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Taulukko 1. Verkoston raivaukset (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

 

Taulukko 2. Pj-kaapeleiden korjaustyöt (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

 

Taulukko 3. Korjaustyöt jakokaapille (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

03140K

Johtoalueen aluskasvil l isuuden raivaus ja reunapuiden 

oksiminen, pj-ri ippujohto
km

Johtoa lueen a lus tan ra ivaamis en ja  reuna-puiden oks imis en. 

Johtoa lueen leveys  1 m. Raivausjätteen käs i ttelyn ti laa jan ohjeen 

mukais es ti

03141K

Johtoalueen aluskasvil l isuuden raivaus ja reunapuiden 

oksiminen, pj-avojohto tai kj-yleiskaapeli
km

Johtoa lueen a lus tan ra ivaamis en ja  reuna-puiden oks imis en. 

Johtoa lueen leveys  3 m. Raivausjätteen käs i ttelyn ti laa jan ohjeen 

mukais es ti

03142K

Johtoalueen aluskasvil l isuuden raivaus ja reunapuiden 

oksiminen, PAS-johto
km

Johtoa lueen a lus tan ra ivaamis en ja  reuna-puiden oks imis en. 

Johtoa lueen leveys  6 m. Raivausjätteen käs i ttelyn ti laa jan ohjeen 

mukais es t

03143K

Johtoalueen aluskasvil l isuuden raivaus ja reunapuiden 

oksiminen, Kj-avojohto
km

Johtoa lueen a lus tan ra ivaamis en ja  reuna-puiden oks imis en. 

Johtoa lueen leveys  10 m. Ra ivaus jä tteen käs i ttelyn ti laajan 

ohjeen mukais es ti  

03144K
Yksittäisen reunapuun poisto johtoalueen lähettyviltä

kpl

Puun poiston (tyviha lka is i ja  yl i  10 cm), johto jännittei senä. 

Ra ivaus jä tteen kä s i ttelyn ti l aajan ohjeen muka isest

03146K
Muuntamon tai kytkemön ympäristön raivaus

kpl

Puis tomuuntamon ta i  kytkemön ympäri stön ra iva uksen ja  

ra i va us jätteen kä s i tte lyn ti la aja n ohjeen mukais es ti .

03147K

Helikopterioksiminen

h/km

Johtoa lueen reuna puiden oks imisen hel ikopteris aha uks el la . 

Oks i ttu a l ue l asketa an ki lmetri taks al la  yhteenla skettuna 

kumpikin johtoalueen reuna eriks een. Raivausjätteen käs i ttelyn 

ti la aja n ohjeen mukais es ti

03148K

Johtoalueen reunan oksiminen koneraivauksena maasta

km

Johtoa lueen reuna puiden oks imisen ja  yks i ttä isten puiden 

poiston koneraiva uksena maa sta . Oks i ttu a lue las ketaan 

yhteenla skettuna kumpi kin johtoal ueen reuna  erikseen. 

Ra ivaus jä tteen kä s i ttelyn ti l aajan ohjeen muka isesti

03149K

Johtoalueen koneraivaus maasta, kj-johto

km

Johtoa lueen (Kj-a vojohto/PAS) a lus kas-vi l l i suuden, reuna pui den 

oks iminen ja  yks i ttä is ten reunapuiden poiston koneraiva uks ena 

maas ta. Ra iva us jätteen kä s i tte lyn ti la aja n ohjeen mukai ses ti

03500K

Johtoalueen aluskasvil l isuuden raivaus ja reunapuiden 

oksiminen

ha

Johtoa lueen a lus tan ra ivaamis en ja  reunapuiden oks imis en 

vas taa ma an etäis yys vaa timuks ia. (a lueverkon ta i  muu pinta-

a la perusteinen ra iva us ) Ra ivaus jätteen kä s i ttelyn ti l aaja n 

ohjeen mukais es ti

Verkoston raivaukset

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

15510K Pj-kaapelin kiinnityksen ja/tai päätteen uusiminen pylväässäkpl

Kaapel in, kaapel ipä ätteen, suoja raudan ja  ma adoitus johdon 

as entamisen. Merkintöjen a sennuks en ja  UV-s uojauksen 

as entamisen vaurioiden korjaa mis eks i .

15520K Pj-liittimien uusiminen kpl

Pj-johdon l i i ttimien (kaa pel in ta i  i lma johdon) uusiminen 

pylvää ss ä, seinäl lä  ta i  ha aroi tuskaa pis sa .

15530K Pj-kaapelisuojan lisäys tai uusiminen pylväällä kpl

Kaapel i s uojan as enta mis en pylvää l lä  kaivuutöineen. Va nha n 

s uojan pois ton tarvi tta es sa. 

Pj-kaapelit
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Taulukko 4. Pylväsmuuntamoiden korjaustoimenpiteet (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

 

Taulukko 5. Merkinnät ja tunnuskilvet (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

 

Taulukko 6. Puisto- ja kiinteistömuuntamot (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

16400K Jakokaapin perushuolto kpl

Kaa pel i - ja  ma adoitus l i i tos ten ki ri s tämis en ja  ki inni tysten 

korjaamis en. Korjauks et pää kaa vioon ta i  va ihdon uuteen. 

Luki tuks en korjauks en. Jakokaa pin puhdistuks en s i sä l tä  ja  ulkoa  

sekä ympä ristön ra ivauksen. Sulakekokojen tarkas taminen ja  

va ihto tarvi ttaess a, ka apel i - ja  varokemerkintöjen l i s äys  ta i  

uus iminen.Tunnuski lven ja  va roi tus ki lven l i säyksen ta i  

uus imis en.Dokumentoinnin ta l lenti mel le ta i  lomakkeel le.Tä ytön 

hiekal la  ta i  leca-s oral la . Muut työt ti laajan ohjeen muka isesti . 

16430K Jakokaapin merkintätangon lisäys tai uusiminen kpl Jakoka apin merkki ta ngon l i säyksen ta i  uus imis en

16440K Jakokaapin lukituksen korjaus kpl Jakoka apin luki tuks en ja  s ara noiden korjauks en

16470K Jakokaapin oikaisu kpl

Jakoka apin oikais eminen s isä l täen kaivu- ja  ti i vi s tystyön s ekä 

kaivujä lkien tas auks en sekä tarvi ttaess a routas uojauks en 

korjaamis en.

16474K Jakokaapin upotus/nostaminen kpl

Jakoka apin upotuks en ta i  noston s ekä tarvi ttavat ka apeleiden 

käs i ttel ytyöt. Kaivuu- ja  ti ivi stys työt s ekä kaivuujä lkien tas auks en 

sekä tarvi ttaess a routas uojauks en korjaa mis en. Tarvi ttavan maa-

aineks en.

16477K Jakokaapin maatäyttö kpl

Jakoka apin maatä ytön va sta amaan turval l i s uusvaa timuks ia. 

Tarvi tta van maa -aineks en.

Jakokaapit

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

31610K

Pylväsmuuntamon perushuolto

kpl

Va roi tuski lpien ja  muuntaja n elä insuojien l i s äyks en ta i  

uus imis en. Pj-johtolä htöjen lähtömerkintäki lpien l i s äyks en ta i  

uus imis en. Oikean kokoisen pj-s ulakkeen vaihta mis en. 

Kipinä väl i s uojien l i sä yks en ta i  va ihdon. Lukon vaihto uuteen. 

Jomppien ja  työmaadoitus l i i ttimen l i sä yks en ta i  uus imis en 

pylvää l lä . Muunta jaerottimen huolto, s äätö, toiminnan koes tus . 

Muuntaja öl jyn mä ärä n ta rka sta mis en ja  l i sä ämisen. 

Tunnus ki lpien as ennuks en (tarvi tta es sa  vanhojen purku) ti la aja n 

ohjeiden muka isesti .Kul kurei tin ra ivauks en. Dokumentoinnin 

ta l lentimel le  ta i  lomakkeel le. Muut työt ti la aja n ohjeen 

mukais es ti . Käyttötoimenpiteet 1- 2 erottimel la  työn vaatiman 

katkon tekemiseks i . 

31620K Muuntajan eläinsuojien lisäys/uusiminen kpl Muuntaja n elä ins uojien l i s äyks en ta i  uus imisen 3 kpl .

31622K Pj-sulakkeen vaihto kpl Oikean kokois en pj-s ula kkeen vaihtamisen eri l l i skäyntinä (1-3).

Pylväsmuuntamot

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

8400K Tunnuskilven lisäys tai uusiminen kpl

Tunnus - ta i  erotuskohtaki lven l i sää mis en ta i  uus imisen 

muuntamol la , erotina semal la , kytkinas emal la  ta i  jakokaapi l la  

ti la aja n ohjei den muka isesti .

8410K

Merkintäkilven lisäys tai uusiminen johtoon tai pylväskytkimeen pylväässä

kpl

Merkintäki lven l i s äyks en ta i  uus imisen i lmajohtoon, ka apel i in 

ta i  pylväs kytkimeen pylvääl l ä , va nha n ki lven pois to tarvi ttaess a. 

8420K
Pj- kaapelilähdön merkintöjen lisäys tai uusiminen

kpl

Pj-kaapel in ta i  -kojeis ton lähtömerkintöjen l i s äyksen ta i  

uus imis en ti laajan ohjeen mukaisesti .

8425K

Kj-kaapelilähdön merkintöjen lisäys tai uusiminen

kpl

Kj- kaa pel in ta i  -kojeis ton lähtömerkintöjen l i sä yks en ta i  

uus imis en (ka apeleiden lä htö- ja  vaihemerkinnät, 

kennomerkinnä t, varokemerkinnät) ti laa jan ohjeen mukais es ti .

Merkinnät ja tunnuskilvet
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Taulukko 7. Muuntajien korjaus (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

 

Taulukko 8. Kj-ilmajohtojen korjaus (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

32010K

Puisto/kiint.muuntamon tai kytkinaseman perushuolto

kpl

Puis to/koppimuunta mon puhdi stus  s i s ä- ja  ul kopuol el ta. Ovien 

ja  s aranoiden voi telun ja  tarvi tta es sa korjauks en. 

I lmans uodattimien puhdistuks en ta i  va ihdon. Kaa pel i rei ttien, -

kana vi en ja  lä pivientien puhdis tuksen. Pä äka avion, 

maadoituskaavion s ekä käyttöohjeiden ja  ea -taul un yms . 

l i s äyks en ta i  uus imisen. Muunta motunnuksien ja  

hengenva araki lpien l i s äyksen ta i  uus imis en. Muunta jaöl jyn 

l i s äämis en. Ympä ris tön ja  kulkuteiden varmis taminen huolto- ja  

kunnos sa pitotöiden varten. Dokumentoinnin ta l lentimel le  ta i  

lomakkeel le. Erottimien huolto. Muut työt ti la aja n ohjeen 

mukais es ti .

32020K
Muuntamon puhdistus

kpl

Puis to-, ki inteis tö- ta i  koppimuunta mon puhdistus  s i s ä- ja  

ulkopuolel ta

32030K Lukituksien korjaus kpl Oven luki tuks en korjauks en

32040K Suodattimen puhdistus kpl I lmans uodattimien puhdistuks en

32050K Suodattimen vaihto kpl I lmans uodattimien vaihdon 

32060K
Kaapeliläpivientien tiivistäminen

kpl

Ki intei stömuunta mon kaapel i lä pivientien ti ivi stä minen 

materi aaleineen

32070K
Kaavioiden ja ohjeiden lisäys/uusiminen

kpl

Muuntoas eman pä äkaavion, maa doituskaa vion s ekä 

käyttöohjeiden ja  ea -taulun yms. l i s äyks en ta i  uus imisen 

32091K Kojeistojen imurointi jännitetyönä kpl Kojeistojen imuroinnin jännitetyönä

50530K

20 (10) kV:n vähäöljykatkaisijat, huolto

kpl

Katkais i jan huol lon tekemis en va lmis tajan tyyppikohta isen 

ohjeen mukaa n. Sis ä l tää  pylväi den avauks en ja  tarkas tuksen. 

Öl jyn vaihdon (s i s ä l tää uuden öl jyn ja  va nha n öl jyn hävi ttämis en). 

Ti ivi steiden vaihdon tarvi tta ess a. Sisä l tää kos ketus pä iden ta i  

s ammutus kammioiden va ihdon ta rvi ttaes s a ti la aja n ohjeiden 

mukaan. Katkais i jan toimintakoes tuksen ja  s äädön sekä  voi telun 

tarvi tta es sa . Katkais i jakennon huol lon s isä l täen la i teka apin, 

erottimien, mittamuuntajien, ka apel ipää tteiden, kis kojen ja  

tukieri stimien tarkas tuksen, puhdis tuksen, voi telun, 

yl imenova stusmittauks en, erottimen sä ädön valmis taja n 

tyyppikohtais ten ohjeiden mukais es ti . Ohja us ten toiminna n ja  

hä lytys ten koes tuksen. Dokumentoinni n ja  raportoinnin ti laa jan 

ohjeiden muka isesti . 

50536K

20 (10 ) kV:n katkaisijakennoerottimen JT-huolto

kpl

Erottimien huol lon tekemisen JT-työnä val mis taja n 

tyyppikohtais en ohjeen mukaan. Sisä l tää tarkas tuksen, 

puhdis tuks en, voi tel un, toiminnan koestuks en, erottimen sä ädön 

ja  tukieris timien tarkas tuksen.

Puisto- ja kiinteistömuuntamot

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

33620K Muuntajöljyn lisäys kpl

Muunta jaöl jyn l i s ää mis en pylväs - puisto- ta i  

ki inteis tömuuntamol la . Ta rvi ttaes sa  kannen ki ri s tyks en. 

Tarvi tta van l i säöl jyn. Öl jyvajeen syyn sel vi ttä mis en. 

Muuntajat
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Taulukko 9. Kj-kaapelit (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

 

Taulukko 10. Pylväs- ja tukirakenteet (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

 

Taulukko 11. Maadoitusten korjaustoimenpiteet (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

41010K Kj-latvarakenteen uusiminen kpl

Johtimen ki inni tysten ja  kytkentöjen purun. Ka nna tinrakenteen 

i rroi tuksen ja  uuden as ennuksen pylvä äs een. Johtimien 

ki inni tyks en ja  kytkennä t. Käyttötoimenpiteet 1- 2 erottimel la  työn 

vaa tima n katkon tekemiseks i .

41050K

Kj-kannatinrakenteen uusiminen JT-työnä

kpl

JT-työnä  tehtävän johtimen ki inni tysten ja  kytkentöjen purun. 

Kannatinrakenteen i rroi tuks en ja  uuden a sennuks en pylvääs een. 

Johtimien ki inni tyks en ja  kytkennät.

41300K

Kj-avojohdon jatkaminen

kpl

Kj-avojohdon 1-3 johtimen ja tka mis en kä yttökuntoon (ta i  s ä ievia n 

korja amisen) yhdes sä  työkohtees sa , ta rvi ttaes sa  vanhan jatkon 

purka mis en.

41305K

Pas-johdon jatkaminen

kpl

Kj-avojohdon 1-3 johtimen ja tka mis en kä yttökuntoon (ta i  s ä ievia n 

korja amisen) yhdes sä  työkohtees sa , ta rvi ttaes sa  vanhan jatkon 

purka mis en. 

41310K

Kj-eristimen vaihto/johtimen kiinnityksen korjaus 

pylväässä
kpl

Eristimen vaihdon ja  johtimen ki inni tysten purun s ekä uudel leen 

ki inni tyks en. Kä yttötoimenpiteet 1- 2 erottimel la  työn vaa timan 

katkon tekemiseks i . 

41390K
Kj-latvarakenteen kiinnityksen korjaus

kpl

Kj-latva rakenteen ki inni tyks en korja amisen. Käyttötoimenpiteet 1- 

2 erottimel la  työn va atiman katkon tekemis eks i . 

Kj-ilmajohdot

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

45410K Kj-kaapelipäätteen täyttö kpl

Kj-kaapel ipä ätteen täytön va lmista jan ohjeen mukais esti . 

Käyttötoimenpiteet 1- 2 erottimel la  työn va atiman ka tkon 

tekemis eks i .

45420K
Kj-kaapeliliittimien uusiminen, pylväs

kpl

Kj-kaapel i i ttimien uusimisen pylvä äs sä . Käyttötoimenpiteet 1- 2 

erottimel la  työn va atiman ka tkon tekemis eks i . 

45430K
Kj-kaapeliliittimien uusiminen, kojeisto

kpl

Kj-kaapel i i ttimien uusimisen kojeis tos sa. Käyttötoimenpiteet 1- 2 

erottimel la  työn va atiman ka tkon tekemis eks i . 

45440K
Kj-kaapelisuojakourun lisäys tai uusiminen

kpl

Kaapel i s uojakourun a sentamis en. Vanhan s uojan pois ton 

tarvi tta es sa .

Kj-kaapelit
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Taulukko 12. Erotinrakenteiden korjaustoimet (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

 

Taulukko 13. Varoituskilpiin liittyvät korjaustoimenpiteet (Headpower kunnossapitoyksiköt 2015). 

Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

44110K

Johtoerottimen perushuolto

kpl

Erottimen huol lon valmista jan ohjeiden muka ises ti . Erotinorren 

ki ri stä mis en, käs iohja imen ja  ohjaus putken s äädön, elementtien 

ja  katk.pi i s kojen ja /ta i  -kammioiden toiminnan sä ädön ja  

ki ri stä mis en, kos kettimi en voi telun, eristi mien puhdistuks en. 

Öl jyn l i s äyks en ka tk.ka mmioihin. Yle isen vis uaa l i sen 

tarkas tuks en. Dokumentoinnin ta l lenti mel le ta i  lomakkeel le. 

Muut työt ti la aja n ohjeen muka ises ti . Kä yttötoimenpiteet 1- 2 

erottimenl la  työn vaatiman katkon tekemi seks i .

44120K

Johtoerottimen perushuolto, JT-huolto

kpl

Erottimen JT-huol lon va lmis tajan ohjeiden mukais es ti . 

Erotinorren ki ri stä mis en, käs iohja imen ja  ohja us putken s äädön, 

elementtien ja  katk.pi i s kojen ja /ta i  -kammioiden toiminnan 

s äädön ja  ki ri s tämis en, koskettimien voi telun, eris timien 

puhdis tuks en. Öl jyn l i sä yks en ka tk.kammioihi n. Yleis en 

vis uaa l i sen ta rka stuks en. Dokumentoinnin ta l lentimel le ta i  

lomakkeel le. Muut työt ti laajan ohjeen muka isesti . 

44150K

Katkaisijan perushuolto

kpl

Pyl vä s- ta i  koppikatkais i jan huol lon valmista jan ohjeiden 

mukais es ti . Ki inni tys ten tarkas tamis en, eris timien puhdis tuksen 

ja  yleis en visuaal i s en tarkas tuksen. Dokumentoinnin 

ta l lentimel le  ta i  lomakkeel le. Muut työt ti la aja n ohjeen 

mukais es ti . Käyttötoimenpiteet 1- 2 erottimenl la  työn vaa tima n 

katkon tekemiseks i .

44220K
Katkaisupiiskojen tai kosketuselementtien vaihto

kpl

Katkais upi i s kojen vaihdon uusi in ta i  johtoerottimen 

kos ketuspintojen vaihta mis en (1-3 kpl )

44225K Erottimen katkaisukammion vaihto kpl Erottimen ka tka isuka mmion vaihdon 1 kpl . 

44230K Jomppien uusiminen, johtoerotin kpl Erottimen jomppien ja  l i i ttimien uus imisen. 

44235K Johtoerottimen avausvälin säätö kpl Erottimen avausväl in s äädön.

44240K Ohjaimen ja ohj.putken uusiminen kpl Erottimen ohja imen ja  ohjaus putken vaihdon ja  sä ädön.

44245K Ohjainputken eristimen uusiminen tai lisäys kpl Erottimen ohja imen ja  ohjaus putken vaihdon ja  sä ädön.

44320K

Kaukokäyt. erotin- tai katkaisija-aseman perushuolto

kpl

Puhdistuks et, tunnus - ja  varoi tus ki lpien l i sä yks en ta i  uus imis en. 

Li i tos ten, merkintöjen, kaavioiden, mek.s uojien tarkas tuksen ja  

korja uksen ta rvi ttaes sa . Kaukok.la i tteiden huolto, koestus  ja  

yhteys tes taus. Akkujen kunnon tarkastuks en. Sara noiden ja  

lukkojen voi telun ja  korjauks et.Ylei sen vis uaa l i sen ta rka stuks en. 

Muut työt ti la aja n ohjeen muka ises ti . Kulkurei tin ra ivauks en.

44340K

Verkkokatkaisijan koestus

kpl

Verkkokatkais i jan yl ivi rta- ja  ma asulkukoes tuksen 

toi s iokoestuks ena. Koestuspöytäki rjan täytön ja  palautuksen 

ti la aja n ohjei den muka isesti .

44350K

Akkujen uusiminen

kpl

Kaukokäytettä vän erotin- ta i  ka tka is i ja-as eman akkujen 

vaihtamisen uusi in. Uudet akut ja  va nhojen akkujen 

ja tkokä si ttely ti laa jan ohjeiden mukais es ti . 

Erotinrakenteet
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Tunnus Nimi

Mitta-

yksikkö Työ sisältää

8310K Hengenvaarakilven lisäys tai uusiminen kpl

Hengenva araki lven l i sä yks en ta i  uus imis en pylvääs een, muunto- 

ja  kytkinas emal le ta i  jakoka appi in

8320K

Varoitusnauhan lisäys tai uusiminen pylväässä

kpl

Yhteiskäyttönauhan ta i  kj-jännitteen läheis yydes tä varoi ttavan 

nauhan l i sä ämisen ta i  va ihtamisen pylvää seen (myös  1 kV:n 

va roi tus na uha ). Vanhan nauhan poi ston tarvi tta es sa . 

8321K

Varoitusnauhan lisäys tai uusiminen pylväässä JT-työnä

kpl

Yhteiskäyttönauhan ta i  kj-jännitteen läheis yydes tä varoi ttavan 

nauhan l i sä ämisen ta i  va ihtamisen pylvää seen JT-työnä (myös  1 

kV:n varoi tus nauha). Va nha n nauhan pois ton tarvi tta es sa.

8370K
Lentotarkastumerkintöjen lisäys tai uusiminen pylväällä

kpl

Lentota rka stusmerkintöjen l i sä yks en ta i  uus imis en pylvääs een 

ta i  johtoon yhdel lä  pylvää l lä . 

Varoituskilvet


