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PKS Sähkönsiirto Oy 2011
Liikevaihto

44 milj. €

Investoinnit

15 milj. €

Sähkön siirto

1 160 milj. kWh

Asiakkaita

87 000

Henkilökunta

43

Verkkopituus

21 000 km

• 110 ja 45 kV

313 km

• 20 kV
• 0,4 kV

9 700 km (kaapelit 0,9 %)

Sähköasemat 110/20 kV
Muuntamot 20/0,4 kV

Kuopio

PKS
Joensuu

11 000 km (kaapelit 9 %)

35 kpl

9 200 kpl
Helsinki
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Vesihuollon rakentaminen sähkölinjan läheisyydessä
•
•
•
•
•
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Lausunto
Sähkötyöturvallisuus
Rakennelmat
Pumput
Yhteisrakentaminen
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Lausunto, vesi- ja viemärilinjan rakentamisesta sähköjohdon läheisyyteen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työkohteessa on tehtävä katselmus ennen työn aloittamista mahdollisten kaapeleiden ja
maadoitusten paikantamiseksi
Rakentaminen on suoritettava siten, ettei sähkönjakelulle aiheudu haittaa eikä maadoituksille ja
johdoille vahinkoa. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen tapahtuneiden vahinkojen osalta
Kaivauksia ei saa tehdä kolmea (3) metriä lähemmäksi rakenteitamme, laskettuna kaivauksen
luhistumattomasta reunasta. Rakenteiden väliin (esim. pylväs/harus) ei kaivantoa saa sijoittaa
Johtoalueilla ei saa suorittaa räjäytystöitä ilman PKS:n lupaa
Mikäli rakentamisen johdosta joudutaan tekemään muutoksia johdon rakenteisiin tai sijaintiin, on
tilaaja velvollinen suorittamaan muutoksesta aiheutuvat kustannukset sekä osoittamaan johdolle
tarvittaessa uuden paikan ja maksamaan siitä aiheutuvan korvauksen maanomistajalle
Viemäri/vesijohto on merkittävä selvästi maastoon putken kohdalta
Etäisyysvaatimukset mahdollisiin uusiin rakennelmiin on tarkisteltava erikseen (pumppaamot,
rakennukset, tieliittymät, antennit ym.)
Maamassoja ei saa sijoittaa 20kV:n johtoalueella, jonka leveys on viisi metriä johdon molemmin
puolin. Tarvittaessa selvitettävä varastointietäisyydet
Varsinainen sijoittamislupa on erikseen sovittava maanomistajan kanssa
Rakennustöiden suorittamisessa jännitteisten osien läheisyydessä on noudatettava
Sähkötyöturvallisuus standardi SFS 6002 ja sen taulukon Z.2 etäisyysvaatimuksia
Yhteydenotot Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n
asiakaspalvelukeskus 0800 98093
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Sähkötyöturvallisuus
•
•

Lausunnon liitteenä on ote sähkötyöturvallisuus standardista 6002. Noudata turvaetäisyyksiä!
Lisätietoa www.hengenvaara.fi

PKS Oy häiriöilmoitukset (24h) sekä
vahingot rakenteillemme (kuparin
katkeamiset, kaapelirikot, ym.)
puh. 0800 98 099
Henkilövahingon sattuessa puh. 112
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Rakennelmat
•
•

•
•
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Etäisyysvaatimukset mahdollisiin uusiin rakennelmiin on tarkisteltava erikseen (pumppaamot,
rakennukset, tieliittymät, antennit ym.)
Rakennusten on sijaittava vähintään 5 metrin päässä keskijänniteilmajohdostamme. Välimatka
mitataan pylväiden muodostamasta pylväslinjasta ja rakennuksen lähimmästä uloimmasta reunasta
esim. räystäs
Uudet mahdolliset tieristeämät ilmajohtoon nähden, etäisyysvaatimukset tarkistettava erikseen
maastokatselmuksessa
Tukirakenteiden (pylväs/harus) välistä ei saa rakentaa vesi/viemärijohtoa
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Orren leveys riippuen
rakenteesta (20kV)
0,9m-2,5m

20kV avojohto,
työskentelyetäisyydet
alla 2m ja sivulle 3m

>5m
Ei rakenteiden välistä
>3m
Vesi/viemäri
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Pumput
•

•
•
•
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Pumppujen moottoreissa suositellaan käytettäväksi käynnistysvirtaa rajoittavaa käynnistystapaa esim.
tähti/kolmio, pehmokäynnistys, taajuusmuuttaja. Mikäli käynnistysvirta ylittää liittymisoikeuden 
välkynnät
Sijaintikartta, moottorikoot, moottorien käynnistystavat, liittymäkoko
Sähköistyspalvelu puh.0800 98 094, sahkoistys@pks.fi
Urakoitsijaohjeet  https://www.pks.fi/sahkourakoitsijoille
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Yhteisrakentaminen
•
•

•
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•

•
•
•
•
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Maanomistajan lupa myös sähköjohdolle
Maakaapelin asentamisessa on huomioitava mm. valmistajan ohjeet, sallittu vetolujuus, taivutussäde,
asennuslämpötila ja asennuspaikan maalaji.
Lainsäädäntöpuolella asiaa käsittelevät mm. Sähköturvallisuuslaki 410/1996 ja KTMp 516/1996.
Maakaapelin asentaminen on sähkötyötä, jota suorittavan toiminnanharjoittajan palveluksessa on
oltava sähkötöiden johtaja. Ilman omaa sähkötöiden johtajaa maarakennusurakoitsija voi asentaa
maakaapelia kaapelikaivantoon sähköurakoitsijan välittömässä valvonnassa, jolloin kaapelin sijoitus
ja asennus on valvottava työmaalla
Kaapeli suositellaan asennettavaksi vähintään 0,7 m syvyyteen sekä oltava jälkikäteen
paikannettavissa. Sijoitus pääasiassa teiden/peltojen varsiin
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Kaapeleiden sijoituksessa huomioitava korjaus-/muutostöissä tehtävä mahdollinen jälkikaivu.
Sähkökaapeleita ei suositella asennettavaksi suoraan päällekkäin samansuuntaisesti vesi-, viemäri-,
kaasu- ja kaukolämpöputkien kanssa mahdollisen jälkikaivun vuoksi. Yhteiset infrareitit ovat kuitenkin
suositeltavia maankäytöllisesti (Verkostosuositus RK1:12)
Sähköverkon muutostöiden tarve (ikä, kunto, ym.). Sähköverkko yleensä alueella olemassa, lukuun
ottamatta uusia sähköistettäviä alueita
Sähkökaapeli on paikannettavissa jälkikäteen tutkalla entä vesi-/viemärijohdon paikantaminen?
Kustannukset, sähkökaapelin auraaminen noin 3 €/m. Lisäksi rakennettava muuntamot sekä
jakokaapit ym. Arinanteko sähkökaapelille vesi-/viemärijohdon kaivannon viereen, hinta €/m?
Sähköverkon muutoksista tehdään tarvittaessa linjansiirtotarjous asiakkaalle

28.3.2013

5

