
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

Puupylväiden

lahoisuuden ja kunnon

tarkastus -koulutus
25.4.2023 Scandic Laajavuori

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

18.4.2023

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka
Scandic Laajavuori

Laajavuorentie

40740 Jyväskylä

Koulutuksen kesto

1 pv

Osallistumismaksu

530 euroa + alv 

Osallistumismaksuun sisältyy 

luentomateriaali sekä 

ohjelmassa mainitut tarjoilut ja 

iltaohjelma.

Majoitustiedot

Scandic Laajavuori

Majoitusvaraukset 10.4. 

mennessä

p. + 358 300 308 442
laajavuori@scandichotels.com

Varaustunnus: BADA240423

Scandic Laajavuori

109 € / vrk / 1 hh

129 € / vrk / 2 hh 

Jokainen varaa ja maksaa oman 

majoituksensa.

Sähköverkkoyhtiöitä vaaditaan huolehtimaan sähkönjakeluverkon 

kunnossapidosta Sähköturvallisuuslaissa ja -asetuksessa. 

Sähköverkon kuntotarkastuksia on tehtävä riittävän usein. 

Tarkastusten tarve on ilmeinen. Onko yrityksessänne ajantasainen 

tieto vaadittavista tarkastuksista?

Yhä useampi yhtiö vaatii koulutettujen tarkastajien käyttöä, 

tarkastuskäytännöt yhtenäistyvät ja tehtävälle asetetut vaatimukset 

laajenevat. Ammattitaitoisella tarkastuksella saadaan kustannussäästöä, 

kun vältetään ylimääräiset käynnit kohteella.

Jotta tarkastustyössä päästään vaatimusten mukaiseen, laadukkaaseen 

lopputulokseen, olisi kaikkien tarkastajien tärkeää perehtyä paitsi 

parhaisiin käytäntöihin, myös uusimman lain vaatimuksiin, sekä 

suosituksiin, luokitusperusteisiin ja ohjeisiin. Puupylvään kunnon 

toteamiseen käytännössä on tarjolla uusia objektiivisia 

mittausmenetelmiä myös ilman kaivauksia tai kairauksia. 

Näihin kaikkiin perehdytään tässä koulutuksessa. Opit, miten tarkastus 

suoritetaan huolellisesti ja asianmukaisesti, uusimman tiedon mukaisesti. 

Kouluttajat opastavat tarkastuksen käytännön suorittamisen 

oikeaoppisella tavalla. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus vaihtaa 

kokemuksia lahotarkastuksissa esille nousseista ongelmista ja muiden 

kokemuksista opiksi otettavista asioista. 

Sähkönjakeluverkon kuntotarkastuskoulutus ke-to 26.–27.4.23, 

edulliseen yhteishintaan molemmat koulutukset 1200 € + alv.

Lisätiedot:

Anne Hutri

050 548 1199 

anne.hutri@energia.fi

Koulutusassistentti

Järjestelyt:

Ilmoittaudu

https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/%202581


Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

"Kurssi oli teorian osalta hyvin selkeä ja käytännön kokeet korostavat ja opettavat 

paremmin kuin pelkkä kirjan selaaminen =>tästä iso plussa kurssin vetäjälle 

viitseliäisyydestä maastotehtäviin!"

"Kouluttaja: Meni asiat läpi mielenkiintoisella tavalla, (ei tullut ajatusta "loppuisihan 

päivä") mielenkiinto pysyi koko päivän. Tällaisia kouluttajia lisää."

Ohjelma Tiistai 25.4.2023
Kurssinjohtajana ja pääkouluttajana toimii Aimo Kukkonen, AK Laatuverkot Oy

8.40 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi

9.00 Yleistä puupylväiden lahoamisesta ja kyllästyksestä
• Työturvallisuus
• Pylväät osana verkosto-omaisuutta
• Pylvään ikään vaikuttavia tekijöitä
• Edellytykset lahoamiselle
• Lahon esiintyminen, lahotyypit
• Lahoisuuden toteaminen
• Piikin käytössä huomioon otettavaa
• Puupylväiden lahontarkastustyökaluja

9.45 Pylväiden kunnon tarkistaminen, välineet, pöytäkirja 
(Verkostosuositus RJ 33 ”Lahovaurioituneiden pylväiden lujuuden arviointi” pohjalta)

Pieni jaloittelutauko

10.45 Puupylväiden lujuusmittaus CXI–PT5500 mittalaitteella
Kai Koivunen, Optinen Oy

11.45 Lounastauko

12.30 Maastoharjoitukset työryhmittäin
Kukin kurssilainen suorittaa annettujen ohjeiden ja opastuksen pohjalta pylvään lahoisuuden ja 
kunnonmääritystä maastossa
Varustus: lapio, kirves, purasinpiikki, kasvukaira ja maastoon soveltuvat asusteet
HUOM. Osallistujien on otettava työvarusteet ja kypärä mukaan!

14.45 Kahvit tarjolla

15.00 Sähköiset kunnossapidon dokumentoinnit
Jaana Harju, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

15.45 Puupylväiden käytön tulevaisuuden näkymät
Jaana Harju, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

16.00   Päivän yhteenveto

Iltaohjelma:

17-19 Kuntosali tai kylpylä 

19.00 alk. Buffet-illallinen M
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