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Ohje maanrakennustöistä telekaapeleiden läheisyydessä
Tämä ohje on laadittu maanrakennus-, louhinta- yms. töiden suorittajille antamaan tietoa ja
ohjeistusta televerkkoon kohdistuvien vaurioiden välttämiseksi. Vauriot aiheuttavat vahinkoa
verkon ylläpitäjälle ja tietoliikenneverkkojen käyttäjille ja niiden korjauskustannukset voivat
nousta hyvinkin suuriksi. Vaurion aiheuttaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Tietoyhteiskuntakaaren 241§ mukaan ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön,
vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä
työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita.
Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä telekaapelivaurioita. Telekaapelivaurio saattaa
korjauskustannusten lisäksi aiheuttaa televiestinnän katkeamisen seurauksena huomattavia
taloudellisia menetyksiä teleyritykselle. Selonottovelvollisuudella on keskeinen merkitys
arvioitaessa vahingonaiheuttajan korvausvelvollisuutta. Vahingonaiheuttaja, joka on laiminlyönyt
selonottovelvollisuuden, ei voi tehokkaasti vedota siihen, että hän ei tiennyt alueella sijaitsevasta
telekaapelista. Sijaintitiedon selvittämättä jättämisestä tai urakoitsijan virheestä johtuvasta
kaapelikatkosta veloitetaan 500 € kaapelikatkomaksu + korjauskulut.

Kaapeleiden sijaintitiedot ovat saatavilla Kaivulupa.fi- palvelussa tai numerosta 0800 133 544
(arkisin klo 7-17). Virka-ajan ulkopuolella tiedustelut numerosta 040 486 3387. Kaivulupa.fipalveluun rekisteröityminen on maksutonta. Muutoin toimitettuja sijaintitietoja ei hyväksytä.
Kaivutöistä vastaava henkilö tai yritys on vastuussa sijaintitietojen, ohjeiden ja määräyksien
siirtämisestä kolmannelle osapuolelle.

Työn suorittajan tulee selvittää kaapelin sijainti ensisijaisesti sijaintikartan perusteella. Mikäli
tilaaja tästä huolimatta pyytää maastonäytön, veloitamme siitä kilometrikorvauksen ja hinnaston
mukaisen tuntihinnan. Kartta on pyydettävä hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 3 vrk ennen
kaivutyötä. Mikäli maastonäyttö on tarpeellinen, tämä on merkitty erikseen sijaintikarttaan.
Näyttö tehdään kohteessa maksutta yhden kerran. Sijaintitieto on voimassa kaksi viikkoa kartan
päiväyksestä tai maastonäytöstä. ÄLÄ KÄYTÄ VANHOJA KARTTOJA! Työn päätyttyä kartat tulee
hävittää asianmukaisesti.

Sijaintikarttojen tarkkuus on yleensä + 1,0 m. Kaapeleiden normaali asennussyvyys on 60- 70 cm,
mutta on huomioitava, että asennussyvyyksissä voi olla paljonkin paikallista vaihtelua. Kaapelit on
pääsääntöisesti asennettu maanvaraisesti ilman erillistä suojausta ja n. 20 cm kaapelin yläpuolella
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kulkee keltainen varoitusnauha. Ns. vajaasyvyiset kaapelit on suojattu pääsääntöisesti
muoviputkella tai kourulla.

Työskenneltäessä poikkeusolosuhteissa tai poikkeuksellisen haastavassa maastossa on
huomioitava esimerkiksi kivien siirtymisen vaikutus kaapelin sijaintiin. Talvella roudan aikaan
kaivettaessa on jäätynyt maaperä sulatettava ennen kaapeleiden läheisyydessä kaivamista.

Mikäli kaapeleiden tai rakenteiden läheisyydessä joudutaan suorittamaan räjäytystöitä, on työt
hoidettava siten, etteivät kaapelit /rakenteet vaurioidu räjäytystyön vaikutuksesta. Kaapeleiden
läheisyydessä tehtävistä räjäytystöistä tulee ilmoittaa erikseen 3 työpäivää ennen ko. työn
aloittamista.

Maastonäyttö suoritetaan, mikäli kaapeli on toiminnaltaan merkittävä tai sen sijainti ei ole
dokumentoitu riittävän tarkasti. Maastonäyttö kohteessa tehdään maksutta vain kerran.
Uusintanäytöstä veloitetaan palveluhinnaston mukainen maksu. Maastonäyttö on avustava
toimenpide eikä poista kaivutyön suorittajan vastuuta mahdollisessa vauriotapauksessa. Paljasta
aina kaapelireittiä lähestyttäessä käsikaivuna reitin kaikki kaapelit! Koneellinen kaivuu ja
työskentely on kielletty 1,0 metriä lähempänä kaapelireittiä.

Kaapelinäytöissä kaapelien sijainti merkitään maastoon maalimerkinnöin. Asiakas on vastuussa
merkintöjen säilymisestä maastossa. Kaivutyömaan edustajan tulee olla paikalla maastonäyttöä
suoritettaessa. Kaivutöitä kaapeleiden läheisyydessä ei saa aloittaa ennen kuin näyttäjä on
merkinnyt kaapelireitin ja käynyt sen läpi kaivutöistä vastaavan henkilön kanssa!

Maastonäyttöpalveluvaihtoehdot ja toimitusajat:
- Hätänäyttö hengen ja omaisuuden vaara: suoritetaan välittömästi
- Normaali maastonäyttö: 1+3 työpäivää tilauksesta
- Pikanäyttö (asiakkaan toivoma näyttö): alle 3 työpäivää tilauksesta, maksullinen

Käsittele kaapeleita varoen! Kaapelit tulee suojata ja tukea asianmukaisesti työskentelyn ajaksi.
Kaapeleiden siirtoa tulee välttää mutta mikäli se on välttämätöntä, sovi tästä erikseen verkon
omistajan kanssa. Työn suorittaa verkon omistaja ja kustannukset veloitetaan työn tilaajalta.
Asettele kaapelit, putket ja punaiset/ oranssit merkkiantennit entisille paikoilleen. Kaivannon
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peittämisessä käytetään riittävästi hienojakoista hiekkaa ennen karkeammalla maa-aineksella
täyttöä.

Kaapelin painaumat, mutkat tai pintaerityksen repeämät kaapelissa / rakenteessa tulee aina
ilmoittaa verkon omistajalle, sillä näistä voi koitua haittaa myöhemmässä vaiheessa.
Vauriokorjaukset veloitetaan niiden aiheuttajalta, vaikka vaurio ilmenisi myöhemminkin.
Vaurioitettuja kaapeleita tai rakenteita ei saa peittää ennen verkon omistajan tarkastuskäyntiä.
Työaikana tehdyt tarkastuskäynnit ovat maksuttomia.

Vaurion sattuessa tai sitä epäiltäessä (esimerkiksi viilto kaapelivaippaan), on siitä heti kaivannon
auki ollessa ilmoitettava verkon omistajalle.
040 486 3387
asiakaspalvelu@pyhanet.fi

