
  
   
   
    
 

 
 
 
 
 

 

 
VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY 

 
Omaisuudenhallintapolitiikka 

  

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa.  
Y-tunnus: 2038408–0. Yhtiön kotipaikka: Vantaa. 
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Olemme Vantaan kaupungin alueella toimiva sähköverkkoyhtiö, joka on Vantaan Energia 
Oy:n kokonaan omistama. Emoyhtiömme omistajia ovat Vantaan ja Helsingin kaupungit. 

Politiikka koskee sähköverkko-omaisuutta, johon kuuluu sähköverkko kaikilla jännitetasoilla, 
kaikki verkon komponentit ja niitä palvelevat rakennukset sekä suojausautomaatiojärjestel-
mät viestiverkkoineen. Myös verkkoon liittyvä data ja sen käyttö kuuluvat järjestelmän piiriin. 

Omaisuudenhallinnan tavoitteet ovat: 

• saavuttaa yhtiön tavoitteena oleva taloudellinen tulos, 
• saavuttaa huoltovarmuuden suunniteltu taso, 
• täyttää asiakasodotukset ja 
• sähköverkko-omaisuuteemme rakennetaan ja ylläpidetään vastuullisesti.  

Raportoimme näistä osa-alueista ajantasaisesti ja läpinäkyvästi. Katselmoimme keskeiset 
omaisuudenhallinnan mittarit vuosittain ja määritämme kehitystä vaativille osa-alueille toimin-
tasuunnitelman.  

Olemme hyvämaineinen yhtiö, joka noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja, yhteiskunnan 
asettamia velvoitteita, alan normeja ja hyviä käytäntöjä. 

Toimintamme on pitkäjänteistä ja kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Toimintamme tuotto 
siirtyy emoyhtiömme kautta suoraan kaupunkilaisten hyväksi. 

Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme verkkojamme niin, että ne tuottavat ja palvele-
vat asiakkaitamme koko pitkän käyttöikänsä optimaalisesti. Kannamme vastuumme ja huomi-
oimme toiminnassamme myös yhteiskunnan huoltovarmuustarpeet ja kestävän kehityksen. 

Olemme asiakkaittemme asialla. Asiakkaamme tunnistavat meidät luotettavana toimijana, 
jonka kanssa on helppo asioida. Valitsemme palvelutoimittajamme ja kumppanimme tämän 
periaatteen mukaisesti. 
 
Olemme arvostettu ja haluttu kumppani, jonka palvelutoimittajamme kokevat reiluksi. Toi-
mimme sähkömarkkinoilla tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 
 
Sähkön siirtohinnoittelu on Vantaalla vakaata, ennakoitavaa ja kohtuullisella tasolla. Hinnoit-
telumme ohjaa järkevään sähkönkulutukseen. 

Tarjoamme luotettavaa sähkönjakelua, jonka laatu täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset. 
Asiakkaillamme on sähkökatko keskimäärin vain joka viides vuosi. Kun sähkökatko tapahtuu, 
se kestää keskimäärin alle puoli tuntia. Olemme tässä suhteessa vähintään kolmen laaduk-
kaimman kaupunkisähköverkkoyhtiön joukossa. 
 



 Raportti 
   
   
  17.2.2022  
 

Olemme tärkeä toimija yhteiskunnan huoltovarmuudelle. Tiedostamme vastuumme koska 
sähkö on välttämätöntä lähes kaikelle toiminnalle, Varaudumme varmistaaksemme toimin-
tamme jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. Palautumisemme normaaliin toimintaan häiriötilantei-
den jälkeen on nopeaa.  
 
Odottamattomista ja suunnitelluista pysyvistä keskeytyksistä asiakkaille aiheutunut, vuo-
sienergioilla painotettu keskeytysaika (SAIDI, h/v, lähde: EV:n tunnusluvut 2020): 
 
YHTIÖ KJ  PJ YHT 
Alva Sähköverkko Oy 0,036 0,014 0,050 
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 0,039 0,029 0,068 
Helen Sähköverkko Oy 0,014 0,076 0,090 
LE-Sähköverkko Oy 0,083 0,014 0,097 
Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy 0,100 0,024 0,124 
Tampereen Sähköverkko Oy 0,131 0,023 0,154 
Kuopion Sähköverkko Oy 0,140 0,056 0,196 
Turku Energia Sähköverkot Oy 0,172 0,061 0,233 
Caruna Espoo Oy 0,640 0,059 0,699 
Pori Energia Sähköverkot Oy 0,773 0,054 0,827 
Lappeenrannan Energiaverkot Oy 1,703 0,084 1,787 
Vaasan Sähköverkko Oy 3,535 0,199 3,734 

 
 
Investointi- ja kunnonhallintastrategiamme tukevat pitkäjänteistä, vastuullista ja yritystaloudel-
lisesti kannattavaa toimintaa. Pitkäntähtäimen verkostosuunnittelu kulkee käsi kädessä kau-
punkisuunnittelun kanssa. Ylläpidämme 5–10 vuoden ajantasaista hankerekisteriä. Toteu-
tamme hankkeet yhteiskunnan kehitystarpeet, asiakashyödyt, huoltovarmuuden ja kannatta-
vuuden huomioiden. Teemme keskeisille hankkeille vaihtoehtotarkastelut. Riskienhallintame-
nettelyt ohjaavat jokapäiväistä päätöksentekoamme. 
 


