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Elenian verkko- ja palveluliiketoiminta
LIIKEVAIHTO 2019

291,5 M€ / 4,0 M€

MARKKINAOSUUS

12 %
ASIAKKAAT

430 000

• Omaisuudenhallintajärjestelmät ISO 55001 ja PAS 55
• Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018
• Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015
• Tietoturvajohtamisjärjestelmä ISO/IEC 27001:2013

HENKILÖSTÖ

119 / 189 

LAATU

MISSIO

Elämää 
sähköistämässä

VISIO

Vastuullisin energia-
palveluiden ja

markkinoiden 
uudistaja 

ARVOT

Asiakasta lähellä

Vastuullinen kumppani

Yhdessä aikaansaaminen

Rohkeus uudistua

Elenian verkkoalue 
Elenian päätoimipaikka 

SÄHKÖVERKKOA 

74 000 km 
säävarmaa ~ 64%

VERKKOA/AS.

170 m

Tampere

Helsinki



Elenian tausta 

 Elenia aloitti toimintansa tammikuussa 
2012 ostamalla Vattenfallin Suomen 
sähköverkko- ja lämpöpalvelut.

 Omistajat maaliskuusta 2018 Valtion 
Eläkerahasto (VER), Allianz Capital 
Partners (ACP) Allianz Groupin puolesta 
sekä Macquarie Super Core
Infrastructure Fund. 

 Aiemmat omistajat olivat Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 3i ja GS 
Infrastructure Partners.

Historia ennen Eleniaa

Elenian juuret aiemmissa yhtiöissä 
Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-
Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-
Pohjanmaalla 

 Lapuan Sähkö Oy

 Hämeen Sähkö Oy

 Revon Sähkö Oy

 Heinola Energia Oy

 Keski-Suomen Valo Oy

 Hämeenlinnan Energia Oy

 Vanajan voimalaitos

 Asikkalan Voima Oy



Elenian sähköverkko ja asiakkaat

Verkkoa yhteensä 

74 000 km
Asiakkaita yhteensä

430 000

Maakunta Verkkoa Asiakkaita

Kanta-Häme 11 700 km 87 800

Päijät-Häme 6 900 km 37 000

Pirkanmaa 19 100 km 122 000

Keski-Suomi 18 800 km 95 000

Etelä-Pohjanmaa 5 900 km 35 000

Pohjois-Pohjanmaa 11 600 km 53 200

• Orivesi 1684 km 8500



Palvelumme 

 Toimitamme sähkön käyttöön asiakkaillemme. 

 Huolehdimme sähköverkon kunnossapidosta, 
raivauksesta ja turvallisuudesta. 

 Vastaamme sähköverkon käytönvalvonnasta ja 
vikapalvelusta ympäri vuorokauden. 

 Toimitamme uuden sähköliittymän ja muutamme 
sähköliittymiä tarpeen mukaan. 

 Mittaamme asiakkaan sähkönkulutuksen ja toimitamme 
kulutustiedot myös sähkönmyyjille. 

 Huolehdimme asiakkaan sähkönmyyjän vaihdosta.

 Hoidamme laskutuksen. 

 Tarjoamme asiakkaalle sähkön kulutustiedon 
tuntitasolla mobiilipalveluna. 

 Kehitämme sähköisiä palveluita ja älykästä verkkoa.

 Tarjoamme maksuttoman sähkökaapeleiden näytön ja 
opastuksen puiden kaatoon sähköverkon 
läheisyydessä.



 Asiakkaan oma kontrolli 
sähkönkulutuksesta ja 
energiatehokkuudesta

 Hajautettu sähkön tuotanto 
tehokkaasti markkinoille

 Sähköinen liikenne 

 Lisää lämpöpumppuja  

 Sähkönjakelun parempi laatu 

 Älykäs sähköverkko 
ympäristösuojelussa 

 Erikokoista tuotantoa 

 Osittain itsekorjautuva 
sähköverkko automaation 
avulla

 Kahdensuuntainen 
reaaliaikainen kulutuksen 
mittaus 

 Älykkäillä mittareilla 
reaaliaikainen 
sähköverkon valvonta 

 Isoja tuotantolaitoksia

 Yhdensuuntainen verkko 

 Sähkönjakelu tuotannosta asiakkaalle

Sähköjärjestelmä murroksessa: Eilisen 
sähköverkosta Smart Gridiin

Tulevia mahdollisuuksia

Sähköverkkomme tänäänSähköverkkomme eilen 



Sähkönjakelun toimitusvarmuus
 Poikkeukselliset sääolosuhteet lisääntyvät

 Myrskyt ja lumikuormat
 Helteet ja kuivuus

Ilmastonmuutoksen haasteet 
sähköverkkopalveluille 

Energiamurros ja kestävä kehitys
 Sähkön merkitys energian käytössä kasvaa
 Uusiutuvan, päästöttömän energiatuotannon 

määrä kasvaa, tuuli- ja aurinkovoima

Säävarma sähköverkko korvaa ikääntyvän 
verkon
 Päätös rakentaa vain säävarmaa sähköverkkoa 
laajan selvitystyön tuloksena vuonna 2009 

Elenian ratkaisut 

Älykkäämpi sähköverkko
 Automaation ja digitalisaation tarve kasvaa 
 Virtuaalivoimalat ja kulutusjousto mukaan 
tuotannon ja kulutuksen tasapainon ohjaukseen



Elenian tarina – jatkuvaa vastuullista uudistumista

2001 202420092002 20102005 20132007 20152008 2016 2017 2018 2019 2020

Kulutusjouston testaus
Testihanke kulutusjouston markkina-
alustan luomiseksi.

Älykkään  sähköverkon  
tulevaisuuden  ratkaisut
Uuden sukupolven älykäs sähkönmittaus
kaikille asiakkaillemme.

Elenia aina
Elenia Aina digitaalinen 
palvelukanava mm. sähkön 
kulutuksen seurantaan..

Uusia digitaalisia palveluja
Elenian maksuton mobiilipalvelu palvelu-
kanavaksi. Mm. sähkönkulutuksen seuranta, 
mahdollisuus tarkistaa onko sähköt päällä, 
kuvalähetys sähköverkkoa uhkaavasta viasta 
jne. Elenia Säävarma netin karttapalveluna 
maakaapeloinnin rakentamishankkeista.

Digitaalinen 
Seuranta  
Sähkönkulutuksen tuntitason 
seuranta osaksi digitaalisia 
palveluitamme ensimmäisenä 
Euroopassa.

Sähkökatkokartta
Karttapalvelumme sähkö-katkoista 
ensimmäisenä Suomessa.

Verkon automaatio
Ilmajohtoverkkoon parempaa 
varmuutta automaatio-
järjestelmillä. Kevytsähkö-
asemat käyttöön.

Älykäs 
sähkönmittaus 
Älykkäiden sähkömittareiden 
testauksemme 2002–2004 
ja älymittarit kaikille 
asiakkaillemme 2004–2008. 

Tekstiviestipalvelu
Tekstiviestipalvelumme 
sähkökatkoista ensimmäisenä 
Suomessa.

Janika myrsky
Janika-myrskyn 
viranomais-
selvityksessä ehdotus 
6 tunnin sähkökatko-
rajoituksesta

Säävarmat ratkaisut
Säävarman sähköverkon 
rakentamisratkaisut. Asiakkaillemme 
oma hyvityksemme yli 6 tuntia 
kestävästä sähkökatkosta. 
Vaatimukset sähkönjakelun 
varmuudesta lakiin 2013.

Elenia säävarma
Elenia Säävarma 
-investoinnit yli miljardi 
euroa,kumppaneille 10 000 
henkilötyövuotta.



Sähkömarkkinalain 
vaatimukset sähkönjakelun 
varmuudelle

Myrskyjen tai lumikuormien 
aiheuttama sähkökatko ei saa ylittää 
6 tuntia asemakaava-alueella ja 
muualla 36 tuntia seuraavasti

ASIAKKAISTA VUODEN 2028
LOPPUUN MENNESSÄ

100 %

ASIAKKAISTA VUODEN 2019
LOPPUUN MENNESSÄ

50 % 

ASIAKKAISTA VUODEN 2023
LOPPUUN MENNESSÄ

75 % 



 Turvallisin vaihtoehto ihmisille, linnuille ja muille 
eläimille, myös ilkivallalta suojassa

 Ympäristöystävällisin vaihtoehto

 Uusissa puistomuuntamoissa öljyvuotoriskit 
minimoitu altailla

 Metsä- ja viljelysmaata vapautuu ilmajohtojen 
poistuessa

 Kestävin ratkaisu harvinaisissa, täydellisen tuhon 
ilmiöissä, esim. jäätyvä sade,  metsäpalot

Miksi maakaapeloitu säävarma? 

 Toimitusvarmin ratkaisu digitalisoituvan arjen 
tarpeisiin ilmastonmuutoksen lisätessä puustoa 
vaurioittavia sääilmiöitä

 Kustannustehokkain elinkaarikustannuksiltaan

 Puupylväiden käyttöikä aiempaa lyhyempi 
kyllästysaineiden ympäristövaatimusten vuoksi

 Mahdollistaa kustannustehokkaan 
yhteisrakentamisen mm. valokuituverkon 
kanssa

Elenian investoinnit ylittävät miljardi euroa viimeisen vuosikymmenen aikana*
Paikallista työtä yli 10 000 henkilötyövuotta

Ikääntyvät ilmajohdot on uusittava joka tapauksessa



Elenia Säävarma – kunnossapitoa 

Vuosittain 6 500 km puustonkäsittelyä 
 Suurjännitteisen jakeluverkon raivausta 200 km ja 

reunavyöhykehakkuita 100 km
 Keskijänniteverkon raivausta 2 700 km
 Vierimetsänhoitoa 1 000 km  
 Pienjänniteverkon raivausta 2 000 km

Lentotarkastusta vuosittain
 3 700 km lentotarkastusta 
 Linjojen raivaustilanteen 

varmistaminen 

Vuosittain tarkastusta ja huoltoa 
 Pienjänniteverkon tarkastusta 2 800 km
 Erotinhuoltoja 300, erilaisia pientöitä 10 000  
 Merkinnät, eristinvaihdot, jakokaappien ja pylväiden oikaisut, jne.
 Sähköasematarkastuksia 550, relekoestuksia 700

Huollamme ilmajohtoverkkoa 
säännöllisellä kasvuston 

raivauksella.

Vierimetsänhoitoa 
teemme yhteistyössä 

maanomistajien kanssa.

Sähköverkossa raivausta 
tekevät metsurit, motot 

ja helikopterit.

110 kV 20 kV 0,4 kV

20kV vierimetsiä hoidamme 
harvennushakkuulla, 
taimikonhoidolla ja uhkaavien 
puiden poistolla.



 Asiakaskeskeytysten kesto
• Tapani-myrsky: yli viikon
• Eino: yli 3 vrk
• Aapeli: 2 vrk
• Aila : 2 vrk

 36 h myrskyn alusta (SML):
• Tapani: 24 000 sähkötöntä
• Eino: 15 000 sähkötöntä
• Aapeli: 3 600 sähkötöntä
• Aila: 8200 sähkötöntä

Sähköttömien asiakkaiden määrä myrskyissä

”Satatuhatta sähkötöntä olisi ylittynyt ilman investointeja” 
Elenian käytönvalvoja 30 vuoden kokemuksella 

Suurhäiriöiden vertailua



Oriveden kaapelointitilanne

10/7/202013

ilmajohdot
maakaapelit

 Oriveden kaapelointiaste 47,74%



2021 Säävarma-hankkeet
• Orivedellä toteutetaan vuonna 2021 seuraavat

hankkeet:
• Koivuniemi - Siitamantie 14 km
• Ruskeamäki – Mäyränlahti 19 km
• Lauttakulmantie 15 km

• Tällä hetkellä maastosuunnittelu käynnissä
• Talven etenemisestä ja maastosuunnittelusta

riippuen kaivuutyöt alkaa tammi-maaliskuun
aikana

• Ensimmäiset asiakkaat liitetään uuteen
säävarmaan verkkoon touko-kesäkuun aikana

• Kokonaisuudessaan uusi verkko valmis
vuoden 2021 aikana

10/7/202014



10/7/202015



 Kohteiden valinnassa huomioimme  verkon 
toimitusvarmuuden, tehonsiirron 
riittävyyden, verkon kunnon ja iän sekä 
ympäristön. 

 Valinnat teemme vuosia etukäteen. 
Vaihtelevat alueelliset painotukset 
mahdollistavat laadukkaan ja pitkäjänteisen 
kumppaniyhteistyön.

 Verkkoa uudistettaessa verkon reittejä 
uudistetaan nykytarpeisiin. 

 Kaapelit sijoitetaan teiden varsiin ja peltojen 
reuna-alueille, jotta niistä aiheutuu haittaa 
mahdollisimman vähän.

 Ilmajohtojen poistuessa vapautuu metsä- ja 
viljelysmaata ja työkoneilla liikkuminen 
helpottuu.

Elenia Säävarma kohteiden valinta

 Uudistamme sähköverkkoa säävarmaksi 
vastuullisesti. 

 Maakaapelointityöt alkavat sähköasemilta 
edeten aluksi taajamiin ja jatkossa painottuen 
haja-asutusalueiden runkojohtoihin.

 Runkojohtojen kaapelointi parantaa laajasti ja 
tasapuolisesti asiakkaiden sähkön 
toimitusvarmuutta. 

 Kaapeloimme haja-asutusalueen haarajohtoja, 
kun alueen sähkönsyöttö on kaapeloitu ensin.

 Haja-asutusalueella teemme yksittäisiä 
maakaapelointeja, kun ilmajohtoverkon 
mekaaninen kunto vaatii.

 Ilmajohtojen uusiminen samalla kertaa valitun 
alueen metsä- ja pelto-osuuksilla on tehokasta.

Ikääntyvät 
ilmajohdot 

on uusittava 
joka tapauksessa



Rakennushannkeet kartalla: 
https://www.elenia.fi/sahko/saavarma

10/7/202017



Elenia on varautunut sähkökatkoihin
• Keskeinen osa toimintaamme on varautua sähkökatkoihin.

• Sääennusteiden ansiosta myrskyt eivät tule yllätyksenä, vaan varautumistoimenpiteet tehdään ennen myrskyn alkua. 
Meillä ja kumppaneillamme on jatkuva valmius sähköverkon viankorjaukseen ja sähköjen palautukseen.

• Varautumissuunntelmamme määrittelee varautumis- ja toimintaperiaatteemme sekä sääilmiön aiheuttamissa häiriöissä 
että muissa poikkeavissa tilanteissa.

• Varautumissuunnittelua olemme tehneet jo 20 vuotta. Aluksi oma-aloitteisesti ja vuodesta 2013 lähtien lakisääteisen 
velvollisuuden pohjalta. 

• Toimitamme säännöllisin välein varautumissuunnitelmamme Energiavirastolle. Myös yhteiskunnan 
turvallisuusstrategiassa on vaatimuksia varautumissuunnittelulle, jossa koko energia-ala tekee tiivistä yhteistyötä.

• Sähkön toimitusvarmuuden parantuessa maakaapeloinnin myötä huomioidaan varautumisessa säiden aiheuttamien 
häiriöiden lisäksi myös muita poikkeustilanteita.

10/7/202018



Sähkökatkot ja niihin varautuminen

• Sähköverkkoteknologian ja ympärivuorokautisen valvonnan ansiosta laajat häiriöt ovat tiedossamme nopeasti ja tieto 
näistä on saatavilla sähkökatkokartallamme osoitteessa:https://www.elenia.fi/sahko/sahkokatkotilanne

• Yksittäiset viat saamme tietoomme asiakkaan ottaessa yhteyttä sähkökatkon vuoksi. 

• Elenian vikapalvelu toimii ympäri vuorokauden numerossa 0800 100 100.  

• Toisinaan sähkökatko voi johtua kodin tai asuinkiinteistön verkon viasta. Tällöin esimerkiksi sulakkeiden vaihto voi auttaa.

• Jos sinulla ei ole vielä käytössä maksuton viestipalvelu, saat sen käyttöösi soittamalla asiakaspalveluumme tai ottamalla 
sen käyttöön Aina-palvelussa

10/7/202019



Näin varaudut sähkökatkoon
• pidä helposti saatavilla taskulamppu, paristoja, 

kynttilöitä ja tulitikkuja sekä sulakkeita

• pidä ladattuina matkapuhelimet, tabletit ja vara-
akut       

• varaa polttopuita, jos käytössäsi on takka tai 
puuhella

• varaa juomavettä ja ruoka-aineita, joista teet 
ruokaa ilman sähköä

• UPS-laitteella sammutat tietokoneen ja 
sähkölaitteet turvallisesti

• hanki aggregaatti, jos sähkönsaanti on 
välttämättömyys

• raivaus ja työt sähköverkossa ovat 
turvallisuussyistä aina ammattilaisten työtä 

• tallenna puhelimeesi maksuton 
vikapalvelunumeromme 0800 100 100

10/7/202020



Hyvä muistaa sähkökatkon aikana:
• Sähkökatkoja korjattaessa sähköt voivat katketa ja 

palautua useasti; tämä on verkon korjaamisen 
turvallisuustekijä.

• Älä avaa sähkökatkon aikana tarpeettomasti jääkaappia ja 
pakastinta.

• Jos sähköt palauduttuaan käyttäytyvät oudosti, esim. valot 
palavat normaalia kirkkaammin tai himmeämmin, voi 
syynä olla nollajohtimen katkeaminen. Tästä voi seurata 
laitevaurioita, tulipalo ja pahimmillaan sähköiskun vaara. 
Katkaise silloin sähköt pääkytkimestä varoen 
koskettamista pääkeskuksen metalliosiin. Soita 
vikapalveluumme 0800 100 100.

10/7/202021



Huolenpitoa erityisasiakkaille

 Haluamme varmistaa terveydentilan tai ikääntymisen 
vuoksi erityistarpeita omaavien asiakkaidemme 
turvallisuuden. Siksi tarjoamme 24/7-päivystyslinjan 
sekä kohdennettua tiedottamista sähkönjakelun 
poikkeustilanteista.

 Asiakas saa etukäteen tietoa, kun varaudumme sään
mahdollisesti aiheuttamaan sähkökatkoon

 Sähkökatkon aikana pidämme asiakkaan ajantasalla
tilanteesta ja korjaustöiden etenemisestä

 Asiakas saa erityisasiakkaiden palvelunumeron
häiriötilanteiden varalle

 Ohjeistamme miten toimia sähkökatkon aikana

 Mitä muuta palvelumme voisi olla? Otan mielelläni
vastaan ideoita ja ajatuksia.
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Hyödyllisiä linkkejä:

• Rakennushankkeet kartalla: https://www.elenia.fi/sahko/saavarma

• Sähkökatkotilanne Elenian verkossa: https://www.elenia.fi/sahko/sahkokatkotilanne

• Valtakunnallinen sähkökatkotilanne: https://www.xn--shkkatkokartta-5hb40a.fi/#/nyt

• Näin varaudut sähkökatkoon: https://www.elenia.fi/sahko/varautuminen_sahkokatkoon

• Kaapelinnäyttö ja kaapeliden sijaintitiedot: https://www.kaivulupa.fi/

• Puunkaatoapu: https://www.elenia.fi/lni_forms/puunkaatoapu

• Turvaetäisyydet työskennellessä lähellä sähköverkkoa: https://www.elenia.fi/sahko/turvallisuus#1460
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KIITOS

Elenia Verkko Oyj
Eriika Salminen
Yhteyspäällikkö, kuntayhteistyö
040 837 8506
eriika.salminen@elenia.fi


