
 

Tekstiviesti-ilmoitus 

Tekstiviesti-ilmoitusmenettely on osa turvallisuusjärjestelmää, millä saadaan tarkennettua 

tietoa Fingridin sähköasemilla, varavoimalaitoksilla ja voimajohdoilla olevista työryhmistä sekä 

niiden töistä. Tekstiviesti-ilmoitusmenettely ei korvaa mitään Fingridin muun ohjeistuksen 

asettamia vaatimuksia töiden ajoituksesta, ennakkosuunnittelusta tai turvallisuusmenettelyistä, 

kuten esim. turvallisuusilmoituksen laatimista. Työryhmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä koko 

samaan työhön osallistuvaa urakointi- tai toimittajaketjua. 

Työalueelle saapuvan henkilön on ilmoittauduttava järjestelmään tekstiviestillä. Työryhmän 

osalta riittää, kun yksi henkilö tekee ilmoituksen. Ilmoitus on tehtävä päivittäin ennen 

ensimmäistä saapumista. Ilmoituksen tekijän on oltava puhelimella tavoitettavissa koko työn 

ajan. 

Järjestelmä voi antaa suoraan luvan työalueelle kulkemiseen tai edellyttää yhteydenottoa. 

Kulkulupa on puhelinkohtainen, joten puhelinta ei saa luovuttaa tekstiviesti-ilmoituskäyttöön 

henkilölle, jolla ei ole työalueen paikallisopastus voimassa. 

Tekstiviesti-ilmoituksen lähettäminen 

Tekstiviesti-ilmoituksen antajalla on oltava työalueen paikallisopastus voimassa ja hänen 

yhteystietonsa on oltava tallennettuna Fingridin turvallisuusilmoitussovelluksessa. Näitä tietoja 

ylläpitävät Fingridin työkohteista vastaavat alueiden tai varavoimayksikön käyttöasiantuntijat. 

Tekstiviesti aloitetaan aina sanalla TURVA, jonka jälkeen välilyönti ja merkki # (risuaita). Sitten 

työalueen nimilyhenne ja sen jälkeen annetaan jälleen merkki # (risuaita). Risuaidan jälkeen 

kirjoitetaan lyhyesti työn kuvaus. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä. Viesti kirjoitetaan 

seuraavasti 

 sähköasemalle:TURVA #AN#asematarkastus, 

 varavoimalaitokselle: TURVA #FOKT#tarkastuskäynti, 

 voimajohdolle: TURVA #VAR-VJR#voimajohtotarkastus (Voimajohdolle on annettava 

johdon lyhenne siten, että asematunnukset ovat oikein päin). 

Mikäli työryhmän työt kohdistuvat saman päivän aikana useammalle voimajohdolle, voidaan 

ilmoitus antaa kyseisille voimajohdoille yhdellä tekstiviestillä. Useampi voimajohto annetaan 

tekstiviestillä siten, että voimajohtojen nimilyhenteet erotetaan pilkulla ja lopuksi risuaita (#) 

sekä työn kuvaus. Esimerkiksi 

 useammalle voimajohdolle: TURVA #ul-tm,fo-ruo#kilpien uusiminen  

Sähköasemalle tai varavoimalaitokselle voi olla voimassa vain yksi tekstiviesti-ilmoitus 

kerrallaan. 

Tekstiviestillä annettava ilmoitus lähetetään numeroon 18161.  



 

Viesti käsitellään Fingridin järjestelmässä, jossa tarkistetaan henkilötiedot ja puhelinumero, 

voimassaolevat opastukset, vaaratekijät sekä muut työryhmät samalla työkohteella. Kaikki 

tekstiviestit tallennetaan Fingridin turvallisuusilmoitussovellukseen. 

Mikäli paluuviestiä ei tule, tarkista ensin numero oikeellisuus ja viestin muoto. Ellei uudellakaan 

yrityksellä tule paluuviestiä, ota yhteys kantaverkkokeskukseen jatkotoimenpiteiden sopimisek-

si. 

Paluuviesti käyttäjälle 

Sovellus lähettää vastaanotetusta ilmoituksesta paluuviestistä matkapuhelimeen. Paluuvies-

tissä käyttäjä saa myös tiedon samaan työkohteeseen aikaisemmin samana päivänä il-

moittautuneista henkilöistä, jotka eivät siihen mennessä ole antaneet poistumisilmoitusta.  

Ilmoituksen lähettäjän on ehdottomasti toimittava paluuviestin ohjeiden mukaisesti! 

Paluuviestin vaihtoehdot ovat: 

 XXX kulkulupa. 

 XXX kulkulupa. Vaaratekijöitä kohteessa XXX: vaaratekijän kuvaus. 

 XXX kulkulupa. Kohteessa on työryhmiä:  NIMI X, Yhtiö Y ja puh. 123456789 

 XXX meno kielletty. Ota yhteys Fingridin käyttöasiantuntijaan, NIMI X ja puh. 123456789 

 XXX meno kielletty. Paikallisopastus ei voimassa. Ota yhteys Fingridin käyttöasiantunti-

jaan, NIMI X puh. 123456789 

 Kohteen lyhenne on väärä. Tarkista lyhenne tai ota yhteys Fingridin kantaverkkokeskuk-

seen puh. 030 395 4300 

 Sinulla ei ole oikeutta tehdä tekstiviesti-ilmoitusta. Ota yhteys Fingridin käyttöasiantunti-

jaan 

 Viestin muoto on väärä. Tarkista viestin muoto tai ota yhteys Fingridin Kantaverkkokes-

kukseen puh. 030 395 4300 

 Kohteen lyhenne on väärä. Tarkista lyhenne tai ota yhteys Fingridin Kantaverkkokes-

kukseen puh. 030 395 4300 

 Työ kohteessa XXX on merkitty päättyneeksi 

Mikäli samalle työalueelle saapuu myöhemmin saman päivän aikana uusia työryhmiä, 

järjestelmä lähettää tästä automaattisesti tekstiviestin aikaisemmin työalueelle ilmoittautu-

neelle: Kohteeseen XXX saapuu työryhmä YYY, puh 123456789 

Poistumisilmoitus työalueelta 

Työryhmän töiden päätyttyä työalueella, on ilmoituksen antajan lähetettävä poistumisilmoitus. 

Poistumisilmoitus annetaan kirjoittamalla viestin alkuun TURVA, jonka jälkeen kaksi kertaa 



 

risuaita ## (muista välilyönti TURVA sanan jälkeen). Risuaitojen perään kirjoitetaan työalueen 

lyhenne josta ollaan poistumassa (esim. TURVA ##KA). Tämän jälkeen käyttäjä saa 

paluuviestinä tekstiviestin "Työ kohteessa xxx on merkitty päättyneeksi".  

 

Tekstiviesti-ilmoituksen voimassaoloaika 

Tekstiviestillä hyväksytty ilmoitus on aina voimassa saman vuorokauden loppuun asti, jonka 

jälkeen järjestelmä arkistoi viestit. Jos työ jatkuu seuraavana päivänä, on siitä annettava uusi 

tekstiviesti-ilmoitus.  


