
HYÖDYT

• Varmistaa työn lopputuloksen teknisestä, laadullisesta ja kaupalli-
sesta näkökulmasta

• Tehostaa kustannusten seurantaa ja budjetointia sekä helpottaa  
tilastointia ja EV-raportointia.

• Vapauttaa resursseja, tehostaa prosesseja ja parantaa kustannus- 
tehokkuutta.

• Yksiköiden liitos Vakiorakenteisiin avaa käyttöön yksikköön liittyvät 
rakenteet

• Rakennekuvat
• Ohjeet
• Linkitykset materiaalisuosituksiin
• Linkitykset HeadPowerin ohjeistoihin

Sähkönjakelun Yksiköt

• Kattavat yksiköt sähköverkon rakentamiseen, kunnossa- 
pitoon, vianhoitoon sekä palvelujen tuotantoon

• Yksikköryhmät niin pieniin vuosisopimusurakoihin kuin suuriin 
KVR-hankkeisiin

• Sähkönjakelun yksiköillä kilpailutat, suunnittelet ja rakennat 
laadukasta sähköverkkoa aina esisuunnittelusta takuuajan val-
vontaan saakka

• Tarkat yksikkökuvaukset vähentävät tulkintaongelmia



010 841 5400

myynti@headpower.fi

Espoo
Tampere
Ulvila
Jyväskylä    

Harakantie 18 B
Hämeenkatu 25 B
Friitalantie 11 B
Polttolinja 21

02650 Espoo
33200 Tampere
28400 Ulvila
40520 Jyväskylä

www.headpower.fi

Lisätietoja:

Tuotekuvaus

Sähkönjakelun yksiköihin on koottu monipuolisesti yksiköt, joita tarvitset hankintojen 
toteuttamiseen erilaisissa ja eri kokoisissa sähköverkon rakentamiseen, käyttöön ja kun-
nossapitoon liittyvissä töissä.

Erilaisille hankkeille on omat yksikköryhmänsä, jotka sisältävät valmiiksi räätälöidyn yk-
sikkökokonaisuuden esim. vuosisopimusurakointiin tai KVR-hankkeen toteuttamiseen. 
Rakentamisyksiköiden lisäksi yksiköt kattavat vianhoidon, kunnossapidon, tarkastukset 
ja verkkoyhtiön asiakaspalvelun tehtävät.

Jokainen yksikkö sisältää tarkan kuvauksen yksiköllä tehtävistä toimenpiteistä. Erilaisten 
tulkintojen välttämiseksi yksikössä on mainittu myös ne toimenpiteet, jotka eivät siihen 
kuulu. HeadPower ylläpitää ja kehittää yksiköitä verkkoyhtiöiden ja urakoitsijoiden kans-
sa, jotta yksiköt palvelevat nykyaikaista verkon rakentamista ja kunnossapitoa.

Yksikköryhmistä löydät vaihtoehtoisia malleja erilaisiin toteutuksiin. Voit kilpailuttaa 
hankkeen kaiken sisältävänä KVR-hankkeena tai hankkia suunnittelun ja rakentamispal-
velut erikseen. Selkeiden yksikkökuvausten ansiosta kilpailutus hoituu tasapuolisesti ja 
urakoitsijoilla on riittävät tiedot hankekokonaisuudesta ja sen sisällöstä.

Työnohjaussovellus laajentaa mahdollisuuksiasi käyttää yksiköitä entistä monipuolisem-
min. Yksiköillä voit tehdä hankkeiden esisuunnittelua: selvittää hankkeiden kokonais-
kustannuksia ja vertailla niiden vaikutuksia vuosibudjettiin. Kohdennetuilla EV-yksiköillä 
pystyt näkemään vaikutukset Energiaviraston raportointiin jo hankesuunnitteluaiheessa. 
Työnohjauksen avulla tiedät projektikohtaisesti suunnitellut, tilatut, toteutuneet ja lasku-
tetut yksiköt. Pysyt ajan tasalla laskutustilanteesta ja voit ennakoida tulevaa.

Liitokset muihin HeadPowerin tuotteisiin ja sovelluksiin toimivat rakentamisen laadun 
takeena. Saumaton yhteys Vakiorakenteisiin mahdollistaa yksikön mukana kulkevat ra-
kenteet, rakennekuvat ja ohjeet. Työnohjaussovelluksella yksiköt pysyvät mukana läpi 
rakennushankkeen alusta loppuun – toimistossa ja maastossa.
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