
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

Raivaus- ja puunkaatotyöt
sähköverkossa
20.-21.3.2018 Mikkeli

Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
13.3.2018
adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
Etelä-Savon ammattiopisto, 
Metsäkouluntie 10, Mikkeli

Koulutuksen kesto
2 pv

Osallistumismaksu
695 euroa + alv, Joka kolmas 
henkilö samasta yrityksestä 
veloituksetta 
Osallistumismaksuun sisältyy 
sähköinen luentomateriaali
sekä ohjelmassa mainitut 
tarjoilut.

Majoitustiedot
Majoituskiintiö ADATO on 
voimassa 6.3.asti. Jokainen 
varaa ja maksaa huoneensa 
itse tai antaa laskutustiedot
Original Sokos Hotel Vaakuna
Porrassalmenkatu 9, 50100 
Mikkeli, Puh. +358 15 202 01, 
vaakuna.mikkeli@sokoshotels.
fi

Huonehinnat: 1 hengen huone 
99 €/vrk ja 2 hengen huone 
109 €/vrk Varaa ajoissa 
majoitus!

Tässä koulutuksessa perehdytetään sähkö- ja 

työturvallisuustoimiin johtoalueella työskenneltäessä sähkö-

linjojen läheisyydessä ja opastetaan moottorisahan huoltoon 

ja käyttöön sekä puiden turvalliseen poistoon johdolta. 

Koulutustilaisuuden tavoitteena on:

• käydä läpi turvamääräyksiä ja ohjeita jännitteisen johdon 

läheisyydessä työskentelystä (SFS-6002) 

• antaa ohjeita puunpoiston suunnittelussa huomioon otettavia 

asioista 

• opastaa moottorisahan ja raivaussahan huolto-, kunnossapito-

ja käyttötoimintoihin 

• harjoitella käytännössä puun poistoa ja raivausta

Kurssi on tarkoitettu sähköverkkoasentajille, jotka joutuvat 

poistamaan puita johdoilta sekä huoltavat ja käyttävät 

moottorisahaa tai raivaussahaa työtehtävissään. 

Huom! Mukaan metsurivarustus harjoittelua varten!

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 20.3.

8.00 Tervetuliaiskahvit ja ilmoittautuminen

8.15 Sähkö- ja työturvallisuustoimet johto alueella 
työskenneltäessä
• työskentely pienjännite- ja keskijänniteverkon 

johtoalueella
• sähkötyöturvallisuus puunpoistossa
• SFS6002, työnaikainen sähköturvallisuusvalvoja
• työturvallisuuskeskuksen työsuojeluohje 

sähköaloilla
Pekka Laukkarinen, Järvi-Suomen Energia Oy

10.00 Kahvitauko

10.15 Puunpoiston suunnittelussa huomioitavia asioita
• myrskytuhot ja johtoalueen raivaus
• tyvipaakun huomioiminen
• tyven siirtäminen, taljan ja vänkärin käyttö
• puun kunnon ja eri puulajien ominaisuuksien 

huomioiminen
• puun kaadossa tarvittavia työvälineitä
• puun kaadossa käytettäviä sahaustekniikoita
• Heittosahan käyttö linjan raivauksessa 
N.N

11.00 Lounastauko

12.00 Moottorisahan käyttö
• moottorisahan rakenne, huolto- ja 

kunnossapitotoimet
• moottorisahan käyttötekniikka ja turvatoimet
• moottorisahatyöskentelyn vaatimat suojaimet
N.N

13.00 Raivaussahan käyttö
• raivaussahan rakenne, huolto- ja 

kunnossapitotoimet
• raivaussahan käyttötekniikka ja turvatoimet
• raivaussahan työskentelyn vaatimat suojaimet
N.N

14.00 Kahvitauko

14.20 Käytännön harjoittelua
• opiskelijoiden itsenäistä harjoittelua käyttöön ja 

huoltoon liittyen moottorisahan ja raivaussahan 
kanssa 

N.N

15.30 Päivän päätös

Keskiviikko 21.3.

8.00 Aamukahvi

8.15 Harjoitteluosuuden tavoitteet ja turvallisuus

9.00 Käytännön työharjoittelua
• opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä metsurin 

ohjaamana (mm. puun poistoa linjalta)
N.N.

11.00 Lounastauko

12.00 Käytännön työharjoittelua
• opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä metsurin 

ohjaamana (mm. puun poistoa linjalta)
N.N.

14.30 Palautekeskustelu ja kahvi

15.00  Yhteenveto ja päivän päätös


