Ohjeita työskentelyyn JNT:n tieto
liikennekaapeleiden läheisyydessä
Lainsäädäntö ja määräykset

Ennen työn aloittamista

Lainsäädäntö säätelee, kuinka teleyritysten
on ilmoitettava tietoliikennekaapeleiden
sijainnista. Lisätietoja tästä löytyy täältä:

Tutustu tietoliikennekaapeleiden sijaintikarttaan
huolellisesti ennen kaivuutöiden aloittamista!
Katso kaapeliojan viitelinjan tiedoista ja selvitä
kaapeleiden, putkien, maadoitusjohtojen, kaivojen
ja kaappien lukumäärä. Näytön aikana kartan on
oltava kaivauspaikalla. Merkitse tarvittaessa itsesi
esim. puutikuilla paikka, jossa kaivutyö kohtaa kaapelin. Sijaintitiedot (= kaapelinäyttö / sijaintikartta)
ovat voimassa kaksi viikkoa ilmoitetusta päivämäärästä.
Kaapelinäytön aikana ei voi näyttää syvyyttä, koska
täyttö tai kaivuuta on saatettu tehdä kaapelin asennuksen jälkeen.

Tietoyhteiskuntakaari 917/2014:
241 § Telekaapeleita vaarantava työ
242 § Telekaapeleiden sijaintia koskevien
tietojen saatavuus ja tietoturva
Kaapeleiden asennus on kuvattu standardissa
SFS-EN 50174-3:
5.9.3.2 Tietotekniikan maakaapeleiden sekä
teiden ja rautateiden välinen keskinäinen
vaikutus

Johtokartat ja kaapelinäyttö
Tilaa johtokartta ja kaapelinäyttö JNT:ltä.
Vähintään 3 arkipäivää ennen kaivuutöiden
alkamista tehdyt tilaukset ovat maksuttomia.

JNT:n kaapelinäyttö arkisin klo 07–16
Puh. 06 786 8323, kaapelinaytto@jnt.fi

Jotta kaapelien näyttö voidaan suorittaa
tehokkaasti, sinun tulee ilmoittaa:
•
•
•
•

työalue
työtoiminnan tyyppi
työn ajankohta
yhteyshenkilö paikan päällä

Hätätilanteessa suoritetaan hätänäyttö, josta laskutetaan asiakasta. Ilmainen kaapelinäyttö suoritetaan kerran. Lisänäytöistä samalla kaivausalueella
peritään lisämaksu.

Tee selvitys huolellisesti – osa kaapeleista voi olla
melko kaukana kaapelireitin keskilinjasta, esimerkiksi koska yhdessä ojassa on useita kaapeleita
tai putkia.
Noudata aina riittävää turvaetäisyyttä kaivin
koneen lähestyessä kaapelireittiä – vähintään
± 1 metri!
Huomaa, että standardi suosittelee, että kaapelin
varoitusnauhat asennetaan johtojen yläpuolelle,
mutta kaapelin varoitusnauha saattavat puuttua
paikoin.
Vaikka putkien asennussyvyys on normaalisti
50–100 cm, ne voivat olla myös normaalista poikkeavalla syvyydellä esimerkiksi roudan tai ojan
puhdistuksen seurauksena.
Kun kaivuutyö lähestyy kaapelireittiä, kaikki reitin
kaapelit, putket ja vastaavat on aina kaivettava
esiin käsin.
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Työn aikana
Käsittele kaapeleita varovasti – älä vahingoita kaapelin vaipan pintaa. Jos kaapelit eivät ole kartalla
ilmoitetussa paikassa, ota aina yhteyttä JNT:hen,
jotta kaapelinnäyttäjä voidaan lähettää paikalle.
Laita takaisin työn aikana löydetyt kaapelit, putket
ja merkit sellaisinaan. Jos joudut siirtämään kaapeleita tai elementtejä linjasta yli 1 metrin päähän,
varmista, että verkon sijainti on mitattu ennen kaapelikanavan peittämistä. Sovi tästä kaapeliverkon
omistajan kanssa.

Vahinkotapauksissa tai vaurioita epäiltäessä on
siitä ilmoitettava välittömästi omistajalle kaapeli
kanavan ollessa vielä auki. Vauriot voivat olla
naarmuja, viiltoja, jyrkkiä mutkia, venymiä, vaipan
pinnan vaurioita, lovia, ryppyjä tai litistymiä.

JNT:n vikailmoitus 24/7
Puh. 0800 306 719

Työn jälkeen
Kaapelikartat tulee aina tuhota työn jälkeen.

HInnat
Palvelu

Hinta

Kaapelikartta ja -näyttö maastossa, 1 kerta, tilausaika 3 arkipäivää

0,00 €

Kaapelikartta ja -näyttö maastossa, aiemman näytön toisto

190,00 € (alv 0 %)

Kaapelikartta ja -näyttö maastossa, hätätapaukset arkisin

190,00 € (alv 0 %)

Kaapelikartta ja -näyttö maastossa, hätätapaukset iltaisin ja viikonloppuisin

370,00 € (alv 0 %)
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