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* Sisältää Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksen, Meri-Porin voimalaitoksen ja arvion tyynen ajankohdan

* tuulivoimatuotannosta

** Päivitetty arvio, jossa 15 100 MW huippukulutusta on leikattu syyskuussa 2022 havaitun alentuneen 

sähkökulutuksen mukaisesti (noin 5  % alempi kuin 2021, linjassa EU:n tavoitteiden kanssa)

Kuvan nuolet kertovat sähkön siirtokapasiteetin Suomen ja naapurimaiden välillä

Arvio tehotaseesta Suomessa talvikaudella 2022–2023 (päivitetty 3.10.2022)

Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä

Kotimainen saatavilla oleva kapasiteetti *12 900 MW*

Arvioitu huippukulutus
- Huippukulutuksen keskiarvo vuosilta 2007–2022

**14 400 MW**
14 000 MW

Kotimaan tehotase, netto -1 500 MW

Tuontikapasiteetti EU-maista
- Ruotsista

- Virosta

Tuontikapasiteetti Venäjältä (ei käytössä 05/2022 alkaen)

3 400 MW
2 400 MW

1 000 MW

0 MW

www.fingrid.fi – arvio sähkön riittävyydestä talvella 2022/23
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Sähköenergian käyttö pienentynyt syyskuussa noin 7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2022/fingrid-paivitti-arvion-sahkon-riittavyydesta-tulevana-talvena-muutoksia-tehoreservissa-ja-tuonnin-saatavuudessa/


Kolme skenaariota tulevalle talvelle:

* sähkön käytön jouston arvokasta kaikissa skenaarioissa sähköpulan välttämiseksi yllättävissä vika- ja häiriötilanteissa 

Kaikki kolme toteutuvat

Yksi kolmesta ei toteudu

Kaksi kolmesta ei toteudu

1) Kotimainen 

tuotanto toimii 

luotettavasti 

2) Sähköä saadaan 

Ruotsista

3) Talvi lauha ja 

tuulinen

Energiansäästö varmistaa, 

että sähkön riittävyys on

hyvällä tasolla

Energiansäästö auttaa 

välttämään 

sähköpulatilanteita

Energiansäästö ja käytön 

ajoittaminen edellytys 

sähköpulan välttämiseksi
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Syyskuussa sähkön käyttö laskenut noin 7 %
vertailukohtana vuosi 2021, joka keskilämpötilaltaan lähes vastaavaa

Tästä on hyvä jatkaa kohti loppusyksyä! 10 % säästö huipputilanteessa vastaa lähes OL3:n 

tuotantotehoa, tarve haastavimmissa tilanteissa voi olla jopa korkeampi 

Syyskuussa 2022 kulutus Suomessa on 

ollut keskimäärin noin 7 % pienempi kuin 

vuotta aiemmin

Päivällä (7-22) kulutus on ollut noin 8 % 

pienempi, yöaikaan noin 7 % pienempi



Kiertävät sähkökatkot 

viimeinen keino välttää 

suurhäiriö
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Kaikki kapasiteetti käyttöön ennen sähköpulaa

• tehotilanteen kiristyessä laajaa viestintää liittyen tarpeeseen säästää energiaa ja tuoda kaikki 

tuotannon ja sähkön käytön jousto markkinoille

• jos sähköpula on mahdollinen, Fingrid ottaa suoraan yhteyttä säätöä tarjoaviin toimijoihin, jotta 

kaikki teho ja jousto saadaan käyttöön – tämä on aiemmin riittänyt välttämään pulatilanteet

• lisäksi viestintää liittyen mahdollisen sähköpulan ajankohtaan – tällöin erityisesti vältettävä 

sähkönkäyttöä huomioiden kuitenkin oma hyvinvointi ja omaisuuden turvallisuus

• jos markkinatoimijoiden kapasiteetti, energiansäästön ja käytön ajoituksen toimenpiteet eivät riitä, 

kiertävät sähkökatkot käynnistettävä jopa valtakunnallisen suurhäiriön välttämiseksi

• kiertävien sähkökatojen kesto noin 2 h kerrallaan, katkon jälkeen sähköt päällä ainakin 2 h

• suurhäiriöstä palautuminen useista tunneista jopa vuorokausiin – tähän kaikkien lähtökohtaisesti 

varauduttava
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Sähköpula voi kehittyä eri 

tavoin – hitaasti kehittyen 

tai häiriön seurauksena



Siirtymä sähköpulaan

Yllättävä, välitön siirtymä sähköpulaan
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Sähköpula voi kehittyä eri tavoin

• pitkän pakkasjakson seurauksena – ennakoitavuus ainakin puoli vuorokautta

• ennakkoviestintään liittyen tullut runsaasti toiveita ja keinoja löydettävä 

ensisijaisesti jo olemassa olevista kanavista (jakeluyhtiöt, Fingrid, viranomaiset)

• sähkönsäästön lisäksi on toivottu myös mahdollisimman tarkkaa tietoa sähkön 

käytön ajoittamisesta

• tuotantolaitoksen ja siirtoyhteyden vikaantuessa – ei ennakoitavuutta, tilanne voi 

kehittyä hyvin nopeasti (yksittäisissä tunneissa) tai nopeuttaa pulatilanteen 

kehittymistä

• viestintää tilanteen mukaan, mutta hyvin nopeissa tilanteissa on pakko edetä 

katkojen kanssa ja viestiä jälkeen päin

• varsinaisen pulatilanteen (kolmen vaihetta) aikana viestintävastuut ja kanavat 

olemassa
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Yhteenveto
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• Sähkön säästäminen ja käytön ajoittaminen on 

todella tärkeää sähköpulan välttämiseksi – jo 

syyskuun aikana sähkönkäyttö Suomessa on 

vähentynyt noin 7 % aiempiin vuosiin verrattuna

• Sähköpulatilanteessa käynnistettävät kiertävät 

sähkökatkot ovat viimeisiä käyttöön otettavia 

keinoja, joilla vältetään pidempikestoinen, jopa 

koko Suomen laajuinen häiriö 

• Mahdollisesta sähköpulasta ja sen toden-

näköisyyden merkittävästä kasvamisesta pyritään 

viestimään mahdollisimman hyvin ennakkoon –

aina ennakkoon viestiminen ei kuitenkaan ole 

mahdollista, vaan äkillisissä tilanteissa viesti voi 

tulla sähkökatkojen alkamisesta

3.10.2022

Yhteenveto sähkökatkoista sähköpulassa



Mikä on sähköpula 

ja miten Fingrid 

hoitaa sähköpula 

prosessia

3.10.2022

arto.pahkin@fingrid.fi

puh. 0400 756 146

mailto:arto.pahkin@fingrid.fi


Tärkeiden termien tunnistaminen
SÄHKÖN SÄÄNNÖSTELY

Valmiuslain mukainen 

poikkeusoloissa tehty sähkön käytön 

rajoittaminen, 

• joko kieltämällä sähkön käyttö 

tietyissä käyttötarkoituksissa,

• kiintiösäännöstelyllä tai 

• jakelun keskeytyksillä. Sähkön 

säännöstely on pitkäaikainen tilanne

SÄHKÖPULA 

Normaalioloissa tapahtuva tuotannon 

riittämättömyys kattamaan kulutus, 

• Jolloin kiertävillä sähkökatkoilla 

saadaan tehotasapaino aikaan. 

• Sähköpula on todennäköisesti 

yhden tai muutamien tuntien 

tapahtuma eikä pitkäaikainen tai 

jatkuva tilanne.
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Sähköpulamenettely

• Ennusteiden perusteella 

on nähtävissä, että 

lähitulevaisuudessa 

kotimainen tuotanto ja 

tuonti ei riitä kattamaan 

sähkökulutusta.

• Suurin mahdollinen vika 

aiheuttaa sen, ettei 

Fingrid kykene 

ylläpitämään vastaavaa 

määrää nopeaa 

häiriöreserviä.  

• Kaikki Suomesta 

saatavilla oleva 

sähköntuotanto on 

käytössä, eikä 

naapurimaista saada lisää 

sähköä.

• Fingrid on joutunut 

käynnistämään nopeaa 

häiriöreserviä. 

• Suurimman mahdollisen 

vian aiheuttamaa vajetta 

ei kyetä korvaamaan.  

Useita päiviä                    Ennen käyttötuntia Käyttötunnin aikana

• Siirrytään tarvittaessa 

”Tehostettu valmius-

tilaan” kiristyneen 

tehotilanteen vuoksi.  

• Sähköntuotanto ja tuonti 

eivät riitä kattamaan 

kulutusta ja Fingrid 

joutuu kytkemään irti 

sähkönkulutusta 

järjestelmävastaavan 

oikeuksin 

verkonhaltijoiden 

kanssa
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Kulutuksen irtikytkennän periaatteet

• Tavoitteena kulutuksen rajoittaminen 15 minuutissa käyttövarmuusrajan ylittymisestä. 

Verkonhaltijoita kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti.

• Aiheutuvan haitan minimoimiseksi sekä nopean palautuksen mahdollistamiseksi 

kulutuksen irtikytkentä tehdään lähtökohtaisesti jakeluverkoissa.

• Jokaisella verkonhaltijalla tulee olla suunnitelma, jonka mukaisesti he Fingridin pyytäessä 

toteuttavat kulutuksen irtikytkennän.

• Erittäin kiireellisissä tilanteissa Fingrid voi suoraan kytkeä irti kulutusta. Tästä ilmoitetaan 

kohteena olevalle verkonhaltijalle mahdollisimman nopeasti.

• Käyttövarmuus- ja siirtotilanteesta johtuen irtikytkentä voidaan joutua kohdistamaan 

maantieteellisesti tiettyyn osaan Suomea.
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Kulutuksen irtikytkennän toteutus

• Fingrid antaa verkkohaltija kohtaisesti irtikytkentämäärän megawatteina. Rajoitus 

pyydetään alkamaan välittömästi ja rajoituksen ilmoitetaan olevan voimassa toistaiseksi. 

Tilanteen vaatiessa annetaan myös lisärajoituskäsky megawatteina. 

• Verkonhaltija voi kierrättää kulutuksen rajoitusta haluamallaan tavalla suunnitelmansa 

mukaisesti. Jakeluverkonhaltijan tulee ilmoittaa Fingridille, mikäli pyydettyä rajoitusta ei 

pystytä toteuttamaan.

• Fingrid käyttää rajoituspyyntösoitoissa ennakkoon ilmoitettuja numeroita. Verkonhaltija voi 

tehdä takaisinsoiton em. numeroihin halutessaan varmistua yhteydenoton aitoudesta. 

• Tilanteen salliessa Fingrid ilmoittaa rajoitusten päättymisestä erikseen jokaiselle 

verkonhaltijalle, jolle rajoitus oli annettu.

• Kaikista verkonhaltijoille järjestelmävastaavan oikeuksin annetuista ohjeista pidetään 

”lokikirjaa”.
3.10.2022



• Fingrid tiedottaa kolmiportaisesta sähköpulamenettelystä.

• Valvomoiden välillä operatiiviseen yhteydenpito hoituu normaaleilla viestintävälineillä

• Käytössä alan toimijoiden Krivat-järjestelmä

• Sähkömarkkinoille tehdään sähköpulatilanteista sähkömarkkinatiedote.

• Fingrid tiedottaa tilanteesta yhtiön www-sivuilla.

Yhteydenpito sähköpulatilanteissa

3.10.2022



Tehopulasivuilla taustatietoa (ml. Q&A)
Tietoa sähköpulasta - Fingrid

3.10.2022

https://www.fingrid.fi/sahkopula


Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

FI-00620 Helsinki

P.O.Box 530

FI-00101 Helsinki, Finland

Tel. +358 30 395 5000

Fax. +358 30 395 5196

www.fingrid.fi

Valot päällä valtakunnassa!

http://www.fingrid.fi/


Heikki Paananen

Käyttöpäällikkö

Helsinki, 3.10.2022

SÄHKÖPULA 

JAKELUVERKKOYHTIÖN 

NÄKÖKULMASTA



Elenia
LIIKEVAIHTO 2021

329 M€

MARKKINAOSUUS

12%

ASIAKKAAT

435,000

HENKILÖSTÖ

306

MISSIO

Elämää sähköistämässä
Tampere

SÄHKÖVERKKOA

76 000 km

SÄÄVARMAA

60 %

3.10.2022



TOIMINTA 

SÄHKÖPULASSA
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Verkkoyhtiöillä on lakisääteinen 

varautumissuunnitelma, joka

sisältää sähköpulaan varautumisen periaatteet

Suunnitelmia on tarkennettu ja valmiuksia lisätty niin 

operatiiviseen toimintaan kuin viestintään

Elenialla on sähköpulasivusto, josta löytyy tietoa ja 

varautumisvinkkejä

Tehdyt toimenpiteet
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Asiakkaiden priorisointi noudattaa 

Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2021 suositusta

Elenia toimii sähköpulassa suurhäiriöorganisaatiolla

Ennakkoviestimme, jos tilanne mahdollistaa

Katkoalueet keskijännitejohtolähtöjä ja kesto 2 tuntia

Sairaalat ja merkittävä sähköntuotanto turvataan. 

Yhteiskunnan toiminnot priorisoidaan mahd. mukaan

Toiminta sähköpulassa

Sähköpula

3.10.2022



Huomioitavaa

Sähköverkkoon voi tulla vikoja ja verkkoa pitää huoltaa. Siksi kansalaisten on 

tärkeää varautua sähkökatkoksiin, verkkoyhtiöt ja 72tuntia antavat neuvoja. 

Sähköpulan laajuutta ja kestoa ei tiedetä päiviä tai kuukausia etukäteen. 

Samoin sähköverkon kytkentätilanteet muuttuvat. Siksi ei voida tarkasti todeta 

etukäteen, millä alueilla katkoja koetaan ja millä ei.

On tärkeää ymmärtää, että sähköpulan yhteydessä kiertävillä sähkökatkoilla 

varmistetaan koko sähköjärjestelmän toimintakyky.

Paras keino välttää sähkökatkot on säästää sähköä ja siirtää sähkön kulutusta 

arkiaamuilta ja –alkuilloilta muihin ajankohtiin.

3.10.2022



Kiitos! Lisätietoa:
Fingrid sähköpulasivusto:

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta/kysymyksia-ja-vastauksia

https://www.fingrid.fi/kantaverkko/tietoa-sahkopulasta/eri-toimijoiden-roolit-sahkopulatilanteessa/

Elenian sähköpulasivusto: https://www.elenia.fi/sahkokatkot/varautuminen-sahkopulaan

Elenian varautumisohjeet: https://www.elenia.fi/sahkokatkot/nain-varaudut-sahkokatkoon

Varautumistietoa kotitalouksille: https://72tuntia.fi/

Varautumistietoa yhteisöille ja yrityksille: https://www.varmuudenvuoksi.fi

3.10.2022
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Miten sähköpulaviestintää 
hoidetaan? Roolit ja vastuut

Minna Vierimaa

Savon Voima 



Savon Voima Verkko 

Vastaamme noin 118 700 kotitalouden ja 
yrityksen sähkön siirrosta ja muista 
verkkopalveluista Pohjois-Savon ja osin Etelä-
Savon sekä Keski-Suomen alueella. 

Säävarmat alueet



Viestimme ennakkoon 

• Asiakkailta tulee jo nyt paljon kysymyksiä 

sähköpulaan ja mahdollisiin kiertäviin 

katkoihin.

• Erilaisia tiedotustilaisuuksia pyydetään 

erityisesti yritysten toimesta. 

• Monet toimijat haluavat tiedustella 

kuuluvatko he kriittiseen ryhmään ja 

odottavat, että mahdolliset sähkökatkot 

eivät koske heitä. 

• Alueellisesti tulee selvittää ennakkoon miten 

kukin yhtiö mahdolliset kiertävät 

sähkökatkot toteuttaa, jotta asiakkaat 

voivat varautua.



Ennakkoviestintä alueellisesti syksyn aikana

• Syys-lokakuusta alkaen nettisivuilla tietoa sähköpulasta ja 
siihen varautumisesta. Ennakkoviestinnässä tukeudutaan FG:n
ja Motivan aineistoihin.

• Loka-marraskuussa mediatilaisuuksia ja sidosryhmätilaisuuksia 
(yritykset, kunnat, kuluttajat yms.) webinaareina, joissa 
tarjotaan taustoittavaa tietoa siitä, miten sähköpulatilanteet 
hoidetaan alueellisesti ja kuinka tulisi varautua.

• Asiakaslehden erikoisnumero marraskuussa: energiansäästö ja 
sähköpula ja mahdolliset uutiskirjeet

• Tehostettua viestintää erityisesti energian säästöstä eri 
kanavilla: mm. toimialueen kirjastoihin olemme toimittaneet 
lainattaviksi kulutusmittareita ja pintalämpömittareita.

• Testaa tunti –kampanja 

• Opi tunnistamaan oman kulutuskäyttäytymisen 
säästökohteet erityisesti kriittisillä tunneilla

• Testaa varavoiman toimivuus



Jakeluverkkoyhtiön esimerkki viestinnästä 

sähköpula -tilanteessa

3.10.2022



Sähköpulan riski mahdollinen
Aktiivista viestintää

Sähköpula
Kriisiviestintää

Viestintätiimin päivystäjä vastaa tiedotteista ja koordinoi median kyselyitä

Yhteistyö oman käytön ja FG:n tiedotuksen kanssa

Klo 17.30 jälkeen saatujen lisätietojen ja tiedon tarkentumisen jälkeen:

Viestinnän kriisiviestintäorganisaatio

• Paikallismedioille tiedote (huomioidaan FG:n tiedote: kerrotaan oma 

toteutussuunnitelma mahdollisesta sähköpulasta)

• Viestintää nettisivujen uutisissa, somessa, häiriöinfokartta 

• Kohdistetut viestit (SMS, sähköposti) asiakkaille

• Sidosryhmäviestintä: omistajakunnat, pelastuslaitos, kriittiset toimijat jne. 

• Johtokeskuksesta tapahtuvaa kriisiviestintää

• Sähköpulan ajankohdasta ei ole ehditty tai voitu ennakkovaroittaa tai 

tilanteeseen jouduttiin ennakkoviesteistä huolimatta

• Paikallismediatiedotteet FG:n viestintää mukaillen, sisältäen kuvauksen 

miten katkot on toteutettu meillä alueellisesti

• Arvio tilanteen jatkumisesta

• Tehostettua asiakas- ja sidosryhmäviestintää (mistä tilanne johtui, mitä 

voidaan tehdä, jatkuuko tilanne, miten voidaan varautua…)

Esimerkki tilannetta ennakoivasta SMS viestistä asiakkaille: Esimerkki tekstiviestistä asiakkaille:

Vältä kulutusta! Varaudumme sähköpulaan. Kriittinen ajankohta on 1.2.2023 

klo 06-10*, jona aikana sähköt saatetaan  katkaista osoitteessa Pohjanpolku 

19 noin 2 tunnin ajaksi. Lisätietoja savonvoima.fi.

Osoitteessa Pohjanpolku 19 on sähköt katkaistu koko Suomea koskevasta 

sähköpulasta johtuen. Arvioitu kesto klo 7:45 saakka.

*tässä kerrotaan jo koko sähköpulan ajaksi arvioitu kesto, jotta asiakkaat 

pyrkivät sinä aikana vähentämään kulutustaan ennen/jälkeen kuin sähköt 

ovat omassa kohteessa katkaistuina 

Sähkönjakelu on palautunut normaaliksi osoitteessa Pohjanpolku 19.

Järjestetty katko johtui koko Suomea koskevasta sähköpulasta. 

Asiakaspalvelun ruuhkautumista halutaan välttää:

• Korostetaan sähkön kulutuksen vähentämistä kriittisenä ajankohtana

• Mikäli sähköt eivät katkenneetkaan ilmoitettuna ajankohtana: ei tarvitse 

reagoida. Sähköpula on saatu vältettyä tai käyttöpaikkanne on 

rajautunut katkon ulkopuolelle.

• Asiakaspalvelun puhelinjärjestelmään automaattitekstiksi selvitys 

sähköpulasta johtuvista kiertävistä katkoista ja toimintaohjeistus.

Haasteelliseksi tilanteen tekisi mahdollinen muu yhtäaikainen 

sähkökatko: (esim. lumikuormista johtuva)



Uutinen ja mediatiedote alueellisesti



Yleinen tiedotus

• Savon Voiman häiriöinfokartalla 
ennakoidut sähköpulasta johtuvat 
katkot näkyvät ennakoituina 
työkeskeytyksinä > näkyy myös 
valtakunnallisella kartalla.

Sahkokatkokartta.fi



Minna Vierimaa
p. 044 723 7222

minna.vierimaa@savonvoima.fi
viestinta@savonvoima.fi

KIITOS!

mailto:minna.vierimaa@savonvoima.fi


Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos!

http://www.fingrid.fi/

