
Sähkönjakelun kunnossapidon
tekniset etäratkaisut
poikkeusoloissa

Markus Flyktman

Sähkötekniikan korkeakoulu

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi
diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 23.11.2020.

Työn valvoja

Prof. Matti Lehtonen

Työn ohjaaja

DI Markku Lehmusto



Copyright c⃝ 2020 Markus Flyktman



Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi

Diplomityön tiivistelmä

Tekijä Markus Flyktman
Työn nimi Sähkönjakelun kunnossapidon tekniset etäratkaisut poikkeusoloissa
Koulutusohjelma Advanced Energy Solutions
Pääaine Energy Systems and Markets Pääaineen koodi ELEC3048
Työn valvoja Prof. Matti Lehtonen
Työn ohjaaja DI Markku Lehmusto
Päivämäärä 23.11.2020 Sivumäärä 76 Kieli Suomi
Tiivistelmä
Vuoden 2020 alussa levinnyt koronaviruspandemia aiheutti uudenlaisia uhkia moder-
nin yhteiskunnan toiminnalle. Pandemian leviämisen ehkäisemiseksi eri puolilla maa-
ilmaa otettiin käyttöön liikkumisrajoituksia, jotka vaikeuttivat ihmisten ja tavaroiden
liikkumista. Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia miten pandemian kaltainen
poikkeustilanne vaikuttaa sähkönjakeluun Suomessa. Työssä tutkittiin pandemian
aiheuttamia riskejä sekä sähkön toimitusvarmuudelle, että yhteiskunnan kriittisten
sähkönkäyttäjien sähkönsaannille. Tutkimus toteutettiin selvittämällä kirjallisuus-
katsauksen ja haastattelututkimuksen avulla koronaviruspandemian aiheuttamia
ongelmia, niihin varautumista ja tilanteeseen kehitettyjä ratkaisuja sähkönjakelu-
yhtiöissä ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeillä sektoreilla. Tutkimuksen
pohjalta luotiin toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla sähkönjakelualan yritykset ja
kriittiset sähkönkäyttäjät voivat turvata oman toimintansa jatkuvuuden pandemiati-
lanteessa. Työ tehtiin varmennetun sähkön kunnossapito ja konsultointiyritykselle
Medifast-Tekniikka Oy:lle sen ja Business Finlandin rahoittamassa kehityshankkees-
sa.

Luotettavan sähkönjakelun turvaamisen kannalta suurimmiksi riskeiksi pandemian
kaltaisessa poikkeustilanteessa tunnistettiin käytettävissä olevien työvoimaresurs-
sien saatavuus sekä mahdolliset ongelmat kriittisten komponenttien saatavuudessa.
Suomessa etenkin sähköverkossa käytettävien automaatiokomponenttien todettiin
olevan riippuvaisia globaaleista toimitusketjuista. Tilanteen pitkittyessä riskejä voivat
aiheuttaa lisäksi muun muassa kunnossapidon lykkäämisestä aiheutuvat ongelmat.
Haastattelututkimuksen perusteella koronaviruspandemia ei aiheuttanut välitöntä
uhkaa sähkön toimitusvarmuudelle, mutta työssä tunnistetut riskit nähtiin vakavina,
ja niihin varautumista pidettiin tärkeänä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Työs-
sä selvisi, että pandemian aiheuttamiin haasteisiin voidaan reagoida tehokkaasti
ottamalla käyttöön erilaisia teknisiä etäratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää
työvoiman liikkuvuuden tarvetta kunnossapitotöissä, tai jopa karsia joitakin kohteissa
tehtäviä töitä.
Avainsanat Pandemia, Sähköverkko, Varautuminen, Kunnossapito, Varavoima,
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Abstract
In early 2020 the modern society faced a new kind of threat as the coronavirus
pandemic spread throughout the world. To prevent the pandemic from spreading,
movement restrictions were introduced in many countries, complicating the mobility
of people and goods. The aim of this master’s thesis was to study how a pandemic
event affects the reliability of electricity distribution in Finland. The risks caused
by a pandemic event were studied from the point of view of electricity distribution
companies and critical infrastructure. The study consisted of a literature review
and an interview study, that aimed to recognize the main challenges posed by the
coronavirus pandemic, and the preparedness and response of critical actors. Based
on the study, a set of proposals were created for electricity distribution companies
and critical infrastructure to ensure their operations in the event of a pandemic. The
thesis was written for Medifast-Tekniikka Oy, a consulting company specializing in
the maintenance of electricity networks, in a project financed partly by Business
Finland.

The major challenges caused by a pandemic are potential workforce disruptions
and the availability of critical network components. In particular, the automation
components used in Finnish electricity networks were identified to depend on global
supply chains. In case the pandemic event is prolonged, additional risks can be
caused due to deferred maintenance of the network. Based on the interview study,
the coronavirus pandemic did not cause an immediate threat for the reliability of
the electricity distribution system, but the identified risks were seen as severe, and
appropriate preparedness actions considered essential for the continuity of operations.
The study shows that an efficient response to the challenges caused by a pandemic
event is possible through the use of remote technical solutions that reduce the need
for labor mobility in maintenance work, or even cut back on some work at sites.
Keywords Pandemic, Maintenance, Electricity distribution, Preparedness, Reserve

power, Remote control
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1 Johdanto
Yhteiskunnan vahva verkottuminen on johtanut tilanteeseen, jossa riippuvuus erilai-
sista teknisistä järjestelmistä on kasvanut. Erityisen riippuvaisia ollaan sähköstä, ja
käytännössä kaikki modernin yhteiskunnan toiminnot ovat nykyisin täysin sähkön
varassa. Jo lyhytaikainen sähkökatko voi aiheuttaa laajamittaisia ongelmia muun
muassa veden jakelussa, sekä kauppojen ja pankkien toiminnassa. Pitkittyessä laaja
sähkökatko lamaannuttaisi julkisten ja yksityisten laitosten toiminnan, ja aiheuttaisi
vakavia ongelmia tiedonvälitykseen sekä terveydenhuollon toimintaan.

Sähköverkon kehittyessä vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin huoliin
sähköntuotanto muuttuu yhä hajautetummaksi ja perustuu entistä enemmän uusiu-
tuviin energianlähteisiin. Samaan aikaan sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan
digitalisaation, liikenteen sähköistymisen ja lämmitystapamuutosten seurauksena.
Muuttuva sähkön tuotantorakenne ja kulutus vaikuttaa sähköverkkoon monin tavoin,
luoden uudenlaisia haasteita sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi myös tule-
vaisuudessa. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan eri teknologioihin perustuvilla
niin sanotuilla älykkäillä ratkaisuilla, jonka myötä verkkorakenteet monimutkaistuvat
ja automaation määrä sähköverkkojen hallinnassa kasvaa.

Sähköverkon toimintavarmuutta pyritään parantamaan useiden keinojen avulla.
Suurin osa sähkönjakelun keskeytyksistä johtuu tuuli- ja myrskyvaurioista, joita
pyritään ehkäisemään verkon maakaapeloinnilla. Maakaapelointi tekee sähköverkon
säävarmaksi, ja 2030-luvulle mentäessä myrskyvaurioiden odotetaan vaikuttavan
vain sähköverkon reunoilla oleviin osiin. Meneillään oleva säävarman sähköverkon
rakentaminen ei kuitenkaan ole vielä siinä pisteessä, että myrskyn aiheuttama suur-
häiriö ei voisi aiheuttaa laajoja ongelmia. Tulevaisuudessa suurin osa sähköverkon
korjaustöistä johtuu maakaapelien vioista, jonka lisäksi muun muassa uusiutuvan
energian lisääntymisen ja säätövoiman vähenemisen mukanaan tuomiin teknisiin
haasteisiin liittyvien häiriöiden merkitys kasvaa.

Vaikka sähköverkon toimitusvarmuuden odotetaan paranevan maakaapeloinnin
avulla, kaikkia sähköverkon häiriöitä ei voida luotettavasti ennustaa tai ehkäistä. Jotta
kriittisten toimintojen keskeytyksetön sähkönsaanti voidaan varmistaa mahdollisten
sähköverkon häiriöiden varalta, tarvitaan erilaisia varavoimaratkaisuja. Varmennetun
sähkönsyötön järjestelmiltä vaaditaan korkeaa käyttövarmuutta, jonka vuoksi niistä
täytyy huolehtia tehokkaalla kunnossapidolla ja säännöllisillä huolloilla. Tehokas
kunnossapito on tärkeä osa koko sähkönjakelujärjestelmän toimintaa. Osaltaan säh-
köverkon kunnossapitotöitä ohjaakin lainsäädäntö määrittämällä tarkastusvälejä
sekä vaatimalla kunnossapito-ohjelman laatimista tietyille sähkölaitteistoille. Lain-
säädännössä määritellyt työt ja velvoitteet tulee suorittaa vaadittujen aikataulujen
puitteissa, eikä niitä voi lykätä poikkeustilanteen nojalla.

Keväällä 2020 maailmalla koettiin ennennäkemätön tilanne, kun koronavirus-
pandemia levisi nopeasti Aasiasta Eurooppaan, ja edelleen kaikkialle maailmaan.
Taudin estämistä pyrittiin estämään eri maissa ottamalla nopeasti käyttöön eritasoi-
soisia liikkumisrajoituksia. Kansalliset ja kansainväliset liikkumisrajoitukset estävät
ihmisten liikkumisen valtioiden välillä ja joissain tapauksissa myös maiden sisällä.
Liikkumisen rajoitukset aiheuttivat erilaisia huolenaiheita työvoiman saatavuudesta
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toimitusketjujen ongelmiin. Tartuntataudista aiheutunut poikkeustila myös vähen-
si sähkönkäyttöä monissa maissa teollisuuden toiminnan ja palveluliiketoiminnan
äkillisesti osittain pysähtyessä. Kysynnän laskun takia uusiutuvien tuotantomuo-
tojen osuus sähköntuotannosta kasvoi, joka on korostanut hajautetun vaihtelevan
tuotannon sähköverkolle aiheuttamia haasteita.

Poikkeustilanne loi täten myös sähkönjakelulle täysin uudenlaisen toimintaym-
päristön, jota varten ei ole vakiintuneita tai suunniteltuja toimintakaavoja. Poik-
keusoloissa ihmisten liikkumista, kanssakäymistä ja esimerkiksi useamman henkilön
toimesta tapahtuvaa kunnossapitotyötä rajoitetaan. Tämä voi johtaa siihen, että
ammattitaitoista työvoimaa on vajavaisesti saatavilla, jolloin esimerkiksi sähköverkon
kunnossapitotyöt täytyy priorisoida kriittisyyden mukaan. Lisäksi toimitusketjujen
ongelmat aiheuttavat riskin sähköverkon kriittisten komponenttien saatavuudelle.

Yksi keino pandemian kaltaiseen poikkeustilanteeseen varautumisessa on etärat-
kaisujen hyödyntäminen. Muun muassa digitalisaation ja automaation kehitys tarjoaa
uusia mahdollisuuksia erilaisten työtehtävien tukemiseksi etäyhteyksillä. Poikkeusti-
lan kannalta erityisen kiinnostavaa on tarkastella työkaluja, joilla voidaan vähentää
työvoiman liikkuvuuden tarvetta, tai jopa karsia joitakin kohteissa tehtäviä töitä.

Tämän diplomityön tavoitteena on määritellä pandemian kaltaisen poikkeustilan-
teen aiheuttamat keskeiset haasteet sähkönjakelun toiminnalle, sekä tutkia miten
niihin liittyviä riskejä voi ehkäistä. Työssä keskitytään käsittelemään etenkin yh-
teiskunnan kannalta kriittisten toimijoiden, eli vesihuollon, terveydenhuollon ja tele-
ja tietoliikenneverkkojen sähkönsaannin varmistamista. Tutkimus perustuu kirjal-
lisuuskatsaukseen sekä sähkönjakelualan yrityksille ja kriittisille sähkönkäyttäjille
tehtyihin asiantuntijahaastatteluihin. Pandemian ajalta kerättyjen vaikutusten ja
kokemusten perusteella pyritään edelleen luomaan toimenpide-ehdotuksia, joiden
avulla sähkönjakelualan yritykset ja kriittiset sähkönkäyttäjät voivat turvata oman
toimintansa jatkuvuuden pandemiatilanteessa.

Luvussa 2 käsitellään Suomen sähkönjakeluverkkoa, esitellään sen keskeiset osat
ja niiden toimintavarmuus, sekä tarkastellaan tulevaisuuden haasteita ja kehitysnäky-
miä verkonhallinnan kannalta. Lisäksi esitellään keskeiset lainsäädännön asettamat
vaatimukset sähköverkkotoiminnalle. Luvussa 3 esitellään sähkönjakelun yleisim-
mät vikatilanteet ja niiden aiheuttajat, sekä laajemmat häiriöt ja niiden aiheuttajat.
Lisäksi käsitellään sähkönsaannin merkitystä yhteiskunnallisesti merkittävien toimi-
joiden kannalta ja niiden varautumista sähkönjakelun katkoksiin. Luku 4 esittelee
yleisesti kunnossapitotöiden jaottelun ja strategiat, sekä sähköverkon komponenttien
kriittisyysluokittelun. Luvussa 5 tarkastellaan pandemian vaikutuksia sähkönkulu-
tukseen ja -tuotantoon, jonka jälkeen tarkastellaan pandemian aiheuttamia riskejä
sähkönjakelun eri toimijoille. Lisäksi esitellään haastattelujen perusteella koronavi-
ruspandemian vaikutuksia sähkönjakelualan yrityksiin ja kriittisiin sähkönkäyttäjiin,
sekä mitä toimia niissä on tehty sähkönsaannin jatkuvuuden turvaamiseksi, ja esite-
tään toimenpide-ehdotuksia sähkön kunnossapitotoiminnan varmistamiseksi. Lopuksi
luvussa 6 käsitellään tarkemmin sähköverkon etäohjauksen- ja valvonnan ratkaisu-
ja. Luvussa tarkastellaan mitä etäratkaisujen käyttöönotossa tulee huomioida, ja
esitellään käytännön esimerkin avulla varavoiman etäkäytön toteutuksen vaihtoehdot.



11

2 Suomen sähköverkko ja sen toimintavarmuus
Tässä luvussa käsitellään Suomen sähkönjakeluverkkoa, esitellään sen keskeiset osat
ja niiden toimintavarmuus, sekä tarkastellaan tulevaisuuden haasteita ja kehitysnäky-
miä verkonhallinnan kannalta. Lisäksi esitellään keskeiset lainsäädännön asettamat
vaatimukset sähköverkkotoiminnalle.

2.1 Suomen sähköjärjestelmä
Sähköjärjestelmän tehtävä on siirtää tuotettu sähkö kuluttajille luotettavasti ja kus-
tannustehokkaasti. Kuvassa 1 on esitetty periaatekuva Suomen sähköjärjestelmästä.
Se voidaan jakaa verkon haltijan mukaan kantaverkkoon sekä jakeluverkkoihin. Suo-
men kantaverkosta, joka muodostaa sähköverkon rungon, vastaa kantaverkonhaltija
Fingrid. Kantaverkossa käytetään 110–400 kilovoltin (kV) voimajohtoja, johon suuret
voimalaitokset ja tehtaat sekä jakeluverkot on liitetty. Jakeluverkot voidaan edel-
leen jakaa jännitetasojen mukaan suurjännitteisiin 110 kV, keskijännitteisiin 1–20
kV ja pienjännitteisiin 0,4 kV jakeluverkkoihin. Keskijänniteverkko siirtää sähköä
pienkulutuksen lähellä sijaitseviin jakelumuuntamoihin ja suoraan pienteollisuudelle.
Pienjänniteverkko liittää kotitaloudet ja muun pienkulutuksen- ja tuotannon sähkö-
järjestelmään. Jakeluverkkojen haltijoina toimii Suomessa useita eri yhtiöitä. Niitä
on tällä hetkellä yhteensä 86, joista 9 on suurjännitteisen jakeluverkon haltijoita [1].

Kuva 1: Periaatekuva Suomen sähkönsiirtojärjestelmästä. Muokattu lähteestä [2].

Perinteisesti sähköntuotanto on keskitetty isoille laitoksille, ja sähköjärjestelmä
on alun perin suunniteltu yksisuuntaista sähkön kulkua varten tuottajilta kuluttajille.
Sähkön tuotantorakenne on kuitenkin muuttumassa hajautetummaksi, kun uusiu-
tuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon osuus kokonaistuotannosta kasvaa
osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Hajautettu sähköntuotanto on lisääntynyt viime
vuosina Suomessa tasaisesti, ja eri selvityksissä on systemaattisesti esitetty että sen
merkitys ja määrä tulee kasvamaan huomattavasti tulevaisuudessa [3]. Tuotanto-
rakenteen muutos aiheuttaa sähkönjakelujärjestelmälle haasteita, kun järjestelmän
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luontainen inertia vähenee ja säätövoiman tarve lisääntyy. Hajautetun energiantuotan-
non lisääntymisestä aiheutuvia haasteita sähkönjakeluverkolle käsitellään tarkemmin
luvussa 2.1.3.

2.1.1 Kantaverkko

Valtakunnallinen kantaverkko muodostaa sähkönsiirtojärjestelmän rungon, ja noin
77 prosenttia kaikesta Suomessa siirtyvästä sähköstä kulkee sen kautta. Verkkoa
operoidaan korkealla jännitetasolla häviöiden pienentämiseksi. Siihen kuuluu noin 14
400 kilometriä voimajohtoja, joista 4600 km on 400 kV voimajohtoja, 2200 km 220 kV
voimajohtoja ja 7600 km 110 kV voimajohtoja. Lisäksi kantaverkkoon kuuluu lähes
120 sähköasemaa, joissa jännitetaso muunnetaan jakeluverkkoon sopivaksi. Tästä
kokonaisuudesta vastaa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid, joka on vastuussa verkon
teknisestä toimivuudesta sekä käyttövarmuuden toteutumisesta. [4]

Koska kantaverkon toiminta on koko järjestelmän kannalta kriittinen, on sen käyt-
tövarmuudelle asetettu korkeat kriteerit. Yleisesti ottaen Suomessa on käytössä N-1
kriteeri, jonka mukaan järjestelmä on suunniteltu niin, että 400 kV ja 220 kV silmukoi-
dussa verkossa yksittäinen vika tai vikaantuneen komponentin irtoaminen ei aiheuta
keskeytystä sähköntuotannolle tai -kulutukselle. Viat Suomen kantaverkossa ovat
hyvin harvinaisia, vuonna 2019 kantaverkon sähkön siirtovarmuusprosentti oli 99,998,
joka on sama kuin edellisen kymmenen vuoden keskiarvo [5]. Suomen kantaverkkoa
voi siis kokonaisuudessaan pitää erittäin luotettavana, sen toimitusvarmuuden ollessa
verkon osista korkeatasoisin.

2.1.2 Jakeluverkot

Suurjännitteinen jakeluverkko on määritelty sähkömarkkinalaissa 110 kilovoltin pai-
kalliseksi tai alueelliseksi sähköverkoksi- tai johdoksi, joka ei ylitä valtakunnan rajaa
[6]. Sen tehtävä on siirtää sähköä kantaverkosta alueellisesti jakeluverkkojen alemmil-
le jännitetasoille. Siihen on myös liittyneenä erilaisia tuotantolaitoksia, joista liitetyn
tehon ja siirretyn energian määrällä mitattuna suurin osa on sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksia [7]. Suurjännitteiset jakeluverkot on toteutettu pääosin avo-
johtoverkkoina, maakaapelointi on käytössä vain joissakin kaupunkien ja taajamien
jakeluverkoissa, joissa ei ole tilaa ilmajohdoille. Suurjännitteiset jakeluverkonhalti-
jat ovat paikallisia tai alueellisia verkonhaltijoita, jonka vuoksi näiden verkkojen
häiriöiden vaikutukset ovat maantieteellisesti rajattuja [8].

Keskijänniteverkot voivat liittyä suurjännitteiseen jakeluverkkoon tai suoraan
kantaverkkoon. Suomessa jännitetaso on tyypillisesti 20 kV, joskin joissakin kaupun-
geissa on käytössä 10 kV jännite. Suurin osa verkoista on ilmaverkkoja, pois lukien
suurimmat kaupungit, jotka on toteutettu suurilta osin maakaapelointina. Keskijän-
niteverkot ovat toimitusvarmuuden kannalta verkon haavoittuvin osa, sillä jopa yli
90 prosenttia sähkönkäyttäjien kokemista keskeytyksistä on peräisin keskijännitever-
koissa johtuvista vioista [9]. Verkon luotettavuuden parantamiseksi maakaapelointi
keskijänniteverkoissa lisääntyy vauhdilla. Vuonna 2018 keskijänniteverkon maakaape-
lointiaste oli 27 prosenttia, kun vuodelle 2036 sen ennustetaan nousevan 54 prosenttiin
[8]. Maakaapelointi ei ole kuitenkaan kaikissa olosuhteissa kustannustehokkain tapa
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parantaa toimitusvarmuutta, ja maaseutumaisten verkonhaltijoiden osalta keskijän-
niteverkon maakaapelointiaste nousee kehittämissuunnitelmien mukaan keskimäärin
vain 26 prosenttiin. Maaseutumaisissa ympäristöissä käytetään muita keinoja toimi-
tusvarmuuden parantamiseksi, muun muassa ilmajohtojen siirtämistä teiden varteen.

Pienjänniteverkot ovat enintään 1000 voltin sähköverkkoja jakelumuuntamojen ja
asiakkaan välillä, tyypillisesti jännitetaso Suomessa on 400 volttia. Usein jakelumuun-
tamon ja asiakkaan välinen matka on vain muutamia satoja metrejä riittävän sähkön
laadun ja jännitetason varmistamiseksi. Pienjänniteverkkojen kuormitustiheys vaih-
telee suuresti alueittain, kaupungeissa keskimääräinen tehotiheys on tyypillisesti
megawatteja neliökilometrille, kun se haja-asutusalueilla on enintään kymmeniä ki-
lowatteja. Täten myös verkon suunnitteluperiaatteet eroavat alueellisesti. Harvaan
asutuilla alueilla verkko rakennetaan useimmiten säteittäisenä, jolloin syöttöpisteenä
on ainoastaan yksi jakelumuuntajan lähtö. Tiheämmin asutuilla alueilla verkko voi-
daan rakentaa rengasmaisesti, jolloin yhtä kulutuspistettä voidaan syöttää kahdelta
eri muuntajalta. Tämä mahdollistaa korvaavan syötön toteuttamisen häiriökorjauk-
sen tai huoltotöiden ajaksi. Yksittäiset viat pienjänniteverkossa vaikuttavat vain
harvoihin asiakkaisiin, joten sähkönjakelun kokonaistoimitusvarmuuden kannalta
ne eivät ole kovinkaan merkittäviä. Ne saattavat silti olla jakeluyhtiölle merkittävä
kustannuserä, jonka vuoksi pienjänniteverkon suojaukseen investoidaan jatkuvasti.
Taajamien keskustoissa pienjänniteverkot on rakennettu lähes poikkeuksetta maa-
kaapeleina tilankäytön ja maisemavaikutusten takia. [9] Verkon luotettavuuden
parantamiseksi maakaapelointi myös muualla pienjänniteverkoissa lisääntyy vauhdil-
la. Vuonna 2018 pienjänniteverkon maakaapelointiaste oli 47 prosenttia, kun vuodelle
2036 sen ennustetaan nousevan 70 prosenttiin [8].

2.1.3 Sähköjärjestelmän kehitys ja sen aiheuttamat haasteet sähköver-
kolle

Sähköenergiajärjestelmä on ympäri maailmaa ennennäkemättömässä murroksessa.
Ilmastonmuutoksen hillitsemisen merkitys poliittisessa päätöksenteossa kasvaa jatku-
vasti, ja sillä on kauaskantoisia vaikutuksia sekä sähköntuotantoon että -kulutukseen.
Sähköjärjestelmän kehityksen kaksi suurinta trendiä tällä hetkellä ovat uusiutuvan ja
hajautetun sähköntuotannon vahva kasvu, sekä sähkön kysynnän kasvu eri sektorien
sähköistymisen seurauksena. Sähköntuotannossa ollaan siirtymässä kovaa vauhtia
poispäin fossiilisten polttoaineiden käytöstä, ja korvaamassa ne uusiutuviin ener-
gialähteisiin perustuvilla tuotantomuodoilla. Liikennesektori johtaa sähköistymisen
trendiä. Autoteollisuudessa sähköautojen kehitykseen panostetaan huomattavasti,
kun saastuttavat polttomoottorit halutaan korvata päästöttömillä ratkaisuilla. Jotta
uusiutuvien energialähteiden määrää voidaan kasvattaa sähköntuotannossa, pitää
sähköenergiajärjestelmän uusiutua vastaamaan sen aiheuttamiin haasteisiin.

Päästöttömän vaihtelevan sähköntuotannon, eli tuuli- ja aurinkovoiman määrän
on ennustettu kasvavan voimakkaasti niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa
sekä Keski-Euroopassa. Samaan aikaan huomattava osa nykyisestä tuotantokapasi-
teetista tulee poistumaan joko ikääntymisten tai poliittisten päätösten seurauksena.
Suurimmat kasvuodotukset Suomessa kohdistuvat tuulivoimaan. Työ- ja elinkei-
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noministeriön (TEM) teettämässä selvityksessä tuulivoiman tuotannon odotetaan
lähes nelinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2017 tasoon verrattuna, ja
edelleen kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä [10]. Maatuulivoima on jo mo-
nin paikoin markkinaehtoisesti kannattavaa, ja lähivuosille julkistetut investoinnit
kertovat kasvun olevan jo hyvässä vauhdissa. Investointipäätöksiä maatuulivoimaan
on tehty vuosille 2021–2022 jo noin 2 000 megawatin edestä, joka lähes kaksinker-
taistaa vuoden 2019 kapasiteetin 2 280 megawattia [11]. TEM:in skenaariossa myös
aurinkovoiman määrän odotetaan kasvavan Suomessa voimakkaasti, mutta pysyvän
merkitykseltään absoluuttisesti verrattain vaatimattomana 2030-luvun alkuun as-
ti. Vaikka järjestelmätasolla aurinkovoiman määrä ei kasva merkittäväksi, voi sen
merkitys paikallisesti olla suuri.

Sähkönkulutukseen vaikuttavia suurimpia tekijöitä ovat digitalisoituminen sekä
kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten liikenteen sähköis-
tyminen ja lämmitystapamuutokset. Vuonna 2019 julkaistussa TEM:in selvityksessä
Suomen sähkönkulutuksen on arvioitu kasvavan vuoden 2017 87,9 terawattitunnis-
ta (TWh) 92 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä ja edelleen 100 TWh:iin vuoteen
2050 mennessä. Samana vuonna julkaistussa Lappeenrannan-lahden teknillisen yli-
opiston (LUT) Sähköverkko ja sähköasiakas 2030 –tutkimushankkeessa puolestaan
arvioidaan, että sähköenergian siirtotarve vähenee tulevina vuosikymmeninä, mutta
samaan aikaan huipputehot kasvavat [12]. Huipputehojen osalta merkittävin muu-
tostekijä on sähköautojen yleistyminen, joka kasvattaa sekä sähköenergian kysyntää
että jakeluverkon huipputehoja paikallisesti varsinkin pienjänniteverkoissa. Tutkimus-
hankkeessa arvioidaan, että tietyissä oloissa jopa 20 prosentin kasvu nykyiseen on
mahdollinen. Myös lämmitystapamuutokset nähdään merkittävänä sähkönkulutuk-
sen muutostrendinä. Ennusteen mukaan vuonna 2030 noin neljännessä pientaloista
on maalämpöpumppuja ja lähes puolessa ilmalämpöpumppuja. Näin ollen jos alu-
eella on paljon samantyyppisiä lämmitysratkaisuja, sähköenergian kysyntä saattaa
paikallisesti jopa kaksinkertaistua. Tutkimuksessa mainitaan myös, että muutokset
sähkönkulutuksessa ovat luonteeltaan paikallisia. Tehojen lisääntymisen vastapainoksi
taantuvilla alueilla väestö vähenee tasaisesti, jolloin monin paikoin myös sähkönkulu-
tus pienenee. Huomionarvoista on, että ennusteessa ei ole otettu huomioon muutoksia
teollisuuden sähkönkulutuksessa. Teollisuuden prosessien sähköistyminen voi lisätä
teollisuuden sähkön kokonaiskulutusta jopa 50 prosentilla vuoteen 2035 mennessä
[13]. Tämä nostaisi sähkön kokonaiskulutuksen selvästi ennustettua suuremmaksi.
Eri tutkimuksissa sähkön kulutusennusteet voivat vaihdella hyvinkin merkittävästi,
johtuen pääasiassa erilaisista oletuksista tulevaisuuden teknologioiden kehityksessä
sekä eri menetelmistä, joita käytetään arvioiden tekemiseen.

Myös ilmastonmuutos vaikuttaa sähkön kysyntään, vaikkakin sen merkitystä on
vaikea arvioida tarkasti. Lähtökohtaisesti lämpötilan kasvaessa sähköenergian kysyntä
pienenee talvella lämmön tarpeen vähentyessä ja kasvaa kesällä viilennyksen tarpeen
kasvaessa. Sähköverkko on silti tarpeen mitoittaa harvinaisten kylmien sääjaksojen
varalle, joissa ei ole ennustettavissa selkeää muutosta. Ennakoitu myrskytuulien
voimistuminen aiheuttaa vikamäärien kasvua ilmajohtoverkoissa. Lisäksi sademäärien
kasvun ja roudan vähenemisen seurauksena puut ovat alttiimpia kaatumaan, jolloin
ennakoivan kunnossapidon merkitys kasvaa entisestään. Toisaalta roudan vähentyessä



15

verkkoa voidaan rakentaa tehokkaasti suuremman osan vuodesta. [12]
Muuttuva sähkön tuotantorakenne ja kulutus vaikuttaa sähköverkkoon monin ta-

voin, luoden uudenlaisia haasteita sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi myös
tulevaisuudessa. Ensinnäkin sääriippuvainen tuotanto vaatii lisää säätökykyistä kapa-
siteettia, jotta tuotanto ja kulutus pysyy tasapainossa. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että tarvitaan lisää sähköntuotantoa, joka kykenee reagoimaan sähkön tuotannon ja
kulutuksen välisiin vaihteluihin. Lisäksi ongelmaan on ehdotettu ratkaisuksi erilaisia
sähköenergian varastointiratkaisuja sekä kysyntäjouston kehittämistä ja laajempaa
käyttöönottoa.

Toinen merkittävä haaste sähköverkolle on tuotantorakenteen muutoksen vaikutus
sähköverkon inertian määrään. Inertia sähköverkossa syntyy pyörivistä massoista,
joista suurin osa syntyy lauhdevoimaloista ja ydinvoimaloista. Tuulivoimalat ovat
pääosin liitettynä sähköverkkoon taajuusmuuttajan välityksellä, jolloin inertia ei
välity sähköverkkoon lainkaan. Myöskään aurinkovoimalat eivät tuota lainkaan iner-
tiaa sähköverkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että inertia vähenee sitä mukaan kun
uusiutuvien osuus sähköntuotannosta kasvaa. Kuva 2 esittää inertian merkitystä säh-
köverkon häiriötilanteessa, jossa verkon taajuus laskee äkillisesti. Taajuuden laskiessa
inertiasta saadaan nopea tehovaste, kun verkon taajuudella pyörivästä massasta
vapautuu energiaa pyörimisnopeuden laskiessa. Käytännössä inertian väheneminen
sähköverkossa siis tarkoittaa, että häiriöiden aiheuttamat taajuuden muutokset tapah-
tuvat nopeammin ja ovat suurempia. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa verkon
häiriötilanteessa sähköjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi joudutaan kytkemään
irti merkittäviä määriä kulutusta taajuuden säilyttämiseksi. Kantaverkkoyhtiöt ovat

Kuva 2: Inertian vaikutus sähköverkon taajuuteen häiriötilanteessa [14].
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varautuneet inertian vähenemiseen hankkimalla hyvin nopeaa häiriöreserviä, jolla
taajuuden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Jos inertian vähenemistä ei pysty-
tä korvaamaan häiriöreservillä, tulevaisuuden sähköjärjestelmässä voidaan joutua
rajoittamaan suurimpien voimalaitosten tehoja. [14]

Kolmas yleisesti tiedossa oleva haaste sähkönjakelulle on jännitetaso-ongelmat,
jotka aiheutuvat hajautetun sähköntuotannon samanaikaisuudesta. Jakeluverkossa
syntyvä mahdollinen jännitteennousu voi vahingoittaa verkon kuormia, joka rajoittaa
verkkoon liitettyjen voimalaitosten kokoa. Haitallista jännitteen nousua voidaan ra-
joittaa esimerkiksi keskijänniteverkon vahvistamisella tai rengaskäytöllä. Annala ym.
[15] tutkimuksessa esitellään asiantuntijoiden näkemyksiä Suomen energiajärjestel-
män tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä vuonna 2030. Tutkimuksessa todetaan,
että huipputehon ja varavoiman hallinnan tärkeys sähkön toimitusvarmuuden ylläpitä-
miseksi tulee korostumaan tulevaisuudessa. Enemmistö tutkimukseen osallistuneista
asiantuntijoista pitää todennäköisenä, että huipputehon tarve tulee olemaan keskei-
nen laskutusperuste sähkön kuluttajamarkkinoilla. Toteutuessaan se olisi kannustin
kuluttajille osallistua sähkömarkkinoille leikkaamalla kulutushuippujaan.

2.2 Lainsäädäntö
2.2.1 Sähkömarkkinalaki

Suomessa sähkönjakelu- ja siirtotoiminta on sähkömarkkinalaissa (588/2013) sää-
dettyä toimintaa [6]. Siinä määritellyt säädökset ja vaatimukset ohjaavat jakelu-
verkkotoimintaa pyrkien turvaamaan hyvän sähkön toimintavarmuuden, kilpailu-
kykyisen sähkön hinnan sekä kohtuulliset palveluperiaatteet loppukäyttäjille. Kes-
keytyksettömän sähkönjakelun varmistamiseksi sähkömarkkinalaki on määritellyt
toimitusvarmuudelle tiukat vaatimukset. Laki vaatii, että vuoteen 2028 mennessä
koko Suomen sähköverkko on täysin säävarma. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että jakeluverkonhaltijoiden täytyy kehittää omistamaansa sähköverkkoa niin, että
sähkönjakelun keskeytyksen enimmäispituus myrskyn tai lumikuorman seurauksena
ei ylitä asemakaava-alueella kuutta tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia. Vaatimuk-
set on täytettävä porrastetusti, niin että vaatimukset täyttyvät vuoden 2019 loppuun
mennessä 50 prosentilla ja vuoden 2023 loppuun mennessä 75 prosentilla käyttä-
jistä. Vaatimusten täyttämiseksi jakeluverkkoihin vaaditaan suuria investointeja
toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Toimitusvarmuuden varmistamiseksi jakeluverkonhaltijat on määritelty laissa kor-
vausvelvolliseksi, jos sähkönjakelun keskeytys kestää yli 12 tuntia. Sähkömarkkinalain
pykälässä 100 säädetään loppukäyttäjän oikeudesta vakiokorvaukseen sähkönjakelun
tai sähköntoimituksen keskeytymisen vuoksi. Vahingonkorvauksen määrä on riippu-
vainen loppukäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta porrastetusti keskeytysajan
mukaan, kuitenkin enintään 200 prosenttia tai 2000 euroa. [6]

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkonhaltijat varautumaan poikkeus- ja häiriöti-
lanteisiin laatimalla varautumissuunnitelman, jota on päivitettävä vähintään kerran
kolmessa vuodessa tai silloin kun olosuhteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Suun-
nittelussa on normaaliolojen häiriötilanteiden lisäksi varauduttava valmiuslaissa



17

tarkoitettuihin poikkeusoloihin, joten verkonhaltijoilla on laadittava myös lakisää-
teinen pandemiasuunnitelma. Energiavirasto valvoo suunnitelmien sisältöä ja voi
vaatia verkonhaltijaa tekemään siihen muutoksia jos se ei täytä säädettyjä vaati-
muksia. Lisäksi verkonhaltijoilla on yhteistoimintavelvollisuus häiriötilanteissa, joka
velvoittaa toimintaan häiriöiden poistamiseksi yhteistyössä muiden sähköverkonhalti-
joiden ja toiminta-alueensa pelastusviranomaisten, poliisin, kuntien viranomaisten ja
tieviranomaisten sekä muiden yhdyskuntateknisten verkkojen haltijoiden kanssa. [6]

2.2.2 Sähköturvallisuuslainsäädäntö

Työturvallisuuden tärkeys korostuu sähkötöissä, jonka vuoksi sen varmistamiseksi
on laissa laadittu useita säännöksiä. Keskeisimmät sähkötöitä ohjaavat säädökset
on esitetty kuvassa 3. Suomessa ylin sähköturvallisuudesta vastaava säännös on
sähköturvallisuuslaki (1135/2016) [16]. Lain noudattamista valvoo Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto Tukes. Sähköturvallisuuslakia täydennetään valtioneuvoston
asetuksilla sähkölaitteistoista sekä sähkö- ja käyttötyöstä. Tukes on lisäksi julkaissut
sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevia täydennyksiä
Tukes-ohjeessa 16/2017 [17]. Sähkötöissä on myös noudatettava SFS standardeja,
jotka on määritelty Tukes-ohjeessa 20/2018 [18].

Kuva 3: Keskeiset sähköturvallisuutta koskevat säädökset Suomessa. Muokattu läh-
teestä [19].

Sähköturvallisuuslaki koskee sähkölaitteita- tai laitteistoja, joita käytetään sähkön
tuottamisessa, siirrossa, jakelussa tai käytössä ja joiden sähköisistä tai sähkömag-
neettisista ominaisuuksista voi aiheutua vahingon vaara tai häiriötä [16]. Laissa
määritellään yleiset vaatimukset, jonka mukaan sähkölaitteistojen suunnittelussa,
rakentamisessa, korjaamisessa, huoltamisessa ja käytössä on varmistettava, että ne
eivät aiheuta vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Vaatimusten
toteuttamiseksi laissa on asetettu vaatimuksia laitteiston tarkastuksille sekä niiden
suorittajien ammattitaidolle.
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Sähkölaitteistot luokitellaan varmennus- ja määräaikaistarkastusten vaatimusten
sekä kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten perusteella kolmeen luokkaan,
jotka on esitetty kuvassa 4. Luokkaan 1 kuuluu pienjännitteiset sähkölaitteet, jotka
luokitellaan asumiskäytön tai nimellisvirran perusteella. Luokan 2 sähkölaitteistot
ovat suurjännitteisiä- tai tehoisia laitteita, jotka sijaitsevat tyypillisesti liike- ja
teollisuusrakennuksissa. Luokkaan 3 kuuluvat verkonhaltijan jakelu- ja siirtoverkkojen
laitteistot. Sähkölaitteistot, jotka eivät täytä minkään luokan vähimmäisvaatimuksia,
määritellään luokittelemattomiksi sähkölaitteistoiksi [19].

Kuva 4: Sähköturvallisuuslaissa määritellyt sähkölaitteistoluokat.

Sähköturvallisuuslainsäädäntö ei ota suoraan kantaa poikkeustilanteessa toimi-
miseen, mutta se asettaa toiminnalle joitakin reunaehtoja. Sähköturvallisuuslain
pykälässä 60 määritellään käytön johtajaa edellyttäviksi sähkölaitteistoiksi luokkien
2 ja 3 laitteistot. Käytön johtaja on sähkölaitteiston nimeämä vastuuhenkilö, jolla on
riittävä pätevyystodistus. Käytön johtaja vastaa, että sähkölaitteiston käytössä ja
huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia, että laitteisto on lain edellyttämässä
kunnossa käytön aikana, ja että käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia
ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja [16]. Poikkeustilanteessa käytön johtaja ei voi
välttämättä itse huolehtia kaikista säädösten osoittamista tehtävistä, jolloin se voi se
voi rajoittaa joidenkin sähkötöiden tekemistä. Koska sähkötöiden tekemisen edelly-
tyksenä on töitä johtamaan nimetty käytön johtaja, käytännössä käytön johtajan
selvitettävä, kuka voi toimia turvallisuustoimien valvojana eri tilanteissa, ellei hän
itse voi sitä tehdä. Käytön johtajalle määrättyjä tehtäviä ei voi siirtää sopimuk-
sin muille henkilöille, vaan ainoastaan näihin vastuisiin liittyviä töitä. Tämä vaatii
pysyväisohjeiston laatimista sähkötöiden asianmukaiselle suorittamiselle myös poik-
keustilanteen aikana. Sähköturvallisuuslain mukaan käytön johtajan ollessa estynyt
suorittamaan laissa mainittuja velvollisuuksia muun kuin lyhytaikaisen poissaolon,
esim. kesäloman vuoksi, on sähkölaitteiston haltijan nimettävä uusi käytön johtaja
kolmen kuukauden kuluessa. Tukesille ei tarvitse tehdä ilmoitusta karanteenista tai
lomautuksesta, mikäli tuo aika ei ylity tai poissaolo ole toistuvaa. [20]

Sähkölaitteistojen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi niille on
sähköturvallisuuslaissa määritelty suoritettavaksi käyttöönotto-, varmennus-, ja mää-
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räaikaistarkastuksia. Laki velvoittaa tarkastukset tehtäväksi riittävässä laajuudessa
määritellyin väliajoin. Tarkastuksia ei poikkeustilanteen vuoksi voi laiminlyödä, vaan
ne täytyy priorisoida sähkön käytön jatkuvuuden varmistamiseksi. Kuvassa 5 on
esitetty laissa määritellyt tarkastukset, niiden suoritusajankohdat sekä velvolliset
osapuolet.

Kuva 5: Sähköturvallisuuslaissa määritellyt sähkölaitteistojen tarkastukset.

Käyttöönottotarkastus on tehtävä riittävässä laajuudessa aina ennen sähkölait-
teiston käyttöönottoa, sekä merkittävien laitteiston muutos- ja laajennustöiden yh-
teydessä. Käyttöönottotarkastuksen suoritusvelvollisuus on ensisijaisesti rakentajalla.
Jos rakentaja laiminlyö tätä velvollisuutta tai on muuten estynyt huolehtimaan niistä,
vastuu tarkastuksen huolehtimisesta siirtyy laitteiston haltijalle. [16]

Luokkien 1, 2, ja 3 sähkölaitteistoille on käyttöönottotarkastuksen lisäksi tehtävä
varmennustarkastus. Tavallisesti varmennustarkastus on tehtävä kolmen kuukauden
kuluessa laitteiston käyttöönotosta. Poikkeuksellisesti verkonhaltijan rakennetuille
sähköverkoille tarkastus on tehtävä rakentamisesta seuraavan kalenterivuoden aikana,
sekä valtioneuvoston asetuksessa määritellyissä erityistiloissa sijaitseville sähkölait-
teistoille ennen tilojen ottamista käyttötarkoitukseensa [21]. Varmennustarkastusten
suoritusvelvollisuudelle pätee samat säädökset kuin käyttöönottotarkastuksilla, ensi-
sijaisesti vastuu on rakentajalla. [16]

Määräaikaistarkastus tulee suorittaa luokkien 1 ja 2 sähkölaitteistoille asuinraken-
nuksia lukuun ottamatta kymmenen vuoden välein. Velvoite koskee myös asuinraken-
nuksia, joiden osana on muuta kuin asumista palvelevia tiloja, ja ovat luokitukseltaan
vähintään 1 b). Luokan 3 sähkölaitteistoille määräaikaistarkastus tulee puolestaan
suorittaa viiden vuoden välein. Vastuu määräaikaistarkastusten suorittamisesta on
aina laitteiston haltijan vastuulla. [16]
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3 Sähkönjakelun häiriötilanteet ja kriittisen infra-
struktuurin turvaaminen

Suurin osa sähkönjakelun häiriöistä on paikallisia ja lyhytaikaisia, mutta myös laajem-
pia keskeytykset ovat mahdollisia. Jotta yhteiskunnan kriittisiä toimintoja voidaan
ylläpitää, sähkönkäyttäjien tulee varautua tällaisiin häiriötilanteisiin. Luvussa 3.1
esitellään sähkönjakelun yleisimmät vikatilanteet ja niiden aiheuttajat. Sen jälkeen
luvussa 3.2 tarkastellaan laajempia häiriöitä sekä niiden vaikutuksia. Lopuksi luvussa
3.3 käsitellään sähkönsaannin merkitystä yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden
kannalta, sekä niiden varautumista sähkönjakelun katkoksiin.

3.1 Yleisimmät vikatilanteet ja niiden aiheuttajat
Suurin osa sähkönjakelun keskeytyksiin johtavista häiriöistä johtuu keskijännitever-
kossa tapahtuvista vioista, kuten luvussa 2.1.2 mainittiin. Keskeytysten maantieteel-
linen jakautuminen Suomessa on hyvin laajaa, sillä tiheämmin asutuilla asemakaava-
alueilla verkot ovat pääosin toimitusvarmoja maakaapeliverkkoja. Näissä kaapeleiden
vikaantumisvälit ovat huomattavasti pidempiä kuin asemakaavan ulkopuolisella alu-
eella vielä yleisissä avojohtoverkoissa. Kuvassa 6 on esitetty asiakkaan keskimääräinen
vikakeskeytysaika tunteina vuodessa (h/a) vuosina 1973–2019 [22]. Keskeytysten
tilastointitapa on muuttunut vuosina 2005 ja 2015, joten aikasarjoja vertailtaessa on
otettava huomioon eri vuosina tilastoitujen alueiden erot.

Kuva 6: Asiakkaan keskimääräinen vikakeskeytysaika h/a vuosina 1973–2019. [22]

Kuvasta nähdään, että keskimääräinen vikakeskeytysaika on laskenut 2000-luvun
alkuun saakka, jonka jälkeen maaseudulla ja asemakaavan ulkopuolisella alueella
trendi on ollut jopa nouseva, kun samaan aikaan asemakaava-alueella ja taajamissa
vikakeskeytysajat ovat pysyneet hyvin vähäisinä. Keskeytysaika asemakaava-alueella
on hyvin pieni, alle 30 minuuttia vuodessa, ja vaihtelu vuosien välillä on vähäistä.
Näillä alueilla sähköverkko on pääosin kaapeloitua, joten vuosittaista vaihtelua aiheut-
tavat luonnonilmiöiden aiheuttamat keskeytykset ovat melko harvinaisia. Kaapelien
vikataajuus on arviolta 20–50 prosenttia avojohtoihin verrattuna [23]. Lyhyitä kes-
keytyksiä aiheuttavia ohimeneviä vikoja kaapeliverkossa ei juurikaan esiinny, mutta
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toisaalta kaapelien yksittäisten vikojen paikantaminen ja korjaaminen on hitaampaa.
Pitkien korjausaikojen takia kaapeliverkoissa käytetään varayhteyksiä, ja tiheämmin
asutuilla alueilla vian erottaminen pienelle alueelle sekä jakelun nopea palauttaminen
on usein toteutettu verkosto- ja valvomoautomatiikalla. Asemakaava-alueen ulkopuo-
lella keskeytysaika on huomattavasti suurempi, jopa kymmenen tuntia vuodessa, ja
vaihtelu vuosien välillä on suurta. Suurta vaihtelua selittää sääolosuhteiden muutok-
set eri vuosina, sillä asemakaavan ulkopuolisilla alueilla luonnonilmiöt ovat selvästi
suurin syy vikakeskeytyksiin.

Kuvassa 7 on esitetty keskeytysajan aiheuttajat keskimäärin vuosina 2015–2019.
Suurin yksittäinen syy sähkönjakelun keskeytyksiin on tuuli ja myrskyt, jolloin
tavallisimmin sähkökatkon syynä on puun kaatuminen avojohdon päälle. Toinen
merkittävä keskeytysten syy on lumi- ja jääkuormat, jotka painavat puiden oksia
avojohtojen päälle aiheuttaen sähkökatkoja. Edellä mainittujen vikojen korjaaminen
vaatii käytännössä aina asentajien menemistä paikalle, jolloin keskeytys saattaa kestää
useita tunteja. Mitä kauemmaksi mennään kaupunkiverkoista, sitä suurempi osa
johdoista on lisäksi vaikeakulkuisilla alueilla ja metsän keskellä, jonka vuoksi vikojen
korjaaminen on huomattavasti hitaampaa. Lumi- ja jääkuormien aiheuttamien vikojen
korjaustöitä haittaa entisestään suuret lumimäärät, jotka hidastavat liikkumista.

Kuva 7: Sähkönjakelun keskeytysajan aiheuttajat vuosina 2015–2019.

Sään aiheuttamiin häiriötilanteisiin voidaan yleensä varautua ennalta, kun saa-
daan tieto lähestyvästä myrskystä. Tulevaisuudessa häiriöiden luonne on entistä
monimutkaisempi ja hankalasti ymmärrettävä. Maakaapeloinnin lisääntyessä sähkö-
verkko muuttuu suurelta osin säävarmaksi 2030-luvulle mentäessä, jolloin kaatuneet
puut vaikuttavat vain sähköverkon reunoilla oleviin osiin. Silloin maakaapelien viat,
joista 80 prosenttia on tapauksia, joissa kaapeli on kaivettu poikki, tulevat kat-
tamaan suuremman osan kentällä tehtävistä korjaustöistä. Lisäksi muun muassa
uusiutuvan energian lisääntymisen ja säätövoiman vähenemisen mukanaan tuomiin
teknisiin haasteisiin liittyvien häiriöiden merkitys kasvaa. Eri teknologioihin perustu-
vien ratkaisujen määrä lisääntyy, jonka myötä verkkorakenteet monimutkaistuvat ja
automaation määrä sähköverkon hallinnassa kasvaa. Yleisesti ottaen häiriöiden hal-
linnan odotetaan siirtyvän entistä enemmän kenttätyöstä käyttökeskuspainotteiseksi,
jolloin vikatilanteiden korjaamiseen osallistuvien toimijoiden määrä vähenee. [24]
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3.2 Laajemmat häiriöt ja niiden vaikutukset
Laajoja sähkönjakelun keskeytyksiä kutsutaan suurhäiriöiksi. Suurhäiriö termiä ei
ole selkeästi määritelty missään yleisessä ohjeistossa, mutta joissakin verkkoyhtiöissä
rajana pidetään tilannetta, jossa yli 20 prosenttia asiakkaista on ilman sähköä [9].
Suurhäiriöitä sähkönjakelussa sattuu Suomessa harvakseltaan. 2000-luvulla laajempia
sähkönjakelun keskeytyksiä ovat aiheuttaneet pääasiassa suuret myrskyt. Laajim-
mat häiriöt aiheutti Pyry- ja Janika-syysmyrskyt vuonna 2001, kun sähkökatkot
koskettivat yli 860 000 asiakasta, pisimpien katkojen kestäessä yli viikon. Sähkökat-
kot sekoittivat yhteiskunnan toimintaa usealla sektorilla, jonka jälkeen Suomessa
alettiin kiinnittää huomiota suurhäiriöihin ja niihin varautumiseen. Sähkökatkojen
seurauksista merkittävimpiä olivat muun muassa:

• Kommunikaatio-ongelmat sähköverkonhaltijoiden ja pelastustoimen välillä

• Katkokset viestintäverkoissa

– Pisimmillään katkojen kesto oli kiinteissä viestintäverkoissa 10 vuorokaut-
ta, matkaviestintäverkoissa 6 vuorokautta ja viranomaisradioverkossa yli
kaksi vuorokautta.

• Ongelmat vesihuollossa

• Kauttaaltaan varavoiman ja varautumisen yleiset puutteet

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden tärkeys nousi esiin edelleen kesän 2010 myrskyissä,
jolloin sähkökatkoksia aiheutui 480 000 asiakkaalle pisimmän katkon kestäessä 42 päi-
vää, ja talven 2011 Hannu-Tapani-myrskyissä, jolloin katkot vaikuttivat jopa 600 000
asiakkaaseen. Vaikka varautuminen oli paremmalla tasolla vuoteen 2001 verrattuna,
aiheutuneet yhteiskunnalliset ongelmat olivat varsin samanlaisia, merkittävimpinä
pidettiin ongelmia viestintäverkoissa ja vesihuollossa. [25]

Varsinaisia suurhäiriötilanteita, joissa häiriön aiheuttaja on ollut muu kuin luonno-
nilmiö ei ole Suomessa tapahtunut 2000-luvulla. Maailmalla on kuitenkin esimerkkejä
tällaisista tapahtumista, jotka ovat johtuneet esimerkiksi siirtoverkkotasolla sattuneis-
ta inhimillisistä erheistä, laiteviasta, suojauksen virheellisestä toiminnasta tai verkon
poikkeustilanteesta aiheutuneesta ketjureaktiosta. Lähivuosina kaksi merkittävää
tällaista suurhäiriötä on tapahtunut Turkissa 2015 ja Argentiinassa 2019, joissa häiriö
alkoi samanaikaisista ongelmista useissa suurjännitteisissä voimajohdoissa [26, 27].
Molemmissa tapauksissa kymmenet miljoonat ihmiset jäivät sähköttä. Useimmiten
säästä riippumattomat sähkönjakelun katkokset ovat kuitenkin lyhytkestoisia, vain
muutamien tuntien pituisia. Tämän takia yhteiskunnalliset seuraukset ovat osittain
erilaisia kuin myrskyjen aiheuttamissa katkoksissa. Merkittäviksi ongelmiksi Tur-
kin tapauksessa koettiin muun muassa liikenneinfrastruktuurin vahingoittumisesta
aiheutuneet liikenneruuhkat suurkaupungeissa, sekä liiketilojen ja toimistojen sulkeu-
tuminen useiksi tunneiksi. Sähkönjakelun merkitystä yhteiskunnallisesti merkittävien
toimijoiden kannalta käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.
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3.3 Kriittinen infrastruktuuri ja yhteiskunnallisesti merkit-
tävät sähkönkäyttäjät

Modernissa yhteiskunnassa käytännössä kaikki toimijat ovat riippuvaisia sähkönkäy-
töstä. Pidempiaikainen laaja häiriö sähkönjakelussa lamaannuttaisi yhteiskunnan
kriittiset toiminnot yhden toisensa jälkeen. Eri yhteiskunnalliset sektorit ovat varau-
tuneet häiriöihin eri tasoisesti, riippuen niiden toiminnan alttiudesta sähkönkäytön
häiriöille ja jatkuvuuden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Kuvassa 8 on esitetty Ted Lewisin yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin hie-
rarkkinen malli [28]. Malli on kehitetty kuvaamaan infrastruktuuria Yhdysvaltojen
näkökulmasta, mutta se soveltuu myös muiden kehittyneiden maiden infrastruk-
tuurin kuvaamiseen. Lewis määrittelee yhteensä 16 sektoria kriittisiksi toimijoiksi
yhteiskunnan toiminnan kannalta. Nämä sektorit on jaettu kolmelle eri tasolle niiden
kriittisyyden mukaan, ja se kertoo mitkä sektorit ovat tärkeimpiä koko kriittisen
infrastruktuurin toiminnan kannalta. Mallin mukaan ylemmät tasot ovat suoraan
riippuvaisia alempien tasojen toiminnasta, mutta riippuvuussuhteita on myös tasojen
sisällä.

Kuva 8: Kriittisen infrastruktuurin tasot. Muokattu lähteestä [28].

Tasolle 1 kuuluvat vesihuolto, sähkö ja energia, sekä tietoliikenne- ja tietotek-
niikkapalvelut muodostavat pohjan koko yhteiskunnan toiminnalle. Käytännössä
modernin yhteiskunnan toiminta olisi lähes mahdotonta ilman niitä. Näiden sektorien
täytyy olla erityisen toimintavarmoja ja hyvin suojattuja erilaisia uhkia ja häiriöi-
tä vastaan, sillä kaikki muut sektorit ovat riippuvaisia niiden toiminnasta. Sähkön
laajamittaisen varastoinnin puuttuessa sähkökatkot voivat hyvinkin nopeasti tehdä
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toimimattomaksi useiden muiden kriittisten sektorien toimintoja. Yhteiskunnan digi-
toituessa tele- ja tietoliikenneverkkojen tärkeys kasvaa, ja käytännössä tänä päivänä
jokainen sektori on enemmän tai vähemmän riippuvainen niiden toiminnasta. Myös
ongelmat vesihuollossa vaikuttavat laajasti ihmisten elämään etenkin kaupungeissa
ja tiheästi asutuilla seuduilla.

Tason 2 infrastruktuurit pankki- ja rahoitustoiminta, kuljetusala ja kemianteol-
lisuus toimivat tason 1 sektorien tukemana ja edelleen takaavat tason 3 sektorien
toiminnan. Etenkin liikennesektori on keskeinen tasolle 3, sillä ongelmat liikenteessä
voivat vaikeuttaa hyvinkin nopeasti muun muassa pelastuspalvelujen, maatalouden
sekä terveydenhuollon tehtäviä aiheuttaen vakavia ongelmia näillä sektoreilla. Ta-
so 3 sisältää itsessään hyvin kriittisiä toimintoja, kuten terveydenhuollon, mutta
mahdollisten häiriöiden vaikutukset tällä tasolla kohdistuvat lyhyellä aikavälillä huo-
mattavasti pienempään osaan väestöstä alempiin tasoihin verrattuna. Esimerkiksi
muutaman tunnin katkos tason 3 palveluissa ei välttämättä näy yksittäisen ihmisen
arjessa, toisin kuin sähkö- tai vesikatkos, tai sähköisen maksuliikenteen pysähtyminen.

Kuvassa esitetyn kolmelle kriittisyyden tasolle luokittelun lisäksi Lewis huomioi
mallissaan eri sektorien väliset vahvat ja monimutkaiset riippuvuussuhteet. Nämä
riippuvuudet tasojen sisällä ja niiden välillä muodostavat suurimman haasteen kriit-
tisen infrastruktuurin toiminnan varmistamiseksi. Teknologinen kehitys eri aloilla on
vahvistanut eri sektorien välisiä riippuvuussuhteita, kun sektorit ovat linkittyneet
toisiinsa monimutkaisten tietoteknisten järjestelmien kautta. Nämä riippuvuudet
johtavat yksittäisellä sektorilla tapahtuvan häiriön leviämiseen nopeasti muihin sek-
toreihin. Jotkin kriittisistä infrastruktuureista ylittävät lisäksi valtioiden rajat, jolloin
häiriöiden seuraukset tai alkusyyt voivat olla kansainvälisiä. Tällaisten laajojen lin-
kittyneiden systeemien hallinta on hyvin monimutkaista, ja harvinaisten häiriöiden
seurausten ennakoiminen voi olla jopa mahdotonta.

Vaikka sähkönjakelulla on keskeinen rooli käytännössä kaikkien muiden sektorien
mahdollistajana, on myös se riippuvainen muiden sektorien toiminnasta. Merkittä-
vimmin sähkönjakelu on altis tele- ja tietoliikennesektorin häiriöille. Koska sähköverk-
kojen verkkoautomaation ja etäohjauksen määrä kasvaa jatkuvasti, tulevaisuudessa
kyberuhat ja muut laajat laiteviat ovat entistä isompia uhkia sähkönjakelun toi-
minnalle. Etenkin sähkönjakelun häiriötilanteissa tietoliikenteen toiminnan tärkeys
korostuu, sillä tietoliikenneverkon katveet vaikeuttavat sähköverkon etäohjausta ja
korjauksia kentällä.

Koska sähkönjakelun lisäksi tele- ja tietoliikenne sekä vesihuolto ovat kriittisen
infrastruktuurin peruspilarit, on niiden toiminta ensiarvoisen tärkeää varmistaa myös
poikkeustilanteissa. Sähkönkäytön turvaamiseksi näissä yhteiskunnallisissa laitok-
sissa on yleisesti ottaen käytössä varavoimaa ja muita ratkaisuja häiriöiden varalle.
Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin tele- ja tietoliikenteen ja vesihuollon va-
rautumista sähkönjakelun katkoksiin. Lisäksi käsitellään sähkönsaannin turvaamista
terveydenhuollossa, keskittyen erityisesti varautumiseen sairaaloissa, niiden suuren
yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.
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3.3.1 Vesihuolto

Vesihuolto on hyvin riippuvainen katkeamattomasta sähkönsaannista, sillä talous-
ja jäteveden pumppaus sekä veden- ja jätevedenkäsittelylaitosten toiminta vaatii
paljon sähköä. Vesijärjestelmässä on useita sähkön käyttökohteita, joista kriittisimpiä
asiakkaalle toimitetun veden jatkuvuuden näkökulmasta ovat pumput vesijohtover-
kossa sekä vedenotossa vesilaitoksella. Sähkönsaannin katketessa vesihuollon toiminta
on hyvin riippuvainen ajan hetkestä sekä käyttöpaikasta. Monilla paikkakunnilla
veden toimittaminen kuluttajille perustuu yksinomaan sähkökäyttöisiin pumppuihin
[29]. Täysin pumppauksen varassa olevissa järjestelmissä sähkönsaannin katkeami-
nen johtaa hyvin nopeasti myös vedenjakelun katkeamiseen, ellei järjestelmää ole
varmennettu varavoimalla. Vesitorneilla varustetut järjestelmät ovat luonnostaan
paremmin varautuneet lyhytkestoisiin sähkökatkoihin. Vesitornit ovat suunniteltu
veden varastoinnin lisäksi pitämään yllä tasaista vedenpainetta vesijohtoverkossa,
joten ne eivät ole lähtökohtaisesti täynnä häiriötilanteita varten, vaan vesimäärät
vaihtelevat päivän aikana. Usein tornit tyhjenevät päivän aikana, ja yöllä ne pum-
pataan täyteen. Sähkönjakelun häiriötilanteessa voidaan vesitorneihin varastoidun
veden avulla jatkaa vedenjakelua kapasiteetin mukaan alle tunnista kolmeen vuoro-
kauteen. Keskimäärin Suomessa vettä riittää 14 tunnin ajan [29]. Harvassa paikassa
ylävesisäiliön vedellä tavoitetaan kaikkia vesijärjestelmän piirissä olevia asiakkaita,
eli käytännössä kattavuus pienenee hyvin nopeasti sähkökatkon jatkuessa.

Jäteveden käsittely on samaten erittäin riippuvainen sähkönsaannista. Jos sähköl-
lä toimivat viemäripumput pysähtyvät, on riskinä että jätevesi tulvii viemäriverkosta
maastoon. Jos pumppaamolta tai puhdistamolta pääsee käsittelemätöntä tai puutteel-
lisesti käsiteltyä jätevettä valumaan ympäristöön, aiheutuu riskejä sekä ympäristölle
että alueen asukkaille. Viemäröinnin suunnittelussa pyritään käyttämään hyväk-
si pinnanmuotoja ja painovoimaan perustuvaa veden kuljetusta, mutta pumppuja
tarvitaan silti suuressa osaa verkostoja. Lisäksi vedenkäsittelylaitoksen prosessit
perustuvat suurelta osin sähköpumppujen käyttöön. Diplomityötä varten haastatel-
tu vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö Riina Liikanen ei kuitenkaan näe vesihuollon
olevan tulossa entistä enemmän riippuvaiseksi sähkönsaannista [30]. Nykyisin järjes-
telmiä rakennetaan vesisäiliöllä kuten ennenkin, mutta myös joltain osin ainoastaan
sähköpumppuihin perustuen.

Sähkönjakelun häiriöihin varautumisessa on vesihuoltolaitosten välillä suuria eroja.
Varautumiseen ei ole mitään lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Silti Liikanen nä-
kee, että kokonaisuudessaan vesihuollossa on varsin hyvin varauduttu sähkönjakelun
häiriöihin. Useilla vesilaitoksilla on käytössä automaattisesti käynnistyviä varavoi-
makoneita. Lisäksi vesilaitoksilla käytössä siirrettäviä varavoimakoneita mitä voi
liikutella tarpeen mukaan. Tyypillisesti sähkön käyttökohteita keskitytään varmenta-
maan kriittisimmät prosessit, eli käytännössä pumppaus vedenkäsittelylaitoksilla,
verkostojen kriittisissä kohdissa sekä isommilla jäteveden puhdistamoilla.

Tuoreimman vesilaitosyhdistyksen kyselytutkimuksen mukaan varautuminen vaih-
telee hyvin paljon laitosten välillä, erityisesti laitosten kokoluokan mukaan. Kyselyssä
vesilaitoksilta kysyttiin, kenellä ei ole lainkaan varavoimaa käytössä. Huomioon
otettavaa on, että kysymyksen asettelu “ei lainkaan varavoimaa” ei ota huomioon
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varavoimajärjestelyjen kattavuutta. Kysely lähetettiin vesilaitosyhdistyksen jäsenille,
johon kuuluu käytännössä kaikki isot vesilaitokset. Vesilaitosyhdistykseen kuulu-
via vesilaitoksia on Suomessa noin 300, joista 125 vastasi kyselyyn. Lisäksi kysely
lähetettiin vesilaitosyhdistykseen kuulumattomille laitoksille, jotka ovat pääosin ko-
koluokaltaan huomattavasti pienempiä laitoksia. Tällaisia laitoksia on Suomessa
noin 700, joista 114 vastasi kyselyyn. Yhdistykseen kuuluvien ja kuulumattomien
vastaukset erosivat huomattavasti: [30]

Taulukko 1: Vesilaitoksien varautuminen sähkönjakelun häiriöihin

Vesilaitokset, joilla ei ole käytössä lainkaan varavoimaa %

Vesilaitosyhdistyksen jäsenet 10
Muut laitokset 39

Tuloksista nähdään, että lähes kaikki vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset, eli
käytännössä Suomen isot vesilaitokset, ovat varautuneet sähkönjakelun häiriöihin
ainakin jollain tasolla. Toisaalta vesihuoltoyhdistykseen kuulumattomilla laitoksilla
varautumisen voi sanoa olevan heikolla tasolla, sillä lähes puolella vastanneista ei
ole käytössään varavoimaa alkuunkaan. Kyselyn tulokset vahvistavat näkemystä,
jonka mukaan vesihuollon riippuvuus sähkönsaannista vaihtelee hyvin paljon Suomen
sisällä. Yhteenvetona vesihuollon toiminta-aikaa sähkönjakelun keskeytyksen jälkeen
todella vaikea arvioida. Joissakin paikoissa vedenjakelu voi katketa lähes välittömästi
sähkökatkon alkamisesta. Toisaalta isommilla paikkakunnilla pystytään toimintaa
kriittisiltä osin jatkamaan pidempiäkin aikoja.

Huoltovarmuusorganisaation vuonna 2015 teettämässä selvityksessä [29] koottiin
toimenpiteitä vesihuoltolaitoksien sähkönsaannin varmistamiseksi. Vesihuoltolaitok-
sille kohdistetut toimenpiteet on tiivistetty neljään pääkohtaan, joista osa vaatii
yhteistyötä sähköverkkoyhtiöiden kanssa:

1. Sähkön kriittisyyskartoitus vesihuoltolaitoksella

2. Vesihuoltolaitoksen ja sähköverkkoyhtiön yhteistyö

3. Sähkönsaannin toimitusvarmuuden parantaminen

4. Toiminnan suunnittelu ja harjoittelu sähkön toimitushäiriöissä [29]

Sähkönsaannin varmistamisen lähtökohta on, että vesihuoltolaitoksella on tiedossa
järjestelmässä olevat eri sähkön käyttökohteet, ja niiden kriittisyys koko järjestelmän
toiminnan kannalta. Kriittisyyskartoituksessa listataan kaikki vesihuoltolaitoksen
sähköä tarvitsevat kohteet prioriteettijärjestykseen, jolloin toimenpiteet voidaan
kohdistaa tärkeimpiin kohteisiin. Kriittiset kohteet eri laitoksilla vaihtelevat runsaasti.
Osalla laitoksista kriittisin kohde voi olla raakavesilähde kaukana käyttökohteista, ja
veden pumppaus sieltä kulutuskohteisiin. Toisilla laitoksilla taas toiminnan kannalta
kriittistä on topografiasta johtuva talousveden paineenkorotukset ja viemäriveden
pumppaus verkossa.
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Käyttökohteiden kriittisyysluokittelun jälkeen tieto prioriteeteistä tulee viestittää
sähköverkkoyhtiöille. Yhteistyö sähköverkkoyhtiön kanssa on tärkeää, sillä verkkoyh-
tiöt eivät välttämättä tiedä, missä kohteissa sähköä kriittisimmin tarvitaan. Vasta
kun vesihuoltolaitos informoi omat sähkönsaannin prioriteetit, voi sähköverkkoyh-
tiö ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan esimerkiksi priorisoimalla sähköjen
palauttamisen näihin kohteisiin. Sähköverkkoyhtiöltä on myös oleellista selvittää
toimitusvarmuuden taso uusia sähkön käyttökohteita suunnitellessa. Näin ollen,
jos toimitusvarmuus ei vastaa käyttöpaikan kriittisyyttä, voidaan tehdä tarvittavat
toimenpiteet toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Listan kolmas kohta on sähkönsaannin toimitusvarmuuden parantaminen, joka
koostuu kahdesta osasta; sähköverkkoyhtiön toimista ja vesihuoltolaitosten omasta
varautumisesta. Sähköverkkoyhtiöt pyrkivät aktiivisesti parantamaan toimitusvar-
muutta maakaapeloinnilla, rengasverkoin ja johtokatujen reunametsiä hoitamalla.
Kehityksestä huolimatta etenkin haja-asutusalueilla sähköverkon häiriöt ovat ver-
rattain yleisiä, kuten luvussa 3.1 tulee ilmi. Tästä syystä vesihuoltolaitosten on
selvitettävä omatoimisen varautumisen tarve. Varavoiman hankinta on tarpeellista
etenkin, jos sähkön käyttökohde on kriittinen tai sähköverkkoyhtiön ilmoittama toimi-
tusvarmuus ei ole riittävällä tasolla. Varmin varautumisen vaihtoehto on oma kiinteä
varavoimakone. Etenkin laajoissa verkoissa haja-asutusalueilla, joissa kohteiden väli-
set etäisyydet ovat pitkiä, tärkeitä kohteita varmistavat varavoimakoneet on syytä
varustaa etäohjauksella ja käynnistysautomatiikalla. Näin pystytään varmistamaan
laitteiden toiminta silloinkin, jos kulkeminen vaikeutuu esimerkiksi myrskyn takia.
Usein kuitenkaan kaikkiin vesihuoltolaitosten toiminnan kannalta kriittisiin kohtei-
siin ei ole mahdollista hankkia kiinteitä varavoimakoneita niiden suuren lukumäärän
takia. Tällaisia kohteita varten voidaan hankkia siirrettäviä varavoimakoneita, joil-
la kriittiset toiminnot voidaan turvata. Vähemmän kriittisissä kohteissa on myös
mahdollista toteuttaa varmistus toisen organisaation kanssa yhteisellä, tai vuokrat-
tavalla tai lainattavissa olevalla varavoimakoneella. Tällöin on tärkeää tehdä tarkat
suunnitelmat varavoimakoneen sijoittamisesta, sillä todennäköisesti laajemmissa
häiriötilanteissa niistä on pulaa laajalti.

Viimeisenä toimenpiteenä selvityksessä listataan toiminnan suunnittelu ja harjoit-
telu sähkön toimitushäiriöissä. Tämä pitää sisällään sekä vesihuoltolaitosten omat
suunnitelmat ja toimintaohjeet sekä sähköverkkoyhtiön kanssa yhteisesti sovitut
pelisäännöt yhteistyöstä. Vesihuoltolaitoksen suunnitelmien tulisi sisältää järjestelyt
vesihuollon eri kohteissa eripituisten ja -laajuisten katkojen varalle. Tällaisia ovat
esimerkiksi siirrettävien varavoimalaitteiden vuorottaisen käytön suunnittelu. Suun-
nitelmissa on tärkeää huomioida myös sähkökatkoista mahdollisesti aiheutuvat muut
ongelmat, esimerkiksi häiriöt tietoliikenneyhteyksissä.

Maantieteellisesti laajojen vesihuoltojärjestelmiä ohjaus ja valvonta perustuu
vahvasti kaukovalvontajärjestelmien käyttöön, joka edellyttää toimivaa tiedonsiirtoa.
Jos kaukovalvontajärjestelmä vikaantuu, työvoimaa joudutaan valjastamaan koh-
teissa käynteihin ja paikallisvalvontaan. Näin ollen vesihuollon toiminnan kannalta
tärkeitä kohteita ovatkin myös kaukovalvonnan ja automaation kannalta kriittiset
kohteet, joihin kuuluu myös tiedonsiirron tukiasemat. Seuraavassa luvussa käsitellään
tarkemmin tele- ja tietoliikenneverkkojen resilienssiä sähkönjakelun häiriöille.
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3.3.2 Tele- ja tietoliikenneverkot

Tele- ja tietoliikenneverkkojen toiminta perustuu käytännössä kokonaisuudessaan kat-
keamattomaan sähkönsaantiin, jonka vuoksi sähkönsyötön varmennus on kriittinen
osa teleoperaattoreiden varautumista häiriötilanteisiin. Suuri osa tietoliikenteestä
kulkee runkoverkon kaapeleissa maan alla, yleisesti ottaen vain yhteys loppukäyttäjän
ja tukiaseman välillä on langaton. Tukiasemien sähkönsaanti onkin koko tietoliiken-
nejärjestelmän toiminnan kannalta kriittistä. Yksittäisen tukiaseman kriittisyys käyt-
täjille riippuu alueen muusta tietoliikenneinfrastruktuurista. Taajamissa tukiasemia
on tiheässä, jolloin yhden mykistyessä tietoliikenne voidaan usein reitittää läheisten
tukiasemien kautta. Maaseudulla tukiasemia on harvemmassa, joten tukiaseman
mykistyminen voi katkaista yhteydet kaikilta sen käyttäjiltä. [31]

Suomessa on kolme valtakunnallista teleoperaattoria, jotka käyttävät osin pääl-
lekkäisiä tukiasemia. Yleisimmät matkapuhelin- ja internetyhteydet käyttävät yhden
operaattorin verkkoa, jolloin yhteys voi alueesta riippuen toimia ainoastaan osalla
käyttäjistä. Kriittisten käyttökohteiden varmennusta voidaankin parantaa käyttä-
mällä varalla muiden operaattorien liittymiä, tarkoittaen käytännössä kahden tai
useamman SIM-kortin kytkemistä päätelaitteeseen. Hätäpuhelut on toteutettu tekni-
sesti niin, että ne reitittyvät toiminnassa olevan verkon kautta jos soittajan oman
operaattorin verkko ei toimi [24]. Täten hätäpuhelun soittaminen onnistuu, jos
peittoalueella yhdelläkin operaattorilla on tukiasema tehonsyötön piirissä.

Tietoliikenneverkon sähkönsaannin turvaaminen korostuu suurhäiriötilanteissa,
sillä sähköttömyys aiheuttaa tietoliikenneverkkoon katveita ja katveet vaikeuttavat
sähköverkon etäohjausta ja korjauksia kentällä. Erityisesti mobiiliteknologiat ovat
yleistyneet sähköverkkojen hallinnassa niiden laajan kattavuuden ja kustannustehok-
kuuden vuoksi. Horsmanheimo ym. [32] tutki tele- ja sähköverkkojen riippuvuutta
häiriötilanteissa mallintamalla verkkoja ja niiden häiriöitä Raaseporissa sekä Koil-
lismaalla. Tutkimuksessa todettiin, että tärkeimmät telekommunikaatioverkkojen
resilienssiin vaikuttavat tekijät ovat häiriökorjauksen nopeus, akkujen kesto sekä
tukiasemien kattavuus ja redundanssi.

Valtioneuvoston tutkimuksessa [24] vuonna 2017 simuloitiin suurhäiriön vaikutus-
ta sähkönjakelun ja tietoliikenneverkon tukiasemien toimintaan Raaseporin alueella.
tutkimuksessa mallinnettiin, miten vuoden 2011 Hannu-Tapani-myrsky vaikuttaisi
sähköverkkoon vuoden 2016 ja 2030 maakaapelointiasteilla. Vuoden 2011 myrskyn
ajalta kerätyt muuntamotason vikatiedot päivitettiin vastaamaan vuosien 2016 ja
2030 tilanteita. Vuoden 2030 skenaariossa maakaapeloinnin määräksi asetettiin 65
prosenttia. Kuvassa 9 näkyy suurhäiriön vaikutus muuntamoiden, asukkaiden säh-
könsaannin sekä tukiasemien toimintaan. Myrskyn alussa muuntamoiden määrä
romahtaa hyvin nopeasti, jonka jälkeen vika-alueita saadaan eristettyä kunnes myrs-
kyn aiheuttamat uudet viat ovat niin laajoja, ettei niitä pystytä enää eristämään.
Sähköjen menetys johtaa suurilta osin tukiasemien siirtymisen akkukäytölle, jon-
ka jälkeen akkujen loppuessa palvelun keskeytykseen. Vuoden 2016 skenaariossa
Hannu-Tapani-myrskyn vaikutus olisi vielä erittäin suuri, kun jopa 40 prosenttia
tukiasemista olisi toimimattomia. Vuoden 2030 skenaariossa 65 prosentin maakaape-
lointiaste näkyy muuntamoiden, ja sitä kautta myös tukiasemien toiminnan selvänä
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Kuva 9: Suurhäiriön vaikutus sähkönjakelun ja tukiasemien toimintaan [24].

parantumisena. Tukiasemista on pahimmillaan toimimattomia enää alle 15 prosenttia,
ja myös korjausajat paranevat huomattavasti. Asukasmäärinä laskettuna myrskyn
vaikutukset ovat pienemmät, sillä suurin osa asukkaista on suuremmissa asutuskeskit-
tymissä säävarmojen muuntamoiden piirissä. Tulosten perusteella meneillään oleva
säävarman sähköverkon rakentaminen ei kuitenkaan ole vielä siinä pisteessä, että
myrskyn aiheuttama suurhäiriö ei voisi aiheuttaa laajoja ongelmia.

Teleoperaattoreiden laitetilojen varmennuksen taso pohjautuu viestintäviraston
määräykseen viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverk-
kojen synkronoinnista [33]. Siinä on määritelty viestintäverkkojen komponentteja
koskevat varmistusvaatimukset, jotka on luokiteltu komponenttien kriittisyyden mu-
kaan. Komponentit on luokiteltu palvelun tyypin, käyttäjämäärän ja maantieteellisen
kattavuuden mukaan viiteen tärkeysluokkaan. Ensimmäinen luokka on tärkein, ja
se sisältää komponentit, joiden kautta kulkee suurimmat liikennemäärät tai jotka
palvelevat yli 60 000 neliökilometrin aluetta. Tärkeysluokat on määritelty niiden
kriittisyyden mukaan alenevassa järjestyksessä luokkaan viisi asti, johon kuuluu
peruspeiton tukiasemat. Kaikille tärkeysluokille on määritelty vähimmäisvaatimukset
varateholähteen varmistusajasta sekä varavoimalaitoksen mitoituksesta.

Tehonsyötön varmistusvaatimukset on esitetty taulukossa 2. Kaikissa luokissa
tulee olla vähintään kolmen tunnin varateholähde, joka on yleisimmin toteutettu
akustolla. Niiden avulla tukiasemien toiminta on varmistettu lyhyiden sähkökatkojen
varalta, joita suurin osa häiriöistä aiheuttaa. Perusvarmistuksen lisäksi tehonsyöttö
on varmistettava varavoimalaitosten avulla pitempiä sähkönsyötön häiriöitä varten.
Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat verkon osat on varmennettava kiinteällä vara-
voimakoneella, jonka varmistuksena on N+1 varmistus, siirrettävä varavoimakone
liitäntämahdollisuuksineen tai vähintään kuuden tunnin varateholähde. Myös tärkeys-
luokan 2 komponentit on varmistettava kiinteällä varavoimakoneella, tai käytettävissä
olevalla siirrettävällä varavoimakoneella liitäntämahdollisuuksineen. Kolmannen, nel-
jännen ja viidennen tärkeysluokan komponenteille ei vaadita kiinteää tai siirrettävää
varavoimakonetta, mutta liitäntämahdollisuus siirrettävälle varavoimakoneelle pitää
olla.
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Taulukko 2: Yleisen viestintäverkon ja -palvelun komponentin tehonsyötön varmis-
tusvaatimukset. [33].

Viestintäviraston määräyksessä on myös asetettu tarkempia vaatimuksia vara-
voimalaitosten toiminnalle. Kiinteiden varavoimalaitosten tulee käynnistyä auto-
maattisesti sähkökatkoksesta, ja niille tulee varata polttoainetta vähintään viikon
tarpeeseen. Lisäksi ensimmäisen ja toisen luokan komponentteja palvelevat kiin-
teät varavoimalaitokset on koekäytettävä vähintään kuukausittain. Siirrettävälle
varavoimalle ei puolestaan ole määritelty tarkempia vaatimuksia polttoaineen tai
toimintakunnon testauksen suhteen.

Nykyisellä varautumisella suurhäiriössä useimmat puhelin- ja internet-yhteydet
toimivat kolmesta kuuteen tuntiin sähkökatkoksen alettua. Aiemmista suurhäiriöis-
tä saatujen kokemusten perusteella osa tukiasemista saattaa kuitenkin sammua jo
ennen kolmea tuntia riippuen akkujen iästä, kunnosta ja varaustilasta [24]. Tärkeim-
pään luokkaan kuuluvat komponentit voivat puolestaan toimia jopa viikkoja kiinteän
varavoiman ja polttoaineen turvin. Tämä mahdollistaa kriittisten tietoliikenneyhteyk-
sien käyttämisen pitkiä aikoja. Esimerkiksi viranomaisverkoissa käytetään pääosin
verkkotekniikkaa, joka kuuluu tärkeimpään luokkaan [31].



31

3.3.3 Terveydenhuolto

Terveydenhuolto on tänä päivänä hyvin riippuvainen katkeamattomasta sähkön-
saannista. Sairaaloissa on monia sähkölaitteita, joiden toimintahäiriöt voivat johtaa
pahimmillaan jopa ihmishenkien menetykseen. Tästä syystä on erityisen tärkeää,
että sairaaloissa on toteutettu sähkönsyöttö niin, että kriittiset toiminnot voidaan
pitää yllä laajojenkin sähkökatkojen aikana.

Terveydenhuollon varmennetun sähkönsyötön erityisvaatimuksia on esitetty stan-
dardissa SFS 6000-7-710, jonka tarkoituksena on varmistaa sekä potilaiden että
henkilökunnan turvallisuus. Siinä on määritelty vähimmäisvaatimukset varavoiman
hankinnoille terveydenhuollon yksiköissä, missä varavoimaa tarvitaan ja mitkä ovat
turvasyöttöjärjestelmien rakenteelliset vaatimukset. Standardissa leikkaussalit, teho-
osastot ja heräämöt määritellään lääkintätiloiksi, ja niissä on oltava varasähköjär-
jestelmä. Lisäksi vuodeosastoilla keskimäärin kolmasosa sähköverkosta on oltava
varmistetun sähkönsaannin piirissä. Sähköturvallisuusvaatimukset on porrastettu
lääkintätilojen kriittisyyden suhteen. Kriittisimmille laitteille varatehonlähteeseen
kytkeytymisaika saa olla enintään puoli sekuntia. Näihin kuuluvat leikkausvalaisimet
ja muut välttämättömät valaisimet. Toiseen ryhmään on määritelty sähkölaitteet, joi-
den kytkeytymisaika saa olla enintään 15 sekuntia. Näihin kuuluvat lääkintälaitteet,
joita käytetään kirurgisiin tai muihin elintärkeisiin toimintoihin, sekä anestesiakaa-
sujen poistolaitteet. Lisäksi tähän ryhmään kuuluu muun muassa hissit, palohäly-
tyslaitteet ja savunpoistojärjestelmät. Standardissa suositellaan myös taloteknisten
järjestelmien, jäähdytyslaitteiden ja akkujen varaajien kytkemistä turvasyöttöjärjes-
telmään, mutta niille ei ole erikseen määritelty kytkemisaikaa. Nopeaa käynnistymistä
tärkeämpää niissä on pitkä toiminta-aika, vähintään 24 tuntia. [31]

Käytännössä standardin noudattaminen sairaalassa takaa sen, että potilaiden hoi-
don kannalta kriittiset toiminnot jatkuvat katkeamatta sähkökatkon aikana. Sairaalan
varmennetuissa osissa kiireellinen hoito pystytään turvaamaan pitkiäkin aikoja, jonka
lisäksi varavoiman avulla myös ei-kriittiset toiminnot voidaan ajaa hallitusti alas. Va-
ravoiman toteutuksessa on kuitenkin suuria eroja terveydenhuollon sisällä, ja etenkin
perusterveydenhuollossa varautumisen taso vaihtelee [31]. Usein keskussairaaloissa
varavoima on standardissa määriteltyä enemmän, ja esimerkiksi leikkaussalien vara-
järjestelmät kytkeytyvät vaadittua nopeammin. Toisaalta esimerkiksi psykiatrisissa
sairaaloissa ei välttämättä ole lainkaan koneellista varavoimaa.

Varavoimajärjestelmän luotettavuuden takaamiseksi on suoritettava säännöllisiä
koekäyttöjä. Standardi määrittää varavoimajärjestelmille suoritettavaksi kuukausit-
taisen toimintakokeen, jonka lisäksi vuosittain on tehtävä laajempi kuormituskoe.
Nämä ovat kriittisiä kunnossapitotoimenpiteitä, sillä ilman säännöllistä koestusta
esimerkiksi kytkinlaitteet voivat jumiutua, jolloin varavoimajärjestelmä ei turvaa
sähkönsaantia sähkökatkotilanteessa. Lisäksi ilman laajempaa kuormituskoetta on
hankala määrittää, onko varavoiman mitoitus vaaditulla tasolla, ja ovatko kaikki
oikeat laitteet kytkettyinä varavoimaan.

Diplomityötä varten on haastattelujen avulla selvitetty eri sairaanhoitopiirien
edustajien näkemyksiä sairaaloiden varautumisen tilasta. Työtä varten on haastateltu
yhtä sähkönkäytön johtajaa sekä kahta sairaalainsinööriä kolmesta eri sairaanhoito-
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piiristä [34, 35, 36]. Haastateltujen mukaan sairaaloiden valmiudet sähkökatkojen
aikana toimimiseen ovat hyvällä tasolla. Yleisesti sairaaloiden nähtiin olevan hyvin
varautuneita sähkökatkoksiin, sillä ne ovat paikallisten sähkönjakeluyhtiöiden priori-
teeteissa korkealla, jonka lisäksi sairaaloiden omat varmennusjärjestelmät pystyvät
pitämään kriittiset kohteet sähköissä pitkiäkin aikoja. Varmennetun sähkönsyötön
kriittisimpänä komponenttina mainittiin UPS-laitteet, joiden huoltoa tai ylläpitoa ei
voi lykätä. Tyypillisesti suurissa sairaaloissa on käytössä varasyöttö sähkönkäyttö-
pisteessä, kriittiset komponentit on kahdennettu, ja varavoimakoneita on käytössä
N+1 periaatteella, jolloin yksittäisen varavoimakoneen vikaantuminen ei aiheuta
varasyötön katkeamista.

Varavoimakoneita testataan sairaalasta riippuen kuukausittain tai kahden viikon
välein manuaalisella käynnistyskokeella, jossa varmistetaan varavoimakoneen sauma-
ton toiminta häiriötilanteessa. Tämän lisäksi koko turvasyöttöjärjestelmä testataan
kerran vuodessa. Varavoimajärjestelmät ovat toiminnaltaan itsenäisiä kokonaisuuksia,
joten etäkäyttömahdollisuuksia 24/7 miehitetyssä kohteessa ei ole nähty tarpeen-
mukaisiksi. Sairaalainsinöörin näkemyksen mukaan varavoimakoneiden testausta ei
pidä missään nimessä tehdä etäkäytöllä [35]. Sairaalan sähköverkossa katkaisijoiden
käyttö etänä aiheuttaisi liian suuren kyberturvallisuusuhan, ja väärinkäytön riski
kasvaisi huomattavasti.

Yhdessä haastatellussa sairaalassa mainittiin huolenaiheena polttoaineen turvaa-
minen pidemmissä sähkökatkoissa. Sairaalan omat polttoainevarastot ehtyvät alle
vuorokaudessa, sillä sairaalan päivän sähköntarve vastaa täysperävaunurekallista
dieseliä. Pidempään katkoon on varauduttu olemassa olevin sopimuksin useiden
toimittajien kanssa, ja polttoainetta aletaan tilaamaan lisää jo, kun katkos kestää
yli tunnin eikä katkon kestosta ole tarkempaa tietoa. Sähkökatkon jatkuessa ky-
symykseen tulee, riittääkö tankkauskapasiteetti, sillä sairaalan lähialueilla on vain
yksittäinen tankkausasema. Toinen mainittu kriittinen häiriötilanne on televerkon
häiriöt. Kaikki tiedonkulku tällä hetkellä sairaalan sisällä nojautuu televerkkojen
toimintaan, eikä varayhteyksiä kahdensuuntaiseen tiedonvälitykseen ole.

Yhteenvetona sairaalat ovat keskitettyjä ympäristöjä, jonka vuoksi turvajärjestel-
miä pystytään ylläpitämään ja käyttämään tehokkaasti paikan päällä. Näin ollen
etäratkaisut esimerkiksi varavoimakoneiden hallintaan eivät tuo merkittävää hyötyä,
vaan pikemminkin lisäisivät tarpeettomasti tietoturvaan liittyviä riskejä. Nykyisel-
lään terveydenhuollon varautuminen sähkökatkoksiin on pääosin hyvällä tasolla,
ja kriittiset toimenpiteet pystytään turvaamaan sillä edellytyksellä, että turvasyöt-
töjärjestelmän kunnossapito pysyy ajan tasalla. Seuraavassa luvussa tarkastellaan
tarkemmin sähkölaitteiden kunnossapidon merkitystä käyttövarmuuden turvaamisen
kannalta.
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4 Sähköverkon kunnossapito
Tehokas kunnossapito on tärkeä osa sähköverkon toimitusvarmuuden ja sen kompo-
nenttien sekä niiden asennusten sähköturvallisuuden kannalta. Osaltaan sähköverkon
kunnossapitoa ohjaa lainsäädäntö määrittämällä tarkastusvälejä sekä vaatimalla
kunnossapito-ohjelman laatimista tietyille sähkölaitteistoille, kuten luvussa 2.2.2
on esitetty. Lainsäädännössä määritellyt tarkastukset on suoritettava annettujen
aikataulujen puitteissa. Suuri osa sähköverkon kunnossapitotöistä on kuitenkin luon-
teeltaan sellaisia, että niitä voidaan tarpeen vaatiessa lykätä pitkiäkin aikoja ilman
toimitusvarmuuden riskien merkittävää kasvua. Tässä luvussa esitellään yleisesti
kunnossapitotöiden jaottelu ja strategiat, sekä sähköverkon komponenttien kriitti-
syysluokittelu.

4.1 Kunnossapidon jaottelu ja strategiat
Sähköverkon kunnossapito voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan, ehkäisevään ja
korjaavaan kunnossapitoon. Ehkäisevään kunnossapitoon lasketaan kaikki toimenpi-
teet, jolla pyritään estämään komponentin vikaantuminen. Korjaava kunnossapito
puolestaan tapahtuu, kun komponentti tai järjestelmän osa on jo todettu vikaantu-
neeksi, ja se korjataan vastaamaan alkuperäistä käyttökuntoaan. Kunnossapitolajit
voidaan jakaa edelleen kuvan 10 mukaisesti.

Kuva 10: Kunnossapidon jaottelu [37].

Ehkäisevä kunnossapito tarkoittaa käytännössä komponenttien pitämistä käyttö-
kunnossa säännöllisten tarkastusten ja huoltojen avulla. Se voidaan edelleen jakaa
kuntoon perustuvaan tai jaksotettuun kunnossapitoon. Jaksotetussa kunnossapidossa
aikataulu on ennalta määrätty, eikä se perustu komponenttien kunnon valvontaan.
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Jaksotettuun kunnossapitoon kuuluu säännölliset toimenpiteet kuten öljynvaihdot
ja voitelu- ja puhdistustyöt. Strategian suurin haaste on sopivan ja taloudellisesti
edullisimman huoltovälin määritys. Jaksotettu kunnossapito on ollut perinteisesti
yleisessä käytössä useille sähköverkon komponenteille, ja useat standardeihin perus-
tuvat suositukset tukevat aikaan perustuvaa kunnossapitoa. Datan saatavuuden ja
käsittelyn helpottuessa on kuitenkin siirrytty entistä enemmän kuntoon perustuvaan
kunnossapitoon.

Kuntoon perustuvassa kunnossapidossa huollot pyritään ajoittamaan kunkin
komponentin kuntotiedon perusteella. Tämä vaatii komponentin kuntotietojen seu-
raamista erilaisten mittausten, tarkastusten ja monitoroinnin avulla. Kuntotietojen
seuranta voidaan toteuttaa ennalta määrätyn aikatauluun mukaan, tai sitä voidaan
tehdä jatkuvasti tai tarpeen mukaan. Kuntotietojen perusteella voidaan ennustaa
komponentin vikaantumisajankohtaa, jonka perusteella huoltojen ajoitusta voidaan
optimoida. Näin kuntoon perustuvalla kunnossapidolla voidaan saavuttaa säästöjä,
kun komponentteja ei tarvitse tarkistaa liian usein.

Korjaavassa kunnossapidossa ei tehdä toimenpiteitä ennen kuin komponentti on
todettu vikaantuneeksi. Jos vikaantunut komponentti aiheuttaa laajan sähkökatkon
tai turvallisuusriskin, on kyse välittömästä kunnossapidosta ja vika on korjattava
välittömästi vian havaitsemisen jälkeen. Yleisimmin tällaisia töitä ovat myrskyvau-
rioiden aiheuttamat viankorjaukset, jotka ovat usein ennakoimattomia eikä niitä voi
välttämättä estää ehkäisevällä kunnossapidolla. Toisaalta jos komponentin vikaantu-
minen ei aiheuta riskiä toiminnan jatkuvuudelle, voidaan kunnossapitotoimenpide
aikatauluttaa suoritettavaksi esimerkiksi seuraavassa huollossa. Yleisesti ottaen kor-
jaava kunnossapito on käyttökelpoinen strategia, kun vikojen merkitys toiminnalle on
pieni. Tärkeiden komponenttien kunnonhallinnassa se ei puolestaan ole käytännössä
tehokasta tai taloudellista.

Eri sähköverkon komponenteille tulee erikseen valita kunnossapitostrategia. Oi-
kea toimintatapa on ratkaistava kokonaiskustannusten perusteella tapauskohtaisesti.
Strategian määrityksessä tietylle komponentille voidaan käyttää luotettavuuspoh-
jaista kunnossapitoajattelua (RBM, reliability based maintenance) [38]. Kuvassa
11 on esitetty tyypillinen kunnossapitotoimenpiteiden jako komponentin kunnon
ja tärkeyden mukaan. Pystyakselilla on komponentin kunto, jossa korkea kuntoin-
deksi tarkoittaa huonoa ja matala indeksi hyvää kuntoa. Vaaka-akselilla on esitetty
komponentin tärkeys käyttövarmuuden näkökulmasta. Tärkeysindeksiltään suurten
komponenttien viat aiheuttavat laajoja vaikutuksia sähkönkäyttäjille. Käytännössä
tämä tarkoittaa korkeita korjauskustannuksia ja edelleen maine- ja asiakashaittoja.

Luonnollisesti vain vähän käyttövarmuuteen vaikuttavia komponentteja voidaan
huoltaa vain tarpeen vaatiessa, kun vian aiheuttama haitta on pienempi kuin eh-
käisevän kunnossapidon kustannukset. Käytännössä tällöin harjoitetaan korjaavaa
kunnossapitoa. Hieman enemmän käyttövarmuuteen vaikuttaville komponenteille
tehdään määräajoin tarkastuksia ja mittauksia, jolla varmistetaan että niiden kunto
ei heikkene tietämättä. Kunnonvalvontaan perustuen käyttövarmuuden kannalta
merkittäville komponenteille voidaan tehdä ennakkohuolto. Tärkeiden komponent-
tien lähestyessä käyttöikänsä loppua niille voidaan tehdä laaja perushuolto jolla
komponentin käyttöikää voidaan jatkaa, tai ne voidaan vaihtaa uusiin.
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Kuva 11: Luotettavuuteen perustuva kunnossapitostrategia. Muokattu lähteestä [38].

Kuntoindeksin määrittäminen eri verkon komponenteille on teknillistaloudellisesti
haastavaa, sillä usein komponenttien kunnon määritys perustuu fyysiseen kuntoon,
joka onnistuu vain silmämääräisellä tarkastuksella. Muutos kohti tietopohjaista
päätöksentekoa ja esineiden internetin laitteiden (internet of things, IoT) yleistymi-
nen kannustaa yrityksiä keräämään dataa tuotteista, joka mahdollistaa tarkemman
kunnonvalvonnan. Kuitenkin huolimatta datan saatavuuden ja sen hallintaan erikois-
tuneiden työkalujen yleistymisestä yrityksillä on vaikeuksia hyödyntää tietopohjaista
päätöksentekoa [39]. Tästä syystä tärkeysindeksin määrittäminen ohjaa suurelta osin
kunnossapitostrategian valintaa. Tietyn komponentin tärkeyden määrittämisen tuke-
na käytetään kriittisyysluokittelua, joka mahdollistaa toimenpiteiden kohdistamisen
tärkeimmille kohteille.

4.2 Kriittisyysluokittelu
Sähköverkon kunnossapidon suunnittelua ohjaavat reunaehdot turvallisuudesta, kus-
tannustehokkuudesta ja verkon käyttövarmuudesta. Kunnossapitostrategian valin-
nassa ja kunnossapito-ohjelmien laatimisessa verkon eri osille tulee huomioida näiden
tekijöiden kokonaisoptimointi. Tavoitteen saavuttamiseksi verkon komponenteille
tulee tehdä erikseen komponenttien kriittisyysluokittelu, jossa määritetään kom-
ponenteille vaadittu luotettavuustaso. Luokittelu voidaan toteuttaa eri tavalla eri
yrityksissä, ottaen huomioon toiminnan tavoitteet. Tyypillisesti käytetään kolmipor-
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taista kriittisyysluokittelua, joka on esitetty kuvassa 12. [40]

Kuva 12: Komponenttien kriittisyysluokittelu. Muokattu lähteestä [40].

Sähköverkon komponentit jaetaan yleisesti näihin kolmeen luokkaan niiden vi-
kaantumisen korjaus- ja seurauskustannusten sekä turvallisuusvaikutusten mukaan.
Lisäksi jaottelussa voidaan ottaa huomioon muita kriittisyystekijöitä, kuten vikaan-
tumisen todennäköisyys tai varaosien saatavuus. Ylimpään kriittisyysluokkaan 1
kuuluu toiminnan kannalta tärkeimmät komponentit. Niissä on tärkeää säilyttää
korkea käytettävyys, luotettavuus ja turvallisuus, jonka vuoksi pyritään jatkuvaan
kunnonvalvontaan. Sähköverkkojen kannalta tärkein yksittäinen komponentti on
sähköasemien päämuuntajat, joiden vikaantumista pyritään estämään määräaikais-
huolloilla ja tarkastuksilla. Kriittisten sähkönkäyttäjien osalta ensimmäisen luokan
komponentteja ovat esimerkiksi UPS-laitteet ja tärkeiden kohteiden varavoimakoneet.
Toiseen luokkaan kuuluvat hieman vähemmän kriittiset komponentit, joiden kun-
nossapito painottuu määräaikaiseen kunnossapitoon ja tarpeen mukaan tehtävään
jaksottaiseen kunnonvalvontaan. Kolmanteen luokkaan kuuluvien komponenttien
vikaantuminen ei aiheuta merkittäviä taloudellisia tai turvallisuusvaikutuksia, joten
ne voidaan saattaa vikaantuneeksi ja korjata tarpeen mukaan.

Komponenttien kriittisyysluokittelu auttaa saavuttamaan kustannussäästöjä oi-
kein kohdistetuilla kunnossapitotöillä ja parantaa komponenttien ja sitä kautta säh-
köverkon käytettävyyttä. Jos kunnossapitoon käytettävissä olevat resurssit uhkaavat
vähentyä, korostuu niiden tarkempi kohdistaminen. Poikkeusoloissa kriittisyysluo-
kittelua voidaankin käyttää hyväksi priorisoitaessa kunnossapitotöitä. Luokittelun
avulla nähdään, mitä toimenpiteitä voidaan lykätä vähäisellä riskillä, ja mitkä töistä
on tehtävä välittömästi. Seuraavassa luvussa kerrotaan, mitä riskejä poikkeustilan-
ne aiheuttaa sähkönjakelun toiminnalle, ja tutkitaan, miten sähkönkäyttö voidaan
turvata näiltä riskeiltä.
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5 Poikkeustilanne ja sen vaikutukset
Poikkeustilanne on laaja käsite, joka voi tarkoittaa mitä tahansa normaalista poik-
keavaa tilannetta. Yhteiskunnallisen tarkastelun kannalta poikkeustilanteena voidaan
pitää tilannetta, jossa merkittävään osaan kansalaisista kohdistuu jokin ulkopuolinen
uhka. Suomen valmiuslaissa poikkeusoloiksi on määritelty viisi tilannetta [41]:

1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyök-
käys ja sen välitön jälkitila;

2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnas-
tettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain
mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista;

3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen
vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle
välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat;

4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä

5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle
levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Tässä diplomityössä poikkeustilanteella tarkoitetaan kohdan viisi mukaisia poikkeuso-
loja, hyvin laajalle levinnyttä tartuntatautia eli pandemiaa. Viimeinen maailmanlaa-
juinen pandemia maailmassa ennen vuotta 2020 oli espanjantauti vuosina 1918–1920.
Tästä syystä vuonna 2020 puhjennut koronaviruspandemia oli täysin uudenlainen
tilanne modernissa yhteiskunnassa. Eri kriisitilanteisiin varautumisessa viranomaiset
painottavat harjoittelun tärkeyttä, pandemia on kuitenkin poikkeuksellinen tilanne,
jota varten ei voi käytännöllisesti harjoitella etukäteen, eikä tilanteeseen näin ollen
ole vakiintuneita toimintakaavoja.

Poikkeusoloissa viranomaisten tavalliset toimivaltuudet eivät välttämättä riitä, jol-
loin toimivaltuuksia voidaan laajentaa ottamalla käyttöön valmiuslaki. Valmiuslaissa
laajennetaan viranomaisten toimivaltuuksia, tarkoituksena suojata väestöä, turvata
sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja
ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.
Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Vakavan
pandemian aikana valmiuslaki antaa viranomaisille muun muassa oikeuksia rajoittaa
kansalaisten liikkumista väestön suojaamiseksi, ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaa-
van vakavan vaaran torjumiseksi. Sähkön käytön rajoittaminen valmiuslain nojalla on
mahdollista vain yllä olevan listauksen poikkeustilanteissa 1–3, pandemiatilanteessa
laki ei ota kantaa sähkönkäytön turvaamisen. [41]

Valmiuslain käyttöönotto Suomessa on hyvin poikkeuksellista. Sitä ei ole sovel-
lettu koskaan ennen vuotta 2020, ja vastaavanlainen laki on ollut käytössä viimeksi
toisen maailmansodan aikana. Suomen hallitus ilmoitti 17. maaliskuuta 2020 otta-
vansa valmiuslain käyttöön koronaviruspandemian vuoksi [42]. Valmiuslajin nojalla
asetettiin liikkumisrajoituksia, jonka mukaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä
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maakunnan alueella, ja muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla.
Liikkumisrajoitukset ovat yksi pandemian tunnuspiirteistä, ja niillä voi olla laajoja
vaikutuksia työvoiman liikkumiseen sekä globaaleihin toimitusketjuihin. Luvussa 5.1
tarkastellaan pandemian vaikutuksia sähkönkulutukseen ja -tuotantoon, jonka jälkeen
luvussa 5.2 keskitytään tarkastelemaan pandemian vaikutuksia sähkönjakelun eri toi-
mijoille, erityisesti selvittämään mitä riskejä se aiheuttaa sähkön toimitusvarmuudelle.
Luvussa 5.3 käydään läpi haastattelujen perusteella, miten koronaviruspandemia
on vaikuttanut sähkönjakelualan yrityksiin ja kriittisiin sähkönkäyttäjiin, sekä mitä
toimia niissä on tehty sähkönsaannin jatkuvuuden turvaamiseksi. Lopuksi luvussa
5.4 esitetään toimenpide-ehdotuksia sähkön kunnossapitotoiminnan varmistamiseksi.

5.1 Pandemian vaikutus sähkönkulutukseen ja -tuotantoon
Koronaviruspandemian vaikutukset sähkönkulutukseen ja -tuotantoon ovat olleet hy-
vin erilaisia eri puolella maailmaa. Yleisesti ottaen sähkönkulutus on vähentynyt, joka
on johtanut tuotannossa ylitarjontaan. Kulutuksen vähentyminen on kohdistunut
etenkin palveluihin ja teollisuuteen, kotitalouksien sähkönkäytön hieman noustessa.
Kulutuksen vähentyessä uusiutuvien tuotantomuotojen osuus sähköntuotannossa on
kasvanut, joka on korostanut hajautetun vaihtelevan tuotannon sähköverkolle aiheut-
tamia haasteita. Sähkömarkkinoilla tämä on näkynyt muun muassa negatiivisten
hintojen yleistymisenä monissa Euroopan maissa.

Euroopan Unionin jäsenmaissa lämpötilakorjattu sähkönkulutus väheni vuo-
den 2020 maalis-huhtikuussa noin 10 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna [43].
Maiden välillä on huomattavia eroja, Italiassa nähtiin suurin pudotus, jopa yli 20
prosenttia, kun taas Pohjoismaissa vaikutus jäi lähes huomaamattoman pienek-
si. Pandemian vaikutus sähkönkulutukseen näyttääkin korreloivan melko tarkasti
rajoitustoimenpiteiden tiukkuuden mukaan. Kuvassa 13 on esitetty alkuvuoden
2020 lämpötilakorjattu sähkönkulutuksen vuosimuutosprosentti Italiassa, Saksassa ja
Isossa-Britanniassa. Näissä maissa otettiin käyttöön eritasoisia rajoitustoimenpiteitä
kevään aikana. Italiassa julistettiin valtionlaajuinen sulku jo maaliskuun 9. päivä.
Iso-Britannian hallitus rajoitti kansalaisten liikkumista kaksi viikkoa myöhemmin,
maaliskuun 23. päivä. Saksassa kansalaisia puolestaan ei määrätty pysymään kotona,
mutta sielläkin julistettiin rajoituksia sosiaalisen etäisyyden säilyttämiseksi 22. päivä
maaliskuuta, kieltäen muun muassa yli kahden henkilön tapaamiset.

Kaikissa kolmessa maassa nähdään sähkönkulutuksessa selvä pudotus edellisvuo-
teen. Suurin pudotus nähdään jo maaliskuun alkupuolella Italiassa, jossa otettiin
ensimmäisenä käyttöön tiukimmat rajoitustoimenpiteet. Iso-Britanniassa ja Saksassa,
joissa rajoitustoimenpiteet otettiin käyttöön noin kaksi viikkoa Italiaa myöhemmin,
myös kulutuksen pudotus ajoittuu myöhempään ajankohtaan. Pudotusten suuruudet
näyttäisivät myös korreloivan rajoitustoimenpiteiden tiukkuuden kanssa, tiukempien
rajoitustoimien tehdessä suuremman negatiivisen vaikutuksen sähkön kysyntään.

Rajoitustoimenpiteitä helpotettiin Italiassa ja Saksassa huhtikuussa, jolloin säh-
könkulutus alkoi palautumaan lähemmäs vuoden 2019 tasoa. Iso-Britanniassa puo-
lestaan rajoituksia lievennettiin vasta toukokuussa, jolloin myös sähkönkulutus alkoi
elpymään. Kaikissa maissa kulutuksen nousu kevään pudotuksen jälkeen on ollut
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Kuva 13: Sähkön kysynnän vuosimuutosprosentti eri Euroopan maissa vuonna 2020.
Muokattu lähteestä [44].

melko hidasta, edellisvuoden tasolle on palattu elokuussa.
Sähkönkulutuksen lasku ei itsessään aiheuta uhkaa sähkön toimitusvarmuudelle,

niin kauan kun tuotantoa voidaan muokata vastaamaan kulutusta. Kokonaiskulutuk-
sen lasku kuitenkin vaikuttaa sähkön tuotantorakenteeseen niin, että uusiutuvien
osuus tuotannosta kasvaa, sillä niillä on käytännössä matalimmat tuotantokustan-
nukset. Monissa Euroopan maissa uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta
kiipesikin keväällä 2020 ennennäkemättömiin lukemiin sääolosuhteiden ollessa suotui-
sat. EU:ssa ja Isossa-Britanniassa uusiutuvien osuus sähköntuotannosta oli vuoden
2020 maalis-toukokuussa 45 prosenttia, joka on 6.9 prosenttia enemmän edellisvuo-
teen verrattuna [45]. Isossa-Britanniassa, jossa sähkön kysyntä putosi suurimmillaan
lähes 20 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, uusiutuvan tuotannon osuus ylsi enim-
millään jopa 60 prosenttiin sähköntuotannosta. Tilanne on aiheuttanut Britannian
kantaverkkoyhtiö National grid ESO:n mukaan ongelmia verkonhallinnassa. Yhtiön
mukaan yllättäen vähentynyt sähkön kysyntä voi aiheuttaa merkittävän riskin toimi-
tushäiriöiden lisääntymiselle. Tilanteeseen reagoimiseksi se laati aloitteen sähkömark-
kinaviranomaiselle, jonka mukaan sähköjärjestelmäoperaattori voi hätätilanteessa
ohjeistaa jakeluverkon haltijaa irrottamaan jakeluverkkoon liittyneitä tuotantolaitok-
sia verkosta [46]. Toimenpide olisi hyvin äärimmäinen, ja sitä käytettäisiin vain, jos
verkkoa ei saada muilla toimenpiteillä tasapainotettua. Jakeluverkkoihin on liitetty-
nä pääosin pienempiä uusiutuvaan energiaan perustuvia tuotantomuotoja, ja aloite
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onkin konkreettinen esimerkki vaihtelevan tuotannon lisääntymisen aiheuttamasta
huolesta verkon hallinnan kannalta.

Suomessa koronaviruspandemian vaikutukset sähkönkulutukseen ja -tuotantoon
olivat keväällä 2020 huomattavasti vähäisempiä kuin monissa muissa Euroopan mais-
sa. Kuvassa 14 on esitetty alkuvuoden 2020 lämpötilakorjattu sähkönkulutuksen
vuosimuutosprosentti Suomessa, jossa on eritelty teollisuuskulutus muusta kulutuk-
sesta. Katkoviivalla on esitetty Uudenmaan sulkemisen ajankohta. Kuvaajan data on
peräisin Energiateollisuus ry:n julkaisemasta sähkön kuukausitilastosta [47].

Kuva 14: Sähkön kysynnän vuosimuutosprosentti Suomessa vuonna 2020.

Kuvaajasta nähdään, että sähkön kysyntä on ollut selvästi edellisvuoden tasoa
alempana, lähes viisi prosenttia jo ennen koronaviruspandemian alkua. Pudotuksen
syynä on teollisuuskulutuksen väheneminen, joka kattaa noin puolet Suomen sähkön
kokonaiskysynnästä. Teollisuuden kulutus oli vuoden ensimmäisinä kuukausina
supistunut yli kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko maan tilastoja
tarkastellessa teollisuuskulutuksen suuren vaihtelun vuoksi pandemian merkitystä ei
voi lyhyellä aikavälillä nähdä. Alueelliset erot voivat kuitenkin olla suuria, ja etenkin
alueilla, joissa teollisuus on keskittynyt suhdanneherkille toimialoille lasku voi olla
merkittävä.

Myöskään muun kulutuksen osalta sähkönkäyttö ei ole kuukausitasolla merkittä-
västi vähentynyt koronaviruspandemian vaikutuksesta. Maalis–toukokuussa kulutus
on edellisvuoteen verrattuna supistunut, enimmillään hieman yli viisi prosenttia.
Muutos ei kuitenkaan ole niin merkittävä, että sitä voi suoraan pitää pandemian
aiheuttamana. Vaikka koko Suomen mittakaavassa muutos ei ole merkittävä, paikal-
lisesti vaikutukset on nähtävissä. Helsingin Energian Vihalaisen mukaan suurin vai-
kutus maaliskuussa oli palvelusektorin huomattava sähkönkäytön väheneminen [48].
Samaan aikaan viikoittainen kulutusprofiili muuttui Helsingissä, kun kotitalouksien
kulutuspiikit siirtyivät viikonlopulta arkeen.
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Yhteenvetona koronaviruspandemian vaikutus sähkönkäyttöön, ja sitä kautta
tuotantoon on ollut maltillinen. Vaikutukset ovat alueellisia, ja riippuvat pandemian
vakavuudesta. Selvä sähkön käytön supistuminen on nähtävissä maissa, joissa on
otettu käyttöön tiukkoja liikkumisrajoituksia. Kulutuksen äkillinen vähenemisen joh-
dosta useissa maissa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön osuus on kasvanut
odotettua nopeammin, jolloin sen aiheuttamista luvussa 2.1.3 mainituista haasteista
on jo saatu viitteitä. Iso-Britannian esimerkki kertoo, poikkeustilanne voi vahvis-
taa verkonhallintaan liittyviä ongelmia. Tästä syystä tulevaisuuden sähköverkon
suunnittelussa on syytä varautua myös harvinaisempiin äkillisen sähkönkulutuksen
muutoksiin.

5.2 Riskit sähkönjakelun toiminnalle
Kuten edellisessä luvussa todettiin, pandemian aiheuttavat mahdolliset äkilliset muu-
tokset sähkönkulutuksessa ja sitä kautta tuotantorakenteessa voivat aiheuttaa riskejä
järjestelmätasolla verkonhallinnan kannalta. Tämän lisäksi pandemian leviämisen
ehkäisemiseksi asetetut kansalliset rajoitustoimenpiteet aiheuttavat haasteita ihmis-
ten ja tavaroiden liikkuvuuteen sekä globaalisti että paikallisesti. Tämä aiheuttaa
potentiaalisesti ongelmia kriittisen työvoiman sekä komponenttien saatavuudessa.
Koronaviruspandemian suurimpia maailmanlaajuisia vaikutuksia on ollut etätöihin
siirtyminen käytännössä jokaisella sektorilla, jossa se on mahdollista. Myös sähkönja-
kelussa töitä voidaan suurelta osin toteuttaa etäkäytettävillä työkaluilla, mutta niiden
käyttöönottoon liittyy aina tietoturvariskejä, jotka on otettava erityisen vakavasti
toiminnan kriittisyyden vuoksi.

Kuva 15: Pandemian aiheuttamat riskit sähkönjakelun toiminnalle.

Kuvassa 15 on esitetty tiivistetysti pandemian aiheuttamat riskit sähkönjakelun
toiminnalle mukaillen Euroopan komission valmisteluasiakirjaa energiaturvallisuu-
den varmistamisesta poikkeustilanteessa [49]. Julkaisun tavoitteena on kartoittaa
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pandemiasta aiheutuvia riskejä, sekä jakaa käytäntöjä niiden hallitsemiseksi. Ly-
hyellä aikavälillä liikkumisrajoitukset aiheuttavat huolta kriittisen työvoiman sekä
sähkönjakelun kannalta kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuudesta.
Lisäksi erilaiset kyber- ja hybridiuhat saattavat lisääntyä, kun hyökkääjät yrittävät
hyödyntää etätyöskentelyyn siirtymisestä syntyviä tietoturva-aukkoja. Pidemmällä
aikavälillä jatkuvat liikkumisrajoitukset ja epävarmuudet liittyen pandemian kes-
toon voivat etenkin talviaikaan suuren sähkön kysynnän vuoksi aiheuttaa lisää
haasteita. Tilanteen jatkuessa riskejä voivat aiheuttaa muun muassa kunnossapidon
lykkäämisestä johtuvat ongelmat ja kriittisten toimitusketjujen luotettavuus. Pan-
demiatilanteessa muut odottamattomat tapahtumat, kuten laajat myrskyt voivat
entisestään uhata sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

5.2.1 Työvoiman liikkuvuus

Työvoimaresurssien rajallisuus on potentiaalisesti suurin riski sähkönjakelun turvaa-
miselle pandemian kaltaisessa poikkeustilanteessa. Työvoiman saatavuuden rajoitus-
ten syyt voivat olla välittömiä työntekijöiden sairastuessa, tai välillisiä työntekijöiden
joutuessa karanteeniin tai esimerkiksi hoitamaan lapsia tai muita perheenjäseniä.
Yhdysvaltalaisen sähköalan yhdistyksen EEI:n arvion mukaan pahimmassa tapauk-
sessa jopa 40 prosenttia sähköyhtiön työntekijöistä voi olla samaan aikaan estynyt
työskentelemään edellä mainituista syistä [50].

Sähkömarkkinalain pykälän kuusi mukaan verkonhaltijalla on vastuu pitää käytet-
tävissään riittävä henkilöstö, eikä poikkeustilanne tee tälle poikkeusta [6]. Henkilöstö
voi olla omaa tai sopimussuhteessa, ja verkonhaltijoiden kesken voidaan tehdä sopi-
muksia työvoiman lainaamisesta. Käytännössä työvoiman lainaamiseen turvaudutaan
vain laajemmissa sähköverkon häiriötilanteissa, joissa tarvitaan myrskyn jäljiltä no-
peasti henkilöstöä korjaamaan verkon vikoja. Tällöin voidaan myös jossain määrin
käyttää sähköalan ulkopuolista työvoimaa, esimerkiksi alueellisesti metsänhoidon am-
mattilaisia laajojen metsätuhojen selvittämisessä. Myös verkon vikojen raivaustöissä
voidaan käyttää ulkopuolista työvoimaa, jolloin sähköturvallisuuden noudattamiseksi
ryhmässä tulee olla aina vähintään yksi sähköalan ammattilainen. Poikkeustilan
aikana tulee huomioida, että edellä mainitut työvoimaresurssit ei ole välttämättä
käytettävissä samoin kuin normaalitilanteessa. Tästä syystä suurhäiriön kaltainen
tilanne pandemian aikana olisi vaikutuksiltaan potentiaalisesti erittäin tuhoisa, kun
häiriönkorjaukseen ei olisi saatavilla normaalisti käytössä olevaa työvoimaa. Myös
työvoiman liikkuminen maiden välillä vaikeutuu riippuen rajoitustoimenpiteiden
suuruudesta, jonka vuoksi ulkomaista erityisosaamista vaativia töitä voidaan joutua
lykkäämään.

Työvoiman liikkuminen maiden välillä on nykyaikana yleistä, ja etenkin Euroo-
pan Unionin (EU) sisällä vapaa liikkuvuus on mahdollistanut ulkomaisen työvoiman
käytön hyvin joustavasti. Useissa Euroopan maissa asetettiin alkukeväällä 2020
kansainvälisiä liikkumisrajoituksia, jotka estävät matkustamisen maasta toiseen.
Ensimmäisten joukossa sulkivat rajojaan muun muassa Tanska, Puola ja Tšekki
13. maaliskuuta, sekä Ranska, Saksa ja Espanja 16. maaliskuuta. Rajoitusten joh-
dosta muodostui huoli ammatillisen toiminnan jatkuvuudesta usealla alalla, jotka
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ovat riippuvaisia ulkomaisen työvoiman käytöstä. Euroopan Unioni reagoi nopeasti
julkaisemalla 30.3.2020 tiedonannon, jonka mukaan kriittisissä työtehtävissä työsken-
televien henkilöiden maahanpääsy tulisi varmistaa rajoitustoimenpiteistä huolimatta
[51]. Sähkönjakelun turvaamiseen liittyen tiedonannossa listataan henkilöt, jotka
työskentelevät kriittisten infrastruktuurien parissa, jonka lisäksi mainitaan tekniikan
erityisasiantuntijat, kuten energia-alan asiantuntijat, insinöörit ja sähkötekniikan
asiantuntijat. Myös Suomen työ- ja elinkeinoministeriö asetti 25.3.2020 ministeriöi-
den yhteisen virkamiestyöryhmän kartoittamaan välttämättömien alojen työntekijöi-
den maahantuloa koronaviruksen aikaisessa poikkeustilanteessa. Listaus julkaistiin
17.4.2020 ja siinä huoltovarmuuden kannalta kriittiseksi työtehtäviksi määritellään
sähkönjakelun osalta seuraavat tehtävät [52]:

• erityisasiantuntemusta vaativat asennus-, huolto- ja korjaustyöt (ml. vuosihuol-
lot ja laitehuollot)

• erityisasiantuntemusta vaativat koestus- ja koekäyttötyöt

• yllä mainittuihin liittyvät erityisasiantuntemusta vaativat valvonta- ja tarkas-
tustehtävät

Edellä mainittujen työtehtävien suorittamatta jättämisellä luvussa 2.2.2 määritelty-
jen sähköturvallisuusmääräysten mukaan olisi merkittäviä vaikutuksia sähkönjakelun
jatkuvuuden turvaamisen kannalta. Työvoiman liikkuvuus tulisi näin ollen pystyä var-
mistamaan jokaisessa tilanteessa. Vaikka EU ja Suomen hallitus reagoivat verrattain
nopeasti, rajoitustoimien alkamisesta meni useita viikkoja. Tämän vuoksi poikkeus-
tilanteisiin valmiussuunnitelmiin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Tilanteen
yllättävän luonteen vuoksi varsinkin pandemian alkuvaiheessa liikkuvuusrajoituk-
set voivat aiheuttaa ongelmia, kun ei ole täyttä selvyyttä, kuka pääsee liikkumaan
maasta toiseen.

Jos matkustaminen ei ole mahdollista, useita töitä varten voidaan myös konsultoi-
da ulkomaisia asiantuntijoita etäyhteyksien avulla. Diplomityötä varten haastatellun
sähköyhtiön edustajan mukaan sähkönjakeluyhtiöissä ulkomaista erityisosaamista
käytetään asiantuntijatöissä usein vain yksittäisissä tilanteissa [53]. Tällaisia tilantei-
ta ovat esimerkiksi automaatiojärjestelmiin liittyvät ongelmat, tai tiettyä laitetta
koskeva ongelma, johon teknistä tukea on saatavissa ainoastaan kyseiseltä laiteval-
mistajalta. Luvussa 5.3 kerrotaan tarkemmin haastattelujen tuloksista, ja miten
riippuvainen ala on ulkomaisen työvoiman käytöstä.

5.2.2 Rasitukset toimitusketjuille

Toimitusketju on systeemi, joka linkittää yhteen materiaalitoimittajat, tuotantolai-
tokset, jakelupalvelut sekä asiakkaat. Modernit toimitusketjut ovat maantieteellisesti
hajautettuja, globaaleja verkostoja, joissa raaka-ainetuotanto ja tuotteiden valmistus
ovat siirtyneet monilta osin kauas loppukäyttäjästä. Yhä suurempi osa tavaroista
ja palveluista tilataan toiselta puolelta maailmaa silloin kun niitä tarvitaan, ja yli-
määräistä komponenttien varastointia pyritään välttämään kustannussyistä. Tämä
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lisää häiriöiden riskiä, sillä pienetkin häiriöt yksittäisessä toimitusketjun solmu-
kohdassa voivat aiheuttaa ennalta-arvaamattomia ja kauaskantoisia vaikutuksia.
Koronaviruspandemia on aiheuttanut laajoja haasteita globaalien toimitusketjujen
luotettavuudelle. Toimitusketjujen hallintaan erikoistunut organisaatio Institute for
Supply Managementin teettämän kyselyn mukaan maaliskuun lopussa 2020 jopa
95 prosenttia alan toimijoista ilmoitti pandemian vaikuttaneen jollain tavalla toimi-
tusketjuihinsa [54]. Vaikutukset ovat näkyneet globaalisti toimitusten saatavuuden
vähenemisenä, toimitusaikojen pitenemisenä, ongelmina tavaroiden kuljettamisessa
sekä tuotantokapasiteetin laskuna. Pandemian puhjetessa joulukuussa 2019 suuri osa
vaikutuksista koski tuotantoa Kiinassa ja kiinalaisten komponenttien saatavuutta.
Vaikutukset levisivät hyvin nopeasti kaikkialle maailmaan pandemian mukana.

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kannalta kriittisiä komponentteja ovat muun
muassa lukuisat verkon automaatiossa käytettävät elektroniikkakomponentit sekä
sähköverkon kaapelit. Toimitusketjujen haavoittuvuutta Suomen sähkönjakelun toi-
minnan kannalta on selvitetty haastattelemalla suomalaista kaapelivalmistajaa ja
sähköverkon komponenttien toimittajaa. Haastatellun kaapelitoimittajan mukaan
kaapelituotanto Suomessa on käytännössä omavaraista [55]. Suomessa on kaksi suur-
ta valmistajaa, jotka valmistavat kaapeleita pienjännitteisistä suurjännitteisiin (110
kV asti), sekä yksi iso valmistaja, joka valmistaa 400 kV kaapeleita. Normaaliti-
lanteessa Suomessa käytetyistä sähköverkon kaapeleista tuodaan ulkomailta noin
10–20 prosenttia. Tilanteen vaatiessa Suomen valmistuskapasiteetti riittäisi kuitenkin
kattamaan koko Suomen sähköverkon tarpeet. Kaapeleiden johtimien valmistuksessa
käytetyt pääraaka-aineet, kuten kupari ja alumiini, tulevat pääosin Pohjoismaista.
Tällä hetkellä eniten raaka-aineita tuodaan Norjasta. Tuontia on myös muista maista,
joista suurin on Venäjä. Johtimien eristykseen käytetään erilaisia suojanauhoja ja
muoveja, joista suurin osa tuodaan ulkomailta. Käytännössä kaikissa näissä materiaa-
leissa on vaihtoehtoisia toimittajia ympäri maailman, joiden joukossa on myös useita
merkittäviä länsimaisia toimijoita. Myös kotimaisessa teollisuudessa valmistetaan
joitakin raaka-aineita, esimerkiksi eristeenä käytettäviä muoveja. Kriisitilanteessa
kotimaista tuotantoa on myös mahdollista muuttaa valmistamaan kriittisiä kompo-
nentteja. Suomessa sähköverkon kaapelien saatavuuden voidaan siis sanoa olevan
resilientti toimitusketjujen haasteille, sillä omavaraisuusaste on hyvä ja vaihtoehtoisia
toimittajia tuotannossa tarvittaville osille on useita ympäri maailman.

Sähköverkossa käytettävillä automaatiokomponenteilla tilanne on hyvin toisen-
lainen. Haastatellun komponenttitoimittajan mukaan [56] automaatiokomponentit
tuodaan Suomeen aina muista maista. Suurin osa komponenteista tuodaan Aasiasta,
pääosin Kiinasta. Myös Euroopan maista tuodaan jonkin verran komponentteja,
muun muassa kahdella suurella komponenttivalmistajalla on loppukokoonpanoa Eu-
roopassa. Käytännössä kuitenkin usein Euroopassa koottavissa komponenteissa on
sisällä Aasiassa esituotettuja komponentteja. Suomessa komponenttien varastointia
pyritään välttämään kustannussyistä. Tukkureilla on peruskomponentteja varastossa
yleisesti enintään kuukauden tarpeisiin. Komponenttien saatavuus on siis hyvin riip-
puvaista globaalien toimitusketjujen toiminnasta, komponenttisaatavuuden nojatessa
vahvasti Aasian, erityisesti Kiinan suuntaan. Haavoittuvimmaksi toimitusketjujen
ongelmille haastateltava mainitsee erikoiskomponentit, jotka ovat yhden toimitta-
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jan varassa. Tällaisia ovat esimerkiksi kompensointilaitteet ja tietyt erikoisemmat
koneistot. Samoin jos käytössä on valmistajan järjestelmä, johon sopii vain saman
valmistajan komponentit, voidaan olla riippuvaisia yhdestä toimittajasta.

Sähköyhtiöt voivat varautua mahdollisiin toimitusketjujen ongelmiin varastoi-
malla tärkeitä komponentteja. Varastointi aiheuttaa kuitenkin kuluja, jonka vuoksi
ylimääräistä varastointia pyritään välttämään. Tämän lisäksi ennen pandemian alkua
globaaleja toimitusketjuja on pidetty hyvin luotettavina, jonka vuoksi varastoinnin
tarve on ollut vähäinen. Useilla verkkoyhtiöillä on kuitenkin käytössään niin sanot-
tuja myrskyvarastoja, joihin he varastoivat kriittisiä komponentteja yleensä muu-
tamien kuukausien tarpeisiin. Myrskyvarastoja alettiin pitää vuoden 2005 Ruotsin
Gudrun myrskyjen jälkeen, ja ne toteutetaan yleensä yhteistyössä tukkureiden kanssa.
Varastointi antaa komponenttitoimittajille kuukaudesta muutamaan kuukauteen
aikaa reagoida toimitusketjujen ongelmiin, jonka aikana kriittiset huoltotoiminnot ja
kunnossapitovarmuus saadaan turvattua.

5.3 Pandemian vaikutukset sähkönjakeluun ja sähkönkäyt-
täjiin sekä toimet sähkönsaannin turvaamiseksi

Diplomityötä varten kartoitettiin sähkönjakeluyhtiöiden, kriittisten sähkönkäyttä-
jien sekä sähköalan palvelutoimittajien ja komponenttitoimittajien kokemuksia ko-
ronaviruspandemian vaikutuksista yritysten toimintaan. Haastattelut suoritettiin
noudattaen avoimen haastattelun kaavaa, jossa haastattelu etenee vapaamuotoisesti
kysymysten teemoja mukaillen. Haastatteluja varten oli muotoiltu haastattelurunko,
jonka pääteemoja olivat:

• Pandemian vaikutukset kunnossapitotoiminnan jatkuvuuteen

• Työvoiman saatavuus ja turvaaminen poikkeustilanteessa

• Palvelutoimitusten jatkuvuus pandemian aikana

• Digitaalisten työkalujen käyttö pandemian aikana

Tässä luvussa esitellään haastattelujen tulokset jaettuna sähkönjakelun ja kun-
nossapidon, komponentti- ja kaapelitoimittajien sekä kriittisten sähkönkäyttäjien
näkemyksiin.

5.3.1 Sähkönjakelu ja kunnossapito

Sähkönjakelun ja kunnossapidon osalta haastateltiin viittä asiantuntijaa neljästä eri
sähkönjakeluyhtiöstä sekä yhtä sähkönkäytön johtajaa kiinteistöjen kunnossapito-
palveluita tarjoavasta yrityksestä. Kaikkien haastateltujen sähkönjakeluyhtiöiden
mukaan koronaviruspandemian vaikutukset sähköverkon kunnossapitotoimintaan
olivat kevään ja kesän 2020 aikana vähäisiä. Ainoastaan yksi haastatelluista säh-
könjakeluyhtiöstä ilmoitti ennakoivien kunnossapitotoimenpiteiden lykkäyksistä tie-
toteknisten järjestelmien osalta [57]. Sähkölaitteistojen kunnossapitoa ja huoltoja
tarjoavan yrityksen näkemykset olivat hyvin samanlaiset. Kevään ja kesän aikana
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kunnossapitotoimintaa on voitu jatkaa normaalisti yhtä poikkeusta lukuun ottamat-
ta, kun normaalisti tehtävien muuntamohuoltojen aikana ei voitu tehdä keskeytyksiä,
jolloin huoltoa jouduttiin lykkäämään [58]. Suurimpana ongelmana sähkölaitteistojen
kunnossapitoa tarjoavan yrityksen sähkönkäytön johtaja näkee mahdolliset liikku-
misrajoitukset kiinteistöissä, jolloin kunnossapitoa tai kuvauksia ei pääse tekemään.
Kuitenkin kevään osalta pandemian vaikutukset on nähty jopa positiivisina, kun
toimistoihin pääsy on yleisesti ottaen helpottunut ihmisten ollessa etätöissä.

Pandemiaan varautuminen on osa sähkönjakeluyhtiöiden yleistä varautumissuun-
nitelmaa, joka on määritelty tehtäväksi sähkömarkkinalain pykälässä 28 [6]. Haastatel-
tujen mukaan yleisesti ottaen yritysten varautumissuunnitelmien on koettu toimivan
tehokkaasti koronaviruspandemian aikana. Ne pitävät sisällään toimintaohjeet muun
muassa töiden priorisointia varten, sekä kriittisten toimintojen määrittelyt. Osassa yh-
tiöistä näitä suunnitelmia on päivitetty kevään aikana pandemiatilanteen kehittyessä.
Eräs sähkönjakeluyhtiö nosti varotoimenpiteiden ajoituksen seikaksi, johon tullaan
erityisesti kiinnittämään huomiota ja tarkentamaan suunnitelmassa. Toimitusvar-
muuden varmistamiseksi pandemian alkuvaiheessa toimittiin hyvin etupainotteisesti
implementoimalla varotoimenpiteitä jo hyvissä ajoin ennen hallituksen linjauksia. Ke-
vään kokemusten perusteella ajoitusta eri toimenpiteille voidaan edelleen optimoida,
jolloin tilanteeseen pystytään mitoittamaan toimenpiteet kustannustehokkaasti.

Työvoiman saatavuuteen liittyvien epävarmuuksien takia varotoimenpiteenä useis-
sa yrityksissä henkilöstöä on tehostetusti koulutettu uusiin työtehtäviin. Näin hen-
kilöstöä voi kierrättää tarpeen vaatiessa yrityksen sisällä, jotta kriittisten töiden
tekeminen pystytään varmistamaan. Lisäksi tilanteessa on korostunut materiaa-
listen valmiuksien tärkeys, ja osa haastatelluista yrityksistä on tilanteen edetessä
uudelleenarvioinut tärkeimpien komponenttien ja materiaalien varastoinnin tarvetta.
Kuitenkaan haastattelujen tekohetkellä yksikään yhtiöistä ei maininnut lisänneen
komponenttien varastointia pandemian takia.

Myös palvelutoimittajat, joilla ei normaalitilanteissa ole laajoja varautumissuun-
nitelmia, ovat tehneet nopealla aikataululla suunnitelmia mahdollisten sairastumisten
varalle. Esimerkkinä kiinteistöjen kunnossapitoon erikoistunut yritys mainitsee työn-
tekijöiden jakamisen ryhmiin, jotka eivät ole keskenään tekemisissä, jotta mahdolliset
altistumistilanteet voidaan minimoida. Lisäksi sähkönkäytön johtajille on nimetty va-
rahenkilö jokaiseen kohteeseen. Käytön johtajan rooli on poikkeuksellisen kriittinen,
sillä hän vastaa sähkötöiden turvallisuudesta ja sähköturvallisuuslain noudattamisesta
niin kuin luvussa 2.2.2 on esitetty.

Yleisesti ottaen tiedonkulku haastatelluissa yrityksissä on koettu olevan hyvällä
tasolla. Omat valmiudet toimia uudessa tilanteessa ovat olleet riittäviä, ja viranomais-
ohjeistusta on pidetty toimivana sekä tiedotusta riittävänä. Tehokas tiedonkulku
korostuu palvelutoimitusten jatkuvuuden seurannassa, jonka useat yhtiöt mainitsevat
tärkeäksi prioriteetiksi pandemian aikana. Useissa yhtiöissä seurantaa on tehos-
tettu pandemian alkuvaiheessa, esimerkiksi viikoittaisella selvityksellä palveluiden
saatavuudesta. Yksi sähkönjakeluyhtiö mainitsi, että palvelutoimitusten jatkuvuus
on varmistettu jo osana normaalia sopimusympäristöä [59]. Solmituissa palveluso-
pimuksissa on otettu huomioon erilaiset suurhäiriö- ja poikkeustilanteet, ja myös
pandemiasuunnitelma on osa jokaista sopimusta. Sopimuksessa on määritelty tietty
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varautumisen taso, joka vaaditaan kaikilta sopimuskumppaneilta.
Diplomityötä varten haastatelluilta sähkönjakeluyhtiöiltä kysyttiin myös yleisesti

alan riippuvuudesta ulkomaiseen työvoimaan. Haastateltujen mukaan ulkomaisen
työvoiman käyttö jakeluverkkohankkeissa on varsin vähäistä. Yhden yrityksen edus-
tajan mukaan ulkomaiseen tukeen on turvauduttu Suomessa viimeksi vuoden 2011
myrskyjen jälkeen, ja hän pitää erittäin epätodennäköisenä että nykyisillä kaape-
lointiasteilla tällainen tilanne toistuisi [53]. Haastatelluista yrityksistä ainoastaan
yksi ilmoitti ongelmista pandemian alkuvaiheessa, kun ulkomailta tulevan henkilös-
tön pääsy Suomeen viivästyi [60]. Tämä aiheutti hetkellisesti pulaa johtoalueiden
raivausten työntekijöistä, joskaan tilanne ei kestänyt muutamia viikkoja kauempaa.
Asiantuntijatöissä usein vain yksittäisissä tilanteissa konsultoidaan ulkomaista eri-
tyisosaamista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi automaatiojärjestelmiin liittyvät
ongelmat, tai tiettyä laitetta koskeva ongelma, johon teknistä tukea on saatavissa
ainoastaan kyseiseltä laitevalmistajalta. Haastatellut yritykset eivät ole kokeneet tätä
ongelmaksi, sillä tällaiset työt on saatu hoidettua etäyhteyksillä. Muun muassa lait-
teistojen vastaanotot ulkomaisilla tehtailla, jotka normaalisti vaativat paikallaoloa,
on onnistuttu suorittamaan ainoastaan etäyhteyksiä käyttäen.

Digitaalisten työkalujen käytöstä haastatelluilla yrityksillä pandemian aikana
on pääosin positiivisia kokemuksia. Kaikki yritykset mainitsevat kommunikoinnin
etäyhteyksillä kasvaneen huomattavasti kevään ja kesän aikana. Etäyhteyksillä työs-
kentely on koettu tehokkaaksi, ja sen uskotaan jatkuvan huomattavissa määrin myös
pandemian hellittäessä. Yksikään haastatelluista yrityksistä ei maininnut ottaneensa
käyttöön etäkommunikaation lisäksi muita digitaalisia työkaluja vastauksena pande-
mian aiheuttamiin ongelmiin. Yksi yritys mainitsi kuitenkin ottaneensa hiljattain
työmaavalvonnassa käyttöön kannettavia kameroita, jotka mahdollistavat liikkuvan
kuvan lähettämisen toimistolle paikalla olevan henkilöstön toimesta. Ratkaisu osoit-
tautunut erityisen käyttökelpoiseksi pandemian aikana, sillä se on mahdollistanut
kohteissa liikkuvien henkilöjen määrän vähentämisen. Muita mainittuja ratkaisuja
on virtuaalitodellisuuteen pohjautuvat ratkaisut kunnossapitotöissä, joihin liittyviä
kehitysprojekteja on yrityksissä seurattu.

Yleisellä tasolla haastatellut yritykset näkevät sähkönjakelun olevan hyvin resi-
lientti ala pandemian vaikutuksille. Ensinnäkin suuri osa sähköverkkotöistä tapahtuu
ulkotiloissa, jolloin suojaetäisyydet on helppo toteuttaa. Täten työn luonteen puoles-
ta palveluntarjoajien toimintakenttä on osaltaan turvattu. Toiseksi sähkönjakeluala
itsessään on hyvin hajautettu maantieteellisesti ympäri Suomea, jonka lisäksi yri-
tysten sisällä työntekijät voidaan hajauttaa siirtämällä osa etätöihin. Näin ollen
todennäköisyys, että merkittävä osa työvoimasta sairastuu samanaikaisesti on erit-
täin pieni. Lopuksi toimintakyky voidaan säilyttää pitkäänkin vaikka merkittävä
osa työntekijöistä sairastuu ajamalla alas ei-kriittisiä toimintoja, jolloin näkyvät
vaikutukset ovat lähinnä uusien projektien hidastuminen.

5.3.2 Komponentti- ja kaapelitoimittajat

Komponenttien- ja kaapeleiden saatavuutta poikkeustilanteessa selvitettiin haastat-
telemalla kahta asiantuntijaa kaapeleita tuottavassa yrityksessä sekä sähköverkon
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komponentteja toimittavan yrityksen asiantuntijaa. Haastateltujen mukaan korona-
viruspandemia on aiheuttanut toiminnalle haasteita kevään ja kesän aikana, mutta
toimitusvarmuus on onnistuttu pitämään hyvällä tasolla. Suurimmat haasteet kaape-
lituotannossa liittyvät työvoiman saatavuuteen, kun taas komponenttien toimituksen
osalta toimitusketjujen luotettavuus on suurin riskitekijä.

Haastatellun komponenttitoimittajan mukaan koronaviruspandemian vaikutukset
yrityksen toimintaan ovat olleen hyvin rajallisia [56]. Komponenttien saatavuus on
pysynyt hyvällä tasolla, joskin rahdin liikkuvuus on aiheuttanut joitakin ongelmia.
Toimitusten jatkuvuus on saatu varmistettua yhdistelemällä ja uudelleen reitittä-
mällä tilauksia, käyttämällä muun muassa erillisiä junakuljetuksia ja laivareittejä.
Kysyntä on saatu tyydytettyä lähes normaalisti, joitakin viivästyksiä lukuun ottamat-
ta. Yleiseen varautumiseen kuuluu, että osto-osastolla on käytännössä aina useampi
kuin yksi toimittaja komponenttia kohden. Muita mainittuja keinoja toimitusten var-
mistamiseksi ovat muun muassa vanhojen toimittajien aktivointi sekä pikamuottien
valmistus valukappaleille. Haastateltu mainitsee, että pandemian johdosta pohdinto-
ja varmuusvarastojen uudistamisesta on alettu käymään eri tahoilla, mutta ainakaan
vielä haastattelun tekohetkellä se ei ole johtanut käytännön toimiin.

Komponentteja toimittavassa yrityksessä pandemia on aiheuttanut haasteita myös
koulutusten järjestämiselle. Useita käytännön harjoitteita on jouduttu lykkäämään,
sillä ne edellyttävät pääsääntöisesti kokoontumista suurissa ryhmissä. Ratkaisuna
tilanteeseen on kehitetty räätälöityjä koulutuksia, joissa koulutus tapahtuu asiakkaan
kohteessa. Tällaisella toteutuksella on pieni kattavuus ja suuret kustannukset, mutta
kriittisten toimenpiteiden tekeminen saadaan varmistettua.

Haastatellun kaapelitoimittajan mukaan koronaviruspandemian vaikutukset toi-
mitusketjuihin ovat olleet hyvin vähäisiä [55], kevään aikana on ollut ainoastaan
yksittäisiä ongelmia, jotka eivät ole vaikuttaneet tuotantoon. Erityistä huolta kaa-
pelituotannossa keväällä herätti kaapeleiden suojanauhoitusten saatavuus. Erään
eurooppalaisen toimittajan kyky jatkaa toimituksia vaarantui maan tiukkojen rajoi-
tusten takia. Kyseisessä maassa tuotanto kuitenkin katsottiin yhteiskunnan kannalta
kriittiseksi toiminnaksi, joten se pidettiin poikkeusluvalla käynnissä.

Haastateltujen mukaan kaapelituotanto ei ole riippuvaista ulkomaisesta työ-
voimasta, joten kansainväliset liikkuvuuden rajoitukset eivät vaikuta tuotantoon.
Tuotanto on kuitenkin hyvin haavoittuvaisena työvoiman äkilliselle vähenemiselle,
sillä korvaavia työntekijöitä on vaikea saada lyhyellä aikajänteellä. Tuotannossa on
tiukat vaatimukset laadulle, ja operaattorien täytyy suorittaa useamman kuukau-
den koulutusjakso ennen itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen saanutta työvoimaa
on käytännössä vain kilpailevilla yrityksillä. Näin ollen uuden työvoiman vajeen
paikkaaminen veisi kuukausia.

Suurin koronaviruspandemian aiheuttama haaste kaapelituotannossa kevään ai-
kana olikin laajemmat sairauspoissaolot. Ennakoitu varovaisuus, eli kun ihmisiä ke-
hotettiin jäämään tavallisella flunssallakin pois töistä, aiheutti tarvetta ylimääräisille
työvoimajärjestelyille. Sairastumisiin tuotannossa varauduttiin keväällä tehostetusti
kouluttamalla työntekijöitä ristiin, joka mahdollistaa työvoiman siirtämisen jous-
tavasti eri tehtäviin ja paikkoihin. Näin tuotanto onnistuttiin pitämään kevään ja
kesän ajan normaalisti käynnissä.
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Molemmissa haastatelluissa yrityksissä digitaalisten työkalujen käyttö pande-
mian aikana on osoittautunut hyvin tehokkaaksi ja toimivaksi. Poikkeustilanteessa
suuri muutos onkin ollut etäyhteyksillä tapahtuvan kommunikaation lisääntyminen.
Laajempien etäratkaisujen käyttöönottoa yrityksissä ei ole nähty, sillä esimerkiksi
kaapelituotannon töitä ei voida haastateltujen mukaan suorittaa etänä. Kompo-
nenttitoimituksessa uutena ratkaisuna mainittiin virtuaalilasien käyttö ulkomaisten
asiakkaiden kanssa tehtävissä vastaanottotarkastuksissa, joka mahdollistaa matkus-
tamisen välttämisen paikan päälle.

5.3.3 Kriittiset sähkönkäyttäjät

Kriittisten sähkönkäyttäjien kokemuksia poikkeustilanteessa selvitettiin haastatte-
lemalla luvussa 3.3 määriteltyjen vesihuollon, tele- ja tietoliikenteen sekä tervey-
denhuollon edustajia. Diplomityötä varten haastateltiin yhtä vesihuollon edustajaa,
yhden teleoperaattorin edustajaa sekä yhtä sähkönkäytön johtajaa ja kahta sairaa-
lainsinööriä kolmesta eri sairaanhoitopiiristä. Yleisesti ottaen pandemian toteutuneet
vaikutukset sähkönkäyttäjiin nähtiin lievinä, mutta haasteisiin varautumista pidettiin
tärkeänä.

Koronaviruspandemian vaikutukset vesihuoltoon ovat olleet melko vähäisiä. Haas-
tatellun mukaan pandemian aiheuttamat riskit eivät ole kevään ja kesän 2020 aikana
realisoituneet, vaan toiminta on jatkunut normaalina. Vesihuollon toiminnan kannal-
ta työvoiman saatavuus nähdään suurimpana pandemian aiheuttamana haasteena,
jonka vuoksi kevään aikana tehtiin erilaisia toimenpiteitä laajempien sairastumisten
varalle. Näitä ovat muun muassa erilaiset työjärjestelyt, henkilöstön siirtäminen
mahdollisuuksien mukaan etätöihin sekä läsnäoloa vaativissa töissä henkilöstön jako
pienempiin ryhmiin, jotka eivät kohtaa toisiaan. Pienemmillä laitoksilla, joissa jo
pieni määrä sairastuneita voi merkitä suurta osaa työvoimasta, varahenkilökuntaa
on jaettu naapurilaitosten kesken, ja kriittisiin työtehtäviin on pyritty kouluttamaan
työntekijöitä sekä kuntaorganisaation tasolla että laitoksen kesken. Myös materiaali-
toimituksissa havaittiin joitakin viiveitä, mutta viivästyksillä ei ole ollut vaikutusta
kriittisten toimintojen kannalta. [30]

Teleoperaattorin näkökulmasta koronaviruspandemian suurin vaikutus keväällä
ja kesällä 2020 oli dataliikenteen kasvu, jonka myötä laitetilojen toimivuus joutui
käytännön testiin [61]. Laitetilojen kunnossapitoon pandemialla ei ole ollut käytän-
nössä vaikutusta, vaan viankorjaukset ja huollot on onnistuttu tekemään normaaliin
tapaan. Haastateltava mainitsee kuitenkin, että joitakin uusia projekteja on lykätty,
sillä kriittistä henkilöstöä ei haluta tuoda samaan tilaan. Suurimpana pandemia-ajan
haasteena mainittiin viranomaisten suositusten tulkitseminen. Suositukset on koettu
monilta osin suurpiirteisiksi, eikä selkeitä toimintaohjeita ole annettu.

Sairastumisiin on varauduttu myös teleoperaattorin toimesta jakamalla henkilös-
töä niin, että kriittiset henkilöt eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Lisäksi tiettyjä
ihmisiä on pyritty varaamaan tiettyihin työtehtäviin, jolloin kontakteja pystytään
vähentämään. Haastatellun mukaan työvoiman liikkuvuus kansainvälisten rajojen
yli on hyvin vähäistä, joten liikkumisrajoitukset eivät ole vaikuttaneet yrityksen
toimintaan.
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Materiaalien saatavuudessa on ollut huolta tiettyjen komponenttien toimituksista,
joista suuri osa tulee Aasiasta. Monet laitetiloissa käytettävistä laitteista koostuvat
useista komponenteista, joten tietyissä töissä ollaan riippuvaisia useasta toimittajasta
samanaikaisesti. Yrityksessä onnistuttiin kuitenkin keväällä turvaamaan kompo-
nenttien saatavuus erilaisin varautumistoimenpitein. Toimitusketjujen ongelmiin
varauduttiin muun muassa etsimällä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa normaalisti
tietyllä komponentilla tehtävät työt, sekä reitittämällä kriittisten komponenttien
tilauksia uudestaan. Haastatellun mukaan poikkeustilanne on aiheuttanut tarpeen
arvioida uudelleen toimitusketjujen toimitusvarmuuden tilaa. Hän mainitsee, että
materiaalien varastointiohjeet tullaan uudelleenarvioimaan sekä tarpeen vaatiessa
päivittämään.

Kevään 2020 aikana koronaviruspandemian vaikutukset haastateltujen sairaaloi-
den normaaliin toimintaan ovat olleet hyvin vähäisiä. Sairaaloissa sähkölaitteiden
määräaikaishuollot on kyetty tekemään normaalisti. Yhdessä haastattelussa sairaalas-
sa joitakin osastoilla tehtäviä töitä, kuten paloilmoittimien määräaikaistarkastuksia,
on lykätty tartuntariskin minimoimiseksi. Huoltojen lykkäämispäätöksien kysymyk-
sissä riskien arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti. Osa osastolla tehtävistä töistä
on kriittisiä, eikä niitä ole mahdollista lykätä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi vä-
littömät viankorjaukset, joista voi aiheutua sähköturvallisuusriski, hissien ylläpito,
sekä valaistushuolto. Kriittisten laitteiden huollot tehdään normaalissa aikataulussa
erityisjärjestelyin. [34, 35, 36]

Haastatellut sairaaloiden edustajat eivät näe pandemiaa kovinkaan suurena riski-
nä sairaalan sähkönsaannille lyhyellä aikavälillä, sillä komponenttien huoltovälit ovat
pääosin pitkiä, ja monia huoltoja voi lykätä huoletta jopa puoli vuotta. Myöskään
työvoimapulaa ei pidetä riskinä, sillä oman työvoiman sairastuessa suurilta yhtiö-
kumppaneilta voidaan tilata työt tuntiurakkoina. Tilannetta jossa tuntityöläisiä ei
ole saatavilla ei ole otettu varautumisessa huomioon. Pandemian pitkittyessä, jos
huoltoja ei päästä normaalisti tekemään, riskit komponenttien toimintavarmuuden
heikkenemiselle kasvaisivat. Toiminta-aikaa ei kuitenkaan voi luotettavasti ennustaa,
jonka vuoksi riskienhallinta sairaaloissa on toteutettu käytännössä kahdentamalla
kriittiset järjestelmät.

5.4 Toimenpide-ehdotukset sähköverkon kunnossapidon toi-
minnan varmistamiseksi

Kuten edellisen luvun haastatteluista käy ilmi, koronaviruspandemia on vaikuttanut
sähkönjakelualaan ja kriittisiin sähkönkäyttäjiin hyvin vaihtelevasti. Haastateltujen
yritysten mukaan pandemian vaikutukset eivät ole aiheuttaneet välitöntä uhkaa
sähkönsaannin toimitusvarmuudelle. Eri tahoilla on kuitenkin tunnistettu useita
riskejä, jotka voivat pahimmassa tilanteessa aiheuttaa vakaviakin ongelmia yritysten
toiminnalle, sekä uhata sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Näihin riskeihin on varau-
duttu eritasoisilla toimenpiteillä eri yrityksissä. Tässä luvussa pyritään esittämään
tunnistettujen riskien perusteella tehtyjä toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla säh-
könjakelualan yritykset ja kriittiset sähkönkäyttäjät voivat turvata oman toimintansa
jatkuvuuden pandemiatilanteessa.
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Kuvassa 16 on esitetty suositellut toimenpide-ehdotukset sähkönjakelun jatkuvuu-
den ja kriittisten sähkönkäyttäjien sähkönsaannin turvaamiseksi poikkeustilanteessa.
Toimenpide-ehdotukset on jaettu pandemiavaiheessa välittömästi tehtäviin toimenpi-
teisiin, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiä, ja pandemian jälkeisessä
vaiheessa kokemusten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin, joiden avulla voidaan va-
rautua tuleviin pandemian kaltaisiin poikkeustilanteisiin. Toimenpide-ehdotukset on
kuvattu yleisellä tasolla, tarkoituksena luoda viitekehys, joka palvelee useita toimijoi-
ta. Koska pandemian aiheuttamat riskit eri toimijoille ovat erityyppisiä, myös esitetyt
toimenpide-ehdotukset on syytä käsitellä eri laajuudella eri yrityksissä riippuen riskin
kriittisyydestä.

Kuva 16: Toimenpide-ehdotukset sähkönjakelun turvaamiseksi poikkeustilanteessa.
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Ensimmäinen luonnollinen askel pandemian alkuvaiheessa on varautumissuun-
nitelmien käyttöönotto. Sähkönjakeluyhtiöiden osalta tämä tarkoittaa sähkötur-
vallisuuslaissa määriteltyä varautumissuunnitelmaa, kuten mainittu luvussa 5.3.1.
Sähkönjakeluyhtiöiden lisäksi myös palvelutoimittajien sekä kriittisten sähkönkäyttä-
jien olisi syytä luoda omat suunnitelmat, jossa määritellään kriittiset toiminnot ja
töiden priorisointi mahdollisten sairastumisten varalta, ellei sellaista ole jo olemassa.
Varautumissuunnitelma luo pohjan toiminnalle poikkeustilanteessa, jossa yhteisten
linjausten noudattaminen korostuu. Heti pandemian alkuvaiheessa suunnitelmat
on syytä arvioida, ja päivittää tilanteessa vallitsevien olosuhteiden mukaan. Koska
pandemian kehitystä ei voi ennustaa, täytyy varautumissuunnitelmien olla joustavia
niin, että niitä voi päivittää nopealla aikataululla tilanteen kehittyessä.

Varautumissuunnitelmien käyttöönoton lisäksi poikkeustilanteen tuomiin haas-
teisiin on suositeltavaa reagoida mahdollisimman nopeasti tekemällä toimenpiteitä
yrityksen toiminnan kriittisten osien turvaamiseksi. Pandemian kaltaisessa tilanteessa
ensimmäinen ja tärkein asia on työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen. Työn
luonteesta riippuen tämä voi tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön jakamista ryhmiin,
jotka eivät kohtaa toisiaan. Näin ollen jos yksi ryhmä altistuu tartunnalle, se voidaan
eristää ja muut ryhmät voivat jatkaa työskentelyä normaalisti. Lisäksi on otetta-
va huomioon mahdollisesti riskiryhmiin kuuluvat työntekijät, jotta heitä voidaan
suojata paremmin mahdollisen tartunnan varalta. Etätyöskentelyyn siirtyminen on
käytännössä tehokas tapa vähentää tartuntojen riskiä, jonka vuoksi se on suositelta-
vaa mahdollisuuksien mukaan. Etätyöskentelyn mahdollistavat digitaaliset työkalut,
kuten pikaviesti-, telekommunikaatio ja ryhmätyövälineet ovat olleet yleisesti käytös-
sä jo ennen pandemiaa. Poikkeustilanteessa niiden käyttö kuitenkin yleistyy hyvin
nopeasti, jolloin on syytä kiinnittää huomiota myös henkilökunnan kouluttamiseksi
niiden käyttöä varten. Lisäksi jos yrityksessä otetaan käyttöön uusia etätyökaluja,
niiden valinnassa on syytä kiinnittää huomiota tietoturvallisuuden tasoon, etenkin
jos yrityksessä käsitellään tietoturvaluokiteltua materiaalia.

Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi poikkeustilanteessa suositellaan käy-
tössä olevien henkilöresurssien kartoittamista. Jo poikkeustilanteen alkuvaiheessa
on syytä tunnistaa kriittiset työtehtävät, ja niitä hoitavat henkilöt. On erityisen
tärkeää tunnistaa toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiset henkilöt, joita ovat
esimerkiksi sähkönkäytön johtajat. Heille on syytä nimetä varahenkilöt tilanteita
varten, joissa he ovat estyneet huolehtimaan sähköturvallisuuden noudattamises-
ta. Henkilöresurssien kartoituksen avulla voidaan myös tunnistaa tehtävät, joihin
voidaan nopealla aikataululla kouluttaa työntekijöitä yrityksen sisällä. Joissakin ta-
pauksissa voi olla myös tarpeen selvittää työvoiman saatavuutta oman organisaation
ulkopuolelta. Esimerkiksi pienemmät vesilaitokset voivat tehdä yhteistyötä keskenään
kriittisten työntekijöiden sairastumisten varalle. Lisäksi yrityksissä, joiden toiminta
on riippuvaista palvelutoimituksista, tulisi palvelutoimittajien tilaa seurata hyvin
tarkasti poikkeustilan aikana. Tämä voi tapahtua esimerkiksi viikoittaisella yhtey-
denpidolla, jossa selvitetään toimittajan valmiudet hoitaa heille osoitetut tehtävät.
Näin pystytään varmistamaan palvelutoimitusten jatkuvuus, ja reagoimaan nopeasti
ongelmatilanteisiin konsultoimalla vaihtoehtoisia toimittajia.

Toimitusketjujen ongelmat koronaviruspandemian aikana tulivat hyvin yllättäen,
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jolloin niihin ei osattu varautua ennalta. Pandemian kaltaisen poikkeustilanteen ai-
kana komponenttien suositellaan kriittisten komponenttien tarpeiden ja saatavuuden
kartoitusta, jolloin voidaan tunnistaa mahdolliset riskit. Lyhyellä aikavälillä ei ole
mahdollista uusia varmuusvarastoja, mutta tunnistamalla nopeasti kriittiset toimitus-
ketjujen osat, voidaan komponenttien saatavuus mahdollisesti turvata aktivoimalla
vaihtoehtoisia komponenttitoimittajia.

Pandemian jälkeisessä vaiheessa suositellaan tehtäväksi laajempi selvitys varau-
tumissuunnitelmien toiminnasta pandemian aikana, jotta suunnitelmaa voidaan
kokemusten perusteella edelleen päivittää samankaltaisen poikkeustilanteen varalle.
Pandemian kokemusten perusteella myös palvelusopimusten ehtojen uudelleenarvioin-
ti voi olla ajankohtaista. Näin kriittisten toimintojen palvelutoimituksilta voidaan
varmistaa haluttu varautumisen taso jo sopimusta tehdessä, jolloin poikkeustilan-
teessa palvelutoimitusten ongelmien riskit voidaan minimoida.

Jos pandemian aikana tehty komponenttien saatavuuden kartoitus on herättänyt
huolta kriittisten komponenttien saatavuudesta, pandemian jälkeen on syytä arvioida
uudelleen varmuusvarastojen tila. Varastoinnin päivittämisen lisäksi komponenttien
saatavuutta voidaan parantaa vähentämällä riippuvuutta yksittäisistä toimittajista.
Vaikka komponentille on useita vaihtoehtoisia toimittajia, voi riskinä olla niiden
sijainti samalla maantieteellisellä alueella. Poikkeustilanne voi lamaannuttaa nopeasti
useita toimijoita alueellisesti, jonka vuoksi maantieteellinen hajautus pienentää
toimitushäiriöiden riskiä.

Lopuksi pandemian kaltaiseen poikkeustilanteeseen varautumisessa voidaan mah-
dollisesti hyödyntää laajempien etäratkaisujen käyttöönottoa. Muun muassa digitali-
saation ja automaation kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia erilaisten työtehtävien
tukemiseksi etäyhteyksillä. Esimerkiksi kunnossapitotöissä on mahdollista muodos-
taa etäyhteys mobiililaitteen tai virtuaalilasien avulla asentajan ja asiantuntijan
avulla, ja kriittisiä sähköverkon komponentteja voi valvoa entistä tarkemmin etänä.
Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin sähköverkon teknisiä etäratkaisuja.
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6 Tekniset etäratkaisut
Sähköverkkojen hallinta on jo pitkään perustunut erilaisten automaatiotoimintojen
hyödyntämiseen, jotka mahdollistavat verkon tilan seurannan ja kauko-ohjauksen
kaukokäytöllä verkkoyhtiön valvomosta. Tällaiset niin sanotut älykkäät ratkaisut
ovat jo yleisesti käytössä keskijänniteverkon ja sähköasemien käyttötoiminnassa.
Pienjänniteverkoissa automaatiotoimintoja on huomattavasti vähemmän, sillä sen
merkitys sähkönjakelun toimintavarmuuden kannalta on melko pieni. Älykkäiden
ratkaisujen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa myös pienjänniteverkkojen hal-
linnassa vastauksena luvussa 2.1.3 esitettyihin hajautetun tuotannon aiheuttamiin
ongelmiin.

Systeemiautomaation ja etävalvonnan hyödyt sähköverkon hallinnassa ovat laa-
jalti nähtävissä niin sähköyhtiöiden operatiivisen toiminnan, verkon luotettavuuden
kuin tehokkaan omaisuuden hallinnan kannalta [62, 63, 64]. Tutkimusten mukaan
sähköverkon toimitusvarmuuden ja kunnossapidon kannalta tärkeimpiä hyötyjä ovat:

• Toimitusvarmuuden parantuminen sähkökatkojen aikaa pienentämällä

• Parempi jännitteenhallinta

• Työvoiman ja työtuntien väheneminen

• Tarkempi vikojen havainnointi ja analyysi

• Systeemin ja komponenttien kuormituksen parempi hallinta

Poikkeustilan kannalta erityisen kiinnostavaa on tarkastella työkaluja, joilla voi-
daan vähentää työvoiman liikkuvuuden tarvetta, tai jopa karsia joitakin kohteissa
tehtäviä töitä. Edellisessä luvussa esitettyjen haastattelujen tulosten perusteella koro-
naviruspandemian aikana käyttöön on otettu lähinnä etäyhteyksillä kommunikointiin
tarkoitettuja ratkaisuja. Nopeasti yleistyvä digitalisaatio tarjoaa kuitenkin jatkuvasti
uusia mahdollisuuksia myös muissa työtehtävissä. Luvussa 6.1 käsitellään tarkemmin
olemassa olevia ja tulevia ratkaisuja sähköverkon etäohjaukseen- ja valvontaan. Sen
jälkeen luvussa 6.2 tarkastellaan, mitä etäratkaisujen käyttöönotossa tulee huomioida,
ja lopuksi luvussa 6.3 esitellään käytännön esimerkin avulla varavoiman etäkäytön
toteutuksen vaihtoehdot.

6.1 Sähköverkon etäohjaus- ja valvonta
Erilaisten mittausantureiden hintojen alentuessa ja tietoliikenneyhteyksien tehostues-
sa kunnossapidon piiriin kuuluvien komponenttien anturointi on tullut taloudellisesti
mahdolliseksi myös sellaisissa kohteissa, joissa se ei aiemmin ole ollut mahdollista [65].
Tiedon analysointia voidaan hyödyntää komponenttien kunnonvalvonnassa, jolloin
perinteisten kuntotarkastusten tarve vähenee. Kunnonvalvonnan lisäksi kasvavat
tiedonsiirtonopeudet mahdollistavat entistä luotettavammin digitaalisen kommuni-
kaation avulla sähköverkon komponenttien etäohjaamisen reaaliajassa. Tätä kehitystä
tukee älykkäiden sähkömittarien kehitys, joita on perinteisesti käytetty lähinnä kulu-
tuskohteiden energianmittaukseen. Uuden sukupolven mittareita voidaan käyttää
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monipuolisemmin myös verkon ohjaamiseen. Uusi valtioneuvoston asetus vaatii,
että verkonhaltijan sähkönkäyttöpaikkaan asennettavat mittauslaitteistot ja mit-
tauslaitteistot, joilla mitataan pienimuotoista sähköntuotantoa jakeluverkoissa, tulee
varustaa kuormanohjausreleellä vuodesta 2024 alkaen [66]. Kuormanohjausreleen
avulla mittauslaitteisto kykenee vastaanottamaan ja toteuttamaan tai välittämään
eteenpäin viestintäverkon kautta lähetettäviä komentoja. Tämä mahdollistaa entistä
tarkemman kuormien hallinnan, joka lisää verkon luotettavuutta.

Suurimpia hidasteita älykkäisiin sähköverkon ratkaisuihin siirtymisessä ovat kor-
keat investointikustannukset ja tiedon puute [67]. Useat älykkäiden sähköverkkojen
ratkaisut ovat sen verran uutta teknologiaa, että niiden hyödyistä ei ole vielä ehtinyt
muodostua tarpeeksi vahvaa näyttöä. Erilaisia pilottiprojekteja on jo kuitenkin käyn-
nissä, ja paikallisia ratkaisuja on markkinoilla saatavilla. Esimerkiksi Suomen kanta-
verkkoyhtiö Fingrid on aloittanut digitaalisen sähköaseman pilotin, jossa sähköaseman
johtolähdön suojaus- ja ohjausmenetelmät toteutetaan valokuituverkolla ja optisilla
virtamuuntajilla perinteisten järjestelmien lisäksi [68]. Näin digitaalisessa muodossa
olevaa informaatiota pystytään hyödyntämään tehokkaammin kunnonvalvonnassa.
Kun sähköasema valvoo itse itseään, kertoen reaaliajassa komponenttien tilasta,
ennakoivaa kunnossapitoa ja kausikoestuksia ei tarvita. Lisäksi esimerkiksi Schneider
Electric tarjoaa kaukovalvontaan perustuvaa palvelua kriittisille sähkökomponen-
teille [69]. Palvelu mahdollistaa muun muassa UPS-laitteiden, kauko-ohjattavien
kytkinten ja sähkönjakeluyksiköiden jatkuvan valvonnan, joka havainnoi ja ilmoittaa
mahdollisista komponenttien häiriöistä.

Sähköverkon komponenttien reaaliaikaisen valvonnan ja ohjauksen avulla on
mahdollista vähentää kohteissa tehtäviä töitä, kun osa tehtävistä voidaan suorittaa
valvomosta käsin etänä. Laitteiston huollot ja viankorjaukset vaativat kuitenkin aina
työntekijöiden lähettämistä kohteeseen ja järjestelmien linkittyessä ja kehittyessä
monimutkaisemmiksi asentajilta vaaditaan yhä laajempaa asiantuntemusta. Kentälle
lähetettävän henkilöstön määrää voidaan vähentää työkaluilla, jotka mahdollistavat
etätuen asentajan ja asiantuntijoiden välillä. Smart Otaniemi -hankkeessa on me-
neillään pilottiprojekti, jonka tavoitteena on luoda uusi etäalusta tukemaan verkon
kunnossapitoa [70]. Sillä kenttätyöntekijä voi luoda etäyhteyden tarvittaviin henki-
löihin, kuten asiantuntijoihin, komponenttivalmistajiin ja asiakkaisiin mobiililaitteen
tai virtuaalilasien avulla. Tällöin asiantuntijalle välittyy kenttätyöntekijän tarkka
paikka ja näkymä, mahdollistaen työnohjauksen reaaliajassa.

Tässä luvussa esitetyt ratkaisut voivat parhaassa tapauksessa vähentää työvoiman
liikkuvuuden tarvetta, tai jopa karsia joitakin kohteissa tehtäviä töitä. Siirtyminen
uusiin etäratkaisuihin vaatii kuitenkin merkittäviä investointeja, ja etenkin kriittisten
sähkölaitteistojen osalta on varmistettava, ettei ratkaisut vaaranna työturvallisuutta
tai aiheuta merkittäviä tietoturvariskejä. Seuraavassa luvussa tarkastellaan, mitä
tekijöitä etäratkaisujen käyttöönotossa tulee ottaa huomioon, jotta sähköverkkotoi-
minnan kannalta oleelliset tarpeet ja vaatimukset voidaan täyttää.
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6.2 Etäratkaisujen käyttöönotossa huomioitavat tekijät
Edellä on mainittu etäratkaisujen potentiaalisia hyötyjä sähköverkon kunnossapi-
totöiden kannalta. Etäratkaisujen käyttöönotossa tulee kuitenkin varmistaa, että
ne palvelevat kokonaistoimintaa, ja erilaiset riskit tulee ottaa huomioon. Uusien
etäratkaisujen käyttöönottoa suunnitellessa tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

• Käytettävyys

• Käyttövarmuus

• Kustannukset

• Tietoturvallisuus

Ensinnäkin etäratkaisun käytettävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Hyvä käytet-
tävyys takaa sen, että käyttäjän on helppo ja nopea oppia järjestelmän käyttäminen,
jolloin käyttöönotto voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Aika on
kriittinen tekijä poikkeustilanteeseen reagoinnissa, joten uudelta järjestelmältä voi-
daan vaatia nopeaa käyttöönottoa. Tällöin myös järjestelmän asennuksen helppous
ja nopeus tulee ottaa huomioon käyttöönoton suunnittelussa. Hyvään käytettävyy-
teen liittyy myös tehokkuus, eli järjestelmän käytöstä aiheutuva hyöty käyttäjälle.
Yleisesti ottaen tehokkuuden paraneminen tarkoittaa tietyn tehtävän suorittamiseen
käytettävän ajan vähenemistä. Tällöin voidaan samanaikaisesti saavuttaa kustannus-
hyötyjä. Lisäksi helppokäyttöinen järjestelmä minimoi käyttäjän tekemät virheet.
Kriittisten järjestelmien hallinnassa onkin varmistettava, että etäratkaisu ei ole
virhealtis tai muilla tavoin vaaranna järjestelmän käyttövarmuutta.

Etäkäytettävien laitteiden käyttövarmuuteen merkittävästi vaikuttava tekijä on
tiedonsiirtomenetelmän valinta. Kaukokäyttöjärjestelmien yleisimmät tiedonsiirto-
menetelmät voidaan jakaa kiinteisiin ja langattomiin yhteyksiin [71]. Langalliset
yhteydet voidaan edelleen jakaa kuparikaapeliyhteyksiin ja valokuituyhteyksiin. Ku-
parikaapeliyhteydet voidaan toteuttaa erillisillä tietoliikennekaapeleilla tai hyödyntä-
mällä sähköjohtoja. Erilliset tietoliikennekaapelit tarjoavat kohtalaisen nopeuden ja
kaistanleveyden, mutta signaalin vaimeneminen rajoittaa käyttöä yli kahden kilo-
metrin etäisyyksillä. Sähköjohtoja hyödyntävä tietoliikenne on herkkä sähköverkon
häiriöille ja tarjoaa hyvin rajallisen tiedonsiirtonopeuden. Langallisista yhteyksis-
tä tänä päivänä suosituimpia ovatkin valokuituyhteydet, jotka tarjoavat nopean
yhteyden, suuren kaistanleveyden ja lyhyen viiveen. Valokuituyhteyksien vahvuus
on lisäksi hyvä tietoturvallisuus, sillä tiedonsiirto ei säteile ulospäin. Lyhyillä väli-
matkoilla valokuituyhteyden hyödyt ovat selvät, mutta välimatkojen kasvaessa ei
ole taloudellista rakentaa kiinteitä yhteyksiä, jolloin tiedonsiirto on kannattavaa
toteuttaa langattomasti.

Kuten luvussa 3.3.2 mainittiin, langattomista teknologioista erityisesti mobiili-
teknologiat ovat yleistyneet sähköverkkojen hallinnassa niiden laajan kattavuuden
ja kustannustehokkuuden vuoksi. Horsmanheimo ym. tutkimuksessa tutkittiin eri
teknologioiden soveltuvuutta sähköverkon laitteiden väliseen kommunikaatioon eri
olosuhteissa [72]. Tutkimuksessa todetaan, että kommunikaatioteknologian valinnas-
sa kriittisin tekijä on viive. Nykyisin laajasti käytössä oleva 4G teknologia tarjoaa
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tarpeeksi lyhyen viiveen (≤ 100 ms), jotta se on varteenotettava vaihtoehto hitaissa
automaatiosovelluksissa kuten älymittareiden tiedonsiirrossa, sähkönjakelun monito-
roinnissa sekä ohjauksessa ja kenttähenkilöstön tehtävissä. Jotkin kriittiset toiminnot,
kuten suojalaitteiden välinen kommunikaatio vaatii käyttövarmuuden varmistamisek-
si kuitenkin alle 20 ms viiveaikoja, joita 4G-verkko ei pysty luotettavasti takaamaan.
Seuraavan sukupolven 5G-verkot tarjoavat tarpeeksi pienet viiveet myös nopeiden ja
kriittisten suojaustoimintojen kommunikaatioon. Sen kattavuus kasvaa kuitenkin
hitaasti keskittyen kaupunkeihin, joten lyhyellä aikavälillä siihen perustuvat ratkaisut
ovat hyvin paikallisia.

Etäratkaisujen käyttöönottoon liittyy useita tietoturvariskejä, jotka voivat johtua
laitteistojen sisäisistä haavoittuvuuksista tai olla käyttäjien virheellisen toiminnan
aiheuttamia. Siksi tietoturvallisuuden tulee olla etäratkaisujen suunnittelun lähtö-
kohta. Erityishuomiota etätyövälineiden valintaan tulee kiinnittää, kun käsitellään
tietoturvaluokiteltua materiaalia, tai jos väärinkäytön riskit vaikuttavat merkittävästi
sähkön toimitusvarmuuteen. Esimerkiksi etäyhteyden kaappaamisella sähköverkon
ohjausjärjestelmään olisi mahdollisesti tuhoisia vaikutuksia sähkön toimitusvarmuu-
teen. Turvallinen etätyöskentely vaatii laitteiston suojaamisen lisäksi työntekijöiltä
turvallista etätyökalujen käyttöä. Mikään työväline ei ole tietoturvallinen, mikä-
li sitä käytetään turvattomasti. Tästä syystä uusien työvälineiden käyttöön tulee
laatia selkeä ohjeistus, ja työntekijöille tulee tarjota riittävä koulutus ohjeistuksen
noudattamiseksi.

Useat edellisessä luvussa esitellyistä etäratkaisujen esimerkeistä pohjautuvat IoT-
laitteisiin, joiden käyttöönottoon liittyy useita tietoturvariskejä. Etenkin kuluttajille
suunnatut IoT-ratkaisut sisältävät moninaisia heikkouksia [73]. Tällaiset ratkaisut
ovat harvoin kokonaisuudessaan tietoturvallisia. Eri ratkaisuja vertaillessa tulee
huomioida, että laitteen tuettu elinkaari voi olla lyhyt, jolloin esimerkiksi virusohjel-
mapäivityksiä voi olla huonosti saatavilla. Lisäksi tulee huomioida laitteen mukana
tulevat laajemmat ekosysteemit. Esimerkiksi jos laite on yhteydessä pilvipalveluihin,
tulee varmistaa, että niiden tietoturvasta on erikseen huolehdittu. Kustannuste-
hokkaiden IoT-ratkaisujen käyttöönotto kriittisissä sähköverkon sovelluksissa vaatii
huolellista kyberturvallisuuteen perehtymistä, kyberturvallisten toimintavaatimusten
asettamista, pitkäjänteistä järjestelmätoimittajien, tuotteiden ja palvelujen arviointia,
sekä käyttöönoton vaiheistamista.

Edellä mainitut tekijät tulee arvioida tapauskohtaisesti eri etäratkaisujen hyödyt
ja riskit huomioon ottaen. Tässä työssä käsiteltyjen kriittisten sähkönkäyttäjien
kannalta varavoima on yksi tärkeimmistä tekijöistä käyttövarmuuden kannalta. Va-
ravoiman etäkäyttö on hyvä esimerkki etäratkaisusta, joka voidaan toteuttaa käyttö-
kohteen vaatimusten mukaan. Esimerkiksi sairaaloissa etäkäyttö ei ole välttämättä
suositeltavaa, sillä tietoturvariski voi ylittää saavutetut hyödyt. Laajoissa vesihuolto-
ja tietoliikenneverkoissa taas varavoiman etäkäytöllä voidaan saavuttaa selviä hyötyjä.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan tarkemmin varavoiman etäkäyttömahdollisuuksia,
ja tutkitaan eri teknologioiden soveltuvuutta eri käyttökohteisiin.
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6.3 Case: Varavoiman etäkäyttö
Varavoiman avulla voidaan varmistaa sähkönsaanti kriittisissä kohteissa myös säh-
könjakelun häiriöiden aikana. Etäkäytöllä on mahdollista parantaa varavoimakoneen
käyttövarmuutta tilanteissa, joissa paikallinen käyttö tuottaa ongelmia esimerkiksi
saavutettavuuden tai käytettävissä olevan työvoiman rajoitusten vuoksi. Toisaalta se
voi myös lisätä varavoiman haavoittuvuutta hyökkäyksille, etenkin jos automaation
ja etähallinnan tietoturvaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota [74].

Tässä luvussa esitellään yleisimpiä käytössä olevia ratkaisuja, joilla etäkäyttö- ja
valvonta on mahdollista toteuttaa. Lisäksi tutkitaan eri teknologioiden soveltuvuutta
eri käyttökohteisiin niiden tietoturvan sekä käytettävyyden perusteella. Riippuen
käyttötarkoituksesta, varavoiman etäkäytöltä voidaan vaatia erilaisia ominaisuuksia.
Yleisesti ottaen etävalvonnan- ja käytön toteutuksen tulisi mahdollistaa ainakin
seuraavat ominaisuudet [75]:

• Varavoimakoneen automaattinen käynnistys sähkökatkojen ajaksi

• Käyttäjäilmoitukset varavoimakoneen toiminnoista sähkökatkojen ajalta

• Manuaalisten testiajojen suoritus etäkäytöllä

• Eri mittauksia, muun muassa:

– Sähköverkosta varmennettavalle kohteelle syötettävä virta
– Generaattorin syöttämä teho
– Jäljellä olevan polttoaineen määrä
– Varavoimakoneen kotelon sisäinen lämpötila
– Varavoimakoneen käynnistysakun jännite

• Käyttöliittymä, josta voi lukea mitattavat suureet ja suorittaa manuaaliset
testaukset

Etäkäytön toteutuksessa tärkeimpiä kriteereitä on toimintavarmuus ja tietotur-
vallisuus. Poikkeustilanteessa reagoitaessa muuttuvaan ympäristöön, järjestelmän
toteutuksessa korostuu asennuksen nopeus ja yksinkertaisuus. Markkinoilla on ole-
massa valmiita ratkaisuja, joilla etäkäyttöominaisuuksia voidaan toteuttaa olemassa
olevaan varavoimajärjestelmään. Tässä työssä tutkittavaksi valikoitui laitevalmistaja
Comapin tuotteet ja palvelut, sen ollessa Suomessa selvästi yleisin varavoimakoneiden
ohjauslaitteiden toimittaja noin 80 prosentin markkinaosuudella [76]. Valmistajan
tarjonnassa on useita kommunikaatiomoduuleita, jotka käyttävät lukuisia langatto-
mia tiedonsiirtoteknologioita etäkäytön mahdollistamiseksi. Osa moduuleista tukee
vain jotain tiettyä teknologiaa, kun taas jotkin moduulit tukevat samaan aikaan
useaa eri tapaa toteuttaa tiedonsiirto. Työtä varten haluttiin tutkia mahdollisimman
monikäyttöistä ratkaisua, joten tutkittavaksi valikoitui Comap InternetBridge-NT
komponentti, joka mahdollistaa varavoimakoneen etäkäytön sekä Ethernetin että
mobiiliverkkojen välityksellä.
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6.3.1 Comap InternetBridge-NT

Comap InternetBridge-NT (IB-NT) kommunikaatiomoduuli mahdollistaa yhden
tai useamman ohjaimen yhdistämisen internetiin tai paikallisverkkoon. Internetiin
yhdistäminen voidaan suorittaa mobiiliverkon tai Ethernetin välityksellä. Moduulissa
on lisäksi sisäänrakennettu GPS-vastaanotin, joka mahdollistaa laitteen seurannan.
IB-NT on suunniteltu käytettäväksi Comapin omien ohjainten kanssa, se voidaan
liittää yhteen tai useampaan ohjaimeen suoraan käyttäen CAN-väylää, tai RS-232
tai RS-485 standardeja. Jos käytössä on jonkun muun valmistajan kuin Comapin
ohjain, yhdistäminen vaatii erillisen kommunikaatiomoduulin liittämisen ohjaimen
ja IB-NT:n väliin. Seuraavaksi esitellään langattoman tiedonsiirron toteutuksen
vaihtoehdot, sekä niiden keskeiset ominaisuudet.

Kuva 17: Comap IB-NT moduulin yhdistäminen internetiin

Langattoman tiedonsiirron vaihtoehdot Comap IB-NT moduulissa on esitetty
kuvassa 17. Yhteyden internetiin voi muodostaa kahdella tapaa, käyttämällä joko
laitteeseen sisäänrakennettua matkapuhelinmodeemia, tai Ethernet-yhteyttä. Molem-
missa vaihtoehdoissa voidaan laitteet yhdistää verkkoon joko suoralla IP-yhteydellä
tai Comapin tarjoamalla AirGate palvelulla, joka hoitaa reitityksen automaattisesti.
Ethernet-yhteydellä on mahdollista muodostaa yhteys paikallisverkon kautta kol-
mannen osapuolen järjestelmiin ModBus/TCP-protokollaa käyttäen, tai muodostaa
suojattu VPN-yhteys internetin yli. Eri vaihtoehdot eroavat toisistaan käytettävyyden
ja tietoturvaominaisuuksien mukaan. [77]

Comapin AirGate palvelu on suunniteltu tekemään internetiin yhdistäminen
mahdollisimman yksinkertaiseksi. Sen käyttöön ei tarvitse määritellä kiinteää IP-
osoitetta, vaan järjestelmä reitittää yhteyden palomuurien ja VPN-järjestelmien
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kautta automaattisesti. Ratkaisun tietoturva perustuu laitteen toimittajan järjestel-
miin, joka on peruskäyttäjälle helppo ja kustannustehokas ratkaisu. Toisaalta jotkin
kriittiset toimijat voivat edellyttää, että tietoturvan hallinta on omissa käsissä, jolloin
vaaditaan suojauksen toteuttamista muulla tavoin. [78]

6.3.2 Internet-yhteys mobiiliverkon kautta

Internetiin yhdistäminen mobiiliverkon kautta on yksinkertaisin tapa ottaa käyttöön
etäyhteys. Käytännössä käytön aloittaminen tarvitsee vain SIM-kortin asentamisen
IB-NT moduuliin, jonka jälkeen etäyhteys on valmis käytettäväksi. Koska yhteys lä-
himpään tukiasemaan muodostetaan laitteeseen liitetyllä antennilla, ei käyttöpaikalle
tarvitse erikseen asentaa muita järjestelmiä.

Kuva 18: Internet-yhteyden muodostaminen mobiiliverkon välityksellä

Kuvassa 18 on esitetty kaaviokuva internet-yhteyden muodostamisesta mobiili-
verkon välityksellä. Yhteys muodostetaan alusta loppuun internet-palveluntarjoajan
välityksellä, joten yhteyden luotettavuus riippuu suoraan mobiiliverkon luotetta-
vuudesta. Uusimmat IB-NT versiot tukevat 2g, 3g ja 4g -verkkoja, joiden välillä
järjestelmä vaihtaa automaattisesti parhaimman kuuluvuuden verkkoon. Tietoturvan
osalta voidaan Pohjoismaissa yleisesti ottaen käyttää paikallisten operaattoreiden
mobiiliverkkoja suhteellisen luotettavasti [74]. Lisäsuojaus on mahdollista toteuttaa
solmimalla operaattorin kanssa yksityinen APN sopimus. APN-verkossa data kulkee
salattuna asiakaskohtaisen suljetun verkon yli, joten tietoliikenne on täysin salat-
tu tukiaseman ja kommunikaatiomoduulin välillä. Suomessa ainakin kolme suurta
teleoperaattoria tarjoaa yrityksille suunnattuja APN-palveluja.
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6.3.3 Internet-yhteys Ethernetin kautta

Ethernet-yhteyden avulla on mahdollista muodostaa yhteys lähiverkon kautta interne-
tiin, tai suoraan kolmannen osapuolen hallintajärjestelmiin Modbus/TCP protokollaa
käyttäen. Eri ratkaisut eroavat toisistaan selvästi käytettävyyden ja asennuksen vaa-
tivuuden mukaan. Ethernet-yhteyden päälle voidaan rakentaa joustavammin erilaisia
tietoturvaratkaisuja, mutta niiden mukana myös kustannukset kasvavat.

Kuva 19: Internet-yhteyden muodostaminen Ethernetin välityksellä

Kuvassa 19 on esitetty kaaviokuva internet-yhteyden muodostamisesta Ethernetin
välityksellä. Yksinkertaisimmillaan internet-yhteyden voi muodostaa yhdistämällä IB-
NT komponentin Ethernet-kaapelilla suoraan omaan lähiverkkoon (LAN), ja käyttää
kaupallisen palveluntarjoajan langatonta verkkoyhteyttä. Tällöin on mahdollista
käyttää Comapin tarjoamia käyttöliittymiä etäkäyttöön, joten ratkaisu on käyttäjälle
helppokäyttöinen ja järjestelmän asennus yksinkertainen. Avoimen verkon käyttö
altistaa järjestelmän kuitenkin erilaisille tietoturvariskeille. Yhteyden suojaaminen
voidaan toteuttaa muodostamalla järjestelmän päälle salattu VPN-tunneliyhteys. Jos
varavoiman hallinta suoritetaan käyttökeskuksesta käsin, kahden lähiverkon välille
on mahdollista muodostaa yksityinen, suojattu LAN-to-LAN VPN-yhteys. VPN-
ratkaisut salaavat kaiken verkkoliikenteen käyttäjältä VPN-palveluntarjoajalle, ja
erilaisia ratkaisuja on nykypäivänä laajalti tarjolla yrityksille.

Modbus/TCP-protokollaa käyttämällä ohjaimet voi yhdistää suoraan rakennuk-
sen automaatio- ja hallintajärjestelmään tai muuhun kolmannen osapuolen etäkäyttö-
järjestelmään. Yhteyttä voi käyttää täysin yksinäisesti, tai yhdessä internet-yhteyden
kanssa. Käyttö erillään internetistä tarjoaa käyttäjälle täydellisen tietoturvan hal-
linnan, ja se voi olla toimiva ratkaisu kun käytössä on jo olemassa oleva ohjausjär-
jestelmä johon ohjauksen voi kytkeä. Käytännössä ratkaisun asennus on selvästi
vaativampaa, ja se aiheuttaa järjestelmän kustannusten huomattavaa kasvua.
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6.3.4 Websupervisor

Riippumatta valitusta tiedonsiirtotavasta etäkäytön voi toteuttaa joko yhdistämällä
laitteen osaksi omaa etäkäyttöjärjestelmää tai käyttäen Comapin omaa käyttöliitty-
mää, Websupervisoria. Se mahdollistaa useiden varavoimalaitteiden hallinnan yhdellä
näkymällä, PC:llä tai mobiilisti [79]. Datan hallinta on toteutettu Microsoft Azuren
pilvipalveluihin perustuen, joten palvelun luotettavuus perustuu niiden keskeytymät-
tömään toimintaan. WebSupervisorin käyttö tapahtuu selaimessa, ja sen suojaus
perustuu SSL/TLS protokollaan, jota käytetään mm. pankkien, rahansiirtoyhtiöiden
sekä suojattujen sähköpostipalveluiden tarjoajien internet-sivuilla.

Ohjelma mahdollistaa käyttäjien tietoturvan kolmen peruskäsitteen, tunnistuk-
sen, valtuutuksen ja seurannan toteutumisen. Ensinnäkin käytön edellytys on aina
tunnistautuminen järjestelmään, joka on toteutettu perinteisesti käyttäjätilien sa-
lasanasuojauksella. Valtuutus, eli käyttäjien pääsy vain niille kuuluviin palveluihin
on toteutettu luomalla käyttöoikeustasot eri toiminnoille. Eri käyttöoikeustasoja
on yhteensä seitsemän, ja käyttäjien oikeuksia voidaan muuttaa reaaliaikaisesti.
Myös käyttäjien seuranta on toteutettu niin, että jäljitettävyys voidaan varmis-
taa tehokkaasti. Kaikki toiminnot on jälkikäteen nähtävissä lokitiedoissa, jolloin
ongelmatapauksissa voidaan selvittää kuka ja millä oikeuksilla on käyttänyt palvelua.

Websupervisorista on olemassa kolme tilausvaihtoehtoa: ilmainen Lite ja kuu-
kausimaksulliset Pro sekä On Premises- paketit. Ilmainen vaihtoehto sisältää perustoi-
minnot, kuten varavoimakoneiden tilanseurannan, hälytykset ja yksinkertaisen datan
visualisoinnin. Pro-tilaus sisältää muun muassa laajat raportointimahdollisuudet sekä
tuen kolmannen osapuolen ohjaimille. On Premises-tilaus tuo järjestelmän käyttäjän
omille palvelimille, jolloin se ei ole riippuvainen palveluntarjoajan pilvipalveluista.

6.3.5 Varavoiman etäkäytön toteutus eri käyttökohteisiin

Edellä on esitelty vaihtoehtoisia tapoja muodostaa etäyhteys varavoiman etäkäyt-
töä varten käyttämällä Comap IB-NT kommunikaatiomoduulia. Varavoiman eri
käyttökohteissa voidaan etäkäytöltä vaatia eritasoisia tietoturva- ja käytettävyysomi-
naisuuksia, jotka tulee huomioida ratkaisun valinnassa. Keskeisiä valinnan määritte-
leviä tekijöitä ovat muun muassa käyttökohteen sijainti, varmennettavan toiminnon
kriittisyys ja ratkaisun yhteensopivuus olemassa oleviin järjestelmiin.

Yksinkertaisimmillaan yhteyden voi luoda mobiiliverkkojen tai lähiverkon kautta
käyttämällä laitteen valmistajan tarjoamaa Airgate-palvelua yhteyden reitittämiseen
ja Websupervisoria järjestelmän hallintaan. Ratkaisu on edullinen ja helppo ottaa
käyttöön, joten se on käyttökelpoinen useimmissa tavallisissa varavoiman käyttökoh-
teissa. Jos käyttökohteessa on valmiina kiinteä lähiverkko, on sen käyttö suositeltavaa,
sillä kiinteää lankaverkkoa käyttävien yhteyksien luotettavuus on usein selvästi mobii-
liverkkoja parempi. Toisaalta jos käyttökohteessa ei ole valmiina kiinteitä yhteyksiä,
on mobiiliverkon käyttö käyttökelpoinen ratkaisu. Suomessa yleisesti mobiiliverk-
kojen kattavuus ja käyttövarmuus ovat hyvällä tasolla, joskin alueelliset erot voivat
olla paikoitellen suuria. Lisäksi kriittisiä toimintoja varmentaessa on hyvä ottaa
huomioon tukiasemien haavoittuvuus sähköverkon häiriöille. Koska käyttövarmuus
riippuu mobiilitukiasemien toiminnasta, selvittämällä läheisten tukiasemien määrän
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ja kattavuuden voidaan tarkemmin arvioida ratkaisun luotettavuutta.
Työtä varten tarkasteltiin varavoiman etäkäytön käytännön toteutusta Mal-

min lentokentän käyttökohteessa. Lentokentällä varavoimakoneeseen on toteutettu
langaton etäkäyttömahdollisuus asentamalla Comap IB-NT moduuli jälkikäteen va-
ravoimakoneen ohjauskeskukseen. Yhteys luodaan mobiiliverkon kautta käyttämällä
Airgate-palvelua yhteyden reitittämiseen ja Websupervisoria järjestelmän hallin-
taan. Kuvassa 20 näkyy varavoiman ohjauskeskus, jossa Comap IB-NT moduuli on
korostettu. Kuten kuvasta nähdään, komponentin voi asentaa ilman merkittäviä
kaapelointitöitä, liittämällä sen suoraan ohjauskeskukseen. Käytännössä asennuksen
voi toteuttaa yhden henkilön toimesta yhden päivän aikana, jonka jälkeen järjestelmä
on käyttövalmis. Tällainen nopea ja yksinkertainen asennus mahdollistaa tehokkaan
reagoinnin poikkeustilanteeseen.

Kuva 20: Varavoiman ohjauskeskus, johon on asennettu Comap IB-NT moduuli.

Airgate-palvelu huolehtii automaattisesti yhteyden reitittämisestä palomuurien
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ja VPN-palvelujen kautta, joten käyttäjän näkökulmasta se on yksinkertaisin tapa
ottaa palvelu käyttöön. Jos käyttökohteen etäkäytön suorituskyvyn ja tietoturvan
ei kuitenkaan haluta olevan riippuvainen palveluntarjoajan järjestelmistä, voidaan
yhteys toteuttaa myös suoralla IP-yhteydellä. Tällöin jos etäkäyttö on toteutettu mo-
biiliverkon välityksellä, on suositeltavaa lisätä tiedonsiirron suojausta APN-palvelulla,
joka on suojaukseltaan tavallista internetpohjaista liikennettä tietoturvallisempi. Jos
puolestaan etäkäyttö on toteutettu lähiverkon välityksellä, suositellaan käytettäväksi
suojattua VPN-yhteyttä.

Websupervisor tarjoaa helposti hallittavan käyttöliittymän, joka mahdollistaa
kaikki keskeiset etäkäytön ominaisuudet. Käyttöliittymä tarjoaa myös käyttäjien
tietoturvan hallinnan, ja on näin ollen toimiva ratkaisu useimpiin varavoiman käyt-
tökohteisiin. Jos käyttökohteessa vaaditaan täydellistä tietoturvan hallintaa tai jos
toteutus halutaan liittää osaksi olemassa olevaa rakennuksen automaatio- ja hal-
lintajärjestelmää tai muuta kolmannen osapuolen etäkäyttöjärjestelmää, voidaan
etäkäyttö toteuttaa modbus/TCP-protokollaa käyttämällä.
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7 Yhteenveto
Tämän diplomityön tavoitteena oli määritellä keskeiset pandemian kaltaisen poik-
keustilanteen aiheuttamat haasteet sähkönjakelun toiminnalle, ja tutkia miten niihin
liittyviä riskejä voidaan ehkäistä. Riskejä tutkittiin sekä sähkönjakelun toimitus-
varmuuden, että kriittisten sähkönkäyttäjien sähkönsaannin turvaamisen kannalta.
Koronaviruspandemian kokemusten perusteella poikkeustilanne ei aiheuttanut vä-
litöntä uhkaa sähkön toimitusvarmuudelle, mutta eri tahoilla tunnistettiin riskejä,
jotka voivat aiheuttaa toiminnan jatkuvuudelle vakavia ongelmia.

Ensin selvitettiin Suomen sähkönjakeluverkon nykytila ja sen toimintavarmuus,
sekä tarkasteltiin verkon kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden haasteita. Sähkönjakelun
laajamittaiset häiriöt ovat Suomessa melko harvinaisia, ja meneillään oleva maakaa-
peloinnin lisääminen parantaa verkon toimitusvarmuutta entisestään tiukan lainsää-
dännön ohjaamana. Säävarman sähköverkon rakentaminen ei ole kuitenkaan vielä
niin pitkällä, että myrskyn aiheuttama suurhäiriö ei voisi aiheuttaa laajamittaisia
sähkönjakelun toimitushäiriöitä. Samaan aikaan hajautetun tuotannon lisääntyminen
luo sähköenergiajärjestelmälle uusia haasteita, kun verkon hallinta vaikeutuu sääriip-
puvaisen sähköntuotannon ja siitä johtuvien jännitetaso-ongelmien sekä järjestelmän
inertian vähenemisen seurauksena.

Jotta kriittisten toimintojen keskeytyksetön sähkönsaanti voidaan varmistaa
mahdollisten sähköverkon häiriöiden varalta, tarvitaan erilaisia varavoimaratkaisuja.
Työssä keskityttiin tutkimaan etenkin yhteiskunnan kannalta kriittisten toimijoi-
den sähkönsaannin varmistamista. Sähkönjakelun lisäksi yhteiskunnan toiminnan
kannalta merkittävimmiksi sektoreiksi tunnistettiin tele- ja tietoliikenneverkot sekä
vesihuolto. Näiden sektorien täytyy olla erityisen toimintavarmoja ja hyvin suojattuja
erilaisia uhkia ja häiriöitä vastaan, sillä koko muu yhteiskunta on riippuvainen niiden
toiminnasta. Tele- ja tietoliikenneverkkojen varautumista sähkönsyötön häiriöihin
ohjaa tiukat määräykset komponenttien tehonsyötön varmistamiseksi. Nykyisellä
varautumisella suurhäiriössä useimmat puhelin- ja internet-yhteydet toimivat kol-
mesta kuuteen tuntiin sähkökatkoksen alettua. Aiemmista suurhäiriöistä saatujen
kokemusten perusteella osa tukiasemista saattaa kuitenkin sammua jo ennen kol-
mea tuntia. Kaikista kriittisimmät tietoliikenneyhteydet, joihin kuuluu esimerkiksi
viranomaisverkot, on kuitenkin varmistettu pysymään toiminnassa jopa viikkoja
sähkönjakelun laajamittaisessa häiriössä. Vesihuollossa puolestaan ei ole lakisääteisiä
velvoitteita sähkönjakelun häiriötilanteisiin varautumiseen. Vesihuollon riippuvuus
sähkönjakelun toiminnasta vaihteleekin hyvin paljon Suomen sisällä. Isoimmat lai-
tokset ovat pääosin varavoiman piirissä, mutta pienempien laitosten varautumisessa
on selviä puutteita. Isommilla paikkakunnilla pystytään toimintaa kriittisiltä osin
jatkamaan pidempiäkin aikoja, kun taas joissakin paikoissa vedenjakelu voi katketa
lähes välittömästi sähkökatkon alkamisesta.

Lisäksi työssä käsiteltiin sähkönsaannin turvaamista terveydenhuollossa, keskit-
tyen erityisesti varautumiseen sairaaloissa niiden suuren yhteiskunnallisen merkityk-
sen vuoksi. Terveydenhuollossa varautumista ohjaa tiukat standardit sähkönsyötön
varmennukselle varmennettavien toimintojen kriittisyyden mukaan. Käytännössä
standardien noudattaminen sairaalassa takaa sen, että potilaiden hoidon kannalta
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kriittiset toiminnot jatkuvat katkeamatta sähkökatkon aikana. Työtä varten haastatel-
tiin suurien sairaanhoitopiirien edustajia, joiden mukaan sairaaloiden nähtiin olevan
hyvin varautuneita sähkökatkoksiin, sillä ne ovat paikallisten sähkönjakeluyhtiöi-
den prioriteeteissa korkealla, jonka lisäksi sairaaloiden omat varmennusjärjestelmät
pystyvät pitämään kriittiset kohteet sähköissä pitkiäkin aikoja.

Varmennetun sähkönsyötön järjestelmiltä vaaditaan korkeaa käyttövarmuutta,
jonka vuoksi niistä täytyy huolehtia tehokkaalla kunnossapidolla ja säännöllisillä
huolloilla. Tehokas kunnossapito on tärkeä osa koko sähkönjakelujärjestelmän toimin-
taa. Osaltaan sähköverkon kunnossapitotöitä ohjaakin lainsäädäntö määrittämällä
tarkastusvälejä sekä vaatimalla kunnossapito-ohjelman laatimista tietyille sähkölait-
teistoille. Lainsäädännössä määritellyt työt ja velvoitteet tulee suorittaa vaadittujen
aikataulujen puitteissa, eikä niitä voi lykätä poikkeustilanteen nojalla. Suuri osa
sähköverkon kunnossapitotöistä on kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että niitä voidaan
tarpeen vaatiessa lykätä pitkiäkin aikoja ilman toimitusvarmuuden riskien merkittä-
vää kasvua. Jos kunnossapitoon käytettävissä olevat resurssit uhkaavat vähentyä,
korostuu niiden tarkempi kohdistaminen. Tässä voidaan käyttää hyväksi komponent-
tien kriittisyysluokittelua, jonka avulla nähdään, mitä toimenpiteitä voidaan lykätä
vähäisellä riskillä, ja mitkä töistä on tehtävä välittömästi.

Sähkönjakelun kannalta keväällä 2020 puhjenneen koronaviruspandemian keskei-
simmät vaikutukset olivat liikkumisrajoitusten aiheuttama sähkönkulutuksen lasku
sekä työvoiman liikkuvuuden ja globaalien toimitusketjujen ongelmat. Koronavirus-
pandemian vaikutukset sähkönkulutukseen ja -tuotantoon ovat olleet hyvin vaihtele-
via eri maissa riippuen käyttöön otetuista liikkumisrajoituksista ja niiden laajuudesta.
Selvä sähkön käytön supistuminen on nähtävissä maissa, joissa on otettu käyttöön
tiukkoja liikkumisrajoituksia. Kulutuksen äkillinen vähenemisen johdosta useissa
maissa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön osuus on kasvanut odotettua
nopeammin, joka on korostanut verkon hallintaan liittyviä ongelmia. Tästä syystä
tulevaisuuden sähköverkon suunnittelussa on syytä varautua myös harvinaisempiin
äkillisen sähkönkulutuksen muutoksiin.

Luotettavan sähkönjakelun turvaamisen suurimmiksi riskeiksi pandemian kaltai-
sessa poikkeustilanteessa tunnistettiin käytettävissä olevien työvoimaresurssien saata-
vuus sekä mahdolliset ongelmat kriittisten komponenttien saatavuudessa. Tilanteen
jatkuessa riskejä voivat aiheuttaa lisäksi muun muassa kunnossapidon lykkäämisestä
johtuvat ongelmat ja kriittisten toimitusketjujen luotettavuus. Sähkönjakelun toimin-
nan turvaamiseksi poikkeustilanteessa varautumisen merkitys ja rajallisten resurssien
kohdistaminen kriittisiin toimintoihin korostuu.

Kansainvälisistä ja kansallisista liikkumisrajoituksista huolimatta kriittisen työ-
voiman liikkuvuus pyritään turvaamaan lainsäädännöllä myös poikkeusoloissa. Koro-
naviruspandemian kokemukset kuitenkin osoittivat, että tilanteen yllättävän luonteen
vuoksi varsinkin pandemian alkuvaiheessa liikkuvuusrajoitukset voivat aiheuttaa
ongelmia, kun ei ole täyttä selvyyttä kuka pääsee liikkumaan maasta toiseen. Nor-
maalitilanteessa sähkönjakeluyhtiöissä ulkomaista erityisosaamista käytetään asian-
tuntijatöissä usein vain yksittäisissä tilanteissa, joten liikkumisrajoitukset eivät luo
välitöntä uhkaa sähkönjakelun toiminnalle. Käytännössä kuitenkin laajemmissa säh-
köverkon häiriötilanteissa joudutaan turvautumaan ulkopuolisen työvoiman käyttöön.
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Tämän vuoksi suurhäiriön kaltainen tilanne pandemian aikana olisi vaikutuksiltaan
potentiaalisesti erittäin tuhoisa, jos häiriönkorjaukseen ei olisi saatavilla normaalisti
käytössä olevaa työvoimaa.

Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kannalta kriittisten komponenttien saatavuut-
ta poikkeustilanteessa tutkittiin haastattelemalla sähköverkon kaapeli- ja komponent-
titoimittajia. Haastattelujen perusteella kaapelituotanto Suomessa on käytännössä
omavaraista, ja tilanteen vaatiessa Suomen valmistuskapasiteetti riittäisi kuiten-
kin kattamaan koko Suomen sähköverkon tarpeet. Suomessa sähköverkon kaapelien
saatavuuden voidaan siis sanoa olevan resilientti toimitusketjujen haasteille, sillä
omavaraisuusaste on hyvä ja vaihtoehtoisia toimittajia tuotannossa tarvittaville osille
on useita ympäri maailman.

Automaatiokomponenttien osalta ollaan puolestaan hyvin riippuvaista globaalien
toimitusketjujen toiminnasta, komponenttisaatavuuden nojatessa vahvasti Aasian,
erityisesti Kiinan suuntaan. Tukkureilla on peruskomponentteja varastossa yleisesti
enintään kuukauden tarpeisiin, joten lähetysten estyessä sähköverkon toimintavar-
muus vaarantuisi hyvin nopeasti ilman komponenttien varmuusvarastointia. Nykyisin
verkkoyhtiöt pyrkivät välttämään ylimääräistä komponenttien varastointia kustan-
nussyistä, ja kriittisiä komponentteja on varattu myrskyjen varalle usein yleensä
muutamien kuukausien tarpeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeustilanteessa
nykyiset varastot antavat komponenttitoimittajille kuukaudesta muutamaan kuu-
kauteen aikaa reagoida toimitusketjujen ongelmiin.

Koronaviruspandemian vaikutuksia kartoitettiin haastattelemalla sähkönjakelu-
yhtiöitä, kriittisiä sähkönkäyttäjiä sekä sähköalan palvelutoimittajia. Haastateltavien
sähkönjakeluyritysten mukaan pandemian vaikutukset toimintaan olivat vähäisiä.
Kevään ja kesän 2020 aikana joitakin sähköverkon ennakoivia kunnossapitotöitä
jouduttiin lykkäämään. Lykkäysten mahdolliset vaikutukset näkyvät kuitenkin vasta
pidemmällä aikavälillä. Työvoiman saatavuudessa ei koettu merkittäviä ongelmia,
mutta siihen liittyvien epävarmuuksien johdosta varotoimenpiteenä useissa yrityk-
sissä koulutettiin henkilöstöä uusiin työtehtäviin. Tämä mahdollistaa henkilöstön
kierrättämisen yritysten sisällä kriittisten työtehtävien varmistamiseksi.

Työtä varten haastatellut kriittiset sähkönkäyttäjät näkivät koronaviruspande-
mian vaikutukset yleisesti ottaen lievinä, mutta haasteisiin varautumista pidettiin
tärkeänä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Tele- ja tietoliikenneverkkojen sähkön-
käytön turvaavat laitteet koostuvat useista komponenteista, joten tietyissä töissä
ollaan riippuvaisia useasta toimittajasta samanaikaisesti. Poikkeustilanteen aiheutta-
ma huoli komponenttien saatavuudesta on aiheuttanut tarpeen arvioida uudelleen
toimitusketjujen toimitusvarmuuden tilaa, ja mahdollisiin ongelmiin varauduttiin
muun muassa etsimällä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa normaalisti tietyllä kompo-
nentilla tehtävät työt. Vesihuollossa suurimpana pandemian aiheuttamana haasteena
nähtiin työvoiman saatavuus. Etenkin pienemmillä vesilaitoksilla ollaan riippuvaisia
harvoista avainhenkilöistä, joten jo pieni määrä sairastumisia voi vaarantaa toi-
minnan jatkuvuuden. Tästä syystä tilanteeseen on reagoitu nopeasti muun muassa
jakamalla varahenkilökuntaa naapurilaitosten kesken, ja kriittisiin työtehtäviin on
pyritty kouluttamaan työntekijöitä sekä kuntaorganisaation tasolla että laitoksen
kesken. Haastatellut sairaaloiden edustajat eivät näe pandemiaa kovinkaan suurena
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riskinä sairaalan sähkönsaannille, sillä oman työvoiman sairastuessa vaihtoehtoisia
palvelutoimittajia on laajasti tarjolla, ja riskienhallinta sairaaloissa on toteutettu
käytännössä kahdentamalla kriittiset järjestelmät, jolloin kunnossapitotöitä voidaan
lykätä pidempiäkin aikoja.

Tunnistettujen riskien ja pandemian ajalta kerättyjen kokemusten perusteella
luotiin viitekehys kuvaamaan toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla sähkönjakelualan
yritykset ja kriittiset sähkönkäyttäjät voivat turvata oman toimintansa jatkuvuuden
poikkeustilanteessa. Toimenpide-ehdotukset jaettiin pandemiavaiheessa välittömästi
tehtäviin toimenpiteisiin, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisiä, ja
pandemian jälkeisessä vaiheessa kokemusten perusteella tehtäviin toimenpiteisiin,
joiden avulla voidaan varautua tuleviin pandemian kaltaisiin poikkeustilanteisiin.

Koronaviruspandemian aikana sähköyhtiöissä korostui varautumissuunnitelmien
tärkeys, ja niiden nähtiinkin olevan avainasemassa toiminnan varmistamiseksi poik-
keustilanteessa. Sähkönjakeluyhtiöiden lisäksi myös palvelutoimittajille ja kriittisten
sähkönkäyttäjille suositellaan omien varautumissuunnitelmien luontia, jossa määri-
tellään kriittiset toiminnot ja töiden priorisointi mahdollisten sairastumisten varalta,
ellei sellaista ole jo olemassa. Koska pandemian kehitystä ei voi ennustaa, täytyy
varautumissuunnitelmien olla joustavia niin, että niitä voi päivittää nopealla aika-
taululla tilanteen kehittyessä.

Pandemian kaltaisessa tilanteessa ensimmäinen ja tärkein asia on työntekijöiden
turvallisuuden varmistaminen. Etätyöskentelyyn siirtyminen on käytännössä tehokas
tapa vähentää tartuntojen riskiä, jonka vuoksi se on suositeltavaa mahdollisuuksien
mukaan. Osa töistä vaatii kuitenkin kohteeseen menemistä. Tällöin työntekijöitä
voidaan suojella esimerkiksi jakamalla henkilöstö ryhmiin, jotka eivät kohtaa toisiaan.

Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi poikkeustilanteessa suositellaan käytös-
sä olevien henkilöresurssien kartoittamista. Jo poikkeustilanteen alkuvaiheessa on
syytä tunnistaa kriittiset työtehtävät, ja niitä hoitavat henkilöt. On erityisen tärkeää
tunnistaa toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittiset henkilöt, joita ovat esimerkiksi
sähkönkäytön johtajat. Heille on syytä nimetä varahenkilöt tilanteita varten, joissa he
ovat estyneet huolehtimaan sähköturvallisuuden noudattamisesta. Henkilöresurssien
kartoituksen avulla voidaan myös tunnistaa tehtävät, joihin voidaan nopealla aika-
taululla kouluttaa työntekijöitä yrityksen sisällä. Lisäksi yrityksissä, joiden toiminta
on riippuvaista palvelutoimituksista, tulisi palvelutoimittajien tilaa seurata hyvin
tarkasti poikkeustilan aikana.

Pandemian kaltaisen poikkeustilanteen aikana komponenttien suositellaan kriit-
tisten komponenttien tarpeiden ja saatavuuden kartoitusta, jolloin voidaan tunnistaa
mahdolliset riskit. Lyhyellä aikavälillä ei ole mahdollista uusia varmuusvarastoja,
mutta tunnistamalla nopeasti kriittiset toimitusketjujen osat voi komponenttien saa-
tavuus olla mahdollista turvata aktivoimalla vaihtoehtoisia komponenttitoimittajia.
Jos pandemian aikana tehty komponenttien saatavuuden kartoitus on herättänyt
huolta kriittisten komponenttien saatavuudesta, pandemian jälkeen on syytä arvioida
uudelleen varmuusvarastojen tila. Varastoinnin päivittämisen lisäksi komponenttien
saatavuutta voidaan parantaa vähentämällä riippuvuutta yksittäisistä toimittajista.

Työssä tutkittiin myös etäratkaisujen käyttöönottoa, joilla voidaan poikkeustilan
aiheuttaman resurssipulan aikana vähentää työvoiman liikkuvuuden tarvetta, tai
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jopa karsia joitakin kohteissa tehtäviä töitä. Tällaisia ratkaisuja on jo tarjolla, mutta
useat älykkäiden sähköverkkojen ratkaisut ovat sen verran uutta teknologiaa, ettei
niiden hyödyistä ole vielä ehtinyt muodostua tarpeeksi vahvaa näyttöä laajempaa
käyttöönottoa varten. Sähköverkon komponenttien reaaliaikaisen kunnonvalvonnan
ja etäohjauksen avulla ennakoivien kunnossapitotöiden ja kausikoestusten tarvetta
voidaan vähentää. Tämän lisäksi kunnossapitotöissä kentälle lähetettävän henkilöstön
määrää voidaan vähentää työkaluilla, jotka mahdollistavat etätuen asentajan ja
asiantuntijoiden välillä.

Tarkemmin tutkittavaksi teknologiaksi työssä valikoitui varavoiman etäkäyttö.
Etäkäytöllä on mahdollista parantaa varavoimakoneen käyttövarmuutta tilanteissa,
joissa paikallinen käyttö tuottaa ongelmia esimerkiksi saavutettavuuden tai käytettä-
vissä olevan työvoiman rajoitusten vuoksi. Työssä selvisi, että etäkäyttöominaisuuksia
voidaan lisätä olemassa olevaan varavoimajärjestelmään nopeasti ja yksinkertaisesti.
Tutkitut ratkaisut tarjoavat korkean toimintavarmuuden ja tietoturvallisuuden, ja
soveltuvat näin ollen moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
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