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• Selkeyttävät ja helpottavat tilaajan ja toimittajan välistä  
toimintaa säästäen kummankin resursseja

• Varmistavat vakioidun ja standardien mukaisen jakelu- 
verkon suunnittelun ja rakentamisen 

• Varmistavat jakeluverkon rakentamisen laadun teknisestä 
näkökulmasta

• Varmistavat kaupallisten rakentamisyksiköiden loppu- 
tuloksen teknisestä näkökulmasta 

• Tuotekehitys yhteistyönä muiden alan toimijoiden kanssa

Vakiorakenteet on kattava, laajasti käytetty ja jatkuvasti kehittyvä ohjeisto 
sähkönjakeluverkoston suunnitteluun ja rakennuttamiseen.

Vakiorakenteet on sisältö/ohjeistotuote. Vakiorakenne-tuote koostuu vakio-
rakenteista ja niiden tarvikkeista, rakennekuvista, kaavioista sekä suunnittelu- 

ja rakentamisohjeista.

Vakiorakenteet on linkitetty Sähkön Jakeluverkon Yksiköihin. Vakiorakenne on 
Yksikön toteutuksen tekninen kuvaus. Vakiorakenteet on linkitetty materiaali- 
suosituksiin ja ympäristöohjeisiin. Linkkeinä ja liitteinä on myös valmistajien 

tuotetietoja, asennusohjeita ja esitteitä.

Vakiorakenteiden kehitys tapahtuu HeadPowerin toimesta asiakkailta  
tulleiden palautteiden ja kehitysideoiden perusteella. Tärkeä osa kehitystä on 
alan lakien ja standardien seuraaminen ja huomioiminen tuotekehityksessä. 

Päätökset tehdään Vakiorakenteiden ohjausryhmässä, johon kuuluu edustajia 
verkko- ja urakointiyhtiöistä, tukkuliikkeistä ja muista alan järjestöistä.

Vakiorakenteet



Ominaisuudet

Vakiorakenteet 
Vakiorakenteet kattavat rakenteet 0,4 kV:n, 1 kV:n ja 20 kV:n jakeluverkon ja 
muuntamoiden rakentamiseen. Lisäksi Vakiorakenteet sisältävät rakenteet  
tievalaistuksen ja 45 kV:n verkon rakentamiseen. 
Vakiorakenteet sisältävät n. 1600 rakennetta, n. 300 rakenne-, kaavio- tai ohje-
kuvaa sekä runsaasti muita suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä ohjeita.
Vakiorakenteita ylläpidetään portaalissa jatkuvasti tarpeen mukaan, joten  
reaaliaikainen sisältö on aina portaalissa. 
 
Linkitykset
Vakiorakenteista on tehty linkitykset seuraaviin HPO:n tuotteisiin:
- Sähkönjakelun Yksiköt, linkitys rakennetta vastaaviin yksiköihin
- Materiaalisuositus, linkitys rakennetta tai rakenneryhmää vastaaviin materiaali- 
  suosituksiin
- Ympäristöohje, linkitys rakennetta tai rakenneryhmää vastaaviin ympäristö- 
  ohjeisiin
Lisäksi Vakiorakenteiden rakenneryhmille, rakenteille ja tarvikkeille on linkitetty 
valmistajien tuotekortteja, tuote-esitteitä ja asennusohjeita. 

Rakentamisen laatu ja turvallisuus
Vakiorakenteilla tehtävä suunnittelu, rakennuttaminen ja rakentaminen varmis-
tavat laadukkaan ja turvallisen verkon rakentamisen. Käyttöönottotarkastukset 
sekä kunnossapitotarkastukset ja niihin liittyvät kunnossapitotyöt tehostuvat. 
Vakiorakenteinen, vakiolaatuinen verkko on myös rakenteeltaan tuttu ja turval-
linen käyttää.
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