
 

 

 

Sähköpula-webinaari 17.11.2022   

Kooste webinaarissa esitetyistä kysymyksistä 

 
Tämä on kooste Sähköpula-webinaarissa esitetyistä kysymyksistä vastauksineen. Huomioithan 
näitä vastauksia lukiessasi, että vastaukset on kohdistettu webinaarissa esitettyjen kysymysten 
mukaisesti ja irrallaan luettuna voivat vaatia ympärilleen taustatietoa. Suosittelemme 
webinaaritallenteen kuuntelemista vastausten lukemisten tueksi, sillä webinaarin tieto-osuus 
tarjoaa kattavan tietopaketin sähköpulasta. 

Kysymykset on luokiteltu koosteeseen aihealueittain. 

 

Sähkökatkojen ajoituksesta 
Milloin sähkökatkoja voi tulla, voiko niitä tulla myös yöllä? 

Sähkökatkot yöaikaan ovat mahdollisia, mutta epätodennäköisiä. Todennäköisintä on, että 
sähköpulatilanteesta johtuvat sähkökatkot ajoittuvat arkipäivänä klo 8–18 väliseen aikaan. Kaikkien 
kriittisimmät tunnit sähköpulalle ovat aamulla klo 8–10 ja iltapäivällä klo 16–18, kun sähkönkäyttö on 
suurinta. On hyvä muistaa, että vaikka tässä webinaarissa puhumme nimenomaan sähköpulan liittyvistä 
sähkökatkoista on aina syytä varautua siihen, että milloin tahansa voi tulla sähkökatkoja esimerkiksi verkon 
vikaantumisen takia ja nämä katkot voivat ajoittua mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Vantaalla 
toimitusvarmuus on niin korkealla tasolla, että vikoja on varsin harvoin ja monet vantaalaiset eivät ole niitä 
kohdanneet, mutta on silti hyvä pitää mielessä, että niitä voi tulla mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.  

Sähköpulaan liittyvistä sähkökatkoista pystymme todennäköisesti tiedottamaan etukäteen ja sillä tavoin ne 
eroavat vikakeskeytyksistä. 

 

Sähkönkäyttö Vantaalla 
 
Kuinka paljon Vantaalla on sähkönkäyttäjiä? 

Vantaalla sähkönkäyttöpaikkoja on hieman vajaa 140 000. Vantaa on kasvava kaupunki ja useita tuhansia 
sähkönkäyttöpaikkoja tulee lisää joka vuosi.  

 

 

 



 

 

 

Sähkökatkojen jakautuminen Vantaan alueella 

Sähköpulatilanteesta johtuvat sähkökatkot eivät tule jakautumaan kaupunginosittain, vaan jakautuvat 
satunnaisesti ympäri Vantaata ja katkoja määrittelevä tekijä on keskijännitelähdöt (sähköverkon 
runkojohdot), joiden varassa tietyn alueen sähkönjakelu on. Kaupunkialueella sähköverkko on tiheä ja 
tietyssä kaupunginosassa saattaa olla useampi keskijännitelähtö, käytännössä siis tietyssä kaupunginosassa 
voi esimerkiksi yksikolmasosa asukkaista olla kerrallaan ilman sähköjä ja samassa kaupunginosassa kahdella 
kolmasosalla on samaan aikaan sähköt päällä riippuen mihin keskijännitelähtöön katko on kohdistettu. 
Yhtäaikaisia katkoja voisi olla eri puolilla Vantaata eri kaupunginosissa. 

 

Kriittiseksi luokitellut asiakkaat 
Kriittiseksi luokitellut asiakkaat - keitä he ovat? 

Kriittisyysluokittelu on Vantaalla tehty. Tieto ei valitettavasti ole julkinen. Kriittisyysluokissa huomioidaan 
vain kaikkein kriittisimmät sähkönkäyttäjät. Valtioneuvoston asetus velvoittaa kertomaan tiedon niille 
asiakkaille, joita kriittisyysluokittelu koskee.  

Vantaalla on paljon kotitalouksia, jotka ovat saman sähkönsiirtolinjan varrella kriittisen kohteen kanssa. Jos 
esimerkiksi asuu Peijaksen sairaalan läheisyydessä, niin todennäköisesti hyötyy siitä, että Peijaksen sairaala 
on kriittinen kohde, joka ei kuulu sähkökatkojen piiriin.  

Tyypillisesti yhteen rajoitettavaan ryhmään kuuluu noin 1000 asiakasta. Lähtökohtaisesti voidaan siis 
ajatella, että jos ryhmässä on yksi kriittinen asiakas, niin muut 999 asiakasta hyötyvät tuosta kriittiseksi 
luokitellusta asiakkaasta. 

 

Kriittiset kohteet - ovatko eduskuntavaalien äänestyspaikat kriittisiä kohteita? Vantaalla käytetään 
sähköistä äänestysjärjestelmää. 

Eduskuntavaalien äänestyspaikkoja ei olla erikseen otettu huomioon luokittelemalla niitä katkojen 
ulkopuolelle. Sähköpulatilanteen ei lähtökohtaisesti pitäisi vaikuttaa keväällä tulevien eduskuntavaalien 
äänestyspäiviin, koska varsinainen vaalipäivä on viikonloppuna, joka ei ole sähköpulan kannalta kriittisintä 
aikaa ja toisaalta ennakkoäänestys jakautuu useammalle päivälle, jolloin myös äänestysjärjestelmän 
kuormitus jakautuu. 

 

Koskevatko keskeytykset myös 20 kV asiakkaita, eli asiakkaita, jotka ovat kytkeytyneet verkkoon oman 
muuntamon välityksellä? 

Sähkökatkokset saattavat koskea myös 20 kilovoltin asiakkaita. Mahdollisia katkostilanteita ei jaotella 
jännitetason perusteella, vaan toiminnan kriittisyyden perusteella. 

 

 



 

 

 

 

Paljonko Vantaalla on niitä alueita ja kotitalouksia, jotka eivät ole priorisoiduilla alueilla ja joihin 
katkoksia sähköpulatilanteessa on kohdennettava? 

Karkeasti voi sanoa, että Vantaan alueella kriittisiä sähkönkäyttäjiä on noin 250 kappaletta, ja käytännössä 
ne vievät 70 % kokonaissähkönkulutuksessa, jota siis emme pysty rajoittamaan. Toisin sanoen siis 
suhteellisen helposti rajoitettavaa tehoa on kokonaiskulutuksesta noin 30 %. Tärkeää on huomioida, että 
Vantaalla on paljon kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen lisäksi muutoin tärkeitä sähkönkäyttäjiä, kuten 
päiväkodit, koulut, lähikaupat yms. joita ei pystytä katkotilanteissa huomioimaan. 

 
 

Tiedotus sähkökatkoista 
Kuinka paljon etukäteen asiakkaat saavat tiedon kiertävistä sähkökatkoista? 

Tähän ei ole etukäteen selkeää ja varmaa vastausta, koska tilanne riippuu niin monesta tekijästä. 
Lähtökohtaisesti tiedon saa yhdestä tunnista 24 tuntia etukäteen. Meillä eikä kantaverkkoyhtiö Fingridillä 
ole kovin tarkkaa näkökulmaa siitä, kuinka paljon etukäteen tieto todellisessa tilanteessa tulisi. Se on 
olosuhderiippuvainen asia: parhaimmillaan tulevasta katkosta tiedetään edellisenä päivänä, mutta 
huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa sähköpulaan joutuminen tiedettäisiin tuntia tai kahta 
aikaisemmin. Huomioitavaa on lisäksi se, että sähköpulatilanteessa ollaan jo sähköjärjestelmän kannalta 
kriittisessä tilanteessa, jossa kaikki olemassa olevat keinot on jo käytetty ja on mahdollista, että 
kuormittuneessa järjestelmässä tulee esimerkiksi yllättäviä vikoja, joita ei voida etukäteen ennakoida. Näin 
rajoitettavan kuorman tarve voi esimerkiksi yllättäen kasvaa, tulla nopeammin kuin ajateltiin tai katkon 
kesto voi pidentyä. Kaikista sähkönrajoitustilanteista pyritään kuitenkin viestimään niin hyvin kuin se on 
mahdollista.  

 

Kestääkö häiriötiedotusjärjestelmänne suurien viestimäärien lähettämisen, kun normaalitilanteessa 
häiriöilmoituksia lähtee vain murto-osa? 

Normaalissa häiriötilanteessa esimerkiksi myrskyvauriotilanteessa viestejä lähtee yhtäaikaisesti noin 2000-
3000 kappaletta. Tällaisia tapauksia on ollut ja järjestelmä kestää lähetyksen hyvin. Palvelutoimittajamme 
mukaan 10 000 viestien lähettäminen pitäisi olla teknisesti mahdollista. Viesteissä saattaa suurten 
lähetysten osalta olla viivettä, mutta itse järjestelmän pitäisi lähetys kestää.  

Häiriötiedostusjärjestelmää ei haluta varmuuden vuoksi testata suurien lähetyksien osalta, sillä 
ajattelemme, että pidämme järjestelmän tositilanteiden käytössä. 

Jos uhka sähköpulatilanteesta on, suosittelemme käyttämään myös muita tiedotuskanavia ja seuraamaan 
tilannetta itse valtakunnan mediasta.  

 

 

 



 

 

 

Voiko vuokralainen saada tekstiviestin mahdollisesta sähköpulasta, mikäli sähkösopimus on 
vuokranantajan nimissä? 

Häiriöviesti on mahdollista saada myös vuokralla asuvalle, jos vuokranantaja on lisännyt vuokralaisen 
yhteystiedot online-palvelun häiriötiedottamisen yhteystietoihin, jonne on mahdollista lisätä viidet eri 
yhteystiedot. 
 

 

Yleistä sähkökatkoista 
Milloin sähköä kannattaa säästää? 

Sähköä kannattaa pyrkiä säästämään silloin kun sen kulutus on suurinta. Kun tässä yhteydessä puhutaan 
siitä näkökulmasta, että halutaan välttää varsinaiseen sähköpulatilanteeseen joutuminen, niin jos 
valtakunnan mediassa tullaan kertomaan, että sähköntuotanto on kulutukseen nähden äärirajoilla, niin 
silloin on se hetki, jolloin sähköä todella kannattaa säästää.  

Energian säästäminen on kannattavaa myös korkean sähkön hinnan takia. Erityisesti huippukulutustuntien 
aikana sähkön hinta on tyypillisesti korkeimmillaan. 
 

Onko tilastoja, kuinka monta päivää esimerkiksi viime vuonna sähkönkulutus oli lukemissa, joihin 
kotimainen tuotanto ei riittäisi? 

Keskiarvollisesti sähkön huippukulutus talven kylmimpinä aikoina on ollut 14 000 megawattia. Toistaiseksi 
ei aikaisemmin ole ollut ongelmia, etteikö tuotanto ja tuontisähkö olisi riittänyt. Lähtökohtaisesti Suomi on 
kulutushuipun aikana jatkuvasti tuonnin varassa ja on hyvin tärkeää, että rajansiirtoyhteydet toimivat ja 
sähköä saadaan naapurimaista.  

Suomeen rakennetaan paljon uutta kapasiteettia, erityisesti tuulivoimaa ja tulevina vuosina tilanne oman 
tuotannon kasvavan määrän myötä helpottuu. Tänä talvena suurin kysymys kotimaisen tuotannon suhteen 
on Olkiluoto 3:n käyttöönoton onnistuminen. 

 

Saadaanko Olkiluoto 3 talven ajaksi verkkoon? 

Olkiluoto 3 käyttöönoton aikataulu on tietoa, josta Vantaan Energia Sähköverkoilla ei ole sen enempää 
tietoa kuin mitä voidaan mediasta lukea. Enemmän ajankohtaista tietoa Olkiluoto 3:n käyttöönotosta 
TVO:n verkkosivuilta. 

 

 

 

 

 

https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol3.html
https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol3.html


 

 

 

Mitä eroa on sähköpulalla ja sähkön säännöstelyllä? 

Sähköpula on lyhyt ja väliaikainen tilanne, jolloin tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta, toisin 
sanoen sähköä käytetään enemmän kuin sitä olisi käytettävissä. Tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti 
rajoittamaan kiertävillä sähkökatkoilla. Valmiuslain mukainen poikkeusoloissa tehtävä sähkön käytön 
rajoittaminen puolestaan tarkoittaa sitä, että sähkön käyttö kielletään tietyissä käyttötarkoituksissa, 
kiintiösäätelyllä tai jakelun keskeytyksillä. 

 

Tehdäänkö mahdolliset sähköjakelukeskeytykset energialaitoksen omilta sähköasemilta vai käydäänkö 
kiinteistöjen omissa muuntamoissa avaamassa sähkölaitoksen erottimia? 

Katkot tehdään vain ja ainoastaan sähköasemilta, joka tarkoittaa sitä, että käytännössä katkoja tehdään 
noin 1000 asiakkaan ryhmissä. Olisi tietysti hyvin tarkkaa työtä tehdä katkokset muuntamotasolla, mutta 
siihen ei valitettavasti ole tarvittavia resursseja ja siksi katkot tehdään tehokkaimmalla ja luotettavimmalla 
fiksusti toteutettavissa olevalla tavalla ja se tarkoittaa katkojen tekemistä sähköasemilta käsin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa katkosten koordinointia Vantaan Energia Sähköverkkojen valvomosta käsin kauko-
ohjauksella. 

 

Miten vältetään, että katkot eivät toistuessaan vaikuta toistuvasti samoihin kohteisiin? 

Sähköpulatilanteen pitkittyessä katkojen kohdistumista samoihin kohteisiin ei täysin voida välttää. Koko 
Vantaan kuormituksesta 30 % on kriittisyysluokittelematonta tehoa, jota voidaan helposti rajoittaa. Jos 
sähköpulatilanne pitkittyy, esimerkiksi olisi kestoltaan kuusi tuntia, voisi olla mahdollista, että samoille 
asiakkaille tulisi saman päivän aikana kaksi katkoa. Katkon jälkeen sähköt tulisivat olemaan päällä vähintään 
kolme tuntia. 

 

Toimiiko puhelinverkko sähkökatkon aikana? 

Puhelinverkko toimii sähkökatkon aikana. Tärkeimmät mobiiliverkon tukiasemat on jätetty katkojen 
ulkopuolelle. Yleinen hätänumero toimii katkojen aikana. 

 

Miten sähkökatkokset vaikuttaisivat muuhun infraan, joka vaatii sähköä, esim. vesi- ja 
kaukolämpöverkkoon.  

Vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkon toiminta on rajattu katkojen ulkopuolelle. Kaukolämpöverkon toiminta 
on erityisen tärkeää sähköpulatilanteessa. Vantaalla tuotetaan myös sähköä, ja sähkön ja lämmön tuotanto 
tapahtuu yhteistoiminnassa. Jos emme saa tuotettua lämpöä kaukolämpöverkkoon tarkoittaa se sitä, että 
emme pysty tuottamaan myöskään sähköä. Jotta paikallinen vantaalainen sähköntuotanto toimii 
luotettavasti, on olennaista, että myös kaukolämpöverkko toimii sen rinnalla hyvin. 


