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Suomessa on varauduttava sähköpulaan

• Fingrid järjestelmävastaava (sähkön 
tuotannon ja kulutuksen tasapaino)

• Epävarmuutta Fingridin arvioon 
aiheuttavat:

• kaasun saatavuus; 

• OL3 käytettävyys

• rajasiirtojen käytettävyys

• pohjoismaisten vesivarantojen määrä

• pitkät pakkasjaksot (1 ºC=150 MW)

• Varautumisen minry:

• TEM valmistelee VN asetusta kriittisten 
kulutuskohteiden priorisoinnista

• Käytännössä täsmennyksiä nykytilaan
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Sähköpulatilanteen eteneminen
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Sähköpulaa

ennaltaehkäisevä

viestintä

Kiristyvä

sähkötilanne

Sähköpula

mahdollinen

Sähköpulan

riski suuri
Sähköpula

Sähköpulan

jälkeen

Sähköjärjestelmä

toimii normaalisti.

Nostetaan 

tietoisuutta

sähköpulasta ja

varautumisesta.

Sähköjärjestelmä

toimii normaalisti.

Fingrid aloittaa 

varautumisen 

mahdolliseen

sähköpulaan 

ennusteisiin 

perustuen.

Sähköjärjestelmä

toimii vielä 

normaalisti, mutta

lähituntien aikana

sähköpula

mahdollinen.

Sähköjärjestelmä

toimii Fingridin

käynnistämän

häiriöreservin

avulla.

Sähköpula alkaa 

todennäköisesti

lähitunteina.

Valtakunnalliset

kiertävät

sähkökatkot

alkavat.

Kiertävät

sähkökatkot

loppuvat, 

sähköjärjestelmä

toimii normaalisti.

1–4H2–15H< 1 PV



Toiminta sähköpulassa
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Sähkökatkojen toteuttaminen

• Jakeluverkonhaltijat kytkevät 
sähkönkulutusta irti keskijännite-
verkon sähköaseman johtolähtöjen 
tasolla

• Sähköpulan pituus ja suuruus sekä 
sähkön jakeluverkon kunkin hetken 
kytkentätilanne vaikuttaa siten myös 
sähkökatkojen toteuttamiseen

• Yksittäisiä sähkönkäyttäjiä ei voida 
erotalla johtolähdöstä sähkökatkon 
ulkopuolelle. Sähkönkäyttäjillä on 
ensisijainen vastuu varautumisesta, 
koska sähkökatkoja tapahtuu myös 
muista syistä
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Tiedottaminen ja viestintä

• Astetta alemmas -energiansäästökampanja

• Sähkön kulutushuippujen leikkaaminen keskeinen teema energian säästön rinnalla

• Kampanjan kärkenä selkeät kellonajat, jolloin kulutusta olisi hyvä välttää

• Ylen ja Fingridin tuntihintanäkymä

• Keskeinen toimenpide neuvoston asetuksen toimeenpanossa (huippujen 
leikkausvelvoite 5 %, 10 % kuukauden tunneista)

• Fingridin vapaaehtoinen sähköjärjestelmän tuki-menettely

• Asiakkaiden markkinoiden ulkopuolista joustoa, mm. varavoimakoneita

• Fingridin mukaan mukana jo 350 MW

• TEM vastaa viestinnästä sähköpula- ja suurhäiriötilanteessa

• Eri toimijoiden roolit

• Viestintäohje on päivitettävänä
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Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan 
sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen 
etusijajärjestyksestä 981/2022
• Määritellään johtamisen ja turvallisuuden kannalta tärkeimmät sähkönkäyttöpaikat, muut 

sähkönkäyttöpaikat tulee luokitella vähintään kolmeen ryhmään

• Kriittiset käyttöpaikat:
1) yhdyskuntien vesihuoltopalveluiden keskeiset kohteet, joilla on erityistä terveydensuojelullista tai ympäristönsuojelullista 

merkitystä;

2) häiriöttömän sähköntoimituksen jatkumisen tai palauttamisen kannalta välttämättömät kantaverkonhaltijan, 
sähkönjakeluverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien valvomot, sähköasemat, merkittävät sähkövarastot ja 
sähköntuotantolaitokset sekä näiden käyttämät viestintäverkot;

3) kaasun siirtoverkon keskeiset kohteet;

4) taajamien ja kaupunkien kaukolämmöntuotannon kiinteän polttoaineen lämpökeskukset ja muut keskeisimmät 
lämpökeskukset ja pumppaamot sekä valvomot;

5) patoturvallisuuslain (494/2009) mukaiset 1-luokan padot ja ne 2-luokan padot joilta on laadittu patoturvallisuusviranomaisen 
päätöksellä vahingonvaaraselvitys

6) asetuksen 2006/901 6 §:n mukaiset rajanylityspaikat lentoliikenteessä;

7) liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelua ja lennonvarmistuspalvelua tarjoavien toimijoiden ja meripelastuskeskuksen keskeiset 
kohteet sekä rataverkon ja metroliikenteen keskeiset sähköradan käyttöpaikat;

8) poliisi- ja pelastuslaitokset, Keskusrikospoliisi, Poliisihallitus sekä hätäkeskukset;

9) sairaalat ja sosiaali- ja terveydenhuollon päivystykselliset yksiköt sekä sellaiset laitokset ja asumispalveluyksiköt, joissa on 
käytössä elämää ylläpitäviä laitteita ja Veripalvelun päätoimipaikka;

10) ulkomaankaupan ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset satamat;

11) vankilat ja säilöönottokeskukset;

12) viranomaisradioverkon tukiasemat ja viranomaisviestintään liittyvät konesalit, yleisen viestintäverkon keskeisimmät kohdat 
sekä Yleisradio Oy:n radio- ja TV-lähetysten välittämiseen tarvittavat tieto- ja viestintäjärjestelmät; sekä

13) yhteiskunnan johtamisen kannalta keskeiset valtion viranomaiset, maanpuolustuksen ja Tullin keskeiset kohteet, sekä kuntien 
johtokeskukset ja evakuointikeskukset sekä niiden varapaikat.
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Kiitos!
tatu.pahkala@gov.fi


