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” Ohje on lähtökohtaisesti luotu turvallisen
käyttötoiminnan näkökulmasta. Ohjetta
voidaan hyödyntää perehdytyksiin
liittyvissä toiminnoissa.

Sähköverkon turvallinen käyttö

Tämän ohjeen tarkoituksena on toimia turvallisuusohjeena kaikissa rakentamistöissä sekä käyttö- ja kunnossapidollisissa tehtävissä silloin, kun
työssä voi esiintyä sähköstä aiheutuvaa vaaraa. Käyttö- ja Verkosto-yksikkö vastaavat omiin toimintoihinsa liittyvästä työturvallisuus- kokonaisuudesta, sen vastuusta ja valvonnasta eri työvaiheissa. Turvallisuusohjetta
noudatetaan Järvi-Suomen Energia Oy:n toimialueella ja kaikissa yksiköissä. Ohje on lähtökohtaisesti luotu turvallisen käyttötoiminnan näkökulmasta. Ohjetta voidaan hyödyntää perehdytyksiin liittyvissä toiminnoissa.
Palveluntuottajat voivat tuottaa lisäksi turvallisuuteen liittyviä palveluita. Asiantuntijapalveluita ovat mm. sähköverkon rakennuttaminen, valvonta sekä laadun seuranta / turvallisuus-koordinointi.
Tällä ohjeella määritellään turvallisuustoimenpiteiden suunnittelun
minimivelvoitteet. Tarkemmat kuvaukset on kirjattu Järvi-Suomen Energian Verkosto-yksikön työohjeisiin sekä Järvi-Suomen Energian Käyttöyksikön turvallisuus-, pysyväis- ja menettelyohjeisiin.
Ohjeessa on hyödynnetty Fingrid Oyj:n ohjetta ”Käyttö- ja sähkötyön
turvallisuus kantaverkossa”.
Tämän ohjeen sisältö on yhdenmukainen SFS 6002 standardiin perustuvan Energiateollisuus ry:n ”Suurjännitelaitteistojen sähkötyöturvallisuus” -julkaisun kanssa. Ohjeeseen on lisätty tarkennuksia Järvi-Suomen
Energian sovellettavista toimintaperiaatteista.
Tätä ohjetta päivitetään noin kahden vuoden välein. Jos SFS 6002 standardiin tulee muutoksia, jotka ovat ristiriidassa tämän ohjeen kanssa, sovelletaan toiminnassa aina voimassa olevaa lakia ja asetuksia.
Yllättävissä ja nopeaa päätöstä vaativissa pelastustilanteissa voidaan
tämän ohjeen ja sähkötyöturvallisuusstandardin määräysten yksityiskohdista poiketa, mikäli ongelman ratkaisu parantaa selvästi henkilöturvallisuutta, tai toiminnalla voidaan välttyä pahemmilta vahingoilta.
Ohjeessa ei määritellä varsinaiseen työhön liittyviä toimenpiteitä. Palveluntuottajan pitää myös itse ohjeistaa ja perehdyttää työntekijät tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

”
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Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan yrityksen kokonaisvaltaista ja tavoitteellista toimenpiteitä turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
Turvallisuus tulee nähdä aina kokonaisuutena, ei erillisenä toimintona.
Turvallisuuskulttuuri koskettaa yrityksen kaikkia tasoja. Päätöksenteossa
tulee huomioida turvallisuusseikat samalla painoarvolla kuin muutkin
päätöksentekoon vaikuttavat seikat. Koko organisaatio tulee sitouttaa ja
sen tulee sitoutua turvallisuuslähtöiseen toimintaan. Riskien kartoitus ja
niiden hallinta tulee olla osa jokapäiväistä työtä.
Jäävuoriteorian mukaisesti vaara- ja läheltäpititilanteita esiintyy kymmenkertaisesti verrattuna niihin tilanteisiin, joista aiheutuu suoranainen
tapaturma.
Yrityksen johto, käytön johtaja, sähkötöiden johtaja, työturvallisuuskoordinaattorit sekä palveluntuottajat, jotka toimivat rakennuttajan roolissa huolehtivat yleisesti siitä, että sähkötöissä ja sähkölaitteiston käytössä sekä huollossa noudatetaan työturvallisuuslakia, sähköturvallisuuslakia
ja niiden perusteella annettuja säännöksiä ja määräyksiä.
Käyttötoimintaa ohjaavat lait ja asetukset. Toimintaan liittyy aina riskien hallintaa. Prosessikuvauksilla ja toimintaohjeilla luodaan myös sähköverkon turvallinen käyttö.

Seuraavassa kaaviossa on nähtävissä Järvi-Suomen Energian Käyttö-yksikön
organisoituminen ja toimintaa määrittävät reunaehdot.

LAIT- JA ASETUKSET

RISKIEN HALLINTA
KÄYTÖN MENETTELY-, PYSYVÄIS- JA TURVALLISUUSOHJEET
SÄHKÖVERKON TURVALLINEN KÄYTTÖ
KÄYTÖN SUUNNITTELU (ennakoiva strategia)
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Suurhäiriöaikainen toiminta

Vikapalvelun järjestelmät

Varallaolot

VIKAPALVELU

Vikapalvelu

Vahingonkorvaukset
Sähkön laatu

Suojaus- ja sähkön laatu

Tase- ja siirtoasiat

Kaapelinnäyttö- ja
puunkaatoprosessi

Järjestelmät

Varautuminen

FLIR-toiminnot

Kaukokäyttöverkko

20 kV & 0,4 kV

110 kV

8

KÄYTÖN TUKITOIMINNOT

VERKON KÄYTTÖ

Sähköasemat

2

” Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan

yrityksen kokonaisvaltaisia ja tavoitteellisia
toimenpiteitä turvallisuuden ylläpitämiseksi
ja kehittämiseksi.

”

3

Riskienhallinta

Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien
merkityksen arviointia. Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua parhaimmillaan. Riskien arviointi on systemaattinen prosessi, jolla työympäristö pyritään tekemään turvalliseksi. Työympäristöä on tarkkailtava ja
vaaratilanteet selvitettävä asianmukaisesti.

Työn tilaaja tekee vaaran arvioinnin ennen työn aloittamista.
Arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa:
• sähkölaitteiston rakenne tehtävän työn kannalta
• työhön ja työmenetelmiin liittyvät vaaratekijät
• sähköverkon sen hetkinen käyttötilanne
• turvalliset työmenetelmät ja välineet
• valittujen työmenetelmien soveltuvuus turvalliseen
		 työskentelyyn työkohteessa
• lähellä työskentelevät muut työryhmät

Sähköverkon tulee toimia kaikkina vuoden- sekä
vuorokaudenaikoina ja kaikissa olosuhteissa.
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Työ suunnitellaan siten, että se voidaan tehdä turvallisesti. Työhön
osallistuvien on varmistuttava ennen työn aloittamista siitä, että työ
voidaan tehdä turvallisesti ja suunnitellulla tavalla. Lisäksi jokaisen työryhmän jäsenen tulee huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta työn
aikana.

4

Käytön ohjeet

4.1 KÄYTÖN MENETTELYOHJEET JA PYSYVÄISOHJEET

Sähköverkon käyttöön liittyvää toimintaa ohjaavat sähkötyöturvallisuusmääräykset.
Sähkötyöturvallisuusmääräykset antavat toiminnalle reunaehdot.
Järvi-Suomen Energian Käyttö-yksikön menettelyohjeissa luodaan tarkemmat toiminnalliset reunaehdot toiminnalle.
Käyttö-yksikön pysyväisohjeet perustuvat mm. sähkötyöturvallisuusmääräyksiin. Pysyväisohjeilla luodaan tarkemmat ”pelisäännöt” toiminnalle. Ohjeet eivät saa olla ristiriidassa lakien- ja asetusten kanssa.
Käyttö-yksikön menettely- ja pysyväisohjeet sisältävät kyseiseen toimintoon liittyvät riskiarvioinnit. Ohjeiden mukaisella toiminnalla riskit
poistetaan, niitä pienennetään tai ainakin ne tiedostetaan. Ohjeissa otetaan kantaa turvalliseen toimintaan.

4.2 TURVALLISUUSOHJEET

Järvi-Suomen Energian Käyttö-yksikön turvallisuusohjeet sisältävät laajempia kokonaisuuksia ja antavat reunaehdot turvalliselle työskentelylle.
Sähköverkon turvallinen käyttö luokitellaan myös turvallisuusohjeeksi.
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Käyttöyksikön turvallisuuskoordinaattori on
mukana turvallisuusohjeiden laatimisessa.
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Turvallisuusauditoinnit

Auditointi on määrämuotoinen ja objektiivinen arviointi toiminnalle tai
järjestelmälle. Auditoinnissa arvioidaan, onko kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Auditoinnit ovat osa laatujärjestelmävaatimuksia. Auditoinnin tekee yleensä yksi tai useampi auditoinnin kohteen kannalta
riippumaton henkilö. Se koostuu kenttäkäynneistä, haastatteluista ja
tutustumisesta auditoinnin kannalta olennaisiin prosessikuvauksiin sekä
työohjeisiin.
Auditoinnissa arvioidaan, onko kohteelle asetetut vaatimukset täytetty.
Auditoinnissa tarkastellaan koko toimintaketju tai palveluprosessi,
vaikkapa asiakkaan yhteydenotosta hänen laskuttamiseensa saakka.
Turvallisuusauditoinneilla pyritään aina ennakkoon varautumaan mahdollisiin onnettomuuksiin. Auditoinneissa toimintaa tarkastellaan turvallisuuden näkökulmasta.
Toimintaa voidaan arvioida useasta näkökulmasta samanaikaisesti. Kyseessä voi olla esim. tietty prosessi, jossa kiinnitetään erityistä huomiota
turvallisuuteen ja ohjeiden noudattamiseen.
Käyttöyksikön auditoinnit suoritetaan NordSafety-järjestelmään.
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Auditoinnissa arvioidaan, onko kohteelle
asetetut vaatimukset täytetty.
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Käyttö- ja sähkötöissä toimijat

6.1 VERKKOYHTIÖN HALTIJA
(SÄHKÖLAITTEISTON VASTUUHENKILÖT)

Verkkoyhtiön haltijana toimivat käytönjohtaja ja sähkötöidenjohtaja.
Verkkoyhtiön haltijoille on nimetty toimialueet, joiden puitteissa heille
on määritetty riittävät toimintavaltuudet ja vastuut.

6.2 KÄYTÖNJOHTAJA

Käytönjohtaja vastaa siitä, että sähkölaitteistoa käytetään turvallisesti. Lisäksi
hän vastaa siitä, että käyttöhenkilöstä on riittävän ammattitaitoinen. Käytönjohtaja hoitaa tehtävät itse tai jakaa niitä muille. Käytönjohtaja vastaa kunnossapitosuunnitelman sisällöstä ja sen toimivuudesta.

6.3 SÄHKÖTÖIDEN JOHTAJA

Vastaa siitä, että Järvi-Suomen Energian sähkötyöt ja sähkölaitteistojen
huoltoon ja rakentamiseen liittyvät toiminnallisuudet tehdään turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Verkosto-yksiköstä nimetään rakentamistöiden osalta työmaakohtaiset vastuuhenkilöt (turvallisuuskoordinaattorit). Yksikkö valvoo työkohteiden turvallisuuden toteutumista, sekä
huolehtii turvallisuuteen liittyvien dokumentointiin liittyvästä arkistoinnista. Työtä voi hoitaa myös palveluntuottaja.

6.4 KÄYTTÖÄ VALVOVA HENKILÖ (OPERAATTORI)

Operaattori toimii käytönjohtajan myöntämällä valtuudella kytkennänjohtajana.
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6.8 PAIKALLISKYTKIJÄ
6.5 TYÖNAIKAISEN SÄHKÖTURVALLISUUDEN VALVOJA

Jokaiseen työkohteeseen, jossa tehdään sähköiskun tai valokaaren vaaraa aiheuttavaa sähköalan työtä, on työorganisaation nimettävä riittävän
pätevä henkilö valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta.
Henkilö voi osallistua työhön tai tehdä sen kokonaisuudessaan
itse. Hänen tehtävänään on työn aikana huolehtia siitä, että:
• kaikki työryhmän jäsenet tietävät, missä on turvallista
		työskennellä.
• työskennellään vain sallituilla alueilla.
• työalueen merkinnät pysyvät työn aikana siten
		 asennettuina, että niistä käy aina ilmi turvallinen
		työskentelyalue.
• työkohteen jännitteettömyys varmistetaan luotettavasti
		 työn alussa ja taukojen jälkeen.
• ulkopuolisten pääsy sähkölaitteistoon on estetty.
• jännitteisten osien lähellä työhön osallistuvat työkoneet on
		 maadoitettu.

On sähköalan ammattihenkilö, jolla on käytönjohtajan lupa tehdä kytkentöjä. Hän tekee paikalliskytkennät operaattorin johdolla ja pyynnöstä.

6.9 TURVAETÄISYYSVAHTI

Työskenneltäessä jännitteisten osien lähellä asetetaan tarvittaessa turvaetäisyysvahti valvomaan sitä, että työskentely tapahtuu turvallisen etäisyyden päässä jännitteisistä osista. Nimeämisen tekee työsuorituksesta
vastaava henkilö tai sähköturvallisuuden valvoja työvaiheen vaaran arvioinnin perusteella. Turvaetäisyysvahti ei osallistu varsinaiseen työhön.
Hänen on oltava riittävästi opastettu valvontatehtävään.

6.10 OPASTETTU HENKILÖ

Opastetulla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei tarvitse olla sähköalan koulutusta tai työkokemusta, mutta sähköalan ammattihenkilö on
opastanut tekemään tietyssä laitteistossa määrätyn toimenpiteen.

6.11 MAALLIKKO

Mallikko on henkilö, joka ei ole ammatitaitoinen eikä opastettu.
6.6 TYÖKOHTEEN YHDYSHENKILÖ

Ottaa vastaan työnvalmisteluluvan ja hän antaa käyttöönottoluvan. Hän
toimii työn aikana yhdyshenkilönä työryhmän ja kytkennänjohtajan välillä.
Yhdyshenkilönä voi toimia työsuorituksesta vastaava henkilö, työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja tai erikseen tehtävään nimetty henkilö.

7

6.7 TYÖSUORITUKSESTA VASTAAVA HENKILÖ

7.1 SÄHKÖTYÖT

Henkilö, jolla on toiminnallinen vastuu työstä, esimerkiksi työnjohtaja.
Jos sähkötöiden johtaja ei johda töiden tekemistä itse, hän nimeää henkilön tähän tehtävään.

Sähkötyötä, saa standardin SFS 6002 ja Järvi-Suomen Energian ohjeistuksien mukaisesti tehdä ainoastaan sähköalan ammattihenkilö.
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SÄHKÖTURVALLISUUDEN HALLINTA
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Järvi-Suomen Energian sähkötöiden johtaja on määritellyt
oman henkilöstön sallitut sähkötyöt
• Jännitteen mittaus, koestus ja maadoitustyöt
• Pienet komponenttien vaihtotyöt, pienjännite
• Jännitteen laatumittaukset, pienjännite

Sähkötyöksi ei katsota:
• sähkötyötä avustavaa työtä, jota keskeytyksettä valvoo 		
		 sähköalan ammattihenkilö.
• uuteen maadoitusjärjestelmään kuuluvien maadoitusjohti		 mien maahan kaivamista, asentamista ja peittämistä sekä
		 tämän maadoitusjärjestelmän sisäisten liitosten tekemistä.
• sähkötiloissa tehtäviä töitä, joita standardin SFS 6002
		 mukaan voi tehdä opastettu henkilö yksin.
		 Esim. Sähköasemalla tehtävät siivoustyöt.
• metsä-, raivaus- ja muita kasvuston käsittelytöitä.

Usein työ, jota näissä määrittelyissä ei luokitella sähkötyöksi, sisältää
kuitenkin työvaiheita, joiden perehdyttämiseen vaaditaan sähköalan ammattihenkilöä.
Palvelutoimittajan huolehdittava siitä, että uusi liitettävä maadoitusjärjestelmä ja sen välittömässä läheisyydessä oleva aikaisemmin asennettu
maadoitusjärjestelmä eivät erillään ollessaan aiheuta henkilö- tai omaisuusvaaraa.
7.2 MITTAUS

Mittaus on sähkötyötä, jossa mittalaitteella selvitetään sähkölaitteistosta tai -laitteesta esimerkiksi sen ominaisuuksia tai siinä esiintyvää vikaa.
Mittauksen tekijän pitää osata ottaa huomioon vaaratekijät, joissa mittaus tehdään. Mittauksia saavat tehdä vain ammattihenkilöt tai opastetut
henkilöt tai ammatihenkilön välittömästi ohjaamana ja valvomana.
Mittaus on tehtävä hyväksytyillä ja tarkistetuilla mittalaitteilla. Mittaus
on tehtävä siten, ettei sen aikana synny sähköiskun tai valokaaren vaaraa.
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Turvaetäisyysvahti ei osallistu
varsinaiseen työhön.
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Lisäksi on käytettävissä tarvittavia suojia ja henkilökohtaisia suojaimia.
Mittauksessa voidaan koskettaa hyväksytyllä mittaus- tai työvälineellä
jännitteistä kohdetta. Mittalaitteen tulee olla ammattikäyttöön tarkoitettu. Mittausjohtimien ja -päiden on oltava turvallisia ja niissä on oltava
riittävä eristys.
7.3 TESTAUS / KOESTUS

Testaus ja koestus ovat sähkötyötä, joissa tarkastetaan sähkölaitteiston
toimintaa tai sen kuntoa. Ennen testausta pitää selvittää milloin ja miten
testaus voidaan tehdä. Testaus edellyttää sopimista laitteiston käyttöä
valvovan henkilön kanssa. Vaativiin testauksiin on oltava menetelmäohje
ja koulutus.
7.3.1 MAASULKUKOKEET

Maasulkukokeella voidaan varmistua maasulkusuojauksen oikeasta toimintasuunnasta ja mitata sähkö-aseman ja sen lähtöjen tuottama maasulkuvirta. Mitatun maasulkuarvon perusteella voidaan asetella maasulkuvirran kompensointilaitteet tarkasti optimaalisiin arvoihinsa. Lisäksi
mittauksien ansiosta saadaan todellinen vertailuarvo järjestelmien tuottamalle laskennalliselle tiedolle.
Maasulkukokeessa maasulkuvirta ajetaan kulloisenkin kohteen omia
maadoitusjohtimia pitkin sen maadoituskokonaisuuden elektrodien
kautta maahan ja näin aiheutuu erimuotoisten vaarajännitteiden riski.
Vaarajännitteiden vaikutus on erittäin laaja-alainen kohteen kosketusjännitteestä aina siirtyvän potentiaalin aiheuttamiin jännite-eroihin kilometrienkin päässä.
Maasulkukokeessa verkolle aiheutetaan aina ylijännitekuormitus joka
rasittaa kojeiden eristyksiä ja ylijännitesuojia. Näin aiheutetaan kohonnut
riski verkostokomponenttien vikaantumiselle.
Maasulkukokeen aikana joudutaan sähköasemalla oleskelemaan ja
näin altistutaan mahdollisen laitevaurion myötä tuleville mekaanisille ja
sähköisille vaaroille.
Maasulun suuntakokeen suorittaminen toteutetaan KPO_015 Maasulkukokeen toteutusohjeen mukaisesti.
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7.4 TARKASTUS

Tarkastuksella varmistetaan, että sähkölaitteisto on vaatimusten mukainen ja sitä on turvallista käyttää koko sen käyttöiän.
Käyttöönottotarkastus on tehtävä aina ennen laitteiston käyttöönottoa. Tarkastuksella varmistetaan, että laitteisto voidaan ottaa turvallisesti
käyttöön.
Määrävälein tehtävien tarkastusten tarkoituksena on löytää käyttöönoton jälkeen ilmaantuneet viat, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä laitteiston
käyttöön tai aiheuttaa vaaraa. Näitä tarkastuksia ovat huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaan tehdyt tarkastukset, sekä viranomaisten edellyttämät määräaikais- ja varmennustarkastukset.
7.5 MAADOITUSTYÖT

Maadoitustyöt kuuluvat aina osana johonkin työkokonaisuuteen. Työkokonaisuudet tulee suunnitella siten, että maadoitustyöt ovat osana jännitteettömyyden toteamista ja työkohteen rakentamis- tai saneeraustyötä.
7.6 SULAKKEEN JA PIENTEN KOMPONENTTIEN VAIHTOTYÖT

Opastettu sähköalan ammattihenkilö saa vaihtaa sulakkeen tai pienen sähköisen komponentin vastaavaan. Työssä on huomioitava kaikki turvallisuustekijät ja henkilön suojavarusteet- ja välineet tulevat olla työhön soveltuvat.

8

JOHTAMISVASTUUT

8.1 TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta sekä yhtiön hallinnasta kokonaisuutena.
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8.2 KÄYTÖNJOHTAJA

Käytönjohtaja toimii verkkoyhtiön haltijan sähkölaitteiston vastuuhenkilönä ja käyttöpäällikkönä. Käytönjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että
sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Käytönjohtaja
huolehtii myös, että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja
riittävästi opastettuja tehtäväänsä. Käyttötoimenpiteitä 110 kV, 20 kV ja 1
kV sähköverkossa saavat tehdä vain ne henkilöt, joilla on riittävä pätevyys
kytkentöjen suorittamiseen.
Käyttöpäällikkö vastaa käyttö- ja kunnossapitotehtävien toimintavalmiudesta sekä osallistuu toimintojen kehittämiseen. Käyttöpäälliköllä on
vastuu siitä, että hänen alaisillaan on riittävästi tietoa ja osaamista suorittaa heille kuuluvia sähköverkon käyttötehtäviä. Käyttöpäällikkö vastaa
myös siitä, että Käyttö-yksikössä on tarvittavat, ajan tasalla olevat ohjeet
ja että niitä noudatetaan.
Käyttöpäällikkö vastaa varautumissuunnitelman kehittämisestä yhteistyössä eri yksiköiden ja urakoitsijoiden kanssa.
Käyttöpäällikkö vastaa valmiustilojen kohottamisesta, ja suurhäiriöorganisaation perustamisesta.

8.3 SÄHKÖTÖIDEN JOHTAJA

Sähkötöiden johtajana toimii siihen tehtävään erikseen nimetty henkilö.
Sähkötöiden johtajan tehtävät liittyvät työn ohjaamiseen, työntekijöiden ammattitaidon varmistamiseen ja opastamiseen sekä työvälineistä
ja työn ulkoisista puitteista huolehtimiseen. Sähkötöiden johtaja vastaa
Järvi-Suomen Energian henkilöstön sähkötöihin liittyvistä vastuista ja ohjeistuksista.
Hänen tulee myös olla tiiviisti yhteydessä töiden suorittamiseen kaikissa
vastuupaikoissaan ja tuntea töiden suorittamiseen liittyvät turvallisuusasiat.

24

Sähkötöiden johtajan vastuulla on huolehtia siitä, että:
• sähköturvallisuuslakia ja sen nojalla annettujen säännöksiä
		 ja määräyksiä noudatetaan sähkötöissä.
• käyttöönotettavien tai toiselle luovutettavien sähkölaittei		 den ja -laitteistojen kunto on sähköturvallisuusmääräysten
		mukainen.
• sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittä		 västä opastettuja tehtäviinsä.

8.4 KÄYTTÖÄ VALVOVA HENKILÖ (OPERAATTORI)

Operaattori vastaa työvuoronsa aikana mm. verkkoalueen sähköverkon ja
sähköasemien valvonnasta, toiminnasta ja kaikista verkon käyttöön liittyvistä käyttötoimenpiteistä mukaan lukien käyttöpalveluita tekevien henkilöiden kytkennät. Sähköverkon häiriöiden selvitysten johtaminen kuuluu
perustehtäviin. Käyttökeskuksen kytkennänjohtajalla on jatkuvasti oltava
ajantasainen tieto verkon kytkentätilanteesta ja verkossa meneillään olevista työtehtävistä ja työryhmistä.
Operaattori vastaa itse tekemistään kytkennöistä. Jokaisen operaattorin täytyy olla kirjautunut omilla tunnuksillaan käytönvalvontajärjestelmään, kun kytkentöjä suoritetaan.
Operaattori hyväksyy keskeytystilaukset määräyksiksi ja tekee käyttötilanteen mukaan lopullisen päätöksen keskeytyksen aloittamisesta ja tarvittaessa sen ennenaikaisesta lopettamisesta.
Operaattori johtaa kytkentää kytkennänjohtajaa koskevan vastuun mukaan ja valvoo keskeytyksen etenemistä. Operaattori antaa myös työluvan, jos työtä hoitaa esimerkiksi ulkopuolinen työryhmä.
Kytkennät tehdään aina kytkentäohjelman mukaisesti. Kytkentäohjelmassa määritellään, miten kytkennät etenevät ja kuka määrätyt kytkennät toteuttavat. Mikäli kytkentäohjelmaa ei jostakin syystä ole, tehdään
kytkennät operaattorin antamien ohjeiden mukaan.
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8.4.1 USEAMMAN KÄYTTÖÄ VALVOVAN HENKILÖN
TOIMINTA SAMANAIKAISESTI

8.6 SÄHKÖTURVALLISUUTTA VALVOVAT HENKILÖT
JA VALVONTA-ALUEET

Vuorossa oleva operaattori voi tarpeen mukaan jakaa kytkennänjohtamisvastuuta samanaikaisesti useammalle operaattorille. Yhtä aikaa työskentelevien operaattoreiden tulee tiedostaa omat vastuualueensa. Kytkentöjä tehdessä täytyy olla erityisen huolellinen ja varmistua aina siitä,
ettei kytkennöistä aiheudu vaaraa tai haittaa.

Kuvassa on kerrottu sähköturvallisuutta valvovat henkilöt ja heidän valvontavastuunsa.
Henkilö

sähkötöiden
johtaja

Sähkötyöturvallisuuden valvonta-alue

työsuorituksesta
vastaava
henkilö, esim.
työnjohtaja

työnaikaisen
sähköturval- työntekijä
lisuuden
valvoja

oma työ ja
työkohteessa
sen välitön
tehtävä työ
vaikutuspiiri

koko työkokonaisuus

koko työjärjestely

8.7 KÄYTTÖTURVALLISUUTTA VALVOVAT HENKILÖT
JA VALVONTA-ALUEET

Yhtä aikaa työskentelevien operaattoreiden
tulee tiedostaa omat vastuualueensa.

8.5 PAIKALLISKYTKIJÄ

Käyttötoimenpiteitä sähköverkossa suorittavat henkilöt vastaavat varsinaisen kytkennän oikeasta toteutuksesta sekä siitä, että operaattori saa
välittömästi tiedon niistä kytkentöihin liittyvistä rajoituksista, joita ei voida havaita muualla kuin paikan päällä tai jotka muuten ovat kytkennän
kannalta oleellisia. Kytkijän vastuu rajoittuu luonnollisesti vain kytkijän
tiedossa oleviin rajoituksiin.
Kytkijän on seurattava kytkinlaitteiden toimintaa ja keskeytettävä toimenpiteet vaurion, puutteellisen tilatiedon tai muun vajaatoiminnan sattuessa. Kytkentää voidaan jatkaa vasta, kun vika on selvitetty tai se ei estä
kytkennän jatkamista. Kytkijällä on oikeus ja velvollisuus keskeyttää kytkentä havaitessaan, että käyttötoimenpidettä ei ole turvallista toteuttaa. Kytkentätoimenpiteitä suoritettaessa on mahdollisuuksien mukaan pidettävä
jatkuvaa yhteyttä kytkijän ja operaattorin välillä.
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Kuvassa on kerrottu käyttöturvallisuutta valvovat henkilöt ja heidän valvontavastuunsa.
Henkilö

Käyttöturvallisuuden valvonta-alue

Käyttö-yksikkö vastaa Järvi-Suomen verkkoalueen käyttöön ja kunnossapitoon liittyvistä kokonaisuuksista. Käyttö-yksikössä toimii käyttökeskus,
jokakäyttöä
vastaavalvova
sähköverkon turvallisesta käytöstä 24/7. Turvallisuuden peoma työ
henkilö,
kytkentätilanne.
käytönruspilareita on mm. reaaliaikainen
paikalliskoko kytkennän
koko käytön
kytkentätyön
kytkennänjohtaja/johtaja Kaikki
kytkijätulee olla
turvallisuus
turvallisuus
käyttötoimenpiteet
käyttökeskuksen
tiedossa. Kytkenturvallisuus
suunnittelija
tälupa annetaan aina käyttökeskuksesta, vuorossa olevan operaattorin
toimesta. Nimetty operaattori toimii käyttöä valvovana henkilönä.
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9

KÄYTTÖKESKUS

Käyttö-yksikkö vastaa Järvi-Suomen verkkoalueen sähköverkon hallintaan
liittyvistä kokonaisuuksista. Käyttö-yksikössä toimii käyttökeskus, joka vastaa sähköverkon turvallisesta käytöstä 24/7. Turvallisuuden peruspilareita
on mm. reaaliaikainen kytkentätilanne.
Kaikki käyttötoimenpiteet tulee olla operaattorin tiedossa. Kytkentälupa annetaan aina käyttökeskuksesta, vuorossa olevan operaattorin toimesta. Nimetty operaattori toimii käyttöä valvovana henkilönä.

Suurhäiriötilanteessa operaattoreita voi olla useita. Usean
operaattorin toiminta yhtäaikaisesti on käsitelty aikaisemmin
tässä ohjeessa.
• Käyttökeskuksen pääasiallinen tehtävä on sähköverkon		
		 verkon turvallinen operointi ja resurssien hallinta. Vuoros		 sa oleva operaattori seuraa aktiivisesti alueellisia sääen-		
		 nusteita sekä Ilmatieteen laitoksen lähettämiä Luova-tiedot		 teita, joissa varoitetaan alueellisesti sään mahdollisista 		
		 vaikutuksista sähkön jakeluun. Myrskyn lähestyessä tilanne		 seuranta kattaa myös muiden verkkoyhtiöiden sen hetkisen
		 varautumisen ja vikatilanneseurannan.
• Riskien kasvaessa operaattori jalkauttaa valmiustilojen 		
		 noston varautumissuunnitelman mukaisesti.
9.1 TYÖRAUHA

Käyttökeskus palvelee asiakkaita, yhteistyökumppaneita, viranomaisia
sekä lukuisia muita sidosryhmiä. Käyttökeskuksen työrauhaa täytyy kunnioittaa kaikissa tilanteissa.
Käyttökeskustila on lukittu. Käyttökeskus ei ole yleinen kokoontumispaikka ja toiminta siellä täytyy olla ammattimaista ja tehtäväkeskeistä. Operaattorit voivat poistaa käyttökeskuksesta siellä turhaan olevat henkilöt.
Käyttökeskuksessa tapahtuvat vierailut tulee sopia hyvissä ajoin etukäteen. Vieraiden isäntä vastaa tarpeellisista ennakkojärjestelyistä.

Vuorossa oleva operaattori toimii käyttöä valvovana henkilönä.
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Toiminta käyttökeskuksessa täytyy olla
ammattimaista ja tehtäväkeskeistä.
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10

TYÖMAA-AIKAINEN TURVALLISUUS

Toimintojen lähtökohtana on henkilöturvallisuus. Tämä on otettava
huomioon töiden suunnittelussa, jonka yhteydessä mahdolliset riskit
kartoitetaan. Mikäli työn toteutuksessa havaitaan turvallisuusriskin
mahdollisuus, on henkilöön tai työryhmään pyrittävä saamaan yhteys
kaikin käytettävissä olevin keinoin. Jokaisella on velvollisuus huomauttaa vaaratilanteesta ja keskeyttää toiminta tarvittaessa.

10.1 TURVALLISUUSILMOITUS

Turvallisuusilmoitus laaditaan aina työmaakohtaisesti. Työsuorituksesta
vastaavan on otettava huomioon turvallisuusilmoitukseen kirjatut vaaratekijät vaaran arvioinnissa ja työn ohjeistamisessa. Vaaratekijät ja vaatimukset kirjataan harkinnan mukaan turvallisuusilmoituksiin.
Turvallisuusilmoitukseen kirjataan työhön liittyvät yhteistiedot sekä
sellaisia vaaratekijöitä, suunnitelmia ja vaatimuksia, jotka eivät ole muuten asianomaisten tiedossa. Turvallisuusilmoituksen laatimisesta vastaa
verkkoyhtiössä työn tilaaja.
Turvallisuusilmoitukseen kirjatun työkohteen yhdyshenkilön pitää olla
suomen kielen taitoinen ja tarvittaessa tavoitettavissa.

Turvallisuusilmoitus on laadittava aina, kun:
• tilaaja näkee laatimisen tarpeelliseksi riskien arvioinnissa
• tilaaja on sitä edellyttänyt työtilauksessa
• lähialueen työssä jännite voi aiheuttaa vaaraa

Turvallisuusilmoitus päivitetään, jos työkohteen yhteistyöhenkilöt tai yhteystiedot muuttuvat.
Tilaajan tai hänen valtuuttamansa henkilön tulee huolehtia että allekirjoitettu turvallisuusilmoitus toimitetaan skannattuna työsuorituksesta vastaavalle henkilölle.
Turvallisuusilmoituksen tekijä arkistoi lomakkeen sopimuskauden ajaksi,
mutta vähintään vuoden ajan.

Kohteessa tehtävän työn suunnittelua.

Vaarahavainnosta ilmoitetaan joko työnaikaisen sähköturvallisuuden
valvojalle, omalle esimiehelle tai vuorossa olevalle operaattorille.
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TURVALLISUUSILMOITUS

1 (1)

10.2 PAIKALLISOPASTUS
Käyttöä valvovan henkilön täyttämät rivit
Työnsuorituksesta vastaavan täyttämät rivit
Työ tehdään
(yksi valinta)

Sähköasema-alueella

Voimajohdolla (110 kV)

Ajankohta

Työ alkaa

Työkohde

Sähköasema, voimajohto tai muuntamo / jakelujohto:

klo

Työ päättyy

Muuntamolla / Jakelujohdolla
klo

Tarkenne:

Työn kuvaus
Työ liittyy kytkentäohjelmaan:
Työhön liittyy jälleenkytkentöjen poistoja
Työhön liittyy palo- tai sammutuslaitteiston irtikytkentöjä
Työ sisältää jännitetyötä
Työstä aiheutuu hälytyksiä kaukokäyttöön
Vaara-alue
Työn riskitekijät

Työ vaarantaa työryhmään kuulumattomien turvallisuutta

metrin etäisyydellä työkohteesta

Purkutyö

Tulityö

Korkeat ajoneuvot, koneet ja/tai niiden varusteet

Nostotyö

Muu palovaara

Vaarallinen ulottuva kone tai työväline

Muu korkealla tehtävä työ

Räjäytystyö

Asbesti

Kaivuutyö

Melu

Muu putoamisvaara

Tärinä

Vaaralliset aineet
Muu erityinen riskitekijä, mikä

Ei erityisiä riskitekijöitä
Työkohteen
yhdyshenkilö
Työnaikaisen
sähköturvallisuuden valvoja

Nimi

Yritys

Puh.

Yritys

Puh.

Sama kuin työkohteen yhdyshenkilö
Nimi

Turvallisuustoimenpiteitä
työkohteessa
Työkohteen
erityiset
vaaratekijät
Työkohteen
rinnakkaiset
toimittajat
Työkohteen
merkitseminen
Työtä koskeva
paikallisopastus

Ajankohta

Yritys

Sähkölaitteiston haltijan puolelta ei ole tarvetta merkitsemiseen
Tekijä:

Merkintätapa:

Tuttu työkohde; sähkölaitteiston haltijan puolelta ei ole tarvetta sähköturvallisuusopastukseen
Opastuksen työkohteessa antaa:

Sähkölaitteiston
valvonta
Laatijat

Puh.
Työsuorituksesta vastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö:
Nimi
Puh.
Käyttöä valvova henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö:

Yhtiö
Päiväys
Lomakkeen tunniste
Yhtiö

Nimi

Päiväys

Puh.

Lomakkeen tunniste

Turvallisuusilmoitus on päivitettävä ja uudelleen jaeltava, mikäli sen tiedot muuttuvat tai tarkentuvat.
Jakelu: Laatija jakaa täydentämänsä ilmoituksen myös kaikille omille osapuolilleen.
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Tietojen tallennus

VERSIO: 1

Paikallisopastuksessa perehdytetään sähkölaitteiston ja sen ympäristön
erityispiirteisiin sekä yhteydenpitoon. Paikallisopastus annetaan rakentamista ja kunnossapitoa vaativissa töissä. Mikäli opastuksen kohteena
oleva sopimuskumppani on alistettu päätoteuttajalle, on opastuksessa
oltava myös päätoteuttajan edustaja mukana.
Paikallisopastus voidaan antaa myös ulkopuoliselle sähkölaitteiston läheisyydessä tehtävää työtä varten. Työsuorituksesta vastaava harkitsee paikallisopastuksen tarpeen ja laajuuden uuteen työkohteeseen mentäessä
tai työkohteen käyttötilanteen muuttuessa. Opastuksen antaja kirjataan
turvallisuusilmoitukseen. Mikäli kohde on ennestään tuttu, eikä nähdä tarvetta erilliseen paikallisopastukseen, on työnaikaisen sähköturvallisuuden
valvojan opastettava työryhmälle sähkölaitteiston aiheuttamat vaaratekijät.
Opastusta suunniteltaessa, tilattaessa ja sisältöä määriteltäessä pitää
ottaa huomioon ainakin sähköiset vaaratekijät, henkilöiden ammattitaito
ja kokemus sekä työn edistyessä kaikki käyttötilanteen muutokset. Opastettavat asiat merkitään paikallisopastuslomakkeeseen. Paikallisopastukseen pitää työn suunnittelussa varata riittävästi työaikaa.
Paikallisopastus annetaan työsuorituksesta vastaavan nimeämälle
henkilölle työkohteessa. Hänen on järjestettävä jatko-opastukset siten,
että työkohteessa ei ole opastamattomia henkilöitä.
Jatko-opastuksia saavat antaa vain Järvi-Suomen Energian ko. työstä
vastaavat henkilöt tai heidän varahenkilöt. Ehdoton vaatimus on, että
opastajan tiedot ja taidot riittävät opastuksen laadukkaaseen suorittamiseen ja että hän on sähköalan ammattihenkilö.
Jatko-opastuksen saaneista on työkohteissa pidettävä kirjaa. Opastajalle toimitetaan esitäytetty paikallisopastuslomake sekä mahdollisesti
tarvittava muu materiaali, joihin opastaja perehtyy ennakkoon. Paikallisopastajan tehtävänä on suorittaa opastus lomakkeen vaatimusten mukaisesti, arvioida asioiden omaksumista ja sen perusteella tarvittaessa
laajentaa tai kerrata opastuksen sisältöä.
Opastuksessa selvitetään mm. sovitut työalueet ja turvallisuutta vaarantavat jännitteiset osat. Opastuksessa on korostettava, että jos työ
laajenee sallitun alueen ulkopuolelle, on työ suunniteltava uudestaan.
Opastuksen edetessä täytetään paikallisopastuslomakkeeseen läpikäydyt
asiat ja opastuksen pitäminen varmistetaan allekirjoituksin. Paikallisopastuksen suorittanut henkilö arkistoi lomakkeen vähintään opastuslomakkeeseen kirjatun voimassaolon ajaksi.
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PAIKALLISOPASTUSLOMAKE
Opastuksesta
vastaavat

Sähkölaitteiston käyttöä valvova tai hänen valtuuttamansa henkilö
Opastuksen suorittaja / Yritys

Opastettava

Työsuorituksesta vastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö tai kytkijä / Yritys

Opastukseen
liittyvä työ

Työsuorituksesta vastaava tai hänen valtuuttamansa henkilö tai kytkijä / Yritys
Työhön liittyy tulitöitä tilapäisellä
tulityöpaikalla.

Työhön liittyy turvallisuusilmoitus nro(t):

Voimassaolo

Tämän lomakkeen mukaisen opastuksen antamat valmiudet ovat voimassa enintään
saakka

Sähkölaitteiston
tietoja

Kytkinlaitos / sähköasema
Puhelin

Osoite
Faksi

Sähkölaitteiston haltija

Sähkölaitteistoon
liittyvät yhteydenotot

Keskus tai vastuuhenkilö

Opastustilaisuudessa
käsiteltävät asiat

Opastustilaisuudessa käsitellään tämän lomakkeen sisältämät tiedot sekä vähintään alla olevan
asialistan mukaiset kohdat, mitkä sähkölaitteiston käyttöä valvova tai hänen valtuuttamansa henkilö
on vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen merkinnyt. Kunkin kohdan läpikäynti merkitään ao. rivin
oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Liiteessä 1 on tiivistelmä alla olevan listan asioista. Liitettä päivitetään
tarvittaessa vastaamaan opastettavaa sähkölaitteistoa.

Puhelin

Faksi

Opastettava asia:
Vaadittavat asiat:
1 Opastaminen ja opastamisvastuut
1
2 Kytkinlaitoksen tai sähköaseman sijainti ja merkitys siirtoverkossa
2
3 Työn kannalta oleelliset sähköturvallisuusasiat
3
4 Avaimet, kulunvalvonta ja kulkuporttien lukitus
4
5 Ajoreitit
5
6 Työskentelyalueet ja niiden merkintä
6
7 Lähimmät jännitteiset laitteet ja johdot
7
8 Työskentely ja liikkuminen työkoneilla
8
9 Työmaadoitukset
9
10 Työkalujen ja tarvikkeiden varastointi
10
11 Sään vaikutus työskentelyyn
11
12 Yhteydenpito
12
13 Henkilösuojaimien käyttö
13
14 Ympäristöasiat
14
15 Jätehuolto
15
16 Turvallisuusilmoitus
16
17 Hätänumerot ja paloilmoitinjärjestelmä
17
18 Muita kytkinlaitokseen tai sähköasemaan liittyviä erityispiirteitä
18
Työryhmällä on voimassa oleva hätäensiapukoulutuksen suoritus

Allekirjoitukset
ja sitoumukset

Läpi käydyt asiat:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Läpi käydyt asiat käsiteltiin sovittujen töiden kannalta riittävän kattavasti ja työkohteeseen tutustuttiin
paikan päällä huolellisesti.
Opastettava vahvistaa allekirjoituksellaan, että hän on tässä opastuksessa saanut riittävät tiedot ja
ohjeet niistä työkohteen paikallisista erityisolosuhteista, mitkä työn tilaaja on velvoitettu antamaan, jotta
sovittu työ voidaan turvallisesti suorittaa. Opastettava(t) vastaa(vat) siitä että kohteessa työskentelyyn
osallistuvat henkilöt ovat saaneet kaikki tarvittavat koulutukset. Henkilöt vastaavat myös mahdollisista
jatkoperehdytyksistä.
Opastuksen antopäivämäärä ja -paikka

Opastuksen suorittajan allekirjoitus

Opastettavan allekirjoitus

10.3 TYÖALUEEN MERKINNÄT JA RAJAAMINEN

Sähkölaitteistoon laitetaan sähköturvallisuuden kannalta oleelliset merkinnät. Kieltomerkinnöillä kielletään kytkentätoimenpiteiden teko ilman
kieltomerkinnän asettajan lupaa.
Varoitusmerkinnöillä puolestaan kerrotaan sähkölaitteeseen liittyvästä
vaarasta.
Turvallinen työalue merkitään, kun työalueella on sähköstä aiheutuvaa
vaaraa ja merkitsemisestä on turvallisuuden kannalta hyötyä. Merkinnät
saa tehdä henkilö, jolla on siihen riittävä ammattitaito. Merkinnät on oltava paikoillaan ennen työluvan antamista.
Työaikainen sähkötyöturvallisuuden valvoja on vastuussa tarvittavien
merkintöjen tekemisestä tai teettämisestä. Niistä voidaan sopia esimerkiksi turvallisuusilmoituksessa. Merkintöjen ylläpidosta huolehtii työaikainen sähköturvallisuuden valvoja tai muu yhteisesti sovittu työorganisaation henkilö. Merkinnät tehdään yhteistyössä työryhmien kanssa.
Käyttötilanteen muuttuessa, kun esimerkiksi sähkölaitteisto tai osa siitä otetaan käyttöön, tulee merkinnät muuttaa vastaamaan uutta tilannetta. Työstä vastaava henkilö on vastuussa muutostöistä. Muutokset voi
tehdä paikalliskytkijä tai muu tehtävään soveltuva henkilö.
Kytkinlaitoksissa on selvästi merkittävä, missä voidaan turvallisesti
työskennellä. Myös kulkureitit tulee merkitä.
Työalue merkitään sopivalla tavalla, kuten esimerkiksi lipuilla, köysillä,
valoilla ja kilvillä. Erehtymisen estämiseksi viereiset jännitteiset kentät tai
kennot pitää erottaa selkeästi näkyvillä lisämerkeillä, jos siitä on turvallisuuden kannalta hyötyä.

10.3.1 KIELTOMERKIT

Kieltomerkit ovat muodoltaan pyöreitä ja kieltomerkissä kerrotaan kielletty toimenpide. Kilvessä tulisi olla asettajan tiedot ja asennus päivämäärä. Yleisimmin kieltomerkkejä käytetään työkohteissa, joihin jännitteenkytkeminen halutaan estää. Näissä tapauksissa erotuskohta tulee
varustaa tarkoituksenmukaisella kieltokilvellä. Merkinnät tulee olla paikallaan ennen työluvan antamista. Kilpi on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikallaan työn aikana.

Sähkölaitteiston käyttöä valvova tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä
Pvm
Allekirjoitus

Liitteet

Liite 1, Tiivistelmä läpi käytävistä asioista

Asemaohje asemarakennuksen valvomotiloissa

Tällä lomakkeella on esitetty yleisimmin paikallisopastustilaisuudessa läpi käytävät asiat. Sähkölaitteistoon voi liittyä erityispiirteitä, joita ei
tässä lomakkeessa ole mainittu. Tällöin mahdolliset opastuksessa käsitellyt muut merkittävät asiat kirjataan liitteen 1 kohtaan 18.
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10.3.3 TYÖALUEEN RAJAAMINEN

Turvallinen työalue rajataan, kun siitä on turvallisuuden kannalta hyötyä
ja työkohteessa on sähköstä aiheutuva vaaratekijä. Sähköturvallisuuden
kannalta oleelliset merkinnät tulee myös kiinnittää sähkölaitteistoon.
Turvallisuusilmoituksessa mainitaan työkohteenmerkintätapa ja merkinnän tekijä. Työaikainen sähköturvallisuuden valvoja huolehtii työkohteen
merkintöjen ylläpidosta.

10.3.2 VAROITUSMERKIT

Varoitusmerkit ovat muodoltaan kolmioita ja merkkiä voidaan täydentää
tekstillä, jossa kerrotaan komponenttiin liittyvästä vaarasta. Hengenvaara-tekstillä täydennettyä kilpeä voidaan käyttää mm. pylväissä ja sähköaseman aidoissa. Jännitteinen -tekstillä varustettua kilpeä voidaan käyttää mm. keskuksissa, joissa on vaarallinen jännite.

Työmaa rajataan, jotta työn suorittaminen on turvallista.

11

Hengenvaara
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Jännitteinen

TARKASTUKSET

Verkkojen kunnonhallinnan lähtökohtana ovat tarkastukset, joita tehdään
koko verkolle koko sen elinkaaren ajan. Asennettua verkon osaa käyttöön
otettaessa tehdään määräysten mukainen käyttöönottotarkastus ja usein
takuuajan loppuessa myös takuutarkastus. Varmennustarkastus teetetään
samanaikaisesti vuoden aikana valmistuneille uusille verkon osille säännösten mukaisesti. Määräaikaistarkastukset ovat osa ulkopuolista valvontaa.
Käytön aikainen valvonta tehdään kuntotarkastuksina.
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11.1 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET

Urakoitsijan on ennen laitteistojen ja verkon osien käyttöönottoa tehtävä kaikille rakentamiskohteille käyttöönottotarkastus. Vähäisiä kohteita
lukuun ottamatta on tarkastuksista laadittava tarkastuspöytäkirja. Työn
tilaaja edellyttää urakoitsijalta käyttöönottotarkastuksen suorittamista ja
tarkastuspöytäkirjan laatimista.
Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen kuin jännite kytketään käyttöä varten sähkölaitteistoon tai sen osaan. Rakennuttajan vastuulla on
toimittaa tarkastuspöytäkirjat käyttöyksikköön hyvissä ajoin ennen uuden
verkonosan kytkemistä verkkoon.
Käyttöönottotarkastuksella varmistetaan sähkölaitteiston turvallisuus
ja määräysten mukaisuus. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan tulee sisältää seuraavat asiat: kohteen tiedot, selvitys laitteiston säännösten ja
määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testausten tulokset sekä tarkastuksen tekijän
allekirjoitus ja päiväys.

11.2 VARMENNUSTARKASTUKSET

Sähköverkolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi kolmannen
osapuolen eli valtuutetun tarkastuslaitoksen tai valtuutetun tarkastajan
varmennustarkastus. Varmennustarkastus verkonhaltijan sähkölaitteistoille on tehtävä viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Varmennustarkastusta ei tarvitse tehdä, jos komponentti vaihdetaan samanlaiseksi (esim. nimellisarvot pysyvät ennallaan).
Verkosto-yksikkö vastaa varmennustarkastusten suorittamisesta ja niissä havaittujen puutteiden korjaamisesta annetun määräajan puitteissa.
Sähköasemien ja siirtoverkkojen hankkeissa varmennustarkastuksen
teettää urakoitsija kohdekohtaisesti. Jakeluverkon hankkeissa tarkastukset
tehdään kootusti pistokokein kaikille vuoden aikana tehdyille hankkeille.

11.3 TAKUUTARKASTUKSET

Takuutarkastukset tehdään ennen laitteiden takuuajan päättymistä. Takuutarkastukset ovat osa tilaajan edunvalvontaa ja havaitut puutteet korjataan tällöin toimittajan puolesta. Takuutarkastuksilla varmistetaan osaltaan
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laitteiden toimivuus elinkaarensa alkupuolella. Verkosto-yksikkö vastaa
takuutarkastuksien teettämisistä ja tarkastuksissa havaittujen puutteiden
korjaamista annettuun määräaikaan mennessä.
11.4 MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Sähköverkolle on tehtävä määräaikaistarkastus 5 vuoden välein. Määräaikaistarkastuksen tekee valtuutettu tarkastuslaitos tai valtuutettu tarkastaja. Käytönjohtaja vastaa määräaikaistarkastusten suorittamisesta ja niissä
havaittujen puutteiden korjaamisesta annetun määräajan puitteissa.

11.5 KUNTOTARKASTUKSET

Huoltoa vaativat sähkölaitteistojen osat on tarkastettava ennalta laaditun
tarkastusohjelman mukaan määrävälein ja tarkastuksessa havaitut viat tai
puutteet on korjattava annettuihin määräaikoihin mennessä. Käyttöyksikkö vastaa kunnossapitosuunnitelman kehittämisestä ja tarkastusohjelman toteuttamisesta.
Tarkastusvälin kullekin verkon osalle määritellään erikseen ja sitä
määriteltäessä on otettava huomioon seuraavia seikkoja:
• Piilevät viat
• Henkilö-, palo-, ym. turvallisuus
• Kohteen tuotannollinen tärkeys eli vaikuttavuus
• Varmennus- ja varalaitteiden olemassaolo
• Mahdollisten vauriokustannusten suuruus
• Arvio laitteiston kestoiän hajonnasta
• Kokemusperäinen, aikaisemmista tarkastuksista saatu 		
		 tietous
Kuntotarkastukset voidaan tehdä itse tai ne voidaan tilata alalla toimivilta
palveluntuottajilta.
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12.2 KUNNOSSAPIDON OSA-ALUEET

Kunnossapito-ohjelma koskee seuraavia Järvi-Suomen Energian
vastuulla olevia sähkönjakeluverkkojen osia:
• Suurjänniteverkko, 110 kV ilmajohdot, maakaapelit ja 		
		kytkinasemat
• Sähköasemat
• Keskijänniteverkko, 20 kV ilmajohdot, maakaapelit ja 		
		kytkinasemat
• Jakelumuuntamot
• Pienjänniteverkko, 1 kV ja 0,4 kV ilmajohdot ja kaapelit
• Sähköverkon kaukokäyttöä palveleva tietoliikenneverkko

Kuntotarkastusta tehdään sähköverkon eri rakenteissa.
Kuvassa tehdään 110 kV:n pylvään tarkastustyötä.

12

ENNAKOIVA KUNNOSSAPITO

12.1 SÄHKÖVERKON HUOLTO- JA
KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA

Käytönjohtaja vastaa kunnossapitosuunnitelmasta. Kunnossapitosuunnitelmaa kehitetään yhdessä Verkostoyksikön kanssa. Järvi-Suomen Energian sähköverkon käytössä ja kunnossapidossa noudatettavat määräykset
ja ohjeet perustuvat voimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin sekä verkon
rakenteesta johtuviin erityisolosuhteisiin. Tavoitteena on turvallisuuden
ja sähkönlaadun mahdollisimman korkea taso.
Kunnossapito-ohjelmassa on kuvattu perusteet, menettelytavat, ohjeet sekä järjestelmät miten kunnossapitoa hoidetaan sähköverkon eri
osa-alueilla.
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Kunnossapito-ohjelmaan kuuluvat seuraavat osakokonaisuudet:
• Huolto- ja kunnossapito-ohjelman kuvaus
• Työohjeet sekä valmistajien käyttö- ja kunnossapito-ohjeet

12.3 KUNNOSSAPITOTOIMINTAA OHJAAVAT DOKUMENTIT

Toiminnassa noudatetaan voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä,
standardeja, Järvi-Suomen Energian ohjeita ja tiedotteita sekä oman kunnossapito-ohjelman ja laitevalmistajien asettamia vaatimuksia ja ohjeita.
Kunnossapidon kannalta tärkeimpiä dokumentteja ovat Tukes-ohje
S10-2012, ”Sähkölaitteiden turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit” sekä sillä vahvistettu standardi SFS6002 ”Sähkötyöturvallisuusmääräykset” ja Järvi-Suomen Energia omat turvallisuusmääräykset
ja -ohjeet.
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12.4 RAIVAUKSET

Verkoston raivaus on yksi tärkeimmistä huoltotoimenpiteistä. Hyvin
huollettu verkosto vaikuttaa myös asiakkaiden mielikuvaan yhtiön toiminnasta.
Johtoalueraivauksia tehdään huoltoraivauksina ja uuden johtoalueen
raivauksina. Raivauksissa noudatetaan erillistä Käyttö-yksikön menettelyohjetta KMO_003 Jakeluverkon raivauksien menettelyohje.
Raivaukset jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin:
• aluskasvillisuuden raivaus
• johtoalueen levitys sopimuksen mukaiseen leveyteen
• reunapuiden oksiminen
• vierimetsänhoito/ reunavyöhykkeen hoito
• latvasahaus
Keskijänniteverkkojen johtoalueet lennetään säännöllisesti helikopterilla.
Lennolla on mukana sähkönjakelun ammattihenkilö merkitsemässä raivattavia kohteita sähköisiin karttoihin. Näin maastossa tehtävä raivaustyö nopeutuu, kun raivaajat pääsevät kunnossapitotöihin valmiit kohteet
mukanaan.
Helikopterisahausta tehdään todettujen paikkojen perusteella sekä
verkon käyttökokemusten perusteella tarveharkintaisesti suurjännite- ja
keskijänniteverkkojen johtoalueilla.

13

KÄYTÖN TUKITOIMINNOT

13.1 PUUNKAATONEUVONTA

Järvi-Suomen Energian tarjoama palvelu kattaa opastukseen ja puunkaadon avustamiseen liittyvät toiminnot. Puiden kaataminen ja siihen liittyvä
vastuu on kaatajan.
Puunkaatoneuvonnan maastotyöskentelyssä noudatetaan Järvi-Suomen Energian palveluun liittyvää menettelyohjetta (KMO_001 Puunkaatoavun menettelyohje) sekä sen liitteitä soveltuvin osin ja Järvi-Suomen
Sähkönjakeluvarmuutta parannetaan sahaamalla
johtoalueelle ulottuvia reunapuiden oksia.
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Energian antamia muita turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia.
Jotta maastossa tapahtuvaa puunkaadon avustusta myönnetään asiakkaalle, edellytetään hänen järjestävän paikalle pätevä puunkaataja.
Henkilöiden, jotka suorittavat puunkaatoa urakoitsijan edustajien avustuksella, täytyy olla henkisesti ja fyysisesti riittävän päteviä kyseiseen tehtävään.
Kaatajan ammattitaidon silmämääräinen tarkastelu (varusteet, kaatajan ikä, yleiskunto jne.) on avustavaa palvelua maastossa suorittavan henkilön vastuulla. Jos toiminnassa havaitaan turvallisuusriskejä, on puunkaato keskeytettävä välittömästi. Puunkaatoa jatketaan ammattihenkilön
toimesta.
Puunkaatoneuvonta-palvelua ei sovelleta jakeluverkon raivausalueen
sisäpuolisilla alueilla. Raivausalue hoidetaan Järvi-Suomen Energian tilaamana jakeluverkon raivaustyönä.
Mikäli kaikesta noudatettavasta huolellisuudesta ja varovaisuudesta
huolimatta tapahtuu vahinko (mm. puu kaatuu sähköverkon päälle), täytyy aina keskijänniteverkon ollessa kyseessä ottaa yhteyttä välittömästi
käyttökeskukseen. Muussa vahinkotilanteessa voi puunkaadon avustaja
arvioida yhteydenoton tarpeen.
Kaikissa tapauksissa henkilöturvallisuus on etusijalla.

13.2 KAAPELINNÄYTTÖPALVELU

Kaapelinäyttöpalvelun tarkoituksena on vastata asiakkaan tarpeeseen
kaivutyön suorittamiseksi turvallisesti. Kaivutyöhön valmistautuvan tulee
aina selvittää maanalaisten rakenteiden sijaintitieto niiden omistajataholta tai heidän edustajaltaan. Palveluprosessilla pyritään asiakkaan palvelutarpeen täyttämisen lisäksi korjaamaan esille tulleita virheellisiä verkkotietoja karttajärjestelmään ja näin hallitsemaan riskejä Järvi-Suomen
Energian sähkönjakeluverkon parissa työskenneltäessä.
Kaapelinnäyttöpalvelussa noudatetaan Järvi-Suomen Energian palveluun liittyvää menettelyohjetta (KMO_002 Kaapelinnäyttöpalvelun menettelyohje) sekä sen liitteitä soveltuvin osin ja Järvi-Suomen Energian
antamia muita turvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia.
Järvi-Suomen Energia tarjoaa ainoastaan omistamaansa sähköverkkoon ja viestiliikenneverkkoon liittyvää kaapelinäyttöpalvelua. Kaapelinäyttö ja kaapelinäytön välityspalvelu ulottuvat liittymissopimuksessa
määriteltyyn liittymispisteeseen asti. Kaivutyöstä vastaava henkilö tilaa
kaapelin maastonäytön. Kaapelien sijainti kartalla on ohjeellinen eikä kartan tiedoille voida antaa voimassaoloaikaa. Näytön tilaaja on velvollinen
olemaan paikalla näyttökohteessa sovittuna näyttöajankohtana. Kaapelinäyttö on avustava toimenpide, eikä poista kaivutyön suorittajan vastuuta mahdollisessa vauriotapauksessa.
Kaapelinäyttöä maastossa antavan henkilön, kaapelitietojen analysointia ja kaapelinäyttövälityspalvelua sekä dokumentointia hoitavan asiakaspalveluhenkilön tulee olla koulutettu ja riittävän pätevä kyseiseen työtehtävään.
Kaivutyöstä vastaava henkilö vastaa sijaintitietojen, saatujen ohjeiden
ja määräysten siirtämisestä kolmannelle osapuolelle.
Kaivun yhteydessä tapahtuneesta vahingosta tehdään ilmoitus vikanumeroon. Vahingoista ja vaurioidenkorjauskustannuksista sekä myöhemmin ilmenevistä ilmoittamattomista vaurioista vastaa vaurion aiheuttaja. Kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja
haitasta vastaa myös vaurion aiheuttaja.
Kaikissa tapauksissa henkilöturvallisuus on aina ensisijainen asia.

Puunkaadon avustamisen eri roolit: asiakas, kaataja ja puunkaadon avustaja.
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Kaapelinäyttötyöhön tarvitaan erityiset laitteet.

13.2.3 MAANSIIRTO- JA KAIVUTYÖT
ILMAJOHTOVERKON LÄHEISYYDESSÄ

Jos maansiirto- ja kaivutöitä tehdään ilmajohtojen alla tai välittömässä
läheisyydessä, tulee ottaa yhteys verkkoyhtiöön jo suunnitteluvaiheessa.
Jos työssä on verkoston rakenteiden vaurioitumis- tai kaatumisvaara, kytketään johto jännitteettömäksi. Käyttötilanteen estäessä jännitteettömäksi
tekemisen sovitaan työn tekemiseksi muita ratkaisuja.

13.2.4 KAIVUTYÖN TURVALLISUUS
MAAKAAPELIVERKON LÄHEISYYDESSÄ

Kaivutyön turvallisuuden varmistamiseksi huomioitavia asioita:
• kaapelin paljastaminen käsikaivuna
• kaivu koneella tai käsityönä läheisyyden mukaan
• kaapelien tukeminen tarvittaessa
• kaapelien siirtäminen sähköyhtiön toimesta
• kaivannon täyttö ohjeen mukaan
• suojakourutuksen korjaaminen ohjeen mukaan
• kaivukohteen tarkastus ja mitoittaminen ohjeen mukaan
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14

KORJAAVA KUNNOSSAPITO

14.2 ASIAKASKONTAKTIEN KÄSITTELY

Sähkönjakelun perustana ovat 400 kV kantaverkko, 110 kV alueverkko,
sähköasemat, 20 kV jakeluverkko, muuntamot sekä 1 kV ja 0,4 kV pienjänniteverkko. Korjausjärjestys etenee kantaverkosta sähköverkkoa pitkin
pienjänniteverkkoon aina asiakkaan liittymispisteeseen asti.
Korjaustyön suunnittelussa huomioidaan sähkönjakelun ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeät kohteet.
Jännitetasosta riippumatta etusijalla ovat viat, joista aiheutuu välitön
hengen- tai terveydenvaara.

14.1 VARALLAOLO

Varallaolon tarkoitus on varautua mahdollisiin sähkönjakeluhäiriöihin ja
muihin sähköverkon ongelmiin. Tarkoituksena on turvata mahdollisimman häiriötön sähkönjakelu toimialueella sekä nopea ja turvallinen viankorjauspalvelu. Palvelu sisältää jakeluverkon vianselvitys- ja korjauspalvelut sekä 110 kV vianetsintäpalvelut Järvi-Suomen Energian toimialueella
24/7.
Pääurakoitsija toimii lainsäädännön (VNa 205/2009 2 §) tarkoittamana
päätoteuttajana kaikissa vianhoitoon liittyvissä töissä. Vianhoitotyöt kattavat myös jälkikorjaukset. Kolmannet osapuolet on alistettu päätoteuttajan työnjohtovastuuseen.
Varallaolijoiden on oltava Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
5.7.1996/516, 11 § mukaisesti riittävän ammattitaitoisia valvomaan ja
itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan vastaavan alan
sähkö- ja käyttötyöt sekä opastettu näihin töihin.
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Vikapuheluiden vastaanotossa hyödynnetään mm. ulkopuolista palveluntuottajaa. Palvelu kattaa 24/7 toiminnon. Palvelutuottaja on ohjeistettu
asiakaskontaktien analysointiin ja priorisointiin. Asiakkaan vikailmoitukset lähetetään tarvittaessa käyttökeskukseen. Vuorossa oleva operaattori
välittää työn alueelliselle varallaolijalle. Varallaolija(t) korjaa(vat) vian lopulliseen kuntoon.

14.3 SUURJÄNNITEVIAT

Suurjännitevika aiheuttaa kaukokäyttöjärjestelmään hälytyksen sähköaseman jakelujännitteen puuttumisesta tai katkaisijan toimimisesta.
Suurjännitevika voi olla Järvi-Suomen Energian alueverkossa tai Fingridin
kantaverkossa. Suurjännitevika voi olla myös katkoton, esim. johdin irronnut eristimeltä, missä tapauksessa vika tulee vuorossa olevan operaattorin tietoon muulla tavoin ilmoituksena.
Vikatilanteessa operaattori aloittaa vika-alueen rajauksen ja hälyttää
paikalliskytkijät rajaamaan vika-aluetta sekä valmistelemaan viankorjausryhmän tilaamista. 110 kV alueverkon osalta korjaustyöt tilataan ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Vian ollessa Fingridin verkossa operaattori on yhteydessä Fingridiin ja toimii Fingridiltä saatujen ohjeiden mukaan.
Vian aikana operaattori pyrkii palauttamaan sähköt sähköasemille
vastasyöttöjen kautta. Sähköasemat on suunniteltu korvattavaksi vastasyötöillä. Laajassa jakeluhäiriössä useiden sähköasemien korvaaminen
vastasyötöillä pitää tehdä harkiten, etteivät jännitteet alene liikaa tai
syöttävä katkaisija toimi.
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Palautuskytkennät aloitetaan, kun vika alueverkossa on korjattu ja
todettu verkko turvalliseksi käyttää tai on saatu lupa Fingridiltä aloittaa
palautuskytkennät. Operaattori tekee palautuskytkennät yhdessä paikalliskytkijän kanssa.

14.4 SÄHKÖASEMAVIAT

Sähköasemavikoja pyritään välttämään erillisellä kunnossapito-ohjelmalla
ja tarkastamalla sähköasemia säännöllisesti. Sähköaseman vikaantuessa
kaukokäyttöjärjestelmä antaa hälytyksen tai vikahavainto tulee vuorossa
olevan operaattorin tietoon muuta kautta. Useilla sähköasemilla on kameravalvonta, jota voidaan hyödyntää tilannekuvan luomisessa. Kameravalvonta lisää myös yleistä turvallisuutta.
Vian aikana operaattori aloittaa vian rajauksen yhdessä paikalliskytkijän kanssa ja hälyttää viankorjausryhmän paikalle. Vian alkaessa operaattori pyrkii palauttamaan sähköt vikaantuneen sähköaseman asiakkaille
vastasyöttöjen kautta toisilta sähköasemilta.
Vian korjauksen ja sähköaseman käytön turvalliseksi toteamisen jälkeen operaattori ottaa sähköasema käyttöön ja aloittaa palautuskytkennät yhdessä paikalliskytkijän kanssa.

14.5 KESKIJÄNNITEVIAT

Keskijänniteverkon vikaantuessa kaukokäyttöjärjestelmä antaa hälytyksen, tai vikahavainto tulee vuorossa olevan operaattorin tietoon muuta
kautta. Vian alussa operaattori aloittaa vika-alueen rajaamisen kaukokäyttöjärjestelmän avulla. Operaattori välittää työmääräimen urakoitsijalle ja
hälyttää viankorjausryhmän paikalle.
Vika-aluetta ei voida aina kokonaan rajata kaukokäyttöjärjestelmän
avulla. Siinä tapauksessa osa rajauksesta suoritetaan paikalliskytkijöiden,
jotka ovat usein sama kuin viankorjausryhmä, avulla. Vian vaikutusaluetta
pyritään pienentämään mahdollisilla vastasyötöillä toisilta sähköasemilta/lähdöiltä.
Vika-alueen rajauksen jälkeen viankorjausryhmä lähtee etsimään vikapaikkaa, ellei se ole jo tiedossa. Vian korjauksessa noudatetaan sähkötyöturvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Vian korjauksen ja sähköverkon tur-
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Kartalle tehty merkkaus tukee vianaiheuttajan etsintää.

valliseksi toteamisen jälkeen operaattori yhdessä paikalliskytkijän kanssa
palauttaa sähkönjakelun.
Mikäli keskijänniteverkkoon tulee useita yhtäaikaisia vikoja, pitää vikojen korjaukset priorisoida. Priorisoinnissa tulee ottaa huomioon sähkönjakelun ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeät kohteet, kuitenkin
niin, että jännitetasosta riippumatta etusijalla ovat viat, joista aiheutuu
välitön hengen- tai terveydenvaara.

14.5.1 20kV ILMAJOHDON PÄÄLLE KAATUNEEN PUUNPOISTO

Työssä noudatetaan SFS 6002 työmaadoituksiin liittyviä
säädöksiä sekä alla olevia erillisohjeita:
• 20kV ilmajohdon päälle kaatuneen puunpoisto ilman
		 työmaadoituksen tekoa
• 20kV ilmajohtoon kaatuneen puun poistossa työmaadoi		 tuksen teko heitto-maadoitusvälineellä
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Erillisohjeet ovat osa HeadPowerin työturvallisuusohjeistoa. Lisäksi tulee noudattaa Järvi-Suomen Energian erillisiä turvallisuusohjeita ja
Käyttö-yksikön menettelyohjetta KMO_007 Ilmajohdon päälle kaatuneen
puun poisto.
Urakoitsija vastaa eri työmenetelmien vaatimista koulutuksista ja työvälineiden soveltumisista kyseiseen työhön.
Urakoitsijat pitävät koulutusrekisteriä annetun koulutuksen hyväksytysti suorittaneista henkilöistä ja annetuista perehdytyksistä. Rekisteri on
toimitettava tilaajalle pyydettäessä. Perehdytys on uusittava vähintään
kolmen vuoden välein.

14.6 PIENJÄNNITEVIAT

Pienjänniteverkon 0.4 kV – 1 kV vikaantuessa kaukokäyttöjärjestelmään ei
tule hälytyksiä. Vikailmoitukset tulevat vikapalvelun kautta asiakkaiden ilmoitusten perusteella. Vikapalvelu kirjaa asiakkaiden ilmoitukset työnohjausjärjestelmään vikatapahtumana ja ilmoittaa tapahtumasta vuorossa
olevalle operaattorille.
Vikailmoituksen jälkeen operaattori varmistaa vielä, ettei ilmoitus liity
jo tiedossa olevaan vikaan ja että vikatapahtuma on aiheellinen. Tämän
jälkeen vikatapahtuma lähetetään urakoitsijalle ja hälytetään viankorjausryhmän paikalle. Kohteessa viankorjausryhmä korjaa vian ja kuittaa
vikatapahtuman valmiiksi. Vikatapahtuman valmiiksi kuittauksessa merkitään tapahtumalle tiedot viasta ja aika, jolloin sähköt on kytketty takaisin.
Vikatapahtuma palautuu urakoitsijan järjestelmästä työnohjausjärjestelmään ja siitä käytöntukijärjestelmään raportoitavaksi.
Etäluettavat mittarit mahdollistavat pienjännitevikojen automaattisen
vikatapahtuman luomisen työohjausjärjestelmään. Vikatapahtumia on
mm. vaihekatko-, nollavika ja jännitteen laatupoikkeamailmoitukset.
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JOHTAMISVASTUUT HÄIRIÖJA VIKATILANTEISSA

Toiminnallisuuden ja taloudellisuuden kokonaisvastuu on yrityksen toimitusjohtajalla.
Käytönjohtaja vastaa käyttötoiminnan operatiivisesta kokonaisvastuusta.
Operaattori vastaa käyttötoimintaan liittyvistä toiminnoista, jotka sisältävät resurssien ja töiden hallinnan kentällä. Jos käyttökeskuksen käyttötoiminta on hajautettu, vastaa nimetty alueellinen operaattori itsenäisesti alueellisesta käyttötoiminnasta.
Vian korjauksiin ja jälkitöihin liittyvä kokonaisvastuu on Järvi-Suomen
Energian käyttö-yksiköllä.
Sopimusurakoitsija vastaa vikojen korjauksista sekä jälkikorjauksista. Kaikki kolmannet osapuolet on alistettu pääurakoitsijan työnjohtovastuuseen.
Laajoissa häiriöissä otetaan yhteyttä myös käyttöpäällikköön. Käyttöpäällikkö yhdessä viestintävastaavien kanssa tekee mediatiedotteen, joka
julkaistaan myös yhtiön verkkosivuilla.
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TYÖTURVALLISUUDEN
VALVONTA VIANHOIDOSSA

16.1 TYÖNAIKAISEN SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN
VALVOJAN NIMEÄMINEN

Vika- ja varallaolopalveluissa hyödynnetään sopimusurakoitsijan resursseja. Urakoitsijalla on oma menettely sähkötyöturvallisuuden valvojan
nimeämiselle.
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16.2 MENETTELY NORMAALINA TYÖAIKANA JA YLITÖISSÄ

Jokaiseen työkohteeseen, jossa joudutaan tekemään sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 5 – 7 mukaisia töitä, nimetään työsuorituksesta
vastaavan henkilön toimesta työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja,
ellei hän itse ole jatkuvasti mukana työmaalla.
Kiinteissä työryhmissä nimeäminen tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi.
Mikäli työkohde on laaja ja työryhmä joudutaan jakamaan osiin, nimetään erillään toimiviin työryhmiin oma työnaikainen sähköturvallisuuden
valvoja. Mikäli nimetty työnaikainen sähköturvallisuusvalvoja on tilapäisesti estynyt tehtävästään, tai työsuorituksesta vastaava henkilö ei ole
nimennyt työryhmään sähköturvallisuuden valvojaa, tehtävä siirtyy pääurakoitsijan ”Nimilista työaikaisista sähköturvallisuusvalvojista”-asiakirjan
järjestyksessä ylimmälle asentajalle.
Kesken vianselvittelyä ei työnaikaista sähköturvallisuuden valvojaa
yleensä vaihdeta. Jos alkuperäinen valvoja poistuu työryhmästä, tapahtuu uuden työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan toteaminen edellä
selvitettyyn tapaan.
Muut kuin listassa mainitut henkilöt eivät voi toimia työnaikaisena
sähköturvallisuuden valvojina työajan ulkopuolella.
Jokaisessa työkohteessa tulee olla oma työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja.
Mikäli pääurakoitsijan esimiesasemassa oleva henkilö tulee mukaan
viankorjaustyöhön myöhemmin, ei työnaikaista sähköturvallisuusvalvojaa
normaalisti vaihdeta, ellei kyseinen henkilö erikseen siitä ilmoita.
Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja nimetään siinäkin tapauksessa, että työnjohto ohjaa vianselvitystä puhelimitse.
Mikäli kaksi esimiesasemassa olevaa henkilöä toimii samassa työkohteeseen, he sopivat keskenään kumpi heistä on työnaikainen sähköturvallisuusvalvoja.
Järvi-Suomen Energian henkilö ei toimi työnaikaisena sähköturvallisuusvalvojana niissä töissä, joissa sopimusurakoitsija on mukana.
Työnaikaisen sähköturvallisuusvalvojan vaihtuessa siitä ilmoitetaan
kaikille työhön liittyville osapuolille.
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Sähköverkon korjaaminen on ympärivuotista työtä.
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16.3 KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HYÖDYNTÄMINEN
VIANKORJAUSTÖISSÄ (AMMATTIHENKILÖT)

Kolmansien osapuolten osallistuessa keskenään työkokonaisuuksiin, he
noudattavat oman yhtiönsä sisäistä ohjeistusta.
Toimiessaan sopimusurakoitsijan työryhmässä, työnaikaisena sähkötyöturvallisuusvalvojana on ko. yrityksen asentaja.
Työsuorituksesta vastaava henkilö ilmoitetaan ulkopuolisen yrityksen
henkilöstölle ennen töiden käynnistämistä.

17.1 RYPU-JÄRJESTELMÄ

Ryhmäpuhelimen avulla käyttökeskus voi paremmin hallita puhelinliikennettä. Puhelut voidaan jakaa useammalle operaattorille yhtäaikaisesti,
erityisesti suurhäiriötilanteissa. Puheryhmiin osallistujat kuulevat toistensa keskustelun, mikä parantaa turvallisuutta ja nopeuttaa käyttötoimintaa.
Käyttökeskuksessa nähdään näytöllä soittajan nimi sekä jonossa olevat henkilöt, jolloin pystytään paremmin priorisoimaan se, kenen kanssa
puhutaan.

16.4 OPASTETUT HENKILÖT

Toimivat ainoastaan sopimusurakoitsijan työryhmän jäseninä, työnaikaisen sähkötyö-turvallisuusvalvojan ohjauksessa. Opastettuja henkilöitä
voivat olla mm. ammattimetsurit.
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VIESTINNÄN ERITYISPIIRTEET

Käyttötoiminnoissa yksi tärkeimmistä turvallisuuteen liittyvistä asioista
on kommunikointi työryhmien sekä käyttökeskuksen välillä. Ennen käyttötoimintojen suorittamista tulee operaattorin varmistaa, että ohjauslupa
annetaan oikealle paikalliskytkijälle.
Kommunikoinnin tulee olla selkeää ja asiakeskeistä. Kommunikoinnissa tulee kiinnittää huomiota ohjattaviin laitteisiin sekä niiden yksilöiviin tunnuksiin.
Viestinnän merkitys korostuu toimittaessa yhtä aikaa eri työryhmien kanssa.
Käyttö-, turvallisuus ja perehdytystoimintoja tehtäessä kielenä käytetään ainoastaan suomen kieltä.
Käyttö- ja kunnossapidollisissa tehtävissä hyödynnetään ensisijaisesti
GSM-verkossa toimivaa RYPU-järjestelmää. Mahdollisen järjestelmävian
aikana voidaan hyödyntää GSM-puhelimia normaaliin tapaan. Ensimmäisenä varajärjestelmänä on oma suljettu radiopuhelinjärjestelmä.
Käyttökeskus on varustettu myös Virve- ja satelliittipuhelimilla. Niitä
hyödynnetään lähinnä viranomaispuheluissa suurhäiriöaikaan.
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18

AMMATTITAITOVAATIMUKSIA
JA SUOSITUKSIA

Järvi-Suomen Energian tilaaman käyttö- ja kunnossapito sekä viankorjaustyön tekijältä vaaditaan yleisen ammattitaidon lisäksi voimassa oleva
työturvallisuuskortti. Henkilöllä tulee olla työhön liittyvät viranomaisten
vaatimat turvallisuuskoulutukset.
• SFS 6002 työturvallisuuskoulutus tai Sätky-koulutus,
kertaus 5 vuoden välein
• työturvallisuuskortti
• tulityökortti
• tieturvakoulutus 1 ja tarvittaessa 2
• hätäensiapukoulutus, kertaus noin 3 vuoden välein
• tarvittaessa pylväästä evakuointikoulutus
(valmius laskea henkilö alas pylväästä turvallisesti).
Viankorjaukseen osallistuvan henkilön on oltava Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 5.7.1996/516, 11 § mukaisesti riittävän ammattitaitoinen valvomaan ja itsenäisesti tekemään koulutustaan ja työkokemustaan vastaavan alan sähkö- ja käyttötyöt sekä opastettu näihin töihin.
Työpariksi hyväksytään henkilö, jolta puuttuvat valmiudet itsenäiseen
työskentelyyn.
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Korttien tarkastusta työmaan alkaessa.

18.1 VARUSTEVAATIMUKSIA

Kaikkien sähkötöissä käytettävien henkilösuojaimien on oltava tyyppitarkastettuja sekä varustettuja CE-merkillä. Työskentelyolosuhteissa, joissa
lähellä olevien jännitteisten osien ja oikosulkuvirran takia valokaari voi
aiheuttaa vaatteiden syttymisen, on käytettävä henkilönsuojaimena tulelta ja kuumuudelta suojaavaa suojavaatetusta. Suojavaatetuksen pitää
olla standardin SFS EN ISO 11612 tai standardin EN 6148212 mukainen.
Työkohteessa, jossa tehdään kunnossapito- tai rakennustyötä, on aina
käytettävä turvajalkineita, huomioväristä työasua ja suojakypärää, jonka
tahaton irtoaminen tai putoaminen on estetty.
Suojakypärän lisäksi tulee käyttää kasvosuojusta tai suojalaseja.
Suojavarusteita tulee huoltaa siten, että ne täyttävät niille asetetut
vaatimukset.
Järvi-Suomen Energian työkohteissa on kaikilla oltava näkyvissä työturvallisuuslain mukainen kuvallinen tunniste, josta käy ilmi henkilön
nimi, työnantaja ja veronumero.
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Asianmukaiset varusteet turvaavat työn
tekemisestä erilaisissa olosuhteissa.
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19

TOIMINTA SÄHKÖASEMILLA

Järvi-Suomen Energian sähköasemilla saavat liikkua yksin vain sähköalan
ammattihenkilöt tai opastetut henkilöt. Kun sähköasemalle mennään tekemään sähköasemaan tai voimansiirtoverkkoon kohdistuvia töitä, tulee
henkilölle antaa yleisen turvallisuusopastuksen lisäksi kyseiseen sähköasemaan liittyvä paikallisopastus paikan päällä. Opastuksen yhteydessä
täytetään paikallisopastuslomake, joka säilytetään opastajan toimesta.
Käyttöä valvova henkilö tai hänen valtuuttamansa paikallisopastaja
antaa opastuksen sähköasemalla työsuorituksesta vastaavan nimeämälle
henkilölle. Työsuorituksesta vastaavan henkilön on huolehdittava paikallisopastuksista myöhemmin työmaalle tulevien, työryhmäänsä kuuluvien
henkilöiden osalta siten, että työkohteessa ei ole koskaan opastamattomia henkilöitä.
Työskennellessä sähköasemilla tulee kiinnittää erityistä huomiota annettuihin vähimmäisetäisyyksiin. Työkohteissa suoritetaan aina ennen
töihin ryhtymistä tarvittavat jännitteenkoestukset ja huolehditaan riittävistä maadoituksista. Erotustyöt suoritetaan aina ensin Järvi-Suomen
Energian toimesta.
Työmaiden aluerajaukset toteutetaan lippusiimoin. Vastuu kytkinlaitoksilla tehtävien töiden sähköturvallisuuteen liittyvien merkintöjen tekemisestä/teettämisestä on sähkölaitteiston käytöstä vastaavalla.
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19.1 ILMOITUKSET SÄHKÖASEMILLE MENTÄESSÄ

Sähköasemille mentäessä sekä sieltä poistuessa tulee ilmoittaa asiasta
operaattorille. Ilmoittamiset parantavat käyttö- ja henkilöturvallisuutta.
Operaattorin vaihtuessa tiedot kerrotaan hänelle ja kirjataan tarvittaessa
käyttöpäiväkirjaan.

19.2 LIIKKUMINEN SÄHKÖASEMILLA

Sähköasemilla liikuttaessa on turvallisinta käyttää kulkemista varten tehtyjä kulkuväyliä. Yleisesti ottaen liikkuminen on turvallisinta siellä, missä
ei olla lähellä sähköaseman laitteita tai jännitteisiä johtoja.
Sähköaseman valvomorakennuksessa sijaitsevat sähkölaitteet ovat
yleensä kosketussuojattuja, ja siellä liikkuminen on turvallista, kun koteloita, kaappeja tai muita vastaavia suojarakenteita ei avata.
Vanhemmilla asemilla voi vielä olla avoimia reletauluja tai ohjaustaulujen taustoja, joissa on paljaita jännitteisiä osia. Näissä saavat työskennellä
ainoastaan sähköalan ammattihenkilöt.
• Vältä tarpeetonta oleskelua kytkinlaitteiden läheisyydessä.
• Sähköasema-alueen sisällä voi olla erillisellä aidalla rajattuja alueita
tai kohteita. Näiden aitojen sisäpuolelle ei voi mennä laitteiden tai
laitteistojen ollessa käytössä.
• Joillain vanhemmilla asemilla on 20 kV sisäkytkinlaitoksia, joiden kytkinlaitteet voivat toimia automatiikan ohjaamana. Nämä tilat ovat
omia, lukittuja ja hengenvaarakyltein merkittyjä sähkötiloja, joissa
liikkuminen edellyttää asemakohtaista paikallisopastusta.
• Sähköasemilla mahdollisesti olevia kiinteitä tai siirrettäviä työkoneita
tai –välineitä käytetään turvallisuusilmoituksen mukaisesti.
• Asemalla liikkumiseen oikeuttava yleinen opastus antaa oikeuden 		
liikkua ainoastaan aseman kulkuteillä, asemarakennuksessa ja tur-		
vallisen etäisyyden päässä kytkinlaitosalueiden ulkopuolella. Kytkinkenttäalueella liikkuminen edellyttää asemalla annettavaa paikallisopastusta.
• Tarpeetonta tavaroiden ja työvälineiden säilytystä sähköasemaalueella, asemarakennuksen sisällä ja johtokadulla tulee välttää. Työkoneet ja kulkuvälineet on työajan ulkopuolella jätettävä paikkoihin,
joissa niistä ei ole haittaa. Työryhmän pitää huolehtia siitä, että sähköasema-alue, asemarakennus ja johtokatu jäävät siistiin kuntoon
työn päätyttyä.
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19.2.1 MUISTA SÄHKÖN VAARAT

• Suurjännitteiset sähköasemat ovat pääsääntöisesti ilmaeristeisiä 		
avokytkinlaitoksia, joissa tarvittava eristys ja suojaetäisyys suurjännitteiseen laitteiston osaan on saavutettu riittävän suurella ilmavälillä.
• Noudata annettuja vähimmäisetäisyyksiä. Taulukossa 1 on esitetty
turvaetäisyydet muun kuin sähköalan ammattihenkilön työskennellessä sähkölaitteistojen läheisyydessä.
• Huomioi, että suurilla jännitteillä sähkö voi hypätä reilunkin ilmavälin
yli maahan yhteydessä olevaan osaan tai ihmiseen.
• Myös erotettuun, mutta työmaadoittamattomaan verkon osaan voi
muodostua hengenvaarallinen, jopa useiden kilovolttien suuruinen
latausjännite. Mitkään suojalaitteet eivät kytke pois tätä jännitettä,
vaan se saadaan pois vasta, kun latausjännitteinen verkon osa maadoitetaan.

19.2.2 LÄHIMMÄT JÄNNITTEISET OSAT
Sähköasema-alueella liikutaan merkittyjä reittejä pitkin.

Taulukko 1

UN / kV
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Vähimmäisetäisyys (m)
Sivulla työskentely

Alla työskentely

≤1

2,0

2,0

> 1...45

3,0

2,0

110

5,0

3,0

220

5,0

4,0

400

5,0

5,0

Operaattorin tehtävänä on välittää työsuorituksesta vastaavalle henkilölle
tieto työn aikaisista lähimmistä jännitteisistä osista. Aina käyttötilanteen
muuttuessa vaaraa aiheuttavat jännitteiset laitteet ja johdot todetaan ja
työalueen rajaukset ja merkinnät päivitetään uutta tilannetta vastaan.
Maallikot ja opastetut henkilöt ohjataan työssään käyttämään suurjännitteellä viiden metrin turvaetäisyyttä tai minimissään taulukon 1 mukaisia vähimmäisetäisyyksiä.
Työalue ei saa sähköalan ammattihenkilön tekemässä tai hänen valvonnassaan tehtävässä työssä ulottua lähemmäksi taulukon 2 mukaisia
arvoja, ellei työtä tehdä jännitetyönä tai käytetä erityisiä suojia. Mikäli
työskennellään lähellä taulukon 2 mukaisia etäisyyksiä ja ollaan tai voidaan ulottua standardin SFS 6002 määrittelemälle lähialueelle, pitää työalue määritellä etukäteen jokaista työtä varten ja se on tarvittaessa rajattava. Työhön on tarvittaessa nimettävä turvaetäisyysvahti ja tarvittaessa
on käytettävä erityisiä suojia estämään joutuminen jännitetyöalueelle.
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Mikäli henkilö itse tai hänen työssä käyttämänsä työkalut ja tarvikkeet voivat ulottua jännitetyöalueelle, pitää käyttöä valvovan
henkilön kanssa ennakkoon sopien:
• kytkeä työkohde jännitteettömäksi tai
• siirtyä soveltamaan jännitetyömenetelmiä ja noudatta-		
		 maan jännitetyölle asetettuja vaatimuksia.

Taulukossa 2 on esitettynä vähimmäisetäisyydet sähköalan ammattihenkilön tekemään tai hänen valvonnassaan tehtävään työhön sähköasemalla (sähköasemilla noudatettavat jännitetyöalueen ulkorajan mitat).

Puomilla voidaan rajata kuorman enimmäiskorkeus
liikuttaessa sähköasema-alueella.

Taulukko 2
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Nimellisjännite
UN / kV

Vähimmäisetäisyys (m)
Sivulla ja alla työskentely

≤1

ei kosketusta

10

0,35

20

0,4

45

0,63

110

1,0

220

1,6

400

2,5

19.2.3 AJONEUVOLLA TAI TYÖKONEELLA LIIKKUMINEN
KYTKINKENTTÄALUEELLA

Ajaessa kytkinkenttäalueella on noudatettava erityistä varovaisuutta ja
liikkumiseen on pyrittävä käyttämään aina kytkinkentän huoltoteitä. Suurimmat sallitut vapaat ajokorkeudet on merkitty liikennemerkein kytkinkentän huoltoteiden päihin. Jos nämä korkeudet ylittyvät, on ajoneuvolla
liikkuminen tehtävä sähköalan ammattilaisen valvonnassa. Tällöinkin on
noudatettava taulukon 2 vähimmäisetäisyyksiä jännitteisiin osiin. Poikettaessa huoltotieltä tulee varmistaa, että vähimmäisetäisyydet säilyvät.
Tarvittaessa poikkeava ajoreitti merkitään. Tarkasteltaessa sivuja korkeussuunnan vähimmäisetäisyyksiä pitää ottaa huomioon ajoneuvon kyydissä
oleva kuorma sekä kaikki ajoneuvon kyydissä oleva kuorma sekä kaikki
ajoneuvon ulkonevat varusteet (kuten antennit).
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Taulukko 3
19.2.4 TYÖALUEET JA NIIDEN MERKINTÄ

Sähköturvallisuuden kannalta turvalliset työalueet määritellään ja rajataan selkeästi. Työn aikana esiintyvistä sähköön liittyvistä erityisistä vaaroista on varoitettava työn suorittajia kilvillä tai muilla luotettavilla menetelmillä.

UN / kV

Vähimmäisetäisyys
sähkölaitteistossa (m)
Sivulla työskentely

Alla työskentely

≤1

0,5

0,5

10

1,5

1,0

19.2.5 TYÖSKENTELY JA LIIKKUMINEN TYÖKONEILLA

20

1,5

1,0

Maallikon työskennellessä sähkölaitteistossa (myös avojohdoilla) liikkuvalla tai siirrettävällä työkoneella noudatetaan alla olevan taulukon 1 mukaisia vähimmäisetäisyyksiä sähkölaitteiston paljaista jännitteisistä rakenteista. Mikäli nämä etäisyydet uhkaavat alittua, on työ tehtävä sähköalan
ammattilaisen valvonnassa tai vaihtoehtoisesti työkohde on kytkettävä
jännitteettömäksi.
Sähkölaitteistoon kohdistuvissa töissä liikkuvalla tai siirrettävällä koneella voidaan noudattaa taulukon 3 etäisyyksiä laitteiston jännitteisinä
olevista osista edellyttäen, että ennakkoon suunnitellun työn tekevät ammattitaitoiset, kokeneet henkilöt sähköalan ammattihenkilön valvonnassa. Tällöin edellytetään yleensä työkoneen maadoittamista.
Liikkuvan tai siirrettävän koneen ja liikuteltavan työvälineen työalueen
vähimmäisetäisyys avojohdosta ja muusta paljaasta jännitteisestä osasta
ja riippukaapelista.

110

1,5

1,2

220

2,0

2,0

400

3,5

3,5

19.2.6 TYÖMAADOITUKSET

Paikallisopastuksessa käydään läpi työmaadoittamisen periaatteet ja työmaadoittamiseen liittyvät vastuut. Lisätyömaadoittamiseen ja työkonemaadoitusten käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota.
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19.2.7 PIDÄ KULKUPORTIT AINA LUKITTUINA

• Sähköasemalle kuljetaan joko aseman käyntiportin tai liukuportin
kautta. Kulkuportit on pidettävä suljettuina ja lukittuina myös asemalla olon aikana.
• Jos sähköasemalla on moottoroitu liukuportti ja asema on liitetty 		
sähköiseen kulunvalvontaan, asemalle kulku tapahtuu moottoroidun
liukuportin kautta. Porttia ohjataan sähköisellä kulkutunnisteella. Tällöin mekaanista avointa ei normaalitilanteessa tarvita. Näillä asemilla
pienempi käyntiportti on varakulkutie, jonka avaaminen vaatii mekaanisen avaimen. Varakulkutietä käytetään, jos moottoroitua liukuporttia ei sähkökatkon tai muun vian seurauksena voida käyttää.
• Mikäli sähköasemalla on muita työryhmiä, ilmoita heille asemalle tulosta ja käynnin tarkoituksesta. Vaihtakaa samalla tietoja työryhmienne aiheuttamista turvallisuusvaikutuksista muihin asemilla liikkuviin
henkilöihin ja työryhmiin.
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rakennuksessa olevien laitteiden vaaroista.
Kuumista ja palavista materiaaleista irtoaa myrkyllisiä aineita, joiden
hengittämistä pitää välttää. Savukaasuja tai metallihöyryjä mahdollisesti
hengittänyt henkilö on välittömästi toimitettava lääkärintarkastukseen.
Sisätiloissa sattuneen vaarallisen oikosulun, maasulun tai tulipalon jälkeen on tilasta poistuttava välittömästi mahdollisen alkusammutuksen
ja ensipelastuksen jälkeen. Kytkennänjohtajan luvalla pelastuslaitos suorittaa muut sammutus- ja pelastustehtävät sekä käynnistää tuuletuksen.
Varustuksena on oltava hengitysilmalaite ja kemikaalisuojavaatetus. Pelastustehtävän jälkeen on palosiivoukseen erikoistuneen yrityksen puhdistettava tila.

20
Kulkuportit on pidettävä lukittuna myös asemalla olon aikana.

19.3 PELASTUSTYÖT SÄHKÖASEMALLA JA
KYTKINLAITOKSISSA

Pelastusalan henkilöstö voi mennä sähköaseman aidan sisäpuolelle sähköalan ammattihenkilön valvomana tai, jos heidät on ennakkoon opastettu liikkumaan ja toimimaan siellä. Palokohteeseen on ulkotiloissa pidettävä 20 m turvaetäisyys, jos tulipalon aiheuttama savu ja kuumuus
ulottuvat sähkölaitteiston osiin, joiden käyttöjännitteettömyydestä ei ole
varmuutta. Käyttöjännitteettömyyden voi varmistaa sähköalan ammattihenkilö.
Pientä savua ja kuumuutta aiheuttava palo (esimerkiksi aluskasvillisuudessa) voidaan sammuttaa, jos suihkua ei kohdisteta eristimien alapintaa
korkeammalle.
Suurjännitteisiä sähkölaitteita, jotka saattavat olla käyttöjännitteisiä,
ei sammuteta suoraan ruiskuttamalla. Sähköasemarakennuksissa olevien
sähkölaitteiden käyttöjännite pyritään poistamaan tulipalon sattuessa.
Rakennuksissa olevien akustojen riskit on otettava huomioon. Sammutustyö rakennuksen sisällä on kielletty ilman opastusta tai tietoa asema-
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PALOSUOJELU JA PELASTUSTOIMINTA SÄHKÖLAITTEISTOISSA

Pelastus- tai sammutustyössä lähtökohtana on kytkeä vaaraa aiheuttava
sähkölaitteisto jännitteettömäksi ja työmaadoittaa kohde. Joissakin käyttötilanteissa tämä ei ole käyttövarmuuden ja pelastustyön hidastumisen
takia paras ratkaisu. Näissä tilanteissa pelastustyön johtaja ja kytkennänjohtaja sopivat edellytykset pelastus- tai sammutustyön jatkamiselle. Palon syttymisen mahdollisuus on kaikissa tilanteissa huomioitava ja alkusammutukseen on varauduttava. Työt on tehtävä siten, että noudatetaan
tulitöistä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Palonarat materiaalit ja esineet
sijoitetaan tai varastoidaan siten, etteivät ne syty helposti eivätkä edistä
palon laajenemista. Sähköasemilla on ensiapuvälineiden perusvarustus.
Voimajohtotöissä työryhmillä on oltava riittävä ensiapuvarustus. Pelastusalan henkilöstön peruskoulutukseen kuuluu perehtyminen pelastustyön turvallisuusperiaatteisiin sähkölaitteistojen läheisyydessä. Verkkoyhtiön vastuulla on opastaa pelastushenkilöstöä sähköasemaympäristöön.
Sähköasemat on varustettu alkusammutusvälineillä. Sähköasemien tulitöissä ja 110 kV töissä työryhmien tehtävänä on varautua työn mukaiseen
alkusammutukseen.
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20.1 PELASTUSTYÖN TURVALLISUUS

Kun kytkennänjohtaja saa tiedon pelastustyöstä, sovitaan yhteydenpidosta pelastustyön johtajan kanssa tilannearvion tekemiseksi ja tarvittaessa
pelastuskohteen paikallistamiseksi. Riittävällä yhteydenpidolla ja kohdekohtaisesti sovituilla periaatteilla varmistetaan pelastajien turvallisuus,
pelastustöiden nopea eteneminen sekä se, ettei sähköjärjestelmän toimivuutta turhaan vaaranneta. Vaaratekijöitä arvioitaessa on huomattava,
että käyttöjännitteisiin sähkölaitteisiin tai johtimiin kohdistuva kuumuus
ja sankka savu lisäävät läpilyönnin vaaraa. Sähköasemalla läpilyönnin aiheuttamien askeljännitteiden riski on maadoitusverkon takia pienempi
kuin voimajohdoilla. Mikäli vahinko sattuu, pitää apua hälyttää viivytyksettä ja antaa vahingoittuneille ensiapua. Ensiavun antajan on varmistettava, ettei hän itse joudu vaaraan. Kytkennänjohtaja huolehtii, että pelastuspaikalle hälytetään sähköalan ammattihenkilö. Pelastustilanteessa,
jossa on hengenvaara ja käyttöjännitteettömäksi kytkentä aiheuttaa sähkön toimituskeskeytyksiä tai huomattavaa käyttövarmuuden heikkenemistä, pitää kytkennänjohtajan kertoa aiheutuvat vaaratekijät pelastustyön johtajalle. Yhteistyössä pyritään sopimaan tarvittavat toimenpiteet
siten, että vaaratekijät kokonaisuutena ovat mahdollisimman pienet. Pelastustyön johtajalle annetaan lopullinen päätösvalta myös käyttöjännitteettömäksi kytkemisestä.
Kiipeämistä vaativat pelastustehtävät saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilön luvalla tai valvonnassa. Maadoittamattomiin johtimiin ja
niihin kosketuksissa oleviin sähköä johtaviin osiin (esim. ajoneuvot) ei saa
koskea ennen kuin sähköalan ammattihenkilö on kytkenyt lisätyömaadoituksen ja kytkennänjohtaja antanut luvan pelastustehtävään.
Pylväiden, harusten tai johtojen vaurioituessa saattaa rakenteissa
esiintyä hengenvaarallisia mekaanisia jännityksiä ja vetovoimia, jotka on
huomioitava pelastustyössä. Sivullisten pääsy lähelle vikaantuneita johtorakenteita on estettävä. Kun tulipalo on 20/110 kV johdon alla, voi johtojen riippuma kasvaa vaarallisen suureksi ja aiheuttaa mekaanisen sekä
sähköisen vaaratekijän. Pelastustyön johtajan kanssa käytävissä keskusteluissa termi ”maadoitettu” tarkoittaa tilannetta, jossa pelastuskohde on
jännitteetön. Pelastustyön johtajan kanssa käytävissä keskusteluissa termi
”maadoittamaton” tarkoittaa tilannetta, jossa pelastuskohde on käyttöjännitteetön tai latausjännitteinen. Kiireellisissä pelastustöissä voi kytkennänjohtaja antaa päätyömaadoitusten sijainnin perusteella pelastustyön
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johtajalle luvan noudattaa normaalia pienempiä vähimmäisetäisyyksiä.
Pelastustyön johtajan kanssa käytävissä keskusteluissa termi ”jännitteinen” tarkoittaa tilannetta, jossa pelastuskohde on käyttöjännitteinen.

20.1.1 TOIMINTA MAADOITETULLA 20/110 kV JOHDOLLA

Pelastustyössä ei ole sähköstä aiheutuvia vaaratekijöitä. Myös suora kosketus tai suihkutus johtimiin on sähköturvallisuuden kannalta turvallista.
Liikuttaessa sähköjohdon alla on huomioitava rakenteiden sortumisen
vaara. Sortumisen voi aiheuttaa esimerkiksi rakenteisiin törmääminen tai
voimakas palo.

20.1.2 TOIMINTA MAADOITTAMATTOMALLA
20/110 kV JOHDOLLA

Savusta ja kuumuudesta johtuvia sähköisiä vaaratekijöitä tulee arvioida
tapauskohtaisesti erillisen riskiarvioinnin kautta, ellei kosketeta suoraan
johtimiin tai niissä kiinni oleviin sähköä johtaviin koneisiin tai välineisiin.
Pelastustyötä johtojen alla pitää välttää.

20.1.3 TOIMINTA JÄNNITTEISELLÄ 20/110 kV JOHDOLLA

Kun tulipalon aiheuttama sankka savu ja kuumuus kohdistuvat käyttöjännitteiseen 20/110kV verkkoon, on palokohteeseen ja pylväsrakenteisiin
pidettävä vähintään 20 metrin turvaetäisyys. Pelastustyötä johtojen alla
ja suoraa suihkua johtimiin on vältettävä. Pelastustyötä johtojen alla on
vältettävä. Pelastustyö palokohteen ja 110kV johtojen välissä on myös
kielletty.
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21

TYÖTURVALLISUUTTA
VARMISTAVAT LUVAT

Turvallisen sähkötyön edellytyksiä ovat työnvalmistelulupa, työlupa ja
käyttöönottolupa. Niiden ymmärtäminen sekä oikea-aikainen antaminen ja vastaanottaminen luovat osaltaan pohjan turvalliselle yhteistyölle,
operaattorin ja työryhmän välillä.

21.1 TYÖNVALMISTELULUPA

Työnvalmisteluluvan myöntää vuorossa oleva operaattori, kun operaattorin vastuulla olevat kytkennät, päätyömaadoitukset ja turvallisuustoimenpiteet on tehty. Työnvalmistelupa sisältää selvitykset erotuskohdista ja
päätyömaadoituksen sijainnin. Ennen työnvalmisteluluvan myöntämistä
tulee varmistua siitä, että sääolosuhteet sallivat työn tekemisen.
Jännitetyössä työnvalmisteluluvan yhteydessä operaattori ilmoittaa suorittaneensa sovitut käyttötoimenpiteet kuten jälleenkytkentöjen estot.
Työnvalmistelulupa annetaan aina työn alkamispäivänä. Mikäli työhön
liittyvät aloituskytkennät tehdään edellisenä päivänä, on työkohteessa
yhdyshenkilön (työaikaisen sähköturvallisuuden valvoja) velvollisuus ottaa yhteys operaattoriin työnvalmisteluluvan saamiseksi. Ennen työnvalmisteluluvan antamista on työnvalmisteluluvan antajan ja em. luvan vastaanottajan välille muodostuttava yhteinen näkemys siitä, että kyseessä
on oikea kohde ja kaikki sovitut kytkentään liittyvät turvallisuustoimenpiteet on tehty, kuten käyttöjännitteettömyyden varmistaminen.

Mahdolliset vaaratekijät tulee poistaa tai ne pitää muulla tavalla otettava huomioon työtä tehdessä niin, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja varmistaa, että työryhmän
jokainen jäsen on ymmärtänyt turvalliseen työskentelyyn liittyvät asiat ja
antaa työryhmälle luvan töiden aloittamiselle. Työluvan saatuaan työryhmä voi aloittaa lisätyömaadoituksien kytkemisen ja tämän jälkeen varsinaisen työn.

21.3 KÄYTTÖÖNOTTOLUPA

Käyttöönottolupa annetaan, kun työ on saatu valmiiksi. Ennen käyttöönottoluvan antamista varmistaa työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja, että käyttöjännitteen palauttamisen estävät rakenteet ja työryhmän
vastuulla olevat lisä- ja aputyömaadoitukset on poistettu. Tämän lisäksi
tehdään muut käyttöönottotarkastukseen kuuluvat toimenpiteet. Käyttöönottolupa annetaan myös jännitetyön valmistuttua.
Käyttöönottotarkastuksen jälkeen työkohteen työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja antaa käyttöönottoluvan operaattorille. Käyttöönottolupaa vastaanottaessaan operaattori varmistaa, että työmaadoitukset on
poistettu eikä muita käyttöjännitteen palauttamiseen liittyviä esteitä ole.
Käyttöönottoluvan antamisen jälkeen työryhmän pitää suhtautua kohteeseen kuten käyttöjännitteiseen laitososaan.
Käyttöönottolupaa vastaanottaessa operaattori varmistuu siitä, että
työkohteen saa ottaa käyttöön. Palautuskytkennät saa aloittaa vasta, kun
työkohteen kaikilta työryhmiltä on saatu käyttöönottolupa.

21.2 TYÖN ALOITUSLUPA

Ennen työluvan antamista on työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan
ja työryhmän käytävä läpi työnvalmisteluluvan sisällön ja varmistuvat siitä, että työkohde on oikea. Lisäksi työryhmän pitää varmistua siitä, että
suunnitellut toimenpiteet jännitteettömyyden varmistamiseen kaikista
syöttösuunnista ja työmaadoitukset riittävät turvallisuustoimenpiteiksi.
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22 SÄHKÖNJAKELUVERKON MERKINNÄT

Sähkölaitteistojen turvallisen ja luotettavan käytön kannalta oleelliset laitetunnukset ja muut merkinnät, piirustukset, kaaviot ja ohjeet on pidettävä ajan tasalla ja niiden on oltava henkilöstön käytettävissä.
Sähkönjakeluverkostossa noudatetaan Verkostosuosituksia YJ 8:09
Tämä ohjeistus käsittelee pääsääntöisesti kiinteitä merkintöjä, jotka
tehdään verkonhaltijan vaatimusten mukaisesti pien- ja keskijänniteverkossa (0,4 kV – 45 kV).
Verkostosuositus YJ 7:06 ottaa kantaa 1000V verkostomerkintöihin.

22.1 SÄHKÖ- JA KYTKIASEMIEN VAIHEMERKINNÄT
JA LAITETUNNUKSET

Vaihemerkinnöissä sähkö-ja kytkinasemilla on käytössä kaksi eri merkintätapaa: L1, L2 ja L3 sekä R, S ja T. Näissä merkintä L1 ja R, L2 ja S sekä L3
ja T vastaavat aina toisiaan. Kytkinlaitoksilla ja dokumenteissa jokainen
laite on yksilöity laitetunnuksella.

Laitetunnus muodostuu yleensä seuraavanlaisista lohkoista:
• Lohko 1. Kytkinlaitostunnus (sisältää jänniteporrastunnuksen)
• Lohko 2. Kentän tai kennon tunnus
• Lohko 3. Kytkinlaitteen tunnus

Kytkinlaitoksilla tunnukset muodostetaan normaalisti ilman kytkinlaitoksen lyhennettä, eli lohkoista: jänniteporrastunnus, kentän tai kennon
tunnus sekä kytkinlaitteen tunnus.

Sujuva yhteydenpito on tärkeää operaattorin
ja kentällä työskentelevän henkilön välillä.
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22.2 KYTKINLAITOS- JA JÄNNITEPORRASTUNNUS

Kytkinlaitostunnuksen alkuosan muodostaa kytkinlaitoksen nimilyhenne,
joka on 110 kV kytkinlaitoksissa kolmi- tai nelikirjaiminen. Kytkinlaitostunnuksen jälkimmäisen osan muodostaa viereisen kuvan mukaiset jänniteporrastunnukset.

110kV  ken8ä  
Ylijännitesuojat  

Virtamuuntajat  

Ero=n  

Katkaisija  
Kytkemörakennus  

Päämuuntaja  

22.2.1 VAIHTOSÄHKÖLAITTEISTOT

Sähköaseman  liityntä    
kanta-‐  tai  alueverkkoon  

Nimellisjännite
UN / kV

Vanha tunnus järjestelmä

Uusi tunnus järjestelmä

110

3

AE

20

6

BJ

0,4

9

K

22.2.2 TASASÄHKÖLAITTEISTOT (AKUSTOT)

Tasasähköyhteyksillä käytetään yhteyskohtaisesti määriteltyjä tunnuksia.

22.3 KYTKINLAITOSTEN KENTÄN TAI KENNON TUNNUS

Kytkinlaitosten kentät ja kennot numeroidaan juoksevalla numerolla jänniteportaittain. Merkintä tehdään kaksinumeroisena numeroilla 01...99.
Duplexkytkinlaitoksilla voi saman lähdön kentillä olla sama numero, jolloin ne erotetaan toisistaan lisämerkeillä A ja B.
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22.4 KYTKINLAITTEEN TUNNUS

Laite

78

Vanha tunnus Uusi tunnus
järjestelmä
järjestelmä

Katkaisija ja erottava katkaisija

0

Q0 1)

Pääkisko1 -erotin tai vaunuerotin

1

Q1 2)

Pääkisko2 -erotin tai vaunuerotin

2

Q2 2)

Johtoerotin

3

Q3

Apukiskoerotin, neloserotin tai
ohituserotin sarjakondensaattorilla

4

Q4

Pääkisko3 -erotin tai vaunuerotin

5

Q5 2)

Kiskovälierotin tai
rengaskytkinlaitoksen välierotin

6

Q6

Jännitemuuntajaerotin, keinovikaerotin
tai muu erikoiserotin

7

Q7

Tähtipiste -erotin, ei maadoittava

8

Q8

Maadoituskytkin, ainoa
maadoituskytkin kentässä

9

Q9

Katkaisijan kiskonpuoleinen
maadoituskytkin, kun kentässä on
useita maadoituskytkimiä

91

Q91

Katkaisijan johdonpuoleinen
maadoituskytkin, kun kentässä
on useita maadoituskytkimiä

92

Q92

Johdon maadoituskytkin, kun kentässä
on useita maadoituskytkimiä

93

Q93

Tähtipistemaadoituskytkin

99

Q99

1) Tehoerottimen tunnus on Q0, jos samassa kennossa ei ole katkaisijaa.
2) Tarkoittaa katkaisijavaunun erotinasentoa.
Samassa kentässä olevat toiminnaltaan samanlaiset erottimet on numeroitu juoksevasti kokoojakiskosta lähtien (esim. Q11 ja Q12).
Kiskon maadoituskytkimet merkitään käyttämällä kenttä tai kennotunnisteena kiskon tunnisteita (W1, W2 jne.), esimerkiksi AE W1 Q9.
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22.5 LENTOMERKINNÄT

Yli 45 kV siirtoverkon linjoista ja viestiliikennemastojen haruksista suositellaan varoitettavan pylväisiin kiinnitettävin varoitusmerkinnöin kuvien
2A, 2B, 2C mukaisesti.

2A.

4-rengasta

2C.
4-rengasta

110 kV

3-rengasta

3-rengasta

20 kV
1-rengas

2-rengasta

2-rengasta

20 kV

400 kV
1-rengas

1-rengas

110 kV

3-rengasta
2-rengasta
4-rengasta
1-rengas

2B.

2-rengasta

4-rengasta

110 kV

1-rengas

3-rengasta

20 kV
3-rengasta

2-rengasta

4-rengasta

2-rengasta

2-rengasta

3-rengasta

4-rengasta

1-rengas
1-rengas

20 kV
3-rengasta

4-rengasta
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Helikopteria varoittavat selkeät merkinnät tulee tehdä ilmajohdon alapuolelle:
Merkintänauhojen leveys tulee olla n. 100 mm ja nauhojen välinen etäisyys n. 200 mm. Merkintä suositellaan tehtäväksi esim. keltaisesta alumiinisesta nauhasta tai kyltistä. Ylin nauha/merkki asennetaan jännitetyöalueen ulkopuolelle.
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23

TYÖKESKEYTYKSET

Järvi-Suomen Energian Käyttö-yksikkö on laatinut verkon käytön kytkentäsuunnitteluohjeen KPO 004_Käytön kytkentäsuunnittelu, jonka mukaan
verkon kytkentätoimenpiteet tulee tehdä.

23.1 KESKEYTYSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Vuorossa oleva operaattori on vastuussa verkolla tehtävistä kytkentätoimenpiteistä, joten kaikkiin kytkentöihin tulee saada lupa häneltä. Kaikista
työkeskeytyksistä tulee tehdä kirjallinen kytkentäsuunnitelma, poikkeuksena ovat viat, uusien johto-osien yksittäiset kytkennät ja pienjänniteverkon hallinta. Kytkentäsuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen suunnitelman
kytkennöistä/palautuskytkennöistä ja niihin liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä. Kytkentään liittyessä useita kytkentälaitteiden haltijoita on sovittava yhteisesti ohjelmasta ja kytkentöjen johtamisvastuista.
Kytkentäsuunnitelmaa laadittaessa on varmistettava, että kytkentäsuunnitelma soveltuu toteutushetken käyttötilanteeseen. Kytkentäsuunnitelmaa täydennetään turvallisuusilmoituksen tiedoilla. Kytkentäsuunnitelmassa on huomioitava että työkohde luotettavalla tavalla erotetaan/
päätyömaadoitetaan kaikista syöttösuunnista. Kytkentäsuunnitelmaa
laatiessa on huomioitava, ettei jännitetyömenetelmällä kytketä/eroteta
kuormallista tai liian pitkää verkon osaa. Valmiin 110 kV kytkentäsuunnitelman tarkastaa toinen asian tunteva henkilö.
Vaativissa pienjänniteverkonkytkennöissä tehdään kytkentäsuunnitelma. Tällaisia kytkentöjä ovat varavoimakoneen kytkentä ja rinnankäyvien
pienjänniteverkkojen kytkennät.
Sähkönjakelun keskeytyksistä lähetetään asiakkaille keskeytyskortit
postitse, sekä tekstiviestipalvelun tilanneille tekstiviesti. Keskeytyskortit
lähetetään viimeistään 5 arkipäivää ennen keskeytystä.
Pienjänniteverkon keskeytyksissä keskeytyskortit lähetetään tuotannonohjausjärjestelmän avulla siten, että urakoitsija tekee itse tarvitsemiinsa keskeytyksiin keskeytyskortit. Käyttö-yksikkö vastaa siitä että asiakkaat
saavat keskeytyskortit ajallaan. Kriittisten asiakkaiden osalta, kuten kaupat, liikekiinteistöt ja koulut, on urakoitsijan vastuulla sopia keskeytysten
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ajankohdat. Urakoitsijat voivat halutessaan sopia pienistä yksittäisistä pienjännitekeskeytyksistä suoraan asiakkaiden kanssa.
Keskijänniteverkon osalta, kun kytkentäsuunnitelmaan kuuluu yksi
ohjattava kytkinlaite, tekee urakoitsija kytkentäsuunnitelman käytöntukijärjestelmään ja lähettää keskeytyskortit asiakkaille. Muiden urakoitsijoiden osalta kytkentäsuunnitelman tekee Käyttö-yksikkö ja Käytöstä myös
lähetetään keskeytyskortit. Keskeytyksen koskiessa useampaa ohjattavaa
kytkinlaitetta kytkentäsuunnitelman tekee Käyttö-yksikkö.
Käyttö-yksikkö vahvistaa keskeytyksen ja lähettää kytkentäohjelman
urakoitsijalle ja muille asianomaisille. Käyttö-yksikkö tekee kytkentäsuunnitelman ja lähettää keskeytysilmoitukset asiakkaille vastaavan työnjohtajan yhteystiedoilla. Näissä tapauksissa urakoitsijan on toimitettava keskeytyspyyntö viimeistään 6 arkipäivää ennen keskeytystä Käyttö-yksikköön.
Otettaessa käyttöön uutta verkkoa urakoitsija/rakennuttaja toimittaa
käyttökeskukseen kartan käyttöönotettavasta verkosta.

23.2 ENNAKKOON SUUNNITTELEMATTOMAT KYTKENNÄT

Operaattori voi joutua tilanteeseen, jossa kytkentäsuunnitelmia ei ole, ja
toiminta vaatii nopeaa päätöksentekoa. Näissä tapauksissa operaattori
suunnittelee ja toteuttaa kytkennät erityistä huolellisuutta noudattaen.
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Kytkentöjen suunnittelu ja työn opastus

Työn toteuttaminen

Kytkentä tarpeen
esittäminen
käyttökeskukseen.

URAKOITSIJA
● Kytkentäohjelman vastaanotto.
● Työn toteutuksen suunnittelu.

Työsuorituksesta
vastaava henkilö

● Työkohteen riskien arviointi.
● Työturvallisuusilmoitus
yhdessä sähkölaitteiston
vastuuhenkilön kanssa.

Paikalliskytkijä

● Työaikaisen sähköturvallisuus 		
valvojan perehdytys.

Työnaikaisen sähkö
turvallisuuden valvoja

KÄYTTÖÄ VALVOVA HENKILÖ
Operaattori

Kytkentöjen palautus

Kytkentöjen toteuttaminen
kytkentäohjelman mukaisesti.

● Erotuskytkennät
● Kytkinlaitteiden lukitus ja merkintä
● Jännitteettömyyden toteaminen
● Maadoitukset
● Työalueen merkitseminen

Työn valmisteluluvan
vastaanotto
> työn toteutus

Maadoitusten,
lukitusten
ja merkintöjen
poisto

Käyttöönottolupa

Kytkentä- tai JT-työn
alustava hyväksyntä.

● Kytkentäsuunnitelman
tai jännitetyöilmoituksen teko.

Kytkentöjen toteuttaminen
ja valvonta.
Päätyömaadoitukset.

Työn valmisteluluvan
antaminen > työluvan
myöntäminen.

● Kytkentäohjelman jakelu.
Kytkentöjen palautus ja
keskeytysraportointi.

TYÖSUORITUKSESTA
VASTAAVA HENKILÖ

Työturvallisuusilmoituksen ja
paikallisopastuslomakkeen
tekeminen.

Sähköverkon
Käyttötilanne
normaali
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23.3 VARAVOIMAKONEEN KÄYTTÖ

Varavoimakonetta käytetään tyypillisimmillään sähkönjakelun ylläpitämiseen PJ-verkon puolella, kun esimerkiksi syöttävällä 20 kV verkolla on jakelukeskeytys. Joissain tilanteissa vastaavasti varavoimakoneella voidaan
tukea heikkoa varasyöttöyhteyttä.

Varavoimakoneen käyttöön liittyy normaalien sähköisten
vaarojen lisäksi seuraavat turvallisuutta heikentävät asiat:
• Kytkennät joudutaan tekemään työmaaolosuhteissa, jolloin
		 kaapelien vaurioitumisen riski on suuri
• Vikavirrat kasvavat rinnankäyttötilanteissa
• Rinnankäyttötilanteissa lauennut suojakytkin tai sammunut
		 varavoimakone ei automaattisesti tarkoita laitteiston jännit		 teettömyyttä
• Varavoimakoneen polttoainesäiliön myötä tulipalonriski on
		kohonnut
• Varavoimakoneen ääni heikentää normaalia kuuloon perus		 tuvaa havainnointia

Varavoimakoneen käytöllä halutaan välttää asiakkaille aiheutuvat
keskeytykset, joten lähes poikkeuksetta kytkennät kuuluvat jännitetyön
sääntöjen piiriin.
Varavoimakoneen kytkijällä tulee olla asianmukainen sähkötöissä vaadittava vaatetus suojaimineen. Valokaarivaraan lisäksi työskennellään
polttomoottorin ja tämän polttoaineen kanssa, joten vaatteiden tulenkestävyys korostuu entisestään.

23.4 TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN
KÄYTTÖTILANTEEN NOPEISSA MUUTOKSISSA

Kytkentätilanteen muutoksissa on kytkennänjohtajan tehtävä vaaranarviointi ja kiinnitettävä erityistä huomiota tiedonkulkuun, opastukseen ja
työskentelyalueen merkitsemiseen. Huomioon otettavia vaaratekijöitä
ovat muun muassa:
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• käyttötilanteen muuttamisen aiheuttama mahdollinen vaara työryhmille
• käyttötilanteen muuttuminen häiriöstä
• kytkentäkohteen ennenaikainen käyttöönotto
• kytkennän aikana kytkentäohjelmassa havaitun virheen korjaaminen
• kytkennän jatkaminen ennalta odottamattoman tapahtuman jälkeen
• muutokset suunniteltuihin töihin ja työalueisiin.

23.5 110 kV ALUEVERKON KYTKENTÄSUUNNITELMAN
LAATIMINEN

Alueverkon sekä sähköasemien osalta Käyttö-yksikkö tekee kytkentäsuunnitelman. 110 kV huolto- ja kunnossapitovastuussa oleva henkilö koordinoi keskeytyksiin liittyvää kokonaisuutta ja on kytkentäsuunnitelmien
ensisijainen tarkastaja.
Kytkentäsuunnitelmassa tulee huomioida erottimen käyttöä rajaavat
tekijät. Tavallisella erottimella saa avata vain kuormattoman/tyhjäkäyvän
päämuuntajan, apukiskoston tai alle 7 km pitkän 110 kV avojohdon. Erotinta voidaan käyttää yhteismitaltaan alle 50 km mittaisen säteittäisjohdon sulkemiseen.
Kytkentäsuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava mahdolliset rengasyhteydet suoraan 110 kV verkon kautta tai poikkeustilanteissa 20 kV
verkon vastasyöttöjen kautta. Rengasyhteyden avaamista ja sulkemista
erottimella on vältettävä, koska erottimen läpi kytkentähetkellä siirtyvää
tehoa on vaikea arvioida suunnittelussa ja todeta ennen toteutusta.
Erottavaa katkaisijaa voidaan pitää auki ilman aikarajoitusta. Pääkiskojen
jännitemuuntajien erottimet pidetään normaalisti kiinni. Suojauksen toiminta on selvitettävä, jos erotin joudutaan avaamaan. Pääkiskoa ei saa kytkeä
käyttöjännitteettömäksi tai käyttöjännitteiseksi erottimella, vaan kytkentä
tehdään katkaisijalla. Tavallisella erottimella voidaan avata tyhjäkäyvä päämuuntaja, apukiskosto tai alle 7 km pitkä 110 kV avojohto. Erotinta voidaan
käyttää sulkemiseen, kun säteisjohdolla ei ylitetä 50 km pituutta.
Rengasyhteyden avaamista ja sulkemista erottimella on vältettävä, koska
erottimen läpi kytkentähetkellä siirtyvää tehoa on vaikea arvioida suunnittelussa ja todeta ennen toteutusta. Mikäli suunnittelussa päädytään rengasyhteyden kytkentään erottimella, on suunnittelussa pystyttävä riittävän
tarkasti arvioimaan erottimen läpi kytkentähetkellä kulkeva virta.
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23.6 KANTAVERKKOYHTIÖN TEKEMÄT KYTKENTÄOHJELMAT

Fingrid laatii yhdessä Järvi-Suomen Energian kanssa erilliset kytkentäohjelmat, jotka sovitetaan yhteistyössä keskenään toimiviksi. Kytkentäohjelma
laaditaan pääsääntöisesti erikseen aloitus- ja palautuskytkennöille.
Järvi-Suomen Energia on velvollinen toimittamaan seuraavan vuoden
alueverkon keskeytystarpeet kuluvan vuoden marraskuun aikana. Kerättyjen tarpeiden perusteella Fingrid tekee alustavan aikataulutuksen ja esittelee sen Järvi-Suomen Energialle tammikuun loppuun mennessä.
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TYÖMAADOITUKSET

Työmaadoittamisella estetään vaarallisen jännitteen syntyminen työkohteeseen esimerkiksi ihmisen tai laitteen virheellisen toiminnan takia.
Työmaadoituksessa virtapiirin kaikki osat yhdistetään työn ajaksi maahan
ja toisiinsa. Työmaadoitettavan laitteiston osan jännitteettömyys on varmistettava ennen työmaadoitusta luotettavalla tavalla. Laitteiston osaan,
joka on erotettu käyttöjännitteestä, tulee ennen työmaadoittamista suhtautua kuin jännitteiseen osaan. Työmaadoitus tehdään, kun työskentelyn kohteena on suurjännitelaitteisto, avojohdin pienjännitelaitteisto ja
nimellisvirraltaan yli 1000 A jakokeskuksille.

kuitenkin kielletty mahdollisen virhetoiminnon takia.
Ennen käyttöjännitteettömyyden toteamista on varmistettava toteamisvälineen soveltuvuus kyseisellä jänniteportaalla.

24.2 PÄÄTYÖMAADOITUKSET
24.1 KÄYTTÖJÄNNITTEETTÖMYYDEN VARMISTAMINEN
TYÖMAADOITTAESSA

Aina juuri työmaadoituksen kytkemistä varmistetaan siitä, että työmaadoitettavassa laitososassa ei ole käyttöjännitettä. Käyttöjännitteettömyys
todetaan kaikista työmaadoitettavista vaiheista. Käyttöjännitteettömyyden varmistamiseen käytetään kyseiseen tarkoitukseen soveltuvia koettimia tai kaukototeajia.
käytettävien kaukototeajien on oltava hyväksyttyjä, huollettuja ja luetettavaksi havaittuja. Kaukototeajat ovat hyväksyttyjä vain sähköasematöissä. Kaukototeajien käyttö keskijännitteellä avosisäkytkinlaitoksissa on
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Päätyömaadoitus tehdään aina, kun työskennellään työtä varten erotetussa laitteistossa tai kun työalue ulottuu erotetun laitteiston välittömään
läheisyyteen. Päätyömaadoituksen tarkoitus on estää käyttöjännitteen
pääsy työkohteeseen kaikilta suunnilta kaikissa tilanteissa. Jos haarajohto
erotetaan runkojohdosta irrottamalla johtimet, on erotettu verkon osa
päätyömaadoitettava kaikista suunnista.
Päätyömaadoitukset ovat verkkoyhtiön vastuulla, ja ne merkitään aina
käytöntukijärjestelmään.
Päätyömaadoitus mitoitetaan siten, että se kestää työkohteessa esiintyvät oiko- ja maasulkuvirrat. Operaattori vastaa päätyömaadoituksen
suunnittelusta. Päätyömaadoittaminen on toteutettava niin, ettei ylivir-
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tasuojan toimiminen tai kytkinlaitteen avautuminen tee sitä tehottomaksi. Eli kiinniohjattujen kytkinlaitteiden kiinnipysyminen on varmistettava
lukituksin. (kun maadoittaminen tapahtuu katkaisijan ja tai erottimen
kautta).
Ennen työmaadoittamista todetaan, ettei kohteessa ole käyttöjännitettä missään vaiheessa. Jännitteettömyys todetaan tarkoitukseen soveltuvalla koettimella, jonka toimintakunto testataan välittömästi ennen
käyttöä ja käytön jälkeen. Toimintakunto testataan, jos mahdollista, koettimelle soveltuvasta käyttöjännitteisistä osista. Huomioitava on, että
vaikka jännitteenkoettimella todetaan jännitteettömyys, voi kohteessa
olla hengenvaarallinen latausjännite.
Kun päätyömaadoitus tapahtuu siirrettävillä työmaadoitusvälineillä,
kytketään ne ensin maadoituspisteeseen ja sitten vasta maadoitettaviin
osiin. Ennen maadoittamista varmistetaan silmämääräisesti se, että maadoitusvälineet ovat ehjät. Asennusvaiheessa on varmistuttava siitä, ettei
mikään vartalonosa ulotu jännitetyöalueelle. Työmaadoitusvälineiden
luotettava kiinnipysyminen on varmistettava huolellisella liittimien kiristämisellä. Talviolosuhteissa on huomioitava, ettei liittimien ja johtimien
väliin jää lunta tai jäätä.
Siirrettävää työmaadoituselektrodia käytettäessä tulee elektrodi upottaa vähintään 0,8 m syvyyteen. Maaliitintä ei saa kytkeä ukkosköyteen
eikä maalattuun rakenteeseen.

24.2.1 MAADOITTAMINEN SÄHKÖASEMILLA

Sähköasemilla päätyömaadoituksen tulee sijaita erottavan katkaisijan jännitteettömän navan ja työkohteen välissä. Muuntajaa maadoitettaessa päätyömaadoitukset on tehtävä myös toisiopuolelle. Mikäli sähköasemalla on
useampi päämuuntaja, ja työ kohdistuu toiseen päämuuntajaan, on eroon
kytketyn päämuuntajan tähtipisteeseen kytkettävä päätyömaadoitus.
Useamman päämuuntajan asemilla voi häiriön seurauksena syntyvä
vikavirta aiheuttaa yhteiseen tähtipistekuristimeen jännitteen. Tällöin
muuntajaan liittyvissä töissä on eroon kytkettävän muuntajan tähtipisteeseen kytkettävä päätyömaadoitus. Kun sähköasemalla on vain yksi
päämuuntaja, ei päätyömaadoittamista vaadita.
Latausjännitteen vaarat on arvioitava aina erikseen.
Päätyömaadoittaminen on tehtävä siten, ettei ylivirtasuojan toimiminen tai kytkinlaitteen avautuminen tee päätyömaadoitusta tehottomak-
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si. Päätyömaadoittamisen takia kiinniohjattujen kytkinlaitteiden kiinni
pysyminen on varmistettava. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa
työmaadoittaminen joudutaan tekemään katkaisijan läpi. Päätyömaadoittaminen voidaan tehdä myös siirrettävillä päätyömaadoitusvälineillä.
Siirrettävien päätyömaadoitusten kiinnityspaikkojen pitää olla oikosulkuvirtakestoisia ja käytettäville välineille soveltuvia. Maaliittimen kiinnityspaikaksi suositellaan rakennettua maapistettä. Maaliitintä ei saa kytkeä ukkosköyteen eikä maalattuun rakenteeseen. Jotta päätyömaadoitus
voidaan kytkeä voimajohtopylväälle, on pylväällä oltava perusmaadoitus,
ja metalliorren on oltava yhdistetty maadoitusjohtimella ukkosköysiin.
Sähköasemalla mitoittavat oikosulkuvirta-arvot on merkitty maadoituslaitteiden säilytystelineen viereen kiinnitettyyn kilpeen.
			
24.3 LISÄTYÖMAADOITUKSET

Lisätyömaadoituksilla poistetaan vaaralliset latausjännitteet ja lisäksi ne
pienentävät ilmastollisia ja johtimien keskinäisistä kosketuksista aiheutuvia vaaratekijöitä. Työn suorituksesta vastaava henkilö vastaa koko työmaan lisätyömaadoittamistarpeen selvittämisestä/suunnittelusta sekä
välineiden kytkemisestä, valvonnasta ja poistamisesta. Vastaavasti työkohteessa työaikaisen sähköturvallisuuden valvoja vastaa lisätyömaadoittamisen toteutuksesta suunnitelman mukaan.
Lisätyömaadoitus suunnitellaan lähelle työkohdetta niin, että vähintään yksi latausjännitteen poistava työmaadoitus on oltava nähtävissä
työkohteessa. Ennen lisätyömaadoittamista on aina varmistettava työkohteen jännitteettömyys. Lisätyömaadoitusvälineet täytyy olla vähintään poikkipinnaltaan 16mm2 kuparia ja voimajohtotyökohteissa 25mm2
kuparia. Risteävän ja käyttöjännitteisien suurjännitejohdon ja työkohteen
väliin on kytkettävä lisätyömaadoitus, jos työkohde on enintään 1 km
etäisyydellä risteämästä. Risteämä kohdassa työskenneltäessä lisätyömaadoitus on kytkettävä pylväille risteämäkohdan molemmille puolille.
Lisätyömaadoitukset ovat urakoitsijan vastuulla, ja ne merkitään aina
käytöntukijärjestelmään.
Mikäli työkohteessa joudutaan johtimia katkaisemaan, tulee estää
vaarallisten jännite-erojen syntyminen johtimien välille. Tämä estetään
yhdistämällä/työmaadoittamalla johtimet työkohteessa.
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24.3.1 LISÄTYÖMAADOITTAMINEN VOIMAJOHDOILLA

Pääsääntönä jokaisessa voimajohtotyössä on, että kytketään vähintään
kaksi kappaletta vaarallisen latausjännitteen poistavia työmaadoituksia.
Tällöin on varauduttu siihen, että yhden lisätyömaadoitusvälineen irtoaminen tai rikkoutuminen ei aiheuta sähkötapaturmaa työkohteessa.
Vaarallisen latausjännitteen poistavat lisätyömaadoitukset kytketään eri
osajohtimiin, jos mahdollista. Ne saavat olla korkeintaan yhden kilometrin
etäisyydellä työkohteesta. Tällainen lisätyömaadoitus voidaan sähköturvallisuuden takia aina kytkeä myös työkohteena olevalle pylväälle.
Lisätyömaadoituksen etäisyys työkohteesta ei saa olla yli 0,5 kilometriä, jos työkohteesta katsottuna vähintään yhdellä lataavalla syöttösuunnalla työmaadoitus on yli yhden kilometrin päässä. Kun työskennellään
110 kV voimajohdolla, jolla on yhdensuuntainen osuus toisen käyttöjännitteisen 110 kV voimajohdon kanssa, on myös johtojen erkanemiskohdan ja työkohteen väliin kytkettävä lisätyömaadoitus. Tämä erityisvaatimus koskee työskentelyä erkanemiskohdassa ja siitä korkeintaan yhden
kilometrin etäisyydellä rinnakkaisten johtojen erkaantuvalla osuudella.
Risteävän käyttöjännitteisen suurjännitejohdon ja työkohteen väliin on
kytkettävä lisätyömaadoitus, jos työkohde on enintään yhden kilometrin
etäisyydellä risteämästä. Mikäli työskennellään risteämäkohdassa ja työ
kohdistuu virtajohtimeen tai johtopyörillä olevaan ukkosjohtimeen tai
työssä on pylvään kaatumisen vaara, on lisätyömaadoituksia kytkettävä
pylväille risteämän molemmin puolin.
Johtopyörät eivät yleisesti pura latausjännitteitä. Sen sijaan maadoittava johtopyörä on johtopyörä, joka on suunniteltu poistamaan latausjännitteet. Pelkkä metallinen rakenne ei tee johtopyörästä maadoittavaa.
Työmaadoittamistarvetta selvitettäessä on kaikkia muita kuin maadoittavia johtopyöriä pidettävä eristävinä. Maadoittava johtopyörä voi oikein
asennettuna toimia yhtenä lisätyömaadoitusvälineenä.
Lisätyömaadoittamisen suunnittelussa on otettava huomioon, että
virtajohtimien välisiteet saattavat sisältää eristysosan. Tällöin kaikki osajohtimet on lisätyömaadoitettava erikseen, ellei osajohtimia ole kytketty
kannatuspidikkeellä yhteen työn alla olevalla tai viereisellä pylväällä.
On otettava huomioon, että myös ei-maadoittavilla johtopyörillä olevissa ukkos- ja vetoköysissä on yleensä vaarallinen latausjännite. Lisätyömaadoitusvälineen johdinpoikkipinnan pitää voimajohtotyökohteissa olla
vähintään 25 mm2.
Paljaiden ilmajohtojen ja johtimien lisätyömaadoittamisessa hyväksytään yhden vaiheen työmaadoittaminen, jos työssä ei mennä muiden
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vaiheiden jännitetyöalueelle. Työmaadoituksia ei työryhmä saa poistaa
ilman operaattorin lupaa.
Kannatuspidikkeelle asennettu ukkosjohdin ja sen sähköisesti luotettava
liitos maadoitusjärjestelmään rinnastetaan kytkettyyn lisätyömaadoitukseen.
On huomattava, että erilaisilla työjärjestelyillä voidaan merkittävästi
vaikuttaa täydentävien lisätyömaadoitusvälineiden lukumäärään.

24.3.2 LISÄTYÖMAADOITTAMINEN SÄHKÖASEMILLA

Sähköasemilla lisätyömaadoitus tehdään vähintään 35mm2 lisämaadoitusvälineillä. Lisätyömaadoitusta on käytettävä, mikäli etäisyys päätyömaadoituksesta työkohteeseen on yli 50 m eikä työkohde ole kytkettyjen
työmaadoitusten välissä. Päämuuntajan kannella työskenneltäessä on
päämaadoituksen lisäksi tehtävä lisätyömaadoitus.
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Verkostoasentaja maadoittamassa
työkohdetta.

24.4 APUTYÖMAADOITUKSET

Aputyömaadoittamisella estetään epämiellyttävien kosketusjännitteiden
syntymistä. Aputyömaadoitus tehdään aina lisätyömaadoituksen jälkeen.
Työnsuorituksesta vastaava henkilö huolehtii siitä, että aputyömaadoitukset tulee poistaa ennen käyttöjännitteen kytkemistä.

24.5 TYÖKONEMAADOITUKSET

Työkoneet tulee maadoittaa maasulkuvirran kestävällä välineellä, kun
työkoneen osa voi ulottua jännitetyöalueelle. Työkonemaadoituksen toteutuksesta sovitaan turvallisuusilmoituksessa.
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25

LATAUSJÄNNITTEEN VAARA

Latausjännite ja sen aiheuttama virta on hengenvaarallinen aina virtajohtimessa, pitkässä metallisessa vetoköydessä sekä vetopyörillä olevassa
ukkosjohtimessa, kun siihen ei ole kytketty työmaadoitusta työkohteessa.
Työn suunnittelussa on huomioitava latausjännite. Sen suuruus vaihtelee
hetkellisen käyttötilanteen mukaan, ja se voi olla jopa yli 20 kV.
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TASOITUSVIRRAT
POIKKEUSKYTKENNÖISSÄ

Tasoitusvirtoja syntyy keskijänniteverkkoon, kun suurjänniteverkkoon muodostuu rengas sähköasemien keskijänniteverkkojen vastasyöttöjen kautta.
Varsinkin taajamassa, jossa keskijänniteverkko on kaapeloitu poikkipinnaltaan suurilla kaapeleilla, tasoitusvirtojen syntyminen on mahdollista.
Tasoitusvirrat tulee huomioida käytettäessä erottimia, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi kuormallisina. Jotta erottimen käyttö olisi mahdollista,
tulee keskijänniteverkkoon muodostaa riittävän vahva rinnakkainen vastasyöttö, jota kautta tasoitusvirrat kulkevat.
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JÄLLEENKYTKENTÖJEN
ESTÄMINEN

Pika- ja aikajälleenkytkennät voidaan estää työturvallisuuden parantamiseksi tai omaisuuteen liittyvän riskin vähentämiseksi. Niiden poisottamisen periaatteista sovitaan vaaran arvioinnin perusteella yhteistyössä
palvelutoimittajan ja käyttökeskuksen kanssa.
Sovitut asiat kirjataan turvallisuusilmoitukseen. Siihen merkitään myös
puhelinnumerot, joilla saadaan nopeasti ja luotettavasti yhteys työryhmän ja kytkennänjohtajan välille.
Jälleenkytkentöjen estoa sovittaessa on otettava huomioon, että sillä
ei turhaan vaaranneta käyttövarmuutta. Työkohteen vaaran arvioinnissa
on otettava huomioon, että jälleenkytkentöjen estämisestä huolimatta
kohteessa on käyttöjännite. Jälleenkytkentöjen pois kytkeminen estää
vain käyttöjännitteen uudelleen kytkeytymisen.

Jälleenkytkentöjen estämistä voidaan sopia esimerkiksi
seuraavien töiden yhteydessä:
• jää- ja huurrekuormien pudottaminen johtimista
• johtoalueen reunavyöhykkeen käsittely helikopterisahauksella
• muut jännitetyöt tai niiden luonteiset työt voimajohdoilla
• vaarallisen pitkien puiden kaato sähkölaitteistojen läheisyy		dessä
• 110 kV erottimen tai maadoituskytkimen huolto käyttöjännit		teisenä
• harusten korroosiovaurioiden korjaus
• nostoja paalutustyöt voimajohtojen välittömässä läheisyydessä
• kun lähellä sijaitseva käyttöjännitteinen johto voi aiheuttaa
		vaaraa
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Työkohteen yhdyshenkilö sopii päivittäin jälleenkytkentöjen poisottamisesta voidaan sopia kytkemisistä ja palauttamisista kytkennänjohtajan kanssa.
Jälleenkytkennät estetään vain todellisen tarpeen ajaksi. Jos johdon laukeaminen on johtunut työryhmästä, pitää sen soittaa heti kytkennänjohtajalle.
Kun jälleenkytkennät on estetty ja johto laukeaa, ottaa kytkennänjohtaja
välittömästi yhteyttä työryhmään ja sopii turvallisuuden varmistavista jatkotoimista. Johtoon ei saa kytkeä käyttöjännitettä ennen kuin työryhmään
on saatu yhteys.
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KOMPENSOINTILAITTEISIIN
KOHDISTUVAT KYTKENNÄT

Jakeluverkon kaapeloinnin lisääntymisen myötä jakeluverkkomme maasulkuvirrat kasvavat niin suuriksi, että ne vaativat toimenpiteitä. Jakeluverkon hajautettu kompensointi eri muodoissaan tulee lisääntymään.
Hajautetulla kompensoinnilla pystymme alentamaan maasulkuvirtoja
sekä kaapelien tuottamaa kapasitiivistä loistehoa. Jatkossa kompensointilaitteiden käyttöön ja säätämiseen liittyvät kytkennät tulevat osaksi sähköverkon käyttöä.
Hajautetun kompensoinnin laitteistot tullaan vastaisuudessa toteuttamaan kuristinlaitteilla, joissa ei ole jakelumuuntajakäämiä. Näin ei laitteiden säätämisestä, eikä edes niiden vaurioitumisesta aiheudu asiakkaille
pysyvää keskeytystä.
Kuristinlaitteet on varustettu kannelle sijoitetulla väliottokytkimellä,
jota ei pysty eikä saa käyttää jännitteisenä. Kuristimen säätäminen on
rinnastettavissa jakelumuuntajan väliottokytkimen säätämiseen ja edellyttää siis erottamista, jännitteettömyyden toteamista ja maadoittamista.
Kuristimen verkosta irrottaminen tulee suorittaa kammiollisella erottimella, jotta varmistetaan induktiivisen virran turvallinen katkaisu. Kytkijällä tulee luonnollisesti olla tarvittava koulutus sekä sähkötöissä vaadittava vaatetus suojaimineen.
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TYÖSKENTELY PALJAIDEN
JÄNNITTEISTEN OSIEN
LÄHEISYYDESSÄ

Rakennuttamisen ja kunnossapitotöiden suunnittelussa on huomioitava se, että jokaisessa työvaiheessa työskentely tapahtuu turvallisen
etäisyyden päässä jännitteisistä osista. Suunniteltaessa on huomioitava
työskentely etäisyyksien määritellyssä mm. työtehtävät/menetelmät ja
niissä tarvittavat työkoneet/välineet sekä työntekijöiden ammattitaito ja
kokemus sähköalalla. Töiden suunnittelussa on myös varattava riittävästi
aikaa paikallisopastukselle. Paikallisopastuksessa selvitetään mm. sovitut
työalueet ja turvallisuutta vaarantavat jännitteiset osat. Opastuksessa on
korostettava, että jos työ laajenee sallitun alueen ulkopuolelle, on työ
suunniteltava uudestaan. Turvallisuusilmoituksessa määritellään paikallisopastuksen antaja.
Työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä, tulee turvallisuuden varmistamiseksi säilyttää määritetyt vähimmäisetäisyydet jännitteisiin osiin. Jos vain osa laitteistosta on tehty jännitteettömäksi tai jännitteiseksi, on jännitteiset ja jännitteettömät osat merkittävä selvästi. Mikäli
työtä ei voida suorittaa alittamatta vähimmäisetäisyyttä etäisyyttä, tulee
jännitteiset osat suojata työskentelyn ajaksi tilapäisillä suojilla.

29.1 TYÖSKENTELY 110 kV LINJAN LÄHEISYYDESSÄ

Ammattihenkilön työskennellessä 110 kV avojohdon läheisyydessä ei
työskentelyalue saa alittaa seuraavia vähimmäisetäisyyksiä, jotka ovat sivulla 1,5m ja alla 1,2m.
Työskenneltäessä liikkuvalla tai siirrettävällä koneella avojohdon läheisyydessä ei mikään osa taakka mukaan luettuna saa alittaa seuraavia vähimmäisetäisyyksiä, jotka ovat sivulla 5,0m ja alla 3,0m.
Mikäli työtä ei voida suorittaa alittamatta edellä mainittuja vähimmäisetäisyyksiä voidaan verkonhaltijan luvalla ja sähköalan ammattihenkilön
jatkuvassa valvonnassa käyttää seuraavia vähimmäisetäisyyksiä sivulla
1,5m ja alla 1,2m.
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Työskennellessä ammattihenkilön valvonnassa jännitteisessä kytkinlaitoksessa liikkuvalla tai siirrettävällä laitteella ei mikään laitteen osa myöskään taakka saa alittaa taulukon 5 vähimmäisetäisyyksiä:
Taulukko 5

UN / kV

Vähimmäisetäisyys / m
Sivulla työskentely

Alla työskentely

≤1

0,5

0,5

20

1,5

1,0

110

1,5

1,2

400

3,5

3,5

29.3 TYÖSKENTELY JÄNNITTEISEN 20 kV
LINJAN LÄHEISYYDESSÄ
29.2 TYÖSKENTELY KYTKINLAITOKSISSA

Jännitteisessä kytkinlaitoksessa työskentelevä ammattihenkilö tai hänen valvoma työntekijä ei saa alittaa seuraavia taulukon 4 vähimmäisetäisyyksiä:
Taulukko 4
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UN / kV

Vähimmäisetäisyys / m (sivulla ja alla)

≤1

0,20

20

0,40

110

1,0

400

2,5

Ammattihenkilön työskennellessä 20 kV avojohdon läheisyydessä ei työskentelyalue saa alittaa seuraavia vähimmäisetäisyyksiä, jotka ovat sivulla
1,5m ja alla 1,0m.
Työskenneltäessä liikkuvalla tai liikuteltavalla koneella avojohdon läheisyydessä ei mikään osa taakka mukaan luettuna saa alittaa seuraavia
vähimmäisetäisyyksiä, jotka ovat sivulla 3,0m ja alla 2,0m.
Mikäli työtä ei voida suorittaa alittamatta edellä mainittuja vähimmäisetäisyyksiä, voidaan verkonhaltijan luvalla ja sähköalan ammattihenkilön jatkuvassa valvonnassa käyttää seuraavia vähimmäisetäisyyksiä sivulla
1,5m ja alla 1,0m.

103

20 kV JÄNNITETYÖT

29.4 TYÖSKENTELY JÄNNITTEISEN
RIIPPUKAAPELIN LÄHEISYYDESSÄ

30

Työskenneltäessä liikkuvalla tai liikuteltavalla koneella riippukaapelin läheisyydessä ei mikään osa kuorma mukaan luettuna saa alittaa taulukossa 6 esitettyjä vähimmäisetäisyyksiä.

Jännitetöissä noudatetaan Järvi-Suomen Energian Käyttö-yksikön pysyväisohjetta KPO_003 Jännitetyöstä ilmoittaminen. Jännitetyöilmoitus
tehdään Lyyti-lomakkeen kautta.
Kytkentä- ja jännitetyölupa annetaan aina käyttökeskuksesta, vuorossa olevan operaattorin toimesta. Operaattori toimii käyttöä valvovana henkilönä.
Urakoitsija noudattaa työssään yleisiä jännitetyöohjeita ja määräyksiä. Lisäksi urakoitsija huolehtii että, jännitetöitä tekevillä työryhmillä on
riittävä koulutus, ammattitaito ja käytössään tarvittavat työ- ja suojavälineet. Ennen jännitetyöhön alkamista pitää varmistua työhön liittyvistä
riskeistä (riskiarvio) sekä arvioida saadut hyödyt.
Kaikkien jännitetöiden perusedellytyksenä on, että työn kohteena olevan osan tai sen lähellä olevien muiden paljaiden osien jännitteettömäksi
tekemiseen liittyisi suurta haittaa eivätkä tällaiset osat ole kohtuullisin
keinoin erotettavissa työskentely alueesta luotettavalla tilapäisellä eristyksellä tai suojuksella.
Jännitetyön tekijällä on oltava kyseiseen työhön riittävä ammattitaito
ja erikoiskoulutus.
Jännitetyössä on käytettävät työmenetelmän edellyttämiä turvallisuustoimenpiteitä sekä työ- ja suojeluvälineitä, joita koskevat yleiset vaatimukset on esitetty SFS 6002 standardin kohdassa 6.3.
Päätöksen tekeminen siitä, onko työ tehtävä jännitetyönä, edellyttää
työsuorituksesta vastaava henkilön analysointia tilanteesta. Tällöin suositellaan myös kyseisen työn suorittamiseen tarkoitetun JT-ryhmän kuulemista.
Samankaltaisissa toistuvissa tehtävissä työmääräykset ja valvontatehtävään nimeämiset voidaan hoitaa myös riittävän yksityiskohtaisella pysyväismääräyksellä.
Jännitetyötä ei saa tehdä räjähdysvaarallisessa tilassa eikä sateessa.
Jännitetyötä ei saa myöskään tehdä silloin, kun olosuhteet työkohteessa
(esim. kosteus, myrsky tai liian alhainen lämpötila) vaarantavat turvallisen
työskentelyn.
Urakoitsija laatii jännitetyön ennakkoilmoituksen, joka toimitetaan täytettynä ohjeistuksen mukaisesti.
Käyttökeskuksen operaattori analysoi ilmoituksen sisällön ja on yhteydessä urakoitsijan edustajaan.

Taulukko 6

UN / kV

Vähimmäisetäisyys / m

≤1

0,50

>1-45

1,5

29.5 TYÖSKENTELY JÄNNITTEISEN
ILMAJOHDON YLÄPUOLELLA

Verkonhaltija voi myöntää luvan lyhytaikaiseen työskentelyyn jännitteisin
ilmajohdon yläpuolella liikkuvalla tai liikuteltavalla laitteella. Mikäli kyseessä on avojohto, tulee työskentelyä valvoa sähköalan ammattihenkilö.
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31

KYTKENNÄT KESKI- JA
SUURJÄNNITEVERKOSSA

Käyttökeskus vastaa sähköverkon turvallisesta käytöstä 24/7. Turvallisuuden peruspilareita on mm. reaaliaikainen kytkentätilanne. Käyttö valvova
henkilö on vastuussa verkolla tehtävistä käyttötoimenpiteistä.
Sähkötyöturvallisuusmääräykset edellyttävät saumatonta yhteistyötä
ja kommunikointia kaikkien osapuolten kesken. Asiaa painotetaan mm.
”Sätky”-koulutuksissa.
Kaikki käyttötoimenpiteet tulee olla käyttökeskuksen tiedossa. Kytkentälupa annetaan aina käyttökeskuksesta, vuorossa olevan operaattorin
toimesta. Vuorossa oleva operaattori toimii käyttöä valvovana henkilönä.
Suurhäiriötilanteessa operaattoreita voi olla useita. Vastuut on jaettu
alueellisesti. Vastuuhenkilöistä tiedotetaan aina tilanteen mukaan.
Poikkeamat käsitellään aina vakavana sähkötyöturvallisuusmääräysten
rikkomuksena.

31.1 PAIKALLISKYTKENNÄT

Paikalliskytkijän tulee tutustua ennakkoon kytkentäpäätökseen ja kytkentäohjelmaan. Ennen kytkentää paikalliskytkijän on tutustuttava myös
kytkennän kohteena olevaan laitteistoon ja tarvittaessa pyydettävä tarkennuksia sekä selvennyksiä operaattorilta. Mikäli paikalliskytkijä ei ole
saanut ennakkoon kytkentäohjelmaa, pitää kytkennänjohtajan ja paikalliskytkijän käydä kytkentäohjelma läpi ennen toteutuksen alkua.

Paikalliskytkijä voi kytkennän sujuvuuden varmistamiseksi
turvallisuuden niin salliessa:
• ennakkoon kiinnittää siirrettävien työmaadoitusvälineiden maaliittimet
• tarkastaa kytkinlaitteiden ja kiskojen kunnon silmämääräisesti 		
		 ennen kytkentää
• ennakkoon lukita ja merkitä kytkentäohjelmassa mainitut 		
		 kytkinlaitteet, joiden tilaa ei kytkennässä muuteta
• tarvittaessa rajata työalueen ennen tai jälkeen kytkennän
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31.2 PAIKALLISKYTKENNÄN TOTEUTUS

Kytkentäohjelmassa havaittu virhe tai puute on korjattava yhdessä kytkentään osallistuvien kanssa. Mikäli paikalliskytkijä epäilee tai huomaa
jotakin, mikä saattaa estää kytkennän toteutuksen tai jatkamisen, on
hänen ilmoitettava asiasta operaattorille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
henkilövaara, laitevaurio tai laitteen vajaatoiminta. Jatkotoimenpiteistä
on sovittava operaattorin kanssa.
Paikalliskytkennöissä tulee lisäksi ottaa huomioon seuraavaa:
• Paikalliskytkijä varmistaa kytkinlaitteen oikean toiminnan.
• Tehty toimenpide yliviivataan kytkentäohjelmassa.
• Kytkijän tulee harkita tehtävän käyttötoimenpiteen vaikutusta.
• Kytkijä ja kytkijän apulainen ovat mahdollisuuksien mukaan
		 sellaisissa paikoissa kytkentäalueella, että virheellinen tai 		
		 epäonnistunut ohjaus ei aiheuta ylimääräistä turvallisuusriskiä.
• Kauko-ohjauksissa kytkijät poistuvat ohjattavan laitteen 		
		 välittömästä läheisyydestä. Avosisäkytkinlaitoksissa suositel		 laan poistumista kytkinlaitostilasta.
• Käyttöjännitteisen erottimen koskettimen vaajatoiminnan
		 korjaus eristinsauvalla vaatii jännitetyömenettelyn.
• Kaasueristeisessä kytkinlaitoksessa kytkinlaitteen tila tulee
		 todeta mekaanisesta asennonosoittimesta.
• Erottavan katkaisijan tila todetaan luotettavasta mekaanisesta
		 asennonosoittimesta.
• Kytkinlaitteen lukitseminen ja merkitseminen pyritään teke		 mään välittömästi kytkinlaitteen ohjauksen jälkeen. Kytkinlait		 teiden on oltava lukittuina ja merkittyinä ennen työnvalmiste		 luluvan antamista.
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31.3 JÄLKIVALVOTTU PAIKALLISKYTKENTÄ

Tarkoittaa paikalliskytkentää, missä tekee soveltuvat erottamiseen liittyvät kauko-ohjaukset etukäteen ennen paikalliskytkijän saapumista
kytkinlaitokselle. Ennen kytkinlaitoksen ensimmäisen päätyömaadoituksen kytkemistä paikalliskytkijän on tultava sinne varmistamaan tehtyjen
kauko-ohjausten sarjan toteutuminen. Tämän jälkeen toimitaan kuten
normaalissa paikalliskytkennässä. Ellei päätyömaadoituksia kytketä, kytkinlaitteiden tilat on varmistettava ennen työnvalmistelulupaa.

31.4 SÄHKÖASEMIEN PAIKALLISKYTKENNÄT

Paikalliskytkennän turvallinen toteutus ja tarvittavien kytkijöiden määrä
on ennakkoon suunniteltava ja tarvittaessa sovittava käyttökeskuksen
kanssa.
Paikalliskytkijä ilmoittautuu operaattorille saavuttuaan sähköasemalle.
Puhelun yhteydessä sovitaan valmistelevista toimenpiteistä ja kytkennän
aloittamisen ajankohdasta. Ennen kytkennän aloitusta operaattori ottaa
yhteyden paikalliskytkijään ja varmistaa, että kytkennän kohteena olevassa sähköasemalla ei ole muita henkilöitä. Kytkijät huolehtivat, että muut
poistuvat kytkentäalueelta kytkentöjen ajaksi.
Kahden kytkijän käyttöä suositellaan, kun siirrettäviä päätyömaadoitusvälineitä joudutaan kytkemään hankaliin paikkoihin. Paikalliskytkijä
tekee paikalliskytkennät operaattorin johdolla ja pyynnöstä. Kytkentätoimenpiteitä suoritettaessa on mahdollisuuksien mukaan pidettävä jatkuvaa yhteyttä kytkijän ja operaattorin välillä.
Sähköasemalla kytkentää toteutettaessa tehdään lukitus ja merkinnät
ohjainkohtaisesti. Kytkentäohjelmaan kirjattu lappu ja lukitus tarkoittavat
myös kauko-ohjauksen paikallista estoa ja lukituksen poisto-ohjaimen palauttamista kauko-ohjausasentoon, ellei muuta ole mainittu.
Kytkijän ei tarvitse merkitä kieltokilpiin nimeä ja päivämäärää lyhytaikaisissa töissä ilman erillistä pyyntöä. Aidatun sähköaseman sisällä
toimilaitteen ohjauksen estävä lukko voidaan korvata nippusiteellä, ellei
muuta ole sovittu.
Paikalliskytkijän tulee varautua siihen, että erottimen tukieristin voi
katketa erotinta ohjattaessa. Katkeamisriski on suurempi niillä erotintyypeillä, joilla pääkoskettimien rakenne on raskas. Erotinta paikallisesti
ohjattaessa pyritään ohjauksen aloitus- ja lopetusliike tekemään hidastetusti. Näin toimittaessa liikkeellelähtö- ja pysäytysvoimat rasittavat tu-
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Sähköasemalla kytkentää toteutettaessa tehdään
lukitus ja merkinnät ohjainkohtaisesti.

kieristimiä vähemmän.
Mikäli erotin ei sulkeudu täydellisesti, ei erotinta saa uudelleen avata
ja yrittää uutta kiinniohjausta ilman operaattorin lupaa.
Mikäli katkaisijaa joudutaan ohjaamaan paikallisesti, on asiasta sovittava operaattorin kanssa. Vikaa vasten katkaisijaa suljettaessa jälleenkytkennät tulee poistaa.

31.4.1 EROTTIMIEN SÄHKÖINEN LUKITSEMINEN

Valtaosa sähköasemista on varustettu erottimien sähköisellä lukinnalla.
Turvallisuuden ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi pyritään kytkinlaitoksen sähköinen lukintajärjestelmä pitämään laajojenkin töiden aikana
käytössä mahdollisimman kattavasti. Mikäli kytkinlaitoksella joudutaan
tekemään käyttötoimenpiteitä, kaukokäyttösignaalin testauksia tai kytkinlaitteiden toimintakokeita, kun sähköinen lukitsemisjärjestelmä ei ole
käytössä, pitää työsuorituksesta vastaavan sopia asia turvallisuusilmoituksessa.
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Sovittavia asioita:
• Turvallisuuden edellyttämät ehdot ja rajoitukset henkilöiden
		läsnäololle
• Riittävästä erottimien ja maadoituskytkimien kauko-ohjausten
		estosta

31.3.2 KAMERAVALVONTA

Kohteissa, jotka on hyväksytty kameravalvotusti ohjattaviksi, ei tarvitse
käyttää paikalliskytkijää varmistamaan kauko-ohjattujen laitteiden kaikkinapaista toimintaa. Mikäli kameravalvonnalla ei saada luotettavaa tietoa
sähkötyöturvallisuuden kannalta tarpeellisen laitteen tilasta tai laite ei
toimi, voidaan kytkentää jatkaa, kun paikalliskytkijä on varmistanut laitteen tilan oikeaksi tai laite on korjattu. Mikäli kytkentä keskeytyy, kytkentätilanne jätetään mahdollisimman turvalliseen ja käyttövarmaan tilaan.
Kytkennän viivästymisestä tiedotetaan kaikkia asianosaisia.

32

ERIKOISKULJETUKSET
ILMAJOHTOJEN LÄHEISYYDESSÄ

Verkkoyhtiön velvollisuus on avustaa ylikorkeiden kuormien tiekuljetuksissa sähkölinjojen osalta ja varmistaa näiltä osin työturvallisuus.
Erikoiskuljetuksista tulee olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä verkkoyhtiön käyttökeskukseen. Kuljetukset tulee suunnitella ennakkoon siten, ettei niistä aiheudu haittaa sähkönjakelulle. Jos sähköverkon käyttötila on kriittinen, siirretään kuljetuksen ajankohtaa myöhäisemmäksi.
Alittamista on tarvittaessa oltava valvomassa sähköalan ammattihenkilö.
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KAUKOKÄYTTÖVERKKO

Järvi-Suomen Energialla on oma suljettu kaukokäyttöverkko, joka ei ole
yhteydessä yleiseen Internet-verkkoon. Kaukokäyttöverkko yhdistää viestiliikenteen käyttökeskuksen, linkkimastojen, sähköasemien, erotinasemien sekä maastokatkaisijoiden välillä.
Viestiliikenteen tukiasemat ovat priorisoitu viankorjauksissa merkittävän
tärkeäksi, tärkeimmät tukiasemat on merkitty käytön tukijärjestelmään.
Kaukokäyttöverkon tekniikassa on hyödynnetty valokaapelia sekä radiolinkkejä.

33.1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY LINKKIMASTOJEN
LÄHEISYYDESSÄ

Sähkömagneettisiin kenttiin ja niiden terveysvaikutuksiin on otettu tarkemmin kantaa Työterveyslaitoksen julkaisussa ”Turvallinen työskentely
tukiasemien lähellä”.
Kun työskennellään linkkimastojen läheisyydessä, tulee huomioida
mahdolliset riskitekijät ja varautua niihin ennakkoon. Talviolosuhteissa
mm. jään tippuminen mastosta voi aiheuttaa vaaratilanteita. Vaara-alue
on 2/3 maston pituudesta.
Linkkimastojen läheisyydessä tapahtuvan maankaivun yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota maston maadoituksiin sekä varottava
erityisesti haruksien vaurioitumista.
Mastotyöskentelyssä noudatetaan Työturvallisuuskeskuksen julkaisua
”Mastotyön turvallisuusohje”.
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34

SUOJAUKSET

Jakeluverkon suojauksien tarkoituksena on varmistaa sähköjen hallittu
katkaisu vikatilanteissa ja näin vähentää hengen- ja palonvaaraa vikatilanteissa. Suojauksien oikealla toiminnalla minimoidaan myös omalle verkolle aiheutuva terminen ja mekaaninen rasitus sekä minimoidaan terveille
jakeluverkon osille aiheutuvan jännitekuopan kestoa. Suojaus muodostuu
vikavirran katkaisevasta komponentista, sitä ohjaavasta tietyille arvoille
asetellusta suojalaitteesta ja tämän mittaus- ja apuvirtapiireistä.

Suojauksien asetteluarvoja määritellessä huomioidaan ainakin
seuraavat asiat:
• Johtolähdön pituus normaalikytkennässä sekä kaikissa
		 normaaleissa vastasyöttötilanteissa
• Oletettavissa oleva kuormitusvirta edelleen poikkeuskytken		 nätkin huomioiden
• Mahdolliset asiakkaan tai asiakkaiden aiheuttamat
		erityistarpeet
• Suojattavan johdon tyyppi

34.1 SUOJAUKSIEN KOESTAMINEN

Sähköasemien suojaukset tulee koestaa määräajoin suojauskokonaisuuden toiminnan varmistamiseksi. Mekaaniset- ja analogiaelektroniikalla
toteutetut suojat koestetaan kolmen vuoden välein ja vastaavasti itsevalvonnalla varustetut suojat koestetaan kuuden vuoden välein.
Koestusta voidaan myös joutua tekemään kentällä esimerkiksi maastokatkaisijoiden ja 1 kV katkaisijoiden kyseessä ollessa.
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Koestuksen avulla varmistetaan katkaisijan, sitä ohjaavan suojalaitteen, mittausvirtapiirien, apujännitepiirien ja hälytysten oikea ja luotettava toiminta. Samalla tulee myös havainnoitua kyseiseen kennoon tai
kenttään kuuluvien muiden kytkinlaitteiden toiminta sekä muut mahdolliset jakeluvarmuutta heikentävät puutteet.
Sähköisten- ja sähkömekaanisten suojien koestaminen on käytännössä
mittaus- ja testaustoimintaa jonka tekeminen on sallittu vain ammattihenkilöille, opastetuille henkilöille tai maallikolle vain ammattihenkilön
välittömästi ohjaamana ja valvomana.
Ulkopuoliselle urakoitsijalle koestuskohde voidaan tarvittaessa tehdä
kytkennöiltään valmiiksi verkkoyhtiön toimesta. Yleensä urakoitsija suorittaa kytkennät suunnitelman mukaisesti.
Sähköturvallisuuteen liittyvien asioiden lisäksi suojauksen kanssa työskentelevällä tulee olla riittävä ymmärrys kokonaisuuden toimintaperiaatteesta ja eri osioiden riippuvuuksista ja merkityksistä.
Koestukseen käytettävien mittareiden ja laitteiden tulee olla koestukseen soveltuvia ja turvallisia. Mittalaitteet tulee tarkistaa ennen käyttöä
ja tarvittaessa käytön jälkeenkin.

		

Koestaja toimittaa koestuksesta koestuspöytäkirjan tilaajalle.
Koestuspöytäkirjasta selviää minimissään seuraavat asiat:
• Koestettu suojalaite
• Suojalaitteen valmistaja, -tyyppi sekä sarjanumero
• Koestuksen ajankohta sekä sen suorittaja
• Katkaisijan toimintakerrat ennen ja jälkeen koestuksen
• Havahtumisarvot kullekin suojausportaalle sekä näiden 		
		 toiminta-ajat havahtumisarvon ylittävillä suureilla
• Mahdollisten jälleenkytkentäsekvenssien toiminta onnistu		 neessa AJK:ssa, vikaa vasten sekä epäonnistuneessa AJK:ssa
• Selvät merkinnät tehdyistä muutoksista, korjauksista tai
		 puutteista
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SÄHKÖN LAATUMITTAUKSET

Laatumittauksissa joudutaan yleensä menemään jännitteisten osien läheisyyteen. Henkilön pitää olla erikseen koulutettu kyseiseen tehtävään.
Työssä on huomioitava kaikki turvallisuustekijät. Henkilön suojavarusteetja välineet tulevat olla työhön soveltuvat.
Sähkönlaatumittauksissa joudutaan tyypillisimmillään kytkemään mittalaitteet asiakkaan pääkeskukseen, kun kyse on puhtaasti jännitteenlaatuun liittyvät asiat. Siinä tapauksessa, kun selvitetään mahdollisten
vaara- tai häiriöjännitteiden esiintymistä, mittaukset saattavat vaatia pitkienkin mittajohtojen levittämistä asiakkaan verkon alueelle. Mittauksia
tehtäessä tulee erityisesti huolehtia siitä, etteivät kohteessa oleskelevat
maallikot tai eläimet joudu alttiiksi jännitteisille osille. Samoin joissain tilanteissa voidaan joutua selvittämään jännite- tai magneettikenttien olemassaoloa ja niiden mahdollista vaarallisuutta.
Mikäli sähkönlaadunmittauksen perusteella asiakkaan verkko osoittautuu ongelman aiheuttajaksi, annetaan asiakkaalle yleisellä tasolla neuvoja
sekä kehotetaan ottamaan yhteyttä sähköurakoitsijaan asian korjaamiseksi.
Jos sähkön laadunmittauksenkin perusteella sähkön heikkolaatuisuus
johtuu jakeluverkosta, selvitetään välittömästi onko kyse viasta vai jakeluverkon riittämättömyydestä. Vikatapaus annetaan välittömästi urakoitsijan korjattavaksi. Vastaavasti mittaustiedot verkon mitoituksen riittämättömyydestä kulutukseen nähden, toimitetaan suunnitteluyksikölle
jatkokäsittelyä varten.
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MIKROTUOTANTO

Mikrotuotanto lisääntyy laitteiden jatkuvasti kehittyessä ja halventuessa
ja siten sen olemassaolon mahdollisuutta ei voida unohtaa PJ –verkkoon
ja jopa 20 kV haaroille suoritettavissa töissä.
Mikrotuotantolaitokset tulee varustaa pääkeskuksella olevalla voimantuotannon erottavalla turvakytkimellä. Normaalitilanteessa tällainen
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kytkin avataan ja lukitaan johdolle töihin mennessä. Kuitenkin on selvää,
että erilaisten nettikauppojen kautta asiakkaillamme on mahdollisuuksia
hankkia suoraan pistorasiaan kytkettäviä mikrotuotannon laitteistoja. Lisäksi voidaan olettaa asiakkaillamme olevan erilaisia määräyksistä poikkeavia kiinteästikin asennettuja tuotantolaitteistoja.
PJ-verkon jakelussa voimme tehdä luotettavan erotuksen jakelumuuntajallamme, mutta käytännössä asiakkaiden suuntaan erotuksien tekeminen on haasteellista. Mikrotuotannon aiheuttamaa sähköturvallisuusriskiä vastaan suojautuminen edellyttääkin normaalia jännitteettömyyden
toteamista sekä työmaadoitusta. Johtolähdöt joissa esiintyy mikrotuotantoa, tulee varustaa asianmukaisin merkinnöin.

37

TULITYÖT

Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä
tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Tulitöitä ovat muun
muassa kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja
metallien hionta, joissa syntyy kipinöintiä, sekä työt joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta.
Vähäisen palovaaran työt ovat töitä, joissa tulen syttymis- ja leviämisvaara on vähäinen. Esim. sähköjuotostyö ja kuumailman käyttö (enintään
200˚C). Vähäisen palovaaran töissä ei edellytetä tulityölupaa eikä tulityöntekijältä tulityökorttia.
Tulitöiden osalta noudatetaan Järvi-Suomen Energian Käyttö-yksikön
turvallisuusohjetta KTO_003 tulityösuunnitelma.
Tulityösuunnitelman pohjalta laaditaan aina kirjallinen tulityölupa jokaiseen työkohteeseen erikseen. Tulitöitä tekevällä henkilöllä tulee olla
voimassaoleva tulityökortti.
Normaalina työaikana tulityöluvan myöntää työkohteesta vastaava
käyttö-yksikön henkilö jolla on voimassaoleva tulityökortti. Tällä tarkoitetaan huolto- ja kunnossapitotöitä joita suoritetaan mm. sähköasemilla.
Tulityölupalomakkeena käytetään vakuutusyhtiön lomaketta tai Järvi-Suomen Energian omaa lomaketta.		
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TULITYÖLUPA
Nro

TULITYÖLUPA
TULITYÖLUPA

Nro

Vakuutussopimuksen
mukaan on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen
Nro
tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulityösuunnitelmassa ja joka perustuu
kuutussopimuksen mukaan on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen
Vakuutussopimuksen mukaan
on tilapäisellä tulityöpaikalla
aina oltava kirjallinen
suojeluohjeeseen
“Tulityöt”.
työlupa, jonka myöntäjät on mainittu tulityösuunnitelmassa ja joka perustuu
tulityölupa, Työntekijät
jonka myöntäjätYritys
on mainittu
/ osasto tulityösuunnitelmassa ja joka perustuu
ojeluohjeeseen “Tulityöt”.
suojeluohjeeseen “Tulityöt”.

ys / osasto

Työntekijät

ryhmä / työntekijän nimi

ys / tilaaja

Työkohde

työpaikka

amispäivä

Yritys / osasto

Tulityöluvan
voimassaolo-

Alkamispäivä

Päättymispäivä
voimassa päivittäin klo
aikaLupa onPäättymispäivä
Tulityöluvan
Alkamispäivä
Tulityön
Tilaaja Urakoitsija
voimassaolo-

Päättymispäivä

Lupa on voimassa päivittäin klo

Lupa on voimassa päivittäin klo

turvallisuus
aika
Työpaikan ja sen ympäröivän tilan puhdistus
aja Urakoitsija
toimenpiteet
Tulityön
Tilaaja Urakoitsija
Ympäröivien tilojen kastelu
Työpaikan
ja sen ympäröivän tilan puhdistus
turvallisuus
Työpaikan ja sen ympäröivän tilan puhdistus
toimenpiteet
Seinissä, katoissa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus
Ympäröivien tilojen kastelu
Ympäröivien tilojen kastelu
Ympäröivien tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet
Seinissä, katoissa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus
Seinissä, katoissa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus
Laitteiden, varusteiden (esim. kaapeleiden) ja rakenteiden suojaus
Ympäröivien tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet
Ympäröivien tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet
Laitteiden, varusteiden (esim. kaapeleiden) ja rakenteiden suojaus Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentäj
Laitteiden, varusteiden (esim. kaapeleiden) ja rakenteiden suojaus
Muuta:
Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentäj
Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentäj
Muuta:
Irti- tai takaisinkytkennän suorittaja
Muuta:
Laitteiston hoitaja

- tai takaisinkytkennän suorittaja

Laitteiston
hoitaja
Irti- tai takaisinkytkennän
suorittaja
Laitteiston hoitaja
Tilaaja Urakoitsija
Työ edellyttää seuraavia toimenpiteitä
Tilaaja Urakoitsija
Työn aikana syntyvän palavan
Tilaaja Urakoitsija
edellyttää seuraavia toimenpiteitä
materiaalin poistaminen
Tilaaja
Urakoitsija
Työ edellyttää seuraavia toimenpiteitä
Ympäröivien
tilojen
vartiointi
aja Urakoitsija
Työn aikana syntyvän palavan
Tilaaja Urakoitsija
Työn aikana syntyvän palavan Muuta:
Erillinen
suojarakenne
materiaalin poistaminen
Ympäröivien tilojen vartiointi
materiaalin poistaminen
Ympäröivien tilojen vartiointi
Erillinen suojarakenne
Muuta:
Tilaaja Urakoitsija
Tilaaja Urakoitsija
SammutusErillinen
suojarakenne
Muuta:

kalusto ja
Käsisammutin 43A 183B C ______ kpl
Tilaaja Urakoitsija
sammute
Tilaaja Urakoitsija
Tilaaja Urakoitsija
Sammutuskalusto ja
Pikapaloposti Käsisammutin 27A 144B C ______ kpl
Käsisammutin
43A 183B C ______ kpl
Pikapaloposti
Käsisammutin 43A 183B C ______ kpl
sammute
CO2 sammutin ______ kpl

aja Urakoitsija

Pikapaloposti
Paineellinen paloletku

Erityissammutuskalusto
Paineellinen paloletku
Käsisammutin 27A 144B C ______ kpl
Paineellinen paloletku
Käsisammutin 27A 144B C ______ kpl
Sammutuspeite
Sankoruisku
Erityissammutuskalusto
CO2 sammutin ______ kpl
Erityissammutuskalusto
CO2 sammutin ______ kpl
Sammutuspeite
Sankoruisku
Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B
C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan
Sammutuspeite
Sankoruisku

noutoetäisyydellä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 27A 144B C luokan käsisammutinta.
oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan
Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 43A 183B C luokan käsisammutin, ja lisäksi tulityöpaikan
Tilaaja
Urakoitsija
toinen vastaava käsisammutin tai kaksiTulityö27A 144B C luokan
käsisammutinta.
noutoetäisyydellä toinen vastaava
27A 144B C luokan käsisammutinta.
vartiointikäsisammutin tai kaksi
Työn ja työtaukojen aikana
aja Urakoitsija
Tilaaja Urakoitsija
TulityöTyön jälkeen __________ tuntia (vähintään 1 tunti)
Työn vartiointi
ja työtaukojen aikana
Työn ja työtaukojen aikana
Päiväys
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Tulityöluvan
Työn jälkeen __________ tuntia (vähintään
1 tunti)
Työn
jälkeen __________ tuntia (vähintään 1 tunti)
myöntäjä
väys
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Päiväys
Allekirjoitus
ja nimen selvennysAllekirjoitus ja nimen selvennys
Tulityöluvan
Päiväys
Luvan
myöntäjä
vastaanottaja
Allekirjoitus ja nimen selvennys
väys
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Päiväys
Luvan
vastaanottaja
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YMPÄRISTÖVAHINGOT
JA KIERRÄTYS

Työryhmä / työntekijän nimi

Tulityökortin voimassaoloaika on tarkistettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta.
Tulityökortin
voimassaoloaika on tarkisTyöryhmä / työntekijän
nimi
Tulityökortin
voimassaoloaika
on
tarkisRakennus
Yritys
/
tilaaja
Työkohde
tettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta.
tettu kaikilta tulityöhön osallistuvilta.
Rakennus
Rakennus
Yritys / tilaaja
Tulityöpaikka
Tulityöpaikka

38

38.1 TOIMINTA VAHINGON SATTUESSA

Välittöminä torjuntatoimenpiteinä mahdollisimman nopean paikalle saapumisen jälkeen tulee tehdä tilannearvio vahingon suuruudesta ja sen
vaikutuksesta ympäristöön. Tarvittaessa tulee varautua maansiirtokaluston avulla maamassojen siirtoon.
Tilanteessa jossa öljyvuotoa ei saada hallintaan eikä pohjaveden likaantumista varmuudella voida estää tai mikäli öljyä valuu pintavaluntana vesistöön, hälytetään palokunta välittömästi paikalle.
Ympäristövahingon sattuessa lisävahinkojen torjuntatoimenpiteet on
käynnistettävä mahdollisimman nopeasti. Vahingosta on tiedotettava
myös omalle esimiehelle sekä ympäristöpäällikölle. Ympäristöpäällikkö
päättää torjuntatoimenpiteiden jatkosta ja puhdistusmenetelmistä yhdessä ympäristöasiantuntijoiden kanssa.

		
Toimenpiteet:
1. Pintavalunnat estetään ympäristöön esim. ”patoamalla” ja
		 imeyttämällä öljyä turpeeseen tai ABSOL- rakeisiin. Absol
		 tai turve imee öljyä lammikosta, mutta ei poista imeytynyttä
		 öljyä maaperästä.
2. Likaantuneet maamassat lapioidaan tiiviisiin astioihin tai
		 säkkeihin, joissa massat kuljetetaan öljyisen maan vastaan		 ottopaikakalle. Tarkemmat ohjeet annetaan käyttökeskuk		 sesta. Suurempia massoja siirrettäessä voidaan käyttää trak		 torin tai auton lavaa, jonka tiiveys varmistetaan 0,2 mm:n
		 muovilla tai pressulla.
3. Vaurioitunut muuntaja tyhjennetään lujitemuovisäkkiin tai
		 asetetaan muuntajankuljetusastiaan, jotta öljyä ei läiky maas		 toon kuljetuksen aikana.
4. Huolehditaan muuntamoympäristön maisemoinnista, kun
		 alue on tarkastettu.
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39

VARAUTUMISSUUNNITELMA

Varautumissuunnitelman tarkoituksena on pyrkiä ehkäisemään häiriöitä ja
pyrkiä valmistautumaan tuleviin häiriöihin. Häiriötilanteessa suunnitelma
selkeyttää toimintaa, vastuita sekä rooleja eri yksiköiden ja sidosryhmien
välillä. Tällöin vian selvitysprosessin käynnistyminen nopeutuu, jolloin asiakkaiden sähkönjakelu voidaan palauttaa normaaliksi mahdollisimman nopeasti turvallisuudesta tinkimättä. Pohjimmiltaan varautumissuunnitelma
perustuu suurhäiriötilanteen mukaiseen toimintaan ja organisoitumiseen,
jolloin suunnitelma määrittää keskitetysti toiminnan ja tehtävät koko toimintaorganisaatiolle poikkeusoloissa.
39.1 VALMIUSTILAT

38.2 KIERRÄTYS

Järvi-Suomen Energia ei luovuta uusiokäyttöpylväitä yksityisille tai ammattimaisille käyttäjille.
Purkautuvien materiaalien kierrätyksen, uusiokäytön ja hävityksen
osalta toimitaan Järvi-Suomen Energian voimassaolevan purkautuvan
verkostomateriaalin käsittelyohjeen mukaisesti.

Kriisitilanteissa hetkellinen resurssitarve lisääntyy moninkertaiseksi normaaliin toimintaan nähden. Toiminnan nopea jalkautus mahdollistaa parhaan
lopputuloksen asiakastyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden kannalta.
On erittäin tärkeää, että jokainen tiedostaa oman roolinsa, jolloin toiminta
saadaan yhtäaikaisesti käynnistettyä kaikilla toiminnan osa-alueilla.
Valmiustilat on jaettu neljään eri portaaseen. Valmiustilojen tarkoitus on
varautua tiedostettuun riskiin/vaikutuksiin.
Resurssit / Kustannukset

Perusvalmius

Kohotettu
valmius

Tehostettu
valmius

Suurhäiriö
Aika
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Suurhäiriön aikainen organisaatio
MEDIA

ASIAKAS

Tieto- ja viestintäjärjestelmät

Käyttökeskus
Sähköverkon hallinta
Viestintä
Päätös valmiustilan muutoksesta

Käytönjohto
Yrityksen johto

Asiakkuusyksikön
edustaja

Pääurakoitsijan
päälliköt

Pelastusviranomaisten
päätös

Asiakas
tallentaa
vikapaikkatiedon JSE
nettisivuille

Asiakkuusyksikkö

ELY
Pääurakoitsijan
verkostomestarit

AVI

Työmääräysten
analysointi

Pääurakoitsijan verkostoasentajat

Kunnat

Resurssinhallinta

Turvallisuus

Puolustusvoimat

Toiminnan tukipalvelut

KRIISIVIESTINTÄKESKUS

Contact
Center

JSE
(Vianrajaus
kentällä)

Pelastusviranomainen
Metsäyhtiön
edustaja

Asiakas
tietää
vikapaikan

RYPU
Ryhmäpuhelinjärjestelmä
Resurssinhallinta

Ilmatieteen
laitos

Pääurakoitsijan
edustaja
Viestinnän edustaja

Automaattinen
häiriöinfo

Sähköisten
työjonojen
hallinta

Alueelliset metsurit ja metsätyökoneet
Koneurakoitsijat

Sisäiset
puhelin vastaaja
resurssit

Muut verkostourakoitsijat
Muiden verkkoyhtiöiden edustajat (toimihenkilöt)
Helikopterit
Fingrid
Viranomaiset

Vapepa
Kriisitilanteissa toiminnan pitää perustua lähtökohtaisesti arkipäivän toimintaan.
Tilanteen ja tarpeiden mukaan lisätään uusia elementtejä perustoiminnallisuuden ympärille.
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VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Tilanteet, joissa on kyseessä tulipalo tai jokin muu hengen- tai omaisuudenvaara, viranomaiset voivat määrätä ottamaan jonkin sähköverkon
osan pois käytöstä. Tällaisissa tapauksissa käyttökeskuksen on noudatettava annettua määräystä. Vastuu mahdollisista jakelukeskeytyksistä tai
muista seurauksista on määräyksen antajalla.
Jos viranomaiset esittävät pyynnön jännitteen katkaisemisesta, käyttökeskuksen vuorossa oleva operaattori arvioi, mitä seurauksia keskeytys
voisi aiheuttaa ja tekee päätöksen sen perusteella. Lisäksi keskeytyspyyntö hyväksytään aina, jos johtimen jännitteisyys aiheuttaa välittömän vaaratilanteen sivullisille.
Kaikista viranomaisten pyytämistä keskeytyksistä informoidaan mahdollisimman nopeasti käytöstä vastuullisia henkilöitä. Tiedotusvelvollisuus koskee myös niitä pyyntöjä, joita ei toteuteta ja jotka eivät johda
keskeytykseen.
Johtoaukeilla tai niiden lähellä syttyneiden tulipalojen vuoksi johtoja ei
oteta jännitteettömiksi. Jos tulipalo aiheuttaa virtapiirissä sähköisen vian,
avautuneita katkaisijoita ei suljeta ennen kuin tulipalo on saatu sammutettua ja ylilyönnin vaara on poistunut.
Hälytyskeskuksen soittaessa käyttökeskukseen tulee virkailijaa muistuttaa, että pelastusviranomainen ottaa yhteyden käyttökeskukseen heti,
kun on saapunut kohteeseen.
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Sujuva ja säännöllinen yhteydenpito on erittäin
tärkeää turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
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