KUNNON MAAKAAPELOINTI PINSIÖN KYLÄLLE -KESKUSTELUTILAISUUS
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To 13.2.2020 klo 18 Pinsiön maamiesseurantalolla, Pinsiöntie 1358, 39150 Pinsiö
Keskustelutilaisuuden puolueettomana koollekutsujana toimii Pinsiö-Seura ry.
Pinsiössä alkaa suuret maakaapeloinnit, kun Elenia sähköyhtiönä alkaa maakaapeloida keskijännitteistä
runkoverkkoa sekä pienjänniteverkkoa. Elenian tavoite on maakaapeloida kaikki ilmajohtonsa Pinsiössä.
Töiden on tarkoitus alkaa hyvinkin pian.
Maakaapeloinnin etuna on säävarmuus (ukkoset, myrskyt, lumikuormat). Samalla ilmaverkon vaatimat
sähköpylväät poistuvat maisemasta ja metsä- ja peltotöiden tieltä. Haittana ovat tulevaisuudessa
kaivamisen riskit ja kustannukset, koska maakaapeli ei ole nähtävissä. Mahdollisista kaapeloinnin siirroista
jälkikäteen aiheutuu kustannuksia, jotka Elenia laskuttaa – oli sitten kyseessä ilma – tai maakaapeli, joten
on tärkeää, että kaapelit sijoitetaan tulevaisuutta ajatellen oikein.
Keskustelutilaisuudessa käydään alustavasti läpi eri vaihtoehtoja mihin ja miten maakaapeleita tulisi kaivaa,
jotta lopputulos olisi aikaisempia kokemuksia parempi ja toimivampi kaikille osapuolille. Yhtenä suurena
keskustelun aiheena on yksityisteiden tiealueelle kaivaminen. Myös esim. pelloille kaivaminen aiheuttaa
ongelmia, kuten katkoo salaojia jne., joten niistä huolehtiminen on myös tärkeää. Maakaapelointi tiealueille
aiheuttaa tienhoidon kustannusten nousua tulevaisuudessa mm. muutamien vuosien välein tehtävien ojien
auki kaivamisten suhteen. Tienhoitokustannusten nousu koskettaa kaikkia tienhoitokuntien osakkaita.
Tiealue yksityisteillä on pienempi kuin maanteillä. Tiealue yksityisteillä on määritelty usein ojan
ulkoreunaan tai max. 1 m ojan ulkoreunasta etäämmäs. Käytännössä Elenian tämän hetken yleisohjeistus
estää tiealueella olevien ojien järkevän kaivamisen, koska ohje-etäisyyksien (yli 1m kaapeliin sivusuunnissa)
noudattaminen ei onnistu. Jännite 20kV on hengenvaarallinen jännite kaivajalle sekä muille henkilöille
kaivuutyömaan läheisyydessä.
Elenia kaivutyöt ohjeesta Elenian kotisivuilta:
”Kaivutöitä ei saa tehdä yhtä metriä lähempänä jännitteistä kaapelia. Jos on tarve kaivaa lähempää, pitää
kaapeli tehdä jännitteettömäksi. Ole tällöin yhteydessä asiakaspalveluumme puh. 020 690 025.
Jännitteettömään kaapeliin turvaetäisyys on 0,5m koneellisessa kaivussa.”
Elenian teknisen puolen antama ohjeistus on lisäksi:
Jos kaivetaan 1m lähempänä kaapelia, niin tarvitaan valvonta, jonka maksaa työn tilaaja.
Pelkkä kaapelinäyttö ja merkintä maastoon on ilmaista.
Keskustelutilaisuudessa käydään läpi muutama aiemmin epäonnistunut tapaus; mitä tehtiin, miten
epäonnistui ja miten tämä estetään jatkossa. Tilaisuuden on tarkoitus olla tiedottava, rakentava ja
sellainen, jossa löydetään kaikkia osapuolia hyödyttäviä vaihtoehtoja.
Paikalla ovat Elenian edustaja, urakoitsijan edustaja (Sallila sähköasennus), tienhoitokuntien edustajia,
tieisännöitsijä, vesiosuuskunnan edustajia, maanomistajia jne.
Lisätietoja voi tarvittaessa kysellä. Jos on jotain ehdotuksia tilaisuutta varten, niin niitä on hyvä ehdottaa jo
etukäteen. Lisätiedot: Hannu Pihlajamäki puh. 0400 734 106.
Tervetuloa keskustelemaan Pinsiön maakaapeloinnista!
Kahvitarjoilu!
Pinsiö-Seura ry

