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Jäätyvä 2018
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AJANKOHTAISTA VARAUTUMISESTA
Energia-alan varautumispäivä 15.11.2018 VANTAA
• Tilaisuudessa kuultiin mm. seuraavista aiheista esitykset
Huoltovarmuuden haasteet, Sähköjärjestelmä
murroksessa - mitä tarkoittaa huoltovarmuudelle?,
Sähköverkkojen varautumissuunnittelu, KYBER-ENERGIA
-ohjelman tuloksia ja työkaluja, Puolustusvoimien
ajankohtaista, Kainuun tykkylumiongelma –opit

Energia-alaan liittyviä selvitysaihioita tulossa; perustuu
tulevaan Huova-päätökseen
• Sähkömarkkinajärjestelmän häiriön aikaisten
toimintamallien selvitys
• Alueellisten kansallisten sähköntuotannon saarekkeiden
muodostamisen mahdollisuudet -selvitys
• Energia-alan yhteisen puheviestijärjestelmän linjaus- ja
ratkaisuselvitys
• Hv-kriittisten palveluntuottajien ja toimitusketjujen
toimintakyvyn varmistaminen jne.

AJANKOHTAISTA VARAUTUMISESTA
Jäätyvä –harjoitukset 2018-2019
Itä (Lappeenranta, Imatra) 11/2018 pidetty, Etelä
(Turku) 30.1-31.1/2019, Pohjoinen (Oulu) 8.-9.5.2019,
Länsi (Seinäjoki) Syksy/2019
Vopon seuraava Suurhäiriöharjoitus NOPSA 2020

PVLOG19 –harjoitus. Siinä yhtenä harjoiteltavana
teemana on elinkeinoelämän tilannekuvan
rakentaminen PO:ssa sekä sen sisällyttäminen
puolustusvoimien tilannearvioon.

SUURHÄIRIÖHARJOITUKSET OSANA
VOIMATALOUSPOOLIN TOIMINTAA
Polttoaineen saatavuus sähkökatkoissa.
Vesihuollon toimivuus sähkökatkoissa.
VALVE 2014 -suurhäiriöharjoitus Rovaniemellä.
Poikkeusolojen toimintaohjeen päivitys.

JÄÄTYVÄ 2017 -suurhäiriöharjoitus Kuopion seudulla lokakuun
alussa.
Varautumis- ja valmiussuunnittelu kehittäminen energia-alalla
• Sähkö ja Kaukolämpö KOTKA-itsearviointi- ja jatkuvuudenhallinnan
kehittämisohjelmiston huoltovarmuuskriittisille yrityksille
• HVO extranet, jossa ajankohtaista tietoa harjoituksista, selvityksistä
ja voimassa olevista varautumis- ja valmiusohjeista
Alueelliset JÄÄTYVÄ harjoitukset 2018-2019
NOPSA 2019-2020 –pääkaupunkiseudun suurhäiriöharjoitus

Voimatalouspooli on
viranomaisten ja energia-alan
yritysten huoltovarmuusasioiden
yhteistoimintaelin sekä koulutusja suunnitteluorganisaatio

ALUEELLISET JÄÄTYVÄ -HARJOITUKSET 2018-2019
TAVOITE
• Harjoitusten tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän toimintakykyä
sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja
sekä vikojen korjauksessa käytettäviä laitteistoja ja välineitä.
• Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta
pitkäkestoisessa sähkökatkossa:
•

viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä

•

energia-alan korjaustyössä ja sähköjen
palautuksessa

•

yhdenmukaista tiedottamista
organisaatioiden sisällä ja organisaation
ulkoisille sidosryhmille

•

kuntien todellista kykyä toimia
poikkeuksellisessa tilanteessa

ITÄ-SUOMEN JÄÄTYVÄ 2018
Lappeenrannan ja Imatran alueella harjoiteltiin 5.–6.11.2018 eri tahojen yhteistoimintaa sään
aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistui kanta- ja jakeluverkkoihin.
Mukana alueellisessa harjoituksessa oli 150 henkilöä. Harjoitus osoitti, että yhteistyö
vaikeutuu merkittävästi viestiyhteyksien katkettua. Toimintojen yhteensovittamista sekä
yhdessä tekemistä tuleekin suunnitella ja harjoitella etukäteen.
Harjoituksessa jäätävän myrskyn aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja
jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot. Tällaiset
yhteiskunnan toimintoja lamauttavat kriisit vaativat lukuisten eri tahojen yhteistyötä, toimivaa
tekniikkaa ja viestintää.

Harjoitus osoitti, että aiemmissa valtakunnallisissa suurhäiriöharjoituksissa löydettyjä oppeja on
saatu vietyä käytäntöön. Näin haastavassa tilanteessa muun muassa pelastusviranomainen tunnisti
ja otti yleisjohtovastuun pelastuslain nojalla. Virka-avun pyytämisen ja antamisen prosessit olivat
selkiytyneet eri toimijoille. Tilannekuva- ja yhteydenpitovälineet olivat kehittyneet ja niiden käyttö oli
sujuvaa. Esimerkiksi viranomaisviestintäverkko Virven käyttö oli luontevaa ja KRIVAT-järjestelmä oli
aktiivisessa käytössä. KRIVAT on Suomen Erillisverkot Oy:n ylläpitämä kriittisen infrastruktuurin
toimijoiden yhteinen viestintä- ja tilannekuvajärjestelmä.
- Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että harjoitus onnistui erittäin hyvin. Päätavoitteena oli
yhteistyön ja yhteydenpitovälineiden testaaminen vaikeassa ja pitkäkestoisessa häiriötilanteessa.
Yhteistyö oli harjoitusosapuolten kesken sujuvaa ja eri viestintävälineitä osattiin käyttää, kiteyttää
harjoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Pahkin.
Pahkin painottaa, että yhteistyötä on osapuolten kesken harjoiteltava säännöllisesti ja järjestelmiä
on edelleen kehitettävä. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla kriittisen infrastruktuurin toimijoilla on
käytössä yhteensopivat viestintä- ja tilannekuvajärjestelmät. Periaatteessa järjestelmät ovat
olemassa, mutta vie oman aikansa, ennen kuin kaikki yhteiskunnallisesti kriittiset toimijat ottavat
järjestelmät käyttöönsä.

• JÄÄTYVÄ-harjoitukset
• Häiriötilanteiden
puheviestintä ja tiedonsiirto
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