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Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät
20.– 21.11.2012 Hilton Helsinki Kalastajatorppa  

Verkonrakennus- ja verkostourakointipäivät ovat täynnä ajankohtaista verkonrakennus- ja verkos-
tourakointiasiaa sekä erinomainen tilaisuus tavata kollegoita ja muita verkonrakennuksen osapuolia. 

Aloitamme päivät katsauksella Verkonrakennuttamistyöryhmän toimintaan ja lähiajan haasteisiin. 
Selvittelemme, mitä jäi käteen verkkoliiketoimintaan liittyvien palveluketjujen ja kumppanuuksien 
johtamista koskevasta PAVE -tutkimushankkeesta ja mitä jatkoa on suunnitteilla. 

Kuulemme myös mitkä ovat palveluntuottajien kipupisteet ja miten palveluntoimittajien turvallisuutta 
voidaan arvioida.  

Iltapäivällä paneudumme YSE 1998 asiakirjajärjestelmään, KVR - urakkaan sekä YSE -poikkeamien 
tunnistamiseen ja aliurakoinnin sopimusriskeihin verkonrakentamisessa

Ensimmäisen päivän lopuksi kuulemme vielä suunnittelun ulkoistamisesta, sähköisestä dokumentoin-
nista, sähköisten työmaapäiväkirjojen käytöstä sekä monitoimikoneen hyödyistä verkonrakentamises-
sa. Keskustelua avoimiksi jääneistä ym. ajankohtaisista asioista jatketaan saunan ja illallisen 
merkeissä.

Toisen päivän aloittamme pohtimalla, miten turvataan tarvittavat verkkoinvestoinnit ja miten jän-
nitetöitä voidaan kehittää verkonrakentajien ja urakoitsijoiden toiminnaksi.

Lisäksi keskustelemme alalle vastikään valmistuneen verkostosuosituksen pohjalta maakaape-
liverkon rakentamisen vaatimuksista ja mikä on urakoitsijan rooli ja tehtävät laadukkaan kaapelirak-
entamisen toteuttamisessa

Päivien lopuksi saamme vielä ajankohtaisen tietoiskun ajankohtaisista verkonrakentamiseen liittyvistä 
lakimuutoksista.

Päivät on suunnattu erityisesti verkonrakennuttajille, verkostourakoitsijoille ja palveluntuotan-
toyhtiöissä verkonrakennus-, käyttö-, kunnossapito- ja suunnittelutehtävissä toimiville sekä laitetoimit-
tajille ym.

Seminaaripaikka ja majoitus
Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki, p. 09 458 11, 
www.kalastajatorppa.hilton.com.

Majoituskiintiö ADATO ENERGIA GRP. Kiintiö on varattu ajalle 19.–21.11. ja on voimassa 29.10. 
Huonehinnat ovat 1 hengen huone 130 €/huone/vrk ja 2 hengen huone 165 €/huone/vrk. Varaukset 
voi tehdä internetin kautta osoitteessa www.kalastajatorppa.hilton.com. Varaustunnus tulee mainita 
kohdassa group / convention code. Varauksen voi tehdä myös puhelimitse +358 (0)9 45811 tai sähkö-
postilla helsinkikalastajatorppa@hilton.com ja maksaa paikan päällä. Yksittäisen huonevarauksen voi 
perua kuluitta viimeistään 2 päivää ennen varattua tulopäivää.
 
Osallistumismaksu
Tilaisuuden osallistumismaksu on 640 € + alv. 23 %. Maksu sisältää koulutusaineiston ja ohjelmaan 
merkityt tarjoilut. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja
Tuotepäällikkö Jukka Muttilainen, Adato Energia Oy, jukka.muttilainen@energia.fi
p. 09 5305 2503, 050 548 1115

Ilmoittautumiset viimeistään 13.11.
www.adato.fi/koulutuskalenteri 
Koulutussihteeri Anne Hutri, Adato Energia Oy, f. 09 5305 2800 p. 09 5305 2703
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Puheenjohtajana kehityspäällikkö Seppo Yrjönen, 
Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Tiistai 20.11. 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30 Avaus ja päivien tarkoitus
 Verkonrakennuttamistyöryhmän toimintaa
 ja lähiajan haasteita
 Kehityspäällikkö Seppo Yrjönen, 
 Kymenlaakson Sähköverkko Oy
    
10.00 Verkkoliiketoimintaan liittyvien palveluketju- 
 jen ja kumppanuuksien johtamista koskeva 
 tutkimushanke (PAVE) – mitä jäi käteen? 
 Erikoistutkija Hannu Makkonen, Turun Yliopisto 

10.45 Jaloittelutauko

11.00 Palveluntuottajan haasteet verkonra-  
 kentamisessa nyt ja huomenna
 Johtaja Hannu Kupila, Empower Oy

11.30 Palveluntoimittajan turvallisuustoiminnan  
 arviointi
 Asiantuntija Jukka Mäntynen,    
 Työturvallisuuskeskus TKK

12.00 Lounas

13.00 RU- verkostosuositusten uusittu 
 Käyttöohje RU:12   
 - uusitun ohjeen esittely
 - näin löydät kuhunkin urakkamuotoon sopivat  
   asiakirjapohjat ja –mallit
 Varatuomari Pia Klementjeff, Lexmentor  Oy

13.30 RU -verkostosuositusten KVR-asiakirjat    
 - YSE 1998 –asiakirjajärjestelmä ja KVR-urakka  
    – tunnista YSE -poikkeamat
 - KVR-urakkamuodon keskeiset kysymykset   
   tilaajan ja urakoitsijan vastuiden kannalta
   o lupa-asiat, suunnitelmavastuu
 - RU-verkostosuosituksen KVR-asiakirjoihin   
   2012 tehdyt muutokset
 - KVR alistetuin sivu-urakoin – urakoitsijan   
   vastuun laajuus
 Varatuomari Pia Klementjeff, Lexmentor Oy

14.30 Kahvit

14.45 Näin näen verkonrakennushankkeen
 aliurakoinnin sopimusriskit
 Verkonrakennushankkeen aliurakoista sopi  
 minen: ”kättä päälle” vai ”mustaa valkoiselle”?
 - suullisen sopimisen riskit
 - miten sopia kevyesti ja kätevästi keskeisistä  
   urakan ehdoista
 Varatuomari Pia Klementjeff, Lexmentor Oy
 
15.15 Suunnittelun ulkoistaminen urakoitsijan   
 näkökulmasta
 Toimitusjohtaja Jani Oikarinen, JJT Power Oy 
  

15.45 Reaaliaikainen ja läpinäkyvä dokumentointi  
 nostaa laatua. Sähköinen työmaapäiväkirja.
 Toimitusjohtaja Samuli Suomala, Kotopro

16.15 Monitoimikoneen hyödyt verkonra-  
 kentamisessa
 Asiakkuuspäällikkö Hannu Siukkola, 
 Lännen Center

16.30 Keskustelua ja 1. päivän päätös

17.00 Sauna

19.00 Illallinen

Keskiviikko 21.11.

8.30 Miten turvataan tarvittavat verkkoinves-  
 toinnit
 Tutkija Jukka Lassila, Lappeenrannan
 teknillinen yliopisto  

9.15 Jännitetyön kehittäminen verkonrakentajien  
 ja -urakoitsijoiden toiminnaksi
 Di-työntekijä Joel Kärkkäinen, 
 Energiateollisuus ry 

10.00 Jaloittelutauko

10.15 Maakaapeliverkkojen rakentamisen   
 vaatimukset ja urakoitsijan rooli
 Rakennuttajapäällikkö Tuomas Murumäki,   
 Helen Sähköverkko Oy

11.00 Ajankohtaista lainsäädäntöä mm.
 - Tilaajavastuulain muutos ja sen vaikutus   
    (1.9.2012)
 - alv:n muutos
 - veronumeron käyttö työmailla
 - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vero  
   tusmenettelystä annetun lain ja työturvalli-  
   suuslain muuttamisesta
 - Työsopimuslain muutokset 1.8 alkaen?
 Neuvontalakimies Eeva Kurkirinne, 
 Energiateollisuus ry 
 
11.45 Päätöskeskustelu – ja lounas    
 - 13.00
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Adato Energia Oy
Käyntiosoite: Fredrikinkatu 51-53 B 5. krs, 00100 Helsinki, p. 09 5305 2700, f. 09 5305 2800
Postiosoite: PL 1427, 00101 Helsinki. S-posti: etunimi.sukunimi@energia.fi              www.adato.fi
Laskutusosoite: PL 380, 00131 Helsinki 

Seminaarin peruutusehdot
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 
50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistuminen perutaan kaksi arkipäivää 
ennen tilaisuutta tai sen jälkeen tai osallistuja jää saapumatta, veloitamme 
koko osallistumismaksun. Peruutustapauksissa voidaan hankkia tilalle toinen 
osallistuja.

SYKSY 2012
YSE 1998 ja tärkeät sopimusasiat       
16.–17.10.Scandic Rosendahl Tampere

Kaapeliverkostotyöt    
18.10.Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli 

Sähköverkon käyttö ja vian selvitys   
25.10.Etelä-Savon ammattiopisto, Mikkeli  

Verkkoliiketoiminta 2012       
30.10 Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

Sähköasemien kuntotarkastus     
1.-2.11.Kylpylähotelli Eden, Nokia       

Laite- ja materiaalihankinnat verkonrakentamisessa  
6.11 Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

20 kV kaapelipäätteet ja – jatkokset    
13.–14.11. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

Verkonrakennuttajapäivät
20.-21.11. Kalastajatorppa, Helsinki

Muutokset ja lisäykset mahdollisia!
Ajantasainen tieto www.adato.fi/koulutuskalenteri

 

AdATO KOULUTTAA

Tilaa nyt!

Verkostosuositukset

Verkostosuositukset ovat verkonrakennus-
toiminnan ohjaamiseen ja yhtenäistämiseen 
tarkoitettuja ohjeita ja toimintamalleja, jotka 
helpottavat käytännönläheisesti standardi-
en, asetusten ja määräysten soveltamista. 
Verkostosuositukset on laadittu yhteistyössä 
verkonrakennusalan asiantuntijoiden kanssa 
ja ne ovat saatavissa sekä paperisina että 
sähköisinä.

Kesäkuussa 2012 on valmistunut mm uusi 
verkostosuositus RK1:12 Maakaapeliverkon 
rakentamisen vaatimukset. 

Tarkista onko yhtiöllänne jo verkostosuositus-
ten sähköisten versioiden käyttöoikeudet. 
Tilaukset Ekku Stenfors p. 09 5305 2709, 
ekku.stenfors@energia.fi

Lisätietoa www.adato.fi/verkostosuositukset


