
Mäntsälän Sähkö Oy 
Varautuminen myrskyihin/ 

myrskyjen opetukset  
 

Esa Muukka 7.2.2012 



Mitä myrsky opettaa? 

ü  Suomalaiset kaupunkilaistumisesta huolimatta lähellä 
luontoa. 

–  Ymmärrämme kunnioittaa luonnonvoimia 
–  Terveen itsetunnon mukainen nöyryys 

•  Ei pelolla ja paniikissa, vaan varautumalla ja 
harkiten toimimalla, turhia riskejä ottamatta 

ü  Paikallinen, kasvollinen toiminta tukee tervettä nöyryyttä 
myös asiakkaiden edessä. 

–  Energiayhtiössä yllä oleva tarkoittaa mm. verkon 
kehittämistä ja kunnosta huolehtimista, 
ennaltaehkäisyä sekä asiakasdialogia. 

–  Paikallisessa yhtiössä korostuu, että ollaan samassa 
liemessä kaikki! 

AINA ON MYÖS PARANNETTAVAA! 
VIESTINNÄN ROOLI  
KASVANUT.  



Keskustelu mediassa:  
Hinta, hinta, hinta! 

Tapanin myrsky 
Ma 26.12  klo 10:  6000 asiakasta,  

 klo 14:  5000 as.,  
 klo 18.30:  3000 as.,   

Ti 27.12  klo 05:  800 as.,  
 klo 12:  400 as., 
 klo 15:  150 as,  

To 29.12 iltapäivään mennessä kaikilla sähkö  

Asiakasviestintäketju löytyy 
www.msoy.fi/ajankohtaista nytkin 
Yhteensä korvattavia käyttöpaikkoja 
tuli 532 kpl / 13600 käyttöpaikkaa. 
Maksettavia vahingonkorvauksia on 
tullut tähän mennessä vain 2 kpl ja 
molemmat ovat omavastuun osia 
nollavikatapauksissa.  

 
 
Fakta: Suomessa sähkö on  
Euroopan halvimpien joukossa  
(ostovoimaan suhteutettuna entinen itäblokki mukaan 
lukien) 
 
 

 

Asiakaspalaute on ollut 
pääsääntöisesti erittäin 
hyvää.  
 



Jakeluyhtiönä  
Suomen 31. suurin 

Sähkön jakeluverkko 2125 km / 
1000 km² kymmenen kunnan 
alueella: 
 

ü  Sähköasemia
 4 kpl  ü  Päämuuntajia
 6 kpl ü  Jakelumuuntajia 
 n.1030 kpl ü  110 kV 
     45 km ü  20 kV  
 890 km ü  0,4 kV
 
1190 km 



Varautuminen suurhäiriöihin 

ü  Suurhäiriöön ohjeistus: Toiminta 
suurhäiriössä 

–  koulutetaan ja harjoitellaan, viimeksi 
keväällä 2011 

–  purkupalaveri koko yhtiötä koskien 
jokaisen suurhäiriön jälkeen, missä 
haetaan aina parannettavia kohteita. Nyt 
8.2 klo 14.30. Parannettava korjataan 
heti ja myös toimintaohje päivitetään, 
jotta suurhäiriöiden hoitaminen olisi 
entistä paremmin hoidettu. 

 
ü  Kriisiviestintäohjeistus, koulutettu useita 

henkilöitä 

ü  ”Riskienhallintamalli tehty hyvin ja 
kattavasti”, ”by the book” 

–  Konsultin sanoin strategiaprosessin 
yhteydessä todentamana 

 
ü  Yhteistyösopimus avunannosta 

korjausresursseissa Voimatori-yhtiöiden 
kesken vuodesta 2003, päivitetty 
lokakuussa 2010 

ü  Henkilökunnan sitoutuminen, 
paikallistuntemus ja korkea ammattitaito 

ü  Huomattavat jatkuvat investoinnit 
luotettavuuden parantamiseksi 

 



 
Varautuminen suurhäiriöihin 

 
ü  Janika opetti jakamaan työvuorot heti. 

Varmistaa jatkuvan, riittävän 
asiakaspalvelun 

ü  Valmius vastata vikapuheluihin koko 
toimistohenkilökunnalle. Riittävä 
henkilöstö suureen puhelumäärään 

ü  Kaikille jaettu omat määrätyt tehtävät. 
Asioista ei tarvitse kriisitilanteessa 
sopia vaan ne on ennakkoon määritelty 

ü  Asiakaspalveluhenkilökunnan määrää 
kasvatettu 4 à 10 henkilöön 

ü  Intra käyttöön sisäisessä viestinnässä 

ü  Viestinnän henkilön roolia 
kriisitilanteissa kasvatettu 

–  Esim. viestinnän ihminen istuu 
suurhäiriötilanteissa valvomossa, 
jossa pysyy tilanteesta parhaiten 
ajan tasalla. 

ü  Viestintävastuu hajautettu laajasti 
organisaatioon 

–  Viestinnän merkitystä painotettu 
systemaattisesti liiketoiminnoissa. 
Pitkäjänteinen työ opettanut 
liiketoimintavastaavat ymmärtämään 
keskeiset asiakkaan kannalta 
tärkeät asiat ja kertomaan nämä 
viestintään.  





Paikallinen investoi verkkoonsa 

ü  Mäntsälän Sähkö Oy liikevaihto 2011 oli 23 M€ 
ü  Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli n. 7,7 M€ 
ü  Investoinnit sähköverkkoon olivat 4,6 M€ 

ü  Keskimäärin olemme viime vuosina 
investoineet sähköverkkoomme n. 3 miljoonaa 
euroa vuodessa, 

 

 eli 39 % sähkönsiirron 
liikevaihdosta! 



 
Mäntsälän Sähkö Oy:n investoinnit 

käyttövarmuuden parantamiseksi  
 

ü  Säännölliset rakennettujen linjojen 
kuntotarkastukset ja johtokatujen 
raivaukset niin maasta kuin ilmasta 
käsinkin 

ü  Säännölliset maadoitusmittaukset ja 
jännitetyöhuollot muuntajille ja 
erottimille 

ü  Sähkön laadun tarkkailu releiden ja 
mittauksien avulla  

ü  Viimeiset viisitoista vuotta 
keskijännitelinjat on pääsääntöisesti 
rakennettu tien varteen  

ü  Keskijänniteverkon uusissa 
ilmajohdoissa on käytetty ainoastaan 
päällystettyjä avojohtoja viimeiset 
kymmenen vuotta 

ü  Nykyään keski- ja pienjänniteverkossa 
käytetään lähtökohtaisesti 
maakaapeleita 

ü  Keskijänniteverkon jakelumuuntamo-
rakenteena on käytetty viimeiset neljä 
vuotta ainoastaan 
pikkukoppimuuntamoa 

ü  Virtaa rajoittavien suojien käyttö 20 
kV verkolla 

ü  Kauko-ohjattavien erotinasemien 
lisääminen säännöllisesti joka vuosi, 
aloitus v. 1998 

ü  Jokaisella sähköasemalla maasulun 
sammutusjärjestelmä vuodesta 2002 

ü  Pienjännitekaapelit toteutettu 
ainoastaan maakaapelilla vuodesta 
2009 alkaen 

ü  Uuden sähköaseman rakentaminen 
Mäntsälän taajaman eteläpuolelle 
2008 



 
Mäntsälän Sähkö Oy:n investoinnit 

käyttövarmuuden parantamiseksi  
 

ü  Verkkotietojärjestelmän 
hyödyntäminen ja kehittäminen 
verkon suunnittelussa, käytössä 
ja kunnossapidossa  

ü  Verkkokatkaisijoiden käyttö 
keskijänniteverkossa 2011 

ü  Vianilmaisimien lisääminen 
keskijänniteverkon 
kaukokäyttöasemille 2010 

ü  Keskijänniteverkko rakennettu 
vahvasti silmukoiduksi 

ü  Työryhmäautoissa tietokoneet, 
joissa navigointi verkkokartalla 

ü  DMS-AMR optiolla tieto 
pienjänniteverkon vioista suoraan 
valvomoon 2012 

ü  Oma radioverkko ja radiopuhelimet, 
uusittu 2001 yhdessä Tripower-yhtiöiden 
kanssa. Kuituyhteydet sähköasemille 
2006 

ü  Jakelualueen kaikki taajamat 
maakaapeloitu seuraavan viiden vuoden 
sisällä. Kaapelointi aloitettu 90-luvun 
lopulla 

ü  Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan 
osallis-tuminen mm. ohjelmistot ja 
vianpaikannus 

ü  110 kV rengasverkon rakentaminen 
vuosina 2013-2014 

ü  Säännölliset koulutukset henkilökunnalle 
ü  Työvälineiden kunnonhallinta ja 

investoinnit sekä tarvikevaraston 
riittävyyden varmistaminen 



Johtolähtöjen keskimääräiset 
vikataajuudet vuosina 

2005-2010 
ü  Pitempiaikaisista vikakeskeytyksistä 

suurin osa esiintyy pitkillä 
maaseutujohtolähdöillä, joissa on 
avojohtoja metsien läheisyydessä.  
 
Taajamia ja suuria kuluttajia 
syöttävillä johtolähdöillä 
pitempiaikaiset vikakeskeytykset ovat 
harvinaisia johtuen maakaapelien ja 
päällystettyjen avojohtojen suuresta 
osuudesta johtolähdöillä.   

Toimituskriittiset alueet 



 
Maakaapeleiden 
asennusvuodet 

 



 
Keskeistä opittua viestinnästä 

 
  

ü  Jatkossa viestintä myös sosiaalisen 
median kautta 

–  Ajantasaisen tiedon saamisen kannalta 
paikka valvomossa oli hyvä  

–  Kotisivuilla voi nyt jakaa tiedotteita 
esim. twitter ja facebook 

ü  Sisäinen viestintä Intran kautta toimi 
–  Muistettava kertoa tilanteesta ihan 

tuntitasolla 
–  Sisäisesti kaivataan myös säännöllistä 

viestintää  
–  Mahdollistaa sen, että kaikki tietävät 

missä mennään ja viestintä asiakkaille 
toimii 

ü  Viestinnän henkilön hälytys 
–  Tuli mutkan kautta. Roolit kaikilla 

selvillä. 
–  Mahdollisimman pian. Viestinnällä 

vähennetään puhelujen määriä 

ü  Avoimen viestinnän huomasi myös 
media 

–  Poiki myrskyn jälkeen 
yhteydenottoja ja pääsimme 
mediassa positiivisessa valossa 
läpi 

ü  Viestintää oltava lähes koko ajan. 
Vaikka asiakkaat eivät näkisi sitä sillä 
hetkellä, huomaavat aktiivisen 
tiedottamisen jälkikäteen. 

–  Palvelee myös mediaa, toimittajia 
–  Soitot radioihin ja tilanteen 

päivittäminen tärkeää. 



Puheluista 26 – 28.12.2011 

ü  Yhteensä 927 puhelua kolmen 
päivän sisällä. Tilastoon eivät 
sisälly yksittäiset 
vikapäivystyspuhelimesta vastatut 
puhelut. 

ü  Vastattuja puheluita on yleensä kk-
tasolla noin 1300 puhelua 

ü  Puhelimessa oli hyvin vastaajia 

ü  Tärkeää oli työn jakaminen ja 
vuorojen sovittelu. Tarvitaan 
jatkossa selkeä yhteinen 
kuvakaappauksin tehty materiaali, 
jossa näkyy mitä tietoja 
järjestelmään kirjataan. Tämän 
avulla jokainen voi vielä paremmin 
vastata puhelimeen. Nyt oli monella 
koulutus-materiaali, missä omia 
muistiinpanoja tärkeistä kohdista ja 
tavasta toimia. 

ü  Toimivaksi myös havaittiin että 
esim. yhteiset ohjeet kopioitiin 
yhden toimesta ja jaettiin kaikille. 
Olivat ajantasaiset ja kaikilla samat. 

 



Kotisivukäynneistä 

ü  Viikon sisällä 26 – 28.12.2011  
8550 kävijää, 12500 käyntiä. (Yhdellä kävijällä voi olla monta 
käyntiä) 

ü  Vertailutiedoksi esim. 1.12 – 7.12. (7 vrk)  
7300 kävijää, 10700 käyntiä. 

 
ü  Ajankohtaista-osiossa 1902 käyntiä.  

ü  Luetuimmat tiedotteet: 
–  Kantaverkkovika keskeytti sähkönjakelun  431 käyntiä 
–  Vikoja korjataan täydellä miehityksellä        356 käyntiä 
–  Laajoja sähkökatkoja                                 347 käyntiä   



Asiakaspalaute myönteistä 

Hei! 
Kiittäisin Mäntsälän Sähkön asentajia/
korjaajia todella asiakasläheisestä ja 
ripeästä palvelusta viimeisten myrskyjen 
yhteydessä, heillä on todella asenne 
kohdallaan ja arvostamme heidän 
ammattitaitoaan! 
 
Lisäpalveluna voisitte ottaa käyttöön 
tekstiviestipalvelun jota kautta voisi 
asiakas kysellä tilannetietoa ja voisitte 
lähettää tilanneinfon suoraan 
rekisteröityneiden asiakkaiden 
kännykkään. Internetistä kun ei 
juurikaan ollut hyötyä katkojen aikana.  
 
Kiitokset vielä teille ja Hyvää Uutta 
Vuotta 2012! 

Hei!                                       
Kiitos Tapaninpäivän myrskytiedotuksesta. 
Istumme parhaillaan Halkiassa yhdeksättä 
tuntia ilman sähköjä ja on ollut ihan hyvä lukea, 
että iltapäivän viidestätuhannesta taloudesta ei 
18:30 ollut enää kuin reilu puolet sähköttä. Vielä 
jos olisi saanut tietää mikä tilanne on ollut esim. 
klo 21, olisi parempi suunnitella huomista 
päivää (pakasteiden sulaminen sun muut 
tuhot). Ja jos vielä tiedotteisiin saisi infoa siitä, 
missä linjoja korjataan parhaillaan ja minne 
seuraavaksi aiotaan siirtyä, niin olisimme 
entistä tyytyväisempiä. 
 
Moi vielä, 
aamulla ilmoittelin niistä jännitteen heilumisista, 
ja asiakaspalvelijanne ottikin heti yhteyttä 
neuvoen katkaisemaan sähköt pääkytkimestä... 
iltasella 19.30 aikoihin korjauspartio poikkesi 
pihalla kertomassa että vika on korjattu, ja 
kaikki taas hyvin 
 



Yhteenveto 

ü  Paikalliset sähköyhtiöt haluavat panostaa 
toimitusvarmuuden parantamiseen ja esillä 
olleiden investointiesteiden raivaamiseen on 
todella tarvetta 

ü  Paikalliset yhtiöt ovat jo nyt pitkäjänteisesti 
panostaneet toimitusvarmuuteen ja myös 
asiakaspalveluun joka vuosi huomattavan 
osan liikevaihdostaan 

–  Hyvä viestintä toiminnastamme on ollut 
alan ”akilleenkantapää” 

ü  Laskun maksaa aina lopulta asiakas. 
Talouskriisissä kamppaileva julkinen talous ei 
sitä millään ihmetempuilla tule maksamaan, 
joten toiminnan kuluja ei saa lisätä 
kohtuuttomilla korvausvelvoitteilla tai 
tarpeettomalla toimivan infrastruktuurin 
korvaamisella ennen teknistaloudellisen 
käyttöiän päättymistä 

ü  Sallitun tuoton määrittämisessä 
on paremmin huomioitava 
verkon kehittäminen, jos 
toimenpiteiden aikatauluja 
halutaan nopeuttaa 

ü  Verkkoliiketoiminnan riskejä ei 
saa omissa käsissämme olevilla 
valinnoilla (lainsäädäntö) 
kasvattaa. Riskejä on tarpeeksi 
luonnon toimesta. Jos niin 
tehdään omistaminen ei 
kiinnosta, eivätkä rahoittajat 
rahoita investointeja järkevillä 
ehdoilla. Tästä on maailmalta 
esimerkkejä 

 



Kiitos! 


