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1 Johdanto 

 

 

Tässä työssä käsittelen Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:lle laatimani työturval-

lisuusohjeiston luomisprosessia. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:llä on aikai-

semmin ollut käytössä HeadPower Oy:n laatima ja ylläpitämä työturvallisuusoh-

jeisto, joka koostui esimiehille ja asentajille jaetuista työturvallisuuskansioista 

sekä HeadPower Oy:n kotisivuilla (www.headpower.fi) sijaitsevasta työturvalli-

suus- ja perehdytysmateriaalista. Lisäksi Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:llä oli 

käytössään lukuisia yrityskohtaisia ohjeistuksia ja toimintamalleja. Laatimani 

ohjeisto on koottu näiden materiaalien pohjalta, ohjeiston runko perustuu 

HeadPower Oy:n toimittamaan materiaaliin, eikä kyseistä materiaalia julkaista 

tässä työssä sen lisenssinalaisuudesta johtuen. 

 

Tarve uuden ohjeiston laatimiselle syntyi useiden tietolähteiden aiheuttamasta 

sekavuudesta; tarvittava tieto oli olemassa, mutta sen sijainnista ei ollut tarkkaa 

tietoa. Uuden työturvallisuusohjeiston tehtävänä oli siis tarkoitus koota yhteen ja 

päivittää jo olemassa olevaa materiaalia ja näin helpottaa materiaalin käyttöä ja 

ylläpitoa. Lisäksi uudella ohjeistolla oli tarkoitus helpottaa myös työnjohdon ja 

asentajakunnan työskentelyä sekä ehkäistä ristiriitojen syntymistä epäselvissä 

ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa.  

 

Ohjeistoon lisättiin siis myös täysin uutta materiaalia, mikä aikaansai koulutus-

tarpeen paitsi ohjeiston käytöstä, mutta myös uusien toimintamallien käytännön 

kouluttamiselle. Myös kyseisen koulutuksen järjestämistä ja toteuttamista käsi-

tellään lyhyesti tässä työssä. 
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2 Yritysesittely 

 

 

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy (jatkossa ISSS Oy) on osa Imatran Seudun 

Sähkö- konsernia ja vastaa konsernin jakelualueen sähkönsiirrosta sekä säh-

könjakeluverkonrakentamis-, kunnossapito- ja käyttötöistä. Jakeluverkko koos-

tuu 20kV keskijänniteverkosta (890km) ja 0,4kV pienjänniteverkosta (1900km). 

Jakeluverkko ulottuu etelässä Imatran ja Lappeenrannan rajalle, pohjoisessa 

Ruokolahden ja Punkaharjun rajalle, lännessä Puumalan ja Ruokolahden rajalle 

sekä idässä valtakunnan rajalle (kuva 1). Sähkönkäyttöpaikkoja kyseisen ver-

kon alueella on noin 24 800 kappaletta. 

 

Kuva 1. Imatran Seudun Sähkö Oy:n jakeluverkon laajuus [1]. 

 

Yritys työllistään neljässä eri osastossa yhteensä 37 henkilöä seuraavasti: 

suunnittelu 8 henkilöä, rakentaminen 24 henkilöä, mittarointi 3 henkilöä ja hallin-
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to 2 henkilöä. Imatran Seudun Sähkö -konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 

58,2milj.euroa ja liikevoitto 3,1milj.euroa. [1] 

 

 

 

3 Työturvallisuus sähköalalla 

 

 

Työturvallisuudella on tärkeä rooli sähköalalla suoritettavissa töissä, mikä näkyy 

päivittäisessä työskentelyssä oikeanlaisten työmenetelmien ja työvälineiden 

käyttämisenä. Lisäksi töiden tekemisestä on olemassa tarkat ohjeet eri standar-

deissa ja määräyksissä, joista keskeisimpänä mainittakoon SFS 6002- sähkö-

työturvallisuus. Kyseisen standardin on laatinut eurooppalaisen standardin EN 

50110-1 pohjalta suomen sähkö- ja elektroniikka-alan kansallisen standardointi-

järjestö SESKO ry. SESKO osallistuu kansainväliseen ja eurooppalaiseen yh-

teistyöhön ja muokkaa kyseisen yhteistyön tulokset kansallisiksi SFS- standar-

deiksi [2].  

 

Sähkötöiden suorittamista säädellään tarkoin, niitä saavat suorittaa vain sähkö-

alan ammattihenkilöt, joille on asetettu pätevyysvaatimukset Kauppa- ja teolli-

suusministeriön päätöksessä 516/1996 3 luku 11§. Lisäksi sähkötöitä suoritta-

valla urakoitsijalla pitää olla nimetty sähkötöidenjohtaja jolla on pätevyystodis-

tus. Sama pätevyystodistus vaaditaan myös sähkölaitteistojen käytönjohtajilta. 

Sähköpätevyydet on jaettu kolmeen eri luokkaan vaaditun koulutuksen, työko-

kemuksen sekä pätevyyden oikeuttamien toimintalaajuuksien mukaan: sähkö-

pätevyys 1, sähköpätevyys 2 ja sähköpätevyys 3. Sähköpätevyys 1 oikeuttaa 

toimimaan sähkötöiden johtajana ja käytön johtajana. Sähköpätevyys 2 oikeut-

taa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännit-

teisten sähkölaitteiden ja - laitteistojen sähkötöiden johtajana ja käytön johtaja-

na. Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännittei-

seen tai 1500 voltin tasajännitteiseen verkkoon liitettävien sähkölaitteiden korja-

ustöissä. Lisäksi hissitöitä koskee oma pätevyystodistuksensa, hissipätevyys, 

joka oikeuttaa toimimaan hissien rakennus-, korjaus- ja huoltotöiden johtajana.  
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Sähköpätevyystutkinnot myöntää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston alainen 

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy. [3, 3 luku 12-15§] 

 

Sähkötyöturvallisuutta ylläpidetään sähkötöitä tekevien henkilöiden ammattitai-

don lisäksi sähköturvallisuusviranomaisen toteuttaman valvonnan avulla. Säh-

köturvallisuusviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). 

Tukes valvoo mm. sähkölaitteiden ja – tarvikkeiden turvallisuutta, sähkölaittei-

den valmistusta ja maahantuontia, sähkölaitteistoja sekä sähköasennuksia ja – 

urakointia [4]. Lisäksi Tukes ylläpitää VARO- rekisteriä (vaurio- ja onnettomuus-

rekisteri), johon on kerätty tiedot kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista vuo-

desta 1980 alkaen. Rekisterin tavoitteena on selvittää sattuneiden onnetto-

muuksien syyt ja seuraukset sekä löytää keinoja vastaavien onnettomuuksien 

ehkäisemiseksi. [5] 

 

Toinen VARO- rekisterin kaltainen tilasto on Euroopan unionin tilastoyksikkö 

Eurostat:n ylläpitämä työturvallisuustilasto ESAW. Tilaston tarkoituksena on 

yhtenäistää työtapaturmien rekisteröintiä Euroopan unionin alueella ja näin luo-

da työkaluja niiden ehkäisemiseksi. [6, s. 45; 7]  

 

Myös eri yhdistyksillä ja liitoilla on myös suuri rooli työturvallisuusasioiden kehit-

tämisessä sähköalalla. Esimerkiksi Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry 

(STEK) edistää ja kehittää nimensä mukaisesti sähköturvallisuutta ja siihen liit-

tyviä tehtäväalueita. Tämän mahdollistavat STEK:n jäsenet, joina toimivat mo-

net sähköalalla avainasemassa olevat yhdistykset, näitä ovat mm. Energiateol-

lisuus ry, Sähköalojen ammattiliitto ry sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL 

ry.[8] Toinen näkyvä sähköalan yhdistys on Sähkötieto ry, joka tunnetaan erityi-

sesti ST- julkaisuistaan. Julkaisut koostuvat ST- korteista, -käsikirjoista, -

ohjeistoista, -esimerkeistä ja -raporteista. Kaikki julkaisut käsittelevät sähköisten 

järjestelmien suunnittelua ja toteutusta, niiden tarkoituksena on edistää järjes-

telmien luomisprosesseja sekä yhtenäistää niiden parissa työskentelevien taho-

jen tiedonvaihtoa. [9] 

 

Eri yhdistysten, viranomaisten ja järjestöjen tekemän työn ansiosta vain noin 

kolme henkilöä kuolee vuosittain sähkötapaturman seurauksena (2000- luvun 

keskiarvo). Kuolonuhreista vain 16% oli sähköalan ammattilaisia. Kun tätä lukua 
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verrataan 1980- luvun lukuihin, on havaittavissa selvää kehitystä: 80- luvulla 

keskimäärin 7 henkilöä kuoli vuosittain sähkötapaturmissa, heistä 24% oli säh-

köalan ammattihenkilöitä. Vastaava kehitys on selkeästi nähtävissä kuvaajassa 

2. [10] 

 

Kuvaaja 2: Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1945-2012 [11] 

 

Kuvaajan arvot ovat kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvoja, tietyn 

vuoden arvo on siis saatu laskemalla kyseisen vuoden ja yhdeksän edellisen 

vuoden arvot yhteen ja jakamalla summa kymmenellä. Tämä tasaa vuosien vä-

listä vaihtelua ja helpottaa pitkän aikavälin trendien näkemistä. Tulevaisuudessa 

ei ole havaittavissa suuria muutoksia kuolemaan johtavien tapaturmien osalta, 

tämä suuntaus on jo nähtävissä kuvaajasta, vuosittaisten kuolonuhrien määrän 

jäädessä vajaaseen neljään henkilöön. [11] 

 

 

4 Säädöspohja 

 

 

Sähkötöiden suorittamiseen liittyy suuri määrä määräyksiä, standardeja ja lake-

ja. Näistä tärkeimpiä sähköturvallisuutta käsitteleviä ovat sähköturvallisuuslaki, 

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus sähkötöistä (516/1996) sekä SFS 6002- 

sähkötyöturvallisuus. Ne määrittelevät perusteet turvalliselle työskentelylle, 
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asettaen vaatimuksia työtavoille, työvälineille ja työntekijän ammattitaidolle sekä 

koulutukselle. Näiden vaatimusten pohjalta syntyy myös peruste työturvalli-

suusohjeiston laatimiselle ja työntekijöiden perehdyttämiselle: SFS 6002 koh-

dan 6.1 mukaan työtä tekeville henkilöille on annettava täsmälliset ja yksityis-

kohtaiset ohjeet ennen työn aloittamista, sähköturvallisuuslain 3 luku 8§ edellyt-

tää, että sähköturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten tulee olla 

työntekijöiden käytettävissä, sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 

1194/1999 4a 29d § vaatii laatimaan työmenetelmäkohtaisia tai työkohtaisia 

ohjeita. Nämä kaikki vaatimukset ja määräykset voidaan täyttää käyttämällä 

yleispätevää ohjeistoa (myös alkuperäisten standardien ja määräysten tulee olla 

saatavilla)[12, 3 luku 8§]. 

 

Sähkötöitä tehtäessä on kuitenkin huomioitava myös muutkin kuin pelkästään 

sähköön liittyvät määräykset ja säädökset. Näistä ehkä tärkeimpänä mainitta-

koon työturvallisuuslaki, joka toimii työturvallisuutta koskevien määräysten poh-

jana, valtioneuvoston asetusten ja muiden määräysten täydentäessä sitä. Li-

säksi myös rakennustöitä koskevat määräykset koskevat myös sähkötöiden 

tekemistä ja esimerkiksi valtioneuvoston asetus 205/2009 määrittelee ehdot 

henkilökohtaisten suojavälineiden käytölle. Toinen henkilökohtaisia suojavälinei-

tä käsittelevä määräys on vaatteiden palon- ja valokaarenkeston ominaisuuksia 

käsittelevä standardi SFS-EN ISO 11612. Muut suojavälineitä koskevat ohjeet 

on käsitelty työkohtaisissa määräyksissä ja standardeissa. 

 

Muita erityisesti sähköverkonrakennusalalla huomioitavia määräyksiä ja stan-

dardeja: 

SFS 6000- Pienjänniteasennukset 

SFS 6001- Suurjänniteasennukset 

SFS 6003- Ilmajohtoasennukset 1kV 

SFS 2646- Pylväsmuuntamot 

SFS-EN 61230- Siirrettävät työmaadoitusvälineet 

Sähköturvallisuusasetus (498/1996) 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen turvallisuudesta 

(1193/1999) 
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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käy-

töstä (517/1996) 

  

 

5 Prosessikuvaus 

 

 

Ohjeiston tekeminen aloitettiin palaverilla, johon osallistuivat lisäkseni ISSS 

Oy:n työpäällikkö (toimii työsuojelupäällikkönä) sekä verkostopäällikkö (toimii 

käytönjohtajana). Kävimme läpi silloista työturvallisuusmateriaalia, jolloin ilmeni 

selviä epäkohtia ja puutteita, etenkin materiaalin käytettävyydessä. Tämä johtui 

erityisesti siitä, ettei yrityskohtaisille ohjeille oltu määritelty mitään varsinaista 

arkistointitapaa, vaan ohjeistukset olivat vain kirjallisina versioina eri ilmoitustau-

luille kiinnitettyinä. Kun kyseisille ohjeille olisi ollut tarvetta, ei tarkkaa tietoa nii-

den sijainnista ollut saatavilla. Lisäksi käytössä oli muutamia Sähköenergialiitto 

ry Sener:n laatimia verkostosuosituksia, joista ei ollut käytössä sähköisiä versi-

oita. 

 

Päätettiin että kaikki työturvallisuusmateriaali tulisi löytyä yhdestä työturvalli-

suusohjeistosta, jonka runkona käytettäisiin jo olemassa olevaa HeadPower 

Oy:n ohjeistoa. HeadPower Oy tuottaa sisältö- ja sovelluspohjaisia palveluko-

konaisuuksia energia ja telesektorille, palveluntarjonnan keskittyessä Suomeen 

ja Pohjoismaihin. HeadPower Oy:n laatiman materiaalin lisäksi ohjeistoon sisäl-

lytettäisiin käytössä olevat verkostosuositukset, yhtiökohtaiset ohjeet sekä 20kV 

jännitetyökoulutusmateriaalin pohjalta kootut hyväksyttyjä jännitetyömenetelmiä 

koskevat ohjeet. Tämän ohjeiston tulisi olla saatavilla yrityksen tietokantojen 

kautta.  Ohjeiston tiedostoformaattina olisi PDF sen helppokäyttöisyyden takia, 

PDF- muoto mahdollistaisi myös sisällysluettelon käyttämisen kirjanmerkkien 

avulla. 

 

Ohjeistoon tehdyt muutokset on jaettu tässä työssä sisällysluettelon (liite 1) mu-

kaisessa järjestyksessä päivitettyihin ja kokonaan uusiin osa-alueisiin. Tehtyjä 

muutoksia on käsitelty osa-alueittain, pääpainon ollessa uuden materiaalin si-

sällössä. 
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5.1    Päivitetyt osa-alueet 

 

 

5.1.1 Tulityöt 

 

Tulitöitä koskeva osio (liite 1, kohta 3.4.4) vaati tarkennusta vähäisen palovaa-

ran aiheuttavista töistä, lähinnä maastossa tehtävien PAS ilmajohtojen ja maa-

kaapelijatkosten osalta. Vähäisen palovaaran aiheuttavia töitä on käsitelty Imat-

ran Seudun Sähkö- konsernin pelastussuunnitelmassa, eikä täten nähty tar-

peelliseksi asian käsittelemistä työturvallisuusohjeistossa, vaan lisättiin ohjeis-

toon maininta pelastussuunnitelman kohdasta 3.1.3 Tulityöt, mistä kyseinen 

tieto on saatavilla. 

 

 

5.1.2 Henkilökohtaiset suojavälineet 

 

Kypärän ja silmiensuojaimien käyttämisen tarpeellisuudesta (liite 1, kohdat 

3.6.1.1 ja 3.6.1.2) oli muutamien töiden osalta epäselvyyksiä. Valtioneuvoston 

asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta antaa selvät toimintaohjeet, joi-

den mukaan rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Sähköverkonra-

kennustyö lasketaan rakennustyöksi, eikä kypärän käytön suhteen voi näin ol-

len tehdä yrityskohtaisia päätöksiä. Ohjeistoon lisättiin kuitenkin mahdollisuus 

käyttää suojakypärän sijaan muuta pään iskusuojaa (esim. kolhusuojalakkia), 

mikäli työn suorittaminen ei ole mahdollista suojakypärää käytettäessä. Näistä 

töistä on kuitenkin aina sovittava erikseen työpäällikön kanssa. 

 

Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaan rakennustyössä on käytettävä 

kypärän lisäksi myös työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista sil-

mien suojausta. Silmien suojauksen käyttö ”työn ja työolosuhteiden” edellyttä-

mänä on aiheuttanut epäselvyyttä, ja Työsuojeluhallinnon rakennusalan koordi-

naatioryhmä onkin 30.5.2011 tulkinnut 205/2009 71 § 4:a seuraavasti: ”Säädös 

edellyttää että rakennustyömaalla käytetään aina henkilökohtaista silmien suo-
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jausta.”. Sähköverkonrakennustöissä on siis käytettävä henkilökohtaista silmien 

suojausta. [13] 

 

 

5.1.3 Vesialueilla liikkuminen 

 

Joka vuosi, jäät ovat tiettynä ajankohtana liian heikkoja kantamaan jalkaisin/ 

moottorikelkalla liikkuvaa, mutta liian vahvoja veneellä liikkumiseen. Nämä 

ajankohdat sijoittuvat syksyyn (marras- joulukuu) ja kevääseen (huhtikuu). Ky-

seisinä ajankohtina esimerkiksi saarissa sijaitseviin kohteisiin pääsy on vaival-

loista. Tähän vuodenaikaan saarissa suoritettavia töitä tulisi siis välttää ja ky-

symykseen tulevatkin lähinnä päivystystehtävät. Kyseeseen tulee tuolloin asen-

tajien kuljettaminen työkohteeseen vuokrakalustolla, esim. helikopterilla tai ilma-

tyynyaluksella. Kyseisen kaluston käyttömahdollisuuksista laadittiin yhtiökohtai-

nen ohje (liite 1, kohta 3.10.2.1) joka sisältää ohjeet kyseisissä jääolosuhteissa 

toimimiseen ja ilmatyynyaluksen käyttömahdollisuuteen liittyen. 

 

 

5.1.4 Pylväästä pelastaminen 

 

Vanha ohjeistus käsitteli vain alaslaskuvälinein tehtävää alaslaskua, olemassa 

olevaan ohjeistukseen lisättiin uutena osiona ohjeet alaslaskuun käyttäen pyl-

väskenkiä ja –vyötä (liite 1, kohta 5.4.8.3). Ohjeet alaslaskuun pylväskenkiä ja -

vyötä käyttäen oli jo valmiiksi olemassa, mutta kyseinen ohje, verkostosuositus 

TJ 6:81, oli auttamattomasti vanhentunut. Uusi ohjeistus laadittiin TJ 6:81:n 

pohjalta, suurin muutos oli kahden pylväsköyden käyttäminen vain yhden köy-

den sijaan sekä uusien havaintokuvien lisääminen (liite 2). 

 

 

5.1.5 Puupylväiden purkutyöt 

 

Puupylväiden purkutöitä koskeva ohjeistus oli varsin suppea, uudistetussa oh-

jeessa (liite 1, kohta 5.4.10) yhdisteltiin vanhaa ohjetta sekä verkostosuositus 

TJ 4:05:ttä. 
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5.1.6 Kreosoottikyllästetyn puun turvallisuusohje  

 

Kreosoottipylväitä koskeva ohjeistus oli sisällöltään riittämätön. Ohje uusittiin 

yhdistämällä olemassa oleva ohje verkostosuositus TJ 6:07:n kanssa (liite 1, 

kohta 5.4.11). Uusi ohje sisältää kattavat tiedot kreosootin terveyshaitoista ja 

henkilökohtaisten suojavälineiden käytöstä. 

 

 

5.1.7 Asbestityöt 

 

Varsinaisia asbestitöitä ei ISSS Oy:n toimesta tehdä, mutta eräät rakennuksissa 

käytetyt pintavuorausmateriaalit sisältävät pieniä määriä asbestia, yleisimpänä 

ns. mineriittilevyt. Kyseisiin materiaaleihin joudutaan satunnaisesti poraamaan 

reikiä kaapelisuojarautoja ja kaapelikiinnikkeitä asennettaessa. Näissä tilanteis-

sa vaadittavien suojaustoimenpiteiden osalta oli epäselvyyksiä. Olemassa ole-

vaan ohjeistukseen lisättiin Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja tasa-

arvoasioiden pääosaston asbestia koskevaan julkaisuun perustuva ohje (liite 1, 

kohta 6.12.5.3), mikä määrittelee tarvittavat toimenpiteet mineriittilevyjä poratta-

essa. 

  

 

5.1.8 Trukkikuljetukset  

 

Ohjeeseen (liite 1, kohta 7.2) lisättiin ISSS Oy:n trukkiperehdytysoikeudet 

omaavien henkilöiden tiedot. Lisäksi ohjeessa käsitellään perehdytettyjä työnte-

kijöitä koskevan listan käyttöä. Kyseinen ohje päivitettiin vastaamaan Valtioneu-

voston asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

(403/2008). 
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5.2    Uudet osa-alueet 

 

 

5.2.1 Yksintyöskentely 

 

Yksintyöskentelyä koskeva kirjallinen ohjeistus oli valmiiksi olemassa, kyseinen 

ohje päivitettiin ajantasalle ja lisättiin ohjeistoon (liite 1, kohta 3.3). Ohjeistuksen 

tarkoituksena oli määrittää Imatran Seudun Sähkö- konsernissa tehtäville töille 

säännöt, milloin työ voidaan suorittaa yksin ja milloin työhön täytyy osallistua 

vähintään kaksi henkilöä. 

 

 

5.2.2 20kV jännitetyömenetelmät 

 

ISSS Oy:n käytönjohtajan toiveen mukaisesti ohjeistoon lisättiin hyväksyttyjen 

20kV jännitetyömenetelmien työohjeet (liite 1, kohta 4.5.2). Lähdemateriaalina 

työohjeiden laadinnassa hyödynsin yrityksessä käytettyä JT- Millenium:n toimit-

tamaa jännitekoulutusmateriaalia. Suurin muutos JT- Millenium:n materiaaliin oli 

erottimettoman pylväsmuuntamon muuntajan kiinni- ja irtikytkemistä koskevan 

ohjeen jättäminen pois ohjeistosta. Syynä tähän oli se, ettei ISSS Oy:n jakelu-

alueella ole tai olla rakentamassa pylväsmuuntamoita joissa ei ole erotinta. 

Toinen suuri muutos oli 20kV avojohtoon tehtävän jännitetyöerotuskohtaa kos-

kevien ohjeiden laatiminen kokonaan uudelleen (liite 1, kohta 4.5.2.7). Vanha 

ohje sisälsi työohjeet erotuskohdan tekemiseen käyttäen jomppeja ja vetoeris-

timiä. Kyseinen toimintamalli on vanhentunut ja tilalle laadittiinkin ohjeet erotus-

kohdan tekemiseen käyttäen johtoerotinta SZ 24. Ohjeita laadittiin kaksi kappa-

letta: erotuskohdan tekeminen johtoerotinta SZ 24 ja jomppeja käyttäen sekä 

erotuskohdan tekeminen käyttäen jännitetyöliittimillä varustettua johtoerotinta 

SZ 24. Jälkimmäinen työtapa on vastikään kehitetty ISSS Oy:n asentajien toi-

mesta ja tätä työtapaa käytettäessä nopeutuu erotuskohdan tekeminen huomat-

tavasti. Tämän lisäksi ohjeiden suojavaatetusta koskevat osuudet päivitettiin 

standardia SFS-EN 531 vastaaviksi. Jännitetyöohjeita koskevaan osioon lisättiin 

myös jännitetyökalujen ominaisuuksia käsittelevä, yleisluontoinen ohje (liite 1, 
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kohta 4.5.3), missä läpikäytiin yleisimpien 20kV jännitetyökalujen ominaisuudet 

ja käyttökohteet.  

 

 

5.2.3 Pysyväisohje AMKA- jännitetyölle eristetyillä eristyksen lävistävillä 

liittimillä 

 

Ohjeistoon lisättiin pysyväisohje AMKA- jännitetyölle eristetyillä eristyksen lävis-

tävillä liittimillä (liite 1, kohta 4.5.4). Ohjeistossa oli alun perin maininta verkos-

tosuositus TJ 2:03:n käyttämisestä pysyväisohjeena, mutta itse verkos-

tosuositusta ei oltu liitetty osaksi ohjeistoa. Kyseinen verkostosuositus päätettiin 

liittää kokonaisuudessaan uuden ohjeiston osaksi selkeyttämään AMKA- jänni-

tetöiden suorittamista.     

 

 

5.2.4 Työmaadoittaminen 

 

Ohjeistoon lisättiin ohjeet koskien ilmajohdolle kaatuneen puun poistossa käy-

tettävän työmaadoituksen tekoa heittomaadoitusvälineellä (liite 1, kohta 4.9.20). 

Kyseinen työmaadoitustapa nopeuttaa erityisesti laajojen myrskytuhojen aiheut-

tamien häiriötilanteiden poistamista. Ohje on HeadPower Oy:n materiaalia joka 

oli mahdollista ottaa yhtiökohtaisella päätöksellä käyttöön. Lisäksi päätyömaa-

doituslaitteita koskeviin ohjeisiin lisättiin ehto, joka edellyttää käytettävältä työ-

maadoitusvälineeltä aina vähintään 35mm2 poikkipinta-alaa työskenneltäessä 

ISSS Oy:n verkossa. Työmaadoitus -osioon lisättiin myös uusi ohje koskien työ-

koneiden työmaadoittamista jännitteisten osien läheisyydessä (liite 1, kohta 

4.9.17). Kyseinen ohje on HeadPower Oy:n materiaalia.   

 

 

5.2.5 Jännitetyöohjeet jää- ja lumikuorman pudottamiseksi 

 

Jää- ja lumikuorman pudottaminen jännitteisiltä avojohdoilta hoidetaan yleensä 

helikopterilla, käyttäen hyväksi kopterin roottorin lapojen tuottamaa ilmavirtaus-

ta. Lyhyillä johtolähdöillä ja satunnaisesti tehtävissä lumi- ja jääkuorman pudo-
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tuksissa ei helikopterin käyttö ole järkevää, vaan kyseinen työ tehdään maasta 

käsin työhön soveltuvin välinein. Jää- ja lumikuorman pudottamisesta jännittei-

siltä avojohdoilta tehtiin ohjeistus (liite 1, kohta 4.12) joka perustuu verkos-

tosuositukseen TJ 5:95. Tätä ohjetta ei sijoitettu jännitetyöohjeiden kanssa sa-

maan osioon, vaan sen koettiin olevan havainnollisempi omana osionaan. 

 

 

5.2.6 Johtoalueiden puuston raivaus 

 

Tähän osioon lisättiin ilmajohtojen läheisyydessä tehtävää puiden oksimista ja 

reunapuiden kaatoa koskeva yhtiökohtainen ohje (liite 1, kohta 4.13.10.1). Ky-

seinen ohje on HeadPower Oy:n materiaalia. Tarkoituksena oli lisätä samaan 

osioon myös koneellista oksintaa koskeva HeadPower Oy:n ohjeistus, mutta 

kyseinen ohje käsitteli vain monitoimikoneella tehtävää oksintaa ja havaittiin 

tarpeettomaksi. Käytännössä ISSS Oy:n jakeluverkon alueella tehtävät oksinta-

työt toteutetaan helikopteriin liitetyllä raivauspäällä.  

 

 

5.2.7 Työskentely tikkailla 

 

Tikastyöskentelyä koskevissa periaatteissa oli paljon epäselvyyksiä ja tikkailla 

työskenneltäessä on sattunut useita tapaturmia ja läheltä piti- tilanteita. Tämän 

takia päätettiin ottaa käyttöön yhtiökohtainen tikastyöskentelyä koskeva ohje 

(liite 1, kohta 5.6.2.1). Kyseinen ohje on HeadPower Oy:n materiaalia ja sen 

käyttöönotolla koetetaan ehkäistä tapaturmien syntyminen jatkossa. 

 

 

5.2.8 Kaivutyöt 

 

Kaivutyöt -osioon lisättiin pylväiden oikaisua käsittelevä ohjeistus (liite 1, kohta 

6.14.6). Kyseinen ohje käsittelee avojohdon pylväiden oikaisua johdon ollessa 

jännitteinen, mutta se antaa yleispätevät ohjeet myös jännitteettömällä johdolla 

toimimiseen. Tällöin johdon oikeaoppisesta työmaadoittamisesta pitää huoleh-

tia. Ohje perustuu verkostosuositukseen TJ 7:84. 
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6 Ohjeiston käyttö 

 

 

Ohjeistoa tullaan pääasiassa käyttämään työnjohdon ja asentajakunnan toimes-

ta, epäselvien ja ristiriitaisten tilanteiden ratkaisemisessa. Asentajilla on käytös-

sään mobiililaitteita (puhelimet, kämmentietokoneet) jotka mahdollistavat ohjeis-

ton käytön työmaaympäristössä, tämä helpottaa suuresti toimintaa epäselvissä 

tilanteissa, jolloin epäselvä asia on helppo tarkastaa ohjeistosta paikan päällä. 

Lisäksi näin toimiminen osaltaan selventää sekä yhtenäistää työmaakäytäntöjä. 

Työnjohdolla on mahdollisuus käyttää ohjeistoa työpisteellään sijaitsevalla tieto-

koneella, käyttäen selaamiseen Adobe Reader- ohjelmistoa, joka mahdollistaa 

sisällysluettelon interaktiivisen käytön kirjanmerkkien avulla. 

 

Uusi ohjeisto tulee toimimaan työvälineenä myös työsuojelutoimikunnan toimin-

nassa, ohjeiston toimiessa vertailukohtana oikeaoppisesta työskentelystä on-

nettomuus- ja läheltä piti -tilanteita käsiteltäessä. Työsuojelutoimikunta koostuu 

työterveydenhuollon edustajasta, työsuojelupäälliköstä, työntekijöiden työsuoje-

luvaltuutetusta, kahdesta toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetusta sekä laatu-

asiavastaavasta (työsuojelutoimikunnan kokoonpano 14.3.2013).  

 

Laadittu ohjeisto on voimassa toistaiseksi ja sen ajantasaisuus tullaan tarkas-

tamaan vuosittain. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan uusien säännösten sekä 

käytännön työssä esiin tulleiden ohjeeseen vaikuttavien seikkojen myötä. Oh-

jeen ylläpidosta vastaa työsuojelupäällikkö. 

 

 

7 Koulutus 

 

 

Päivitetyn työturvallisuusohjeiston käyttöönotto aikaansaa tarpeen ohjeiston 

käyttöä koskevalle koulutukselle. Myös osa ohjeistoon sisällytetystä materiaalis-

ta tulee perehdyttää ja ohjeistaa asentajille ennen niiden käyttöönottoa. Koulu-
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tustarve perustuu työturvallisuuslain 738/2002 14§, jonka mukaan ennen uusien 

työ- ja tuotantomenetelmien käyttöön ottamista on työntekijät perehdytettävä 

kyseisiin uudistuksiin. Tällaisen koulutuksen tulisi sisältää seuraavat osa-alueet: 

 

Uudistetun materiaalin läpikäyminen: 

 sovellusala 

 tehdyt muutokset 

 säädöspohja 

 

Käytännön koulutus (koskee lähinnä työohjeita): 

 työ- ja suojavälineiden käyttö 

 työmenetelmien havainnollistaminen 

 työryhmät 

 työpareittain/ ryhmittäin suoritettava harjoittelu 

 

[14, s. 4] 

 

 

8 Pohdinta 

 

 

Tavoitteena oli kehittää toimiva ja helppokäyttöinen työturvallisuusohjeisto, 

jonka käyttäminen onnistuisi myös maasto-olosuhteissa. Yhtenä tavoitteena oli 

käyttää ohjeistoa myös paperiversiona; tulostettuna pohjatiedostona. Tavoitteis-

sa onnistuttiin pääasiassa hyvin, lähinnä ohjeiston laajuus aiheuttaa ongelmia. 

Näistä ongelmista hyvänä esimerkkinä on paperiversion hankala päivitettävyys. 

 

Yhteistyössä työterveydenhuollon kanssa toteutettava pidemmän ajanjakson 

tarkastelu työtapaturmien lukumäärien ja niissä syntyneiden vammojen vaka-

vuuksien muutoksista olisi sopiva työkalu uuden työturvallisuusohjeiston vaiku-

tusten mittaamiseen. Näillä näkymin ei kyseistä tarkastelujaksoa kuitenkaan olla 

toteuttamassa. 
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Ohjeiston seuraavaan versioon on tarkoitus sisällyttää HeadPower Oy:n pereh-

dytysmateriaali, joka koostuu laajasta videokirjastosta missä on läpikäyty yksi-

tyiskohtaisesti eri työmenetelmiä ja toimintamalleja. Eräs mahdollinen lisäys-

kohde olisi helikopteriraivausta käsittelevä ohjeistus raivauksia toteuttaville ura-

koitsijoille, mikä lisäisi kyseisten raivausten suorittamisen turvallisuutta. 
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Joskus, syystä tai toisesta, ei käytettävissä ole erillisiä alaslaskuvälineitä, vaan 

loukkaantunut henkilö joudutaan auttamaan alasauttajan muutoinkin työssään 

käyttämiään pylväskenkiä ja – vyötä hyödyntämällä. Kyseinen menetelmä on 

osoittautunut nopeaksi ja turvalliseksi apukeinoksi tuotaessa vahingoittunutta 

alas. Menetelmä on myös helppo oppia, eikä se rasita kumpaakaan osapuolta 

ylen määrin. Lisäksi kaikki tarvittavat apuvälineet ovat yleensä aina valmiina 

työpaikalla. 

 

Alaslasku ilman alaslaskuvälineitä: 

 

Pylväässä työskentelevä on joko sairaskohtauksen 

tai tapaturman takia kykenemätön tulemaan alas 

pylväästä. Useimmiten hän on tajuton ja lyyhisty-

neenä pylväsvyön ja kenkien varaan (kuva 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alasauttaja pukee pylväskengät ja – vyön ja lähtee 

kiipeämään pylvästä ylöspäin, kunnes pylväsköysi 

on aivan lähellä autettavan alempaa kenkää (kuva 

2). 
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Auttaja pujottaa toisen pylväsköysistään autettavan 

jalkojen välistä pylvään ympärille ja kiinnittää sen 

uudelleen vyöhönsä (kuva 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auttaja nousee ylöspäin siten, että autettavan 

paino siirtyy osittain ylemmän pylväsköyden va-

raan (kuva 4). Autettavan pylväskenkä irrotetaan 

pylväästä vetämällä kantapäätä voimakkaasti 

poispäin pylväästä. Kärkipiikit irrotetaan ja jalka 

voidaan laskea alas. Alasautettava jää tällöin 

osaksi istumaan auttajan köydelle. Jos on vaike-

uksia irrottaa pylväskenkää pylväästä esitetyllä 

tavalla, voi jalan irrottaa pylväskengästä joko 

avaamalla tai hätätapauksessa katkaisemalla 

nahkahihnat.  

 

 

Tämän jälkeen irrotetaan vastaavasti myös toisen 

jalan kenkä, jolloin autettava jää ratsastamaan 

auttajan pylväsköydelle (kuva 5). Huom! Autetta-

van pylväsköysistä vähintään toisen tulee olla 

koko ajan pylvään ympärillä.   
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Mikäli autettavan pylväsköysi on takertunut esteisiin, 

kuten johtoihin, haruksiin, tukiin yms., irrotetaan toi-

nen autettavan pylväsköysistä, pujotetaan se esteen 

alitse ja kiinnitetään uudelleen autettavan pylväs-

vyöhön. Kun tämä on tehty, voidaan toinenkin autet-

tavan pylväsköysistä irrottaa ja aloittaa alas kapua-

minen. Huom! Tehtäessä eri vaiheita on auttajan 

tuettava autettavaa koko ajan esim. pitämällä käsi-

ään autettavan kainaloiden alla tai tukemalla tätä 

pään seudulta. (kuva 6). 

 

 

 

Mikäli pylväässä tulee vastaan esteitä joita joudutaan ohittamaan, on auttajan 

laitettava sekä omansa, että autettavan, molemmat pylväsköydet pylvään ym-

päri ennen esteen ohittamista. Näin varmistetaan että molemmilla on koko es-

teen ohittamisen ajan vähintään toinen pylväsköysistä pylvään ympärillä. Es-

teen ohittaminen aloitetaan siten, että auttaja siirtää ensin toisen pylväsköysis-

tään esteen ohi ja tämän jälkeen irrottaa esteen yläpuolella olevan pylväsköy-

tensä. Tämän jälkeen voidaan autettavan pylväsköysistä toinen siirtää esteen 

ohi ja esteen yläpuolella oleva köysi voidaan irrottaa. Tämän jälkeen alas ka-

puamista voidaan jatkaa normaalisti.  

 

Alaslaskua jatketaan normaalisti kunnes 

alasautettava on saatu maahan. Pylväs-

köysi irrotetaan ja autettava kallistetaan 

kyljelleen ja siitä edelleen makuulle (kuvat 

7 ja 8). 
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