
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk 
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen 
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista 
veloitamme 50%. Tämän jälkeen 
veloitamme koko osallistumismaksun. 
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja 
vastaa itse matkavarauksistaan.

Muutokset mahdollisia

20 kV sisäkytkinlaitoksen 
puhdistus imuroimalla 
jännitetyönä & erotinhuolto 
jännitteisenä 

17.10.2017 Valkeakoski

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
10.10.2017
adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Hotelli Waltikka
Hakalantie 6, Valkeakoski

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

460 euroa + alv. 
Osallistumismaksuun sisältyy 
sähköinen luentomateriaali 
sekä ohjelmassa mainitut 
tarjoilut.

Muuntamoiden ja sisäkytkinlaitosten huoltoon kuuluvat puhdistustyöt mm. kiinteistö- ja 
puistomuuntamoissa. Työn ajaksi on muuntamokojeisto aiemmin tehty 
jännitteettömäksi ja työmaadoitettu. Työmenetelmien kehittyessä nykyisin voidaan 
sisäkytkinlaitoksen ja puistomuuntamon puhdistus suorittaa imuroimalla jännitetyönä. 
Jännitetyö onkin eräs merkittävimpiä tulevaisuuden työmenetelmiä, jonka avulla 
sähköyhtiö voi samanaikaisesti alentaa toiminnan kustannuksia ja parantaa palvelua. 

Koulutusedellytykset tähän työhön ovat mm. että henkilö on sopiva jännitetyöhön ja on 
sähköalan ammattihenkilö, jonka jälkeen hänellä on vähintään vuoden työkokemus. 
Työkokemusta tulee olla vähintään kolme vuotta koulutukseen liittyvistä 
sähkölaitteistoista. Tämän lisäksi työnantaja on huolehtinut aiemmin yleisestä 
työturvallisuus- ja hätäensiapukoulutuksesta.

Koulutustilaisuuden tavoitteena on:

• selvittää mitä jännitetyö on ja miten sitä on mahdollista tehdä?

• tuoda esille jännitetyön hyödyt ja mahdollisuudet sekä yleiset perusteet

• tuntea SFS 6002 myös jännitetyön ohjeistuksen ja vaatimusten osalta

• perehtyä kiinteistö- ja puistomuuntamon imurointiin jännitetyönä teoriassa sekä 
käytännön harjoituksin

• hankkia riittävä ammattitaito ja tehdä työtä itsenäisesti ja turvallisesti koulutuksen 
jälkeen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu erityisesti sisäkytkinlaitosten ja muuntamoiden huolto- ja 
kunnossapitotöitä suorittaville asentajille ja työnjohtajille sekä muille käytön ja 
kunnossapidon parissa työskenteleville.

Osallistujamäärä on työharjoitusten vuoksi rajoitettu 16 henkilöön. Varaa paikkasi 
ajoissa! 

Kurssilla tarvittavat mukana tuotavat henkilösuojaimet

– suojakypärä ja ISO 11612 mukainen haalari ja mikäli mahdollista suojakypärä, jossa 
on kasvot suojaava suojain EN 166 mukaan. 

Lisätiedot:

Anne Hutri

050 548 1199 
anne.hutri@energia.fi

Koulutusassistentti

Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Jani Vitikka

0400 500 206 
jani.vitikka@energia.fi

Asiantuntija



Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma
Tiistai 17.10.2017

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.15 Päivän avaus ja tilaisuuden tarkoitus

8.30 Mitä jännitetyö on ja miten sitä turvallisesti tehdään?
• Jännitetyön hyödyt ja mahdollisuudet

9.00 Työturvallisuusstandardin SFS 6002 jännitetyöosa ja liite Y 

10.00 Jännitetyön yleiset työ- ja turvallisuusohjeet; jännitetyöluokka 1

• Työohje; imurointi jännitetyönä ja työvälinehuolto

11.30 Lounastauko

12.30 Käytännön harjoittelu jännitteisessä kojeistossa

14.30 Kirjallinen koe edellisistä ja kertauskeskustelu

15.30 Todistusten jako ja loppukeskustelu ja päätöskahvit

Tilaisuuden päätös n. klo 16.00. Turvallista kotimatkaa!


