaan turvallisuustarkastukset tallennetaan projektin dokumentteihin. 

(Manninen, 2017. Pitkänen, 2017) 

 

Rakentamisen laatuun liittyviä tarkastuksia tehdään rakennusvaiheessa sekä sen jälkeen, 

jotka painottuvat toteutuksen laatuun. Rakennusvaiheen aikana tarkastetaan kaapelien 

asennukseen liittyviä tekijöitä sekä yleisesti työmaalla esiintyviä asennusvirheitä. Tarkas-

tuksien tavoitteena on osoittaa virheet, jotka tulee korjata ennen käyttöönottoja tai ennen 

luovutusta. Rakennushankkeen etenemistä, kustannuksia ja aikataulua seurataan luonnol-

lisesti myös rakentamisen aikana. (Pitkänen, 2017) 

 

Uuden verkoston rakentamisen jälkeen rakentamisen laatua tarkastellaan valmiin työn ja 

varmennustarkastuksissa. Valmiin työn tarkastuksissa käydään läpi jokainen uusi verkos-

tokomponentti ja johdin asiakkaan havaitseman laadun näkökulmasta eli Carunan näkö-

kulmasta. Komponenttien ja johtimien kytkennät, kiinnitykset, merkkaukset ja maanra-

kennustyöt ovat keskiössä valmiintyön tarkastuksissa. Havaitut virheet korjataan ennen 

rakennushankkeen vastaanottoa, verkon käyttöiän maksimoimiseksi. Valmiin työn tar-

kastuksissa ei suoriteta verkostolle sähköistä tarkastusta, sillä urakoitsija suorittaa säh-

köiset tarkastukset ja he ovat niistä vastuussa. Pöytäkirjat tarkastuksista toimitetaan tie-

tenkin Carunalle. (Manninen, 2017. Pitkänen, 2017) 

 

Kaikille erityyppisille tarkastuksille on ominaista erillinen tarkastuslista. Esimerkiksi tur-

vallisuustarkastuksissa huomioidaan työmaan ja työntekijän turvallisuuteen liittyvät sei-

kat ja jakokaapilla puolestaan asennuksien ja maanrakennuksen virheettömyys. Eriyte-

tyillä tarkastuslomakkeilla jokainen verkostokomponentti ja työmaa tulee tarkastettua 
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kohteeseen soveltuvalla menetelmällä niin, että kaikki olennaiset yksityiskohdat on huo-

mioitu. Jokaiseen tarkastuskohtaan kirjataan onko tarkastettava kohde hyväksytty vai ei 

ja lisätään valokuva osoitukseksi tästä. Virheitä tavattaessa kirjoitetaan yksityiskohtainen 

selitys virheen aiheuttajasta, jota valokuva tukee. Projektin pääurakoitsija on vastuussa 

toteutuneesta laadusta, joten ennen projektin vastaanottoa pääurakoitsija varmistaa, että 

he tai heidän aliurakoitsijat käyvät korjaamassa virheet ja tästä todistukseksi liittää valo-

kuvan korjatusta kohteesta. Kaikki tarkastukset selityksineen ja valokuvineen liitetään 

vielä projektin tietokantaan. 

 

Uusille jakeluverkoille tulee sähköturvallisuuslain mukaan tehdä varmennustarkastus vii-

meistään seuraavan kalenterivuoden aikana käyttöönotosta ja tämä koskee myös laajoja 

muutostöitä. Tarkastukset suoritetaan pistokokein tai muulla soveltuvalla menetelmällä. 

Niiden painopiste on verkoston sähköturvallisuuden ja sähkömagneettisen yhteensopi-

vuuden sekä soveliaan käyttöönottotarkastuksen varmistus. Varmennustarkastuksen teki-

jän voi tehdä vain sähköturvallisuuslain täyttämien vaatimuksien mukainen laitos tai val-

tuutettu tarkastaja. Rakennushankkeen päätteeksi toteutetaan luonnollisesti rakennusura-

kan yleisten sopimusehtojen mukainen vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvi-

tys. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 44 §, 45 §, 46 §. Valtioneuvoston asetus sähkö-

laitteistosta 1434/2016, § 7. YSE 1998, 70 §, 73 §.)  
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3. SÄHKÖNJAKELUVERKON RAKENNUSHANKE 

Sähkönjakeluverkon yksittäinen rakennushanke on monivuotuinen prosessi, joka käsittää 

vaiheet aina hankesuunnittelusta ylläpitoon asti. Kuvassa 3.1 on esitetty yksinkertaiste-

tusti rakennushankeen kulku. Jokaisella vaiheella on oma merkityksensä rakennushank-

keen tehokkaassa toteutuksessa. Investointiohjelma saa alkunsa investointipäätöksestä ja 

sen valintaan kuuluu olennaisesti verkon taloudellinen kehittäminen aikataulullisesti ja 

rakenteellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa hyväksyttäviä sähkön laatu- ja turvallisuus-

tasoja, riittävän suuria investointikokonaisuuksia sekä johtojen uusimisia pitoaikojen lop-

pupuolella. Uuden sähkömarkkinalain tuomat sähköntoimitusvarmuusvaatimukset tosin 

muokkaavat näitä perusteita. Taajamissa sähkönkeskeytys saa maksimissaan olla 6 tuntia 

ja haja-asutusalueella 36 tuntia vuoden 2028 jälkeen, mikä usein ohjaa investointiohjel-

mien toteutukset taajamiin. Kun taajamissa luotettavuusinvestoinnit on suoritettu, siirry-

tään haja-asutusalueiden investointeihin. Valtaosa sähkönjakeluverkon keskeytyksistä ai-

heutuu KJ-verkossa, joten investoimalla KJ-portaaseen toimitusvarmuus kohentuu nope-

asti, mikä myös ohjaa investointiohjelmia. Verkkoyhtiöillä tulisi olla selkeä kuva tulevai-

suuden kehittämissuunnitelmista, muuten vuosittaisten investointiohjelmien tekeminen 

on hankalaa. (Lakervi, 2008, s.223) 

 

 

Kuva 3.1 Rakennushankkeen elinkaari yksinkertaistettuna. 
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Tässä kappaleessa tullaan esittämään sähkönjakeluverkon rakennushankkeen kulku aina 

yleissuunnittelusta käyttöönottoon asti. Jälkitarkastukset esitettiin aiemmin kappaleessa 

2.4. Jokaisen vaiheen prosessikuvaukset avataan ja vaiheisiin liittyvät työtehtävät esitel-

lään samoin kuin näihin vaikuttavat tekijät. Hankesuunnittelun, verkostostrategian, yh-

tiön strategisten linjausten eikä kunnossapidon vaikutusta rakentamisen laatuun ei tutkita 

tässä työssä, joten näitä toimintoja ei esitetä tarkemmin tässä kappaleessa. 

3.1 Yleissuunnittelu 

Yleissuunnittelun tuloksena on perinteisesti saatu pitkän aikavälin kehittämissuunnitelma 

5-15 vuodeksi eteenpäin, josta selviää suuret ja vaikutukseltaan mittavat investoinnit eri 

vuosille, joiden tulee täyttää tarkasteltavan ajanjakson verkostoon asetetut vaatimukset 

mahdollisimman taloudellisesti (Lakervi, 2008, s.64). Uudistetun sähkömarkkinalain 

myötä verkon rakentaminen on lisääntynyt huomattavasti, jonka takia kehittämissuunni-

telmat siirtyvät usein suunnittelusta suoraan toteutukseen (Kangas, 2017). Keskijännite-

verkon yleissuunnittelun tulee silti olla pitkäkantoista ja se onkin jatkuva dynaaminen 

prosessi, joten käytännössä kehittämissuunnitelma ei koskaan ole valmis. Verrattuna 

pienjänniteverkkojen suunnitteluun se on hyvin erilainen prosessi, sillä pienjänniteverkko 

voidaan kerralla suunnitella vastaamaan sen haluttua lopputilaa (Lakervi, 2008, s.118). 

 

Yleissuunnittelu lähtee liikkeelle lähtötietojen määrityksellä, jonka jälkeen analysoidaan 

jakeluverkon nykyistä tilaa. Mitä paremmin jakeluverkon nykytila tunnetaan niin, sitä 

enemmän se helpottaa yleissuunnittelua. Nykyverkon suorituskyky saadaan selville nu-

meerisista laskenta- ja mittaustuloksista, joita voidaan esimerkiksi hyödyntää kuormitus-

ten kasvun vaikutusten analysoinnissa. Käyttövarmuuteen liittyviä tilastoja voidaan hyö-

dyntää puolestaan johtojen vikataajuuksien alueellisessa määrityksessä. Todellisten tilas-

totietojen käyttö toimii kulmakivenä käyttövarmuutta parantaville investointilaskelmille. 

Yleissuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös johtojen mekaaninen rakenne ja kunto, 

sillä johtoreitin pylvästyksen mekaaninen huono kunto voi tarkoittaa aiottua nopeampaa 

korvausinvestointia (Lakervi, 2008, s.217).  
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Tulevaisuuden ongelmakohdat saadaan selville, kun tarkastellaan nykyistä verkkoa tule-

vaisuuden kuormilla. Erityisesti ongelma-alueilla määritetään kaikki mahdolliset kehittä-

misvaihtoehdot, joita analysoidaan ja vertaillaan keskenään. Eri kehittämisvaihtoehdoissa 

on useita erilaisia teknisiä ja muita ratkaisumalleja sekä näiden kombinaatioita, joista on 

suoraan mahdoton sanoa mikä on teknillistaloudellisesti paras. Kehittämissuunnitelmia 

tulee laatia useita ja valitsemalla näistä taloudellisti paras vaihtoehto toimenpideohjelman 

rungoksi johtaa hyvään lopputulokseen (Lakervi, 2008, s.219). Tarkastelussa otetaan 

huomioon muun muassa käyttövarmuus, jännitteenalenema, jännitteenlaatu, johtojen 

kuormitus, teho- ja energiahäviöt, sekä oikosulku- ja maasulkuvirrat. Pitkän aikavälin ke-

hittämissuunnitelman lopputuloksena saadaan 110 kV johtojen, sähköasemien ja 20 kV 

johtimien investointisuunnitelma (Partanen, 2010, s. 2).  

 

Verkoston rakennushankkeet tulee asettaa kiireellisyysjärjestykseen, sillä kehittämisin-

vestointeihin on vuosittain käytettävissä rajalliset resurssit. Perustelut eri kehittämisin-

vestointien kiireellisyydelle vaihtelevat, joten vertailu investointien kesken on hankalaa. 

Ilman investointisuunnitelmaa voidaan päätyä tilanteeseen, jossa lyhyelle ajanjaksolle 

muodostuu investointisuma. Ennen uudistunutta sähkömarkkinalakia verkostokompo-

nenttien tekninen käyttöikä oli usein syynä verkostoinvestointeihin, mikäli kuormituksen 

kasvu oli vähäistä. Tämän tyyppisissä tapauksissa korvausinvestointien ajoittumista eri 

vuosille voidaan arvioida verkostokomponenttien lukumäärän ja keskimääräisen iän mu-

kaan. Verkoston tulee vastata kaikkiin lakien ja säännösten asettamiin vaatimuksiin, jotka 

usein liittyvät turvallisuuteen. Erityisesti turvallisuudessa painottuu KJ-verkon oikosul-

kuvirtakestoisuus ja PJ-verkon kosketussuojaussäännökset. Näihin vaatimuksiin liittyvät 

pakkoinvestoinnit ovat toinen syy verkostoinvestointeihin. Turvallisuuteen liittyvissä 

pakkoinvestoinneissa on myös mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä, joka tekee in-

vestoinnista taloudellisemman. (Lakervi 2008, s. 223, 261) 

 

KJ- tai PJ-verkkoon tehtävissä investoinneissa on eroja sähköntoimitusvarmuuden para-

nemisessa. KJ-verkossa tapahtuu suurin osa vioista, joten investoinnit KJ-verkkoon pa-

rantavat toimitusvarmuutta paremmin. Huomioitava kuitenkin on, että merkittäviä paran-

nuksia toimitusvarmuuteen saadaan siirtymällä ilmajohdoista maakaapeleihin ja puoles-

taan jännitteenlaatuun ainoastaan mikäli se on ollut todella huono ennen investointia. In-

vestointien toteutusjärjestykseen vaikuttaa lisäksi käytettävissä olevat omat ja palvelun-
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tuottajien työvoimaresurssit. Esimerkiksi sähköntoimitusvarmuuteen liittyvät investoin-

nit ovat tällä hetkellä välttämättömiä koko jakeluverkkoalalla. Vähemmän kiireelliset työt 

siirtyvät tulevaisuuteen toteutettavaksi. (Lakervi 2008, s.223-224)  

 

Carunalla, kuten muissakin verkkoyhtiöissä, yleissuunnittelu toimii yhtiön strategisten 

linjausten ja muiden ohjeistuksien perusteella. Uudistuneen sähkömarkkinalain myötä 

sähköntoimitusvarmuus on noussut ohjaavaksi tekijäksi yleissuunnittelussa. Rajoittavia 

tekijöitä puolestaan on esimerkiksi verkostostrategiassa määritetyt rakennustavat ja sopi-

mukset verkostokomponenteista. Carunalla kehittämissuunnitelmien laadinta tapahtuu 

kolmiportaisessa prosessissa ja siitä vastaa yleissuunnittelun yksikkö ja ulkoiset palve-

luntuottajat. Korkeimmalla tasolla keskitytään jakeluverkon luotettavuusinvestointeihin, 

keskimmäisellä tasolla puolestaan kohteena on ikääntyvän verkon investoinnit ja alim-

malla portaalla keskitytään kunnossapitoinvestointeihin. Kuvassa 3.2 on esitetty periaate 

Carunan yleissuunnittelun prosessista ja eri portaiden välisistä kytköksistä. (Caruna E, 

2017. Kangas, 2017) 

 

 

Kuva 3.2 Carunan yleissuunnittelun prosessikuvaus. (Caruna I, 2017) 

 

Luotettavuusinvestointien prosessi tähtää löytämään jakeluverkosta johtolähdöt ja alueet, 

jotka ovat kriittisessä asemassa sähköntoimitusvarmuus vaatimusten kannalta, ja luoda 

kehittämissuunnitelma näiden pohjalta. Prosessi käynnistyy luotettavuuspohjaisella ver-

kosto-omaisuusanalyysillä. Kriittiset alueet voidaan löytää verkkotietojärjestelmän ana-

lysointityökaluja käyttämällä. Tarkastelun alla ovat erityisesti asemakaava-alueella ole-

vat muuntamot, joilla on havaittu yli kuuden tunnin keskeytyksiä. Toinen tärkeä tarkas-

telun kohde on suuressa kuormassa olevat runkojohdot, jotka ovat myös oleellisia säh-
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köntoimitusvarmuuden kannalta. Näiden lisäksi tutkitaan sähköasemien välisiä runkojoh-

toja, tärkeitä korvausyhteyksiä ja johtolähtöjen metsäisyysasteita. Tuloksena saadaan ver-

kon luotettavuuden kannalta kriittiset osat. (Caruna I, 2017. Kangas, 2017) 

 

Seuraava vaihe yleissuunnittelun luotettavuusinvestointien kohdalla on suunnittelun prio-

risointi. Tarkoituksena on sovittaa uudet suunnitelmat vanhojen kanssa yhteen, kuitenkin 

huomioiden olemassa oleva verkosto. Tämän perusteella saadaan yleissuunnitelmakoh-

teet, jotka ovat valmiita varsinaiseen yleissuunnitteluun. Verkostokomponenttien sijoit-

taminen verkkotietojärjestelmän kartalle on olennainen tehtävä yleissuunnittelussa sa-

moin, kuin komponenttien rakenteiden määritys ja sähkötekninen mitoitus. Verkoston to-

pologian suunnittelu on erittäin keskeinen työtehtävä yleissuunnittelussa, sillä siinä mää-

ritetään varayhteydet muuntamoiden ja sähköasemien välille. Näiden toimenpiteiden li-

säksi sähköteknistä laskentaa tarvitaan kehittämissuunnitelmien analysoinnissa, kuten 

aiemmin kappaleessa todettiin. Käytännössä suunnitellun verkon ja sen eri korvaustilan-

teet analysoidaan tehonjako-, oikosulku-, maasulku- ja reliability-based network analysis 

(RNA) luotettavuuslaskentaa hyväksikäyttäen. Edellisten tehtävien lisäksi tarvitaan ta-

louslaskentaa kehittämissuunnitelmien vertailussa. Aikaansaadut kehittämissuunnitelmat 

lisätään yleissuunnitelmakantaan, josta valitaan toteutukseen menevät suunnitelmat. Luo-

tettavuusinvestointien viimeinen vaihe on priorisointi ennen projektointia, jossa tarkas-

tellaan kehittämissuunnitelmia strategisesta ja kannattavuuden näkökulmasta ennen to-

teutettavien suunnitelmien valintaa. (Caruna I, 2017. Kangas, 2017) 

 

Luotettavuusinvestointien tuloksena saatiin kehittämissuunnitelmat, jotka perustuivat 

luotettavuuskriittisiin verkonosiin. Näiden alueiden ulkopuolelle jää verkkoa, jota analy-

soidaan ikääntyvän verkon prosessin mukaisesti. Kuvassa 3.2 tätä yhteyttä kuvaa nuoli 

eri portaiden välillä. Yleissuunnitteluprosessin keskimmäisellä portaalla tarkastellaan in-

vestointeja verkon iän ja kunnon näkökulmasta, joka toteutetaan kuntoperusteisella 

verkko-omaisuusanalyysillä. Analyysissä selvitetään verkostokomponenttien ikä, kun-

nossapitotiedot sekä metsäisyysaste uudestaan. Analyysin perusteella selviää mekaani-

sesti ja sähköteknisesti huonokuntoiset sekä iäkkäät verkon osat. Ikääntyvän verkon in-

vestointien loppuprosessi on identtinen luotettavuus investointien prosessin kanssa, kuten 

kuvasta 3.2 nähdään. Tuloksena saadaan myös toteutettava kehittämissuunnitelma, minkä 

tarkoitus on parantaa sähköntoimitusvarmuutta. (Caruna G, 2017. Kangas, 2017) 
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Ikääntyvän verkon investointien yleissuunnitelmien jäljiltä verkkoon jää kohteita, joista 

paljastui ikä-, kunnossapito- ja metsäisyysanalyysien perusteella puutteita, mutta ei pää-

tynyt kehittämissuunnitelmaan. Kyseiset kohteet ovat usein esimerkiksi yksittäisiä huo-

nokuntoisia pylväitä, jotka tulee vaihtaa, mutta kyseistä johdinlinjaa ei ole kannattavaa 

saneerata täysin. Kunnossapidon investointiohjelmat vastaavat kyseisistä kohteista. Vuo-

siohjelman suunnittelussa kohteille määritetään vuosittaiset aikataulut tarvittaville toi-

menpiteille pitkälle aikavälille. Kunnossapidon investointien priorisointi tapahtuu saman 

lailla, kuin muissakin yleissuunnitteluprosessin portaissa. (Caruna H, 2017. Kangas, 

2017) 

 

Kuten kappaleen alussa mainittiin, niin yleissuunnittelun prosessi on jatkuva dynaaminen 

prosessi, niin se on myös Carunalla. Kun tietyn alueen kehittämissuunnitelmat ovat val-

miit, niin siirrytään seuraavalle alueelle. Kun kaikki alueet on käyty läpi, niin käynniste-

tään yleissuunnittelu uudestaan. Yhteistyö yleissuunnittelun ja muiden yksiköiden välillä 

on edellytys hyvälle yleissuunnittelulle. Strategiset linjaukset tulevat strategisesta omai-

suuden hallinnasta ja käytöstä saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa verkon käytettävyy-

teen liittyen, joka tulee huomioida yleissuunnittelussa. (Kangas, 2017) 

3.2 Hankinta 

Hankinnan tehtävänä on hallita yrityksen ulkoisia resursseja siten, että yrityksen tarvitse-

mien palveluiden ja tuotteiden saatavuus on turvattu parhailla mahdollisilla ehdoilla. Pal-

veluilla tarkoitetaan tässä työssä sähkönjakeluverkon urakointia, joka sisältää suunnitte-

lun, rakentamisen, dokumentoinnin ja käyttöönotot. Tuotteilla puolestaan tarkoitetaan 

Carunan toimittamia sähkönjakeluverkon rakentamiseen tarvittavia verkostokomponent-

teja. Yrityksen toimintojen päivittäinen pyörittäminen, ylläpitäminen, johtaminen ja ke-

hittäminen edellyttää näitä palveluita ja tuotteita. Yrityksen toiminnoilla viitataan tässä 

yhteydessä ydin- ja tukitoimintoihin. Hankintatoimen tehtävänä on varmistaa, että yrityk-

sen ydintoiminnot sujuvat ilman häiriöitä, joten hankintatoimi kuuluu yrityksen tukitoi-

mintoihin. Liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna onnistuneet hankinnat edistävät yri-

tyksen kilpailukykyä, mikä merkitsee käytännössä kustannustehokkuutta ja lisäarvon 

tuottoa asiakkaalle koko toimitusketjussa. (Nieminen, 2016, s. 10-11) 
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Nykyinen trendi, jossa yritykset keskittyvät pääosin ydinosaamisensa ja ulkoistavat muut 

toiminnot, on syynä kasvaneeseen hankintojen osuuteen liikevaihdosta. Kyseinen ilmiö 

on nähtävissä myös jakeluverkkoliiketoiminnassa. Yrityksen kilpailukykyyn vaikuttaa 

merkittävästi hankinta, eikä sitä tule yleistää pelkäksi palveluiden ja tuotteiden osta-

miseksi tarpeen ilmaantuessa. Yrityksen tulee huomioida hankinta jo luodessa edellytyk-

siä tulevaisuuden liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle. Yritykset ovat nykyisin riippuvai-

sempia toimittajistaan kuin ennen johtuen aikaisempaa suuremmasta rahavirrasta hankin-

toihin. Sen sijaan, että näkisi tämän riippuvuussuhteen negatiivisena asiana, se tulisi 

nähdä mahdollisuutena luoda hyviä yhteistyösuhteita. Hyvä yhteistyö ei kuitenkaan ole 

itseisarvo strategisten palveluiden ja tuotteiden saatavuuden turvaamiselle, vaan tällöin 

saadaan lisättyä resursseja muihin yrityksen toimintoihin. (Nieminen, 2016, s. 12-13) 

 

Hankintaprosessi voidaan yksinkertaistettuna esittää kuvan 3.3 mukaisena tapahtumaket-

juna. Ketjun vaiheet ovat tarpeen määrittely, toimittajan valinta, sopimuksen tekeminen, 

tilaaminen, toimitusvalvonta sekä seuranta ja arviointi. Prosessin jokaisessa vaiheessa on 

paljon tehtävää ja päätöksenteon kannalta siihen liittyy monia eri tekijöitä. Erityisen tär-

keää on pitää mielessä, että liiketoiminnan tarpeet ja vaatimukset toimivat prosessin käyn-

nistäjinä sekä myöhemmin ohjaajina. Ketjumaisessa prosessissa edellisen vaiheen tuo-

tokset vaikuttavat seuraavien vaiheiden onnistumiseen, joten mikäli tarpeen määrittely on 

puutteellista niin, tuotteen tai palvelun hankinta ei välttämättä onnistu halutulla tavalla. 

Lisäksi hankintaprosessin onnistumiseen vaikuttaa osaltaan rajapintojen selkeä määrittely 

sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. (Nieminen, 2016, s.52-54) 

 

 

Kuva 3.3 Yksinkertaistettu hankintaprosessi. (Nieminen, 2016, s.53) 

 

Carunassa palveluiden ja tuotteiden hankinnasta vastaa hankintapalvelut yksikkö. Myös 

Carunan hankintaprosessi vastaa pääpiirteittäin kuvassa 3.3 esitettyä yleistettyä hankin-

taprosessia. Hankintapalvelut toteuttavat kilpailuttavat kaikki hankinnat summaltaan sekä 

EU-kynnysarvot ylittävät ja alittavat hankinnat. (Caruna A, 2017) 

 

Tarpeen määrittely on hankintaprosessin ensimmäinen vaihe ja siinä on oleellista määrit-

tää hankittava palvelu tai tuote asianmukaisesti ja yksiselitteisesti. Hankittavaa palvelua 
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tai tuotetta määriteltäessä voidaan keskittyä tarvittaviin toimintoihin tai itse fyysiseen tek-

niseen tuotteeseen. Palveluiden määrittely on hankalampaa kuin tuotteiden, joten palve-

luiden kohdalla korostuu erityisesti määrittelyn tärkeys. Carunassa tarpeen määrittely ta-

pahtuu pääasiassa strategisen omaisuudenhallinnan yksikössä sekä palveluiden ja tuottei-

den osalta. Palveluiden määrittelyyn vaikuttaa suuresti yleissuunnitelmat, jota lähdetään 

toteuttamaan. Carunan ohjeistukset eri verkostokomponenttien vaatimuksille toimivat 

puolestaan määrittelyinä tuotteille. (Levävaara, 2017. Maunu, 2017. Nieminen, 2016, 

s.54-55.) 

 

Hankinnan tarpeiden määrittelyn jälkeen tiedetään, että mitä tarvitaan ja seuraavana vuo-

rossa on toimittajan valinta. Yksi tapa valita toimittaja on vaiheittainen toimittaja valinta, 

mitä käytetään myös Carunassa. Tarvemäärittelyn jälkeen laaditaan esivalintakriteerit, 

joita hyväksikäyttämällä voidaan kartoittaa potentiaaliset toimittajat hankittavalle palve-

lulle tai tuotteelle. Potentiaalisille toimittajille lähetetään alustava tarjouspyyntö. Caru-

nalla käytetään pääsääntöisesti neuvottelumenettelyä, jonka tarkoituksena on tarkentaa 

toimittajan valintaperusteita. Varsinainen yksityiskohtainen tarjouspyyntö lähetetään 

neuvottelujen jälkeen valituille toimittajille, joihin vaikuttaa myös toimittajista kerätty 

tieto. Toimittajien tarjoukset tulee käydä huolellisesti läpi, jotta voidaan varmistua tar-

jouksen vastaavan tarjouspyyntöä. Tämän jälkeen tarjouksia vertaillaan keskenään ja tar-

vittaessa pyydetään lisätietoja toimittajilta, jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia. 

Mahdollista on myös lisäneuvottelut joidenkin toimittajien kanssa. Yleensä toimittajaa 

valittaessa toimittajamäärä pienenee ennen lopullista valintaa. Lopulliseen valintaan vai-

kuttaa perinteisesti hinta, mutta myös muut tekijät tulee huomioida. Carunalla on otettu 

vastaikään huomioon hinnan lisäksi laadulliset tekijät. Verkkoyhtiöt ovat energia-alan 

toimijoita, joten näiden on noudatettava myös lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 

postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. 

(Nieminen, 2016, s.60-63. Levävaara, 2017. Caruna A, 2017) 

 

Toimittajan valinnan jälkeen seuraava vaihe hankintaprosessissa on sopimuksen laatimi-

nen. Sopimusosaaminen vaikuttaa hyvin olennaisesti lopputulokseen. Hyvin rakennettu 

sopimus vaatii sisältöosaamista, eli sovitut asiat tulee osata kirjata sopimukseen selkeästi 

ja yksiselitteisesti. Lisäksi sopimuksen lainvoimaisuuden varmistamiseksi tarvitaan laki-

osaamista. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sopimus sitoo molempia osapuolia. So-
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pimus ei kuitenkaan itse takaa toiminnan sopimuksenmukaisuutta, joten sopimuksen osa-

puolilla on valvontavelvollisuus. Sopimuksessa määritetään myös seuraukset sopimus-

rikkomuksesta. Rakentamisen laadun näkökulmasta katsottuna Carunan palvelusopimuk-

sia, niin sopimuksissa on määritetty haluttu rakentamisen laatu, muut laatutekijät sekä 

sanktiot mikäli tavoitteisiin ei päästä. Tuotteiden sopimuksissa löytyy viittaukset Carunan 

ohjeistuksiin verkostokomponenttien ominaisuuksista, jotka ovat pääasemassa rakenta-

misen laadun kannalta. (Maunu, 2017. Nieminen, 2016, s.67-69. Levävaara, 2017) 

 

Tilaaminen on seuraava hankintaprosessin vaihe, jossa toimittajalle lähetetään konkreet-

tiset tilaukset, eli mitä ja milloin tarvitaan. Ostotilausten ja sopimusten voidaan katsoa 

olevan viestintää. Sovituista asioista kiinni pitäminen on tärkeää, sillä sopimus voi me-

nettää merkityksensä, ellei näin toimita. (Nieminen, 2016, s.71-73) 

 

Reaalimaailmassa kaikki ei yleensä mene suunnitelmien eikä sovitun mukaisesti, joten 

toimitusvalvontaa tarvitaan hankintaprosessissa. Toimitusvalvonnan periaatteena on var-

mistaa, että tilatut palvelut ja tuotteet saapuvat sovitun mukaisesti. Lisäksi varmistetaan, 

että toimittajalta saadaan tarvittaessa tilausvahvistukset ja muut sovitut raportit, kuten 

laadunvarmistukseen liittyvät raportit. Toimitusvalvontaan on olemassa useita eri meto-

deja, kuten poikkeamien valvonta tai puuttuminen tilanteeseen toimituspuutteita havait-

taessa. Toimitusten valvonnassa keskitytään perusvaatimuksiin, eli laadun, määrän, hin-

nan ja toimitusaikojen sovitusta kiinni pitämiseen. Mikäli ongelmia ilmenee, niin kirjal-

liset reklamaatiot toimittajalle ovat tiedoksiantoja, joiden perusteella selvitetään ongel-

mien syyt ja tehdään tarvittavat korjaukset. Carunan toimittajahallintaa tapahtuu hankin-

taprosessin toimitusvalvonta sekä seuranta ja arviointi vaiheissa. Toimitusvalvonnan 

osalta seurataan tuotteiden toimitus- ja laatuongelmia sekä palveluiden aikataulujen pitä-

mistä, budjettia ja rakentamisen laatua. (Maunu, 2017. Nieminen, 2016, s.74-75. Levä-

vaara, 2017) 

 

Hankintaprosessin viimeinen vaihe on järjestelmällinen seuranta ja arviointi, jonka ta-

voitteena on kehittää toimintaa jatkuvasti. Tavoitteen saavuttamiseksi päätöksentekoa py-

ritään parantamaan seuraamalla, mittaamalla ja arvioimalla hankintatoimea, toimittajia ja 

yhteistyötä. Kommunikoinnin parantaminen eri osapuolien välillä ja parempi hankintojen 

läpinäkyvyys kuuluvat myös toivottuihin lopputuloksiin. Lisäksi tavoitteena on moti-
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voida ja kannustaa osapuolia parempiin suorituksiin tulevaisuudessa. Carunalla hankin-

taprosessin seuranta ja arviointi kuuluu olennaisesti toimittajahallintaan. Yhteisiä ko-

koontumisia järjestetään useita kertoja vuodessa, jossa otetaan esille ajankohtaisia asioita, 

kuten rakentamisen laatu tai tuotekehitysideoita. Lisäksi toimittajien toimintaa auditoi-

daan, jotta yhteistyö paranisi yritysten välillä. (Nieminen, 2016, s.76. Levävaara, 2017) 

3.3 Sähkönjakeluverkon suunnittelun vaiheet 

Ennen sähkönjakeluverkon rakentamisen toteutusta, se käy läpi monivaiheisen suunnit-

teluprosessin, johon kuuluu myös kappaleessa 3.1 esitetty yleissuunnittelu. Komponent-

tien teknillis-taloudelliset pitoajat ovat keskimäärin 30–50 vuotta, minkä takia suunnitte-

lun tulee olla pitkäkantoista. Suunnitteluprosessissa tulee tunnistaa teknisesti toimiva rat-

kaisu eri vaihtoehdoista niin, että kokonaiskustannukset minimoidaan pitkällä aikavälillä 

huomioimalla myös tekniset reunaehdot. Suunnittelutehtävän kokonaiskustannusten ny-

kyarvon minimointitehtävän yhtälö (3.1) muodostuu suunnitteluajanjakson aikana tapah-

tuvista investointi-, häviö-, keskeytys- ja ylläpitokustannuksista. Käytännön laskennassa 

käytetään yhtälön (3.1) alempaa muotoa, jossa kustannukset suunnitteluajanjakson vuo-

sittaisten kustannusten nykyarvojen summana. 

 

min∫(𝐾𝑖𝑛𝑣(𝑡) + 𝐾ℎä𝑣(𝑡) +

𝑇

0

𝐾𝑘𝑒𝑠𝑘(𝑡) + 𝐾𝑘𝑢𝑛(𝑡))d𝑡 ≈ 

min∑[(𝐾𝑖𝑛𝑣(𝑡) + 𝐾ℎä𝑣(𝑡) + 𝐾𝑘𝑒𝑠𝑘(𝑡) + 𝐾𝑘𝑢𝑛(𝑡)]

𝑇

𝑡=1

 

(3.1) 

 

Yhtälössä (3.1) 𝐾𝑖𝑛𝑣 kuvaa investointikustannuksia, 𝐾ℎä𝑣 häviökustannuksia, 𝐾𝑘𝑒𝑠𝑘 kes-

keytyskustannuksia ja 𝐾𝑘𝑢𝑛 kunnossapitokustannuksia sekä (𝑡) ajanhetkeä 𝑡. Puolestaan 

𝑇 kuvaa suunnittelujakson pituutta. Edellä mainittuja reunaehtoja, jotka tulee ottaa huo-

mioon yhtälön (3.1) kustannuksia minimoitaessa, on esimerkiksi jännitteenaleneman sal-

litut rajat, johtojen terminen kestoisuus ja oikosulkukestoisuus, toimiva suojaus sekä säh-

köturvallisuus määräysten täyttyminen. (Lakervi 2008, s.63-64) 

3.3.1 Verkostosuunnittelu 

Pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa käytetään verkostosuunnittelun perustana ja 

taustatietona. Verkostosuunnittelun tavoitteena on määrittää yksityiskohtaisesti miten ja 
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milloin investointi toteutetaan. Suunnitelma pitää sisällään esimerkiksi johtimien ja 

muuntajien mitoituksen sekä verkon suojauksen määrittelyn. Verkostosuunnittelun apu-

välineeksi suunniteltujen tietokoneohjelmien käyttö on välttämätöntä ja kätevää, kun laa-

jaa KJ-verkon osaa kehitetään tai satoja kuluttajia käsittävää muuntopiiriä tai muuntamo-

paikkoja suunnitellaan. KJ-verkon yksityiskohtainen suunnittelu pitää sisällään lähinnä 

johtimen poikkipinnan ja mekaanisen rakenteen valinnan. Myös jakelumuuntajat ja yk-

sittäiset PJ-johdot mitoitetaan verkostosuunnitteluvaiheessa. (Lakervi, 2008, s. 64, 261-

264) 

 

Johtoreittien ja muuntamopaikkojen valinnassa tulee usein ottaa huomioon yhdyskunta-

suunnittelun asettamat rajoitteet. Esimerkiksi melko tiheään asutetun taajama-alueen säh-

köistyksen suunnitteluun vaikuttaa monia tekijöitä, jotta PJ-verkon rakenne olisi toimiva. 

Verkostosuunnittelun yksi tärkeimmistä tehtävistä on päättää muuntamoiden määrä ja li-

kimääräinen sijainti, sillä nämä vaikuttaa PJ-verkon muotoon sekä mitoitukseen ja vas-

taavasti päinvastoin. Tietokoneperusteista verkkotietojärjestelmää käytetäänkin verkko-

yhtiöissä, sillä yksittäisten suunnitteluohjeiden soveltaminen on hankalaa verkostosuun-

nittelun kokonaiskuvan kannalta. Verkkotietojärjestelmästä löytyy verkostosuunnittelun 

tarvitsemat verkkotiedot, jota hyödynnetään pienissäkin simuloinneissa ja suunnitteluteh-

tävissä. Lisäksi lopputulos on suoraan dokumentoitavissa verkkoyhtiön tietojärjestel-

mään. (Lakervi, 2008, s. 261) 

 

Nykyaikaiset verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmät toimivat erittäin tiiviisti vuorovaiku-

tussuhteessa toisiinsa ja käyttäjiin nähden. Olemassa olevan verkoston hyväksikäyttöä 

voidaan tehostaa ja uuden verkon ylimitoittamista voidaan välttää, kun verkostosta kerä-

tään enemmän tilaa koskevia tietoja ja kehittämällä tiedon käsittelyjärjestelmiä. Lisäksi 

sähkönjakeluautomaation soveltaminen vaatii verkkotietojen hyvää käsittelytaitoa. (La-

kervi, 2008, s. 262) 

 

Verkostosuunnittelua Carunalle tuottaa urakoitsija tai vaihtoehtoisesti urakoitsijan suun-

nitteluun erikoistunut aliurakoitsija. Suunnittelija suorittaa sähköisten arvojen mitoituk-

sen ohjeistuksien ja standardien vaatimalla tavalla, jotta verkosto on turvallinen käyttää. 

Myös vanhan verkoston purku sisältyy olennaisesti verkostosuunnitelmaan. Carunan pro-
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jektipäällikkö ottaa kantaa tarvittaessa suunnitteluun ja tekee vielä valmiille verkosto-

suunnitelmalle tarkastuksen, jolla varmistetaan sähköisten arvojen täyttyminen. (Moisio, 

2017. Pitkänen, 2017)  

3.3.2 Maastosuunnittelu 

Vallitseva kehityssuunta sähkönjakeluverkkojen suunnittelussa on, että sama henkilö on 

vastuussa sekä verkosto- ja maastosuunnittelusta. Tällöin sama suunnittelija on perehty-

nyt jo verkostosuunnittelussa suunniteltavaan alueeseen, jonka pohjalta maastosuunnitte-

lua on hyvä lähteä toteuttamaan. Yksinkertaistettuna maastosuunnittelun tehtävä on si-

joittaa suunniteltu verkosto maastoon verkostosuunnittelun jälkeen. Maastosuunnittelijan 

työtehtävän luonne on viime vuosina muuttunut, sillä maakaapeli perusteinen rakennus-

tapa on syrjäyttänyt perinteiset ilmajohdot johtuen sähkömarkkinalain vaatimista sähkön-

toimitusvarmuusvaatimuksista. Sama suunnittelija vastaa myös Carunan urakoitsijoilla 

usein sekä verkosto- että maastosuunnittelusta. Seuraavaksi on esitetty maastosuunnitte-

luun kuuluvat työtehtävät. (Moisio, 2017. Sillanpää, 2017. Hirvonen, 2017) 

 

Maakaapeleiden tarkan reitin määrittäminen ja muuntamoiden sekä kompensointikelojen 

paikan valinta on luonteenomaisia tehtäviä maastosuunnitteluvaiheessa. Sijainnin valin-

taan vaikuttaa etenkin suunniteltavan alueen maasto, joten maastosuunnittelijan tulee 

käydä paikan päällä arvioimassa esimerkiksi mahdolliset kaapelireitit, muuntamoiden 

paikat sekä kaapelien pylväsnousuihin sopivat pylväät. Kompensointikelojen tapauksessa 

paikan löytäminen on muita hankalampaa sen aiheuttaman meluhaitan takia. Vaihtoeh-

toja sijoituksia varten on hyvä olla muutama, sillä komponenttien sijoituslupia ei aina 

saada kyseiseen paikkaan. Yleisesti kaapelireittiä ja muuntamoiden sijaintia arvioidessa 

kannattaa välttää kalliota ja kivisiä alueita, jotta maanrakennustyöt sujuisivat ongelmitta. 

Tietenkään kaikkea maaperästä löytyvää ei voida ennustaa, mutta hyvä maastosuunnittelu 

auttaa varautumaan yllätyksiin. Maastosuunnitelman toteuttavuus on lisäksi erittäin olen-

nainen tekijä, joka tulee huomioida suunnittelussa. (Lakervi 2008, s. 64. Moisio, 2017. 

Sillanpää, 2017. Hirvonen, 2017) 

 

Lopullista sijoituspäätöstä ei kuitenkaan voida tehdä pelkkien maastohavaintojen perus-

teella, kuten edellä todettiin, sillä verkostoa ollaan sijoittamassa kymmeniksi vuosiksi 

muiden maille. Maanomistajilta tulee saada sijoituslupa verkostokomponenteille. Suun-

nittelijan tehtäviin kuuluukin maastosuunnittelun yhteydessä hoitaa myös maankäyttöön 
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liittyvät sopimukset, luvat ja selvitykset yksityisten maanomistajien, kuntien ja valtion 

kanssa. Kuten edellä todettiin, niin sijoitusluvat ei ole itsestäänselvyys, sillä maanomis-

tajalla voi olla omia suunnitelmia tontilleen ja kunnat ei toivo ahtaisiin keskustoihin tilaa 

vieviä verkostokomponentteja. Edellisten lisäksi suunnittelijoiden tulee tehdä yhteistyötä 

verkko-operaattorien kanssa, mikäli heillä on investointeja samalla alueella. Lopulliseen 

verkostokomponenttien sijoituspaikkaan vaikuttaa siis useita tekijöitä. Lopullisen maas-

tosuunnitelman hyväksyy vielä Carunan projekti-päällikkö. (Lakervi 2008, s. 64. Moisio, 

2017. Sillanpää, 2017. Hirvonen, 2017. Pitkänen, 2017) 

3.3.3 Rakenne- ja työsuunnittelu 

Seuraava suunnittelun vaihe on rakennesuunnittelu, jonka tuloksena saadaan tekniset pii-

rustukset sekä tarvikeluettelo tarvikkeiden tilausta ja toimittamista varten. Tekniset pii-

rustukset käsittää suunnittelijan tuottamat tarkemmat kuvat rakennettavasta reitistä sekä 

yksityiskohtaiset asennusohjeet eri verkostokomponenteille, jotka puolestaan urakoitsijan 

projektipäällikkö hankkii sähköasentajille ja maanrakentajille. (Lakervi 2008, s. 64. 

Koivu, 2017)  

 

Työsuunnittelu on viimeinen vaihe ennen rakentamisen aloittamista. Investoinnin toteut-

tamiseen tarvittavat henkilö- ja työvälineresurssit sekä työn aikataulutus määritetään työ-

suunnittelussa. Suunnitelmasta selviää suunnittelulaskennalla tai muilla tavoin suunnitel-

maan liitetyt työt ja tarvikkeet. Tarvike- ja työluettelosta saadaan listaus kaikista suunni-

telman tarvikkeista ja kokonaistyömääristä, jotka voidaan siirtää suoraan materiaalinhal-

lintajärjestelmään. Resurssien hankintaan vaikuttaa oleellisesti rakennettavan verkoston 

laajuus sekä käytettävät rakenteet. Materiaalitilauksia tehtäessä on hyvä huomioida, ettei 

kaikkia komponentteja tarvita projektin alussa, joten tilaukset tulee ajoittaa niin, ettei va-

rastojen kapasiteetti ylity. Tilaaja usein antaa määräajan, jolloin rakennettavan verkoston 

tulee olla käyttöönotettu, mutta projektin sisäinen aikataulutus ja työvaiheiden järjestyk-

sen määritys tulee tehdä tilaajan määräajan saavuttamiseksi. Tästä vaiheesta vastaa ura-

koitsijan projektipäällikkö. (Lakervi 2008, s. 64, 266, 271-272. Norrgård, 2017)  
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3.4 Rakentaminen 

Edellisissä kappaleissa on huomioitu moneen kertaan, että sähkömarkkinalain sähköntoi-

mitusvarmuusvaatimukset ovat muuttaneet sähkönjakeluverkkojen suunnittelun luon-

netta. Luontevasti näin on käynyt myös rakentamisen puolella, sillä ilmajohdoista on siir-

rytty pitkälti maakaapeleihin. Maakaapeleita on rakennettu myös aiemmin, mutta ei kos-

kaan tällä volyymilla, mikä on johtanut uusien maanrakennusyritysten tuloon toimialalle. 

Samalla sähköasentajien työt ilmajohtojen parissa ovat vähentyneet huomattavasti. Caru-

nan sopimuskumppani voi toteuttaa rakentamisen haluamallaan tavalla, mutta pääsään-

töisesti pääurakoitsija tekee itse sähköasennukset ja maanrakennuksesta vastuussa on 

usein urakoitsijan aliurakoitsija.  

 

Carunalla rakennushankkeiden päivittäisestä toteutuksen seurannasta vastaa pitkälti Ca-

runan projektipäällikkö. Kappaleissa 3.4.1 ja 3.4.2 tuotiin esille Carunan projektipäälli-

kön osuus suunnittelussa ja sen lisäksi projektipäällikön toimenkuvaan kuuluu rakenta-

misvaiheen seuranta ja poikkeamiin reagoiminen. Poikkeamilla tarkoitetaan tässä yhtey-

dessä rakentamisessa vastaan tulleita odottamattomia vaikeuksia, jotka vaikuttavat suun-

nitelmaan, aikatauluun tai kustannuksiin. Seuranta tapahtuu pääasiassa tietojärjestelmien 

kautta, mutta tarvittaessa myös työmaalla. Työmaalla Carunaa kuitenkin useammin edus-

taa palveluntarjoajan valvoja, joka hoitaa seurantaa Carunan ohjeiden mukaan. Kyseiset 

projektivalvojat toimivat rakentamisen aikana työturvallisuuskoordinaattoreina ja osallis-

tuvat työmaakokouksiin sekä suorittavat työmaalla kappaleessa 2.4 esitettyjä turvalli-

suus- ja laatutarkastuksia. Valvojien pääasiallinen tehtävä on huolehtia työmaan turvalli-

suudesta, mutta sen lisäksi he toimivat linkkinä työmaan ja Carunan välillä. (Pitkänen, 

2017. Manninen, 2017) 

 

Urakoitsijan projektipäällikkö on rakennusvaiheessa erittäin olennaisessa asemassa, jotta 

rakentaminen edistyy sujuvasti ja pysyy tavoitteissa. Rakentamisen aikana urakoitsijan 

projektipäällikkö koordinoi työmaaryhmien liikkeitä ja tarvittaessa ottaa tarkemmin kan-

taa työvaiheiden suorittamiseen. Työmaakäyntien aikana projektipäällikkö tarkastaa esi-

merkiksi liikennejärjestelyjen, työturvallisuuden ja rakentamisen toteutumista, jotka ovat 

keskeisiä projektipäällikön työtehtäviä. Suunnitelmat voivat muuttua rakentamisen ai-
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kana tai vaihtoehtoisesti rakentaminen poikkeaa suunnitelmista ja muutosten välittämi-

nen suunnitteluun tai rakentajille on projektipäällikön vastuulla. (Koivu, 2017. Norrgård, 

2017. Perälä, 2017) 

 

Sähkönjakeluverkkojen rakentaminen on nykyisin maanrakentajien ja sähköasentajien 

yhteistyötä. Yksinkertaistettuna työnjako toimii niin, että maanrakentajat suorittavat 

edellä kaivuut, verkostokomponenttien asentamisen paikalleen sekä pylväiden pystytyk-

set edellä. Sähköasentajat tekevät kytkennät jälkikäteen. Käytännössä molempien tehtä-

vät ovat huomattavasti moninaisempia. Maanrakentajat kaivavat kaapeliojat, puisto-

muuntamoiden ja jakokaappien pohjat maastosuunnitelman mukaan. Puistomuuntamoi-

den ja jakokaappien tapauksessa pohjatyöt vaativat kaivuun lisäksi maadoituksen, sala-

ojien asennuksen ja laitteen noston paikoilleen. Kaapeliojat kaivetaan tarvittavaan syvyy-

teen, jonka jälkeen kaapeli lasketaan pohjalle ja oja peitetään lukuun ottamatta kaapeli-

jatkoksien paikkoja, jotka peitetään myöhemmin. Kaivuun peitossa tulee huomioida va-

roitusnauhat, laitteen asennuskorko sekä mahdolliset auki jätettävät kaivannot kaapelin 

kytkemistä varten. Usein maaperästä löytyy esteitä, mitkä tuovat muutoksia suunnitel-

maan ja rakentamiseen. Kuvassa 3.4 nähdään esimerkki kaapelikaivuun yhteydessä pal-

jastuneesta kalliosta. (Perälä, 2017)  

 

 

Kuva 3.4 Kaapelireitin kaivuun aikana esiin tullut kallio. 
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Toisinaan maanrakentajien vastuulla on edellisten lisäksi pylväiden asennus ja vanhojen 

ilmalinjojen purku. Pylväiden upotuksen yhteydessä on syytä huomioida upotussyvyys 

sekä kaivuutäytöt. Vanhat ilmalinjat puretaan nostamalla pylväät maasta ja kaatamalla 

nämä. Kaadetutuista pylväistä on mutkatonta irrottaa johtimet, orret ja muut komponentit. 

Ennen ilmalinjojen purkua sähköasentajat kytkevät purettavat ilmalinjat jännitteettömiksi 

päättämällä kyseiset ilmalinjat ja tiputtamalla linjat alas pylväältä. Purkujen jälkeen pyl-

väiden kuopat täytetään.  

 

Maanrakentamisen ollessa siinä pisteessä, että sähköasentajilla on kytkettävää, niin säh-

köasentajat saavat ilmoituksen kytkettävistä kohteista. Sähköasentajien tehtäviin kuuluu 

kaapelijatkoksien asentaminen, päätteiden asentaminen kaapeleihin ja pylväisiin sekä 

kaikki kytkennät muuntamoilla ja jakokaapeilla maadoituksista ja kytkimistä lähtien. 

Kytkentöjen lisäksi sähköasentajat kiinnittävät kaapelit kiinnityskiskoihin ja pylväisiin 

sekä harustavat jäljelle jäävät pylväät. Sähköasentajien työtehtävien jälkeen maanraken-

tajat palaavat ja viimeistelevät maanrakennuksen. Edellisten työtehtävien lisäksi sähkö-

asentajat konsultoivat maanrakentajia tarvittaessa pylväiden pystytyksessä, kaivuissa 

sekä nostoissa. (Henriksson, 2017. Norrgård, 2017. Perälä, 2017) 

3.5 Dokumentointi 

Rakennushankkeen seuraava vaihe on dokumentointi. Dokumentoinnin tavoitteena on 

siirtää verkkotietojärjestelmässä suunniteltu verkko tietokantaan virheettömänä ja sisäl-

täen kaikki halutut komponenttien tiedot. Tietokanta sisältää verkkoyhtiöiden verkko-

omaisuuden, joten sen ylläpito ja ajantasaisuus on tärkeää. EVn valvontamenetelmä si-

sältää kohtuullisen tuoton ja toteutuneen oikaistun tuloksen, joiden erotuksesta selviää 

onko verkkoyhtiön talous yli- vai alijäämäinen. Tietokannan verkko-omaisuuden avulla 

voidaan laskea jälleenhankinta-arvo (JHA), joka puolestaan vaikuttaa verkkoyhtiön koh-

tuulliseen tuottoon (Energiavirasto, 2015, s. 6, 32). Tämän takia dokumentoinnin tavoit-

teiden saavuttaminen on hyvin oleellista.  

 

Dokumentoinnissa erittäin keskeinen työkalu on verkkotietojärjestelmä, joka on ominai-

suuksiltaan laaja ja monipuolinen tietojärjestelmä. Ne toimivat tietopankkeina ja verkko-

tietojen dokumentointiympäristönä sekä sisältävät monitahoisia suunnittelujärjestelmiä. 
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Verkkotietojärjestelmien monipuolisuuden vuoksi useat tahot käyttävät ohjelmaa päivit-

täin. Useiden ominaisuuksien vuoksi verkkotietojärjestelmän tulee olla linkitetty muihin 

verkkoyhtiön järjestelmiin. Kuvassa 3.5 on esitetty verkkotietojärjestelmän yhteydet mui-

hin järjestelmiin. Näistä asiakastietojärjestelmä sisältää tietoja liittymistä, asiakkaista ja 

niiden kulutuksesta. Käytönvalvontajärjestelmä käsittää tilatiedot kytkinlaitteille ja mit-

taustiedot sähköasemien lähdöistä ja kiskoston virroista ja jännitteistä. Materiaalitietojär-

jestelmä sisältää eri tarvikkeiden tiedot ja puolestaan töiden perustiedot ja arvioidut kus-

tannustiedot löytyvät taloustietojärjestelmästä. Taustakartat saadaan esimerkiksi maan-

mittauslaitoksen tai kaupunkien karttajärjestelmistä. (Lakervi, 2008, s. 265-266) 

 

 

Kuva 3.5 Verkkotietojärjestelmän linkittyminen muihin verkkoyhtiön järjestelmiin. (Lakervi, 

2008, s. 267) 

 

Verkkotietojärjestelmä mahdollistaa toimivan ja havainnollistavan verkoston ja laitetie-

tojen käyttöliittymän erilaisille suunnittelu- ja dokumentointisovelluksille yleissuunnitte-

lun, verkostosuunnittelun, rakentamisen, dokumentoinnin, käytön ja kunnossapidon tu-

eksi. Lisäksi sen tarkoitus on tukea karttojen ja kaavioiden laadintaa sekä toimia perus-

tana verkostolaskentaohjelmien verkkomalleille. Edellisten lisäksi verkkotietojärjestel-

miä käytetään hyväksi myös suunnitelman dokumentoinnissa. Valmiista suunnitelmakar-

tasta voidaan nähdä uudet tulevat johtimet, johdinvaihdot ja vanhat purettavat johdot. 

(Lakervi, 2008, s. 266, 271-272) 
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Carunan dokumentointiprosessi uuden verkoston käyttöönotossa alkaa, kun kytkennän-

suunnittelija lähettää masterointipyynnön dokumentointiin. Masteroinnilla tässä yhtey-

dessä tarkoitetaan dokumentoidun verkoston viemistä tietokantaan. Masterointipyynnön 

tulee sisältää tulevasta käyttöönotosta yksityiskohtainen selitys ja käyttöönoton ajan-

kohta. Masterointipyyntöä ennen urakoitsijan projektipäällikkö on informoinut urakoitsi-

jan dokumentoijaa tulevasta käyttöönotosta. Urakoitsijan dokumentoija tarvitsee projek-

tipäälliköltä tiedon verkostonosasta, mikä otetaan käyttöön ja milloin, komponenttien tar-

kemmat tiedot sekä rakennusvaiheen jälkeiset loppukuvat. Näiden perusteella dokumen-

toija täydentää verkkotietojärjestelmään halutun käyttöönoton komponenttien tiedot ja 

varmistaa verkon topologian asianmukaisuuden. (Jokipii, 2017) 

 

Carunan dokumentointi tarkastaa verkkotietojärjestelmän suunnitelman ja masterointi-

pyynnön kuvauksen vastaavuuden, jotta tietokantaan päätyy ainoastaan kyseisen käyt-

töönoton komponentit. Tämän jälkeen tulee tarkastaa verkon topologia, joka sisältää 

muun muassa kaapeleiden ja ilmajohtojen kytkeytymisen. Edelliset kaksi vaihetta ovat 

erittäin merkittäviä, sillä tietokantaan dokumentoitu verkosto siirtyy käytöntukijärjestel-

mään, jossa kytkennänsuunnittelu tapahtuu. Mikäli dokumentoitu verkosto siirtyy käy-

töntukijärjestelmään virheellisenä, niin se voi viivästyttää kytkennänsuunnittelua ja siten 

verkoston käyttöönottoa. Viimeisenä tulee tarkastaa komponenteilta vaaditut tiedot, ku-

ten komponenttien rakenteet. Tämän jälkeen uusi verkosto voidaan viedä tietokantaan. 

Etupainotteista masterointia ei ole kannattavaa tehdä kovin aikaisin ennen verkoston 

käyttöönottoa, sillä käyttöönotot voivat siirtyä myöhempään ajankohtaan. Lisäksi mah-

dollisten myrskyjen iskiessä ylimääräiset komponentit käytöntukijärjestelmässä hanka-

loittavat verkon tilan hahmottamista ja siten korjaustöitä. 

 

Projektin lopussa masteroidaan vielä loppudokumentointi, joka pitää sisällään verkosto-

komponenttien loput tiedot sekä pienet muutokset, jotka ovat tapahtuneet verkoston ra-

kentamisen aikana. Näiden lisäksi loppudokumentointi sisältää projektin valmiin työn 

tarkastuksissa havaitut dokumentointi puutteet. Edellisistä syistä johtuen loppudokumen-

tointi on erittäin oleellinen osa projektin dokumentointia, jotta verkkoyhtiön verkosto-

omaisuus on ajantasalla. 
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3.6 Käyttöönotto 

Uuden verkoston käyttöönotto on osa verkon käyttöprosessia. Verkon käyttötoiminnan 

tarkoitus on huolehtia lyhyellä aikajänteellä sähkön laadusta, turvallisuudesta, asiakas-

palvelusta ja taloudellisuudesta. Lyhyellä aikajänteellä tarkoitetaan tässä tapauksessa se-

kunneista muutamaan kuukauteen. Erityisesti käyttötoiminnan vastuulla on turvallisuus 

ja käyttövarmuus, joiden tulee toimia taloudellisuusvaatimusten puitteissa. Käyttötoimin-

nan voidaankin nähdä olevan kokonaisuudessaan monitahoinen optimointiprosessi, joka 

pyrkii kohti kustannustehokkuutta kuvan 3.6 mukaisesti. (Lakervi, 2008, s. 231) 

 

 

Kuva 3.6 Käyttötoiminnan päätavoitteet ja näiden väliset riippuvuudet. (Lakervi, 2008, s. 231) 

 

Käyttötoimintaa toteutetaan yleensä verkkoyhtiön valvomosta käsin. Käytönjohtaja vas-

taa kaikesta verkkoyhtiön käyttötoiminnasta. Käyttötoimintojen suorittamisessa on suuri 

vastuu työ- ja sähköturvallisuuden toteutumisesta. Esimerkiksi maastossa tehtäviin kyt-

kentätoimenpiteisiin on saatava aina lupa valvomosta. Verkoston kehittämisellä ja yllä-

pitämisellä on käyttötoimintaan monitahoinen yhteys ja vaikutus, sillä esimerkiksi käyt-

tötoimintojen suorittamista helpottaa erilaiset verkko- ja verkostoautomaatioinvestoinnit. 

(Lakervi, 2008, s. 231) 

 

Uuden verkoston käyttöönotto kuuluu käyttötoimintojen suunnittelun piiriin ja kytken-

nänsuunnittelu on tärkeä vaihe käyttöönotossa, jotta uuden verkoston käyttöönotto sujuu 

ilman häiriöitä ja turvallisesti. Toisin sanoen käytönsuunnittelussa varmistetaan sähkö-

verkon turvallinen käyttö ja minimoidaan sähkönjakelun keskeytykset asiakkaille. Caru-

nan käyttöönottoprosessi on esitetty yksinkertaistettuna kuvassa 3.7, josta nähdään tär-
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keimmät KJ-verkon käyttöönoton työvaiheet. PJ-verkon käyttöönottoprosessi eroaa edel-

lisestä hieman, mutta on pääpiirteittäin sama. Kuvan 3.7 jälkeen työvaiheet on avattu tar-

kemmin. (Caruna B, 2017. Caruna D, 2016) 

 

 

Kuva 3.7 Carunan yksinkertaistettu käyttöönottoprosessi työvaiheineen. (Caruna B, 2017) 

 

Ennen kuin verkkotietojärjestelmään dokumentoitu uusi käyttöönotettava verkosto on 

siirtynyt käytöntukijärjestelmään, on kytkennänsuunnittelu aloitettu jo aiemmin. Kytken-

nänsuunnittelu käynnistyy, kun kytkennänsuunnittelija tekee alustavan kytkentäpyynnön. 

Sen tulee sisältää vähintään haluttu käyttöönottoajankohta ja kytkennänsuunnittelijan tie-

dot. Carunan kytkennänsuunnittelija tarkastaa alustavan kytkentäpyynnön aikataulun ja 

hyväksyy sen tai tarvittaessa siirtää toiseen ajankohtaan päällekkäisyyksien vuoksi. Tä-

män jälkeen kytkentäpyyntö lähetetään Carunan dokumentointiin, jonka prosessi on esi-

tetty edellisessä kappaleessa 3.5. Kytkentäpyyntöön tulee tässä vaiheessa liittää yksityis-

kohtaiset tiedot käyttöönotosta. (Caruna B, 2017) 

 

Uuden verkoston masteroinnin jälkeen verkosto siirtyy käytöntukijärjestelmään, jonka 

jälkeen varsinainen kytkennänsuunnittelu voidaan aloittaa. Kytkennänsuunnittelussa tu-

lee ottaa huomioon verkon kytkentätilanne käyttöönoton aikana, sillä se voi vaikuttaa 

oleellisesti kytkentäsuunnitelmaan. Verkossa voi olla samanaikaisia kytkentöjä, poik-

keuskytkentätilanne tai muista töistä johtuva työkuorma valvomossa. Myös verkon kuor-

mitus ennen ja jälkeen käyttöönoton tulee huomioida, jottei sähkönlaatu kärsi eikä jännit-

teen alenema tipu ohjearvojen alle. Varsinkin talvisin, jolloin kuormat ovat suurempia, 
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tästä huolehtiminen on oleellista. Käyttöönoton ajaksi täytyy asettaa väliaikaiset suojaus-

asettelut, jonka lisäksi mahdollisen poikkeuskytkentätilan suojausasettelut tulee huomi-

oida. Käyttöönoton ajaksi tärkeää on rajata keskeytyksen laajuus sekä kesto, johon voi-

daan vaikuttaa hyödyntämällä rengasyhteyksiä, jännitetyötä, PJ-verkon varayhteyksiä 

sekä varavoimaa. Keskeytyksen rajaukseen vaikuttaa osaltaan avattavien erottimien kat-

kaisukyky sekä toimimattomat erottimet. Mikäli keskeytyksen piirissä on suurkulutusta, 

niin on hyvä sopia asiakkaan kanssa katkon ajankohdasta. Keskeytyksen aikana on lisäksi 

mahdollisuus suorittaa akuutteja kunnossapidon töitä, joiden mahdollisuus tulee tarkas-

taa. Valmis kytkentäsuunnitelma koostuu käyttöönoton vaatimista toimenpiteistä, jotka 

on esitetty selkeästi ja kronologisessa järjestyksessä. Kytkentäsuunnitelman vaiheet on 

esitetty myöhemmin kappaleessa käyttöönoton toteutuksen yhteydessä. (Caruna D, 2016. 

Lamberg, 2017) 

 

Kuvan 3.7 mukaisesti valmiin kytkentäsuunnitelman jälkeen katkoalueella oleville asiak-

kaille tulee ilmoittaa keskeytyksestä. Katkokorttien lähetyksestä vastaa urakoitsijan pro-

jektipäällikkö. Katkokorttien lähetyksen jälkeen kytkentäsuunnitelma jaetaan kaikille asi-

anomaisille, kuten käyttöönoton tekevälle työryhmälle ja valvomon operaattoreille. Vielä 

ennen käyttöönottoa operaattori tarkastaa kytkentäsuunnitelman toimivuuden ja sähkö-

turvallisuuden. Kytkentäsuunnitelma voidaan hylätä, mikäli ohjelmasta puuttuu olennai-

nen kohta tai toimenpiteet on väärässä järjestyksessä. Muita syitä on verkon muuttunut 

tila esimerkiksi vian tai korvaustilanteen takia tai ohjelmassa on tarkoitus käyttää rikki-

näisiä erottimia. (Caruna B, 2017. Koskinen, 2017. Lamberg, 2017) 

 

Sovittu käyttöönotto tapahtuu noudattaen kytkentäohjelman vaiheita tiiviissä yhteistyössä 

työryhmän ja valvomon kesken, jotta kytkennät tapahtuvat turvallisesti. Käyttöönotto-

suunnitelmassa ensimmäisenä mainitaan erotuskytkennät, jolla työalue saadaan jännit-

teettömäksi. Kytkennöissä kannattaa hyödyntää kauko-ohjattavia kytkinlaitteita mahdol-

lisuuksien mukaan. Kytkinlaitteet tulee samalla lukita ja merkitä kytkimelle käyttökielto. 

Näillä toimenpiteillä voidaan varmistua siitä, ettei työaluetta kytketä vahingossa jännit-

teiseksi. Seuraava vaihe on varmistaa työalueen jännitteettömyys. Jännitteettömyyden 

koestus tulee tarkastaa jokaisesta mahdollisesta syöttösuunnasta, joiden lisäksi tulee huo-

mioida takasyöttö, varavoima ja sähköntuotanto työalueella. Seuraavaksi kytkentäsuun-

nitelmassa on listattu työmaadoitus, jota ei tule koskaan tehdä ennen jännitteettömyyden 
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koestusta turvallisuuden takia. Päätyömaadoitus on tärkeää asentaa jokaiseen syöttösuun-

taan ja se yleensä toteutetaan sähköasemien, muuntamoiden tai kaukokäyttöerotinpistei-

den maadoituserottimia hyväksikäyttämällä. (Caruna C, 2017. Caruna D, 2016) 

 

Käyttöönottoon liittyvien valmistelujen jälkeen valvomo antaa työnvalmisteluluvan työ-

ryhmälle, joka merkitsee käyttötoiminnan muuttumista sähkötyöksi, jolloin vastuu siirtyy 

työnsuorituksesta vastaavalle henkilölle. Ennen töiden käynnistämistä on hyvä varmistaa 

vielä työalueen jännitteettömyys ja tilanteen mukaan asennettava lisätyömaadoitus. Työ-

ryhmä suorittaa käyttöönoton vaatimat kytkennät ja mittaukset valvomon luvalla, jonka 

jälkeen uusi verkosto vaiheistetaan osaksi olemassa olevaa verkkoa. Lisätyömaadoitukset 

poistetaan ja tämän jälkeen valvomolle annetaan käyttöönottolupa, jolloin sähkötyö 

muuttuu jälleen käyttötoiminnaksi ja vastuu palautuu takaisin valvomoon. Palautuskyt-

kentöihin liittyvät työt suoritetaan käänteisessä järjestyksessä kuin aloituskytkennöissä 

kuitenkin niin, että suunnittelu on tehty uusi verkosto huomioiden. (Caruna C, 2017. Ca-

runa D, 2016)  
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4. RAKENTAMISEN LAATU RAKENNUSHANKKEN ERI VAIHEISSA 

Suomen verkkoyhtiöt investoivat tällä hetkellä verkostoonsa suuria summia täyttääkseen 

sähköntoimitusvarmuusvaatimukset. Verkostokomponenteilla on pitkät teknilliset pito-

ajat, joten verkoston toivotaan myös kestävän pitkään. Taidokkaasti rakennettu verkko 

edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, joten rakentamisen laatua on tärkeää seu-

rata, kun Suomen jakeluverkko rakennetaan periaatteessa uudestaan. Uuden verkoston 

rakentamisen laatuun ei vaikuta pelkästään rakennusvaihe. Rakentamisen laatu voidaan 

jakaa neljään kategoriaan eli suunnittelun, tuotannon, asiakkaan havaitsemaan ja ympä-

ristön laatuun, kuten kappaleessa 2.3 esitettiin. Asiakkaan havaitsema laatu käytännössä 

määrittää tavoitteet suunnittelun ja tuotannon laadulle. Ympäristön laatu puolestaan mää-

rittää toimintaympäristön odotukset koko rakennushankkeelle. Rakentamisvaiheen laa-

tuun vaikuttaa olennaisesti myös suunnittelun laatu. 

 

Tässä kappaleessa esitetään yleisempiä puutteita toimintatavoissa rakennushankkeen eri 

vaiheissa, jotka vaikuttavat negatiivisesti rakentamisen laatuun. Syitä esiin tulleille puut-

teille nostetaan esiin ja niiden korjaamiseksi esitetään vaihtoehtoisia toimintatapoja. Ra-

kennushankkeen ympäristön laatu esitellään vain lyhyesti tässä työssä, sillä kyseessä on 

laaja aihekokonaisuus ja se ei vastaa työn muuta sisältöä. 

4.1 Suunnittelun laatu 

Suunnittelun laatu sähkönjakeluverkkojen rakennushankkeessa on olennaisessa asemassa 

virheiden välttämiseen rakennusvaiheessa. Yleissuunnittelun, hankinnan ja suunnittelun 

vaikutus laatuun tulee miettiä yksittäin sekä erikseen, kuvan 4.1 mukaisesti. Näissä kol-

messa vaiheessa hyvin suoritettu työ ennaltaehkäisee rakentamisvaiheessa vastaan tule-

vien ongelmien määrää ja vähentää virheitä. Alkuvaiheessa suunnittelua tehdyt virheet 

voivat kulkea huomaamatta suunnitteluprosessin läpi aiheuttaen lisähankaluuksia raken-

tamisessa. Nykyisin verkosto- ja maastosuunnittelua toteutetaan yhtäaikaisesti ja niiden 

välillä on paljon riippuvuussuhteita, jota kuvassa 4.1 kuvaa kaksisuuntainen nuoli. Palve-

luiden hankinnan ei suoraan voida katsoa olevan suunnittelua, mutta se tapahtuu yleis-

suunnittelun ja suunnittelun välimaastossa. Tuotteiden hankinta ei kuulu periaatteessa ra-

kennushankkeen prosessiin laisinkaan, joten kuvassa 4.1 se on esitetty erillisenä muusta 

prosessista. 
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Kuva 4.1 Suunnittelun laatuun vaikuttavat rakennushankkeen vaiheet. 

 

Kappaleessa 2.3.2 esitettiin tuotannonsuunnittelun teoriaa, jonka mukaan tuotannonsuun-

nittelulla rakennushankkeen tavoitteet ja vaatimukset ovat saavutettavissa. Tuotannon-

suunnittelu alkaa jo hankintavaiheen aikaan ja jatkuu suunnitelmien tarkastuksella sekä 

resurssien suunnittelulla, joten tietyssä määrin voidaan yleistää, että laadukas suunnittelu 

on myös laadukasta tuotannonsuunnittelua. 

4.1.1 Yleissuunnittelun vaikutukset laatuun 

Yleissuunnittelun tuottamia kehittämissuunnitelmia voidaan suunnitella jänniteportait-

tain tai vaihtoehtoisesti kerralla kaikki jänniteportaat, mikä riippuu yhtiön strategisista 

linjauksista. Jänniteportaittain suunniteltavat kehityssuunnitelmat lähtevät liikenteeseen 

hyvin suurella todennäköisyydellä keskijänniteverkosta johtuen saneerauksen nopeam-

masta vasteesta sähköntoimitusvarmuuteen. Pelkästään keskijänniteverkon kehittämis-

suunnitelmaa tehtäessä on kuitenkin erittäin tärkeää huomioida pienjänniteverkko. Ny-

kyinen jakeluverkko on pääosin rakennettu 1970- ja 1980-luvulla, jolloin pienjännitever-

kon kulutuksen painopiste on mahdollisesti ollut eri verrattuna nykyhetkeen. Muuntamon 

paikkoja suunniteltaessa tuleekin harkita onko vanhan muuntamon viereen järkevä raken-

taa uutta, jos pienjänniteverkon kulutusprofiili on muuttunut tai tulee muuttumaan tule-

vaisuudessa. Pienjänniteverkon perällä, missä voi esiintyä huonoa sähkönlaatua tai paljon 

jännitteenalenemaa voisi hyötyä muuntamon paikan uudelleensijoittamisesta. (Sillanpää, 

2017) 

 

Muuntamoiden sijoitusta pohdittaessa yleissuunnittelun on oleellista havainnoida sijoi-

tuspaikan maasto. Mikäli päädytään vaihtoehtoon, jossa muuntamon sijainti tulisi ole-

maan vanhan muuntamon vieressä, niin maasto tulisi tarkastaa käyttäen hyväksi erilaisia 

maastokarttoja ja kuvia paikan päältä. Syynä tähän on ilmajohtoverkon ja maakaapeliver-

kon rakentamisen erot. Esimerkiksi maakaapeleilla ei helposti päästä korkean kallion 

päälle tai kalliota ei välttämättä aina voida kiertää mutkattomasti toisin kuin ilmajohdoilla 
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(Sillanpää, 2017). Kallioiset alueet ovat yleisesti maakaapeliverkoissa hankala toteuttaa, 

mutta niiden havainnointi ilman maastokatselmusta ei kuitenkaan ole yksinkertaista. 

Yleissuunnittelusta tulisi olla näkyvyys kuntien kaavoitukseen. Keskeneräiset kaavoituk-

set alueilla, johon myös kehittämissuunnitelmat vaikuttavat voivat keskeyttää suunnitte-

lun myöhemmässä vaiheessa aiheuttaen näin turhaa työtä (Hirvonen, 2017). Muita maas-

tossa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi kansallispuistot. Keskeneräisten kaavoituk-

sien tapaan kehittämissuunnitelmassa kansallispuistoon sijoitettu verkosto tulee keskeyt-

tämään suunnittelun tai viimeistään rakentamisen.  

 

Verkkoyhtiön verkostostrategia ja muut strategiset linjaukset vaikuttavat yleissuunnitte-

luun olennaisesti, joten näiden dokumenttien tulee olla selkeästi tulkittavissa ilman risti-

riitaisuuksia. Tällöin voidaan varmistua siitä, että kehittämissuunnitelmilla on aina sama 

päämäärä, oli sitten kyseessä verkkoyhtiön oma tai ulkoisen palveluntuottajan yleissuun-

nittelija. Verkostostrategian yksi tärkeimmistä tiedoista on käytettävissä olevat rakenteet 

taajamissa ja haja-asutusalueilla. Käytettäviä rakenteita rajoittaa kuitenkin voimassa ole-

vat sopimukset komponenttitoimittajien kanssa, jonka takia rakenteita ei voi liian tark-

kaan spesifioida. (Moisio, 2017). Yleissuunnittelu ei ole vastuussa komponenttisopimus-

ten vaihtumisesta yleissuunnittelun jälkeen, mutta verkkoyhtiön viestiminen tästä suun-

nitteluun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on oleellista (Kangas, 2017). 

 

Yleissuunnittelu perustuu pitkälti olemassa olevan verkoston analysointiin kappaleen 3.1 

mukaan, joten nykyisen verkoston datan hyvä laatu on tärkeää. Käytöntukijärjestelmä 

tarjoaa keskeytystilastot sekä reaaliaikaisen sähköteknisen tilan ja verkkotietojärjestelmä 

puolestaan ikä- ja kunnossapitotiedot kuin myös laskennallisesti sähköteknisen tilan. 

Edellisistä datan laatua voidaan kyseenalaistaa lähinnä ikä- ja kunnossapitotiedoista, 

mutta todennäköisyys, että komponenttien tiedot ovat laajemmin puutteellisia, on kuiten-

kin hyvin pieni. (Kangas, 2017. Lakervi, 2008, s. 237, 267) 

 

Rakennettava verkosto siirtyy käyttöönoton jälkeen valvomon hallintaan, jotka huolehti-

vat verkoston päivittäisistä poikkeus- ja työkytkennöistä. Valvomolla on käytännön ko-

kemusta verkoston sähköteknisestä tilasta sekä kunnosta, jota välttämättä ei ole yleis-

suunnittelun tiedossa. Käytönsuunnittelijoiden ja operaattoreiden tulisikin päästä vaikut-

tamaan yleissuunnitelmiin verkoston käytettävyyden näkökulmasta. Valvomolla on esi-

merkiksi oma näkemys muuntamoista, jotka tulisi korvata pikaisella aikataululla. Vikojen 
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aiheuttamat keskeytyskustannukset voivat nopeasti nousta ohi erottimien lisäkustannus-

ten, jotka olisivat voineet rajata keskeytyksen huomattavasti pienemmälle alueelle. Säh-

köasemien välisten runkojohtimien mitoittaminen suuremmiksi poikkeuskytkentöjen ta-

kia olisi myös valvomon puolesta toivottavaa, mutta kannattavuutta tulee miettiä, mikäli 

poikkeuskytkentätilanne toistuu harvoin. Kaikkia valvomon toiveita ei voida toteuttaa 

johtuen usein kustannussyistä, mutta yleissuunnittelun ja valvomon välillä tulee olla kes-

kustelua ennen kuin kehittämissuunnitelmat lasketaan eteenpäin. (Kangas, 2017. Lam-

berg, 2017) 

 

Jakeluverkon rakennushankkeen suunnitelmille on luonteen omaista päivittyminen pro-

jektin edetessä. Tämä koskee oleellisesti myös yleissuunnitelmia, jotka siirtyvät tarkem-

paan analyysiin verkosto- ja maastosuunnitteluun ennen toteuttamista. Yleissuunnitelmat 

eivät saa siis olla kiven hakattuja. Erityisesti kaapelireitin ja muuntamoiden sijaintia lo-

pullisesti päätettäessä maastosuunnittelijoiden on tehtävä päätös maaston mukaan, eikä 

yleissuunnitelmaan perusteella. Kyseisen asian viestiminen ja painottaminen on eriarvoi-

sen tärkeää urakoitsijaketjussa suunnittelun laadun kannalta. (Kangas, 2017) 

4.1.2 Verkostosuunnittelun vaikutus laatuun 

Verkostosuunnitelma sisältää uuden verkoston sähköisen mitoituksen sekä vanhan ver-

koston purun määrittämisen verkkotietojärjestelmän suunnitelmaan niin, että reitit ja pai-

kat on likimäärin suunnittelijan tiedossa. Suunnitellun verkon dokumentointi oikeaoppi-

sesti verkkotietojärjestelmään on keskeistä verkostosuunnittelussa. Hyvin tehdyssä doku-

mentaatiossa verkostokomponentit ja kaapelireitit ovat sijoitettu sen hetkisen tiedon mu-

kaan ja verkoston kytkeytyminen on tehty huolella. Puutteellinen dokumentointi voi pa-

himmillaan paljastua vasta dokumentoinnin tai käyttöönoton yhteydessä. Rakentamisen 

helpottamiseksi suunnitelmakuviin tulee lisätä havainnollistavia kaapeliluetteloita, teks-

tilaatikoita, lähtönumeroita ja muita vastaavia lisäyksiä. Sähköasentajien ja maanraken-

tajien palaute suunnitelmamerkinnöistä tulee huomioida, sillä heitä varten merkintöjä lai-

tetaan suunnitelmiin. Kaikkia toiveita tuskin aina voidaan täyttää, mutta oleellisimmat 

merkintätavat tulisi yhtenäistää yhtiön sisällä. (Moisio, 2017. Piironen, 2017. Sillanpää, 

2017) 

 

Edellisessä kappaleessa 4.1.1 tuotiin esille, että yleissuunnitelmista tulee aina poiketa tar-

peen vaatiessa, mutta suurempia muutoksia tehdessä on hyvä hyväksyttää muutokset 
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yleissuunnittelussa. Kyseisiä suurempia muutoksia on esimerkiksi verkoston topologian 

muuttaminen tai kaapeleiden poikkipinnan pienentäminen. KJ-verkostoa suunniteltaessa 

tulee myös huomioida PJ-verkon kulutuspisteet, kuten edellisessä kappaleessa 4.1.1 to-

dettiin. Tällöin saadaan muuntamolle alustavasti järkevä paikka sähköisesti, mutta paikka 

tulee lopullisesti päättää vasta maastosuunnittelussa. Viitaten edelleen kappaleeseen 

4.1.1, verkostokomponenttien muuttuminen on olennaista huomioida verkostosuunnitte-

lussa. Esimerkiksi erottimien ja kaukokäyttöjen määrä muuntamossa vaikuttaa verkkoyh-

tiön rakennustavan toteutumiseen, joten suunnittelijan tulee olla tietoinen tästä, ettei ver-

kostoa suunnitella väärillä komponenteilla. (Moisio, 2017. Sillanpää, 2017.) 

 

Maakaapeliverkkopainotteinen rakentaminen on aiheuttanut epätoivotun ilmiön koke-

mattomilla suunnittelijoilla ilmajohtoverkkojen kanssa. Jäljelle jäävät ilmajohtolinjat tu-

lee usein harustaa uudelleen, joka on haastavaa kyseisille suunnittelijoille. Toinen pulma 

esiintyy ilmajohtoverkkojen rakentamisen työvaiheiden käsittämisessä. Esimerkiksi uu-

den kaapelin kytkeminen pylväällä ilmajohtoon on hankalaa, jos ilmajohtoja puretaan sa-

malla pylväällä. Tällöin kaapelin pylväspääte voidaan joutua kiinnittämään pylvääseen 

kahteen otteeseen. Verkkotietojärjestelmää käytettäessä suunnittelussa on lopputuloksen 

kannalta keskeistä, että alueen kaikki muutkin suunnitelmat ovat suunnittelijan nähtä-

vissä. Suunniteltavan verkoston suunnittelua edesauttaa kokonaisuuden hahmotus. Yksit-

täisestä pienemmästä suunnittelualueesta ei välttämättä saa selville kyseisen johtolähdön 

maasulkuvirran kompensoinnin toteutustapaa. Lisäksi toisten projektien aikataulun tun-

temus on välttämätöntä väliaikaisten pääteharusten rakentamisessa. (Henriksson, 2017. 

Hirvonen, 2017. Moisio, 2017.) 

 

Suunniteltavan verkoston tulee täyttää yleisesti ottaen verkkoyhtiön ohjeistuksien, lakien, 

asetuksien ja standardien vaatimukset. Suunnitteluohjeistukset ovat tärkeässä asemassa 

riippumatta tekeekö suunnittelun urakoitsija vai verkkoyhtiö (Moisio, 2017). Ohjeistuk-

sien määrästä voi olla useaa eri mielipidettä, mutta verkoston toteutustavan ohjeistus sekä 

yksityiskohtaisemmat ohjeistukset esimerkiksi verkoston suojaukseen, maadoitukseen ja 

kuormitettavuuteen ovat tarpeellisia. Kyseisissä ohjeistuksissa ei tulisi olla tulkinnanva-

raa ja näiden ymmärtävyyttä edesauttaa esimerkit normaali- ja poikkeustilanteissa (Hir-

vonen, 2017). Etenkin kokemattomille suunnittelijoille ohjeistukset ovat erittäin tärkeitä 

samoin kuin perusteellinen perehdytys kokeneen suunnittelijan toimesta (Sillanpää, 
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2017). Ohjeistuksien lisäksi verkkoyhtiön kannattaa miettiä tapoja kehittää suunnitteli-

joiden osaamista, johon erilliset koulutukset ovat oiva vaihtoehto. Ohjeistuksien ja kou-

lutuksien tärkein anti on yleistettynä verkkoyhtiön vaatimukset rakennettavalle verkos-

tolle. Verkkotietojärjestelmän suunnittelutyökalujen avulla näiden vaatimuksien täyttä-

minen on helppoa. 

 

Verkkoyhtiöt käyttävät usein urakoitsijoita suunnitelmien tuottamiseen, joilla on hyvä 

olla omia ohjeistuksia verkosto- ja maastosuunnitteluun. Urakoitsijan tulee kuitenkin 

huolehtia ettei ohjeistukset ole ristiriidassa verkkoyhtiön ohjeistuksien kanssa. Mikäli 

verkkoyhtiön ohjeistuksissa on tulkinnanvaraa, niin urakoitsijan kannattaa tehdä omia li-

säselvennyksiä verkkoyhtiön ohjeistuksiin, jotta suunnittelun taso ei vaihtele. Ohjeistuk-

siin olisi hyvä sisällyttää listaus yleisimmistä virheistä, jotta niitä osattaisiin välttää tule-

vaisuudessa. Urakoitsija voi käyttää suunnittelussa myös aliurakoitsijaa, jolloin ohjeis-

tuksien ristiriidattomuus tulee taas varmistaa. Ohjeistuksien hyväksyttäminen verkkoyh-

tiöllä on järkevä tapa varmistaa ohjeiden sisältö ja ristiriidattomuus. Uusien ja muuttunei-

den ohjeistuksien levittäminen urakoitsijaketjussa alaspäin on haasteellista ja vastuu on 

pääurakoitsijalla, joten pääurakoitsijalla tulisi olla hyvät viestintäkanavat. Verkkoyhtiön 

on hyvä muistaa myös itse viestiä pääurakoitsijoille ohjeistuksien muutoksista ja samalla 

muistuttaa ohjeistuksien jalkauttamisesta alaspäin. (Hirvonen, 2017. Sillanpää, 2017. Pe-

rälä, 2017) 

 

Verkostosuunnitelma on valmis vasta, kun maastosuunnittelun aikana tapahtuneet muu-

tokset on huomioitu verkostosuunnittelussa. Verkoston sähköinen mitoitus on hyvä var-

mistaa etenkin isojen muutosten jälkeen ja lisäksi maasulkuvirran kompensointilaitteet 

tulee aina mitoittaa uudestaan maastosuunnittelun muutosten jälkeen. Verkostosuunnitel-

masta vastaa yleensä yksi suunnittelija, jolloin suunnittelija voi tulla sokeaksi omalla 

suunnitelmalleen. Valmiin verkostosuunnitelman tarkastus toisen suunnittelijan toimesta 

onkin perusteltu tapa varmistaa sähköisten arvojen riittävyys. Mikäli sama suunnittelija 

tarkastaa usein tietyn suunnittelijan verkostosuunnitelmat, hän voi etukäteen jo tietää 

minkälaisissa paikoissa on puutteita (Hirvonen, 2017). Vaikka useampi suunnittelija on 

tarkastanut verkostosuunnitelman, niin verkkoyhtiön tulee tarkastaa suunnitelma joka ta-

pauksessa. Tarkastuksessa etusijalla on tarkastaa verkkoyhtiön vaatimuksien toteutumi-
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nen varsinkin, jos verkkoyhtiöllä ei ole tarkkoja suunnitteluohjeita (Pitkänen, 2017). Tar-

kastukseen olisi hyvä olla ohjeistus, jotta hyväksytyt suunnitelmat olisivat tasalaatuisia. 

Etenkin moniselitteisiä tilanteita varten olisi hyvä olla ohjeita.  

4.1.3 Maastosuunnittelun vaikutus laatuun 

Maastosuunnitteluun vaikuttaa eniten nimensä mukaisesti juurikin suunniteltavan koh-

teen maasto. Maaston lisäksi suunnitteluun vaikuttaa olemassa oleva verkko sekä toimijat 

kenen tontille ollaan verkostoa sijoittamassa. Yksinkertaistetusti onnistuneessa maasto-

suunnittelussa on aluksi huomioitu kaikki sijoitusmahdollisuudet, jonka jälkeen olemassa 

olevan verkoston ja tonttien omistajien aiheuttavien rajoitusten myötä valitaan paras mah-

dollinen ratkaisu. Toisin sanoen onnistuneessa maastosuunnittelussa ei tule noudattaa ke-

hittämis- tai verkostosuunnitelmaa.  

 

Maastokatselmuksissa kerätään kaikki suotuisat sijainnit kaapeleille ja verkostokom-

ponenteille yhteen. Muuntamoiden ja jakokaappien tapauksissa tulee aina tarkastaa sijoi-

tuspaikat, ettei laitetta olla sijoittamassa suoraan kallion päälle tai vaihtoehtoisesti kuopan 

pohjalle. Kallion päälle rakennettavien kohteiden kustannukset kasvavat huimasti ja puo-

lestaan kuopan pohjalle sijoitettavat laitteet puolestaan voivat täyttyä vedestä esimerkiksi 

tulvien johdosta ja aiheuttaa sähkönjakelunkeskeytyksiä. Kuvassa 4.2 näkyy jakokaapin 

kyseenalainen sijoitus pienen ojan pohjalle, mutta sen lisäksi kaappia ei ole upotettu riit-

tävästi. Kyseisissä sijoituksissa on tärkeää huomioida salaojitus kohteessa. Kaupunkimil-

jöössä suunniteltaessa muuntamoille on hankala löytää sijaintia tilanpuutteen takia, eikä 

kunnat välttämättä toivo muuntamorakennuksia keskustojen läheisyyteen. Näissä tapauk-

sissa kiinteistöihin sijoitettavat muuntamot voivat olla ainoa vaihtoehto. Kaapelireittien 

tarkastusta ei ole tarvetta suorittaa kokonaan, mikäli tiedetään maaston olevan peltoa tai 

vastaavaa, mutta muussa tapauksessa suositeltavaa. Laitteiden ja kaapelien sijoitusta mie-

tittäessä voidaan hyödyntää maaperätutkimuksia, esimerkiksi porauksia, jonka maasto-

suunnittelija voi itse tehdä maastokatselmuksen aikana. (Henriksson, 2017. Hirvonen, 

2017. Moisio, 2017. Sillanpää, 2017.) 
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Kuva 4.2 Ojan pohjalle sijoitettu jakokaappi. 

 

Maastokatselmuksissa tulee lisäksi tarkastaa jokainen pylväs mihin on tarkoitus tuoda 

kaapeli ja kytkeä olemassa olevaan ilmalinjaan. Pylväiden kunto on oleellista kaapelin 

asennuksen laadun ja rakenteen eliniän näkökulmasta katsottuna. Vanhoihin muunta-

mopylväihin on usein jäänyt jämiä vanhoista asennuksista, joka tulee myös huomioida 

maastosuunnittelussa. Kyseisiin pylväisiin voi olla hankala kiivetä tai lahoihin ei voida 

kiivetä laisinkaan, joka tuottaa hankaluuksia rakennusvaiheessa ja voi johtaa hyvien asen-

nustapojen vastaiseen asennukseen. Esimerkki lahosta pylväästä, johon on tuotu kaapeli, 

on esitetty kuvassa 4.3. Edellisessä kappaleessa 4.1.2 mainittiin pylväsnousuihin useasti 

kiinnitettävistä kaapelipäätteistä, joka aiheuttaa ylimääräistä työtä. Maastosuunnittelun 

aikana kyseiset pylväät tulisi tunnistaa ja estää turha työ. Muuntamot ovat painavia kom-

ponentteja, joten ne tulee nostaa paikalleen nosturilla. Nostotyön edellytykset tuleekin 

ottaa maastosuunnittelussa huomioon. Käytännössä tämä tarkoittaa sähkötyöturvallisuu-

den toteutumista niin, että nostot tapahtuvat kaukana jännitteisistä ilmalinjoista. Maape-

rän tulee olla myös tukeva muuntamon nostoa varten ja joskus voi olla aiheellista tehdä 

huoltotie muuntamolle, sillä rikkoutunut muuntaja täytyy myös pystyä vaihtamaan. (Hen-

riksson, 2017. Piiroinen, 2017) 
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Kuva 4.3 Laho pylväsnousu. 

 

Maastokatselmus tulisi myös tehdä yhdessä maanomistajien kanssa. Maanomistajat tun-

tevat usein parhaiten tonttinsa, joten heidän mielipidettään sijoituksesta kannattaa kuun-

nella. He tietävät esimerkiksi missä on pehmeä maa, tulvariski tai suunnitellut uudet ra-

kennukset, jotka vaikuttavat oleellisesti toteutukseen. Maastosuunnittelijan tulee kertoa 

tarkoin minkälaisesta ja kokoisesta laitteesta on kyse, jotta maanomistaja on täysin tietoi-

nen laitteen vaatimista pinta-alasta, sillä se vaikuttaa päätökseen. Rakentamisen näkökul-

masta maanomistajien kaikki ehdotukset ei ole toteutettavissa, joten maastosuunnitteli-

jalta vaaditaan sovittelevaa asennetta ja vaihtoehtoisia toteutustapoja. Mikäli vaihtoehtoi-

set toteutustavat eivät sovi maanomistajalle, niin kannattaa projektipäällikkö tai toinen 

suunnittelija pyytää työmaalle ja kysyä heidän mielipiteitään epäselvistä sijoituksista. 

Myös maanrakentajien kutsuminen tarvittaessa työmaalle on järkevää, sillä heidän näke-

mys vaikeista reiteistä ja paikoista on hyvä kuulla ennen maanrakentamisen aloittamista. 

Mitä useampi osapuoli on ratkomassa ongelmallista sijoitusta, päästään todennäköisim-

min kompromissiin, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Projektipäällikön tai toisen maasto-

suunnittelijan osallistuminen suunnitteluun voi tosin olla järkevää muutenkin kuin haas-

tavissa tilanteissa. Tällöin myös maastosuunnitelman toteutuskelpoisuus työmaalla on to-

dennäköistä. Tietenkään kaikkia haasteita varten ei kannata kustannuksien takia muita 

pyytää muita maastoon, mutta nykypäivän tekniikalla saadaan nopeasti siirrettyä kuvia 
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maastosta esimerkiksi pikaviesti- tai työnohjaussovelluksien avulla, mikä voi auttaa pää-

töksenteossa. (Hirvonen, 2017. Moisio, 2017. Sillanpää, 2017) 

 

Maastosuunnittelua tulisi pyrkiä välttämään talvella lumen aikaan. Lumi vaikeuttaa maas-

ton analysointia huomattavasti, kun kaapelireittiä tai muuntamon paikkoja ei voi nähdä. 

Maaperän tutkiminen poraamalla auttaa analysointia huomattavasti. Talven aikana tapah-

tuvaan maastosuunnitteluun on hyvä valmistautua, mikäli mahdollista. Esimerkiksi si-

jaintivaihtoehtoja on hyvä taltioida videolle sulan maan aikaan, jos tiedetään, että koh-

teesta tehdään suunnittelu talvella. Videota hyväksikäyttämällä saadaan yleiskuva maas-

tosta, joka parantaa suunnitelman laatua. Verkkotietojärjestelmän dokumentaation laatu 

vaikuttaa myös maastosuunnitteluun. Erityisesti pylväiden sijainnit tai dokumentaatiosta 

puuttuvat linjat voivat tuottaa hankaluuksia, mutta maastosuunnittelijan tulee tunnistaa 

kyseiset dokumentointipuutteet ja ottaa huomioon suunnittelussa. Kiire maastosuunnitte-

lun toteutuksessa johtaa usein huonolaatuiseen suunnitelmaan. Kiireessä maaston havain-

nointi jää vähemmälle, mikä korostuu etenkin talvella. Tällöin myös olemassa olevan do-

kumentaation puutteet voi jäädä huomaamatta. (Hirvonen, 2017) 

 

Kuten verkostosuunnittelussakin myös maastosuunnittelussakin ohjeistukset, perehdy-

tykset ja koulutukset ovat tärkeitä. Verkkoyhtiöltä tulisi vähintään löytyä vaatimukset 

maastosuunnittelun lopputulokselle, jotka urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden tulee täyt-

tää. Näiden lisäksi verkkoyhtiöllä kannattaa olla vaatimuksia maastossa toimimiseen ja 

asiakkaan kohtaamiseen. (Hirvonen, 2017. Sillanpää, 2017) 

 

Maastosuunnitelman toteutettavuuteen vaikuttaa sovittujen sijaintien lisäksi suunnitel-

man dokumentointi verkkotietojärjestelmään. Maastokatselmuksissa huomioidut asiat, 

jotka ovat relevantteja jakeluverkon rakentamisessa, tulisi merkitä suunnitelmakarttaan, 

jotta rakentajat osaavat huomioida kyseiset asiat. Näitä on esimerkiksi tavat teiden alituk-

set ja kaapelireitit, joissa tarvitaan todennäköisesti louhintaa. Hyvistä merkintätavoista 

kannattaa taas kuunnella sähköasentajia ja maanrakentajia, jotta parhaimmat tavat yhte-

näistettäisiin suunnittelijoille. Suunnitelman dokumentoinnissa tulee panostaa kaapeli-

reittien ja muiden laitteiden sijainnin täsmällisyyteen, jotta rakennetaan ennalta sovittui-

hin paikkoihin. Sijainnit tulee merkitä vielä erikseen merkkilipuilla maastoon, mutta asu-

tuksen vieressä on mahdollista, että lippuja siirrellään tai hävitetään. Liittymäkaapelien 

vaihdot on myös syytä dokumentoida tarkasti. Kaapelit tulee piirtää sinne mistä kaapeli 
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nousee talon seinustaa pitkin. Huolimattomasti keskelle seinää ikkunan alle dokumentoitu 

kaapeli johtaa huonoon asennustapaan, mikäli maanrakentajat ovat kokemattomia. (Hen-

riksson, 2017. Hirvonen, 2017. Piiroinen, 2017) 

 

Maastosuunnitelman kannattaa tarkastuttaa kokonaan vielä toisella suunnittelijalla. Toi-

sella suunnittelijalla on mahdollisuus kyseenalaistaa suunnitelman ratkaisuja ja tuoda 

vielä uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa rakentaminen. Tässä vaiheessa 

maastosuunnittelijan päätökset tulisi kuitenkin olla hyvin perusteltuja ja muutoksia tuskin 

tulee paljoa. Tarkastettu maastosuunnitelma toimitetaan verkkoyhtiölle vielä hyväksyttä-

väksi. Verkkoyhtiö voi haluta vielä muutoksia suunnitelmaan, joka voi hankaloittaa 

maastosuunnittelua, sillä sijoitusluvat ovat tässä vaiheessa yleensä haettu maanomista-

jilta. Käytännössä tästä koituu vain ylimääräistä työtä suunnitteluun. (Hirvonen, 2017) 

 

Työmaalle lähetettävät työkuvat on hyvä yhtenäistää työmiesten toiveiden mukaan, jotka 

voivat sisältää perinteisten reittikuvien lisäksi esimerkiksi koontikuvia purettavista kes-

kittimistä ja vaihdettavista pylväistä (Haapala, 2017). Yhtenäistetyt työkuvat edesauttavat 

rakentamisen sujuvuutta. Pitkän rakennusvaiheen aikana suunnitelmiin yleensä tulee 

muutoksia, joista viestiminen on oleellista. Muutoksia voi aiheuttaa muun muassa odot-

tamattomat maaperästä löytyneet ongelmat tai maanomistajien toivomat viime hetken 

muutokset. Muutoksien viestintäkanava on sovittava suunnittelijan, projektipäällikön ja 

työmiesten kesken ennen projektin aloitusta niin, että tieto muutoksista liikkuu takuuvar-

masti maastosta suunnitteluun tai loppudokumentointiin sekä projektipäällikölle. Loppu-

kuviin tehtäville muutoksille tulisi sopia säännöllinen toimitusväli, mutta suunnittelijan 

reagointia vaativat muutokset tulee ilmoittaa saman tien. Viestintäkanavan tulee myös 

toimia toiseen suuntaan, mikäli suunnittelussa tapahtuu muutoksia, jotka on saatava pi-

kaisesti työmaalle (Haapala, 2017). Yksittäinen reittimuutos voi aiheuttaa huomattavan 

määrän lisätöitä, joten prosessin tulee olla tarpeeksi notkea, jotta muutokset ovat mahdol-

lisia, mikä on haasteellista etenkin aliurakoitsijaketjussa. 

4.1.4 Rakenne- ja työsuunnittelun vaikutus laatuun 

Dokumenttien kokoaminen jakeluverkon rakentamista varten on rakennesuunnittelun 

päätehtävä. Kyseiset dokumentit käsittävät työkuvat ja asennusohjeet komponenteille. 

Työkuvat ovat suunnittelijoiden toimittamia, mutta projektipäällikön kannattaa tarkastaa 
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piirustukset, jotta kaikki sovitut työkuvat löytyvät ja ne on tehty sovittujen periaatteiden 

mukaan. Tarvittaessa tulee pyytää suunnittelijaa tekemään muutoksia. 

 

Verkkoyhtiön tulee asettaa vaatimukset miten verkostoa rakennetaan, mikä käytännössä 

tarkoittaa vähintäänkin viittauksia mihin verkostokomponenttien asennus tulee perustua. 

Asennus voi perustua laitetoimittajien ohjeistuksiin, verkkoyhtiön omiin ohjeistuksiin tai 

kolmansien osapuolien määrittämiin asennustapoihin niin kuitenkin, että standardien, la-

kien ja asetuksien vaatimukset täyttyvät. Oleellista on, että verkkoyhtiön vaatimukset 

täyttyvät rakennettavalle verkostolle, joten urakoitsijan kannattaa tehdä omia asennusoh-

jeita, johon on koottu olennaisimmat ohjeet (Koivu, 2017). Tällöin rakennettava verkosto 

tulee rakennettua suurella todennäköisyydellä vaatimukset täyttäen, mutta ohjeistuksissa 

ei saa olla ristiriitaisuuksia. Lisäksi on hyvä hyväksyttää ohjeistukset verkkoyhtiöllä. 

Asennusohjeiden päivitys on aikaa vievää, mutta itse päivittämällä ohjeet voi varmistua, 

että ne ovat standardien mukaiset.  

 

Nykyään työmiehillä on käytössä maastossa tekniikkaa, joka mahdollistaa työkuvien ja 

asennusohjeiden lukemisen älypuhelimesta tai taulutietokoneesta (Perälä, 2017). Perin-

teiset paperidokumentit kärsivät projektin aikana sään ja muiden olosuhteiden johdosta, 

joten sähköisten dokumenttien mahdollistaminen työryhmille kannattaa. Lisäksi muutok-

set suunnitelmissa päivittyvät sähköisesti reaaliajassa asentajille, mikä on suuri etu. Säh-

köisiin työkuviin on myös mahdollista tehdä muutokset, mitä rakentamisen aikana tulee. 

Mikäli asentajat ja maanrakentajat haluavat dokumentit paperisena, niin tämäkin toive 

tulee toteuttaa.  

 

Työsuunnittelussa projektipäällikkö resursoi rakentamiseen tarvittavat henkilöt ja työvä-

lineet sekä määrittää rakentamisen aikataulun. Rakentamisen eri vaiheiden aikataulu on 

tärkeää varmistaa riittäväksi, jotta käyttöönotot saadaan tehtyä, niin ettei rakentamisen 

laatu kärsi. Aikataulu ei kuitenkaan saa ylittää verkkoyhtiön asettamaa takarajaa. Henki-

löresursoinnissa on oleellista, että työmiehiä on riittävästi, jotta verkoston rakentaminen 

on mahdollista toteuttaa annetussa aikataulussa. Tarvittaessa projektipäälliköllä tulee olla 

mahdollisuus lisätä resursseja, jotta aikataulu ja laatu pitää. Kaikki rakentamisessa tarvit-

tavat työkalut, -koneet ja komponentit selvitetään työvälineresursoinnissa. Asiallisilla ja 

riittävillä työvälineillä luodaan edellytykset laadukkaaseen rakentamiseen. Käytännössä 
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työmaalta tulisi aina löytyä työvälineet rakentamisen suorittamiseksi. Työvälineiden yli-

määräinen ja turha odottelu aiheuttaa aikataulumuutoksia, jotka voivat johtaa kiireeseen 

ja sen kautta myös huonontuneeseen rakentamisen laatuun. (Koivu, 2017) 

4.1.5 Hankinnan vaikutus laatuun 

Hankinta ei suoranaisesti ole suunnittelua, mutta voidaan kuitenkin huomioida suunnitte-

lun laadussa. Kappaleessa 3.2 mainittiin, että hankintaa käytetään sekä palveluiden ja 

tuotteiden järjestämiseen. Palveluiden tarpeen määrittely on olennaista, jotta urakoitsi-

joilta voidaan vaatia verkkoyhtiön odotuksia verkoston toteuttamiseen liittyen. Raken-

nushankkeen koko ja toteutustapa ilmenee kehittämissuunnitelmista, joka on oleellista 

tietoa urakoitsijoille. Toivottu rakentamisen laatu on olennaista huomioida määrittelyssä. 

 

Rakennushankkeen toteutuksen kannalta palveluntoimittajan valinta on yksi tärkeim-

mistä vaiheista hankinnassa. Esivalintakriteereillä voidaan varmistaa, että ehdokkaat täyt-

tävät verkkoyhtiön vaatimukset päätoteuttajaksi. Kyseiset kriteerejä voi olla esimerkiksi 

referenssit vastaavista rakennushankkeista ja osoitus kattavasta laadunhallinnasta. Toi-

mittajan valinta prosessin edetessä kannattaa laittaa painoarvoa hinnan lisäksi laadulle. 

Laatupisteitä mietittäessä ehdokkailla tulee olla dokumentti, missä on määritelty yhtiön 

toimintatavat laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi. Dokumentin lisäksi laatupisteitä 

kannattaa antaa ehdokkaiden laatusitoumuksen perusteella. Laatusitoumuksessa ehdokas 

arvioi rakentamisen laatunsa tason ja sitoutuu toteuttamaan rakennushankkeen kyseisellä 

laatutasolla. Laatupisteitä ei tulisi antaa tietyn avainhenkilön kokemuksen perusteella, 

sillä ehdokkaiden on yksinkertaista rekrytoida organisaatioonsa henkilö, jolla saa hyvät 

laatupisteet. Pelkästään avainhenkilön rekrytointi ei tarkoita automaattisesti laadukasta 

toimintaa. Ehdokkaiden aikaisempi rakentamisen laatu on myös hyvä huomioida valintaa 

tehtäessä, sillä laatusitoumuksen luotettavuutta voi kyseenalaistaa, mikäli menneisyy-

dessä rakentamisen laatu on ollut merkittävästi heikompaa. Laatusitoumuksen tarkista-

minen rakennushankkeen päätteeksi tulee perustua totuudenmukaiseen dataan samoin 

kuin rakentamisen laatu historiassa. (Levävaara, 2017) 

 

Valitun palveluntoimittajan kanssa laaditaan rakennushanketta koskeva sopimus, joka on 

tärkeää määritellä yksiselitteisesti. Rakentamisen laadun näkökulmasta verkkoyhtiön 

vaatimukset laadulle tulee olla selkeitä ja sopimuksiin tulee kirjoittaa mihin dokument-
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teihin laatu perustuu. Sopimukseen on myös hyvä kirjata, että päätoteuttajan tulee suorit-

taa rakentamisen aikana oman työn tarkastuksia, jotka tulee olla tarvittaessa verkkoyhtiön 

tarkasteltavissa. Laatusitoumuksen hyvästä noudattamisesta verkkoyhtiö voi luvata talou-

dellista kompensaatiota tai vaihtoehtoisesti heikosta suorituksesta taloudellisia sanktioita. 

Tällöin urakoitsijalla olisi kannustin laadukkaan rakentamisen toteuttamiseen. (Levä-

vaara, 2017) 

 

Verkkoyhtiöllä on valvontavelvollisuus palvelunhankintasopimuksessa määritettyihin 

vaatimuksiin, sillä pelkkä sopimus ei takaa toiminnan sopimuksenmukaisuutta. Valvon-

taa kannattaa suorittaa valmiin työn poikkeamien valvontana sekä rakentamisen aikana 

toimituspuutteita havaittaessa. Käytännössä rakentamisen aikana tulee valvoa budjettia, 

aikataulua ja rakentamisen toteutusta. Valmiin työn tarkastuksissa puolestaan tulisi sys-

temaattisesti tarkastella rakentamisen lopputulosta. Näitä tullaan avaamaan tarkemmin 

kappaleessa 4.3. (Levävaara, 2017) 

 

Palveluntoimittajia tulee seurata ja arvioida jatkuvasti rakennushanketta ennen, aikana 

sekä jälkeen. Verkkoyhtiön ja palveluntarjoajien välillä tulee avointa kommunikointia, 

jotta palveluntarjoajat ovat ajan tasalla verkkoyhtiön tulevista rakennushankkeista. Tar-

kemmasta laaduntarkkailusta on myös hyvä viestiä ennakkoon, jotta palveluntarjoajat eh-

tivät sopeutumaan tähän. Kommunikoinnin lisäksi yhteistyötä tulee kehittää järjestämällä 

esimerkiksi tapaamisia, joissa voidaan keskustella ajankohtaisista sekä osapuolia askar-

ruttavista asioista. Laadukkaan työn jäljen korostus näissä tapaamisissa on olennaista, 

jotta laatuun liittyvät asenteet siirtyvät palveluntoimittajien organisaatioissa ylätasolle. 

Sieltä käsin laatuajattelua voidaan jakaa koko palveluntuottajan organisaatioon. Palve-

luntuottaja voi esittää myös palautetta tapaamisissa liittyen rakentamisen laadun valvon-

taan. Tapaamisissa tulisi myös tarkastaa miten palveluntuottajan organisaatioissa laadun-

hallintaan liittyvää dokumenttia on perehdytetty sisäisesti. Verkkoyhtiön kannattaa huo-

mioida saatu palaute ja sen myötä kehittää myös omaa toimintaansa. Palveluntoimittajan 

ja verkkoyhtiön välisen yhteistyön kehittämisen kannalta kannattaa miettiä myös palve-

luntoimittajan toiminnan auditointia. (Levävaara, 2017) 

 

Jakeluverkon verkostokomponenttien ja kaapeleiden hankinta käy saman prosessin läpi 

kuin palveluntoimittajat. Tuotteiden hankinta on kuitenkin erillään yksittäisestä raken-
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nushankkeen prosessista, sillä tuotteiden toimitussopimukset ovat monivuotuisia ja sa-

moja tuotteita käytetään jokaisella työmaalla. Tuotteiden hankinta käynnistyy tarpeen 

määrittelyllä, joka on oleellista onnistuneelle hankinnalle. Jokainen hankittava laite tulee 

spesifioida verkkoyhtiön tarpeiden mukaan. Laitteiden tulee tukea verkkoyhtiön raken-

nustapaa sekä niiden tulee yhteensopivia jo olemassa olevan verkoston kanssa. Myös lait-

teen haluttu tekninen käyttöikä tulee määrittää. Liian yksityiskohtaisia spesifikaatioista ei 

tule kuitenkaan tehdä, sillä tuotteen toteuttavuus on toimittajan vastuulla. Esimerkiksi 

laitteen käyttöolosuhteita määritettäessä riittää viittaus Suomen ilmastollisiin olosuhtei-

siin. Laitteen ei toivottuja ominaisuuksia on tärkeää korostaa, jotta menneisyydessä ha-

vaitut ongelmat voidaan välttää. Luonnollisesti laitteiden tulee täyttää oleelliset standar-

dit, lait ja asetukset, joista tulee olla dokumentit. Dokumenteista tulee nähdä, että vaaditut 

testit on läpäisty ja samoin testien tulokset. (Maunu, 2017) 

 

Laitetoimittajan valinnassa kannattaa myös hyväksikäyttää esivalintakriteereitä, joita voi 

olla esimerkiksi tarvittavan kapasiteetin osoitus. Jatkoon päässeiden toimittajien valin-

nassa tulee huomioida laatu samoin kuin palveluntoimittajien valinnassa tosin erilaisilla 

laatumittareilla. Laatupisteitä kannattaa jakaa esimerkiksi takuuajan sekä toimintamalli-

dokumentin perusteella. Pitkästä takuuajasta saisi luonnollisesti enemmän pisteitä, joten 

tuotteiden toimittajilta voi tiedustella halukkuutta pidentää takuuaikaa. Toimintamallido-

kumentissa toimittajan tulee kuvata miten yhteistyö toteutetaan verkkoyhtiön suuntaan, 

menettelytavat toimituksien hallinnassa sekä reklamaatioiden käsittelytavat. Verkkoyh-

tiön tulee pisteyttää dokumentti omien näkemyksiensä mukaan. Myös laatusitoumuksen 

toteuttaminen on mahdollista tuotteiden tapauksessa, mikä perustuisi reklamaatioiden 

määrään. Täten myös aikaisempi reklamaatioiden määrä kannattaa ottaa huomioon laatu-

pisteytyksessä. Suurempien verkkoyhtiöiden tapauksessa laatusitoumus ei välttämättä ole 

kannattavaa suurien volyymien takia. Kaikki toimittajat eivät pysty välttämättä vastaa-

maan kulutukseen, joten laatusitoumuksen käyttäminen on ristiriitaista. (Maunu, 2017) 

 

Laitetoimittajan valinnan jälkeen laaditaan sopimus sovituksi sopimuskaudeksi. Sopi-

mukseen tulee kirjata perustelut reklamaatiolle, kuten poikkeava laatu ja toimitusviiväs-

tykset. Perinteisesti toimitusviivästyksistä on kertynyt sanktioita toimittajalle, mutta vä-

hemmin tuotteiden heikosta laadusta. Mikäli laatusitoumuksen käytöstä on sovittu, niin 
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sopimukseen merkataan marginaalit hyvälle tai huonolle laatutasolle, minkä mukaan toi-

mittaja saa taloudellista kompensaatiota tai sanktioita. Rahallinen kannuste toimisi moti-

vaationa laitetoimittajan lähetysten ja laadun parantamiseen. (Maunu, 2017) 

 

Laitteiden toimittaminen käynnistyy sovitusti niitä tilattaessa ja tilausportaalin tulee mah-

dollistaa mutkaton tilaus. Ennen toimituksien aloittamista verkkoyhtiön kannattaa käydä 

vierailemassa tehtaalla ja varmistaa, että laitteiden tekniset ominaisuudet vastaa sovittuja. 

Testit tulee järjestää simulaattorissa, jotta testiympäristö vastaisi mahdollisimman hyvin 

todenmukaista ympäristöä. Verkkoyhtiön kannattaa kutsua testaustilaisuuteen työnteki-

jöitä monipuolisesti strategisesta omaisuudenhallinnasta, käyttötoiminnoista sekä projek-

tipuolelta, jotta tärkeimmät tahot tiedostavat laitteiden tekniset ominaisuudet ja voivat 

antaa palautetta suoraan toimittajalle. (Koskinen, 2017. Maunu, 2017) 

 

Laitetilausten seurantaan tarvitaan myös toimitusvalvontaa. Viikoittaisessa seurannassa 

tulee keskittyä toimitusaikatauluihin ja reklamaatioihin. Lisäksi varmistetaan oleellisten 

dokumenttien, kuten tilausvahvistusten ja laatudokumenttien sisältö. Toimitusaikataulu-

jen pitäminen on tärkeää rakennushankkeiden aikataulujen kannalta, joten suurempien 

viivästysten aiheuttajat kannattaa vaatia toimittajalta ja tarvittaessa reagoida viivästyk-

siin. Laadullisten reklamaatioiden lisäksi verkkoyhtiöllä tulee olla toimiva palautekanava 

aina aliurakoitsijoihin asti. Sähköasentajilla ja maanrakentajilla on ajantasainen tieto lait-

teiden asennusystävällisyydestä sekä asennusohjeiden käyttökelpoisuudesta, joten heidän 

palautteen kuuluminen on erityisen tärkeää. Myös erillisten palautekysymyksien järjestä-

minen kannattaa. (Maunu, 2017) 

 

Verkkoyhtiön on tärkeää seurata ja arvioida laitetoimittajia sopimuskauden aikana. Verk-

koyhtiön ja tuotetoimittajan välinen vuorovaikutus on oleellista läpi sopimuskauden. Täl-

löin toimittajat ovat tietoisia tulevasta menekistä ja laadullisista ongelmista. Tietoja toi-

mitusvalvonnasta kannattaa kerätä ja hyödyntää verkkoyhtiön ja laitetoimittajien väli-

sissä tapaamisissa. Tapaamiset ovat tärkeitä tilaisuuksia kehittää toimintaa, joten avoi-

muus molempien puolelta on oleellista. Tapaamisissa on hyvä arvioida mennyttä sekä 

tulevaa ajanjaksoa laitetoimituksien määrän, aikataulun ja laadun näkökulmasta. Tapaa-

misissa tulee ottaa esille myös mikäli toimittajan toimintatavat eivät ole vastanneet lu-

pauksia valintaprosessista. Toimitusten valvonnassa kerätyt palautteet työmaalta kom-
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ponenteista tulee välittää tapaamisissa toimittajalle, jotta asennusystävällisyys ja asen-

nusohjeiden taso paranee vastaisuudessa. Välttämättä kaikkia palautteita ei ole tarvetta 

jakaa toimittajalle, mutta toistuvat puutteet on tärkeää korjata, sillä huono asennusystä-

vällisyys voi vaikuttaa myös rakentamisen laatuun samoin kuin epäselvät asennusohjeet. 

Yleistettynä jatkuva parantaminen on toimitusten seurannan ja arvioinnin tavoitteena. 

(Maunu, 2017) 

4.2 Tuotannon laatu 

Laadukkaalla suunnittelutoiminnalla pyrittiin varmistamaan mahdollisimman hyvät edel-

lytykset myös laadukkaalle toteutukselle. Tuotannon laatu on puolestaan avainasemassa 

menestyksekkään lopputuloksen kannalta eli siihen miten asiakas kokee laadun. Tuotan-

nolla tarkoitetaan tässä työssä sähkönjakeluverkoston rakentamista, sen dokumentointia 

ja käyttöönottoa. Dokumentointi- ja käyttöönottovaiheissa ei voida enää vaikuttaa ennak-

koon rakennetun verkoston lopputuloksen laatuun, joten rakennushankkeessa on takai-

sinkytkentä rakentamiseen havaittujen virheiden korjaamiseksi. Kuvassa 4.4 on esitetty 

tarkemmin tuotannon laadun lohkokaavio. 

 

 

Kuva 4.4 Rakennushankkeen vaiheet tuotannon laadussa. 

 

Tuotannonsuunnittelu alkoi jo suunnittelussa kappaleen 4.1 mukaisesti ja se jatkuu luon-

nollisesti toteutusvaiheessa. Tuotannossa keskitytään yksittäisiin työtehtäviin, työnaikana 

ilmentyneisiin ongelmiin sekä rakentamisen viimeistelyyn. Onnistuneella tuotannon-

suunnittelulla voidaan täten vaikuttaa positiivisesti tuotannon laatuun. 

4.2.1 Rakentamisen vaikutus laatuun  

Sähkönjakeluverkon rakentaminen on periaatteessa ainoa vaihe rakennushankkeessa, 

missä voidaan suoraan vaikuttaa uuden verkoston laatuun. Muuten rakennushankkeessa 

voidaan vaikuttaa laatuun vain välillisesti. Menestyksekäs suunnittelu kuitenkin pohjus-

taa onnistuneen toteutuksen, joten rakentamisen laatua ei tule tarkastella mustavalkoisesti 

pelkästään rakennusvaiheen pohjalta.  
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Onnistunut rakentaminen vaatii pohjalle hyvän perehdytyksen suunnittelun lisäksi. Pe-

rehdytys tulee järjestää kaikille työmaan työntekijöille ennen rakentamisen aloittamista, 

jonka pitää urakoitsijan projektipäällikkö. Käytännössä perehdytyksen tulee pitää sisäl-

lään yhteenveto rakennushankkeesta ja turvallisuus- sekä ympäristöosiot. Perehdytettä-

välle tulee jäädä kokonaiskuva rakennushankkeesta, joten alueen muut projektit on hyvä 

myös näyttää. Suunnitelma tulee käydä perehdytyksen aikana yhdessä läpi, jotta projek-

tipäällikkö voi havainnollistaa verkostossa käytettävät rakenteet ja tiedossa olevat haas-

teelliset kohteet. Lisäksi tilanteessa voidaan tuoda esille ensi kertaa käytettävät verkosto-

komponentit. Pääpaino perehdytyksissä kuitenkin yleensä on työturvallisuudessa. Projek-

tipäällikön tulee kertoa miten menetellään liikenteenohjauksen ja työkohteen suojauksien 

kanssa sekä mitä henkilökohtaisia suojavälineitä tulee käyttää. Myös kaikki turvallisuus-

suunnitelmat tulee esitellä (Koivu, 2017. Norrgård, 2017). Perehdytykseen kannattaisi 

myös lisätä osuus laadusta. Oleellista olisi käydä läpi ohjeistukset, minkä mukaan raken-

netaan ja niissä tapahtuneet muutokset. Tärkeää olisi myös muistuttaa aikaisemmilla työ-

mailla tapahtuneista virheistä, jotta niitä pystytään välttämään kyseisellä työmaalla. Laa-

tuseikkojen läpikäynti heti rakentamisen alussa vaikuttaisi todennäköisesti rakentamisen 

laatuun positiivisesti. 

 

Toimistossa käytävän perehdytyksen jälkeen tulee tehdä myös perehdytys työmaalla. Pro-

jektipäällikön, sähköasentajien ja maanrakentajien tulee osallistua työmaaperehdytyk-

seen ennen rakentamista, jotta jokainen tiedostaa työmaan haasteelliset kohteet ja niitä 

toteuttamista voidaan samalla miettiä. Mikäli kyseiselle työmaalle on tulossa uusia ver-

kostokomponentteja, niin niiden malliasennus ennen varsinaista rakentamisen aloitta-

mista olisi erittäin hyödyllistä rakentamisen laadun kannalta. Malliasennuksen voi suorit-

taa päätoteuttajan työntekijät toimittajan ja verkkoyhtiön edustajan sekä projektivalvojan 

ohjeiden mukaan, johon kannattaa kutsua mahdollisimman paljon työntekijöitä. Tällöin 

rakennushankkeen jokaiselle osapuolelle muodostuu yhteisymmärrys laitteen laaduk-

kaasta asennuksesta. (Levävaara, 2017. Perälä, 2017) 

 

Uuden sähkönjakeluverkoston rakentaminen alkaa kaivuutöillä ja kaapeleiden asettami-

sella ojan pohjalle, joista vastuussa on luonnollisesti maanrakennusurakoitsija. Kappa-

leessa 3.4 todettiin, että alalle on tullut paljon uusia tekijöitä, joilla ei välttämättä ole asi-

antuntemusta sähkökaapeleiden asentamisesta. Kyseisten maanrakentajien perehdytys on 
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erittäin tärkeää rakennushankkeen onnistumisen ja työn laadun kannalta. Maanrakenta-

jien tulee ymmärtää miten suunnitelmat tulee toteuttaa maastossa. Suunnitelmiin on piir-

retty kaapelien reitti esimerkiksi muuntamolta pylväälle ja jakokaapilta rakennuksen sei-

nään. Suunnitelmiin ei ole kuitenkaan voida piirtää asennusvaraa muuntamolle tai jako-

kaapille eikä pylväsnousun kaapeliosuutta, jotka maanrakentajien tulee huomioida kaa-

pelia vedettäessä. Suunnitelmassa keskelle rakennuksen seinää piirrettyä liittymäkaapelia 

ei tule toteuttaa näin, vaan se kaivetaan rakennuksen nurkalle, josta nousut tehdään siis-

tisti. Maanrakentajille on syytä perehdyttää myös verkostokomponenttien kytkemisen to-

teutusvaiheet, jottei esimerkiksi muuntamon kaikkia kaivantoja täytetä ennen kaapelien 

kytkemistä. Lisäksi perehdyttämiseen kuuluu oleellisesti pylväiden asennuksen ja muun-

tamoiden noston opastus. (Haapala, 2017. Henriksson, 2017) 

 

Erinomainen mahdollisuus antaa opastusta on töitä tehdessä maastossa. Muuntamoiden 

nostossa on erityisen tärkeää suorittaa ne asiallisilla työkoneilla. Käytännössä nostot tulee 

tehdä nostureiden avulla käyttäen soveltuvia koukkuja, eikä kaivinkoneella. Kaivinko-

neella tehtävät nostot voivat vaurioittaa muuntamoita naarmuilla tai lommoilla, mikä on 

rakentamisen laadun näkökulmasta katsottuna epätoivottavaa. Pylväiden pystytyksessä ja 

vaihdossa on omat haasteensa, jonka takia sähköasentajan on hyvä olla opastamassa pyl-

väiden rakentamiseen liittyvissä työvaiheissa. Myös kaivantojen ja perustuksien täytöt on 

hyvä sähköasentajien katsoa alkuun. Perehdytyksen ei tarvitse kestää päiviä, vaan aina 

uuden tilanteen edessä sähköasentajien läsnäolo on suotavaa ohjeiden ja käytännön avun 

vuoksi. (Haapala, 2017. Henriksson, 2017) 

 

Onnistunut maastosuunnittelu ei takaa, ettei rakentamisen yhteydessä tulisi yllätyksiä 

vastaan, jotka voivat johtaa suunnitelmasta poikkeamiseen. Näissä poikkeamatilanteissa 

on tärkeää maanrakentajien maastonlukeminen ja sopeutuminen. Kuvassa 4.2 esitetty ja-

kokaapin sijoitus ojan pohjalle olisi voitu estää maanrakentajien toimesta. Usein muutok-

set vaativat suunnittelijan panosta ja haasteista tulisikin aina ensimmäisenä ilmoittaa so-

vittua kanavaa pitkin suunnitteluun ja projektipäällikölle, eikä tehdä itse hätiköityä pää-

töstä. Joskus suunnittelijoilla on olemassa pätevä syy, miksi näin on suunniteltu. Toisi-

naan puolestaan muutoksien hylkäämiselle ei ole perusteita, jolloin muutoksia voidaan 

toteuttaa. Hankalissa tilanteissa päätöksen tekemiseen voi osallistua suunnittelija, projek-

tipäällikkö sekä maanrakentajat. Ennen muutoksen tekoa tulee vielä varmistaa, ettei 

maanomistajalla ole mitään muutosta vastaan. Tehdyn työn jälkeen muutos tulee merkitä 
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välittömästi suunnitelma- tai loppukuviin mahdollisimman tarkasti ja lisäksi paikanpäältä 

on hyvä taltioida valokuvia todisteina projektille. Älypuhelimien pikaviestin- tai työnoh-

jaussovelluksien käyttö kyseisten muutosten viestimiseen on kannattavaa niiden helppo-

käyttöisyyden ja nopeuden takia. (Henriksson, 2017. Perälä, 2017. Sillanpää, 2017) 

 

Maastosuunnittelijat ja maanrakentajat voivat vaikuttaa molemmat osaltaan laadukkaa-

seen maakaapelin asennukseen, mutta luonnonvoimille he eivät voi kuitenkaan mitään. 

Nimittäin vuosittain talven aiheuttama maan routiminen voi nostaa kaapeleita kohti maan 

pintaa. Sama ilmiö tapahtuu kivien tapauksessa, mikä voidaan olettaa myös tapahtuvan 

maakaapelin tapauksessa. Kaapeli koostuu metalleista ja muovista, joista metalli johtaa 

kylmää paremmin kuin sitä ympäröivä pehmeä maa-aines. Talven tullessa kaapeli johtaa 

kylmyyden sen alapuolelle samalla kun maa-aines jäätyy. Kaapelin johtama kylmyys jää-

dyttää veden kaapelin alapuolella, jolloin vesi laajenee ja nostaa kaapelia. Keväällä rou-

dan sulaessa maa-aines alkaa kuivumaan, jonka jälkeen osa valuu kaapelin aiheuttamaan 

koloon. Vuosittain routiva maa nostaa kaapelia ylöspäin aina vähän kerrallaan ja lopulta 

on mahdollista, että kaapeli nousee aikojen saatossa maanpinnalle (Tieteen kuvalehti, 

2009). Kaupungeissa ja paikoissa, jossa kaapeli on suojattu, ei routa pääse nostamaan 

kaapelia, mutta haja-asutusalueella tämä on mahdollista. Mitä pohjoisemmaksi mennään, 

niin sitä enemmän maa routii ja kaapelien nouseminen on todennäköisempää. 

 

Projektipäällikkö on tärkeässä asemassa mietittäessä maanrakentamisen onnistumista. 

Hänen tulee toimia linkkinä rakennushankkeen eri osapuolien välillä, kuten sähköasenta-

jien suuntaan siitä, miten he toivovat kaivuut suoritettavan. Maanrakentajien ja projekti-

päällikön välillä tulisi olla myös jatkuva keskusteluyhteys, siitä miten maastossa toimi-

taan. Haasteellisten kohteiden toteutus tulee miettiä yhdessä, kuten aiemmin todettiin. 

Työmiehillä tulee olla käytettävissään aina viimeisimmät ohjeistukset, jonka varmistami-

nen kuuluu myös projektipäällikön tehtäviin. Viimeisimpien ohjeistuksien mukaan raken-

nettaessa voidaan varmistua, että laadukasta työtä on mahdollista tehdä. Laadukkaan työn 

ja työmaan turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan myös yhtiön sisäistä valvontaa. Käy-

tännössä projektipäällikön tulee tehdä säännöllisin väliajoin pistokokeita, joissa tarkas-

tellaan esimerkiksi liikennejärjestelyiden ja suojauksien tilaa sekä kaapelikaivantojen 

upotussyvyyksiä. (Haapala, 2017. Koivu, 2017. Perälä, 2017) 
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Työvaiheiden organisointi maanrakentajien ja sähköasentajien välillä on välttämätöntä, 

jotta työt etenevät suunnitellusti ja aikataulussa ja tästä vastuussa on urakoitsijan projek-

tipäällikkö. Kaapelien ja laitteiden asennuksen jälkeen on sähköasentajien vuoro suorittaa 

kytkennät ja tästä viestiminen tulee sopia yhdessä ennen rakentamisen aloittamista. 

Vaikka projektipäällikkö olisikin vastuussa organisoinnista, niin kannattaa mahdollistaa 

tiedonvälitys suoraan maanrakentajilta sähköasentajille, jolloin ylimääräiset välikädet 

vältetään ja tieto välittyy kokonaisena (Perälä, 2017). Kytkentää vaativasta kohteesta on 

hyvä ottaa valokuva maastosta sekä sen sijainnista kartalta, jotta paikasta jää muistijälki. 

Tämä on järkevää, sillä sähköasentajat eivät aina pääse paikan päälle saman tien suorit-

tamaan kytkentöjä, kun niistä ilmoitetaan. Kaapelien merkkaus korostuu kyseisissä ta-

pauksissa, jotta kaapelit kytketään oikeisiin lähtöihin esimerkiksi muuntamolla. Rakenta-

misen aikana vaurioituneet kaapelit tulee korjata ennen käyttöönottoa ja usein vika huo-

mataan ennen kaivannon täyttöä, jolloin sähköasentajaa tarvitaan välittömästi (Henriks-

son, 2017). Huomaamatta jäänyt vaurioitunut kaapeli voi rikkoontua lopullisesti ajan saa-

tossa, jonka korjaaminen vie aikaa. Talvella auki jätettävät kaivannot ovat ongelmallisia 

täyttöjen kannalta, sillä maa-aines kerkeää jäätymään, joka hankaloittaa täyttöjen suorit-

tamista (Perälä, 2017). Talvisin onkin syytä miettiä kannattaisiko kytkennät tehdä saman 

tien kaivuiden jälkeen.  

 

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että auki olevat kaivannot suojataan putoamiselta 

asianmukaisesti. Kaivannot tulisi myös peittää mahdollisuuksien mukaan suojamaan sa-

teilta ja lumelta. Kaapelijatkoksien tapauksessa on mahdollista täyttää kaivanto ja tuoda 

kaapelinpäät pinnalle, mikä mahdollistaa kytkemisen. Tosin kaivettaessa kaapelia maa-

han on mahdollisuus vahingoittaa kaapelia, joten kyseisen ratkaisun käyttämistä kannat-

taa pohtia. Sähköasentajat tekevät kaapelikytkennät maanrakentajien ilmoitusten mu-

kaan, jonka jälkeen maanrakentajat palaavat tekemään jälkityöt. Sähköasentajien on hyvä 

ilmoittaa suoraan maanrakentajille jälkitöihin valmiit kohteet ja ilmoituksen ohella kan-

nattaisi taas ottaa valokuvat maastosta sekä sijainnista kartalta. Näiden tietojen viestimi-

nen on oleellisen tärkeää, jotta täytöt tehdään eikä kaapeleita jää peittämättä. Projekti-

päällikön informoiminen jälkitöitä vaativista kohteista sekä valmiista jälkitöistä on myös 

järkevää, jotta ennen käyttöönottoja projektipäällikkö voisi tarkistaa jälkitöiden tilan. 

Näin pystyttäisiin välttymään esimerkiksi näkyvillä olevia jännitteisiä kaapeleita, mikä 
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olisi työmaan turvallisuuden kannalta eriarvoisen tärkeää. Kuvassa 4.5 nähdään jakokaa-

pin asennuksen jälkeen unohtuneet jälkitäytöt, mitkä olisivat tulleet tehtyä paremmalla 

kommunikoinnilla. (Norrgård, 2017. Perälä, 2017) 

 

 

Kuva 4.5 Jakokaapin asennuksen jälkeen unohtuneet jälkityöt. 

 

Sähköasentajien päätehtävä on suorittaa kytkennät maanrakentajien vedettyä kaapelit ja 

perustettua muuntamot, kuten edellä on todettu. Ohjeiden noudattaminen kaapelien kyt-

kennöissä sekä kiinnityksissä on oleellista laadukkaan työn kannalta. Maanrakentajien 

tehtäviin kuuluu merkitä kaapelit, mutta sähköasentajien vastuulla on kuitenkin kaapelei-

den kytkentä oikeisiin johtolähtöihin. Kaapelien suunnat tuleekin varmistaa ennen kyt-

kentää, jotta kaapelit eivät ole väärissä muuntajakennoissa. Virhe tulee esiin viimeistään 

verkon käyttöönotossa, joka tulee estämään käyttöönoton. Pahimmassa tapauksessa kaa-

pelit joudutaan kaivamaan esiin ja siirtämään. Pylväsnousujen tapauksessa sähköasenta-

jien tulee tarkastaa pylvään kelpoisuus. Mikäli pylväs on huonossa kunnossa tai siinä on 

paljon vanhoja kiinnikeitä, niin perusteltua on vaihtaa pylväs uuteen ennen kaapelin kiin-

nitystä ja asennusta. Tällöin työn jälki on laadukkaampaa. Huonokuntoiseen pylvääseen 

tehty kaapelinousu olisi myös voitu estää vaihtamalla pylväs kuvan 4.3 tapauksessa. Jäl-

jelle jääneiden ilmalinjojen uudelleen harustus on erittäin oleellinen sähköasentajien teh-

tävä, jota ei tule unohtaa. Harustukset on syytä tehdä huolella, jotta ilmalinja ei lähde 
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kallistumaan. Myös sähköasennuksien kohdalla joudutaan tekemään muutoksia suunni-

telmiin, joten muutosviestinnän tulee toimia samalla tavalla kuin maanrakennuksenkin 

kohdalla. (Haapala, 2017. Henriksson, 2017) 

 

Rakennushankkeen projektipäällikön tekemien työn aikaisten tarkastuksien lisäksi pro-

jektivalvojan tulee käydä maastossa tekemässä seurantaa. Tarkastuksissa keskitytään lä-

hinnä turvallisuuteen, mutta työn laatuun tulee myös kiinnittää huomiota. Huono työn-

jälki voidaan vielä korjata rakennusvaiheessa, joka on myös vaivattomampaa sekä kus-

tannustehokkaampaa. Projektivalvojalla tuleekin olla riittävästi auktoriteettia puuttua ra-

kentamiseen työn aikana, eli käytännössä valvojan tulee pystyä korjauttamaan työ. Tilan-

teessa, jossa virheitä voi tapahtua, valvojalla tulee myös olla mahdollisuus neuvoa vaih-

toehtoista toteutustapaa, jolloin virhe vältettäisiin. Maastossa tapahtuvan keskustelun li-

säksi on oleellista, että kohdatut virheet dokumentoidaan valokuvien kera. Urakoitsijan 

tulee tällöin reagoida virheeseen ja korjata se. Korjauksesta täytyy ottaa myös valokuvat, 

jotta se voidaan todentaa. Vakavissa rakennusvirheissä tulee olla saman tien yhteydessä 

urakoitsijan projektipäällikköön ja vaatia välitöntä korjausta. Kyseinen virhe voisi olla 

esimerkiksi peittämättä jäänyt jännitteinen kaapeli. Työmaapalaverit ovat lisäksi maini-

oita tilaisuuksia keskustella tapahtuneista virheistä ja niiden statuksesta. Valvojan tulee 

aina pystyä perustelemaan löytämänsä virheet ohjeistuksilla. Tarkastuksien tavoitteena 

on ehkäistä rakentamisessa tapahtuvia virheitä ennakkoon ja sen myötä parantaa toteu-

tuksen laatua, mutta turhien virheiden ilmoittamista tulee välttää. (Henriksson, 2017. 

Manninen, 2017. Norrgård, 2017) 

 

Rakentamisen jälkeen sekä maanrakentajien ja sähköasentajien tulee suorittaa oman työn 

tarkastus. Oman työn tarkastuksella pyritään varmistamaan, että verkosto on täysin ra-

kennettu ja työn jälki on laadukasta, jotta verkosto on valmis käyttöönottoon. Oman työn 

tarkastus kannattaa suorittaa esimerkiksi käyttöönottotarkastuksen ohessa. Käyttöönotto-

tarkastus tulee aina suorittaa jokaiselle laitteistolle saman dokumentin mukaan, jossa käy-

dään kategorioittain läpi kaikki kulkureiteistä työn laatuun. Käyttöönottotarkastuksen jäl-

keen kohteen tulisi olla siinä kunnossa, että se on virheetön (Piironen, 2017). Usein kui-

tenkin rakentajat tulevat hieman sokeaksi omalle työlleen ja virheitä esiintyy vielä tarkas-

tuksen jälkeen. Laadukkaan työn jäljen varmistamiseksi kannattaakin tarkastus tehdä tois-

ten sähköasentajien toimesta. Asentajilla tulee olla kaikki korjaukseen vaaditut työkalut 
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ja materiaalit mukana, jolloin kohde saadaan korjattua heti. Toisinaan tarvitaan maanra-

kennusvirheiden korjaamiseen kaivinkonetta, mutta suurin osa puutteista saadaan korjat-

tua sähköasentajien toimesta. Kohde on hyvä tarkastaa loppukuvien perusteella, jolloin 

loppukuvat voidaan päivittää samalla, mikäli aihetta on. Kyseinen tarkastustapa on erit-

täin tehokas tapa välttää jälkitarkastuksissa havaittuja virheitä (Norrgård, 2017). Projek-

tipäällikkö on urakoitsijan puolelta vastuussa rakentamisen jäljestä, joten myös projekti-

päällikön tulisi suorittaa omia tarkastuksia valmiille verkostolle esimerkiksi pistokokein, 

jolloin myös jälkitarkastuksissa havaittuja virheitä esiintyy vähemmän. 

 

Menestyksekäs rakentaminen lähtee liikkeelle onnistuneesta suunnittelusta sekä laitehan-

kinnasta, kuten todettiin aikaisemmin. Suunnitelmissa ja komponenteissa on kuitenkin 

toisinaan parantamisen varaa, joten palautteen antaminen on keskeistä jatkuvassa paran-

tamisessa. Maanrakentajien ja sähköasentajien kannattaa välittää projektipäällikölle ke-

hitysehdotuksia liittyen suunnitelmiin, ohjeistuksiin sekä komponentteihin. Projektipääl-

likkö kerää kehitysehdotukset yhteen ja vie nämä eteenpäin, joten palautekanavan raken-

taminen on oleellista, josta on mainittu myös aiemmin (Maunu, 2017).  

4.2.2 Dokumentoinnin vaikutus laatuun 

Uusi verkosto dokumentoidaan verkkotietojärjestelmään jo suunnitteluvaiheessa. Mikäli 

suunnittelija on epähuomiossa dokumentoinut tässä vaiheessa verkoston väärin, niin on 

mahdollista, että osa virheistä paljastuu vasta jälkitarkastuksissa. Virheet tosin tulisi huo-

mata jo rakennusvaiheessa tai viimeistään dokumentoinnissa tai käyttöönotossa, mutta 

suunnittelijat eivät voi luottaa tähän. Verkoston masterointi tapahtuu vasta rakentamisen 

jälkeen, joten dokumentoijat ei voi suoraan vaikuttaa toteutuksen laatuun. Dokumentoin-

nista on kuitenkin takaisinkytkentä rakentamiseen, kuten kuvasta 4.4 voidaan nähdä, jo-

ten tiettyjä muutoksia voidaan vielä tehdä. Verkkotietojärjestelmän tietokannan ajanta-

saisuudella voidaan vaikuttaa suunnitteluun, kuten aikaisemmin kappaleessa 4.1.3 todet-

tiin. Verkostokomponenttien sähköisten arvojen ja kaavioiden täsmällisyydellä on suuri 

vaikutus suunnitteluun samoin kuin verkostokomponenttien todellisella sijainnilla. Mi-

käli kyseiset asiat ovat oikein, niin suunnittelu helpottuu ja laatu paranee. (Hirvonen, 

2017) 
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Uutta verkostoa masteroitaessa se yleensä käy läpi sekä urakoitsijan että verkkoyhtiön 

dokumentoinnin. Urakoitsijan dokumentoinnissa tarkastetaan ensin verkkotietojärjestel-

män suunnitelma ja toistamiseen verkkoyhtiön dokumentoinnissa. Periaatteessa kaksin-

kertaisessa tarkastuksessa kaikki virheet tulisi havaita, mutta puutteellisten loppukuvien 

kanssa se ei ole mahdollista. Dokumentoijien tuleekin kyseenalaistaa verkkotietojärjes-

telmän suunnitelman ja loppukuvien erot. Toteutuksen laadun kannalta tärkeää on tarkas-

taa esimerkiksi muuntamoiden johtolähtöjen suunnat sekä merkinnät. Mikäli on pienikin 

mahdollisuus, että maastossa kaapelit ovat kiinni väärissä muuntajakennoissa tai merkin-

nät osoittavat väärään paikkaan, niin maastosta tulee varmistaa kytkentöjen ja merkintö-

jen paikkansa pitävyys. Aina dokumentoinnissa ei kuitenkaan pystytä havaitsemaan vir-

heitä, mutta viimeistään verkoston käyttöönotossa kyseiset virheet tulee ilmi. 

4.2.3 Käyttöönoton vaikutus laatuun 

Verkoston käyttöönotto lähtee liikkeelle kytkennänsuunnittelusta, jonka tavoitteena on 

suunnitella käyttöönotto turvalliseksi ja minimoida sähkönkeskeytykset kuluttajille. Kyt-

kentäsuunnitelman tärkein osuus onkin kytkennät, joilla työalue saadaan jännitteettö-

mäksi. Jännitteettömyyden koestukset sekä maadoitukset ovat myös erittäin olennaisia 

kytkentäsuunnitelmassa. Mikäli kytkentäsuunnitelmasta ei kyseisiä työvaiheita löydy, 

niin se voi tarkoittaa käyttöönoton myöhästymistä, mikä ei ole rakennushankkeen aika-

taulun kannalta toivottavaa. (Lamberg, 2017) 

 

Kytkentäsuunnittelun aikana voidaan huomata puutteita dokumentoinnissa ja myös ra-

kentamisessa. Dokumentointivirhe voi olla esimerkiksi, että verkkotietojärjestelmään on 

dokumentoitu eri muuntamo, kuin mikä maastossa on. Toisen tyyppisessä dokumentoin-

tivirheessä muuntamolta voi puuttua erottimia, mitkä ovat olemassa kuitenkin maastossa. 

Syynä puutteisiin voi olla esimerkiksi edellä mainittu dokumentointi tai väärät muunta-

motoimitukset, jonka jälkeen päätetty kuitenkin hyödyntää kyseinen muuntamo, jota ei 

kuitenkaan ole muistettu päivittää loppukuviin. Muuntamolähdöissä ristissä olevat kaa-

pelit puolestaan ovat seurausta huolimattomasta asennuksesta, kuten kappaleessa 4.2.1 

todettiin. (Henriksson, 2017. Lamberg, 2017) 

 

Kytkennänsuunnittelun tavoitteena oli mahdollistaa turvallinen verkoston käyttöönotto 

suunnittelulla, mutta operaattorien ja sähköasentajien tavoitteena on puolestaan suorittaa 
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käyttöönotto turvallisesti. Käytännössä operaattorien ja asentajien tulee noudattaa kyt-

kentäohjelmaa tarkasti, eikä soveltamista saa sallia. Operaattoreiden työkuorma käyttöön-

oton aikana tulee olla hallittavissa, sillä liian monta päällekkäistä työtä haittaa keskitty-

mistä yksittäisiin ohjelmiin. Ennen kytkentäsuunnitelman toteuttamista on tärkeää, että 

operaattorit tarkastavat ne virheiden varalta. Tarkastuksessa tuskin voidaan havaita doku-

mentointiin tai rakentamiseen liittyviä virheitä, mutta nämä tulevat esille käyttöönoton 

toteutuksen aikana. Virheet huomataan yleensä, kun käyttöönotettavaan verkostoon ol-

laan ottamassa sähköjä. Sähköasemien katkaisijat avautuvat esimerkiksi, kun kaapelit 

ovat ristikkäin muuntamokennoissa tai kaapelin jatko on jäänyt tekemättä. Kyseiset vir-

heet ovat toteutuksen laadun näkökulmasta erittäin vakavia, joten on tärkeää selvittää pe-

rusteellisesti virheen juurisyy. Selvityksessä on oleellista käydä koko rakennushankkeen 

ketju läpi, jotta toimintaa voidaan parantaa ja virheet välttää tulevaisuudessa. (Koskinen, 

2017) 

 

Verkostokomponenttien kaikki tyyppiviat eivät tule esiin rakentamisen aikana, eikä vä-

littömästi käyttöönoton jälkeen. Usein vikoja alkaa ilmenemään vasta pitkäaikaisen käy-

tön jälkeen. Kyseisiin vikoihin tulee puuttua mahdollisimman nopeasti, sillä viat voivat 

aiheuttaa esimerkiksi jatkuvasti jälleenkytkentöjä ja sähkönjakelun keskeytyksiä. Näin 

ollen korjaamattomat viat aiheuttaa verkkoyhtiölle kustannuksia, vaikka kyseessä olisikin 

takuun alainen vika. Toimiva palautekanava edesauttaa viallisiin laitteisiin reagointia 

sekä laitetoimittajan informointia huonoista teknisistä ratkaisuista. Käytännössä rekla-

maatiot saadaan toimitettua nopeammin toimittajalle ja ratkaisu ongelmaan löydetään pi-

kaisemmin, joka puolestaan nopeuttaa vian korjausta. (Koskinen, 2017) 

4.3 Asiakkaan havaitsema laatu 

Rakennetun verkoston käyttöönoton jälkeen on luonnollista, että työn jälki tarkastetaan, 

sillä verkoston käyttöikä on keskimäärin 30 - 50 vuotta. Verkosto tulee tarkastaa asiak-

kaan eli verkkoyhtiön tavoitteiden ja toiveiden perusteella. Tarkastuksien lisäksi verkko-

yhtiön näkemykseen rakennushankkeen onnistumisesta vaikuttaa toteutuksen aikataulu, 

toteutuneet kustannukset, työturvallisuuspoikkeamat sekä eri tahojen välinen yhteistyö. 

Rakennushankkeen aikataulun on mahdollista venyä missä vaiheessa tahansa, joten on 

tärkeää, ettei hankkeelle määritetä liian tiukkaa aikataulua. Esimerkiksi maastosuunnit-

telu tulee suorittaa jouhevasti, mutta riittävän tarkasti, ettei maanrakennustöiden aikana 
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tule suuria yllätyksiä vastaan. Dokumentoinninkin tulee olla ajan tasalla, jotta käyttöön-

otot ei myöhästy. Onnistuneella maastosuunnittelulla ja rakentamisen aikana tehdyillä 

suunnitelmamuutoksilla voidaan puolestaan vähentää rakennuskustannusten kasvua 

oleellisesti. (Koivu, 2017. Sillanpää, 2017) 

 

Rakennushankkeen aikana tapahtuneet työntekijöiden tapaturmat ovat aina turhia, joita 

tulee välttää kaikin keinoin. Työtapaturmien lisäksi rakennushankkeen aikana havaittujen 

puutteiden määrä työmaasuojauksissa ja henkilökohtaisissa suojavälineissä muovaa verk-

koyhtiön käsitystä hankkeen työturvallisuuden onnistumisesta. Yksittäisessä rakennus-

hankkeessa on usein mukana monia eri tekijöitä, joten viestintä hankkeen aikana on erit-

täin olennaisessa asemassa verkkoyhtiön havaitsemassa laadussa. Viestinnän tulee olla 

moniulotteista, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia hankkeen kulusta. Lisäksi on tärkeää, 

että viestitään asiallisesti ja tähdellisistä asioista.  

 

Valmiin työn tarkastukset ovat rakentamisen laadun seurannan kannalta merkittävässä 

asemassa. Valmiin työn tarkastuksissa havaitaan myös kaikki puutteet, jotka ovat aiheu-

tuneet esimerkiksi suunnittelusta, projektinhallinnasta, dokumentoinnista tai käyttöön-

otosta, joka on hyvä pitää mielessä, kun puhutaan rakentamisen laadusta. Valmiin työn 

tarkastukset jakaantuvat verkostokomponenttien sekä kaapelireittien tarkastamiseen. Tar-

kastuksen ajankohdalle on kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on koko verkoston käyttöön-

oton jälkeen ja toinen puolestaan aiemmin aina yksittäisten käyttöönottojen jälkeen. 

Usein havaitut virheet johtuvat rakentajien totutuista tavoista työskennellä, joten ne 

yleensä toistuvat systemaattisesti. Näistä pääseminen eroon on mahdollista, mutta ilman 

nopeaa tarkastusta virheen tekeminen saattaa jatkua usealla työmaalla (Haapala, 2017). 

Yksittäisen verkoston osan käyttöönoton jälkeen asennuksien ja maantäyttöjen tulisi olla 

valmiita, joten edellisestä syistä yksittäisten käyttöönottojen jälkeiset tarkastukset ovat 

perusteltuja (Manninen, 2017). Tosin on mahdollista, ettei kaikkia jälkitöitä ole keretty 

tekemään, joten tämän puolesta tarkastukset koko verkoston käyttöönoton jälkeen olisi 

järkevämpää. Kaapelireitin tarkastaminen voidaan suorittaa kaikkien käyttöönottojen ja 

purkujen jälkeen, jolloin viimeisetkin jälkityöt tulisi olla tehtynä. Kaksiportainen tarkas-

tus, jossa verkostokomponentit tarkastettaisiin käyttöönottojen jälkeen, parantaisi rea-

gointinopeutta asennusvirheisiin sekä varmistaisi, että kaikki jälkityöt tulee korjattua. 
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Valmiin työn tarkastuksissa on olennaista, että tarkastus on systemaattista. Tarkastuksien 

piirissä tulee olla kaikki uudet ja keskeisimmät verkostokomponentit. Olemassa olevat 

komponentit, joille on tehty muutoksia, tulee myös tarkastaa. Jokainen erillinen verkos-

tokomponentti tulee tarkastaa oman listan mukaan, sillä esimerkiksi muuntamossa ja pyl-

väsnousussa on eri asioita joihin tulee kiinnittää huomiota. Tarkastuksen aikana havai-

tuista virheistä tulee aina kirjoittaa selventävä teksti ja sen lisäksi lisätä havainnollistava 

kuva virheen ymmärtämisen helpottamiseksi (Manninen, 2017). Työmaan valvojan on 

aina perusteltava virhe viitaten dokumenttiin, mikä osoittaa väärän rakennustavan. Suo-

situksien perusteella virhettä ei voi kuitenkaan antaa, ellei verkkoyhtiö ole vaatinut suo-

situksen täyttämistä kirjallisesti. Sen lisäksi, että virhe on todettu dokumenttien perus-

teella, niin se tulee aina mitata, mikäli virhe on luonteeltaan mitattava. Esimerkiksi pyl-

väsnousuun kiinnitettävä kaapelin liian harvat kiinnitykset tulee mitata, eikä vain arvioida 

katsella (Norrgård, 2017). Projektivalvojille tuleekin tarjota tarvittavat työvälineet tarkas-

tuksien tekoon. Samat säännöt pätevät rakentamisen aikaisiin laatutarkastuksiin.  

 

Tarkastuksissa havaitut virheet tulee perustaa aina ohjeistuksiin, mutta sen lisäksi virheet 

tulisi todeta aina samalla tavalla riippumatta tarkastajasta. Eri tarkastajien väliset virhe-

huomautukset voivat erota toisistaan silloin tällöin ohjeistuksien tulkinnanvaraisuudesta 

johtuen (Norrgård, 2017). Täysin selkeitä ohjeistuksia on vaikeita toteuttaa, sillä samat 

vaatimukset voidaan täyttää usealla eri tavalla. Tästä syystä projektivalvojilla tulisi olla 

aina yhteinen kanta erikoistapauksiin, joka tulee päättää valvojien kesken ja sitä tulee 

kaikkien noudattaa (Manninen, 2017). Kanta tulisi myös esitellä urakoitsijoille ja hyväk-

syttää verkkoyhtiöllä.  

 

Järjestelmästä, johon puutteet kirjataan, tulisi aina lähteä urakoitsijan projektipäällikölle 

ilmoitus, kun virhe havaitaan. Tällöin projektipäällikkö on heti tietoinen puutteista ja tar-

vittaessa pystyy reagoimaan niihin nopeasti. Korjauksen jälkeen on tärkeää, että korjaaja 

ottaa lopputuloksesta valokuvan, joka todistaa virheen oikaisun. Projektivalvojilla ei vält-

tämättä ole resursseja lähteä tarkastamaan jokaista korjattua kohdetta uudestaan. Järjes-

telmästä tulee puolestaan lähteä ilmoitus projektivalvojalle virheen kuittauksen jälkeen, 

joka voi vahvistaa valokuvasta korjauksen tai tarvittaessa hylätä korjauksen uudestaan 

(Manninen, 2017). Valokuvista ei kuitenkaan aina saa selkeää kuvaa korjauksesta, joten 

projektivalvojan tulisi tehdä muutamia pistokokeita korjatuille kohteille. Mikäli pistoko-
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keissa selviää, ettei kohdetta olekaan korjattu, niin kannattaa miettiä taloudellista sank-

tiota. Verkkoyhtiön projektipäällikön tulee myös olla ajan tasalla valmiin työn tarkastus-

ten korjaustilanteesta, ettei epähuomiossa vastaanota projektia ennen korjausten suori-

tusta.  

 

Mikäli raportoitu virhe on kyseenalainen tai aiheeton, niin siitä tulee neuvotella projekti-

valvojan kanssa. Virheen osoittautuessa aiheettomaksi se tulee poistaa raportointijärjes-

telmästä. Aina kyseenalaisissa virheissä ei synny sopua, jolloin verkkoyhtiön tulee toimia 

ratkaisijan roolissa (Manninen, 2017). Kannanottojen tulee pysyä linjassa sisäisesti verk-

koyhtiössä. Verkkoyhtiö on myös vastuussa muuttuneista tarkastuskäytännöistä, joten 

näistä viestiminen rakennushankkeen eri osapuolille on tarpeellisesta. Viestimisen tulee 

tapahtua hyvissä ajoin ennakkoon ennen muutoksen toteuttamista, jotta urakoitsijat ker-

keävät tarvittaessa muuttamaan toimintatapojaan.  

 

Rakennusvalvonnan lisäksi rakentamisen laadun kehittämiseen kannattaa miettiä myös 

muita menetelmiä. Talonrakennusteollisuudessa kosteusongelmien välttämiseksi on ke-

hitetty toimintamalli, joka pyrkii torjumaan kosteusvaurioita koko rakennushankkeen ai-

kana. Samanlaista toimintamallia voitaisiin soveltaa myös jakeluverkkojen rakentamisen 

laadun parantamiseksi. Toimintamallissa jokaiselle verkostokomponentille määritetään 

dokumentti, mikä sisältää esimerkiksi kymmenen tyypillisintä laaturiskiä jokaiselle ra-

kennushankkeen vaiheelle, joiden määrittämisestä vastaa tilaaja eli verkkoyhtiö (Kuiva-

ketju10, 2017). Sähköverkon rakentaminen on luonteeltaan toistuvaa, joten laaturiskejä 

ei tarvitse muuttaa hankkeiden välillä.  

 

Dokumentti siirtyy hankkeessa eteenpäin suunnitteluun, jossa laaturiskit otetaan huomi-

oon. Yksittäisille komponenteille voidaan tehdä lisätarkennuksia, mikäli maastosuunnit-

telija esimerkiksi huomaa muuntamon sijoituspaikassa jotain haasteita. Rakennusvai-

heessa asentajat ja maanrakentajat pitävät mielessä laaturiskit ja lisätarkennukset, jotta 

rakentaminen toteutetaan laadukkaasti. Rakennusvaiheen jälkeen dokumentit arkistoi-

daan rakennushankkeen tietokantaan. Toimintamallia voidaan laajentaa myös koskemaan 

esimerkiksi yleissuunnittelua, dokumentointia ja käyttöönottoa. Oleellista toimintamal-

lissa on, että jokaisessa rakennushakkeen vaiheessa toteutus tapahtuu laaturiskit ja edel-

lisen vaiheen kommentit huomioiden, jonka jälkeen kirjoitetaan lisätarkennukset seuraa-

vaa toteuttajaa varten. Lisäksi jokaisen suorittajan tulee kuitata dokumentti, että toteutus 
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on tehty laaturiskejä silmällä pitäen. Käytännössä dokumentti toimisi laatusuunnitelmana 

yksittäisissä rakennustehtävissä. 

4.4 Ympäristön laatu 

Sähkönjakeluverkon rakennushankkeen ympäristön laatu on moninainen aihealue, sillä 

verkkoyhtiön toimintaympäristössä on useita eri sidosryhmiä, joilla jokaisella on verkko-

yhtiön toimintaan omat näkemykset ja odotukset. Kyseisestä syystä verkkoyhtiön toimin-

nan tulee yleisesti ottaen olla läpinäkyvää ja avointa yhteistyötä tulee olla jokaisen sidos-

ryhmän kanssa. Verkkoyhtiön suoriutuminen sidosryhmien kanssa määrittääkin pitkälti 

rakennushankkeen ympäristön laadun tason. Suurin yksittäinen sidosryhmä verkkoyhtiön 

toimintaympäristössä on luonnollisesti asiakkaat, joita varten myös investointeja toteute-

taan. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää olla tietoinen kaikesta häntä koskevista asioista. 

Käytännössä jo ennen suunnittelun toteuttamista olisi hyvä viestiä, että alueelle on tulossa 

investointeja. Tällöin asiakkaat eivät ylläty, kun maastosuunnittelija ottaa heihin yhteyttä 

liittyen maankäyttölupiin. Rakentamisen aikana tapahtuneet sijaintimuutokset on tärkeää 

hyväksyttää maanomistajalla ennen toteutusta, sillä maanomistajat haluavat päättää itse 

heidän tontillaan tehtävistä töistä. Jälkityöt asiakkaan tontilla tulee hoitaa kunnolla ja 

mahdollisimman pikaisesti, mikä parantaa asiakkaan näkemystä verkkoyhtiön toimin-

nasta. Lisäksi asiakasta kiinnostaa sähkönjakelun keskeytykset, joten niistä informointi 

on tärkeää, jotta asiakas kerkeää tarvittaessa valmistautumaan keskeytyksiin. 

 

Uutta verkostoa rakennettaessa toimitaan myös kuntien mailla, joilla jokaisella on omat 

toimintatapansa. Mitä useamman kunnan alueella verkkoyhtiö toimii, niin sitä haasteelli-

sempaa kuntayhteistyö on. Toimintatapojen yhtenäistäminen kuntien kanssa onkin verk-

koyhtiön näkökulmasta toivottavaa, mutta tapoja kannattaa myös tarkastella kuntien nä-

kökulmasta. Toimintatavat eivät saa olla liian raskaita kunnille, jotta niiden käyttöönotto 

nopeutuu. 

 

Jakeluverkon rakennushankkeella on myös muita yhteiskunnan asettamia tavoitteita, 

jotka tulee täyttää. Käytännössä rakennushankkeesta ei saa koitua vaaraa kolmansille osa-

puolille, jonka takia yksittäisen työkohteen suojaukset ovat tärkeitä, sillä laajoja inves-

tointialueita ei voida mitenkään rajata. Ihmisten turvallisuuden lisäksi tulee huolehtia 

luonnon siisteydestä. Käytännössä työmaille ei saa jättää mitään roskia, eikä etenkään 
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kyllästettyjä jätepylväitä tai muita purkujätteitä. Nämä tulee hävittää tai kierrättää sovel-

tuvalla tavalla, mikä kiinnostaa yhteiskuntaa nykyisin erityisen paljon. Myös ympäristö-

vahinkojen hallinta on merkittävässä roolissa luonnosta huolehtimisessa. Nopea reagointi 

öljy- tai SF6-kaasuvuotoihin on välttämätöntä, jottei vuodot aiheuta ympäristövahinkoa. 

Mahdolliset ympäristövahingot tullee korjata välittömästi ja korjaukset tulee dokumen-

toida aina määräysten mukaisesti asiaan erikoistuneen ammattitoimijan toimesta. Yhteis-

kunta asettaa myös valmiille verkostolle vaatimuksia, jotka ilmenevät lakien ja standar-

dien muodossa. Sähkömarkkinalain asettamat toimitusvarmuusvaatimukset ovat pitkälti 

syynä isoihin investointeihin toimialalla, joten rakennetun verkoston tulee myös parantaa 

sähköntoimitusvarmuutta. Toinen esimerkki laista on, että verkoston tulee täyttää kaikki 

sähköturvallisuusvaatimukset. 
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5. RAKENNUSHANKKEISSA HAVAITUT VIRHEET 

Carunalla tehdään rakentamisen aikana ja jälkeen rakentamisen laadun seurantaa tärkeim-

mille verkostokomponenteille. Rakentamisen aikana toteutetaan myös seurantaa liittyen 

työmaan turvallisuuteen. Tarkemmin tarkastuksista on kerrottu kappaleessa 2.4. Kuvassa 

5.1 on esitetty vuoden 2016 syyskuun alusta tarkastuksien määrät lajeittain vuoden 2017 

elokuun loppuun asti. Kappaleessa kaikkien tarkastuksien tarkasteluvälinä on käytetty sa-

maa ajanjaksoa. Valmiin työn tarkastukset ovat Carunalla merkittävässä asemassa laadun 

seurannan kannalta, joten niitä suoritetaan selvästi eniten rakennushankkeissa. Näitä ku-

vastaa muuntamoiden, jakokaappien ja pylväsnousujen lohkot kuvassa 5.1. Kaapelireit-

tien tarkastus kuuluu myös oleellisesti valmiin työn tarkastuksiin, mutta näiden osalta ei 

ole tiedossa kuin virheiden määrät, jonka takia nämä eivät ole mukana kuvassa 5.1. Tur-

vallisuustarkastukset ovat toinen oleellinen tarkastusluokka, joita suoritetaan toiseksi eni-

ten valmiin työn tarkastuksien jälkeen kuvan 5.1 mukaan. Rakentamisen aikaisia asen-

nustapatarkastuksia tehdään puolestaan vähiten lukuun ottamatta muita yksittäisiä tarkas-

tuksia. Kuvasta 5.1 voidaan huomata tarkastuksia tehtävän yhteensä vuoden aikana reilu 

9 000, mikä on todella suuri määrä, mutta vain 500 tarkastusta keskittyy rakentamisen 

aikaisiin asennustapatarkastuksiin. 

 

Kuva 5.1 Eri tarkastusluokkien määrät ja prosenttiosuudet 2016 syyskuusta 2017 elokuun loppuun.  

 

Kappaleessa tullaan tarkastelemaan verkostokomponenteittain tiettyjä virheitä, joita ta-

pahtuu selvästi eniten tai ovat rakentamisen laadun näkökulmasta muuten olennaisia vir-

heitä. Myös olennaisimmat turvallisuuspuutteet tullaan käymään läpi. Virheistä osa tulee 
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esille rakentamisen aikana ja osa puolestaan valmiin työn tarkastuksissa. Kappaleessa kä-

siteltävät virheet eivät haittaa verkoston käyttöä ja eivät suoraan aiheuta huonoa sähkön-

laatua. Tarkastelussa keskitytään analysoimaan virheiden aiheuttamaa haittaa, juurisyitä 

sekä miten virheet voitaisiin välttää vastaisuudessa. 

5.1 Muuntamo 

Sähkönjakeluverkkojen muuntamon ja sen komponenttien päätehtävä on muuntaa jännite 

keskijännitteestä pienjännitteeksi ja jakaa sähköä pienjänniteasiakkaille. Muuntamo 

koostuu monesta eri verkostokomponentista, kuten jakelumuuntajasta, keskijänniteko-

jeistosta, erottimista, pienjännitekytkimistä ja maadoituksista. Yksittäisen komponentin 

vikaantuminen voi tarkoittaa sähkönjakelunkeskeytystä muuntopiirin asiakkaille tai tär-

keän syöttölinjan käyttökelvottomuutta.  

 

Edellisen perusteella voidaan todeta, että muuntamo on jakeluverkon toiminnan kannalta 

tärkein yksittäinen laite eri komponentteineen lukuun ottamatta sähköasemaa. Toisin sa-

noen muuntamoiden vikaantumiset ovat erittäin epätoivottuja, joten niiden laadukas ra-

kentaminen on keskeistä vikaantumisien ehkäisemiseksi. Tässä työssä muuntamoiden 

osalta keskitytään naarmujen ja lommojen, maanrakennuksen, kaapelien sekä maadoituk-

sien kytkennän ja kiinnityksen, sekä merkintöjen aiheuttamiin virheisiin. Näiden lisäksi 

suoritettavia tarkastuksien osa-alueita on keskittimen asennus, muuntamon ja lähialueen 

siisteys sekä muut pienpuutteet. Muuntamoilla tapahtuneet rakennusvirheet kategorioit-

tain on esitetty kuvassa 5.2 prosenttiosuuksien mukaan. Kuvan 5.2 mukaan selvästi suurin 

osuus virheistä tapahtuu merkintöjä tehtäessä ja seuraavaksi eniten puolestaan maanra-

kennustöissä. Kolmanneksi eniten virheitä tapahtuu kaapelien ja maadoituksien kytken-

nöissä ja kiinnityksessä. Loput virhe kategoriat sisältävät keskenään lähes yhtä paljon 

virheitä. 
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Kuva 5.2 Muuntamoiden rakennusvirheet prosenttiosuuksien mukaan. 

 

Muuntamot ovat sähkönjakeluverkon isoimpia laitteita, jotka sisältävät komponentteja, 

joita myös muut laitteet sisältävät. Useita muuntamoilla esiintyneistä virheistä esiintyykin 

myös muissa virhekategorioissa, joten seuraavaksi esitettyihin virheisiin tullaan viittaa-

maan myöhemmin muiden virheiden osalta.  

5.1.1 Merkintävirheet 

Muuntamossa on kymmeniä paikkoja, jotka tulee merkata, kuten muuntamon tunnus ul-

kopuolelle, KJ-lähtöjen suuntien nimet ja PJ-kytkimien numerointi. Merkintöjen tarkoi-

tus on esimerkiksi spesifioida tietty verkostokomponentti, jotta se voidaan tunnistaa tai 

antaa lisätietoja, että mitä lähdön toisessa päässä on. Huonot merkinnät ovat riski työtur-

vallisuudelle sekä verkon käytölle, kuten esimerkiksi ristiin merkattuja johtolähtöjä jän-

nitteettömäksi tehdessä aiheutetaan keskeytys väärän paikkaan. Maastossa olevien mer-

kintöjen tulee myös vastata verkkotietojärjestelmän merkintöjä ja päinvastoin, sillä tiedot 

siirtyvät verkkotietojärjestelmästä muihin järjestelmiin. Edellisistä syistä johtuen merkin-

töjen tulee aina olla oikein ja perustua verkkoyhtiön dokumenttiin merkinnöistä.  

 

Merkintöjen moninaisuudesta johtuen merkintävirheet voivat olla myös moninaisia, 

mutta virheitä aiheuttaa useimmiten merkintöjen puute, niiden sijainti, virheellisyys tai 

ne eivät täsmää verkkotietojärjestelmään. Lähdön suunnat ovat hankalampia tunnuksiin 

verrattuna, koska komponentilla säilyy sama tunnus todennäköisesti koko sen pitoajan, 

mutta sen sijaan lähdön suunnat voivat muuttua verkoston muuttuessa. Suunnittelijoiden 

tulee siis olla huolellisia näitä tehdessä. Verkkotietojärjestelmään on mahdollista tehdä 
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sovelluksia suunnittelijoiden avuksi, jotka tarkastavat tunnuksien oikeellisuuden, mutta 

lähdön suuntien määrittämiseen tarvitaan suunnittelijoita. Muita merkintöjä, joista asen-

tajat ja maanrakentajat huolehtivat, on esimerkiksi kaapelien vaihemerkinnät ja sulakkei-

den koko merkinnät.  

 

Syitä merkintävirheiden tapahtumiseen on esitetty edellä sekä kappaleissa 4.1.3 ja 4.2.2. 

Yleisesti kappaleessa 4 korostettiin ohjeistuksien selvyyttä rakentamisen helpottamiseksi 

ja samaa pätee merkinnöissä. Merkintäohjeen tulee olla helposti tulkittavissa, mutta jättää 

soveltamisen varaa, sillä eri valmistajien komponenteilla merkintöjen paikat vaihtelevat. 

Toinen asia mitä kappaleessa 4 painotettiin, oli tiedonvälitys rakentajien, projektipäälli-

kön, suunnittelun sekä dokumentoinnin kesken. Käytännössä mikäli muutoksia tapahtuu 

rakentamisessa se usein vaikuttaa myös merkintöihin, joten kaikki muutokset tulee mer-

kitä selvästi loppukuviin, jotta ne tehdään myös verkkotietojärjestelmään samalla tavalla. 

Esimerkiksi tieto maastossa eri järjestyksessä kuin suunnitelmassa jakokaappiin asenne-

tuista kytkimistä tulee viedä eteenpäin. Tiedonvälityksen tulee toimia myös toisinpäin 

suunnittelusta työmaalle. Urakoitsijan projektipäällikön on tärkeää olla tietoinen kyseistä 

tiedonvaihdosta, jotta hän tietää onko merkinnät korjattu. Merkinnät tehdään usein tar-

roilla, jotka huonosti kiinnitettynä tippuvat ajan saatossa pois, mikä aiheuttaa virheen. 

Tarran kiinnityksessä tuleekin olla huolellinen, että se tehdään hyvin ja olosuhteet huo-

mioiden. Talvella tarran kiinni pysyminen voi olla haasteellisempaa, joten kuumailmapu-

haltimen käyttö voi olla järkevää. 

 

Käytännössä näiden kolmen juurisyyn poistaminen vähentäisi merkittävästi merkintävir-

heiden määrään. Täysin ristiriidattomien ohjeiden teko on kuitenkin erittäin hankalaa 

merkintöjen tapauksessa johtuen valmistajien erilaisista tuotteista. Tämän takia ohjeessa 

tulee olla soveltamisen varaa, mutta usein tämä tarkoittaa useita eri tulkintoja tekijöiden 

ja tarkastajien kesken. Pyrkimys tulee kuitenkin olla muodostaa merkintäohjeistus, joka 

ei aiheuta liikaa tulkinnan varaa. Merkintätarran irtoamisen puolesta ei voi juuri muuta 

tehdä kun huolehtia tarrojen laadukkuudesta sekä kiinnityksen onnistumisesta. Sen sijaan 

tiedonvälityksen parantamiseen urakoitsijalla sisäisesti voidaan vaikuttaa. Ensinnäkin 

toimintatavat tulee sopia yhteisesti koskien loppukuvien ja suunnitelmien lähettämistä, 

joka käytännössä tarkoittaa ketkä on yhteydessä toisiinsa ja kuinka usein. Tietotekniikan 

hyödyntäminen nopeuttaa kyseistä tiedonvälitystä, eikä projektipäällikköä tarvitse käyt-

tää kuriirina tässä välissä.  
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5.1.2 Maanrakennusvirheet 

Maanrakennusvirheitä esiintyy selvästi toisiksi eniten muuntamoilla kuvan 5.2 mukai-

sesti. Virheet jakaantuvat ulko- ja sisätäyttöjen virheisiin. Ulkotäyttöjen kohdalla voidaan 

tunnistaa muutamia virheitä, jotka toistuvat usein. Erityisesti virheitä aiheuttaa maan va-

joaminen täyttöjen jälkeen, mikä on täysin normaalia, mutta tämä tulisi ennakoida tiivis-

tämällä maa-aines kunnolla ja lisäämällä vajausta varten hieman ylimääräistä. Liika 

maantäyttö voi kuitenkin aiheuttaa sen, ettei talvella ovia saa kunnolla auki. Ulkoapäin 

hoidettavat muuntamot tarvitsevat hoitotason muuntamon käyttötoimenpiteitä varten. 

Hoitotason tulee olla standardin SFS 6001 levyinen ja sen lisäksi riittävän loiva, jotta 

horjahtamisen vaaraa voidaan vähentää (SFS 6001, 2015, s. 59). Isojen kumpujen päälle 

rakennettavien muuntamoiden tapauksessa horjahdus voi johtaa loukkaantumiseen. Hoi-

totason ja lähialueen on tärkeää olla myös tasainen ja raivattu kasvillisuudesta kompastu-

misien ehkäisemiseksi. Hoitotason täytyy kuitenkin viettää poispäin muuntamosta, jottei 

muuntamo jää monttuun ja ala keräämään vettä. Aiemmin työssä todettiin, että muunta-

moita sijoitetaan usein yksityisten maanomistajien tontille, jotka ovat oleellisesti kiinnos-

tuneita muuntamon lähialueen siisteydestä. Tästä syystä tulee huolehtia, että maastossa ei 

näy kaivinkoneen jälkiä ja ylimääräiset sorakasat ja kivet on viety pois. 

 

Muuntamon sisätäyttöjen tapauksessa maa-aineksen tiivistyminen aiheuttaa myös vir-

heitä. Kun sisätäyttöä on liian vähän, maa-aines ulkopuolelta alkaa valua sisäpuolelle. 

Pitkällä aikavälillä maa-ainesta voi valua sisäpuolelle niin paljon, että muuntamon beto-

niperustuksen alle syntyy rako, josta on esitetty esimerkki kuvassa 5.3. Pienet eläimet 

pääsevät raosta muuntamon sisäpuolelle ja voivat aiheuttaa sähkönjakelunkeskeytyksiä. 

Liian vähäinen täyttö altistaa muuntamon myös veden kerääntymiselle, joka voi aiheuttaa 

keskeytyksen, ellei salaojituksesta ole huolehdittu. 
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Kuva 5.3 Muuntamon betoniperustuksen alle syntynyt rako liian vähäisestä sisätäytöstä johtuen. 

 

Maanrakennusvirheisiin suurin syy on epäilemättä maa-aineksen painuminen ajan saa-

tossa. Maa lähtee painumaan useista eri syistä, mutta tietyt maalajit ovat erityisen alttiita 

painumiselle. Tähän kun lisätään muuntamon paino ja kenties lähellä tapahtuvan liiken-

teen aiheuttama värinä, niin painuminen käynnistyy. Talvella tehtävä maanrakennus on 

vielä haasteellisempaa johtuen jäätyneestä maa-aineksesta, mikä sulaessaan painuu nope-

asti. (Powerpile, 2011). Virheiden vähentämiseksi maanrakentajien tulee tiivistää maa-

aines paremmin ja huolehtia, että se on asianmukaista soraa. Lisäksi maanrakentajia tulee 

perehdyttää vaadittaviin täyttömäärin, jotta asennuskorot olisivat lähtötilanteessa oikein, 

jolloin painautumiseen osataan varautua lisäämällä ylimääräistä maa-ainesta. Ylitäyttöä 

kuitenkin tulee varoa, että ovet saadaan auki. 

5.1.3 Kaapelien ja maadoitusten kytkentä- ja kiinnitysvirheet 

Maanrakennustöiden jälkeen kolmanneksi eniten virheitä tapahtuu kaapelien ja maadoi-

tuksien kytkennöissä ja kiinnityksissä. Kyseinen kategoria sisältää useita erilaisia vir-

heitä, mutta sieltä on kuitenkin tunnistettavissa tiettyjä virheitä, mitkä toistuvat toisia use-

ammin. Muuntajan napoihin kytkettäessä kaapeleita tulee olla huolellinen, jottei muunta-

jan napaan tai kaapelipäätteeseen kohdistu ylimääräisiä voimia. Liian tiukat mutkat kaa-

peleissa ja virheelliset kiristykset muuntajanapoihin voivat aiheuttaa navan katkeamisen 

tai päätteen rikkoutumisen ajan saatossa. Korjaustoimenpiteet vaativat sähkönjakelunkes-

keytyksen, mutta yhden vaiheen irtoaminen jo itsessään aiheuttaa vikatilanteen verkkoon, 
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mikä aiheuttaa katkaisijan laukeamisen. Liian tiukoista kaapelimutkista on esimerkki ku-

vassa 5.4, jossa myös kaapelipäätteen sukka on rikkoutunut. PJ-puolella kytkimien kyt-

kennät tulee myös tarkastaa. Kaapeleiden kytkennän lisäksi niiden kunnollinen kiinnitys 

on olennaista, sillä ilman kiinnityksiä tila voi olla sekava, mutta kytkentöjen ja oikosul-

kujen mekaaniset voimat tulee ottaa myös huomioon (SFS 6001, 2015, s. 35). Mekaaniset 

voimat riuhtovat kaapeleita ja voivat aiheuttaa rikkoutumisia eri komponenteissa.  

 

 

Kuva 5.4 Tiukan kaapelimutkan aiheuttama kaapelipäätteen sukan hajoaminen. 

 

Myös maadoituksien kytkennöissä ja kiinnityksissä löytyy virheitä sekä KJ- ja PJ-puo-

lella, mutta ne ovat luonteeltaan hieman erilaisia verrattuna kaapeleihin. Maadoituksien 

päätehtävä on periaatteessa rajoittaa kosketus- sekä askeljännitettä vian sattuessa, joka 

tapahtuu maadoituksen asennusohjetta noudattamalla. Käytännössä tulee huolehtia kyt-

kentöjen asianmukaisuudesta, vaikka yksi maadoitusjohdin irrotettaisiinkin, niin muun 

maadoituksen tulee säilyä toiminnallisena. Lisäksi maadoitusjohtimet tulee pitää riittävän 

etäällä jännitteistä osista, jottei ne muutu jännitteisiksi vahingossa. Kaapelien ja maadoi-

tuksien kytkentöjen ja kiinnityksien aiheuttamat virheet johtuvat yleisesti ottaen ohjeis-

tuksien noudattamatta jättämisestä. Ohjeistuksien selvyydessä tosin voi olla myös paran-

tamisen varaa, sillä osa virheistä vaatii tarkan selostuksen, jotta virhe voidaan välttää. 
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Virheiden määrää voitaisiin vähentää perehdyttämällä sähköasentajia näihin virheisiin tai 

laatimilla urakoitsijan omat ohjeistukset muuntamon asentamiseen, jossa olisi eritelty 

vaihe vaiheelta mitä ottaa huomioon rakennusvaiheessa. 

5.1.4 Kolhujen ja naarmujen aiheuttamat virheet 

Valmiin työn tarkastuksissa löytyy myös jonkin verran kolhuja ja naarmuja muuntamon 

ulkokuoressa. Syviin naarmuihin voi syntyä ajan saatossa ruostetta, mikä voi mahdolli-

sesti laskea muuntamon teknistä käyttöikää. Lommot muuntamon pellissä puolestaan voi-

vat tietyissä paikoissa hankaloittaa ovien avautumista tai katon irrottamista. Uutta ver-

kostoa kun rakennetaan, niin nämä ovat hyvin epätoivottuja, sillä muuntamoon tulee aina 

olla esteetön pääsy ja rikkoutunut muuntaja vaihdetaan katon kautta. Korjaustoimenpi-

teinä voidaan suoristaa pelti ja tehdä korroosionsuojaus vahingoittuneeseen kohtaan. Pa-

himmillaan osia joudutaan vaihtamaan uusiin. Suurin syy näihin on huonosti suoritetut 

nostot kaivinkoneella. Kaivinkonetta ei ole tarkoitettu suurin nostoihin eikä aina välttä-

mättä ole käytössä asianmukaisia koukkuja. Tällöin on vaara, että muuntamo iskeytyy 

kaivinkonetta vasten aiheuttaen kolhuja tai naarmuja. Kaivinkoneen liikkuessa mahdolli-

suus osumiin kasvaa huomattavasti, kun muuntamoa siirretään oikealle paikalleen (Hen-

riksson, 2017). Kaivinkoneella voidaan suorittaa nostoja, mikäli se on erikseen hyväksy-

tetty nostojen tekoon. 

 

Muuntamoihin kohdistuneista iskuista voidaan siis valtaosa välttää suorittamalla nostot 

nosturilla. Tällöin muuntamo voidaan nostaa oikeaoppisesti vahingoittamatta muunta-

moa. Nostoja tehtäessä tulee myös huomioida kaikki nostotuet, jotta lommoilta vältytään. 

Nosturia hyväksikäyttämällä on muuntamon siirto myös turvallisempaa jännitteisten säh-

kölinjojen läheisyydessä, kuten kappaleessa 4.1.3 jo todettiin. Kuljetuksen aikana tapah-

tuneet iskut ovat harvinaisia ja mikäli niitä tapahtuu, niin ne tulisi selvitä jo siinä vai-

heessa, kun urakoitsija kuittaa muuntamolähetyksen, sillä tällöin tulisi tehdä tarkastus 

muuntamolle. Lisäksi on mahdollista, että muuntamoille tehdään ilkivaltaa asennuksen ja 

tarkastuksen välissä, mutta näille ei voida tehdä mitään. 
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5.2 Jakokaappi 

Jakeluverkossa jakokaappeja käytetään lähinnä PJ-puolella jakamaan sähköä alueen ku-

luttajille. Sähkönjakelun lisäksi sen sisältämät kytkimet toimivat suojalaitteina verkos-

tossa tapahtuville vioille. Edellisten komponenttien lisäksi jakokaapissa on maadoitus. 

Vika jakokaapissa voi aiheuttaa sähkönjakelun keskeytyksen yksittäisen kytkimen tai 

kaikkien kytkimien takana oleville asiakkaille. Valmiin työn tarkastuksissa jakokaapille 

tehdään käytännössä samat tarkastukset kuin muuntamon PJ-keskukselle. Kuvassa 5.5 on 

esitetty jakokaapin virheiden prosentuaalinen jakauma kategorioittain. Tässä kappaleessa 

tarkastellaan tarkemmin jakokaapeissa esiintyviä virheitä maanrakennustöissä, merkin-

nöissä sekä kaapeleiden ja maadoituksien kytkennöissä ja kiinnityksissä. Kuvasta 5.5 voi-

daan huomata kyseisten virheiden osuuden olevan jopa 96 % kaikista jakokaappien vir-

heistä.  

 

Kuva 5.5 Jakokaappien rakennusvirheet kategorioittain prosenttiosuuksien mukaan. 

 

Verrattaessa muuntamon virheiden kuvaa 5.2 ja jakokaapin virheiden kuvaa 5.5 voidaan 

havaita selviä eroja virheiden jakaantumisessa. Ulkorakenteen eheyden tapauksessa eroa 

voidaan selittää jakokaapin asennustavan eroavaisuudesta muuntamoon. Muuntamo on 

iso laite, joka tarvitsee nosturin sen siirtoon toisin kuin jakokaappi, joka saadaan paikal-

leen käsivoimin. Kolhut ja naarmut muuntamoilla johtuvat osakseen kaivinkoneen käy-

töstä nostotöissä, jonka takia niitä esiintyy jakokaapeilla vähemmän. Laitteen ja ympäris-

tön siisteydessäkin on kohtalainen ero muuntamoiden ja jakokaappien välillä, mitä voi-

daan selittää pakkausjätteen määrällä sekä sillä, ettei jakokaapin sisällä mahdu säilyttä-

mään ylimääräisiä tavaroita.  
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Merkintävirheiden prosenttiosuudet kaikista virheistä jakokaapilla ja muuntamolla on 

molemmilla 43 %, mikä kertoo virheen laajuudesta. Jakokaapin ja muuntamon PJ-kes-

kuksen merkinnät ovat hyvin suurelta osin samanlaiset muutamia poikkeuksia lukuun ot-

tamatta. Tässä tapauksessa voidaankin yleistää, että jakokaapin merkintävirheet johtuvat 

samoista syistä ja ovat vältettävissä samoilla toimintatavoilla kuin muuntamolla, mitkä 

esitettiin kappaleessa 5.1.1. 

 

Jakokaapin virheistä suurin osa tapahtuu maanrakennuksessa, jotka jakaantuvat myös 

sisä- ja ulkotäyttöjen puutteisiin, joista jälkimmäisempi on yleisempi. Jakokaappien asen-

nukset on myös mahdollista tehdä ilman kaivinkonetta, mutta tällöin työn jälki voi olla 

heikompaa. Maanrakennusvirheet ovat luonteeltaan samanlaisia jakokaapeilla ja muun-

tamoilla, joten voidaan taas yleistää kappaleen 5.1.2 syiden ja korjaustoimenpiteiden so-

veltuvan myös jakokaappeihin. Myös maadoituksien ja kaapelien kytkentöjen ja kiinni-

tyksien tapauksessa voidaan olettaa virheiden syiden ja korjauksien olevan samantapaisia 

kuin muuntamolla, joten kappaleessa 5.1.3 esitetyt toimenpiteet virheiden vähentämiseksi 

toimivat myös jakokaapilla. 

5.3 Pylväsnousu 

Pylväsnousuja tarvitaan aina, kun halutaan liittyä maakaapelilla ilmajohtoon. Käytän-

nössä rakennelmaan kuuluu pylväs, kaapeli ja sen kiinnikkeet, kaapelipäätteet sekä mah-

dolliset harustukset ja maadoitukset. Myös kytkimiä voi esiintyä pylväissä. Pylväsnousut 

aiheuttavat harvoin vikoja, mutta ovat silti mahdollisia. Pylväsnousuille tehtävät valmiin 

työn tarkastukset ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin muuntamoille ja jakokaapeille 

tehtävät tarkastukset, sillä tarkastuksia ei tehdä laitteelle vaan rakennelmalle, joka sisältää 

myös ilmajohtoja. Pylväsnousujen tarkastuksissa esiintyneiden virhelajien prosenttiosuu-

det on esitetty kuvassa 5.6. Kuvan perusteella voidaan todeta suurimpien kategorioiden 

olevan samoja kuin muuntamolla ja jakokaapilla. Pylväsnousujen virheissä keskitytään, 

kuten edelläkin merkintöihin, maanrakennustöihin ja johtimien sekä maadoitusten kyt-

kentöihin ja kiinnityksiin.  
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Kuva 5.6 Yhden vuoden aikana pylväsnousuilla havaittujen virheiden jakautuminen kategorioittain 

 

Pylväsnousuihin tehtävät merkinnät eroavat hieman muuntamoilla ja jakokaapeilla vaa-

dittavista merkinnöistä. Merkintöjä tehdään maakaapeleihin, pylvääseen sekä ilmajohtoi-

hin. Samoja merkintöjä ei tarvitse tehdä verkkotietojärjestelmään, sillä nämä ovat tarkoi-

tettu sähköasentajien työn helpottamiseksi maastoon. Maakaapeleissa ja ilmajohdoissa 

tulee olla lähtömerkinnät, jotta voidaan tunnistaa lähdön suunta. Pylvääseen puolestaan 

tulee kiinnittää hengenvaara kyltti ja varoitusnauhat KJ-johdon alapuolelle. Huolimatto-

masti tehdyt lähtömerkinnät pylväsnousuissa aiheuttavat sekaannusta töitä tehdessä 

maastossa. Varoituskylttien ja -nauhojen puuttuminen voi aiheuttaa vaaratilanteita asen-

tajille sekä kolmansille osapuolille. Mahdollisia syitä virheellisiin merkintöihin ovat mer-

kintäohjeen tulkinnanvaraisuus sekä huolimattomuus eli samoja syitä kuin muuntamoi-

den ja jakokaappien tapauksessa. Kappaleessa 5.1.1 on esitetty korjaustoimenpiteitä mer-

kintävirheiden vähentämiseen. 

 

Pylväsnousujen maanrakennustyöt kattavat käytännössä ainoastaan pylvään upotuksen ja 

jälkityöt. Useimmiten pylväsnousut tehdään vanhoihin pylväisiin, joten tarkastus pitää 

sisällään lähinnä lisätyn kaapelin suojaraudan maantäytöt. Jännitteinen kaapeli tulee suo-

jata suojaraudalla, jottei kaapelia vahingossa vahingoiteta. Suojarauta tulee upottaa maan 

alle, jonka takia maantäyttöjä tarvitaan. Suojaraudan alapään kaapelien näkymiseen on 

kaksi syytä, joista yleisempi on virheellinen maantäyttö ja harvinaisempi on, että suoja-

rauta on yksinkertaisesti asennettu niin ylös, ettei maantäyttö riitä suojaamaan kaapeleita. 

Maan painuminen vaikuttaa myös olennaisesti virheiden määrään, mutta maanrakentajien 
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perehdytyksellä saataisiin todennäköisesti karsittua virheitä oleellisesti. Myös muut kap-

paleessa 5.1.2 esitetyt toimenpiteet soveltuvat virheiden vähentämiseen. 

 

Pylväsnousujen tapauksessa kytkentä- ja kiinnitysvirheet sisältävät kaapelien ja maadoi-

tusten lisäksi myös ilmajohdot ja kaapelipäätteet. Virheet ovat pääasiassa hyvin saman-

tapaisia kuin muuntamoilla ja jakokaapeilla, mutta poikkeuksiakin löytyy. Suurin osa joh-

timien virheistä johtuu kaapelin puutteellisista kiinnityksistä pylvääseen. Nousukaapeli 

tulee kiinnittää huolellisesti, muuten on vaarana kaapelin valuminen alaspäin painonsa 

takia ja näin aiheuttaa vetorasitusta päätteen kytkentöihin. Ajan kuluessa kytkennät voivat 

pettää, joka voi aiheuttaa keskeytyksen KJ-verkkoon. Kuvassa 5.7 on esitetty esimerkki 

kyseistä virheestä. 

 

 

Kuva 5.7 Huonojen kaapelikiinnityksien aiheuttama kaapelin valuminen. 

 

Ilmajohdoissa puolestaan on tärkeää, etteivät ne hankaa suoraan pylvääseen, mikä aiheut-

taa mekaanista rasitusta ja täten vaurioittaa johtoja ajan saatossa. Maadoitussuojien huo-

lellinen kiinnitys on myös tärkeää. Huonosti kiinnitetyt suojat voivat paljastaa maadoi-

tusjohtimen, joka aiheuttaa turvallisuuspuutteen vikatilanteessa. PJ-ilmajohtojen PEN-

johtimien maadoituksien yhdistäminen on myös virhe, sillä toisen ilmajohdon irrottami-
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nen aiheuttaa myös toisen ilmajohdon maadoituksen häviämisen, joten nämä tulisi asen-

taa erilleen. Kyseiset virheet ovat luonteeltaan samantyylisiä kuin muuntamoilla ja jako-

kaapeilla, joten syyt ja toimenpiteet virheiden vähentämiseen voidaan yleistää olevan 

myös samanlaisia ja ne on esitetty aiemmin kappaleessa 5.1.3. 

5.4 Kaapelireitti 

Kuten todettu maakaapeliverkkojen rakentaminen on syrjäyttänyt ilmajohtoverkot lähes 

kokonaan. Maakaapeleille on määritetty standardissa SFS 6001 asennussyvyydeksi vä-

hintään 70 cm, joka katsastetaan kaapelireittien tarkastuksessa (SFS 6001, 2015, s. 142). 

Tämän lisäksi tarkastukseen kuuluu kaapelin oikean sijainnin määritys, mitä verrataan 

verkkotietojärjestelmässä olevaan reittiin, sekä reitin muut ympäristöhavainnot. Caruna 

on tarkastanut jokaisen rakennuttamansa kaapelikilometrin vuodesta 2015 lähtien, jotta 

kyseiset virheet löydetään. Sijaintipoikkeamat ovat hyvin marginaalinen osa kaikista ha-

vaituista virheistä, kuten kuvasta 5.8 voidaan nähdä. 

 

Kuva 5.8 Kaapelireittien tarkastuksissa havaittujen virheiden jakautuminen. 

 

Kaapelien syvyys- ja sijaintivirheet voivat molemmat aiheuttaa sähkönjakelun keskey-

tyksen, kun kaapeli kaivetaan vahingossa esiin. Kaivuutöitä tehdessä maakaapeleiden lä-

heisyydessä täytyy olla erityisen varovainen, mutta mikäli kaapeli on useita kymmeniä 

senttejä standardien määrittämästä syvyydestä ylempänä, niin on mahdollista vahingoit-

taa kaapelia todennäköisemmin. Maanrakentajien vastuulla on tosin selvittää alueella ole-

vat maakaapelit ennen kaivuiden aloittamista. Lisäksi maakaapelien päältä ja läheisyy-
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dessä kaivettaessa tulee aina hankkia lupa verkonhaltijalta. Esimerkki kaapelin syvyys-

virheestä on esitetty kuvassa 5.9. Puolestaan mikäli kaapeli sijaitsee monia kymmeniä 

metrejä eri paikassa, kun mihin se on dokumentoitu, niin kaivajat eivät oleta alueella ole-

van kaapeleita, mutta maanrakentajien velvollisuus on kuitenkin varmistua siitä. Kaape-

linäytöissä on kuitenkin teknisiä haasteita, jotka aiheuttavat vaikeuksia maanrakentajille, 

sillä sijaintikartta ei välttämättä ole tarkka ja kaapeliheijastuminen sekä signaalin hyppää-

minen toiseen kaapeliin aiheuttaa epävarmuutta näytöissä (Reunanen, 2017, s. 28). 

 

Jännitteisen kaapelin vaurioittaminen on aina turvallisuusriski, joten näiden virheiden vä-

hentäminen on tärkeää. Kappaleessa 4.2.1 kerrottiin roudan mahdollisesti nostavan kaa-

peleita ajan kuluessa, joten kaapeli nousee nopeammin pintaan, kun se asennetaan alun 

perinkin matalaan syvyyteen. Tämä aiheuttaa vielä suuremman riskin kaapelin vahingoit-

tamiseen kaivuutöissä ajan saatossa. Kaapelireitin poiketessa suuresti verkkotietojärjes-

telmään merkitystä reitistä se aiheuttaa ongelmia vianpaikannuksessa. Mikäli vika sattuu 

kyseiseen paikkaan, niin verkkoyhtiö ei tiedä kaapelin sijaintia, mikä pitkittää vian löy-

tämistä ja korjaamista huomattavasti. Vanhan verkon sijaintipoikkeamat ovat etenkin 

haasteellisia, koska näiden sijaintia ei ole tarkastettu. 

 

 

Kuva 5.9 Tarkastuksissa esiin tullut kaapelin syvyysvirhe. 

 

Kaapeliojia kaivaessa maaperästä tulee vastaan aika ajoin hankaluuksia, jotka vaikuttavat 

sekä reittiin ja syvyyteen. Mikäli ojan kaivuussa ei aivan päästä vaadittuun syvyyteen 

esimerkiksi maaperästä löytyneen kallion takia, niin kaapeli tulee suojata. Suojaaminen 
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voidaan toteuttaa kouruilla, putkilla tai betonoinnilla. Mikäli reitillä tulee vastaan suu-

rempia esteitä, kuten koko matka on täysin kalliota, niin järkevämpää voi olla etsiä toinen 

reitti. Tällöin tulee taas huolehtia loppukuvien päivityksestä, jotta projektin osapuolet 

ovat tietoisia tehdyistä muutoksista, jolloin myös vältetään turha virhe. Sama pätee myös 

suojauksien lisäämiseen loppukuviin, jotta tarkastajat ovat tietoisia maakaapelin hyväk-

syttävästä asennustavasta. Näissä tapauksissa voidaan kyseenalaistaa myös maastosuun-

nittelun laadukkuutta. Paremmalla maastosuunnittelulla olisi kenties voitu välttää reitti-

muutokset, mutta syvyysvirheisiin maastosuunnittelulla ei voida juuri vaikuttaa. 

 

Kuten muissakin maanrakennustöissä yhtenä syynä kaapelireitin syvyysvirheeseen on 

maan painuminen, mutta ilman ylimääräistä painoa sen vaikutus on kuitenkin vähäistä. 

Maanpainuminen on yksinkertaista välttää kaivamalla kaapeli vaadittua syvemmälle, ku-

ten 70–90 cm syvyyteen. Muuten syvyys- ja reittivirheitä voidaan välttää panostamalla 

loppukuviin ja maastosuunnitteluun. Loppukuvien ajantasaisuuden huolehtimisesta ker-

rottiin enemmän kappaleessa 5.1.2, jossa esitetyt toimenpiteet soveltuvat myös tähän ti-

lanteeseen. Mikäli kaapelin suojauspuutteista ollaan tietoisia, niin korjaustoimenpiteet 

ovat vielä maantäyttöjen jälkeen mahdollisia, sillä betonin laskeminen kaapeliojan päälle 

jälkikäteen toimii riittävänä suojana. 

5.5 Turvallisuus- ja asennustapatarkastukset 

Rakennusvaiheen aikana työmaalla suoritetaan turvallisuus- ja asennustapatarkastuksia, 

joissa tarkastetaan tietyissä määrin samoja asioita, jonka takia molemmat tarkastukset 

käydään läpi tässä kappaleessa. Työntekijöiden ja ympäristön turvallisuus on Carunalla 

tärkeässä asemassa rakennushankkeiden toteutuksessa, jottei kenellekään aiheudu vaaraa 

tai läheltä piti -tilanteita. Jokaisen työmaan tavoitteena on nolla tapaturmaa ja luonnolli-

sesti siihen vaikuttaa muun muassa työmaan turvallisuus, suojavälineiden käyttö sekä asi-

allisesti perehdytetyt työntekijät. Näiden tekijöiden ollessa kunnossa tapaturmien välttä-

minen on mahdollista. Rakentamisen aikana havaittuihin vääriin asennuksiin otetaan kan-

taa puolestaan asennustapatarkastuksien yhteydessä. Asennustapatarkastukset kattavat 

kaiken jakeluverkon rakentamisen ja sen tavoitteena on karsia vääriä asennustapoja jo 

rakentamisen aikana, jotta virhettä ei esiinny valmiin työn tarkastuksissa. Virheen kor-

jaaminen tulee todennäköisesti myös halvemmaksi tällöin. 
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Kuvassa 5.10 on esitetty turvallisuus- ja asennustapatarkastuksissa havaittujen puutteiden 

jakauma. Molemmista löytyy samojen kategorioiden virheitä lukuun ottamatta henkilö-

kohtaisia suojavarusteita, mikä huomioidaan ainoastaan turvallisuustarkastuksissa. Ku-

van 5.10 kategorioista muuten turvallisuustarkastuksissa keskitytään työmaan suojauk-

siin ja liikenteenohjaukseen sekä siisteyteen. Asennustapatarkastuksissa puolestaan kes-

kitytään maakaapelien ja muiden verkostokomponenttien asennusvirheisiin, mutta sivu-

tuotteena tarkastuksissa havaitaan myös puutteita muissa kuvan 5.10 kategorioissa. Yh-

teensä eniten virheitä esiintyy rakennusvirheiden, työmaan suojauksien ja liikenteenoh-

jauksen muodossa. Muut-kategoriassa on vaihtelevasti virheitä aina korttikoulutuksien 

puutteista kaapelikelojen kuljetukseen asti. Tässä työssä keskitytään ainoastaan suojaa-

matta olevien jännitteisten kaapelien ja työmaasuojausten virheisiin. 

 

Kuva 5.10 Vuoden aikana turvallisuus- ja asennustapatarkastuksissa havaittujen virheiden jakautu-

minen. 

 

Työmailla suojauksia käytetään lähinnä kaivantojen suojaamiseen työn aikana ja jätettä-

essä kaivantoja auki. Suojat varoittavat käynnissä olevasta työmaasta ja rajaavat työalu-

een, joiden avulla pyritään välttämään työntekijöiden ja kolmansien osapuolien tahatonta 

tippumista kaivantoon. Tippuminen kaivantoon voi johtaa henkilön loukkaantumiseen, 

jota halutaan välttää. Kaivannon sortuminen on myös mahdollista, mikä voi johtaa pa-

himmassa tapauksessa kuolemantapaukseen. Syynä virheellisiin työmaasuojauksiin on 

esimerkiksi huonot asennukset, jolloin suojaukseen jää kohtia, joista tippuminen on edel-

leen mahdollista. Suojauksen tulee olla myös merkattu huomiovärein ja heijastimin, jol-

loin se on nähtävissä myös pimeään aikaan. Kuvassa 5.11 on esitetty esimerkki puutteel-

lisista suojauksista lähellä kävelytietä. Lisäksi kuvasta voidaan huomata kaapeliasennuk-

sien olevan valmiit, joten kohde olisi valmis jälkitäyttöihin. Tässä tapauksessa maantäytöt 
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on todennäköisesti tehty suoraan, eikä suojauksia ole tarvittu. Kyseisten virheitten välttä-

minen vaatii urakoitsijalta huolellisuutta, jotta suojaus on asianmukainen. Edellisten li-

säksi on mahdollista, että kyseisellä työmaalla on jo kaikki varatut suojat käytössä. Ura-

koitsijalla voi olla useita työmaita samanaikaisesti käynnissä, jolloin suojia tulee yksin-

kertaisesti hankkia enemmän. 

 

 

Kuva 5.11 Muuntamokaivuun puutteellinen suojaus. 

 

Paljaana oleva jännitteinen kaapeli on haavoittuvainen ulkoisille tekijöille, jolloin sen 

vika-alttius kasvaa. Lisäksi se on määräysten vastainen vakava turvallisuuspuute, joka 

tulee aina korjata välittömästi. Näitä kaapeleita esiintyy usein pylväsnousujen suoja-

raudan alapäässä, kaapelijatkosten teko paikoilla sekä muuntamoiden ja jakokaappien lä-

heisyydessä. Kuvassa 5.12 on esitetty esimerkki jakokaapin alla näkyvistä jännitteisistä 

pienjännitekaapeleista.  
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Kuva 5.12 Paljaana olevia jännitteisiä pienjännitekaapeleita jakokaapin alla. 

 

Pylväsnousujen tapaus käsiteltiin jo aiemmin kappaleessa 5.3. Syynä muihin paljaana 

oleviin jännitteisiin kaapeleihin on luonnollisesti tekemättä jääneet maanrakennuksen jäl-

kityöt. Tähän puolestaan löytyy taas muita syitä. Kappaleessa 4.2.1 korostettiin tiedonvä-

litystä rakennushankkeen eri toimijoiden välillä, jotta maanrakentajat ovat tietoisia tar-

peellisista maantäytöistä. Käytännössä tiedonvälitystavoista tulee sopia jo ennen raken-

tamisen aloittamista ja suora kommunikointi asentajien ja maanrakentajien välillä on jär-

kevää. Projektipäällikkö on viime kädessä vastuussa hankkeesta, joten hänetkin tulee pi-

tää ajan tasalla jälkitöistä. Kuvat maastosta ja sijainnista kartalla ovat tehokkaita tapa vä-

littää viesti tarvittavista jälkitöistä ja sama pätee myös tehtyjen jälkitöiden kuittaukseen. 

Rakennushankkeen kaikkien osapuolien ollessa tietoisia vaadittavista jälkitöistä mahdol-

lisuus unohtaa tehdä nämä pienenee. 
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6. HAVAITTUJEN VIRHEIDEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

Rakennushankkeen valmiin työn tarkastuksissa esiin tulleet virheet tulee luonnollisesti 

korjata ennen projektin vastaanottoa. Virheiden korjaamisesta koituu urakoitsijoille sekä 

verkkoyhtiölle ylimääräisiä kustannuksia, jotka vaikuttavat urakoitsijalla rakennushank-

keen taloudelliseen kannattavuuteen. Tästä syystä rakentamisen laatuun kannattaa panos-

taa, jotta työmaat saataisiin kerralla kuntoon. Tässä kappaleessa esitetään yksittäisten vir-

heiden korjaamisen arvioidut kustannukset sekä urakoitsijoille ja verkkoyhtiölle. Kustan-

nuksissa ei oteta huomioon verkostokomponentin muita mahdollisia virheen korjauksia 

eikä muita lähialueen korjausta vaativia verkostokomponentteja. Todellisuudessa useita 

virheitä voi esiintyä samalla verkostokomponentilla ja lähialueen virheet pyritään kaikki 

korjaamaan kerralla. Tarkasteltavat virheet ovat pitkälti samoja kuin kappaleessa 5 tar-

kemmin tarkastellut rakennusvirheet.  

 

Rakennusvirheen kustannuskomponentit koostuvat eri tavalla urakoitsijoilla ja verkkoyh-

tiöillä. Urakoitsijoiden kustannuksia kerryttää töiden, matkojen ja mahdollisten työkonei-

den siirtojen aiheuttamat kustannukset. Korjaukseen tarvittavat materiaalit sisältyvät lä-

hes aina urakkahintaan, jonka takia niitä ei huomioida tässä työssä. Verkkoyhtiön kustan-

nuksiin vaikuttaa puolestaan työkustannukset sekä mahdollisten sähkönjakelunkeskey-

tyksien aiheuttamat keskeytyskustannukset. Korjaukset pyritään tekemään muiden työ-

keskeytysten kanssa samaan aikaan, mutta toisinaan joudutaan ottamaan keskeytys täysin 

virheiden korjausten takia. Keskeytyskustannuksilla tarkoitetaan tässä työssä kustannuk-

sia, jotka aiheutuvat pelkästään korjauskatkoista. Korjauksien aiheuttamaa haittaa mietit-

täessä on erityisen tärkeää huomata, että korjaukseen kulunut aika olisi voitu käyttää tuot-

tavaan tekemiseen. Virheenkorjauksiin kulunut ylimääräinen aika ja kustannukset ovat 

turhia, jotka ovat pois muusta tekemisestä. Esimerkiksi uudelta työmaalta lähdettäessä 

korjaamaan edellisellä työmaalla havaittua virhettä aiheutetaan aikataulullisia ongelmia 

uudelle työmaalle. Näin ollen virheen aiheuttama vahinko kertaantuu urakoitsijalle. 

6.1 Kustannuskomponenttien laskenta 

Valmiin työn tarkastuksissa havaittujen virheiden korjauskustannukset koostuvat useasta 

eri kustannuskomponentista, kuten työkustannuksista ja matkakustannuksista. Osa kus-

tannuksista voidaan arvioida olevan vakioita yhdelle virheelle, mutta osaan puolestaan 

vaikuttaa suuresti virheen korjaustoimenpiteet. Tässä kappaleessa on esitetty oletuksia 
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virheiden kustannuslaskentaan sekä periaatteet miten virheiden kustannuskomponentit 

lasketaan. 

6.1.1 Työkustannusten laskenta 

Työntekijöiden palkkakustannukset aiheuttavat merkittävän osan rakennusvirheen kor-

jauksen kustannuksista. Korjaamiseen tarvitaan aina työn suorittajat eli sähköasentajat tai 

maanrakentajat ja tarvittaessa myös dokumentoijien, kytkennänsuunnittelijoiden ja ope-

raattorien työkustannukset tulee ottaa huomioon. Merkintävirheet voivat esimerkiksi pal-

jastaa dokumentaatiopuutteen verkkotietojärjestelmässä, joka kulkee ensin urakoitsijan 

dokumentoinnin kautta verkkoyhtiön dokumentointiin. Tietyissä KJ-puolen virheissä tar-

vitaan sähkönjakelunkeskeytys tiettyyn osaan verkkoa, jotta korjaus tapahtuu turvallisesti 

ja tällöin tarvitaan kytkennänsuunnittelijoiden ja operaattorien työpanosta.  

 

Työntekijöiden palkkojen arvioinnissa on käytetty hyväksi tilastokeskuksen palkkaraken-

netilastojen kuukauden kokonaisansioita eri ammattiluokille. Työntekijöiden ammatti-

luokitukset on tunnistettu kuvausten perusteella ja tuntipalkat laskettu olettamalla kuu-

kaudessa olevan 19 työpäivää, jossa on huomioitu viikonloput, arkipyhät ja vuosilomat 

(Tilastokeskus D, 2017). Työpäivän pituudeksi oletetaan 8 tuntia. Tuntipalkkaan lisätään 

myös työnantajan lakisääteiset maksut ja vakuutukset, kuten sairaus- ja työeläkevakuu-

tusmaksu. Näiden maksujen kerroin peruspalkkaan on 1,57 (KETI, 2018). Joidenkin 

työntekijöiden palkkakustannus ei ole riippuvainen korjausajasta, joten näille on erikseen 

laskettu yhden virheen aiheuttama palkkakustannus. Palkkakustannukset on esitetty tau-

lukossa 6.1 niin, että työntekijän ammattiluokitus on nähtävissä. 
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Taulukko 6.1 Rakennusvirheen korjaamiseen vaadittujen työntekijöiden palkkakustannukset sekä am-

mattiluokitus, jonka mukaan palkka on arvioitu. (Tilastokeskus A & D, 2017) 

Työntekijä Ammattiluokitus 

Palkkakustan-

nus 

[€/h] 

Palkkakustan-

nus 

[€/virhe] 

Sähköasentaja 
Sähkölaitteiden 

asentajat ja korjaajat 
33 - 

Kaivurin kuljettaja 
Maansiirtokoneiden 

ym. kuljettajat 
34 - 

Avustava maanrakentaja 
Avustavat kaivos- ja 

rakennustyöntekijät 
31 - 

Projektipäällikkö 

(urakoitsija) 

Sähkötekniikan 

asiantuntijat 
38 13 

Kytkennänsuunnittelija 

(urakoitsija/verkkoyhtiö) 

Sähkötekniikan 

asiantuntijat 
38 44 

Operaattori 
Voimalaitosten 

prosessinhoitajat 
35 18 

Dokumentoija 

(urakoitsija/verkkoyhtiö) 
Tallentaja 31 5 

 

Sähköasentajan, kaivurin kuljettajan ja avustavan maanrakentajan palkkakustannus on 

luonnollisesti riippuvainen virheen korjaukseen kuluvasta ajasta sekä matka-ajasta. Hei-

dän palkkakustannukset ovat tästä syystä mainittu tuntipalkan muodossa taulukossa 6.1. 

Oletetaan, että rakennusvirheitä lähtee korjaamaan kaksi sähköasentajaa ja kaivinkoneen 

lisäksi tarvitaan yksi avustava maanrakentaja, jolloin palkkakustannukset tuplaantuvat. 

Sen sijaan dokumentoijan, kytkennänsuunnittelijan ja operaattorin palkka ei ole riippu-

vainen korjausajasta, vaan sen sijaan muista tekijöistä. Dokumentoijan työssä aikaa vie-

vää on verkkotietojärjestelmän käyttäminen. Urakoitsijan dokumentoijalla kuluu aikaa 

muutoksen tekemiseen ja verkkoyhtiön dokumentoijalla muutoksen tarkastamiseen ja 

masterointiin. Yksittäisen virheen korjaamiseen kuluu käytännössä aina sama aika, joten 

sen laadulla ei ole merkitystä. Yhden dokumentointipuutteen korjaamiseen voidaan arvi-

oida vievän aikaa 10 minuuttia sekä urakoitsijan ja verkkoyhtiön dokumentoijalla, jota 

on käytetty taulukon 6.1 palkkakustannuksen laskennassa. 

 

Rakennusvirhe ei korjaannu itsestään, vaan se vaatii aina organisointia, josta vastaa ura-

koitsijan projektipäällikkö. Käytännössä organisointiin kuuluu virheen laadun määrittä-

minen ja sen delegoiminen eteenpäin asentajille tai maanrakentajille sekä jälkiselvitys 

virheestä. Yhden virheen delegoimiseen arvioidaan menevän aikaa 20 minuuttia ja se on 
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vakio riippumatta virheestä. Taulukkoon 6.1 on laskettu yhden virheen aiheuttama kus-

tannus projektipäällikön tehtäville. Toisinaan projektipäällikkö käy itse myös tarkasta-

massa virheen, jos virheessä on esimerkiksi jotain epäselvää, mutta tässä työssä näitä kus-

tannuksia ei oteta mukaan laskentaan. 

 

Kytkennänsuunnittelijan ja operaattorin vaatimaan työaikaan vaikuttaa molempiin samat 

tekijät, kuten rakennusvirheen laatu, muuntamon ja verkoston erottimien määrä, varasyöt-

töyhteydet sekä keskeytyksen piirissä olevat yritysasiakkaat. Käytännössä tulee tarkastaa 

onko virhe muuntajaerottimen jälkeen, jolloin se tarvitsee ainoastaan avata jännitteettö-

myyden aikaansaamiseksi, mikäli muuntamolla on muuntajaerotin. Mikäli virhe on ennen 

muuntajaerotinta tai muuntamolle ei ole erottimia täytyy keskeytyksen laajuutta lisätä. 

Tämä tarkoittaa luonnollisesti lisäkytkentöjä verkkoon ja mahdollisten varasyöttöjen tar-

kastusta. Kytkennänsuunnittelijan tulee vielä olla yhteydessä yritysasiakkaisiin keskey-

tysalueella, jotta keskeytyksen ajankohta on sopiva yrityksille. Mitä suurempi keskeytyk-

sen alue on, niin sitä enemmän yrityksiä todennäköisesti alueella on. Näiden tekijöiden 

perusteella kytkennänsuunnittelun keskimääräiseksi työajaksi arvioidaan 70 minuuttia ja 

operaattorien 30 minuuttia (Huhtinen, 2017. Korkka, 2017). Kytkennänsuunnittelun voi 

toteuttaa joko urakoitsijan tai verkkoyhtiön kytkennänsuunnittelija, mutta tässä työssä 

oletetaan, että verkkoyhtiön olevan vastuussa tästä. Kytkentäsuunnitelman toteutus ta-

pahtuu aina verkkoyhtiön valvomossa, joten operaattorin palkkakustannukset sisältyvät 

verkkoyhtiön kustannuksiin. 

6.1.2 Matkakustannusten laskenta 

Matkakustannukset kuuluvat olennaisesti virheen korjauskustannuksiin, jotka sisältävät 

polttoainekustannuksien lisäksi huoltojen, vakuutuksien, viranomaiskulujen, rahoitusku-

lujen ja renkaiden tuomat kustannukset. Matkakustannuksiin vaikuttaa luonnollisesti mat-

kan pituus, ajoneuvon kulutus ja polttoaineen hinta. Urakoitsijan toimipisteen tai toisen 

työmaan ja rakennusvirheen sisältämän verkostokomponentin etäisyys vaihtelee verkko-

alueittain rajusti, joten ajomatkan arviointi on haastavaa ja epätarkkaa. Tässä työssä ole-

tetaan matkan olevan keskimäärin 40 km suuntaansa, jolloin koko matkan pituus on 80 

km. Mikäli matkan voidaan olettaa olevan pitkälti maantietä, niin keskinopeuden arvioi-

daan olevan 65 km/h, jolloin matkan tekoon kuluu aikaa noin 1 h 15 min. Tämä aika tulee 

ottaa huomioon matkakustannusten laskennassa.  
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Auton käyttökulujen arvioinnissa on käytetty hyväksi empiiristä tutkimusta, jossa henki-

löauton käyttöön liittyvät kustannukset taltioitiin 5 vuodelta. Näiden perusteella saatiin 

henkilöauton todellisiksi käyttökustannuksiksi 0,36 €/km vuonna 2016 (Kauppalehti, 

2016). Verkonrakennusurakoitsijat suosivat yleensä pakettiautoja työkalujen ja asennus-

tarvikkeiden kuljettamisen vuoksi, mutta oletetaan käyttökustannusten olevan samat. 

Laskemalla matkan ja käyttökulujen tulo saadaan matkakustannuksiksi 29 €, mikä otetaan 

huomioon aina. Tulos on suuresti riippuvainen matkan pituudesta, mutta tarkkaa etäi-

syyttä on mahdoton arvioida, kuten edellä todettiin. 

6.1.3 Työkoneiden kustannusten laskenta 

Maanrakennustöiden korjaamiseen tarvitaan toisinaan kaivinkonetta, jotta korjausten 

laatu on asianmukaista. Kaivinkone tarvitsee siirtää yleensä toiselta työmaalta toiselle 

korjauksen takia ja oletetaan keskimääräisen etäisyyden olevan myös 40 km suuntaansa. 

Siirto oletetaan aina tehtävän maanrakennusurakoitsijan aliurakoitsijan toimesta. Siirtoon 

tarvitaan kuorma-autoa, jonka kuljetusalustalla kaivinkone siirretään. Kaivinkone tulee 

ajaa kuljetusalustalle ja kiinnittää huolellisesti siihen. Siirtomaksun oletetaan olevan 80 

€/h, johon sisältyy myös kuorma-auton kuskin palkkakustannukset. Kaivinkoneen siirron 

arvioidaan kestävän kaksi tuntia suuntaansa, joka pitää sisällään kaivinkoneen lastauksen, 

kuljetuksen ja sen purkauksen. Tällöin edestakaisiin siirtoihin kuluu yhteensä neljä tuntia, 

joka tarkoittaa 320 € siirtokustannuksia (Perälä, 2017). 

 

Kaivinkoneen operointikustannukset jakaantuvat polttoaineiden, palkkojen, huoltojen, 

vakuutuksien, rahoituskulujen, pääoman poistojen sekä hallintokulujen kesken. Tilasto-

keskuksen maanrakennusalan konekustannusindeksistä saadaan kuluerien prosentuaali-

nen jakauma ja kun tiedetään kaivinkonekuskin tuntipalkka edellisestä kappaleesta 6.1.1, 

niin saadaan selville kaivinkoneen käyttökustannustunnille (Tilastokeskus C, 2016). 

Palkkakustannusten lisäksi operointikuluja kertyy noin 45 €/h.  

6.1.4 Keskeytyskustannusten laskenta 

Jakeluverkkoyhtiöille lasketaan vuosittain keskeytyskustannukset sähkönjakelunkeskey-

tyksistä keskijänniteverkossa. Kustannukset määritetään odottamattomille ja suunnitte-

luille keskeytyksille sekä jälleenkytkennöille. Tässä työssä keskitytään ainoastaan työ-

keskeytyksiin eli suunniteltuihin keskeytyksiin. Keskeytyskustannuksien aiheuttama 

haitta ei ole kuitenkaan ole suoraan lisättävissä korjauskustannuksiin, sillä niiden laskenta 
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kuuluu valvontamenetelmien laatukannustimen piiriin. Laatukannustin vaikuttaa omalta 

osaltaan verkkoyhtiön tuoton yli- tai alijäämäisyyteen, sillä se vähennetään toteutuneesta 

oikaistusta tuloksesta, mutta käytännössä suuret keskeytyskustannukset ovat haitallisia 

laatubonusta tavoiteltaessa (Energiavirasto, 2015, s. 6, 67). Tässä työssä keskeytyksistä 

aiheutuneet kustannukset on esitetty erillisenä korjauskustannuksista. 

  

Suunniteltujen keskeytyksien kustannukset lasketaan keskeytyksien kestojen ja määrien 

sekä keskeytyksille määritettyjen yksikköhintojen avulla. Yhtälössä (6.1) on esitetty las-

kutapa ainoastaan keskijänniteverkon suunniteltujen keskeytyksien aiheuttamalla haitalle 

𝐾𝐴𝐻𝑠𝑢𝑢𝑛,𝑡 vuonna 𝑡 

 

𝐾𝐴𝐻𝑠𝑢𝑢𝑛,𝑡 = (𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛,𝑡 ∙ ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛 + 𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛,𝑡 ∙ ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛) ∙
𝑊𝑡

𝑇𝑡
 (6.1) 

missä 𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛,𝑡 on suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu 

keskeytysaika, ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛 suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinta 

keskeytysajalle, 𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛,𝑡 suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla pai-

notettu keskeytysmäärä, ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛 suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksik-

köhinta keskeytysmäärälle, 𝑊𝑡 siirretyn energian määrä vuonna 𝑡 ja 𝑇𝑡 on tuntien luku-

määrä vuonna 𝑡. (Energiavirasto, 2015, s. 70-71) 

 

EV on määrittänyt suunniteltujen keskeytyksien haittojen yksikköhinnoiksi keskey-

tysajalle 6,8 €/kWh ja keskeytyksien määrälle 0,5 €/kW. Yksikköhinnat ovat vuoden 

2005 rahanarvossa, joten keskeytyskustannukset tulee korjata vuoden 2017 rahanarvoon 

kuluttajahintaindeksillä (Energiavirasto, 2015, s. 68-69). Kuluttajahintaindeksi on tällöin 

120,7 (Tilastokeskus B, 2018). Tässä työssä oletetaan katkon vaikuttavan pääasiassa yh-

teen muuntopiiriin, jonka keskitehon arvioidaan oleva 25 kW. Virheen korjausaikoja ja 

kyseisiä arvoja käytettäessä yhtälöstä (6.1) saadaan selville virheen korjauksen aiheutta-

mat keskeytyskustannukset. Lisäoletuksena voidaan yleistää, että keskeytyksen toteutus 

kestää maastossa keskimäärin viisi minuuttia. 
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6.2 Lyhyen aikavälin kustannukset 

Kappaleessa 6.1 esitettiin periaatteet virheiden kustannuksien määrittämiselle, joita käy-

tetään hyväksi tässä kappaleessa, kun varsinaisia korjauskustannuksia lasketaan. Kustan-

nukset lasketaan sekä urakoitsijalle ja verkkoyhtiölle. Korjauskustannusten lisäksi arvi-

oidaan katkojen aiheuttamat keskeytyskustannukset verkkoyhtiölle. Kustannukset laske-

taan merkintä-, maanrakennus-, kytkentä- ja kiinnitysvirheille sekä kolhuille. 

6.2.1 Merkintävirheiden aiheuttamat kustannukset 

Kappaleessa 5 huomattiin, että merkintävirheiden olevan yleisin rakennusvirhe muunta-

moilla, jakokaapeilla ja pylväsnousuilla. Merkintävirheiden oikeellisuus on erittäin tär-

keää komponenttien tunnistamisen mahdollistamiseksi. Kyseisten verkostokomponent-

tien merkintöjen korjaaminen on luonteeltaan hyvin samantapaista lukuun ottamatta 

muuntamoiden KJ-merkintöjä, joita varten voidaan joutua tekemään sähkönjakelunkes-

keytys. Korjaustoimenpiteiden yhtenäisyyden vuoksi muuntamoiden, jakokaappien ja 

pylväsnousujen merkintävirheet ovat esitetty taulukossa 6.2 samoissa sarakkeessa. Tau-

lukossa 6.2 on lisäksi jaoteltu virheiden kustannukset urakoitsijoille ja verkkoyhtiölle il-

man katkoa ja katkon kanssa. 
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Taulukko 6.2 Merkintävirheiden korjauskustannusten koostuminen urakoitsijalle ja verkkoyhtiölle. 

 

Merkintä-

virhe 

urakoitsija 

Merkintä-

virhe katkolla 

urakoitsija 

Merkintävirhe 

verkkoyhtiö 

Merkintävirhe 

katkolla 

verkkoyhtiö 

Työkustannukset 

[€] 
22 27 - - 

Matka- 

kustannukset [€] 
110 110 - - 

Dokumentointi-

kustannukset [€] 
5 5 5 5 

Kytkennän- 

suunnittelu- 

kustannukset [€] 

- - - 44 

Operaattorin 

kustannukset [€] 
- - - 18 

Projektipäällikön 

kustannukset [€] 
13 13 - - 

Yhteensä [€] 150 155 5 67 

Keskeytys- 

kustannukset [€] 
- - - 101 

 

Työhön kuluvan ajan arvioinnissa on käytetty hyväksi Carunan keskeytystilastoja kysei-

sen virheen osalta, jonka perusteella saadaan keskeytykseen kuluva aika ja tästä vähen-

netään kytkentöihin oletettu aika, jotta saadaan korjausaika ilman katkoa. Keskeyty-

sajaksi saadaan 35 minuuttia, joka on merkillisen suuri ottaen huomioon virheen laadun, 

mutta muuntamolla voi olla useita merkintäpuutteita tai katkosta on jouduttu tekemään 

laaja. Käytännössä virheen korjaamiseen tarvitaan usein vain tarrakirjoitin ja merkintäpi-

dike. Kyseessä on periaatteessa yksinkertainen virhe korjata, mutta sen korjaaminen on 

tarkkaa. Oletetaan kuitenkin korjauksen vievän kahdelta sähköasentajalta 20 minuuttia 

ilman keskeytystä ja keskeytyksen kanssa 25 minuuttia. Työaikojen perusteella on las-

kettu työkustannukset taulukkoon 6.2. Merkintävirheiden tapauksessa tarvitaan silloin 

tällöin dokumentaation korjausta, mutta korjauskustannuksissa oletetaan, että se tulee 

tehdä aina. 

 

Urakoitsijan korjauskustannuksia tarkasteltaessa huomataan, ettei suurta muutosta ta-

pahdu, vaikka tarvittaisiinkin keskeytys. Se on hyvin selitettävissä työajan pienellä pi-

dennyksellä. Sen sijaan verkkoyhtiön kustannukset nousevat huomattavasti tarvittaessa 

katko, sillä katkon järjestämiseen tarvitaan kytkennänsuunnittelijaa ja operaattoria. Tau-

lukossa 6.2 on lisäksi esitetty verkkoyhtiölle koituvat keskeytyskustannukset, jotka on 
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laskettu yhtälön (6.1) mukaisesti. Yksittäisen virheen keskeytyskustannuksia on mahdol-

lista vertailla muihin korjauskustannuksiin. Ainoastaan keskeytyskustannuksien vuosit-

taisilla kokonaissummilla on merkitystä laatukannustimesta saatavaan hyötyyn tai hait-

taan. Keskeytyskustannukset merkintävirheiden tapauksessa ovat hieman suuremmat 

kuin korjauskustannukset verkkoyhtiölle.  

6.2.2 Virheellisten maanrakennustöiden aiheuttamat kustannukset 

Maakaapeliverkko painotteisessa rakentamisessa maanrakennustöitä tehdään luonnolli-

sesti paljon. Maanrakennusvirheitä sattuu muuntamoilla, jakokaapeilla, pylväsnousuissa 

sekä maakaapelien asennuksessa. Kappaleessa 5 huomattiin, että näiden virheiden osuu-

den olevan todella merkittävä. Maanrakennustöiden korjaamiseen tarvitaan toisinaan kai-

vinkonetta, mutta riippuen virheen tyypistä välillä pärjätään ilmankin. Seuraavana esitet-

täviin taulukoihin on kerätty kustannuskomponenteittain eri verkostokomponenttien vaa-

timat kustannukset maanrakennusvirheen korjaamiseksi. Maanrakennuksesta yleensä 

vastaa urakoitsijan valitsema aliurakoitsija, joten korjauskustannukset koituvat heidän 

maksettavaksi. 

 

Taulukko 6.3 Muuntamon ja jakokaapin maanrakennustöiden korjausten kustannukset. 

 

Muuntamo Jakokaappi 

Ulkotäyttö Sisätäyttö 
Ulkotäyttö 

kaivinkone 

Ulkotäyttö 

käsin 
Sisätäyttö 

Työ- 

kustannukset [€] 
98 26 27 62 15 

Matka- 

kustannukset [€] 
109 105 109 105 105 

Kaivinkoneen 

kustannukset [€] 
388 - 339 - - 

Projektipäällikön 

kustannukset [€] 
13 13 13 13 13 

Yhteensä [€] 608 143 488 180 133 

  

Taulukkoon 6.3 on kerätty sekä muuntamon ja jakokaapin kustannukset, sillä luonteeltaan 

maanrakennustyöt vastaavat hyvin paljon toisiaan. Taulukoituna ovat ulko- ja sisäpuolen 

maanrakennustöiden kustannukset, mitkä kattavat kaikki maanrakennuksesta aiheutuvat 

virheet kyseisillä komponenteilla. Muuntamon ulkopuolen täyttöjen korjaaminen vaatii 

lähes aina kaivinkoneen paikalle, kun maa-ainesta tulee lisätä muuntamopedille tai huol-

toaluetta tarvitsee leventää. Jakokaapin tapauksessa kaivinkonetta ei tarvita aina, mutta 
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kaivinkoneella saadaan varmasti haluttu lopputulos aikaiseksi. Taulukossa 6.3 on vertai-

lun vuoksi esitetty korjauskustannukset molemmissa tapauksissa. Sisätäyttöihin ei tarvita 

kaivinkonetta.  

 

Muuntamon ulkopuolen täyttöjen korjaamisen arvioidaan kestävän keskimäärin puoli-

toista tuntia ja siihen sisältyy täyttömaan levittäminen sekä tasoittaminen. Oletetaan tähän 

työhön tarvittavan kaivinkonekuskin lisäksi avustava maanrakentaja. Jakokaapilla sa-

maan urakkaan arvioidaan menevän keskimäärin tunnin kahdelta avustavalta maanraken-

tajalta ja 25 minuuttia kaivinkoneen kanssa, jolloin tarvitaan kaivinkonekuskin lisäksi 

yksi avustava maanrakentaja. Jakokaappi on komponenttina huomattavasti pienempi, 

jonka takia aikaa kuluu myös vähemmän korjauksiin (Perälä, 2017). Sisätäyttöjen korjaa-

miseen puolestaan oletetaan menevän aikaa muuntamolla 25 minuuttia ja jakokaapilla 15 

minuuttia. Avustavia maanrakentajia oletetaan olevan kaksi tekemässä työtä. Taulukon 

6.3 kokonaiskustannuksista voidaan huomata selvät erot sisä- ja ulkotäyttöjen välillä kai-

vinkonetta käytettäessä. Sekä muuntamolla että jakokaapilla sisätäyttöjen kustannukset 

ovat noin neljänneksen ulkotäyttöjen kustannuksista. Sen sijaan jakokaapin käsin korjat-

tavat ulkotäytöt eivät eroa huomattavasti sisätäyttöjen kustannuksista. 

 

Taulukko 6.4 Pylväsnousun maanrakennuskorjauksen kustannukset. 

 Kaapelin suojaraudan alapuolen maantäyttö 

Työkustannukset [€] 15 

Matkakustannukset [€] 105 

Projektipäällikön kustannukset [€] 13 

Yhteensä [€] 133 

 

Taulukkoon 6.4 on taulukoitu maanrakennusvirheen aiheuttamat kustannukset pylväs-

nousuilla. Pylväsnousujen maanrakennuspuutteet tarkoittavat lähinnä kaapelin suoja-

raudan alapään huonoa maantäyttöä. Mikäli jännitteinen kaapeli ei ole suojattuna, niin 

täytöt täytyy huolehtia välittömästi kuntoon. Korjaamiseen oletetaan menevän kahdelta 

avustavalta maanrakentajalta 15 minuuttia, kun pylvään juureen lapioidaan hiekkaan ja 

tasoitetaan. Tarvittaessa myös suojaraudan korkeutta tulee muuttaa. Korjauskustannukset 

ovat yhteensä noin 133 €, mikä on suuruudeltaan hyvin samankaltainen kuin muuntamoi-

den ja jakokaappien sisätäytöt.  
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Kaapelireittien tarkastuksien yhteydessä tulee esille maanrakennusvirheet, joissa kaape-

lin asennussyvyys ei ole riittävä. Syvyysvirheiden korjaustapoja on esitetty tarkemmin 

kappaleessa 5.4, mutta oletetaan korjauksen tapahtuvan asentamalla kouru kaapelin 

päälle maan sisään, mikä tehokas tapa suojata kaapeli jälkikäteen. Kaapeliojaa kaivetta-

essa auki voidaan tosin törmätä tilanteeseen, jossa kaapelilla on jo olemassa suojaus, joka 

on vain jäänyt dokumentoimatta loppukuviin. Tällöin oja voidaan peittää saman tien um-

peen, mutta ylimääräistä työtä on tehty joka tapauksessa. Kustannuksia laskettaessa ole-

tetaan kuitenkin, että kaapelilla ei ole suojausta. Taulukossa 6.5 on jaoteltu kaapelin sy-

vyyden korjauskustannukset urakoitsijalle sekä verkkoyhtiölle. 

 

Taulukko 6.5 Kaapelisyvyysvirheen korjauskustannusten jakautuminen. 

 
Kaapelin asennussyvyys 

urakoitsija 

Kaapelin asennus-

syvyys verkkoyhtiö 

Työkustannukset [€] 196 - 

Matkakustannukset [€] 109 - 

Työkoneiden kustannukset [€] 456 - 

Projektipäällikön kustannukset [€] 13 - 

Kytkennänsuunnittelijan 

kustannukset [€] 
- 44 

Operaattorin kustannukset [€] - 18 

Dokumentoinnin kustannukset [€] 5 5 

Yhteensä [€] 779 67 

Keskeytyskustannukset [€] - 66 

 

Jännitteinen kaapeli tulee aina saattaa jännitteettömäksi, kun sitä aletaan kaivamaan esiin, 

mutta oletetaan varayhteyden löytyvän. Varayhteyden järjestämisen oletetaan kestävän 

15 minuuttia. Arvioidaan työn suorittamiseen tarvittavan kaivinkonekuskin lisäksi yhden 

avustavan maanrakentajan, joilta arvioidaan kestävän keskimäärin 3 h ojan avaamiseen, 

suojien asettamiseen ja ojan täyttöön kaivinkoneella. Verrattaessa taulukon 6.1 urakoitsi-

jan kokonaiskorjauskustannuksia muiden maanrakennusvirheiden korjauskustannuksiin, 

voidaan taas huomata kustannuksien olevan moninkertaisia käsin tehtäviin korjauksiin. 

Verkkoyhtiölle koituvat kustannukset puolestaan pysyvät samoissa summissa kun aiem-

minkin. Taulukon 6.1 alimmaisella rivillä on nähtävissä katkosta aiheutuneet keskeytys-

kustannukset, jotka ovat melko pienet varayhteyden vuoksi. Ilman varayhteyttä keskey-

tyskustannukset olisivat moninkertaiset. Keskeytys- ja korjauskustannukset kaapelin sy-

vyysvirheen tapauksessa ovat likimain samat. 
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6.2.3 Virheellisten kytkentöjen ja kiinnityksien aiheuttamat kustannukset 

Kolmanneksi eniten virheitä esiintyy kaapelien ja maadoituksien kytkennöissä ja kiinni-

tyksissä. Näitä virheitä esiintyy muuntamoilla, jakokaapeilla ja pylväsnousuilla, mutta 

virheet ovat hieman erilaisia riippuen verkostokomponentista. Muuntamoiden KJ-puo-

lella tapahtuvissa virheissä tarvitaan usein katko korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi. 

Muuntamon PJ-keskuksen virheet puolestaan ovat samanlaisia jakokaapilla esiintyvien 

virheiden kanssa, mutta pylväsnousujen tapauksessa virheet ovat omalaatuisia. Seuraa-

vaksi esiteltäviin taulukoihin on koottu verkostokomponenteittain virheellisten kytkentö-

jen ja kiinnityksien aiheuttamat korjauskustannukset. 

 

Taulukko 6.6 Muuntamon KJ-puolen kytkentä- ja kiinnitysvirheiden kustannukset. 

 
Maadoitus 

urakoitsija 

Kaapeli 

urakoitsija 

Maadoitus 

verkkoyhtiö 

Kaapeli 

verkkoyhtiö 

Työ- 

kustannukset [€] 
27 38 - - 

Matka- 

kustannukset [€] 
110 110 - - 

Kytkennän- 

suunnittelija [€] 
- - 44 44 

Operaattori [€] - - 18 18 

Projektipäällikön 

kustannukset [€] 
13 13 - - 

Yhteensä [€] 150 161 62 62 

Keskeytys- 

kustannukset [€] 
- - 83 118 

 

Taulukkoon 6.6 on kerätty muuntamon KJ-puolen maadoituksissa ja kaapeleissa esiinty-

vien kytkentä- ja kiinnitysvirheiden kustannukset sekä urakoitsijalle että verkkoyhtiölle. 

Urakoitsijan työkustannukset taulukossa 6.6 koostuvat virheen korjausta kahdella sähkö-

asentajalle. Maadoitusvirheiden korjaamiseen oletetaan kuluvan aikaa 25 minuuttia ja 

kaapeleiden 35 minuuttia. Korjausaikojen määrittämisessä on käytetty apuna Carunan 

keskeytystilastoja kyseisten virheiden osalta. Verkkoyhtiölle aiheutuu jälleen kustannuk-

sia keskeytyksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kaikkien KJ-kytkentävirheiden korjaa-

miseen ei tarvita todellisuudessa katkoa, mutta tässä tapauksessa oletetaan virheiden vaa-

tivan katkoa. Urakoitsijan kustannuksissa on huomattavissa pieni ero maadoitusten ja 

kaapelien korjaamisen välillä taulukon 6.6 mukaan, mikä johtuu täysin korjaukseen ku-
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luvasta ajasta. Keskeytyskustannukset noudattavat samaa kaavaa, sillä kaapelien kustan-

nukset ovat suuremmat. Taulukon 6.6 perusteella verkkoyhtiön keskeytyskustannukset 

ovat jälleen suuremmat verrattuna korjauskustannuksiin. 

 

Taulukko 6.7 Muuntamon PJ-puolen ja jakokaapin kytkentä- ja kiinnitysvirheiden korjauskustannukset 

urakoitsijoille. 

 
Muuntamon pj-keskus 

kytkentä- ja kiinnitysvirheet 

Jakokaapin 

kytkentä- ja kiinnitysvirheet 

Työkustannukset [€] 22 22 

Matkakustannukset [€] 110 110 

Projektipäällikön 

kustannukset [€] 
13 13 

Yhteensä [€] 145 145 

 

Taulukossa 6.7 on esitetty kytkentävirheiden kustannukset muuntamon PJ-puolella sekä 

jakokaapissa. Oletetaan, että muuntamolla ja jakokaapilla korjauksiin kuluu yhtä paljon 

aikaa riippumatta siitä, onko virhe kaapelissa, kytkimessä vai maadoituksessa. Taulukon 

6.7 virhesarakkeet pitävät sisällään tästä syystä sekä maadoituksissa ja kaapeleissa havai-

tut virheet. Aikaa korjauksiin arvioidaan menevän 20 minuuttia kahdelta sähköasenta-

jalta, sillä korjaukset tehdään ilman katkoa, jolloin aikaa kuluu hieman vähemmän kuin 

muuntamon KJ-puolen korjauksissa. Yhden kytkentä- tai kiinnitysvirheen hinnaksi muo-

dostuu noin 145 €, mikä on hieman vähemmän kuin KJ-puolen vastaavissa virheissä. 

 

Taulukko 6.8 Pylväsnousuilla esiintyvien kytkentä- ja kiinnitysvirheiden kustannukset urakoitsijalle. 

 
Kaapelin 

kytkentä- ja kiinnitysvirheet 

Maadoituksen 

kytkentä- ja kiinnitysvirheet 

Työkustannukset [€] 33 38 

Matkakustannukset [€] 110 110 

Projektipäällikön 

kustannukset [€] 
13 13 

Yhteensä [€] 156 161 

 

Pylväsnousujen kytkentä- ja kiinnitysvirheet eroavat jakokaapeilla ja puistomuuntamoilla 

esiintyvistä virheistä, sillä mukana on myös ilmajohtoverkkoa. Samasta syystä myös kor-

jaustoimenpiteet eroavat edellisistä, koska toisinaan korjaaminen vaatii nousemista pyl-

vääseen. Vaikka virheet ovat periaatteessa samanlaisia, niin korjaaminen hankaloituu ja 

pitkittyy, kun joudutaan kiipeämään pylvääseen. Kahdelta sähköasentajalta arvioidaan 

kuluvan aikaa kaapelin virheenkorjaamiseen 30 minuuttia ja maadoituksen 35 minuuttia. 
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Maadoituksen virheenkorjauksessa joudutaan nousemaan useammin ja korkeammalle 

pylvääseen, jonka takia aikaa arvioidaan kuluvan hieman enemmän kuin kaapelin kor-

jauksessa. Suurta eroa ei taaskaan muodostu kaapelin ja maadoituksien korjauskustan-

nuksien välille, mikä on oletettavaa, kun virheet ovat luonteeltaan hyvin samankaltaisia.  

6.2.4 Lommojen ja naarmujen korjauksen aiheuttamat kustannukset 

Kappaleessa 5.2 huomattiin muuntamoilla tapahtuvan huomattavasti enemmän lommou-

tumista ja naarmuuntumista verrattuna jakokaappeihin. Syyksi todettiin muuntamoiden 

nostotöiden tekeminen kaivinkoneilla. Jakokaapeilla kyseisen virheen osuus on todella 

pieni, mutta korjaustoimenpiteet ovat luonteeltaan hyvin samanlaisia kuin muuntamoilla, 

joten kustannustarkasteluissa voidaan huomioida sekä muuntamot ja jakokaapit. Tauluk-

koon 6.9 on koottu molempien laitteiden korjauskustannukset kolhun sattuessa. 

 

Taulukko 6.9 Muuntamoiden ja jakokaappien kolhimisien korjauskustannukset. 

 
Muuntamon 

naarmut ja lommot 

Jakokaapin 

naarmut ja lommot 

Työkustannukset [€] 22 16 

Matkakustannukset [€] 110 110 

Materiaalit [€] 10 10 

Projektipäällikön 

kustannukset [€] 
13 13 

Yhteensä [€] 155 149 

 

Taulukon 6.9 työkustannuksien laskennassa on oletettu, että virhettä lähtee korjaamaan 

kaksi sähköasentajaa, joilla arvioidaan kestävän 20 minuuttia korjata kolhu muuntamossa 

ja 15 minuuttia jakokaapissa. Naarmujen ja lommojen korjaustoimenpiteet vaativat pellin 

suoristuksen lisäksi korroosionsuojauksen, jottei laitteiden tekninen käyttöikä kärsi vir-

heen seurauksena. Korroosionsuoja-aine ei kuulu urakkahintaan, joten oletetaan sen mak-

savan 10 €. Verratessa taulukon 6.9 muuntamon ja jakokaapin lopullista korjaushintaa, 

voidaan todeta eron olevan mitätön. Eron syynä on ainoastaan viiden minuutin palkka-

kustannukset kahdelle asentajalle, jonka takia suurta eroa ei pääse syntymään. Aikaisem-

piin korjauskustannuksiin verrattuna kolhujen kustannukset pysyvät hyvin samassa lin-

jassa. 
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6.2.5 Jännitteisten kaapelien ja virheellisten suojausten kustannukset 

Rakentamisen aikaisissa asennustapa- ja turvallisuustarkastuksissa päätettiin keskittyä 

näkyvillä olevien jännitteisten kaapelien ja puutteellisten työmaasuojausten aiheuttamiin 

virheisiin. Jännitteisiä kaapeleita voi olla jäänyt peittämättä esimerkiksi kaapelijatkosten 

kohdalla tai pylväsnousujen suojaraudan alapäässä, mille laskettiin kustannukset jo kap-

paleessa 6.2.2, joten oletetaan virheen olevan unohtunut maantäyttö jatkokselle. Sen si-

jaan puutteellinen suojaus voi olla minkä tahansa kaivannon reunalla. Molempien virhei-

den korjauskustannukset on koottu taulukkoon 6.10. 

 

Taulukko 6.10 Jännitteisen kaapelin ja työmaasuojausten korjauskustannukset jaoteltuna. 

 
Jännitteinen kaapeli 

näkyvissä 
Työmaasuojaukset 

Työkustannukset [€] 22 44 

Matkakustannukset [€] 109 110 

Työkoneiden 

kustannukset [€] 
335 - 

Projektipäällikön 

kustannukset [€] 
13 13 

Yhteensä [€] 479 167 

 

Työmaasuojausten korjausaikaan sisältyy suojausmateriaalien lastaaminen pakettiau-

toon, purkaminen ja niiden oikeaoppinen asentaminen kaivannon viereen, johon arvioi-

daan kuluvan aikaa kahdelta sähköasentajalta 40 minuuttia. Taulukon 6.10 kustannuksista 

on nähtävissä jälleen, että kaivinkoneen käyttö nostaa korjauskustannuksia huomatta-

vasti. Riippuen kaivannon suuruudesta kaivinkonetta ei välttämättä tarvittaisi jännitteisen 

kaapelin peittoon, mutta oletetaan semmoista tarvittavan. Kaivinkoneelta ja avustavalta 

maanrakentajalta arvioidaan kaivannon täyttöön menevän keskimäärin 20 minuuttia, 

koska mitään ei tarvitse kaivaa esiin. Taulukon 6.10 kustannukset istuvat hyvin linjaan 

muiden vastaavien kustannuksien kanssa. Kaivuria tarvittaessa kustannukset nousevat 

huomattavasti, mutta ilman kustannukset pysyvät 150 € tuntumassa. 

6.3 Pitkän aikavälin kustannukset 

Pitkän aikavälin kustannuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkostokomponenttien vi-

kaantumisesta aiheutuvia korjauskustannuksia, jotka tapahtuvat rakentamisen takuuajan 

jälkeen. Vikaantumisien oletetaan aiheutuvan vääristä asennustavoista ja rakentamisen 
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lopputulosta ei tarkasteta. Kun vika tapahtuu takuuajan jälkeen, niin kustannukset koitu-

vat verkkoyhtiön maksettavaksi. Tässä kappaleessa määritetään korjauskustannukset kar-

kealla tasolla maan alla rikkoutuneelle keskijännitekaapelille sekä muuntamolla keskijän-

nitekaapelin liitoksen pettämiselle. Syitä vikaantumisille on mainittu aiemmin kappa-

leissa 4.2.1 ja 5.1.3.  

 

Vikatapauksien korjaaminen on yleisesti ottaen huomattavasti kalliimpaa verkkoyhtiöille 

kuin valmiin töiden tarkastuksen jälkeen havaittujen virheiden korjaaminen. Verkkoyhti-

öllä ja viankorjausorganisaatiolla on sovittu etukäteen korjauspalveluhinnasto, joka sisäl-

tää esimerkiksi matkakustannukset ja asentajien työtuntien kustannukset, jotka eivät pe-

rustu polttoaineen kulutuksiin eikä asentajien omakustannehintoihin. Lisäksi verkkoyhtiö 

joutuu kustantamaan korjausmateriaalit. Työtunteja kuluu myös viankorjauksissa enem-

män verrattuna suunnitellun keskeytyksen toteutukseen. Operaattoreilta kuluu keskimää-

rin enemmän työaikaa, kun virhe tulee paikantaa ja rajata sekä hankkia viankorjaajat pai-

kalle. Lopuksi tulee tietenkin suorittaa palautuskytkennät ja raportointi virheestä. Myös 

viankorjaajilta kuluu enemmän aikaa korjauksen suorittamiseen, kun täysin tarkkaa vian 

sijaintia ei ole tiedossa. Lisäksi kytkentöjä voidaan joutua suorittamaan vian vaikutusalu-

een edelleen pienentämiseksi.  

 

Kustannusten arvioinnissa käytetään hyväksi Carunalle äskettäin tehtyä diplomityötä 

kaapelivaurioista. Korjauskustannukset perustuvat Carunan julkisiin palveluhinnastoihin, 

SLO:n verkkokaupan verkostokomponenttien hinnastoihin sekä EVn määrittelemiin yk-

sikköhintoihin. Kahdelta asentajalta on arvioitu kestävän kuusi tuntia kaapelivaurion kor-

jaamiseen, mikä sisältää myös kaapelinkaivuun esiin ja lopputäytön. Tällöin kaapelin-

vioittumisen korjauskustannuksiksi muodostuu verkkoyhtiölle hieman yli 2 400 € (Reu-

nanen, 2017, s. 42-44). Todellisuudessa hinta on todennäköisesti jonkun verran ylikant-

tiin, sillä verkkoyhtiöt ja urakoitsijat saavat korjausmateriaalit halvemmalla kuin mitä 

verkkokauppojen hinnat ovat. Verrattuna viankorjauskustannusta aiemmin työssä esitet-

tyihin verkkoyhtiön korjauskustannuksiin muutos on dramaattinen. Alle sadan euron kus-

tannuksista hyppäys usean tuhannen euron arvoisiin korjauksiin on valtava.  

 

Mietittäessä viankorjauksesta aiheutuvia kustannuksia keskijänniteliitoksen rikkoutumi-

sessa esimerkiksi muuntamon navassa voidaan todeta, ettei maanrakentajia tarvita, jolloin 
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korjausaika vähenee huomattavasti. Myös materiaalikustannukset tippuvat, joten arvioi-

daan karkeasti korjauskustannusten tippuvan neljäsosaan verrattuna kaapelin rikkoutumi-

seen. Tällöin verkkoyhtiölle koituu reilu 600 € viankorjauskustannukset, mitkä ovat edel-

leen todella paljon suuremmat verrattuna aiempiin kustannuksiin. Tämä on syy siihen, 

että verkkoyhtiöiden järkevää panostaa laadukkaaseen rakentamiseen, vaikka tarkastuk-

set maksavatkin. 

 

Keskeytyskustannukset vikatilanteessa ovat erittäin tilanneriippuvaisia, joihin vaikuttaa 

tietenkin vian laatu ja sen sijainti sekä näiden lisäksi verkon rakenne, asiakkaiden määrä 

alueella ja lähimmän vikapartion sijainti, joten oletukset ovat tarpeen. Edellisten vikojen 

tapauksessa oletetaan, että jokaisessa muuntamossa ei ole erottimia, joten vikaa ei saada 

rajatuksi muuntamoiden väliin, mutta varayhteys on kuitenkin olemassa. Näin ollen voi-

daan arvioida kaapelivian koskevan kolmea muuntopiiriä, jossa on huomioitu myös asi-

akkaiden keskeytysajat ennen vian rajaamista. Muuntamon ja kaapelin välisen liitännän 

tapauksessa arvioidaan keskeytyksen piirissä olevan neljä muuntopiiriä. Muuntopiirin 

keskimääräinen teho on arvioitu aiemmin kappaleessa 6.1.4. Katkoaikoihin vaikuttaa 

myös olennaisesti verkoston erottimet. Arvioidaan molempien katkojen kestävän 2,5 h 

(Korkka, 2017). Tällöin kaapelivialle keskeytyskustannuksiksi muodostuu yhtälöllä (6.1) 

noin 1 900 € ja liitoksen pettämiselle puolestaan 2 500 €. Keskeytyskustannukset vioille 

ovat todella paljon suurempia verrattuna korjausta vaativiin vikoihin. Tämä johtuu yksin-

kertaisesti siitä, että vikoihin ei voida etukäteen valmistautua. 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä diplomityössä tutkittiin rakentamisen laatua sähkönjakeluverkkojen rakennushank-

keessa. Yleisesti laatu mielletään lopputuloksen onnistumisen mukaan, josta vastuussa on 

viimekädessä asentajat ja rakentajat. Työssä haluttiin kuitenkin selvittää, voidaanko ra-

kentamisen laatuun vaikuttaa myös ennen ja jälkeen rakentamisen. Tavoitteena oli löytää 

rakennushankkeen eri vaiheista tapoja miten vaikuttaa positiivisesti rakennettavan ver-

koston lopulliseen laatuun. Toinen tavoite oli myös arvioida keskeisimpien rakennusvir-

heiden syitä ja korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia urakoitsijoille sekä verkkoyhtiöille. 

Kasvaneiden investointimäärien takia laatuajatteluun on alettu verkkoyhtiöissä kiinnittä-

mään enemmän huomiota, sillä rakennettavan verkoston halutaan kestävän teknisen pito-

aikansa loppuun asti, jonka vuoksi aihe on erittäin ajankohtainen. Laatuajattelua on myös 

aloitettu käsittämään laajemmin kuin ainoastaan lopputuloksen onnistumisena. 

 

Jakeluverkon rakennushankkeen jokaisen vaiheen työtehtävät ja eteneminen vaihe vai-

heelta selvitettiin tarkasti, jotta ymmärrettiin rakennushankkeen sisäiset vaikutussuhteet. 

Rakennushankkeen tarkastelun ulkopuolelle jätettiin hankesuunnittelu sekä kunnossa-

pito. Rakennushankkeen kulusta saatiin selvä ja yksinkertaistettu kuvaus kirjallisuuden ja 

henkilöhaastatteluiden avulla. Laadun ketjuuntumista rakennushankkeessa tutkittiin seu-

raavaksi niin ikään haastatteluilla hankkeen eri työvaiheissa. Rakentamisen laadun ana-

lysointi jaettiin tarkemmin suunnittelun, tuotannon, asiakkaan havaitseman sekä ympä-

ristön laadun näkökulmiin. Ympäristön laatu jätettiin pienemmälle analysoinnille sen laa-

juuden takia. Eri työvaiheiden kesken havaittiin selviä yhteyksiä, miten vaikuttaa työn 

laatuun ennen ja jälkeen rakentamisen. Vaikutussuhteiden tiedostaminen oli edellytys, 

jotta verkoston rakennushankkeen laatuun liittyvien tekijöiden seuraukset voitiin ymmär-

tää. Mitään yksittäistä suurta tekijää ei kuitenkaan havaittu, jolla laatu parantuisi kerralla 

huomattavasti, vaan esille nousi useita pienempiä käytäntöjä.  

 

Haastatteluiden myötä tuli huomattua, että lopputuloksen laatuun voidaan vaikuttaa jo 

ennen rakentamisen aloittamista. Usein laadun huomattiin kärsivän ohjeistuksien selkey-

den, perehdytyksen, tiedonvälityksen tai kiireen johdosta, mutta näiden lisäksi erityisesti 

hankinnassa ja maastosuunnittelussa on mahdollista vaikuttaa työn laadukkuuteen raken-

tamisen ohella. Urakoitsijoiden kanssa solmittava hankintasopimus on erittäin tärkeässä 
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asemassa mietittäessä urakoitsijoiden sitoutumista verkkoyhtiön haluamaan rakentami-

sen laatuun. Kilpailutuksessa suositeltiin ottamaan huomioon hinnan lisäksi urakoitsijan 

lupaama laatusitoumus. Sopimuksessa on olennaista määrittää sovitulle laatutasolle bo-

nukset sen täyttämisestä tai sanktiot, mikäli siihen ei päästä. Hyvin toteutettu hankintaso-

pimus toimii lähtökohtana tasokkaalle rakentamisen laadulle. Ohjeistuksia tarvitaan puo-

lestaan hankkeen aikana muun muassa verkostokomponenttien määrittelyyn, verkoston 

suunnitteluun ja rakentamiseen. Verkkoyhtiöillä ja urakoitsijoilla on lisäksi omia ohjeis-

tuksia, joista jotkut voivat liittyä samaan asiaan ja siten voivat aiheuttaa väärinymmär-

ryksiä. Osan ohjeista halutaan tarkoituksella jättävän tulkinnanvaraa, kuten verkostokom-

ponenttien teknillisiin spesifikaatioihin. Sen sijaan joiden ohjeistuksien teossa tulee pyr-

kiä yksiselitteisiin ohjeistuksiin, joista esimerkkinä on verkostokomponenttien asen-

nusohjeet. Yleisesti ottaen ohjeiden tulkinnanvarallisuus kuitenkin aiheuttaa epäselvyyttä 

ja ristiriitaisuuksia. Urakoitsijaa suositeltiin tekemään omat selventävät ohjeet verkkoyh-

tiön ohjeiden jatkoksi, mikä poistaa tulkinnanvaraisuusongelman, kunhan urakoitsija hy-

väksyttää ohjeet verkkoyhtiöllä.  

 

Yleis- ja verkostosuunnittelussa on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen su-

juvuuteen, mutta sen sijaan maastosuunnittelussa mahdollisuuksia on runsaasti. Maaston 

perinpohjainen tarkastelu ja sovitteleva asenne maanomistajiin auttaa hyvien sijaintien ja 

reittien löytämisessä. Ongelmatilanteen ilmaantuessa suositeltiin käyttämään hyväksi 

projektipäällikön, toisen suunnittelijan tai maanrakentajien näkemystä, jotta kompromissi 

löydetään. Toimialalla on viime vuosina investoitu huomattavasti enemmän kuin aiem-

min, jonka vuoksi alalle on tullut uusia maanrakennusyrittäjiä, joilla ei ole aiempaa ko-

kemusta sähköverkon rakentamisesta. Näiden toimijoiden asianmukaista perehdyttämistä 

suositeltiin, sillä perehdytys on ratkaisevaa maanrakennusvirheiden vähentämisessä, joita 

esiintyy Carunan verkostossa huomattava määrä. Ylipäätään sähköasentajien työt helpot-

tuvat, kun maanrakentajien työ on tehty edellä moitteettomasti.  

 

Rakentamisen aikana ja jälkeen eniten virheitä aiheuttaa puutteellinen tiedonkulku ura-

koitsijaketjussa. Muutokset rakentamisessa ja suunnittelussa eivät välity eteenpäin eikä 

päivity työkuviin. Huono tiedonkulku töiden organisoinnissa aiheuttaa myös ongelmia 

jälkitöiden suorituksessa. Tiedonvälitystä suositeltiin parantamaan ottamalla käyttöön 

mobiilisovelluksia, jotka kulkevat mukana joka paikkaan. Sovellus voi olla yksinkertai-

sesti pikaviestinsovellus tai kehittyneempi työnohjaukseen kehitetty sovellus. Tehokas 
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tapa välttää lopputarkastuksissa havaittuja virheitä, jota suositellaan käytettäväksi oman 

työn tarkastuksessa, on tarkastaa rakennettu verkosto toisen asennusryhmä toimesta. Kun 

heillä on mukaan kaikki vaadittavat työkalut ja materiaalit, niin korjaus voidaan suorittaa 

saman tien, mutta tästäkin koituu ylimääräisiä korjauskustannuksia. Edellisten lisäksi 

kiire suunnittelussa, rakentamisessa tai ohjauksessa aiheuttaa luonnollisesti laatupoik-

keamia. Töiden taidokas aikataulutus auttaa kiireessä, mutta rakennushankkeessa esiintyy 

usein viivästyksiä, joille ei voida mitään. 

 

Rakennushankkeen sujuvuuden varmistamiseksi tarvitaan valvontaa pitkin hanketta, jo-

ten valvonnan periaatteet Carunan tapauksessa selvitettiin myös työssä. Rakentamisen 

laatua ajatellen tarkastuksia asiakkaan havaitseman laadun näkökulmasta työmailla teh-

dään sekä rakentamisen aikana että verkoston käyttöönoton jälkeen. Työn laadun lisäksi 

tarkastuksia tehdään turvallisuuteen ja ympäristöön liittyen. Valmiin työn tarkastuksissa 

havaitut puutteet tietenkin korjataan, mutta työmaan valvojilla tulee myös olla oikeus ra-

kentamisen aikana korjauttaa huolimaton asennus ja tarvittaessa neuvoa oikeaan tapaan. 

Etupainotteissa valvonnassa on monia hyötyjä nähden jälkitarkastuksiin, kuten väärän 

asennustavan kitkeminen hyvissä ajoin rakentamisen aikana. Kaksiportaisia tarkastuksia 

kuitenkin suositellaan, jotta työn laatu on varmasti vastaa verkkoyhtiön vaatimuksia. Jäl-

kitarkastukset voidaan suorittaa koko verkoston käyttöönoton jälkeen. Tarkastuksissa on 

olennaisen tärkeää, että havaitut virheet perustuvat sovittuihin ohjeistuksiin ja jokaisella 

tarkastajalla on yhteinen kanta virheisiin. 

 

Valvonnan lisäksi verkkoyhtiöitä suositellaan ottamaan käyttöön laadunvarmistus-doku-

mentti rakentamisen laadun parantamiseksi. Dokumentin tulee sisältää olennaisimmat 

työvaiheet suunnittelusta rakentamiseen. Toimintamallin edellytyksenä on, että olennai-

simmat laaturiskit tunnistetaan jo rakennushankkeen edellisessä vaiheessa, jotka seuraa-

van vaiheen työntekijät ottavat huomioon työssään. Oleellista dokumentissa on, että työn-

tekijät ottavat vastuun työn jäljestään kuittaamalla dokumentin ja miettimällä riskit seu-

raavaan vaiheeseen. 

 

Valvojien yhden vuoden aikana suorittamat tarkastukset Carunan jakeluverkossa analy-

soitiin väliltä 1.9.2016–31.8.2017. Analysoinnissa keskityttiin yksittäisten virheiden 

määriin, jotta niiden jakauma kategorioittain saatiin selville. Selvästi eniten virheitä ta-
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pahtui merkinnöissä, maanrakennustöissä, kytkennöissä ja kiinnityksissä riippumatta ver-

kostokomponentista. Yleisempien puutteiden tapahtumiseen johtavia syitä pohdittiin, 

jotta vastaisuudessa näiden määrä saataisiin laskuun, sillä puutteiden korjauskustannukset 

aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia urakoitsijoille ja verkkoyhtiöille. Perimmäisiksi 

syiksi paljastui pitkälti edellä esitetyt ongelmat rakennushankkeessa. Näin ollen panosta-

malla hankintaan, maastosuunnitteluun, ohjeistuksiin, perehdytyksiin, tiedonvälitykseen 

ja kiireen välttämiseen voidaan parantaa rakentamisen laatua. 

 

Toiseksi kannustimeksi rakennusvirheiden vähentämiseksi pyrittiin arvioimaan korjaus-

kustannukset yleisimmille virheille. Pienen asennusvirheen korjauskustannukseksi ura-

koitsijoille muodostui keskimäärin noin 150 € yhdeltä virheeltä katkon kanssa tai ilman. 

Verkkoyhtiölle korjauksesta aiheutuvat kustannukset muodostuu useimmiten katkojen 

yhteydessä, mitkä ovat reilu 60 € ilman keskeytyskustannusta. Maanrakennuspuutteiden 

korjaaminen sen sijaan ovat huomattavasti kalliimpaa kaivinkoneen käytön vuoksi. Kor-

jauskustannukset nousevat tällöin noin 480–780 € väliin, mikä on moninkertaisesti ver-

rattuna muihin virheisiin. Useamman rakennusvirheen löytyminen tarkastuksista syö tä-

ten urakoitsijan hankkeesta saatavaa voittoa. Vertailun vuoksi viankorjauskustannuksia 

arvioitiin karkeasti muutamalle virheelle, jos tarkastuksia ei suoritettaisi ja virheellinen 

asennus aiheuttaisi vikaantumisen verkkoon. Keskijännitekaapelin vikaantuminen mak-

saisi verkkoyhtiöille pyöreästi noin 2 400 € ja keskijänniteliitoksen rikkoutuminen muun-

tamolla maksaisi puolestaan noin 600 €. Verkkoyhtiön kustannukset kasvavat täten val-

tavasti, kun takuu verkonrakennuksesta loppuu, joten verkkoyhtiöiden suositellaan hyö-

dyntävän laatutarkastuksia rakennushankkeissa. 

 

Pelkästään yhtä korjausta varten otettava sähkönjakelun keskeytys vaikuttaa verkkoyh-

tiön toteutuneeseen oikaistuun tulokseen. Keskeytystä vaativien korjaustoimenpiteiden 

keskeytyksestä aiheutuvat kustannukset on laskettu myös verkkoyhtiöille, joiden summat 

vaihtelivat 60–120 € välillä. Vikatapauksissa keskeytyskustannukset nousivat korjaus-

kustannusten tapaan huomattavasti korkeammalle 1 900–2 500 €. Keskeytyksien keston 

arvioinnissa käytettävissä oli dataa Carunan keskeytystilastoista. Yleisesti korjaus- ja kes-

keytyskustannuksista voidaan todeta niiden olevan selvästi suurempia kuin virheettömän 

asennuksen työkustannukset. Urakoitsijoiden säästöt ovat keskimäärin noin neljä viides-

osaa korjauskustannuksista kun rakennusvaiheessa asennukset tehdään kerralla kuntoon. 
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Kustannuksia arvioitaessa on tärkeää pitää mielessä, että yksittäisen virheen korjauskus-

tannus tippuu, kun samaan alueen virheen korjataan kaikki samalla kertaa. 

 

Työssä tärkeä tutkimusmenetelmä rakentamisen laatuun liittyen oli henkilöhaastattelut. 

Jokaisella haastattelukerralla tuli esille uusia menetelmiä, millä oli vaikutusta rakentami-

sen laatuun. Työssä saatiin selville hyvä yleiskatsaus laatuun vaikuttaviin tekijöihin, 

mutta jatkotutkimukselle olisi vielä edellytyksiä. Etenkin laadunvarmistus-dokumenttia 

kehitettäessä tarvitaan vielä syvempää tietoa rakennusvirheisiin johtaneista syistä. Lisä-

haastattelut suunnittelusta ja työmaalta toisivat lisää tietoa rakennushankkeen kehitettä-

vistä osa-alueista. 
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