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Johdanto 
 

Sähkönjakelu on yksi yhteiskunnan perusinfrastruktuureista. Vantaalla sähköverkkoa on 

rakennettu jo pitkään maakaapeleina, jotka eivät näy katukuvassa. Pitkäjänteisellä 

kehittämisellä Vantaan sähköverkko on saatu nykyiseen tilaan, keskeytysajat ovat 

pienimmästä päästä Suomessa ja sähkön siirron hinta on edullisempien joukossa.  

Kehitys ei pääty tähän vaan sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti. Vantaan kasvava kaupunki 

luo hyvät edellytykset kehittämiselle. Pääosa Vantaasta on kaupunkimaista aluetta, mutta 

alueelta löytyy myös maaseutumaista haja-asutusaluetta. Sähköverkon kehittämisessä 

otetaan eri alueiden olosuhteet huomioon, mutta kaikille asiakkaille rakennetaan hyvän 

sähkön laadun takaavaa sähköverkkoa. 

Myös energiamurros eli meille konkreettisemmin sähkön käyttö- ja tuotantotapojen muutokset 

vaikuttavat sähköverkkoon. Sähköinen liikenne ja pientuotanto ovat energiatehokkuuden 

ohella energiamurroksen merkittävämpiä asioita Vantaan sähköverkossa. Teollisuuden ja 

energiatuotannon muuttuminen vähähiiliseksi vaikuttavat osaltaan sähköverkkoon isoina 

paikallisina kehityshankkeina. Viime vuosina energiatehokkuuden kehittyminen on pitänyt 

sähkönkulutuksen kasvun pienenä. Liikenteen ja teollisuuden sähköistyminen kuitenkin 

tulevat tulevaisuudessa kiihdyttämään kasvua. 

Kehittämissuunnitelma oli asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kommentoitavissa 19.4.-

19.5.2022. Saadun palauteen perusteella muutostarpeita kehittämissuunnitelmassa ei ole, 

mutta pystymme hyödyntämään palautetta laajamittaisesti toimintamme kehittämisessä. 

Kiitos kaikille osallistujille! 

Tervetuloa tutustumaan kuinka me näemme sähköverkon toimintaympäristön muutoksen ja 

kuinka kehitämme sähköverkkoa muuttuvassa ympäristössä asiakkaillemme! 

 

 
Vantaan Energia Sähköverkot Oy 

Vantaan Energia Sähköverkot Oy on Vantaalla toimiva sähköverkkoyhtiö. 

Asiakasmäärältään yhtiö on viidenneksi suurin jakeluverkkoyhtiö 

Suomessa. Asiakkaita ovat vantaalaiset ja Vantaalla toimivat yritykset. 

Yhtiön omistaa Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin omistama 

emoyhtiö, Vantaan Energia Oy. 

Sähkönjakelun laatu Vantaalla on parhaimmasta päästä Suomessa. 

Asiakkaat kokevat keskeytyksen keskimäärin vain kerran viidessä 

vuodessa. 

• Asiakkaita 137 616 

• Sähköverkkoa 3 568 km 

• Siirretty energia Suomen kokonaiskulutuksesta 2,3 % 

• Liikevaihto 51 M€ 
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Sähköjärjestelmä on keskeinen infrastruktuuri koko yhteiskunnan toiminnassa. Yhteiskunnan 

riippuvuus sähköstä kasvaa edelleen. Sähköjakelun toimitusvarmuuden odotetaan 

parantuvan entisestään. Sen lisäksi sähköverkkoyhtiöt ovat keskeisessä roolissa 

ilmastonmuutoksen torjumisessa sähkön tuotannon ja kulutuksen muuttuessa. Sähkön 

tuotantorakenteet muuttuvat fossiilisen tuotannon vähentyessä ja uusiutuvan energian 

määrän kasvaessa nopeasti aurinko- ja tuulivoiman lisääntyessä. Perinteisesti 

sähköverkkoon liitetty tuotanto on ollut liitettynä suurjänniteverkkoon. Tulevaisuudessa keski- 

ja pienjänniteverkkoon liitetyn ns. hajautetun tuotannon määrä kasvaa. Sähkön käyttö 

muuttuu ilmastonmuutoksen torjunnan seurauksena. Yhteiskunta sähköistyy ja tulee entistä 

riippuvaisemmaksi sähköstä. Sähköverkot toimivat teknisenä ja kaupallisena alustana 

puhtaille sähkömarkkinoille, johon asiakkaat osallistuvat aktiivisesti muun muassa myymällä 

ylimääräistä aurinkosähköä verkkoon tai muuttamalla omaa kulutustaan sähkömarkkinoiden 

kysynnän mukaan. 

Ennuste energian sekä käyttöpaikkojen määrän kehityksestä 

 2021 2031 

Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia, MWh 1 975 252 2 150 000 

Verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia, MWh 521 439 260 000 

Kanta- ja alueverkoista vastaanotettu energia, MWh 1 499 757 1 940 000 

Käyttöpaikkojen määrä, kpl 137 616 165 000 

 

Toimintaympäristöömme kohdistuu hyvin erilaisia muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, kuinka 

verkon kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan. Skenaarioilla varaudumme erilaisiin 

muutoksiin. Vantaa kasvaa ja tiivistyy voimakkaasti kaupungistumisen seurauksena. 

Verkkoalueella sähkön käyttö muuttuu megatrendien mukaisesti: liikenne ja teollisuus 

sähköistyvät, lämmitystavat muuttuvat, energiatehokkuus parantuu, hajautettu tuotanto 

lisääntyy. Strategiset ennusteemme perustuvat pitkälti kansallisiin ennusteisiin sekä Vantaan 

 
1 Fingrid Oyj: Kehittämissuunnitelma 2022–2031 Saatavissa: 
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/kantaverkko/kantaverkon-kehittaminen/kantaverkon-
kehittamissuunnitelma-2022-2031.pdf 

kaupungin ennusteisiin ja tavoitetiloihin. Ennusteissa on otettu huomioon myös kantaverkon 

kehittämissuunnitelman ennusteet1. 

Sähkönkulutus 

Verkkopalveluasiakkaille siirretty energia ja käyttöpaikkojen määrä jatkaa edelleen kasvua 

seuraavan kymmenen vuoden aikana väestön kasvun, rakentamisen, lämmitystapa 

muutosten, sähköisen liikenteen sekä teollisuuden sähköistymisen myötä. Sähkön 

kulutuksessa voi olla merkittävää vaihtelua vuosittain lämpötiloista johtuen. Kylmä talvi ja 

helteinen kesä lisäävät sähkönkulutusta. Käyttöpaikkojen määrä on lisääntynyt vuosittain noin 

3 000–4 000 kappaleella kaupungin kasvaessa. Vuonna 2021 asiakkaille siirretty energia oli 

kaikkien aikojen korkein Vantaalla. 

Energiatehokkuuden parantuessa ja ilmaston lämpenemisen myötä kiinteistöjen 

lämmitystarve pienenee, mutta sähkönkulutus kasvaa osassa kiinteistöjä lämmitystavan 

muuttuessa fossiilisista polttoaineista lämpöpumppuihin sekä kaukolämmöstä maalämpöön. 

Ilmaston lämpenemisen seurauksena kiinteistöjen viilennystarve kasvaa, mikä lisää osaltaan 

sähkön kulutusta kesäisin. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaan julkinen sektori siirtyy 

öljylämmityksestä kestävämpään lämmitykseen vuoteen 2024 mennessä ja kokonaan 

öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä2. Vantaan kaupungin tavoitteena 

on, että Vantaa on hiilineutraali jo 2030, johon pyritään muun muassa öljylämmityksestä 

luopumisella ja energiatehokkuustoimenpiteillä3. Öljylämmityksestä luopumisen arvioidaan 

lisäävän sähköenergian kulutusta 20–25 GWh. Sähköisellä liikenteellä on merkittävä vaikutus 

sähkönkulutuksen kasvuun. Sähköisen liikenteen käyttämän sähköenergian arvioidaan 

kasvavan yli 100 GWh Vantaalla seuraavan 10 vuoden aikana. Yksittäiset teollisuuden 

hankkeet voivat kasvattaa sähkönkulutusta merkittävästi Vantaalla. Hankkeiden kokoja ja 

määrää on kuitenkin hyvinkin vaikeaa ennustaa.  

2 Ympäristöministeriö: Öljylämmityksestä luopuminen. Saatavissa: https://ym.fi/oljylammityksesta-luopuminen 
3 Vantaan kaupunki: Hiilineutraali Vantaa 2030. Saatavissa: 
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistopalvelut/resurssiviisas_vantaa/hiilineutraali_vantaa_2030 
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Sähköntuotanto 

Vuonna 2021 verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia oli yli 520 GWh, josta suurin osa 

tuli paikallisen energiayhtiön yhteistuotannosta. Vuonna 2020 määrä oli huomattavasti 

tavanomaista pienempi, 205 GWh, ja vuonna 2019 normaalimpi, 496 GWh. Lämpötila ja 

muutokset sähkömarkkinoilla aiheuttavat merkittävää vaihtelua vuosien välillä paikallisen 

energiayhtiön yhteistuotannossa. Verkkopalveluasiakkailta vastaanotetun energian 

ennustetaan vähentyvän seuraavan 10 vuoden aikana. Hajautetun tuotannon ennustetaan 

lisääntyvän, mutta paikallisen energiayhtiön tuotantokapasiteetin ennustetaan vähentyvän 

seuraavan 10 vuoden aikana. Kokonaisuudessa verkkoon liitetty tuotantokapasiteetti 

vähentyy. Sähkömarkkinoilla ja poliittisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus energiayhtiöiden 

sähkön tuotantotapoihin ja -tuotettuun energiamäärään, joten ennusteeseen liittyy 

huomattavasti epävarmuutta.  

Hajautettu tuotanto jatkaa kasvuaan aurinkoenergian lisääntyessä verkkoalueella, jonka 

seurauksena keski- ja pienjänniteverkossa verkkopalveluasiakkailta vastaanotettu energia 

lisääntyy. Aurinkovoiman tuotantokapasiteetti Vantaalla on ollut hyvin korkea muuhun 

Suomeen verrattuna jo viime vuosina. Verkkoalueellamme oli yhtä sähköliittymää kohti 

pienaurinkovoimaa 0,50 kW vuonna 2020. Tämä oli kolme kertaa enemmän kuin muissa 

verkkoyhtiössä keskimäärin ja eniten koko Suomessa4. Vuonna 2021 verkkoomme liitetty 

aurinkovoima kasvoi taas ennätysmäärän, noin 4,7 MW. Kansallisella tasolla tuulivoima 

lisääntyy merkittävästi, mutta Vantaalle ei ole kaavailtu tuulipuistoja. 

Keskijänniteverkkoomme liitetty tuotantoteho vuoden 2021 lopussa oli vajaa 10 MW ja 

pienjänniteverkkoon reilu 8 MW. Molempien ennustetaan kasvavan yli 200 % seuraavan 10 

vuoden aikana. Luvuissa ei otettu huomioon verkkoon liitettyjä varavoimageneraattoreita. 

 

 

 

 
4 Energiavirasto: Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut 2020. Saatavissa: 
https://energiavirasto.fi/verkkotoiminnan-julkaisut 

Ennuste verkkoon liitetystä tuotannosta 

 2021 2031 

Verkkoon liitetty tuotanto yhteensä, kW 285 126 105 000 

     Suurjänniteverkko 267 000 50 000 

     Keskijänniteverkko 9 852 30 000 

     Pienjänniteverkko 8 274 25 000 

Verkkoon liitetty tuotanto yhteensä, kpl 870 2712 

     Suurjänniteverkko 2 2 

     Keskijänniteverkko 36 110 

     Pienjänniteverkko 832 2 600 

 

Ennuste aurinkovoimakapasiteetista Vantaalla, MW 
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Sähköinen liikenne 

Sähköautojen määrä kasvaa voimakkaasti Vantaalla. Autoalan tiekartan ennusteiden mukaan 

Suomessa on vuonna 2030 noin 600 000 sähkökäyttöistä henkilöautoa5. Vantaalla 

sähköautojen määrä tulee kasvamaan kansallisia tavoitteita nopeammin lyhyiden 

ajomatkojen ja hyvän latausverkoston takia. Täyssähköisten ja ladattavien hybridien osuus 

liikennekäytössä olevista henkilöautoista oli Vantaalla noin kaksi kertaa enemmän mitä 

keskimäärin Suomessa vuonna 2021. Liikennekäytössä olevista henkilöautoista ladattavia oli 

noin 7 % Vantaalla ja yli 8 % pääkaupunkiseudulla.6 Sähköautojen määrän kasvua lisää myös 

henkilöautojen kokonaismäärän kasvu Vantaalla. Henkilöautojen lisäksi myös muut 

kulkuneuvot sähköistyvät ennusteiden mukaan. Autoalan tiekartan mukaan 

pakettiautokannasta 8 % ja linja-autokannasta 21 % on sähköllä toimivia vuonna 2030. 

Pääkaupunkiseudulla lukujen odotetaan olevan suurempia. Esimerkiksi Helsingin seudun 

liikenteen tavoitteena on, että 50 % niiden linja-autoista on sähköisiä vuonna 20307.  

Sähköisen liikenteen latauspaikkojen määrän ennustetaan kehittyvän voimakkaasti 

sähköautojen määrän kasvaessa. Yksityisiä sähköautojen latauspisteitä odotetaan tulevan 

merkittävästi asuinrakennusten ja työpaikkojen yhteyteen. Kiinteistöliiton vuonna 2021 

tekemän kyselyn mukaan pääkaupunkiseudulla jopa yli 50 % taloyhtiöstä aikoo toteuttaa 

sähköautojen latauspisteitä seuraavien viiden vuoden aikana.8  

Sähköisen liikenteen julkiseen lataukseen käytettäviä liittymiä oli 74 kappaletta Vantaalla 

vuoden 2021 lopussa. Julkisten latauspaikkojen määrän ennustetaan kymmenkertaistuvan 

seuraavan 10 vuoden aikana. Sähköisen liikenteen julkisten latauspisteiden määrän kasvun 

ennuste perustuu AFID suositukseen latausverkoston kattavuudesta9. Latauspaikkojen 

määrässä on myös TEN-T-liikenneverkko. Sähköautojen latauksen aiheuttaman 

kuormituksen ennustamisen vaikeutta lisää kaupunkien ja maakuntien välinen liikkuminen. 

 
5 Autoalan Tiedotuskeskus: Autoalan käyttövoimakartta 2021. Saatavissa: https://www.aut.fi/ 
6 Traficom: Ajoneuvokannan tilastot. Saatavissa: https://www.traficom.fi/fi/tilastot/ajoneuvokannan-tilastot 
7 Helsingin seudun liikenne: HSL:n opit puhtaan kaluston käyttöönotosta. Saatavissa: 
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_sahkobussit.pdf 
8 Kiinteistöliitto Uusimaa: Pääkaupunkiseudun taloyhtiöihin tulossa hurja määrä latauspisteitä – yli puolet 
rakentamassa latauspaikkoja 5 vuoden sisällä. Saatavissa: https://www.ukl.fi/ 

Vantaan pääväyliä pitkin kulkevat ja palveluja käyttävät muutkin kuin vantaalaiset. Vantaalla 

työssäkäyvistä yli puolet asuu muissa kunnissa10. 

Vantaan pääväylät ovat osa Euroopan unionin laajuista TEN-T-liikenneverkkoa. TEN-T 

liikenneverkko jakautuu ns. ydinverkkoon ja kattavaan verkkoon. TEN-T ydinverkkoa on Kehä 

III sekä osittain Valtatiet 4 ja 7. TEN-T kattavaan verkkoon kuuluvat valtatie 3 sekä osittain 

valtatiet 4 ja 7.11 Euroopan unioni päivittää parhaillaan vähäpäästöisten ajoneuvojen 

tankkaus-/latausinfrastruktuuria koskevaa direktiiviä. Voimaan tullessaan direktiivi määrittää 

jäsenmaille yhteiset suuntaviivat suurteholatauksen ja latauskenttien suhteen. Direktiivissä 

määritetään erityisesti TEN-T ydinverkkoa ja TEN-T kattavaa verkkoa sekä kaupunkien 

solmukohtia koskien latauskenttien ja vähimmäistehojen määriä.12 

  

9 Sähköinen liikenne ry: Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q2/2021. Saatavissa: 
https://emobility.teknologiateollisuus.fi/fi/toimiala/tilastot 
10 Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti. Saatavissa: https://www.stat.fi/til/tyokay/index.html 
11 Väylävirasto: Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T. Saatavissa: https://vayla.fi/vaylista/liikennejarjestelma/tent 
12 Sähköinen liikenne ry: Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q3/2021. Saatavissa: 
https://emobility.teknologiateollisuus.fi/fi/toimiala/tilastot 

Vantaalla sähköautojen määrä tulee kasvamaan 

kansallisia tavoitteita nopeammin lyhyiden 

ajomatkojen ja hyvän latausverkoston takia. 

Täyssähköisten ja ladattavien hybridien osuus 

liikennekäytössä olevista henkilöautoista oli Vantaalla 

noin kaksi kertaa enemmän mitä keskimäärin 

Suomessa vuonna 2021. 
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Kulutusjousto 

Sähköjärjestelmässä perinteisesti tuotanto on seurannut kulutusta. Kulutuksen muutoksesta 

johtuva sähköjärjestelmän edellyttämä tuotantotehon säätö on tehty vesivoimalla ja fossiilisiin 

polttoaineisiin perustuvalla tuotannolla. Fossiilisista polttoaineista luopumisen myötä 

säätyvän tuotannon määrä sähköjärjestelmässä vähenee. Tilalle tulevan tuuli- ja 

aurinkovoiman tuotantoteho määräytyy vallitsevan säätilan mukaan eikä säädy kulutuksen 

muutoksen mukana. Tarve tuotannon mukaan joustavalle kulutukselle, ns. kulutusjoustolle, 

kasvaa sähkömarkkinoilla. On erittäin vaikea arvioida lisääntyvän kulutusjouston vaikutusta 

sähkönjakeluverkkoihin. Esimerkiksi, jos merkittävä määrä kulutusta joustaa, voi 

jakeluverkkoon muodostua pullonkauloja kulutuksesta johtuvien tehopiikkien takia. Arvioiden 

mukaan vuonna 2030 noin 14 % erillistaloista ja 10 % palvelukiinteistöistä kykenee 

dynaamiseen lämmityksen ja keskitetyn ilmanvaihdon ohjaukseen. 13 Todellinen määrä voi 

kuitenkin poiketa hyvinkin paljon näistä arvioista. Sähköenergian hintojen nousu ja voimakas 

hintojen vaihtelu kannustaa kulutuksen joustoon. Viime aikoina sähkön markkinahinta on ollut 

odotettua korkeampi ja on vaihdellut voimakkaasti päivän sisällä. Jos trendi jatkuu 

samanlaisena, niin kulutusjouston määrä voi kasvaa arvioita enemmän.   

Sähköverkkoyhtiöt voivat hyödyntää kulutusjouston lisääntymistä tulevaisuudessa 

osallistumalla joustosähkömarkkinoille ja ostamalla sieltä joustokapasiteettia. Tällöin voidaan 

välttää tai viivästyttää kalliitta investointeja sähköverkon kapasiteetin lisäämiseen. 

Tulevaisuudessa verkkoon on liitettynä myös yhä enemmän akkuja. Sähköautot voivat 

syöttää osan ajasta sähköä akuista sähköverkkoon päin kaksisuuntaisen latauslaitteen 

kautta. Näillä teknologioilla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta sähköverkon 

kehittämiseen vielä lähivuosina. Teknologioiden yleistyessä niitä voi mahdollisesti hyödyntää 

joustoina. 

Sähkömarkkinoiden tarpeet muuttavat koko ajan, mikä näkyy esimerkiksi sähkön mittaukseen 

liittyvien vaatimuksien tiukentumisena. Vuoden 2023 alussa kaikki varttimittaukseen 

 
13 Vanguard Consulting Oy ja Rejlers Finland Oy: Energiamurros – jakeluverkkoyhtiön tulevaisuuden rooli joustavassa 
järjestelmässä, yhteenveto raportti sähkötutkimuspoolille. Saatavissa: https://energia.fi/files/6117/Energiamurros-
_jakeluverkkoyhtion_tulevaisuuden_rooli_joustavassa_jarjestelmassa_20210615.pdf 

soveltuvat ja velvoitetut sähkömittarit siirretään nykyisestä yhden tunnin mittausjaksosta 15 

minuutin mittausjaksoon. Lisäksi verkkoyhtiön tulee uusia kaikki sähköverkon sähkömittarit 

vuoden 2031 puoleen väliin mennessä. Nämä velvoitteet perustuvat vuonna 2021 annettuun 

asetukseen sähköenergian mittauksesta ja selvityksestä. 

Muuttuva ilmasto 

Sääilmiöillä ja ilmastollisilla tekijöillä on merkittävä rooli jakeluverkon kehittämiseen. 

Verkoillamme ei ole suuren kaapelointiasteen vuoksi tarvetta yhtä suurille 

säävarmainvestoinneille kuin Suomessa keskimäärin. Sähkömarkkinalain 51 § mukaan 

jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa vuoden 

2028 jälkeen asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun 

keskeytystä ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tunnin keskeytystä. Olemme arvioineet 

sääilmiöiden ja muuttuvan ilmaston vaikutusta sähkönjakeluun verkkomme 

keskeytyshistoriatiedon sekä Suomen ilmastopaneelin ennusteiden1415 pohjalta. 

Ilmastonmuutoksen seurauksena sää- ja ilmastotekijät muuttuvat edelleen 

toimintaympäristössämme. Arvioiden mukaan seuraavan 30 vuoden aikana Uudellamaalla 

keskilämpötila nousee huomattavasti sekä sademäärät lisääntyvät. Tuulen nopeudessa ei 

tapahdu merkittävää muutosta, mutta talvella ja keväällä tuulen nopeudet kasvavat. 

Keskilämpötilan nousun myötä roudan määrä vähenee huomattavasti talvisin, jolloin maaperä 

tulee olemaan pehmeämpi. Tätä ilmiötä voimistaa entisestään lisääntyvät sademäärät sekä 

erityisesti rankkasateiden voimakkuuden kasvu. Seurauksena on, että puut ovat alttiimpia 

kaatumaan talvimyrskyissä. Rankkasateiden voimakkuuden kasvu ympäri vuoden tulee 

lisäämään myös hulevesitulvien riskiä. Hulevesitulvat aiheuttavat jo nykyisin häiriöitä 

sähkönjakeluun. Ilmajohtoverkoille erittäin tuhoisien lumi- ja jääkuormien ei ilmastopaneelin 

ennusteissa odoteta lisääntyvän. Talven suurimman keskimääräisen lumikuorman 

ennustetaan pienenevän eteläisessä Suomessa. Jäämyrskyt ovat äärimmäisen harvinaisia 

tapahtumia Suomessa, eikä ilmastopaneeli ennusta niiden lisääntyvän ilmastonmuutoksen 

14 Suomen ilmastopaneeli: Raportti 2/2021 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, kustannukset ja 
alueelliset ulottuvuudet. Saatavissa: https://www.ilmastopaneeli.fi/aineistot-ja-raportit/ 
15 Suomen ilmastopaneeli: Raportti 1/2019 Ilmastonmuutos ja metsätuhot – analyysi ilmaston lämpenemisen 
seurauksista suomen osalta. Saatavissa: https://www.ilmastopaneeli.fi/aineistot-ja-raportit/ 
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seurauksena merkittävästi. Kokemusperäisesti tiedetään, että sopivissa olosuhteissa lumi- ja 

jääkuormat puiden oksilla voivat aiheuttaa kuitenkin ongelmia ilmajohtoverkolle myös 

Vantaalla. Lisääntyvät sateet talvisin saattavat siis sopivissa olosuhteissa olla aikaisempaa 

vahingollisempia. 

Auringon purkaukset näkyvät revontulina osuessaan maapallon ilmakehään. Voimakkaat 

aurinkomyrskyt voivat rikkoa laitteita sähköjärjestelmässä, erityisesti suurjänniteverkon 

muuntajia. Ulkomailta tiedetään tapauksia, jossa voimakas aurinkomyrsky on rikkonut laitteita 

suurjännitteisessä siirtoverkossa aiheuttaen sähkökatkoja. Jakeluverkot eivät ole kuitenkaan 

yhtä alttiita aurinkomyrskyille lyhyiden yhteyksien takia. Suomessa aurinkomyrskyjen 

aiheuttamien keskeytysten todennäköisyys on todennäköisesti pienempi, sillä 

suurjänniteverkon muuntajien kytkentä on eri kuin maissa, joissa aurinkomyrskyistä johtuvia 

muuntajavaurioita on tapahtunut. Aurinkomyrskyjen voimakkuudet vaihtelevat jatkuvasti ja 

niitä on hyvin vaikea ennustaa. Voimakkain mitattu aurinkomyrsky on ollut ns. Carrington 

vuonna 1859.16 Vastaavan kokoisia aurinkomyrskyjä ei ole esiintynyt nykyisten 

sähköverkkojen historian aikana, mutta arvioidaan, että niitä voi ilmaantua noin 150 vuoden 

välein. Voimakkaimpien aurinkomyrskyjen vaikutus sähkönjakeluun on epäselvää, sillä 

aiheesta ei löydy vielä riittävästi tutkimustietoa. 

Regulaatio ja sen vaikutukset 

Jakeluverkon pitkäjänteinen kehittäminen on tehtävä regulaation reunaehtojen puitteissa. 

Perusinfraa ohjaavan politiikan ja regulaation tulee olla vakaata ja muutokset regulaation eivät 

saa olla liian suuria ja nopeita pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämisen 

mahdollistamiseksi. Toimintaympäristöön on tullut paljon epävarmuuksia vuoden 2022 alussa 

päivittyneen valvontamallin ja yksikköhintojen takia sekä kiihtyvän materiaalien ja palvelujen 

hinnannousun vuoksi. Jakeluverkkoomme on tehtävä seuraavan 10 vuoden aikana paljon 

ulkopuolista rahoitusta vaativia investointeja, jotka pitäisi pystyä tekemään valvontamallin 

puitteissa tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti. 

 
16 Huoltovarmuuskeskus: Avaruussään uhkiin varaudutaan yhteishankkeella 
https://www.varmuudenvuoksi.fi/aihe/energiahuolto/554/avaruussaan_uhkiin_varaudutaan_yhteishankkeella 

Jakeluverkon kaapelointi vähentää ilmajohtojen määrää. Ilmajohto-osaajien saatavuus on 

tulevaisuudessa heikompi ilmajohtojen vähäisen määrän ja nykyisten osaajien eläköitymisen 

takia, erityisesti Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Ilmajohtojen investointi- ja 

operointikustannusten ennustetaan kasvavan. 
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Verkon nykytila 
 

Sähkönjakeluverkon kehittämistä ohjaavat asiakkaiden ja omistajien tarpeet, 

jakeluverkkoyhtiön velvollisuudet, toimintaympäristön muutokset sekä sähköverkon nykytila. 

Näistä johdetaan kehittämisstrategia, jonka mukaan verkkoa rakennetaan ja pidetään 

kunnossa. 

Vantaalla suurin osa toiminnasta on keskittynyt tiiviille kaupunki- ja taajama-alueille. 

Maaseutumaisia alueita löytyy kuitenkin vielä Vantaan reuna-alueilta. Olemme jakaneet 

vastuualueemme kahteen eri kehittämisvyöhykkeeseen sekä luoneet kummallekin omat 

kehittämisstrategiat. Kehittämisvyöhykkeet ovat "Taajama" ja "Haja-asutus". 

Kehittämisvyöhyke Taajama sisältää Vantaan yleiskaavan mukaiset nykyiset ja tulevat 

keskusta- ja taajama-alueet sekä niitä syöttävät keskijännitejohdot muuntopiireineen. Muut 

alueet kuuluvat kehittämisvyöhykkeeseen Haja-asutus. Suurjännitteinen 110 kV jakeluverkko 

ja 110/20 kV sähköasemat syöttävät molempia kehittämisvyöhykkeitä. Keskusta- ja taajama-

alueiden korkeat vaatimukset sähkönjakelulle asettavat reunaehdot 110 kV jakeluverkon ja 

110/20 kV sähköasemien kehittämiselle, joten ne on liitetty osaksi kehittämisvyöhyke 

Taajamaa. 

Kehittämisvyöhykkeiden jaottelu perustuu sähkömarkkinalain 51 §:ssä asetettuihin 

velvoitteisiin toiminnan laatuvaatimuksista. Sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkon 

vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta vuoden 2028 jälkeen 

asemakaava-alueella yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä ja asemakaavan 

ulkopuolella yli 36 tunnin keskeytystä. Kehittämisvyöhyke Taajama on pääosin asemakaava-

aluetta tai Vantaan yleiskaavan mukaista tulevaa asemakaava-aluetta. Käyttöpaikkojen 

kehittämisvyöhyke Taajamassa tulee olla 6 tunnin laatuvaatimuksen piirissä vuonna 2028 tai 

siinä vaiheessa, kun alueet asemakaavoitetaan. Kehittämisvyöhykkeeseen Taajama kuuluu 

myös sellaisia asemakaavan ulkopuolisia alueita, jotka ovat kustannustehokkuuden ja 

toimitusvarmuuden takia järkevintä yhdistää osaksi kyseistä kehittämisvyöhykettä. Muut 

alueet kuuluvat kehittämisvyöhykkeeseen Haja-asutus. Ne ovat asemakaava-alueen 

ulkopuolisia alueita, joita koskee sähkömarkkinalain 36 tunnin laatuvaatimus. 

Kehittämisvyöhyke Taajama sinisellä ja kehittämisvyöhyke Haja-asutus vihreällä 
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Suurin osa Vantaan asutuksesta ja muusta toiminnasta on keskittynyt keskusta- ja taajama-

alueille, joten myös suurin osa asiakkaista ja verkosta sijaitsee kehittämisvyöhyke 

Taajamassa. Kehittämisvyöhyke Taajama on pääosin maakaapeliverkkoa ja 

kehittämisvyöhyke Haja-asutus puolestaan ilmajohtoaverkkoa. 

Kehittämisvyöhyke Taajamassa on yhtä liittymä kohti yli 5 käyttöpaikkaa ja kehittämisvyöhyke 

Haja-asutuksessa vain reilu 1. Tämä kuvaa hyvin, miten kehittämisvyöhykkeet eroavat 

toisistaan. Kehittämisvyöhyke Taajamassa on kerros- ja rivitaloja, kauppakeskuksia ja 

toimistorakennuksia ja kehittämisvyöhyke Haja-asutuksessa pääosin omakoti- ja paritaloja. 

Kehittämisvyöhykkeiden tunnusluvut 

 Taajama Haja-asutus 

Verkon keski-ikä, vuotta 18 23 

Verkon keskimääräinen tekninen pitoaika, vuotta 50 50 

Verkon pituus, km 3 491 77 

Laatuvaatimukset täyttävä verkko, % 97 % 56 % 

Sähköasemat 110 kV / 20 kV, kpl 13 0 

Jakelumuuntamot 20 kV / 0,4 kV, kpl 1 220 27 

Liittymät, kpl 26 928 341 

Käyttöpaikat, kpl 137 235 381 

Käyttöpaikoista laatuvaatimusten piirissä 96 % 6 % 

 

 

 

 

 

 

  

Toiminnan laatuvaatimukset täyttävä verkko = maakaapeli- tai ilmajohtoverkko, joka 

sijaitsee sellaisessa ympäristössä, jossa puut eivät uhkaa kaatua sähköjohdoille. 

Toiminnan laatuvaatimuksen piirissä oleva käyttöpaikka = käyttöpaikalle ei aiheudu 

asemakaava-alueella yli 6 tunnin sähkökatkoa tai asemakaava-alueen ulkopuolella 

yli 36 tunnin sähkökatkoa myrskyn tai lumikuorman seurauksena. 

Liittymä = tarkoittaa kiinteistön liittymistä sähköverkkoon. Kiinteistöllä on yksi liittymä 

ja liittymällä voi olla useita käyttöpaikkoja. Esimerkiksi kerrostalossa voi jokainen 

asunto olla oma käyttöpaikka. Jokaisella käyttöpaikalla on oma sähkömittari. 
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Kehittämisvyöhyke Taajama 
 

Verkko 

Keskijänniteverkon rakenne on pääosin maakaapeloitua rengasverkkoa, mutta osin myös 

yhdysjohtoverkkoa. Kauko-ohjattuja varasyöttöyhteyksiä on eri sähköasemien renkaiden 

välillä, jotta sähköasemat voidaan korvata poikkeustilanteissa. Pienjänniteverkko on pääosin 

säteittäistä, mutta muuntopiirien väleillä on myös yhteyksiä. Verkkomme on pääosin laajan 

maadoitusjärjestelmän piirissä, mikä asettaa vaatimuksia muuntopiirien välisille yhteyksille. 

Keskijännitteisen ja pienjännitteisen verkkomme käyttötapa on säteittäinen.  

Korkean maakaapelointiasteen takia suurin osa verkosta täyttää sähkömarkkinalain 

laatuvaatimukset eli on säävarmaa. Keski- ja pienjännitetasolla on kuitenkin vielä verkkoa, 

mikä on alttiina myrskyille ja lumikuormille. Verkoston ikä on jakautunut tasaisesti. 

Keskimäärin verkko ei ole vielä elinkaaren puolessa välissä, joten verkoston iän puolesta ei 

tarvitse tehdä massiivisia korvausinvestointeja lähivuosina. Kaupunkimaisen luonteen 

johdosta verkko on pääosin maakaapeliverkkoa lukuun ottamatta 110 kV jännitetasoa, mikä 

on ilmajohtoverkkoa. Keski- ja pienjänniteverkot laajenevat vuosittain kaupunkirakentamisen 

edetessä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämisvyöhykkeen Taajama verkon tunnusluvut 

 2021 

Verkon pituus, km 3 491 

     Suurjänniteverkon pituus 93 

     Keskijänniteverkon pituus 1 033 

     Pienjänniteverkon pituus 2 365 

Laatuvaatimukset täyttävän verkon pituus, km 3 389 

     Suurjänniteverkon pituus 93 

     Keskijänniteverkon pituus 1 010 

     Pienjänniteverkon pituus 2 286 

 

Kehittämisvyöhykkeen Taajama verkko asennusvuoden mukaan. Keski-ikä on 18 vuotta 

ja tekninen pitoaika noin 50 vuotta. 
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Kehittämisvyöhykkeen Taajama keskijänniteverkko kilometreinä 

 

Keskijänniteverkon maakaapelointiaste on 96 % ja laatuvaatimuksen täyttää verkosta 98 %. 

Maakaapeliverkon takia kehittämisvyöhykkeellä on nykyisellään jo hyvin vähän keskeytyksiä. 

Kehittämisvyöhykkeen Taajama pienjänniteverkko kilometreinä 

 

Pienjänniteverkon maakaapelointiaste on 92 %. Ilmajohtoa sijaitsee edelleen vajaa 80 

kilometriä metsässä. Pienjänniteilmajohtoa kulkee paljon kiinteistöjen pihamailla, missä 

ilmajohdot ovat alttiina pihapuille. Pienjänniteverkon vikoja esiintyy edelleen rajujen 

myrskyjen aikana. 
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Toimintaympäristö 

Kriittisiä käyttöpaikkoja ja teollisuutta on paljon kehittämisvyöhyke Taajamassa. Nämä 

asettavat korkeat vaatimukset sähkönjakelu varmuudelle. Asutuskulutus painottuu tiiviisti 

rakennettuihin kerros- ja rivitalokiinteistöihin ja palvelukulutusta on runsaasti. Koko 

verkkoalueella riippuvuus sähköstä kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Vantaalla asuminen 

ja muu toiminta on keskittynyt hyvin pitkälti keskusta-alueille ja taajamiin. Noin 98 % 

käyttöpaikoista sijaitsee jo nykyisin asemakaava-alueella. Tästä syystä suurin osa liittymistä 

ja käyttöpaikoista sijaitseekin kehittämisvyöhykkeellä Taajama. Suurin osa käyttöpaikoista 

sijaitsee jo tällä hetkellä sähkömarkkinalain laatuvaatimusten piirissä. 

Kehittämisvyöhyke Taajama on pääsääntöisesti tiiviisti rakennettua asemakaava-aluetta. 

Verkon rakentaminen on jatkuvaa sovittamista muun rakentamisen kanssa. Pääsääntöisesti 

katu- ja muut yleiset alueet ovat täynnä käytössä olevaa tai käytöstä poistettua tekniikkaa, 

joka hankaloittaa sähköverkon sijoittamista ja rakentamista kasvattaen kustannuksia.  

Asemakaava-alueiden ulkopuoliset alueet ovat pääosin metsää ja helposti kaapeloitavaa 

peltoa. Viankorjaus- ja asennuskaluston saanti vikapaikalle tai muihin verkon tehtäviin 

onnistuu pääsääntöisesti tietä pitkin. 

Toimintaympäristön ennustetaan muuttuvan hyvin samansuuntaisesti kuin koko Vantaalla. 

Verkon rakentaminen kuitenkin vaikeutuu. Kaupungin kasvun myötä kaupunkirakenne 

tiivistyy, sähköverkon rakenteille on yhä vähemmän tilaa. Uudiskohteet rakennetaan usein 

tontin rajaan kiinni, joten jakokaappeja on vaikea sijoittaa kohteeseen. Ongelma tulee 

yleistymään jatkossa ja johtaa lisääntyneeseen kiinteistömuuntamoiden rakentamiseen. 

 

 

 

 

 

Kehittämisvyöhykkeen Taajama tunnusluvut liittymistä ja käyttöpaikoista 

 2021 

Liittymien määrä, kpl 26 764 

     Asemakaava-alueella 24 711 

     Asemakaavan ulkopuolella 2 053 

Käyttöpaikkojen määrä, kpl 137 235 

     Asemakaava-alueella 134 926 

     Asemakaavan ulkopuolella 2 309 

Käyttöpaikat laatuvaatimusten piirissä, kpl 132 387 

     Asemakaava-alueella 131 180 

     Asemakaavan ulkopuolella 1 207 

Käyttöpaikat laatuvaatimusten piirissä 96 % 

     Asemakaava-alueella 97 % 

     Asemakaavan ulkopuolella 52 % 
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Kehittämisvyöhyke Haja-asutus 
 

Verkko 

Keskijänniteverkko on rakenteeltaan rengasverkkoa sekä säteittäistä verkkoa. 

Pienjänniteverkko on pääosin säteittäistä, mutta yhteyksiä löytyy muuntopiirien väliltä. Suuri 

osa haja-asutusalueen verkosta on ilmajohtoa. Molemmilla kehittämisvyöhykkeillä on 

yhteyksiä eri sähköasemien renkaiden välillä, jotta sähköasemat voidaan korvata 

poikkeustilanteissa. Verkoston keski-ikä on noin 23 vuotta ja teknistä elinikää on keskimäärin 

jäljellä 27 vuotta. 

Keskijänniteverkosta hieman alle puolet ei täytä laatuvaatimuksia. Vajaa puolet metsässä 

olevasta ilmajohdosta on vaikeasti saavutettavissa kaukana teistä, mikä vaikeuttaa niiden 

tarkastuksia ja korjauksia. Pienjänniteverkon osalta tilanne on hieman keskijänniteverkkoa 

parempi, vaikkakin maakaapelointi aste on pienempi. Laatuvaatimukset täyttävän ilmajohdon 

osuus on suurempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämisvyöhykkeen Haja-asutus verkon tunnusluvut 

 2021 

Verkon pituus, km 77 

     Suurjänniteverkon pituus 0 

     Keskijänniteverkon pituus 27 

     Pienjänniteverkon pituus 50 

Laatuvaatimukset täyttävän verkon pituus, km 43 

     Suurjänniteverkon pituus 0 

     Keskijänniteverkon pituus 14 

     Pienjänniteverkon pituus 29 

 

Kehittämisvyöhykkeen Haja-asutus verkko asennusvuoden mukaan. Keski-ikä on 23 

vuotta ja tekninen pitoaika noin 50 vuotta. 
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Kehittämisvyöhykkeen Haja-asutus keskijänniteverkko kilometreinä 

 

Kehittämisvyöhykkeen Haja-asutus pienjänniteverkko kilometreinä 

 

 

 

 

Toimintaympäristö 

Kehittämisvyöhyke Haja-asutuksen kulutusrakenne on asutusta, maataloutta sekä urheilu- ja 

vapaa-ajan toimintaa, joiden yhteydessä on julkisia sähköautojen latauspisteitä. Asutus on 

pääosin pientaloja. Ympäristö on pääosin peltoa ja metsää. Noin puolet 

kehittämisvyöhykkeellä olevasta sähköverkosta sijaitsee helposti saavutettavissa teiden 

varsilla ja loput vaikeammin saavutettavissa pelloilla sekä metsissä. Sähköverkko sijoitetaan 

pääsääntöisesti tierakenteisiin. 

Toimintaympäristön muuttuu pääosin samalla tavalla kuin muualla Vantaalla. Käyttöpaikkojen 

määrä ei tule kuitenkaan luultavasti merkittävästi muuttumaan. Sähkönkulutus saattaa 

kuitenkin hyvinkin kasvaa haja-asutusalueille sähköautojen yleistyessä ja asiakkaiden 

vaihtaessa öljylämmityksen lämpöpumppuihin. Toisaalta sähkölämmittäjät hankkivat 

lämpöpumppuja ja rakennusten energiatehokkuus paranee, mitkä vähentävät 

sähkönkulutusta. Haja-asutusalueelle ei ennusteta tulevan suuria pientuotantokohteita, sillä 

kyseenomaisella kehittämisvyöhykkeellä ei ole keskijänniteasiakkaita. 

Kehittämisvyöhykkeen Haja-asutus tunnusluvut liittymistä ja käyttöpaikoista 

 2021 

Liittymien määrä, kpl 341 

     Asemakaava-alueella 0 

     Asemakaavan ulkopuolella 341 

Käyttöpaikkojen määrä, kpl 381 

Käyttöpaikat laatuvaatimusten piirissä, kpl 22 

Käyttöpaikat laatuvaatimusten piirissä 6 % 

 

  

6,8

7,2

5,4

7,1
12,5

Maakaapelia

Ilmajohdosta täyttää
laatuvaatimukset

Ilmajohtoa metsä molemmin
puolin

Ilmajohtoa tien vieressä, metsä
toisella sivulla

11,6

17,7

8,7

12,2

20,9

Maakaapelia

Ilmajohdosta täyttää
laatuvaatimukset

Ilmajohtoa metsä molemmin
puolin

Ilmajohtoa tien vieressä, metsä
toisella sivulla



  
Sähköverkon 

kehittämissuunnitelma 2022 
Johdanto Ennuste Lähtökohdat Jakeluratkaisut 

Pitkän tähtäimen 
suunnitelma 

2022-2023 2020-2021 Kuuleminen 18  

 

Sähkönjakeluverkon kehittämisstrategia 
 

Kehittämme sähköverkkoa omaisuudenhallintapolitiikan mukaisesti. Omaisuudenhallinnan 

tavoitteena on varmistaa, että yhtiön strategian mukaisesti toteutetaan asiakasodotusten 

täyttyminen, taloudellinen tulos, huoltovarmuuden suunniteltu taso sekä sähköverkko-

omaisuus rakennetaan ja ylläpidetään vastuullisesti. Sähköverkkoa kehitetään noudattaen 

lakeja, yhteiskunnan asettamia velvoitteita, alan normeja sekä hyviä käytäntöjä. 

Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme verkkoja niin, että ne tuottavat ja palvelevat 

asiakkaita koko pitkän käyttöikänsä optimaalisesti. Kannamme vastuumme ja huomioimme 

myös yhteiskunnan huoltovarmuustarpeet ja kestävän kehityksen. 

Sähkömarkkinalain laatuvaatimusten takia olemme jakaneet verkkoalueemme kahteen 

kehittämisvyöhykkeeseen ja luoneet molemmille omat kehittämisstrategiat. Sähköverkkoja 

kehitetään kuitenkin yhtenäisenä kokonaisuutena kustannustehokuuden vuoksi. 

Sähkömarkkinalain laatuvaatimusten lisäksi olemme asettaneet laatutavoitteita 

saavuttaaksemme asiakasodotukset ja suunnittelun huoltovarmuustason. Yhteiskunnan 

sähköriippuvuuden kasvaessa odotukset toimitusvarmuutta kohtaan kasvavat. Säännöllisesti 

tehtyjen toimialakyselyiden perusteella asiakkaat odottavat ensisijaisesti luotettavaa 

sähkönjakelua ja edullista siirtohintaa. Yhtenä strategisena tavoitteena on, että 

asiakkaillamme on sähkökatko keskimäärin vain joka viides vuosi. Kun sähkökatko tapahtuu, 

se kestää keskimäärin alle puoli tuntia. Strategiamittarina käytetään myös KAH-laskentaa, 

mikä kuvaa keskeytysten asiakkaille aiheuttamaa haittaa rahalla mitattuna. Mittarin 

tavoitetason muuttuminen kuvaa miten kehittämistoimenpiteillä on tarkoitus parantaa 

järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti jakeluverkon luotettavuutta ja varmuutta. Strategiamme 

mukaisesti siirtohinnoittelumme on vakaata, ennakoitavaa ja kohtuullisella tasolla. 

Hinnoittelulla pyritään ohjaamaan järkevään sähkönkulutukseen. 

 

 

 

KAH-tavoite tuleville vuosille 

 2022 2023 2024 2025 2030 

KAH, t€ 200 180 170 160 130 

 

Sähkömarkkinalain 51 § laatuvaatimuksia ei ole tarkoitus täyttää rakentamalla koko verkosta 

säävarmaa vuoteen 2028 mennessä. Osa sähköverkosta on edelleen altis myrskyjen ja 

lumikuormien aiheuttamille vioille vielä vuoden 2028 jälkeen, mikä tulee näkymään lyhyinä 

sähkökatkoina. Laatuvaatimuksiin päästään käyttämällä riittäviä viankorjausresursseja. 

Olemme laatineet toimintaohjeet laajojen sähköverkon häiriötilanteita varten. Varmistamme 

omaa henkilöstöä ja urakoitsijoita käyttäen, että asiakkaat ovat 6 ja 36 tunnin 

laatuvaatimuksen piirissä. Kehittämistoimenpiteiden ensisijainen tavoite on täyttää 

sähkömarkkinalain laatuvaatimukset. Asiakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi meidän 

pitkän tähtäimen tavoitteenamme on pyrkiä siihen, ettei kenelläkään asiakkaalla ole yli 6 tuntia 

sähkökatkoja vuodessa. 

  

https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/vantaanenergia-ves/uploads/20220222152324/Omaisuudenhallintapolitiikka-julkinen-versio.pdf
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Vastuullisuus 

Sähköverkon kehittämistä ohjaa vastuullisuus. Toimivalla sähköverkolla on suuri vaikutus 

puhtaan energiajärjestelmän kestävän kehityksen näkökulmasta. Sähköverkon tulee 

mahdollistaa markkinatoimijoiden häiriötön kanssakäyminen. Sähköverkko-omaisuutta 

rakennetaan ja ylläpidetään vastuullisesti koko elinkaaren ajan. Rakentamisessa pyritään 

huomioimaan verkon sijoittaminen aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. 

Verkkoa ylläpidetään energiatehokkaasti, ja tavoitteena on, että sähkönsiirrossa aiheutuu alle 

2,5 % häviöitä. Verkon kehittämisessä huomioidaan eri ratkaisujen vaikutus 

energiatehokkuuteen. Työntekijöiden turvallisuus on erityisen tärkeää. Tavoitteena on nolla 

tapaturmaa. Toiminnassa edellytetään työturvallisuusohjeiden noudattamista. Panostamme 

ennakointiin ja koulutukseen, jotta vaaratilanteet saadaan vältettyä. Vastuullisuutta 

raportoidaan tällä hetkellä energiatehokkuusraportissa, yhteiskuntavastuuraportissa sekä 

työturvallisuusmittareilla. 

Investointi- ja kunnossapitostrategia 

Investointi- ja kunnonhallintastrategiamme tukevat pitkäjänteistä ja yritystaloudellisesti 

kannattavaa toimintaa. Pitkäntähtäimen verkostosuunnittelu kulkee käsi kädessä 

kaupunkisuunnittelun kanssa. Ylläpidämme 5–10 vuoden ajantasaista hankerekisteriä. 

Toteutamme hankkeet yhteiskunnan kehitystarpeet, asiakashyödyt, huoltovarmuuden ja 

kannattavuuden huomioiden. Keskeisille hankkeille tehdään vaihtoehtotarkastelut. 

Riskienhallintamenettelyt ohjaavat jokapäiväistä päätöksentekoa. 

Investointitason riittävyyttä seurataan jatkuvasti, ja se pyritään pitämään pitkällä aikavälillä 

tasaisena. Eniten vaihtelua investointimääriin aiheuttavat sähköasemahankkeet, 

energiamittareiden uusinta, toimitusvarmuushankkeet sekä suuret 

kaupunkirakentamiskohteet, kuten kokonaan uudet kaupunginosat. Investointitarpeet 

syntyvät pääosin verkon ikääntymisestä, toiminnan laatuvaatimuksista, kaupungin kasvusta 

sekä sähkön kulutus- ja tuotantotapojen muutoksista. Investointistrategiassa huomioidaan 

toimintaympäristön eri tekijät, ja investoinnit tehdään kustannustehokkaasti yhdistämällä eri 

investointitarpeet. Toimintaympäristön muutoksia ennustamalla pyritään ennakoimaan 

tulevat investointitarpeet hyvissä ajoin. Esimerkiksi ilmajohtoverkkoa maakaapeloitaessa 

huomioidaan toimintaympäristön muutokset, jotta tuoretta verkkoa ei tarvitse vahvistaa 

sähköautojen yleistyessä tai kiinteistöjen lämmitystapa muutosten myötä.  

Investointitarpeet johtuvat pääosin verkon ikääntymisestä, sähkömarkkinalain 

toiminnan laatuvaatimuksista, kaupungin kasvusta sekä kulutuksen ja tuotannon 

muutoksista 

 

Sähköverkkoa ylläpidetään sen elinkaaren ajan kunnossapito-ohjelman mukaisesti. 

Sähköverkon osien kunnossapito-ohjelman sisältö vaihtelee verkonosan vaatimusten ja 

kriittisyyden mukaan. Kunnossapito on pääosin aikaperusteista. Käytetyt 

kunnossapitomenetelmät ovat kuntotarkastukset, ennakoivat huoltotoimet, tarkastuksissa 

havaittujen puutteiden ja äkillisten vikojen korjaus sekä verkon perusparannusinvestoinnit. 

  

• Verkon uusiminen

• Komponenttien kunnossapito
Verkon ikääntyminen 

• Säävarman verkon rakentaminen

• Raivaukset
Toiminnan 

laatuvaatimukset

• Uuden verkon rakentaminen

• Verkon vahvistaminen

Kaupungin kasvu sekä 
kulutuksen ja tuotannon 

muutokset
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Yhteisrakentaminen 

Teemme aktiivisesti jatkuvaa yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Lisäksi toimimme 

yhteistyössä HSY:n, Fingrid Oyj:n ja alueen tietoliikenneoperaattoreiden kanssa. Uusia 

rakentamishankkeita suunniteltaessa olemme yhteydessä tietoliikenneoperaattoreihin ja 

päinvastoin. Teemme yhteistyötä myös Vantaan Energia Oy:n kanssa kaukolämpöverkkojen 

yhteiskaivuun osalta. Sähköverkon rakentaminen pyritään ajoittamaan muun 

infrastruktuurirakentamisen kanssa siten, että turhilta päällekkäisyyksiltä vältytään ja voidaan 

hyödyntää yhteiskaivuuta. 

Uudet teknologiat 

Tulevaisuudessa huomiomme joustopalvelujen ja akkujen käytön vaihtoehtona jakeluverkon 

siirtokapasiteetin hallinnassa. Esimerkiksi sähköisen liikenteen hetkelliset lataustehot ovat 

suuria, ja niiden huipunkäyttöajat ovat pieniä, joten tulevaisuudessa verkon 

kapasiteetinhallinnassa voi olla kannattavinta käyttää uusia teknologioita. Suunnittelu- ja 

kunnonhallintaperusteita päivitetään vähintään viiden vuoden välein. Uuden teknologioiden 

osalta kuitenkin suunnitteluperusteita tarkastellaan kahden vuoden välein. Asiantuntijamme 

osallistuvat jatkuvasti alan seminaareihin ja tapahtumiin, jotta heillä on ajantasaisin tieto alan 

kehityksestä. Teemme yhteistyötä myös alan muiden toimijoiden kanssa ja osallistumme 

tarvittaessa yhteisiin tutkimushankkeisiin. 

Kriittiset kohteet 

Verkkoalueemme kriittisimmät kohteet on otettu huomioon sähköpulatilanteiden 

ohjeistuksessa sekä suurhäiriön palautussuunnitelmassa. Kriittiset kohteet on listattu 

sähköasemalähdöittäin ja jaettu ryhmiin kohteen kriittisyyden perusteella. Kaikkein 

kriittisimmät kohteet pyritään syöttämään kaapeliverkon kautta. Verkostomme rakenteen 

vuoksi rengasverkossa sijaitsevaan kohteeseen pystytään häiriötilanteessa useimmiten 

syöttämään sähköä varasyöttöyhteyden kautta. 
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Kehittämisvyöhyke Taajama 
 

Kehittämisvyöhyke Taajamaan kuuluu Vantaan nykyiset ja tulevat asemakaava-alueet. 

Sähkön laatuvaatimukset ovat kehittämisvyöhykkeellä erittäin korkeat. Alueella sijaitsee 

paljon yhteiskunnan ja koko Suomen kannalta merkittäviä toimijoita: teollisuutta, sairaaloita, 

palveluita, logistiikkakeskuksia, lentoliikennettä.  

Korkean laatuvaatimuksen takia kehittämisvyöhykkeellä keskijänniteverkon rakenteena 

käytetään tulevaisuudessa vain rengasverkkoa. Vian syntyessä on elintärkeää yhteiskunnan 

toimivuuden kannalta, että sähköt saadaan palautettua lyhyessä ajassa. Tiheällä 

kaupunkialueella on jatkuvasti käynnissä kaivuita ja rakennustöitä, joiden takia kaapeleita 

joudutaan ottamaan jännitteettömäksi. Rengasverkolla mahdollistetaan katkeamaton 

sähkönjakelu myös verkon lähistöllä tapahtuvien rakennustöiden aikana. 

Verkoston keski-ikä Taajamassa on 18 vuotta, mutta alueella on jopa yli 50 vuotta vanhaa 

verkkoa. Suurin osa sähköverkosta on maakaapeliverkkoa. Tekninen elinikä 

maakaapeliverkolla voi olla yli 50 vuotta. Kaupunkirakenteen muuttumisen takia verkkoa 

joudutaan uusimaan merkittävästi myös ennen teknisen eliniän täyttymistä. Usein ikääntyvät 

kaapelit aiheuttavat vikoja vasta, kun niitä liikutellaan muiden töiden yhteydessä. Tästä syystä 

ikääntyvää verkkoa pyritään uusimaan pääsääntöisesti, kun Vantaan kaupunki tai muu toimija 

rakentaa tai uudistaa infraa. 

Sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena 

ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä 

vuoden 2028 jälkeen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaiselle asemakaava-aluetta 

syöttävälle jakelumuuntamolle on tultava vähintään yksi rakenteellisesti laatuvaatimukset 

täyttävä keskijännitejohto sähköasemalta vuoden 2028 loppuun mennessä. Pelkästään 

tukeutumalla viankorjausresursseihin ei voida taata, että keskijänniteviat saataisiin aina 

korjattua 6 tunnissa.  

Kehittämisvyöhykkeellä sijaitsee nykyisiä ja tulevia asemakaava-alueita. Nykyiset 

asemakaava-alueet tulee olla 6 tunnin laatuvaatimuksen piirissä vuoden 2028 loppuun 

mennessä. Tulevien asemakaava-alueiden tulee olla 36 tunnin laatuvaatimuksen piirissä 

vuoden 2028 loppuun mennessä ja 6 tunnin laatuvaatimuksen piirissä viimeistään siinä 

vaiheessa, kun ne kaavoitetaan, mutta ei välttämättä kuitenkaan ennen vuotta 2028. 

Kustannustehokkuuden näkökulmasta ei ole järkevää rakentaa toimitusvarmaa verkkoa 

yksitellen näille alueille sitä mukaa, kun niitä kaavoitetaan. Tästä syystä tulevien 

asemakaava-alueiden muuntamoille rakennetaan myös säävarma keskijännitejohto 

sähköasemalta vuoden 2028 loppuun mennessä. Tällä hetkellä kehittämisvyöhykkeellä on 

yhteensä 43 muuntamoa, jotka eivät säävarman verkon piirissä. Muuntamoiden määrä 

kasvaa taajamassa kaupungin kasvaessa. Pienjänniteverkon osalta säävarman verkon 

määrää tulee myös kasvattaa kehittämisvyöhykkeellä, jotta päästään 6 tunnin 

laatuvaatimukseen.  

Vantaan kaupungin kasvun seurauksena kehittämisvyöhykkeellä rakennetaan uusia alueita 

tai jopa kaupunginosia. Uutta sähköverkkoa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä 

kaupungin kanssa. Sähkön kulutusmuutosten seurauksena verkkoa joudutaan 

vahvistamaan. Asiakkaat korottavat liittymäkokoa muun muassa sähköautojen vaatimien 

suurien lataustehojen ja lämmitystapojen muutosten myötä. Pyrimme vahvistamaan 

verkkoamme muiden investointien yhteydessä. 
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Kehittämisvyöhyke Haja-asutus 
 

Haja-asutusalueella on enimmäkseen asemakaava-alueiden ulkopuolista asutusta ja 

maataloutta sekä myös urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa, joiden yhteydessä on julkisia 

sähköautojen latauspaikkoja. Sähköautojen lisääntyminen ja muut sähkönkäytön muutokset 

asettavat korkeammat vaatimukset sähköntoimitusvarmuudelle myös haja-asutusalueilla. 

Sähkömarkkinalaki velvoittaa, että asemakaava-alueiden ulkopuolisille käyttöpaikoille ei 

aiheudu yli 36 tunnin sähkökatkoa myrskyjen ja lumikuormien seurauksena vuoden 2028 

jälkeen. Jopa yli 30 tunnin sähkökatkot sähkön riippuvuuden kasvaessa tuntuvat 

kohtuuttoman pitkiltä. 

Tavoitteena on, että kaikki haja-asutusalueen asiakkaat ovat 36 tunnin laatuvaatimuksen 

piirissä vuoteen 2028 mennessä. Rakennamme järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti 

strategiamme mukaisesti toimitusvarmempaa verkkoa. Tavoitteenamme on, että asiakkailla 

on sähkökatko enintään keskimäärin vain joka viides vuosi. Kun sähkökatko tapahtuu, se 

kestää keskimäärin korkeintaan puoli tuntia. 

Haja-asutusalueilla rakennetaan pääsääntöisesti keskijännitetasolla rengasverkkoa, mutta 

yksitäisiä haarajohtoja sallitaan. Lyhyiden etäisyyksien takia rengasverkon rakentaminen ei 

nosta merkittävästä kustannuksia parantaen kuitenkin toimitusvarmuutta huomattavasti. 

Kehittämisvyöhykkeellä tehdään ensisijaisesti toimitusvarmuusinvestointeja sen mukaan, 

että päästään 36 tunnin laatuvaatimuksen vuoteen 2028 mennessä. Tämän jälkeen verkoston 

tullessa elinkaaren päähän rakennetaan verkkoa, joka parantaa toimitusvarmuutta silloisten 

tavoitteidemme mukaisesti. 

 

 

 

 

Haja-asutusalueella on tällä hetkellä vain kolme muuntamoa säävarman verkon piirissä. 

Kehittämisvyöhykkeellä tulee tehdä merkittävä keskijänniteverkon 

toimitusvarmuusinvestointeja vuoteen 2028 mennessä. Alueelle tarvitaan riittävä määrä 

säävarmaa keskijänniteverkkoa, keskijänniteverkon rengasyhteyksiä ja kauko-ohjattuja 

muuntamoita. Ilmajohtohaaroilla ei saa jäädä peräkkäisiä muuntamoita. Arvioidemme 

mukaan riittävän suuri osuus pienjänniteverkosta on laatuvaatimukset täyttävää, jotta 

päästään 36 tunnin laatuvaatimukseen. Keskijänniteverkkoa kaapeloidessa on kuitenkin 

kannattavaa kaapeloida myös pienjänniteverkkoa. 

Verkoston keski-ikä haja-asutusalueella on noin 23 vuotta, mutta verkosto on jakaantunut yli 

50 vuotta vanhasta ilmajohtoverkosta uuteen maakaapeliverkkoon. 

Toimitusvarmuusinvestoinnit pyritään priorisoimaan ensisijaisesti elinkaaren loppupäässä 

olevaan verkkoon. 
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Yleistä sähkönjakeluratkaisuista Suomessa 

Sähkönjakeluverkot Suomessa koostuvat keski- ja pienjännitteisestä jakeluverkosta. Osalla 

jakeluverkkoyhtiöstä on myös suurjännitteistä jakeluverkkoa. Jakeluverkkomme jännitetasot 

ovat Suomessa yleisesti käytetyt: suurjännitteellä 110 kV, keskijännitteellä 20 kV ja 

pienjännitteellä 0,4 kV. Suurjänniteverkot ovat yleensä ilmajohtoa. Puuvarmuus on saavutettu 

leveillä johtokaduilla. 

Suurin osa asiakkaiden kokemista keskeytyksistä aiheutuu yleensä keskijänniteverkosta. 

Pienjänniteverkossa tapahtuu lukumäärällisesti paljon enemmän vikoja, mutta ne vaikuttavat 

pienempään määrään asiakkaita. Näistä syistä keskijänniteverkon jakeluratkaisut ovat 

olennaisempia toimitusvarmuuden kannalta kuin pienjänniteverkon.  

Keskijänniteverkon jakeluratkaisut 

Suomessa yleisesti käytettäviä keskijänniteverkon jakeluratkaisut ovat maakaapeli sekä 

erilaiset ilmajohtoratkaisut: avojohto, päällystetty avojohto (PAS) sekä ilmakaapeli. 

Maakaapeli on säävarma ratkaisu sijaitessaan maan alla suojassa myrskyiltä ja 

lumikuormilta. Ilmajohdot sijaitsevat monesti metsien lähellä, jolloin myrskyt ja lumikuormat 

kaatavat puita johdoille. Tämä tosin voidaan välttää leveillä johtokaduilla eli kaatamalla puut 

niin leveältä alueelta johtojen vierestä, että ne eivät yletä kaatumaan johdoille. Ilmajohdot, 

vaikka sijaitsevat puuttomalla alueella, ovat kuitenkin aina alttiita ukkosen aiheuttamille 

lyhyille sähkökatkoille. Maakaapeliverkon vikataajuudet ovat pääsääntöisesti paljon 

pienemmät kuin ilmajohdoilla. Vikataajuudet riippuvat kuitenkin hyvin paljon verkon 

sijoitusympäristöstä. 

Pääsääntöisesti sähkönjakeluratkaisujen jännitetasona Suomessa on keskijänniteverkossa 

20 kV ja pienjänniteverkossa 0,4 kV. Haja-asutusalueilla on kokeiltu pienissä määrin myös 1 

kV sähkönjakeluratkaisuja. Tyypillisesti 1 kV sähkönjakeluratkaisuja käytetään 20 kV ja 0,4 

kV jännitetasojen välissä korvaamaan 20 kV:n haarajohtoja. 1 kV sähkönjakeluratkaisun 

hyödyt tulevat keskeytys- ja rakennuskustannuksissa. 1 kV johto-osuudella tapahtuva vika ei 

aiheuta keskeytystä koko 20 kV johtolähdölle. 1 kV sähkönjakeluratkaisun 

 
17 Energiateollisuus: Sähkön keskeytystilastot 2019. Saatavissa: https://energia.fi/tilastot/sahkotilastot/keskeytystilasto 

rakennuskustannuksissa voidaan tietyissä tapauksissa säästää, sillä siinä voidaan käyttää 

samoja komponentteja kuin 0,4 kV jakeluverkossa. 1 kV jakeluverkossa ei voi kuitenkaan 

siirtää niin suuria tehoja kuin 20 kV:n jakeluverkossa. 

Keskijänniteverkon jakeluratkaisujen vikataajuudet Suomessa17 ja Vantaalla (Vikoja 100 

kilometriä kohti vuodessa, hetkellisiä vikoja ei ole saatavilla Suomesta). 

 Avojohto PAS Ilmakaapeli Maakaapeli 

Yht. pysyviä vikoja Suomessa 14,00 6,34 36,46 0,97 

     Luonnonilmiöt 11,07 4,16 26,52 0,07 

     Tekniset syyt 1,59 1,83 4,42 0,38 

     Muut syyt 1,34 0,35 5,52 0,52 

Yht. pysyviä vikoja Vantaalla 12–22   0,5–2,5 

Yht. hetkellisiä vikoja Vantaalla 13–25   0 

Yhteensä vikoja Vantaalla 25–47   0,5–2,5 

 

Energiateollisuuden keskeytystilastot antavat suuntaa antavan kuvan eri keskijänniteverkon 

jakeluratkaisujen vikataajuuksista. Keskeytystilasto perustuu 60 jakeluverkonhaltijan 

keskeytystietoihin. Tilastoissa ei ole huomioitu hetkellisiä keskeytyksiä, joita aiheutuu 

ilmajohtoverkossa muun muassa ukkosesta, eläimistä ja oksista. Suurin osa 

ilmajohtoverkostamme on avojohtoa. Ilmajohtoverkollamme on vuosittain ollut 25–47 vikaa 

100 kilometriä kohti ja maakaapeliverkollamme 0,5–2,5 vikaa 100 kilometriä kohti. Luvuissa 

on mukana hetkelliset ja pysyvät viat. Pysyviä vikoja on ilmajohtoverkollamme ollut 12–22 

vikaa 100 kilometriä kohti vuodessa ja hetkellisiä vikoja 13–25.  
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Kehittämisvyöhyke Taajama 
 

Käytämme keskijänniteverkon jännitetasona 20 kV ja pienjänniteverkon 0,4 kV. 

Pääsääntöisesti ainoa soveltuva ratkaisu toteuttamaan toimitusvarmuustarpeemme ja 

tavoitteemme on maakaapelointi. Mikäli kehittämisvyöhykkeellä käytettäisiin ilmajohtoja, 

niiden tulisi sijaita sellaisessa ympäristössä, jossa puut eivät uhkaa kaatua johdolle. Leveiden 

johtokatujen rakentaminen taajamissa ja keskusta-alueilla on mahdotonta, sillä kaavoissa ei 

ole varattu tilaa tällaisille ja toiseksi asiakkaiden pihapuita ei ole mielekästä raivata tai kaataa 

leveiden johtokatujen edellyttämää määrää. Lisäksi ukkonen, eläimet ja oksat aiheuttavat 

lyhyitä sähkökatkoja ilmajohtoverkossa, mitkä ovat ongelmallisia korkean laatuvaatimuksen 

asiakkaille, kuten teollisuudelle. 

Kehittämisvyöhyke Taajama on tiheää suuritehoista kaupunkiverkkoa, jossa verkon 

rakenteena käytetään rengasverkkoa. 20/0,4 kV sähkönjakeluratkaisut ovat soveltuvimpia 

ratkaisuja tällaisille alueille. Emme käytä 1 kV sähkönjakeluratkaisuja Taajamassa, sillä ne 

eivät teknisesti sovellu 20 kV:n rengasverkkoon. 1 kV sähkönjakeluratkaisuja käytetään 

korvaamaan 20 kV:n haarajohtoja. Rakennamme kehittämisstrategian mukaisesti 

kehittämisvyöhyke Taajamassa keskijännitetasolla ainoastaan rengasverkkoa. 

 

Esimerkkihankkeen elinkaaren kustannusvertailu 

Tyypillinen hankekokonaisuus kehittämisvyöhykkeellä on kadunrakennushanke, jossa vanha 

maakaapeliverkko korvataan uudella maakaapeliverkolla. Usein tällaiset hankkeet 

toteutetaan kaupungin kanssa yhteistyössä, sillä kaupungin kanssa rakentaessa saadaan 

verkolle pysyvä sijoituslupa. Esimerkki hankekokonaisuuteen kuuluu keskijännite- ja 

pienjänniteverkkoa, yksi puistomuuntamo sekä kuusi jakokaappia. Hankkeen keskitehon 

oletetaan olevan 200 kW. 

Elinkaarikustannuksia vertaillaan kahden eri ratkaisun välillä. Ratkaisussa 1 verkko uusitaan 

siinä vaiheessa, kun muu toimija on menossa avaamaan kadut. Ratkaisussa 2 verkko 

uusitaan omatoimisesti vasta verkon elinkaaren lopussa. Oletuksena kustannusvertailussa 

on, että verkolla teknistä elinikää on jäljellä 5 vuotta. Ratkaisussa 1 verkko uusitaan heti ja 

ratkaisussa 2 vasta 5 vuoden päästä. Laskelmissa otetaan huomioon investointi- ja 

operatiiviset kustannukset sekä keskeytyksestä aiheutunut haitta (KAH). Kustannukset on 

diskontattu nykyhetkeen 4 % laskentakorolla. Operatiivisissa kustannuksissa otetaan 

huomioon sekä kunnossapitokustannukset että viankorjauskustannukset. Tekninen ratkaisu 

on molemmissa ratkaisussa sama koko elinkaaren ajan eli maakaapeliverkko, joten 

operatiiviset kustannukset ja KAH ovat molemmissa samat. Ratkaisuissa 2 operatiiviset 

kustannukset ja KAH ovat kuitenkin todennäköisesti suuremmat, vaikkakin laskelmissa 

oletetaan niiden olevan yhtä suuret molemmissa ratkaisuissa. Vanhojen kaapelien siirtäminen 

usein kasvattaa niiden vikaherkkyyttä, jolloin viat ovat todennäköisempiä. 

Investointikustannuksissa on ratkaisujen välillä huomattava ero. Maanrakennuskustannukset 

ovat ratkaisussa 1 huomattavasti pienemmät, sillä kustannukset jakaantuvat toimijoiden 

kesken. Investointikustannukset ovat kokonaiskustannuksista noin 90 % molemmissa 

ratkaisuissa. Operatiiviset kustannukset noin 9–10 % ja KAH-kustannukset alle 1 %. 

Ratkaisun 1 elinkaarikustannukset ovat yli 10 % edullisemmat kuin ratkaisussa 2. Verkkoa on 

kannattavaa uusia pääsääntöisesti jo ennen elinkaaren loppua, jos voidaan hyödyntää 

yhteiskaivuuta. Investointipäätöksiin vaikuttaa myös merkittävästi se, että verkolle tarvitaan 

sijoituslupa. Jos kaupungin kadunrakennusprojektiin lähtee mukaan, niin verkolle saadaan 

pysyvä sijoituslupa. Jos verkkoa uusitaan omatoimisesti, niin verkolle saadaan usein vain 5 

vuoden määräaikainen sijoituslupa. Pysyvän sijoitusluvan saaminen verkolle on tärkeää, 
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ettemme joudu yllättäen siirtämään verkkoa, mikä on hyvin kallista. Tästä syystä on usein 

kannattavaa uusia verkkoa jo huomattavasti ennen verkon teknisen eliniän loppua, jos on 

mahdollista osallistua kaupungin kadunrakennushankkeeseen. 

Yhteenveto esimerkkihankkeesta 

 Ratkaisu 1 Ratkaisu 2 

Verkon uusinta ajankohta Nykyhetki 5 vuoden päästä 

Keskijänniteverkkoa, km 0,6 0,6 

Pienjänniteverkkoa, km 1,2 1,2 

Muuntamoita, kpl 1 1 

Jakokaappeja, kpl 6 6 

Keskiteho, kW 200 200 

Maarakennus Yhteiskaivuu Omatoimisesti 

Sijoituslupa Pysyvä Usein määräaikainen 

Elinkaarikustannukset yhteensä, € 98 500 109 500 
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Kehittämisvyöhyke Haja-asutus 
 

Haja-asutusalueen kehittämisstrategian mukaan kaikki asiakkaat ovat sähkömarkkinalain 

laatuvaatimusten mukaisesti 36 tunnin laatuvaatimuksen piirissä viimeistään vuonna 2028. 

Strategian mukaan edelleen tavoitteena on pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti kehittää 

sähköverkkoa. Tavoitteenamme on pitkällä tähtäimellä, että kellään asiakkaalla ei ole yli 6 

tuntia sähkökatkoja vuodessa. 

Ainoa soveltuva ratkaisu keskijännite- ja pienjännitetasolla täyttämään kehittämisstrategian 

mukaiset tavoitteet on maakaapeloitu sähköverkko. Ilmajohtoverkko aiheuttaa 

maakaapeliverkkoa enemmän pysyviä vikoja sekä hetkellisiä vikoja. Puiden kaatuminen 

myrskyjen ja lumikuormien seurauksena aiheuttaa pysyviä vikoja. Ilmajohtoverkossa syntyy 

hetkellisiä vikoja, vaikka ilmajohto olisi puuttomalla alueella. Ukkosen iskeytyessä ilmajohtoon 

tapahtuu hetkellinen vika, joka aiheuttaa asiakkaille lyhyen sähkökatkon. Pysyvät ja 

hetkelliset viat aiheuttavat jännitekatkojen lisäksi jännitekuoppia sähköverkossa laajemmalle 

alueelle, jopa maakaapeliverkon perässä oleville asiakkaille. Jännitekuopat näkyvät 

asiakkaille esimerkiksi valojen välähtämisenä, pahimmassa tapauksessa elektroniikkalaitteet 

voivat rikkoontua tai teollisuusasiakkaiden tuotantolaitteet voivat pysähtyä. Vaikkakaan haja-

asutusalueella ei ole teollisuusasiakkaita, niin haja-asutusalueen keskijännitelähdöt 

sijaitsevat sähköasemilla samojen päämuuntajien takana kuin taajamassa sijaitsevat 

teollisuusasiakkaat. Vikojen aiheuttamat jännitekuopat näkyvät kaikille saman päämuuntajan 

takana oleville asiakkaille. 

Esimerkkihankkeen elinkaaren kustannusvertailu 

Kehittämisstrategiamme mukaan pääsääntöisesti soveltuvat verkon kehittämisratkaisut 

kehittämisvyöhykkeellä ovat 20 kV maakaapeliverkko ja 1,0 kV maakaapeliverkko. Osa 

verkosta on rengasverkkoa, joten 1,0 kV verkko ei sovellu kaikkialle, mutta sitä voidaan 

teknisesti käyttää haarajohdoissa. 

1,0 kV maakaapeliverkko ei ole kuitenkaan yhtä edullinen ratkaisu, kun 20 kV 

maakaapeliverkko. Esimerkkihankkeen mukaisessa tapauksessa 20 kV maakaapeliverkko 

on yli 10 % edullisempi ratkaisu kuin 1,0 kV maakaapeliverkko. Esimerkkihankkeessa 

korvataan vanha ilmajohtoverkko kahdella erilaisella ratkaisulla. Ratkaisussa 1 käytettiin 

keskijännitteenä 20 kV sähkönjakelua ja ratkaisussa 2 puolestaan 1,0 kV sähkönjakelua. 

Molemmissa ratkaisuissa pienjänniteverkko toteutettiin 0,4 kV maakaapeliverkolla. 

Laskelmissa otetaan huomioon investointi- ja operatiiviset kustannukset sekä keskeytyksestä 

aiheutunut haitta (KAH). Kustannukset on diskontattu nykyhetkeen 4 % laskentakorolla. 

Operatiivisissa kustannuksissa otetaan huomioon sekä kunnossapitokustannukset että 

viankorjauskustannukset. Molemmissa ratkaisuissa kokonaiskustannuksista suurin osa 

muodostuu investointikustannuksista, joiden osuus on yli 85 %. Investointi- ja operatiiviset 

kustannukset ovat ratkaisussa 2 suuremmat kuin ratkaisussa 1. Ratkaisun 2 operatiiviset 

kustannukset ovat suuremmat kuin ratkaisussa 1, sillä vähäisen määrän takia ratkaisun 2 

kiinteät kustannukset ovat suuremmat. Ratkaisussa 2 investointi- ja kokonaiskustannukset 

tulisivat edullisemmaksi kuin ratkaisussa 1, jos keskijännitehaarajohto olisi huomattavasti 

pidempi. Vantaalla ei kuitenkaan ole useiden kilometrien mittaisia keskijännitehaarajohtoja, 

joten 1,0 kV sähkönjakelu ei ole taloudellisesti kannattava ratkaisu Vantaalla. 

Yhteenveto esimerkkihankkeesta 

 Ratkaisu 1 Ratkaisu 2 

Keskijänniteverkkoa, km 0,95 (20 kV) 0,95 (1,0 kV) 

Pienjänniteverkkoa, km 1,0 1,0 

Jakelumuuntaja 20kV/0,4kV, kpl 2 0 

Jakelumuuntaja 20kV/1kV/0,4kV, kpl 0 1 

Jakelumuuntaja 1kV/0,4kV, kpl 0 1 

Jakokaappeja, kpl 2 2 

Keskiteho, kW 50 50 

Elinkaarikustannukset yhteensä, € 107 000 121 500 
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Yhteenveto pitkän tähtäimen suunnitelmasta 

Sähköverkon siirtokapasiteetin ylläpitäminen sekä uusien tuotanto- ja kulutuskohteiden 

liittäminen verkkoon vaatii jatkuvasti investointeja. Investointitaso on pysynyt suhteellisen 

tasaisena Vantaalla. Keski- ja pienjänniteverkko on ollut suurilta osin maan alla jo pitkään, 

joten merkittäviä säävarmainvestointeja ei ollut tarpeen tehdä. Vuonna 2018 alkanut Luoteis-

Vantaan maakaapelointihanke on ainoa isompi säävarmahanke Vantaalla. Hankkeen myötä 

Luoteis-Vantaalla ilmajohdot siirtyvät maan alle vuoteen 2028 mennessä. 

Investointitaso vuosina 2022–2026 on huomattavasti aiempaa korkeampi. Variston 

sähköaseman rakentaminen ja materiaalikustannusten voimakas kasvu lisää rakentamisen 

investointeihin käytettäviä euroja jo vuonna 2022. Mittareiden ja mittausjärjestelmien 

päivittäminen muuttuvien sähkömarkkinoiden tarpeisiin on toinen merkittävä hanke 

lähivuosina. 

Yksittäisiä merkittäviä rakentamisen investointeja ovat sähköasema- ja suurjänniteverkon 

hankkeet. Sähköasemahankkeet ovat tyypillisesti 5–15 miljoonaa euroa riippuen 

kokoluokasta. Kokonaan uudet kaupunginosat voivat myös vaatia merkittäviä keski- ja 

pienjänniteverkon investointeja. Pääsääntöisesti Vantaalla sähköverkon rakentamistyöt ovat 

kuitenkin pienempiä yhdellä kadulla tehtäviä projekteja. 

Sähköverkon kunnossapitoon käytetään euroja hyvin tasaisesti. Kunnossapitoa tehdään 

kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Ilmajohtoverkon vähentyessä kunnossapidon kulut 

vähenevät joissain määrin. Verkon kokonaismäärä kasvaa kuitenkin jatkuvasti, joten 

maakaapeliverkon kunnossapitokulut kasvavat. 

Sähkömarkkinoiden tarpeet muuttuvat, minkä takia sähkön mittaukseen liittyvät vaatimukset 

tiukentuvat. Vuonna 2021 tulleen asetuksen mukaan kaikki sähköverkkoyhtiön sähkömittarit 

tulee uusia vuoteen 2031 mennessä. Seuraavan 10 vuoden aikana mittausjärjestelmiin 

investoidaan arviolta yli 35 miljoonaa euroa. 

 

 

Verkon kehittämiseen käytettävät eurot pitkällä tähtäimellä 

 2017–2021 2022–2026 2027–2031 

Yhteensä, M€ 65,5 90,6 79,1 

     Rakentaminen 49,8 61,6 57,2 

     Kunnossapito 7,2 7,5 6,8 

     Mittarit ja mittausjärjestelmät 8,6 21,5 15,1 
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Rakentaminen 
 

Rakentamisen investoinnit on jaettu korvaus- ja laajennusinvestointeihin. Korvausinvestoinnit 

ovat verkon laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden 

ylläpitämiseksi tehtäviä investointeja. Laajennusinvestoinnit ovat uutta tuotantoa ja kulutusta 

varten rakennettavan verkon investointeja. 

Korvausinvestoinnit 

Suurjänniteverkon ja sähköasemien korvausinvestointimäärät vaihtelevat merkittävästi 

tarkastelujaksosta riippuen. Tämä johtuu lähinnä hankkeiden suuresta koosta. Esimerkiksi 

sähköaseman päämuuntajien uusinta on kertainvestointina merkittävä, mutta niitä tehdään 

harvoin. Sähköasemiin käytettävä rahamäärä koostuu pääasiassa sähköasemien 

saneerauksista, laajennuksista, muuntajahuolloista sekä pienemmistä investoinneista, kuten 

suojauksen ja apusähköjärjestelmien uusimisista. Suurjänniteverkon seuraavat merkittävät 

korvausinvestoinnit ovat vasta 2030-luvulla, kun tulee tarve saneerata vanhaa 110 kV 

verkkoa.  

Keskijänniteverkkoa on rakennettu vuosittain keskimäärin vajaa 30 km ja lisäksi noin 25–30 

muuntamoa. Luoteis-Vantaan vuonna 2018 aloitettu monivuotinen verkonrakennusohjelma 

jatkuu edelleen ja sen tavoitteena on kaapeloida Luoteis-Vantaan alueen 

keskijänniteilmajohtoverkko sekä pienjänniteilmajohtoja. Luoteis-Vantaan hanke nostaa 

keskimääräisen vuosittain rakennettavan keskijänniteverkon määrää yli 5 kilometrillä ja 

muuntamomäärää noin 10 kappaleella yhteisrakennusmäärien ollen noin 35 kilometriä 

kaapelia ja 30–35 muuntamoa. Rakennettava verkko on maakaapeliverkkoa ja muuntamot 

pääosin puistomuuntamoita. Lisäksi muuntamoautomaatiota lisätään sähköverkon kriittisissä 

solmukohdissa. 

Pienjänniteverkkoa uusitaan tasaisesti kadunrakennushankkeissa. Luoteis-Vantaan 

monivuotinen verkonrakennusohjelma nostaa pienjänniteverkon rakentamismääriä. 

 

Rakentamisen korvausinvestoinnit sähkömarkkinalain 119 §:ssä asetetun aikataulun 

mukaisesti 

 2014–2021 2022–2028 2029–2036 

Yhteensä, M€ 73,7 54,2 66,6 

     Suurjänniteverkko 2,8 0,0 10,0 

     Sähköasemat 19,8 2,8 10,6 

     Keskijänniteverkko 20,0 20,0 17,9 

     Muuntamot 9,7 8,6 7,7 

     Pienjänniteverkko 21,4 22,9 20,4 

 

Laajennusinvestoinnit 

Suurjänniteverkon ja sähköasemien laajennusinvestointimäärät vaihtelevat merkittävästi. 

Uusien sähköasemien ja suurjänniteverkon rakentaminen ovat suuria investointeja. Varistoon 

rakennetaan uusi sähköasema vuosina 2022–2023 ja Tikkurilaan 2020-luvun loppupuolella. 

Uusille sähköasemille rakennetaan liitännät suurjänniteverkkoon. Pitkällä tähtäimellä 

mahdollisten uusien sähköasemien yhteydessä myös suurjänniteverkkoa rakennetaan lisää. 

Keskijänniteverkkoa, muuntamoita ja pienjänniteverkkoa rakennetaan uusille kaavoitettaville 

alueille. Uutta verkkoa rakennetaan myös yksittäisille kuluttajille ja tuottajille. Vantaan ratikka 

vaatii toteutuessaan merkittäviä investointeja. 

Rakentamisen laajennusinvestoinnit pitkällä tähtäimellä 

 2017–2021 2022–2026 2027–2031 

Yhteensä, M€ 9,0 21,3 23,0 
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Kunnossapito 
 

Kunnossapitoa tehdään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Pääsääntöisesti verkon 

kunnossapitoon tehtävät investoinnit ovat tasaista. Keski- ja jänniteverkon 

kunnossapitokustannukset laskevat ilmajohtoverkon vähentyessä. Sähköasemien ja 

muuntamoiden määrä lisääntyy, mikä lisää kustannuksia. Kunnossapidossa käytetään omaa 

henkilöstöä ja palveluntarjoajia. Luvuissa on huomioitu oman kunnossapitoa tekevän 

henkilöstön kulut. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen kehittämissuunnitelman kanssa, 

sillä siinä ei huomioitu henkilöstökuluja yhtä laajasti. 

Kunnossapitoon käytettävät eurot pitkällä tähtäimellä 

 2014–2021 2022–2028 2029–2036 

Kunnossapito yhteensä, M€ 10,0 10,2 10,8 

     Suurjänniteverkko 0,6 0,4 0,4 

     Sähköasemat 4,1 4,7 5,4 

     Keskijänniteverkko 1,0 1,0 0,8 

     Muuntamot 2,3 2,4 2,8 

     Pienjänniteverkko 1,9 1,8 1,5 
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Toimitusvarmuuden kehittyminen 
 

Verkon toimitusvarmuus kasvaa tasaisesti vuoteen 2028 asti, kun Luoteis-Vantaalla 

ilmajohtoverkkoa maakaapeloidaan. Sähkömarkkinalain mukaan asemakaava-alueen 

käyttöpaikkojen tulee olla 6 tunnin laatuvaatimuksen piirissä ja asemakaavan ulkopuolisten 

käyttöpaikkojen 36 tunnin laatuvaatimuksen piirissä vuoden 2028 loppuun mennessä. 

Vuonna 2021 noin 96 % käyttöpaikoista oli laatuvaatimusten piirissä. Loput käyttöpaikat 

siirtyvät laatuvaatimusten piiriin tasaisesti vuoteen 2028 mennessä. 

Verkon määrä kasvaa vuosittain kaupungin kasvaessa. Verkon määrän kasvun myötä verkon 

maakaapelointiaste kasvaa orgaanisesti, sillä rakennamme ainoastaan maakaapeliverkkoa 

keski- ja pienjännitetasolla. Luoteis-Vantaan projektin myötä ei-säävarman verkon määrä 

vähenee reilusti. Metsässä alttiina olevan keskijänniteverkon määrää vähenee 36 kilometristä 

14 kilometriin vuoteen 2028 mennessä ja pienjänniteverkon osalta 100 kilometristä 64 

kilometriin.  

Verkon maakaapelointiasteen kehittyminen 

 

Tunnusluvut toimitusvarmuuden kehittymisestä 

 31.12.2021 31.12.2023 31.12.2028 

Käyttöpaikat asemakaava-alueella 134 926 139 900 155 500 

     Laatuvaatimusten piirissä 131 180 136 600 155 500 

     Ei ole laatuvaatimusten piirissä 3 746 3 300 0 

Käyttöpaikat asemakaavan ulkopuolella 2 643 2 600 2 500 

     Laatuvaatimusten piirissä 1 204 1 400 2 500 

     Ei ole laatuvaatimusten piirissä 1 439 1 200 0 

Keskijänniteverkko, km 1 060 1 080 1 130 

     Täyttää laatuvaatimukset 1 024 1 050 1 116 

     Ei täytä laatuvaatimuksia 36 30 14 

Pienjänniteverkko, km 2 415 2 445 2 520 

     Täyttää laatuvaatimukset 2 315 2 355 2 456 

     Ei täytä laatuvaatimuksia 100 90 64 

KJ-verkon maakaapelointiaste 94 % 95 % 98 % 

PJ-verkon maakaapelointiaste 91 % 92 % 94 % 
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Keskeytystunnuslukujen kehittyminen 
 

Vuosina 2014–2021 verkkoon tehdyt investoinnit ovat parantaneet huomattavasti 

sähkönjakelun laatua. Strategisena tavoitteenamme oleva keskeytyksestä aiheutunut haitta 

(KAH) on parantunut alle 10 vuodessa yli 400 000 eurosta lähelle 100 000 euroa. 

Tavoitetasona on 200 000 euroa vuodelle 2022. 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) ja SAIFI (System Average Interruption 

Frequency Index) ovat puolittuneet huolimatta tilastoinnin muuttumisesta. Ennen vuotta 2016 

on huomioitu vain keskijänniteverkon viat, vuodesta 2016 lähtien myös pienjänniteverkon viat 

ja vuodesta 2018 myös suurjänniteverkon viat. Strategian mukaisena tavoitteenamme on, 

että asiakkaat kokevat keskimäärin keskeytyksen vain joka viides vuosi (SAIFI < 0,20 kpl), ja 

keskeytys kestää tällöin enintään puoli tuntia (CAIDI < 30 minuuttia). Tähän tavoitteeseen 

päästiin vuosina 2019 ja 2021. Keskeytysmäärien odotetaan vähenevän edelleen tulevina 

vuosina, kun loputkin ilmajohdot saadaan maan alle. 

Keskeytyksestä aiheutunut haitta (KAH) 

 

Asiakkaiden kokema keskimääräinen keskeytysaika vuodessa, energiapainotettu 
(Tilastoinnissa ei ole huomioitu PJ-keskeytyksiä ennen vuotta 2016 ja SJ-keskeytyksiä ennen vuotta 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

tuhatta euroa

0

2

4

6

8

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

min

SJ-verkon kesketykset KJ-verkon keskeytykset PJ-verkon keskeytykset SAIDI



  
Sähköverkon 

kehittämissuunnitelma 2022 
Johdanto Ennuste Lähtökohdat Jakeluratkaisut 

Pitkän tähtäimen 
suunnitelma 

2022-2023 2020-2021 Kuuleminen 34  

 

Asiakkaiden kokema keskimääräinen keskeytysmäärä vuodessa, energiapainotettu 
(Tilastoinnissa ei ole huomioitu PJ-keskeytyksiä ennen vuotta 2016 ja SJ-keskeytyksiä ennen vuotta 2018) 
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Panostamme sähköverkon kehitykseen vuosina 2022–2023. Investointitaso on huomattavasti 

aiempaa korkeampi, kun Variston sähköasema rakennetaan vuosina 2022–2023 ja 

sähkömittareiden massavaihto alkaa 2023. Investointitasossa näkyy myös 

materiaalikustannusten voimakas kasvu.  

Noin 60 tuhatta sähkömittaria vaihdetaan uuden mittausasetuksen mukaisiksi vuosina 2023–

2024. Uusille käyttöpaikoille asennetaan myös uuden sukupolven mittarit. 

Eniten investoidaan verkon rakentamiseen. Luoteis-Vantaan projekti etenee ja pienempiä 

saneeraushankkeita on useita. Kaupunki kasvaa ja verkkoa rakennetaan uusille verkkoon 

liittyjille. Liittymäkokoja kasvatetaan ja verkkoa vahvistetaan sähköautojen latausjärjestelmien 

lisääntymisen ja lämmitystapamuutosten takia. 

Kunnossapitoa tehdään kunnossapito-ohjelman mukaisesti molemmilla 

kehittämisvyöhykkeillä.  

Verkon kehittämiseen käytettävät eurot vuosina 2022–2023 

 2022 2023 

Yhteensä, M€ 18,4 28,5 

     Rakentaminen 14,3 15,2 

     Kunnossapito 1,7 1,7 

     Mittarit ja mittausjärjestelmät 2,4 11,5 

 

 

 

 

 

 

Variston sähköasema valmistuu Kehä III viereen vuonna 2023 
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Rakentaminen 
 

Investoinnit on jaettu korvaus- ja laajennusinvestointeihin. Korvausinvestoinnit ovat verkon 

laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi 

tehtäviä investointeja. Laajennusinvestoinnit ovat uutta tuotantoa ja kulutusta varten 

rakennettavan verkon investointeja. 

Korvausinvestoinnit 

Luoteis-Vantaan projekti etenee, 2022 on menossa projektin 5. vaihe. Vuonna 2023 

aloitetaan myös Luoteis-Vantaan projektin 6. vaihe. Pienempiä verkon saneeraushankkeita 

on myös. Odotettavissa on myös tarpeen vahvistaa verkkoa paikoittain sähköautojen 

latausjärjestelmien lisääntyessä ja taloyhtiöiden vaihtaessa lämmitysmuodon maalämpöön. 

Ikääntyvää verkkoa uusitaan pääosin kaupungin kadunrakennushankkeiden yhteydessä, 

joten kaikki projektit eivät ole vielä selvillä. 

Vuonna 2022 perusparannetaan Myyrmäen ja Tammiston sähköasemia ja vuonna 2023 

Tolkinkylän sähköasemaa. 

Rakentamisen korvausinvestoinnit vuosina 2022–2023 

 2022 2023 

Korvausinvestoinnit yhteensä, M€ 8,4 8,5 

     Suurjänniteverkko 0,0 0,0 

     Sähköasemat 0,9 0,3 

     Keskijänniteverkko 2,9 3,2 

     Muuntamot 1,3 1,4 

     Pienjänniteverkko 3,3 3,7 

 

 

Laajennusinvestoinnit 

Vuonna 2022 alkaa Variston sähköaseman rakentaminen. Sähköasema valmistuessaan 

vuonna 2023 tulee palvelemaan lisääntyvää sähkönkulutusta Länsi-Vantaalla. Yli 10 

miljoonan euron hanke on merkittävin laajennusinvestointi lähivuosina. Pienempiä 

laajennusinvestointeja on useita. Uusille kaava-alueille ja uusille asiakkaille rakennetaan 

verkkoa. Pelkästään uusia keskijänniteasiakkaita liittyy verkkoon useita. 

Rakentamisen laajennusinvestoinnit vuosina 2022–2023 

 2022 2023 

Laajennusinvestoinnit, M€ 5,9 6,7 
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Kunnossapito 
 

Kunnossapitoa tehdään kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Oma henkilöstö tekee 

merkittävän osan kunnossapidosta. Voimajohtojen kunnossapito on kokonaan ulkoistettu ja 

keskijänniteilmajohtoverkon kunnossapito pääosin. Kustannuksissa on huomioitu oman 

kunnossapitoa tekevän henkilöstön kulut. Kunnossapitoa tehdään molemmilla 

kehittämisvyöhykkeillä vuosina 2022–23. 

Kunnossapitoon käytettävät eurot vuosina 2022–2023 

 2022 2023 

Kunnossapito yhteensä, t€ 1 715 1 748 

     Suurjänniteverkko 100 87 

     Sähköasemat 728 744 

     Keskijänniteverkko 162 165 

     Muuntamot 384 407 

     Pienjänniteverkko 341 346 

 

Voimajohtojen kunnossapito on ulkoistettu palveluntarjoajalle. Voimajohtojen 

kunnossapitosopimus kattaa johtoalueet, perustukset, maadoitukset, pylväät, virtajohtimet 

varusteineen, ukkosköydet sekä kaikki lentoestelaitteet. Sopimus käsittää voimajohtojen 

tarkastukset, tarkastus- ja korjaustietojen raportoinnin sekä viankorjausvalmiuden. 

Voimajohtojen korjaustyöt tilataan erikseen tarkastushavaintojen perusteella. Vikojen 

jälkeistä partiointia voidaan tehdä myös omalla henkilöstöllä. 

Sähköasemakunnossapidon toimintatavat perustuvat kunnossapito-ohjelmaan. 

Kunnossapito-ohjelma määrittelee tehtävien tarkastusten ja ennakoivien 

kunnossapitotoimenpiteiden laajuuden ja ajoituksen. Korjaavaa kunnossapitoa tehdään 

tarpeen mukaan vikojen ilmetessä. Oma henkilöstö tekee usein toteutettavat ja yksinkertaiset 

kunnossapitotoimenpiteet. Harvoin tehtävät ja erikoisosaamista ja/tai -välineistöä vaativat 

kunnossapitotoimenpiteet sekä kiinteistöhuoltoon liittyvät työt tilataan palveluntarjoajalta. 

Keskijänniteverkon kunnossapidon toimintatavat perustuvat kunnossapito-ohjelmaan. 

Kunnossapito-ohjelma määrittelee tehtävien tarkastusten ja ennakoivien 

kunnossapitotoimenpiteiden laajuuden ja ajoituksen. Ilmajohtoverkon toimenpiteitä ovat mm. 

ilmajohtojen tarkastukset, ilmajohtoerotinten huollot ja johtokatujen raivaukset. 

Kaapeliverkoilla tehdään osittaispurkausmittauksia. Pääosa tarkastuksista ja korjaavasta 

kunnossapidosta tilataan palveluntarjoajalta. 

Muuntamokunnossapidon toimintatavat perustuvat kunnossapito-ohjelmaan. Kunnossapito-

ohjelma määrittelee tehtävien tarkastusten ja ennakoivien kunnossapitotoimenpiteiden 

laajuuden ja ajoituksen. Muuntamoille tehdään normaaleja aikaperusteisia huoltoja ja 

tarkastuksia omana työnä. 

Pienjänniteverkon kunnossapidon toimintatavat perustuvat kunnossapito-ohjelmaan. 

Kunnossapito-ohjelma määrittelee tehtävien tarkastusten ja ennakoivien 

kunnossapitotoimenpiteiden laajuuden ja ajoituksen. Jakokaapeille tehdään normaaleja 

aikaperusteisia huoltoja ja tarkastuksia omana työnä. Pienjännitteiselle ilmajohtoverkolle 

tehdään tarkastuksia ja johtokatujen raivausta. 
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Toimitusvarmuuden kehittyminen 
 

Tunnusluvut toimitusvarmuuden kehittymisestä 

 31.12.2021 31.12.2023 Muutos 

Käyttöpaikat asemakaava-alueella 134 926 139 900 4 974 

     Laatuvaatimusten piirissä 131 180 136 600 5 420 

     Ei ole laatuvaatimusten piirissä 3 746 3 300 -446 

Käyttöpaikat asemakaavan ulkopuolella 2 643 2 600 -43 

     Laatuvaatimusten piirissä 1 204 1 400 196 

     Ei ole laatuvaatimusten piirissä 1 439 1 200 -239 

Keskijänniteverkko, km 1 060 1 080 20 

     Täyttää laatuvaatimukset 1 024 1 050 26 

     Ei täytä laatuvaatimuksia 36 30 -6 

Pienjänniteverkko, km 2 415 2 445 30 

     Täyttää laatuvaatimukset 2 315 2 355 40 

     Ei täytä laatuvaatimuksia 100 90 -10 

KJ-verkon maakaapelointiaste 94 % 95 % 1 % 

PJ-verkon maakaapelointiaste 91 % 92 % 1 % 
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Sähköverkkoomme tehtiin laajasti kehittämistoimenpiteitä vuosien 2020–2021 aikana. Eniten 

investoitiin verkon rakentamiseen. Vantaa kasvoi voimakkaasti ja uusia liittymiä tuli lähes 600. 

Verkkoa rakennettiin lähes 200 kilometriä ja jakelumuuntamoita noin 80 kappaletta. Suurin 

osa oli vanhan verkon uusimista. 

Suurempia sähköasema- ja suurjänniteverkon hankkeita ei ollut. Sähköasemien 

toisiouusintoja jatkettiin. 

Kunnossapitoa tehtiin kunnossapito-ohjelman mukaisesti molemmilla kehittämisvyöhykkeillä. 

Verkon kehittämiseen käytetyt eurot vuosina 2020–2021 

 2020 2021 

Yhteensä, M€ 12,4 12,8 

     Rakentaminen 8,9 9,7 

     Kunnossapito 1,7 1,9 

     Mittarit ja mittausjärjestelmät 1,8 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020–2021 

Uusia käyttöpaikkoja 7 595 

Uusia liittymiä 579 

Liittymiä saneerattiin 503 

Uutta keskijänniteverkkoa 57 km 

Uutta pienjänniteverkkoa 133 km 

Uusia jakelumuuntamoita 81 kpl 
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Rakentaminen 
 

Investoinnit ovat jaettu korvaus- ja laajennusinvestointeihin. Korvausinvestoinnit ovat verkon 

laatuvaatimusten täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kapasiteettitarpeiden ylläpitämiseksi 

tehtäviä investointeja. Laajennusinvestoinnit ovat uutta tuotantoa ja kulutusta varten 

rakennettavan verkon investointeja. 

Korvausinvestoinnit 

Luoteis-Vantaan projekti eteni Seutulassa, Vestrassa ja Luhtaanmäellä, kun vanha 

ilmajohtoverkko korvattiin säävarmalla maakaapelilla. Pienempiä saneeraushankkeita oli 

ympäri Vantaata. Laatuvaatimukset täyttävän keskijänniteverkon määrä kasvoi lähes 30 

kilometriä ja pienjänniteverkon yli 50 kilometriä vuosina 2020–2021. 

Suurjänniteverkkoon ei tehty ollenkaan investointeja, mutta sähköasemilla tehtiin 

perusparannuksia. Vuonna 2020 tehtiin Vaaralan sähköaseman suojaus- ja 

ohjausjärjestelmien perusparannus. Vuonna 2021 tehtiin Pakkalan suojaus- ja 

ohjausjärjestelmien perusparannus ja Martinlaakson akustouusinta. 

Rakentamisen korvausinvestoinnit vuosina 2020–2021 

 2020 2021 

Korvausinvestoinnit yhteensä, M€ 7,2 7,5 

     Suurjänniteverkko 0,0 0,0 

     Sähköasemat 0,8 0,8 

     Keskijänniteverkko 1,9 2,3 

     Muuntamot 1,6 1,4 

     Pienjänniteverkko 2,8 3,0 

 

 

Laajennusinvestoinnit 

Vuosina 2020–2021 rakennettiin uusia liittymiä ja kaavoitettuja alueita varten 

pienjänniteverkkoa ympäri Vantaata. Verkkoon liittyi muutamia isompia 

keskijänniteasiakkaita, joille rakennettiin keskijänniteverkkoa. Keimolan sähköasemalle 

hankittiin myös reaktori kompensoimaan loistehoa. Massiivia yksittäisiä 

laajennusinvestointeja ei kuitenkaan ollut. 

Rakentamisen laajennusinvestoinnit vuosina 2020–2021 

 2020 2021 

Laajennusinvestoinnit yhteensä, M€ 1,7 2,1 
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Kunnossapito 
 

Kunnossapitoa tehtiin kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Oma henkilöstö tekee merkittävän 

osan sähköverkon kunnossapidosta. Ainoastaan voimajohtojen kunnossapito on ulkoistettu 

kokonaan. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen kehittämissuunnitelman kanssa, sillä 

siinä ei huomioitu henkilöstökuluja samalla tavalla. 

Kunnossapitoon käytetyt eurot vuosina 2020–2021 

 2020 2021 

Kunnossapito yhteensä, t€ 1 714 1 881 

Suurjänniteverkko 141 325 

Sähköasemat 739 701 

Keskijänniteverkko 160 150 

Muuntamot 365 381 

Pienjänniteverkko 309 324 

 

Voimajohtojen kunnossapitosopimus kattaa johtoalueet, perustukset, maadoitukset, pylväät, 

virtajohtimet varusteineen, ukkosköydet sekä kaikki lentoestelaitteet. Sopimus käsittää 

voimajohtojen tarkastukset, tarkastus- ja korjaustietojen raportoinnin sekä 

viankorjausvalmiuden. Voimajohtojen korjaustyöt tilataan erikseen tarkastushavaintojen 

perusteella. Vikojen jälkeistä partiointia voidaan tehdä myös omalla henkilöstöllä. 

Suurjänniteverkon reunavyöhykehakkuut tehtiin vuonna 2021, minkä takia kustannukset 

olivat huomattavasti suuremmat kuin vuonna 2020. 

Sähköasemakunnossapidon toimintatavat perustuvat kunnossapito-ohjelmaan. 

Kunnossapito-ohjelma määrittelee tehtävien ennakoivien kunnossapitotoimenpiteiden 

laajuuden ja ajoituksen. Korjaavaa kunnossapitoa tehdään tarpeen mukaan vikojen 

ilmetessä. Oma henkilöstö tekee usein toteutettavat ja yksinkertaiset 

kunnossapitotoimenpiteet. Harvoin tehtävät ja erikoisosaamista ja/tai -välineistöä vaativat 

kunnossapitotoimenpiteet tilataan palveluntarjoajalta. 

Keskijänniteverkon kunnossapidon toimintatavat perustuvat kunnossapito-ohjelmaan. 

Kunnossapito-ohjelma määrittelee tehtävien tarkastusten ja ennakoivien 

kunnossapitotoimenpiteiden laajuuden ja ajoituksen. Ilmajohtoverkon toimenpiteitä ovat mm. 

ilmajohtojen tarkastukset, ilmajohtoerotinten huollot ja johtokatujen raivaukset. 

Kaapeliverkoilla tehtiin osittaispurkausmittauksia. Pääosa tarkastuksista ja korjaavasta 

kunnossapidosta tilattiin palveluntarjoajalta. Lisäksi vuonna 2020 tehtiin 20 kV ilmajohtojen 

tuulituhoriskien ennustemalli. 

Muuntamokunnossapidon toimintatavat perustuvat kunnossapito-ohjelmaan. Kunnossapito-

ohjelma määrittelee tehtävien tarkastusten ja ennakoivien kunnossapitotoimenpiteiden 

laajuuden ja ajoituksen. Muuntamoille tehtiin normaaleja aikaperusteisia huoltoja ja 

tarkastuksia omana työnä. 

Pienjänniteverkon kunnossapidon toimintatavat perustuvat kunnossapito-ohjelmaan. 

Kunnossapito-ohjelma määrittelee tehtävien tarkastusten ja ennakoivien 

kunnossapitotoimenpiteiden laajuuden ja ajoituksen. Jakokaapeille tehtiin normaaleja 

aikaperusteisia huoltoja ja tarkastuksia omana työnä. Amka-verkolle eli 

pienjänniteilmajohtoverkolle tehtiin tarkastuksia ja johtokatujen raivausta. Lisäksi vuonna 

2020 tehtiin 0,4 kV ilmajohtojen tuulituhoriskien ennustemalli. 
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Toimitusvarmuus vuoden 2021 lopussa 
 

Toimitusvarmuus parani huomattavasti, kun Luoteis-Vantaalla toteutettiin säävarmaprojektia 

ja muualla Vantaalla maakaapeloitiin keskeisiä keskijännitejohtoja. Verkkoa maakaapeloitiin 

myös pienempinä kokonaisuuksina ympäri Vantaata. Eniten käyttöpaikkoja on 

laatuvaatimusten ulkopuolella Luoteis-Vantaalla. Ympäri Vantaata on kuitenkin edelleen 

yksittäisiä käyttöpaikkoja laatuvaatimusten ulkopuolella, sillä paljon on vielä jäljellä pihapuille 

altista olevaa pienjänniteilmajohtoa. 

Tunnusluvut toimitusvarmuudesta vuoden 2021 lopussa 

 31.12.2021 

Käyttöpaikat asemakaava-alueella 134 926 

     Laatuvaatimusten piirissä 131 180 

     Ei ole laatuvaatimusten piirissä 3 746 

Käyttöpaikat asemakaavan ulkopuolella 2 643 

     Laatuvaatimusten piirissä 1 204 

     Ei ole laatuvaatimusten piirissä 1 439 

Keskijänniteverkko, km 1 060 

     Täyttää laatuvaatimukset 1 024 

     Ei täytä laatuvaatimuksia 36 

Pienjänniteverkko, km 2 415 

     Täyttää laatuvaatimukset 2 315 

     Ei täytä laatuvaatimuksia 100 

KJ-verkon maakaapelointiaste 94 % 

PJ-verkon maakaapelointiaste 91 % 

 

Vihreällä korostetuilla alueilla kaikki käyttöpaikat ja sinisellä korostetuilla alueilla 

suurin osa käyttöpaikoista on sähkömarkkinalain 51 § laatuvaatimusten piirissä. 

Harmailla alueilla mikään käyttöpaikka ei ole laatuvaatimusten piirissä. 

 

Vaikkakin Vantaalla on käyttöpaikkoja laatuvaatimusten ulkopuolella, sähkömarkkinalain 51§ 

toimitusvarmuustason ylityksiä ei kuitenkaan tule vuosittain. Viimeksi toimitusvarmuustasoon 

ei päästy vuonna 2017, kun Kiira-rajuilmassa 9 käyttöpaikan kohdalla 6 tunnin laatuvaatimus 

ylittyi ja 12 käyttöpaikan kohdalla 36 tunnin laatuvaatimus ylittyi.



  
Sähköverkon 

kehittämissuunnitelma 2022 
Johdanto Ennuste Lähtökohdat Jakeluratkaisut 

Pitkän tähtäimen 
suunnitelma 

2022-2023 2020-2021 Kuuleminen 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehittämissuunnitelmasta kuuleminen  
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Kuulemisen toteutus 
 

Julkaisimme sähköverkon kehittämissuunnitelman 19.4.2022 omilla verkkosivuillamme. 

Suunnitelma julkaistiin yhtenäisenä asiakirjana. Kehittämissuunnitelma oli asiakkaiden ja 

muiden sidosryhmien kommentoitavissa 19.4.–19.5.2022. Kommentit otettiin vastaan 

kyselyalustan avulla. Linkki kyselyyn löytyi verkkosivuiltamme suunnitelman yhteydestä. 

Kyselyyn vastaaminen toteutettiin avoimesti eli ei vaatinut vastaajalta tunnistautumista tai 

henkilötietojen jättämistä. Verkkoyhtiöiltä pyydettiin kommentit sähköpostitse. 

Kuulemisen tiedottamisessa asiakkaille ja muita sidosryhmille käytimme viestintäkanavia 

laajasti: 

• Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkosivut 

• Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n sosiaalinen media 

• Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n huhtikuun verkkopalvelulaskulla 

• Vantaan kaupungin sosiaalinen media 

• Vantaan Sanomat printtilehti sekä verkkosivut 

• Paikallisia jäsenyhdistyksiä 

• Asiakasmuuntamoiden käytönjohtajia tiedotettiin uutiskirjeellä 

Osaan suurimmista asiakkaista olimme suoraan yhteydessä. Verkkoyhtiöille lähetimme 

sähköpostin lausuntamahdollisuudesta. 

 

 

 

 

 

  

  



  
Sähköverkon 

kehittämissuunnitelma 2022 
Johdanto Ennuste Lähtökohdat Jakeluratkaisut 

Pitkän tähtäimen 
suunnitelma 

2022-2023 2020-2021 Kuuleminen 47  

 

Vastausmäärä 
 

Lausuntoaikana saimme palautetta yhteensä 31 eri vastaajalta. Suurin osa tuli kyselyalustan 

kautta, loput tuli sähköpostilla. Vastaajia oli kohtuullinen määrä huomioiden, että 

vastaamisesta ei saanut mitään palkintoa. Vantaalla keskeytysajat ovat pienimmästä päästä 

Suomessa ja sähkön siirron hinta on edullisempien joukossa. Näistä syistä sähkön siirrosta 

ei olla yhtä kiinnostuneita Vantaalla kuin muualla Suomessa. Muilta verkkoyhtiöltä ei saatu 

palautetta ollenkaan. 

Kuluttaja-asiakkaista eniten vastauksia tuli pientaloissa asuvilta. Rivi- ja kerrostaloissa asuvat 

vastasivat yhtä paljon. Suhteellisesti kuitenkin rivitaloasukkaat vastasivat enemmän kuin 

kerrostaloasukkaat. Vantaalla asutus on keskittynyt suurimmaksi osaksi kerrostaloihin18. 

 

 
18 Vantaan kaupunki: Vantaan rakennuskanta ja asuntojen huoneistotyypit rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. 
Saatavissa: https://hri.fi/data/fi/dataset/vantaan-rakennuskanta-ja-asuntojen-huoneistotyypit-rakennuksen-
kayttotarkoituksen-mukaan 
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Yhteenveto vastauksista 
 

Palautekyselyssä oli monivalinta- ja avoimia kysymyksiä. Ainoastaan vastaajan taustaa 

koskevat kysymykset olivat pakollisia. Kaikki vastaukset käytiin läpi asiantuntijan toimesta. 

Alhaisen vastaajamäärän takia monivalintakysymyksistä ei voi tehdä luotettavia analyyseja. 

Strateginen ennuste 

Osio sisälsi monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymyksillä 

pyrittiin tunnistamaan asiakkaiden sähkönkäytön ja tuotannon muutoksia. Vastaukset olivat 

yhdenmukaisia näkemyksemme kanssa. Osan mielestä ennusteemme oli alakanttiin. Yli 

puolet vastaajista suunnittelee aurinkopaneelien hankintaa kiinteistöönsä. 70 % vastaajista 

suunnittelee hankkivansa seuraavaksi sähköauton tai ladattavan hybridin. Ensisijaisesti 

asiakkaat lataisivat autoa kotonaan, jos latausinfrastruktuuri mahdollistaa.  

 

 

 

Kehittämisstrategia 

Palautteen perusteella keskimäärin asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat tyytyväisiä 

laatu- ja vastuullisuustavoitteisiimme. Vastauksissa oli hajontaa. Osan mielestä 

laatutavoitteista on tärkeää pitää kiinni, mutta osan mielestä täydellisyyteen ei kannata pyrkiä. 

Tärkeäksi koettiin myös varmuuden lisäämisen kriiseissä, kyberturvallisuuden ja 

ilmastopäästöjen minimoimisen. Kommentteja saatiin myös sähköisen liikenteen kasvuun 

liittyen. Vastaajien mukaan sähköiselle liikenteelle tulee olla riittävästi kapasiteettia verkossa. 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kotona

Töissä

Julkisessa latauspisteessä

Muu

Missä lataisit autoasi, jos se olisi mahdollista?

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa.

Tavoitteemme on pitää sähkönsiirron häviöt alle 2,5 %
siirretystä energiasta.

Tavoitteemme on sijoittaa sähköverkko siten, että se
aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Asiakkaillamme ei ole vikakeskeytyksiä yli 6 tuntia
vuodessa.

Asiakkaillamme on sähkökatko keskimäärin vain joka
viides vuosi. Kun sähkökatko sattuu kohdalle, se

kestää keskimäärin alle puoli tuntia.

1 - erittäin tyytymätön, 5 - erittäin tyytyväinen



  
Sähköverkon 

kehittämissuunnitelma 2022 
Johdanto Ennuste Lähtökohdat Jakeluratkaisut 

Pitkän tähtäimen 
suunnitelma 

2022-2023 2020-2021 Kuuleminen 49  

 

Jakeluratkaisut 

Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä päätökseemme maakaapeloida keski- ja 

pienjänniteverkko kokonaan. Suurjänniteverkon pysyminen ilmajohtona herätti kuitenkin 

asiakkaissamme mielipiteitä. Useamman vastaajan mielestä suurjänniteilmajohtojen 

ulkonäkö ei sovi kaupunkikuvaan, mutta vastaavista osan mielestä ilmajohdot sopivat 

Vantaalle. 

 

Pitkän tähtäimen suunnitelma 

Yli 80 % vastaajista piti investointitasoamme sopivana, ja sähkönjakelun laadun 

kehittymiseen oltiin tyytyväisiä. Osa vastaajista piti investointitasoa sopivana, jos siirtohintoja 

ei tarvitse korottaa. Yksittäisiä vastauksia tuli moniin eri aiheisiin liittyen. Osan mielestä 

ilmajohtoja tulisi saada maan alle, suunnitelma olisi kiva nähdä detaljitasolla ja mittarivaihtoja 

ei tulisi tehdä vielä lähivuosina. 

 

 

Kehittämistoimenpiteet 2022–2023 

Vastaajat pitivät järkevinä vuosille 2022–2023 suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä. 

Yhteistoimintaa voitaisiin edelleen kehittää, jotta maanavaukset voitaisiin tehdä samaan 

aikaan yhdessä eri toimijoiden kesken.  

Kehittämistoimenpiteet 2020–2021 

Vastaajat olivat tyytyväisiä vuosina 2020–21 tehtyisiin kehittämistoimenpiteisiin. Lähes 90 % 

vastaajista oli tyytyväisiä heidän lähiympäristössänsä tehtyihin sähköverkon kunnossapito-, 

rakentamis- tai mittaritöihin. Kyselyyn vastanneet yhteistyökumppanit pitivät yhteistyötä 

sujuvana.  

Kuuleminen 

Kyselyyn vastanneet olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä sen toteutukseen. Kuulemisen 

tiedotukseen toivottiin parannettavaa. Osan mielestä kuulemismahdollisuudesta tulisi 

informoida tehokkaammin ja laajemmin. Osa kertoikin saaneen tiedon tästä sattumalta. 

  0%
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60%
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100%

1 2 3 4 5

Mitä mieltä olet päätöksestämme maakaapeloida keskijännite- ja 
pienjänniteverkko kokonaan? (1 - erittäin tyytymätön, 5 - erittäin 

tyytyväinen)
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Kehittämissuunnitelman muutostarpeet 
 

Saadun palautteen perusteella asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat tyytyväisiä 

toimintaamme ja suunnitelmiimme. Palautteen perusteella kehittämissuunnitelmaa ei ole 

tarvetta päivittää. Palautetta pystymme kuitenkin hyödyntämään laajamittaisesti toimintamme 

kehittämisessä. 

Strateginen ennuste 

Toimintaympäristön strategiseen ennusteeseen liittyvät kommentit olivat pääasiallisesti 

linjassa meidän oman näkemyksemme kanssa. Joidenkin vastaajien mielestä ennusteemme 

olivat alakanttiin. Toimintaympäristössämme tapahtuu nopeita paljon epävarmuutta sisältäviä 

muutoksia. Päivitämme ennusteemme vuosittain, ja erilaisilla skenaarioilla varaudumme 

erilaisiin muutoksiin. Kehittämissuunnitelmassa esitetyt luvut ovat vain yksi näistä 

skenaariosta.  

Kehittämisstrategia 

Toiminnassamme olemme huomioineet kriiseihin varautumisen ja kyberturvallisuuden. 

Vastuullisuuteen panostamme jatkuvasti entistä enemmän, ja pyrimme huomiomaan 

ilmastopäästöjen minimoimisen jatkossa paremmin. 

Jakeluratkaisut 

Pääosin asiakkaat olivat tyytyväisiä jakeluratkaisuihin. Osa toivoi suurjänniteilmajohtojen 

siirtämistä maanalle. Suurjänniteverkon kustannustehokkain jakeluratkaisu on ilmajohto, 

joten suurjänniteverkkoa ei tulla kaapeloimaan kuin pakottavista syistä. Esimerkiksi 

kaupungin tiivistyessä tilan puutteen vuoksi voi tulla ajankohtaiseksi suurjänniteverkon 

maakaapelointi. Verkon sijoitus ja rakentaminen sovitetaan yhdessä kaupunkirakentamisen 

kanssa. 

 

Pitkän tähtäimen suunnitelma 

Pääsääntöisenä keski- ja pienjänniteverkon jakeluratkaisuna käytämme maakaapelia. Keski- 

ja pienjänniteilmajohdot siirtyvät maan alle ajan mittaan. Ensisijaisesti maakaapeloidaan 

toimitusvarmuuden näkökulmasta tärkeimmät keskijännitejohdot ja niiden ympärillä olevat 

pienjännitejohdot. Vantaalla on pienjänniteilmajohtoa hyvin pirstaleisesti. Ne 

maakaapeloidaan pääsääntöisesti verkon elinkaaren lopussa tai Vantaan kaupungin 

kadunrakennushankkeiden yhteydessä. 

Kehittämissuunnitelmassa esitämme tarkemmin kehittämistoimenpiteet seuraavalle 2 

vuodelle. Rakennamme ja saneeramme pääsääsääntöisesti verkkoa, kun muut toimijat 

avaavat katuja ja uusia alueita asemakaavoitetaan. Tästä syystä tarkempia suunnitelmia ei 

voida esittää kehittämissuunnitelmassa, sillä meillä ei ole välttämättä tarkkaan tiedossa, 

missä rakennamme seuraavana vuonna. Luoteis-Vantaan kaapelointihanke on ainoa 

useampia vuosia kestävä projekti.   

Mittarivaihdot teemme sähkön mittaukseen liittyvien vaatimuksien tiukentumisesta johtuen. 

Vanhentuneet mittarit tulee päivittää sähkömarkkinoiden tarpeiden mukaisiksi. Kaikkia 

mittarivaihtoja ei voida viivästyttää vuosikymmenen loppuun, vaan ne on vaihdettava jo 

lähivuosina. 

Kuuleminen 

Vastaajat olivat tyytyväisiä kuulemisen toteutukseen. Pohdimme kuitenkin keinoja, miten 

voimme kehittää kuulemista. Tiedotuksessa on kehittämistä. Vain murto-osa asiakkaistamme 

seuraa meidän sosiaalisen median kanavia ja verkkosivujamme, joten heidän tavoittaminen 

on haastavaa. Mietimme erilaisia toteutustapoja, miten saavutamme asiakkaamme 

paremmin.

https://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/me/luoteis-vantaan-kaapelointihanke/
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