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Mikä on sähköpula 

Sähköpula uhkaa silloin kun sähkökapasiteetti (sähköntuotanto + hankinta) näyttää olevan pienempi 

kuin sähkönkulutus. Tällöin viimeisenä keinona on ryhdyttävä rajoittamaan asiakkaiden 

sähkönkäyttöä, jotta sähköjärjestelmään ei tulisi isompaa vahinkoa. Sähköntarve on yleensä 

suurimmillaan aamuisin klo 07 – 09 aikaan sekä iltapäivällä klo 16-18 aikaan.  

Kuka vastaa sähköpulan seurannasta  

Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid vastaa koko maan sähköjärjestelmän tasapainosta.  

Miten sähköpula näkyy meidän asiakkaillemme  

Silloin kun sähköpula uhkaa, maassa otetaan ensin tehoreservi käyttöön. Tehoreservin lisäksi löytyy 

myös jonkin verran kohteita, jotka pystyvät joustojen kautta pienentämään omia kuormiaan. Mikäli 

nämä toimenpiteet eivät vielä auta, Fingrid määrää eri sähköverkkoyhtiöitä tarvittavien 

sähkökatkojen toteuttamiseksi. Asiakkaamme saattavat silloin kohdata kiertäviä noin kahden tunnin 

mittaiset sähkökatkot. Kiertävät sähkökatkot jatkuvat, kunnes uhkaa sähköpulasta ei enää ole, eli 

toisin sanoen voi olla lyhyempiä kuin kahden tunnin mittaiset katkokset, toisaalta voi myös tulla 

useampi katkos saman päivän aikana.  

Miten tiedotetaan sähköpulatilanteesta    

Sähköpulatilanteesta tiedotetaan heti kun mahdollista, mutta sähköpula voi syntyä eri tavalla. 

Äkillinen sähköpula voi syntyä, esimerkiksi mikäli joku merkittävä tuotantolaitos vikaantuu, tällöin 

tiedotus voi myös tulla kovin myöhään asiakkaille, koska tilanne on syntynyt niin nopeasti. Mikäli 

sähköpula syntyy pikkuhiljaa, esimerkiksi niin että kulutus nousee yhä enemmän pitkän pakkasjakson 

aikana, sähköpula voidaan paremmin ennakoida ja näin ollen myös tiedottaa asiakkaillemme ajoissa.  

Kruunupyyn sähkölaitos tiedottaa asiakkailleen sähkökatkoksista lähinnä SMS viesteinä. Asiakkaana 

voit kirjautua Kruunupyyn sähkölaitoksen on-line sähkönkäyttöpalveluun ja päivittää 

puhelinnumeroa, jotta SMS viesti saapuu tarvittaessa perille.  

Miten voin asiakkaana varautua sähkökatkoihin ja sähköpulatilanteeseen  

Sähkökatkoksia (lyhyempiä ja pitempiä) voi syntyä milloin vaan, joten asiakkaana kannattaa aina olla 

varautunut. Mieti siis etukäteen mitkä asiat hankaloituvat, mikäli tulisi kahden tunnin tai pitempikin 

sähkökatkos? Onko mahdollisuus ladata puhelinta tai sähkökäyttöisiä avustuslaitteita jollain 

varavoimalaitteella, pystytkö tekemään ruokaa ilman sähköä, löytyykö varavettä ja taskulamppu 

kotona, onko mahdollista puulla lämmittää kotia ja löytyykö polttopuita jne. Yleisesti sähkökatkoon 

varautumiseen löytyy lisää tietoa täältä: https://kronobyelverk.fi/fi/sahkopalvelut/sahkokatkoon-

varautuminen/. 

Mitä tulisi muistaa sähkökatkon aikana 

Mikäli sähkökatkos tulisi, niin kannattaa varmistaa, että päälle olevat sähkölaitteet suljetaan. 

Kaikkien laitteiden kytkeminen päälle samanaikaisesti sähkön palautuessa voi aiheuttaa uusia 

ongelmia verkossa, ja myös turvallisuusnäkökulmasta on syytä sulkea esimerkiksi liesi, kahvinkeitin ja 

muut sähkölaitteet, jotka voivat sähkön palaessa aiheuttaa vaaraa jäädessään päälle ilman valvontaa.  

On myös viisasta olla avaamatta pakastinta ja jääkappia sähkökatkon aikana, jotta siellä olevat 

tavarat pysyvät kylmänä ja kestävät parin tunnin katkosta.   

https://kronobyelverk.fi/fi/sahkopalvelut/sahkokatkoon-varautuminen/
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Miten voin asiakkaana yrittää estää sähköpulatilanteiden syntymistä ja ovatko sähköpulan takia 

tehdyt sähkökatkokset korvattavia 

Asiakkaana voi vaikuttaa sähköpulatilanteisiin säästämällä sähköä. Myös sähkön käytön ohjaaminen 

pois ruuhkatunneilta (klo 07-09 ja 16-18) auttaa. Lisätietoja energiasäästämisestä löytyy täältä: 

https://www.astettaalemmas.fi/. 

Ovatko sitten sähköpulatilanteet ja niistä syntyneet sähkökatkokset korvattavia? Eivät ole, koska 

sähköpulatilanteissa ei ole kyse siitä, että sähkönjakelussa olisi virhe.  

Miten on tarkoitus toteuttaa mahdolliset kiertävät sähkökatkokset 

Kruunupyyn sähkölaitos kytkee irti tietyt etukäteen suunnitellut sähkölinjat mikäli sähköpula iskisi. 

Pyritään välttämään keskusta alueiden (Kruunupyy, Alaveteli) irti kytkemistä koska niissä on eniten 

yhteiskunnan kannalta kriittisiä kohteita kuten vesihuolto, kaukolämpö, sähkönjakelu, kuntien 

johtokeskukset, palolaitos jne. Kuitenkin pitää muistaa, että myös kriittiset kohteet voivat jäädä 

ilman sähköä, mikäli esimerkiksi tullaan tilanteeseen, että Fingrid joutuu pudottamaan kuormia 

laajemmilta alueilta.  

Varavoimalaitteita kannattaa siis huoltaa ja katsoa että ovat käyttökelpoisia, mikäli siihen 

tilanteeseen joka tapauksessa jouduttaisiin. Loppujen lopuksi on aina loppukäyttäjän vastuulla 

katsoa, että on varautunut sähkökatkoihin.   

https://www.astettaalemmas.fi/

