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Suomen sähköverkko sisältää kaa-
peleita noin 400 000 kilometrejä, 
joista ilmassa roikkuu yli 300 00 
kilometriä. Vuosittain maakaape-
leita on kaivettu noin 5 000 kilo-
metriä, mutta määrää ollaan lisää-
mässä – myös valtiojohdon pää-
töksellä. Lähivuosina maakaape-
leita pyritäänkin asentamaan lähes 
10 000 kilometriä vuodessa.

Työ-ja elinkeinoministeriön sel-
vityksen mukaan tämä nostaa säh-
kön kokonaishintaa yli kymmen-
prosenttia, sillä esimerkiksi Eltel 
Networksin mukaan maakaape-
lointi on kolme kertaa kalliimpaa 
kuin ilmajohdon rakentaminen. 
Koko sähköverkon maakaapeloin-
nin arvioidaan maksavan noin 15 
–18 miljardia euroa, eli miljardin 
vuodessa seuraavan 20 vuoden ai-
kana. 

Viime vuosien suur-
myrskyt ja niiden aihe-
uttamat sähkökatkot 
ovat pakottaneet säh-
köyhtiöt pohtimaan 
verkkojensa toimivuut-
ta ja huoltovarmuutta. 
Maakaapelointi lisään-
tyy ja tarjoaa töitä alan 
urakoitsijoille. Lisään-
tyvät tehokkuusvaa-
timukset edellyttävät 
monipuolisuutta myös 
työkalustolta. 

   Arto Turpeinen

TEKNIIKKA

Maakaapelointi työllistää

PIuhAT PIIlooN

 ã Kaapeliauraa käytettäessä ei yleensä apumiestä juuri tarvita, sillä kaa-
peli voidaan syöttää suoraan kelalta ja laite asentaa nauhan automaattisesti. 
Auran edessä näkyvä ketjut vähentävät puomiin kohdistuvaa rasitusta. 

 ã PF-Koneurakoinnin ketjukaivuri perustuu Ketju-Mara salaoja-
koneeseen. Ketjukaivurilla voidaan tehdä ojaa vielä 30 cm routa-
kerrokseen, mutta kivikossa se ei ole parhaimmillaan.

Taajama-alueilla 
 maakaapelointia 

hankaloittaa jo 
olemassa ole-
va kaapeliver-
kosto. Hom-
ma ei paljoa 
etene, jos kat-
kenneita joh-
toja pitää kor-
jata perässä. 

Myös kallioinen 
maasto hidastaa 

kaapelointia. Savi-
selle pellolle johdot 

kuitenkin uppoavat kaa-
peliauralla lähes kävelyvauh-

tia.
 Lappeenrannan teknillisen yli-

opiston tekemän selvityksen mu-
kaan kaivukustannukset ovat  
8 890 euroa kilometrille. Uuden 
keskijännitemaakapelin kokonais-
hinnaksi muodostuu kuitenkin  
61 700 euroa/kilometri, sillä maa-
kaapeli on varsin kallista ja vaatii 
myös muuntamoiden uusimista. 
Teiden varteen siirrettävän keski-
jännitelinjan kilometrihinta on 
noin 24 000 euroa.

Somerolainen PF-Koneura-
kointi on keskittynyt pylväs-ja 
kaapelointitöihin. Eltel Network-
sille urakoiva yritys luottaa kalus-
tossaan Huddigin kaivurikuor-
maimiin. Omistaja Petri Fonsell 
saikin kunnian toimia telavedolla 
varustetun Huddig 1260C Muddy 
Maryn kuljettajana uutuuden Suo-
men ensiesittelyssä. Kaivurikuor-
maajan lisälaitteilla sähköverkon 
rakennus ja huolto sujuu jouheasti. 

Maasaha puree myös routaan
Maasahat ja ketjukaivurit ovat 
maailmalla erittäin yleisiä työka-
luja, sillä erityisesti sirkkeliä muis-
tuttavalla maasahalla voidaan uraa 
jyrsiä jopa kallioon. Suomalaista 
kovaa kalliota niillä ei voi tehok-
kaasti työstää, mutta pehmeäm-
mässä kalkkikivessä etenemisno-
peus voi olla 500 metriä vuorokau-
dessa. 

Moottorisahaa muistuttava ket-
jukaivuri on parhaimmilla kivet-
tömillä savimailla, mutta kivisis-
sä olosuhteissa työmenetelmä pi-
tää vaihtaa sujuvampaa. Toisaalta 
ketjukaivurilla voidaan työskente-
lyä jatkaa, vaikka routaa olisi jopa 
30 cm. Eri maaperille ja olosuh-
teisiin voidaan valita erityyppisiä 
hampaita, joilla työtehoa saadaan 
lisättyä. 

Ketjukaivurilla kaapelia upotet-
taessa kaapelinauha asentuu auto-
maattisesti oikealle korkeudelle ja 
uran peittäminen sekä jälkien siis-
timinen on vaivatonta, sillä ura on 
ainoastaan noin 15 cm leveä. 

PF-Koneurakointi on rakenta-
nut Ketju-Mara salaojakoneeseen 
perustuvan ketjukaivurin hieman 

isommalla hydraulimoottorilla 
varustettuna. Tällä on saavutettu 
hieman pienempi kierrosnopeus, 
mutta enemmän vääntöä tiukem-
malle maalle.  

Pienempiä, omalla moottorilla 
varustettuja ketjukaivureita käy-
tetään mm. liittymäkaapeleiden 
upotukseen. Työnnettävällä lait-
teella päästään kaapeli vetämään 
ahtaissakin paikoissa, sillä usein 
esim. kesämökillä ei puita haluta 
turhaan kaataa. 

Kaapeliauralla uraa sukkelasti
Kaapeliauraus kätevä menetelmä 
monilla maaperillä, sillä auralla 
voi kiviä hieman kierrellä työtehon 
kärsimättä. Aurauksella voidaan 
asentaa pelkkä kaapeli tai myös 
suojaputki, johon johto vedetään 
myöhemmin. Aura myös asentaa 
kaapelinauhan automaattisesti ja 
pieni ura on erittäin helppo siistiä.

Täryttävillä kaapeliauroilla saa-
vutetaan pehmeillä mailla tunnis-
sa jopa 800 metrin aurausnopeus, 
mutta ne ovat häiriöalttiimpia ja 
kalliimpia. Tärinä parantaa maan 
leikkaantumista ja samalla varistaa 
pehmeämpää maa-ainesta suojaksi 
asennettavien johtojen ympärille. 

Kaapeliauraus vaatii jämäkäm-
mällä maalla tehoa myös perus-
koneelta. Huddigin 1260c Muddy 
Maryn telavarustus lisää pitoa ja 
kantavuutta, sillä kontaktipinta-
ala on kumipyöriä suurempi. Työs-
kentelyä voidaankin jatkaa pehme-
ällä ja liukkaalla maaperällä. Petri 
Fonsellin mukaan tehoa koneessa 
riittää kovassakin savikossa. Kaa-
pelia voidaan auraa ja ketjusahaa 
käytettäessä syöttää etukauhassa 
sijaitsevasta kelasta, jolloin se toi-
mii myös vastapainona. 

Kauhalla karkeaan maahan
Kaivaminen on perinteinen me-
netelmä kaapeleiden upotukseen 
ja se soveltuu myös karkeammille 
maastoille. Kauha on yleensä ko-
neen koosta riippuen 25–60 cm le-
veä, mutta lyhyemmät pätkät hoi-
tuvat muillakin kauhoilla. Muun-
tajien pohjia ojan peittoa varten 
tarvitaan leveämpää luiskakauhaa. 
Kaivamalla tai poraamalla suorite-
taan myös pylväiden upottaminen. 

Kaivamalla uraa saadaan myös 
kiviseen maastoon, mutta haitta-
puolena on työläämpi ojan peit-
täminen ja ylimääräinen työvaihe 
kaapelinauhaa asennettaessa. Nau-
han ja kaapelin väliin tulisi saada 
pehmeää maata noin 30 cm.

Etenkin ahtaissa paikoissa esim. 
puiden tai rakennusten lähellä kai-
vamalla tehdystä ojasta aiheutuu 
väistämättä suuremmat jäljet kuin 
esim. maasahaa käyttämällä, sillä 
kaivannon poikkileikkauksen pin-
ta-ala ja liikuteltavat maamassat 
ovat suuremmat.

Kaapeliauran käytöstä 
ei juuri jälkiä jää. Taaempa-
na näkyvä ketjukaivurin ura 
(pun. nuoli) on hieman le-
veämpi, mutta silti erittäin 
helppo peittää ja siistiä. 

ã

Jatkuu seuraavalla sivulla  
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Urakoitsijan tulee aina selvit-
tää työalueella sijaitsevien kaa-
peleiden sijainti ennen töiden 
aloittamista. Joskus kaapeli-
näyttöä joutuu kuitenkin odot-
tamaan ja merkinnät ovat vä-
hintään epämääräisiä. Keypron 
Kaivulupa.fi-palvelu lupaa asi-
aan helpotusta. Nettisivustolta 
voi tilata vuorokauden ympäri 
mm. kaapelinäytön ja karttoja. 
Novatronin-kaivujärjestelmään 
yhdistettynä kaapelitiedot voi 
myös saada suoraan kaivuko-
neeseen, jolloin johdot näky-
vät kaivujärjestelmän ruudulla 
suhteessa kaivurin kauhaan. 
3D-sijaintimittauksen avulla 
tiedot uusista kaapeleista voi-
daan palvelun kautta välittää 
johdon omistajille. 

Arto Turpeinen

Johtotieto 
suoraan 
kaivukoneeseen

Roudan nostamiin ja kallistamiin 
pylväisiin nouseminen voi olla 
turvallisuusriski. Korinostimel-
la vanhojen linjojen purkutyöt ja 
huollot voidaan suorittaa turval-
lisesti. Huddigilta löytyy kaksi 
nostinta, joiden työskentelykor-
keudet ovat 14,2 ja 20 metriä. 

Ilmakaapelit pysyvät  
vielä maisemassa
Vaikka tavoitteena onkin sähkö-
kaapelien siirtäminen maan alle, 
niin olemassa olevien ilmajohtojen 
purkaminen ja hoito vaatii edel-
leen kalustoa. Esimerkiksi Ruot-
sissa Huddig toimitti viime vuon-
na sähköverkon huoltoon 44 uutta 
henkilönostinkonetta. 

Vanhat pylväät saattavat roudan 
vaikutuksesta hiljalleen nousta, 
jolloin pylvääseen kiipeäminen on 
kaatumisvaaran vuoksi riskialtis-
ta. Maakaapeloinnin lisäksi jo ole-
massa olevia ilmakaapeleita siirre-
tään teiden varsille, jolloin huolto-
työt on helpompi suorittaa. Nosto-
korista on hyötyä myös uusien lin-
jojen rakentamisessa, sillä kaivuri-
kuormaajan nostinkorilla saavu-
tetaan turvallisesti jopa 20 metrin 
nostokorkeus ja 11 metrin ulottu-
ma sivusuuntaan.

Sähkön siirtolinjojen alla ta-
pahtuva raivaus säilyy ohjelmis-
tossa myös tulevaisuudessa. Heli-
kopterilla ja muilla työkoneilla ta-
pahtuvan raivauksen lisäksi myös 
kaivurikuormaaja taipuu pusikon 
kaatoon. Esimerkiksi Slagkraft 
SH150-80 -vesakonraivauslaitteel-
la saavutetaan 1,5 metrin työleve-
ys. Huddig 1260c Muddy Maryyn 
kiinnitettynä kerta-ajolla saadaan 
raivattua kymmenen metriä le-
veä alue. Slagkraftin ketjut jyrää-
vät noin 20 cm paksut puut yhdellä 
pyyhkäisyllä, mutta tätä paksum-
mat vaativat useamman sivalluk-
sen. Murskaamalla raivatulla linjal-
la kulkeminen on helpompaa, sil-
lä pusikko menee pieneksi silpuksi, 

eikä rankoihin tarvitse kompastel-
la.  Linjanraivaus vaatii taitoa myös 
kuljettajalta, sillä puita ei ole syy-
tä kaataa linjalle tai koneen pääl-
le, vaan ne pitää pystyä painamaan 
ulospäin.  

Kaivurikuormaajan teloista on 
hyötyä myös linjanraivauksessa. 
Telasto tekee koneesta selvästi va-
kaamman ja työskentely onnistuu 
pehmeässäkin maastossa ja ojien 
ylitys tapahtuu ketterämmin. Tas-
suja ei telojen tuoman vakauden 
sekä ylimääräisen painon vuoksi 
koneessa tarvita, jolloin näkyvyys 
koneesta on parempi. 

Huolellisuutta myös  
kaapelien upotukseen
Poissa silmistä, poissa mielestä 
-metodia näkee ajoittain käytetyn 
myös sähkökaapeleiden kaivami-
sessa. Varoitusnauhat saattavat ol-
la aivan kaapelissa kiinni tai jopa 
kaapeleiden alla yhtenä myttynä. 
Usein myöskään kaapelikarttoihin 
ei ole luottamista. 

Muusta rakentamisesta tut-
tua huolellisuutta tulisi kuitenkin 
noudattaa myös kaapelitöissä. Asi-
allisesti asennettu kaapelinauha ja 
esipeittoon käytetty pehmeä hiek-
ka helpottavat johtojen löytämis-
tä myöhemmin ja jatkavat niiden 
elinikää. Esimerkiksi kivikkoon lä-
hes väkivalloin upotetut kaapelit 
ovat ajan saatossa todellisessa vaa-
rassa rikkoontua kivien hangatessa 
niiden pintaa. Vikakohtien paikal-
listaminen saattaa olla todella vaa-
tivaa ja esim. valokuitukaapeleiden 
korjaaminen on kallista ja aikaa-
vievää. 

 ã Telat on valmistanut pohjoisamerikkalainen Soucy Track -yhtiö. 
Telojen asennus kestää pari päivää ja niitä on saatavilla mm. puimu-
reihin, traktoreihin ja peräkärryihin. 

 ã Kaivurikuormaimella onnistuu myös pusikon raivaus. Slagkraft 
SH150-80 -vesakkomurskaimen työleveys on 1,5 metriä ja kerta-
ajolla saadaan raivattua kuusi metriä leveä kaistale. 

Huddig 1260c Muddy Mary on telavedolla varustettu pehmeiden 
maiden erikoiskone. Telat parantavat pitoa merkittävästi ja mah-
dollistavat esim. kaapeliauran vetämisen liukkaallakin maaperällä. 
Kaapeli voidaan syöttää suoraan etukauhassa sijaitsevalta kelal-
ta, joka toimii samalla myös vastapainona. 

Maakaapeloinnin kustannukset
Keskijänniteverkon maakaapeloinnin keskikustannusten 
laskuperiaate per kilometri

70 mm kaapeli (30 %) 23 670 euroa

95–120 mm kaapeli (70 %) 31 180 euroa

Kaivukustannus 8 890 euroa

Keskimääräinen muuntamohinta 16 275 euroa

Kaapelipääteet (3 per muuntamo) 3 660 euroa

Yksi jatko per kilomteri 1 940 euroa

Sammutuksen hinta keskimäärin 2 000 euroa

Keskimääräinen hinta/km 61 700 euroa

Lähde: Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen 
sekä sähkökatkojen vaikutusten lieventämiseen tähtäävien 
toimenpiteiden vaikutusten arviointi, Lappeenrannan teknilli-
nen yliopisto, 2012.


