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Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Yleistä
Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16
ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Kaapelit on asennettava niin, ettei johtimien liittimiin kohdistu rasitusta. Vaurioiden välttämiseksi
kaapeleita ei suositella vietäviksi työmaan teiden tai jalkakäytävien poikki.
Jos näin kuitenkin tehdään, kaapelit on suojattava työmaan koneiden ja ajoneuvojen aiheuttamalta mekaaniselta vaurioitumiselta.
Asennuta liittymiskaapeli ensisijaisesti sähköurakointiliikkeellä, jotta liittymiskaapeli tulee varmasti asennettua asianmukaisesti. Jos teetät liittymisjohdon
kaivuu-, sijoitus- ja muut asennustyöt urakoitsijalla, hän huolehtii sijoituspiirustusten tekemisestä.
Huom! Liittyjän mittauskeskukseen tulee asentaa luokan 2 ylijännitesuojat,
kun muuntopiirissä on AMKA-ilmajohtoverkkoa.
Liittymiskaapelin asennus ja suojaus
Kaivettavan kaapeliojan syvyys tulee olla 700 mm.
Aseta liittymiskaapeli kaapeliojaan siten, että kivet eivät pääse
vaurioittamaan liittymiskaapelia. Laita tarvittaessa hienoa hiekkaa
liittymiskaapelin ympärille, jolloin maan routiessakaan liittymiskaapeli
ei pääse vahingoittumaan.
Tarvittaessa suojaa liittymiskaapeli mekaanista vaurioitumista vastaan
muovisella kourulla tai putkella.
Sijoita vielä lähelle maan pintaa (n.300 mm) keltainen muovinen
varoitusnauha, joka ilmaisee kaivettaessa, että alapuolella on
sähkökaapeli.
Työmaa-aikaiselle keskukselle tuleva liittymäkaapeli tulee suojata.
Johtokieppi tulee kaivaa maan sisään tai johtokieppi voidaan suojata
mekaanisella suojalla, kuten esimerkiksi harkkotiilistä rakennettu
suoja.
Keskuksen päässä liittymiskaapeli suojataan liitteen 1 kuvan mukaisesti metallisella suojakourulla.
Sähköpylvään alaosassa liittymiskaapeli suojataan metallisella
suojakourulla.
Sähköpylvään latvassa liittymiskaapeli suojataan päätekappaleella ja
tällöin estetään veden pääseminen liittymiskaapelin sisälle.
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KSS Verkon toimintatavat
KSS Verkko käyttää omakotitalojen liittymiskaapelina AMCMK 3 x 25 + 16
liittymiskaapelia ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -liittymiskaapeleita.
Kaava-alueilla sähköverkon rakentamisen yhteydessä tonteille jätetään 3
metrin tulpattu kaapelikieppi, jos tontin kohdalla ei ole jakokaappia. Kaapeliin
voidaan kytkeä työmaakeskus tai kaapeli jatketaan liittymiskaapeliksi tontille.
Suuri osa asiakkaista tilaa pysyvän liittymän mittauskeskukseen, joka on
asennettu telineeseen lähelle lopullista mittauskeskuksen sijoituspaikkaa,
liite 1. Sähköurakoitsija siirtää keskuksen lopulliseen sijoituspaikkaansa
jännitteettömänä ja pyytää KSS Verkolta jännitekatkon siirron ajaksi.
Asiakkaan mittauskeskusta ei saa asentaa jakeluverkkoyhtiön sähköpylvääseen.
Mikäli työmaakeskus tilataan KSS Rakennus Oy:ltä, kaapelinsuojauksen
keskuksella hoitaa KSS Rakennus Oy, kaapeliojan kaivuun ja peiton hoitaa
asiakas.
Urakoitsijan asentaman työmaakeskuksen tai mittauskeskuksen mittaroinnin
yhteydessä tarkastetaan liittymiskaapelin ja kuluttajamaadoituksen suojaus.
Työmaakeskuksen ja mittauskeskuksen asennuksesta pyydetään urakoitsijan
laatima käyttöönottotarkastuspöytäkirja josta todetaan, että keskusasennus
on asianmukaisesti tarkastettu. Mikäli liittymiskaapelin, kuluttajamaadoituksen
tai mittauskeskuksen asennus ei ole tehty asianmukaisesti tai keskuksen
käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei ole, keskukseen ei kytketä jännitettä ja
asiakkaan tulee tilata uusi kytkentäaika. Lisäkäynnistä veloitetaan ”lisäkäynti
asiakkaan luona” -palvelumaksu kulloinkin olemassa olevan palveluhinnaston
mukaisesti.
Asiakkaat tilaavat jännitekatkot tai lopullisen liittymän kytkennän töiden
vastaanottajalta puh. 05 8851 601.
Asiakkaat tilaavat työmaasähkön KSS Verkon liittymäpalveluista
puh. 05 8851 870.

Ohje

3 (3)

23.4.2014

Maadoituselektrodi
Kaikkiin sähköliittymiin tulee asentaa maadoituselektrodi. KSS Verkko
suosittelee rakennettaviin uusiin sähköliittymiin asennettavaksi rakennusten
perusteisiin tai maahan perustusten alle sijoitettua perusmaadoituselektrodia
liite 3 kuvat 1-2.
Perustusten alle tai sen ympärille rakennettava maadoituselektrodi asennetaan lähelle perustusten reunaa ja riittävän syvälle, ettei se vaurioidu
helposti, liite 3 kuvat 2-3. Tällaisena paikkana voidaan pitää esim.
rakennusta kiertävää salaojakaivantoa, jossa maadoituselektrodi asennetaan
salaojaputkituksen alapuolelle.
Mikäli perusmaadoituselektrodia ei pystytä toteuttamaan, voidaan poikkeustapauksissa käyttää liittymiskaapeliojaan sijoitettavaa 20 m:n maadoituselektrodia, liite 3 kuva 4.
Perusmaadoituselektrodina tulee käyttää vähintään 16 mm2 poikkipinnaltaan
olevaa paljasta kuparia.
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