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1 JOHDANTO 

 

Myrskyt ovat ravistelleet Suomen sähköverkkoa koko sen olemassaolon ajan. Tänä päivänä verkon 

kunnosta ja sähkön toimittamisesta huolehtivat Suomen jakeluverkkohytiöt. Nämä yhtiöt ovat vas-

tuussa siitä, että sähköä siirretään kuluttajille, verkko pidetään kunnossa ja sähköntoimitusvarmuus 

on hyvällä tasolla. Verkkoyhtiöt ovat vastuussa myös siitä, että valtakunnan välttämättömät palvelut, 

kuten sairaalat, vesi- ja viemäriverkosto, liikenne ja julkiset palvelut, pystyvät toimimaan normaalisti. 

Lähes kaikki nykypäivänä vaativat sähköä pystyäkseen toimimaan nyky-yhteiskunnan edellyttämällä 

tavalla. Luonnonilmiöille ei kuitenkaan voi mitään, joten niiden aiheuttamiin ongelmiin tulee vain va-

rautua. 

 

Verkkoyhtiöt saavat nykypäivänä tiedon lähestyvästä myrskystä hyvin tehokkaasti ja nopeasti, jolloin 

käyttökeskuksissa voidaan aloittaa varautuminen. Yleisesti ottaen vain yhdessä kymmenestä tilan-

teesta, jolloin on suurhäiriön mahdollisuus, aiheutuu oikea suurhäiriö. Tämä johtuu luonnonilmiöistä, 

joiden käyttäytymistä voi joskus olla mahdotonta ennustaa. Tällöin tehostetaan antamalla tiedotteita 

työntekijöille lähestyvästä myrskystä, jotta varallaolijoiden määrää pystytään kasvattamaan nopeasti. 

Kun myrsky iskee verkkoyhtiön alueelle, viankorjauksien pitää alkaa mahdollisimman nopeasti. Jokai-

nen menetetty hetki näkyy taloudellisesti negatiivisena lukuna yhtiön budjetissa. 

 

Verkkoyhtiöt haluavat olla varmoja siitä, että heidän varautumisensa onnistuu ja toimii tehokkaasti. 

Näin varmistetaan nopea sähköjen palauttaminen kuluttajille ja minimoidaan tappiot verkkoyhtiölle. 

Tästä syystä Järvi-Suomen Energia Oy on halunnut, että heidän varautumistaan analysoidaan, jotta 

mahdolliset pullonkaulat ja toistuvat ilmiöt huomataan ja toimintaa voidaan kehittää ja tehostaa enti-

sestään. 
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2 VERKKOYHTIÖ JA SÄHKÖNJAKELU 

 

Sähkönjakelujärjestelmän tehtävänä on siirtää tuotettu tai sähkövoimansiirtojärjestelmän siirtämä 

sähkö sähkön loppukäyttäjille. Järjestelmän osia ovat alueverkko (110 kV ja 45 kV), sähköasemat 

(110/20 kV, 45/20 kV), keskijänniteverkko (20 kV), jakelumuuntamot (20/0,4 kV) ja pienjänniteverkko 

(0,4 kV). Järjestelmä on arvokas ja Suomessa sen jälleenhankinta-arvo on noin 12 miljardia euroa ja 

se jatkaa kasvuaan laajentumisen ja maakaapeloinnin vuoksi. Suomen sähkönjakelujärjestelmässä on 

noin 800 sähköasemaa, 150 000 km keskijänniteverkkoa, 100 000 jakelumuuntamoa ja 200 000 km 

pienjänniteverkkoa. Edelleen suurin osa on ilmajohtoverkkoa. (Lakervi & Partanen, 2008) 

 

Pääasiallisen verkon lisäksi järjestelmään kuuluu sekundäärilaitteita ja -järjestelmiä. Näitä ovat esi-

merkiksi sähköasemien suojareleet ja apujännitejärjestelmät, käyttökeskuksien käytönvalvonta- ja 

käytöntukijärjestelmät ja tietojärjestelmät. Primäärikomponenttien teknis-taloudelliset pitoajat ovat 

30-50 vuotta. Elektroniikkaa sisältävien komponenttien pitoajat ovat lyhyempiä, 10-20 vuotta. (Lakervi 

& Partanen, 2008) 

 

Jakeluverkot ovat lähes aina säteittäisiä, koska niissä vikojen kartoittaminen on helpompaa, oikosul-

kuvirrat ovat pienemmät ja jännitteensäätö sekä suojauksen toteutus yksinkertaisempaa. Keskijänni-

teverkon puolella verkko rakennetaan silmukoiduksi, mutta renkaita käytetään avoimina käsin tai 

kauko-ohjattavien erottimien avulla. Silmukoinnilla voidaan parantaa käyttövarmuutta vika- ja huolto-

tilanteissa. Etenkin taajamien keskijänniteverkoissa pyritään siihen, että jakelumuuntajille tulisi ainakin 

kaksi keskijännitesyöttöä. (Lakervi & Partanen, 2008) 

 

Koska sähköverkkotoiminta on luvanvaraista monopolitoimintaa, sitä varten vaaditaan verkkolupa, 

jonka myöntää Energiavirasto. Verkonhaltijaa sitoo sähkön siirtovelvollisuus, verkon kehittämis- ja 

ylläpitovelvollisuus sekä sähkönkäyttöpaikkojen ja tuotantolaitosten liittämisvelvollisuus. Verkkolu-

paan liittyy maantieteellinen vastuualue, jonka rajojen sisällä jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus 

rakentaa jakeluverkkoa. Sähkönkäyttöpaikkojen sijainnit tai asiakkaiden myyntisopimukset myyjien 

kanssa eivät saa vaikuttaa siirtohintojen suuruuteen jakeluverkonhaltijan vastuualueella. Eri verkko-

yhtiöiden alueilla sähkön siirtopalveluiden hinnat voivat poiketa toisistaan, mutta sähkönsiirtoyhtiöitä 

ei voi kilpailuttaa. Siirtomaksun suuruuteen vaikuttavat liittymisteho, jännitetaso ja toimitetun sähkö-

energian määrä. Energiavirasto myös valvoo siirron hinnoittelun kohtuullisuutta. (Energiavirasto, 

2017) 

 

2.1 Toimitusvarmuus 
 

Verkonhaltijat, kuten Järvi-Suomen Energia, vastaavat verkkonsa kunnosta ja sähkönlaadusta. Katko-

tilanteessa verkkoyhtiö on siis yksiselitteisesti vastuullinen vastaamaan vikojen korjaamisesta. Yhtiön 

on ylläpidettävä riittäviä korjausresursseja joko omassa organisaatiossaan tai hankittava ne ulkopuo-

lisilta palveluntarjoajilta. (Verho, ym., 2011) 
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Varmin keino toimitusvarmuuden parantamiseksi on pitkän aikajänteen suunnitelmat verkon maakaa-

peloinnista. Sähkömarkkinalain uudistus astui voimaan vuoden 2013 syyskuussa. Sen mukaan vuo-

desta 2028 alkaen myrskyn tai lumikuorman aiheuttama sähkökatko saa kestää kaupunki- ja taajama-

alueilla enintään kuusi tuntia ja haja-asutusalueilla enintään 36 tuntia. Keskeytykseen vaikuttaa myös 

verkkoyhtiön varautuminen myrskyä varten. (Energiamarkkinavirasto, 2013) 

 

 

 

2.2 Järvi-Suomen Energia Oy 
 

Järvi-Suomen Energia (JSE) huolehtii sähköenergian jakelusta Suur-Savon Sähkö -konsernin (SSS) 

alueella yli 100 000 taloudelle. JSE vastaa noin 28 000 kilometrin pituisen sähköverkoston suunnitte-

lusta, rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Yhtiö sopii omalla toimialueellaan sähköliitty-

mien kaupat kuluttajien kanssa. Järvi-Suomen Energialla työskentelee yli 20 henkilöä ja vuoden 2016 

liikevaihto oli noin 89 miljoonaa euroa. Investoinnit samana vuonna olivat 36 miljoonaa euroa. (Järvi-

Suomen Energia, 2017) 

 

 

KUVA 1. Järvi-Suomen Energian jakelualue (Suur-Savon Sähkö, 2017). 
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Järvi-Suomen Energia Oy:n pääurakoitsija on Elvera Oy, jonka suurin omistaja on Suur-Savon Sähkö. 

Omistusosuudet jakautuvat siten, että Suur-Savon Sähkö omistaa 49,5 %, Lappeenrannan Energia 30 

% ja Kymenlaakson Sähkö 20,5 %. Elvera Oy muodostui, kun Suur-Savon Sähkötyö Oy, Kyvera Oy ja 

Lappeenrannan Verkonrakennus Oy yhdistyivät. Elveran kotipaikka on Mikkelissä ja sillä on toimipis-

teitä ympäri näiden kolmen verkkoyhtiön alueita. Elvera Oy on Suomen neljänneksi suurin verkonra-

kennus- ja infrapalveluita tuottava yhtiö. Yritys käyttää myös aliurakoitsijoita hankkeissaan. 

(Kymenlaakson Sähkö Oy, 2015) 

 

2.3 Vakiokorvaukset 
 

Sähkön loppukäyttäjällä on oikeus vakiokorvauksiin, jos sähkönjakelu tai -toimitus keskeytyy ja kes-

keytys on tarpeeksi pitkä ja jos verkonhaltija ei osoita, että keskeytyminen johtuu verkonhaltijan vai-

kutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää 

ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia hän ei huolellisuutta noudattaen olisi voinut 

välttää. (Energiavirasto, 2017) 

 

Vakiokorvausten määrä vuoden siirtopalvelumaksusta on 

1. 10 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia 

2. 25 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia 

3. 50 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia 

4. 100 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 192 tuntia 

5. 150 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia 

6. 200 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia. (Energiavirasto, 2017) 

 

Kalenterivuoden loppuun kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä voi kuitenkin olla enintään 

200 % tai 2000 euroa (Energiavirasto, 2017). 

 

2.4 KAH 
 

Tappioiden määrää voidaan kuvata KAH-arvolla eli keskeytyksistä aiheutuneella haitalla. Sillä määri-

tellään haitan rahallinen arvo. Arvon avulla voidaan seurata sähköntoimituksen varmuutta ja käyttää 

sitä investointien suunnittelussa ja erilaisten investointien vertailussa. KAH-arvolla voidaan määrittää 

eri asiakasryhmille keskeytyksistä aiheutuvia haittoja. Järkeviä yksiköitä haitta-arvolle ovat €/keskey-

tys, €/kW ja €/kWh. (Elovaara & Haarla, 2011) 

 

Sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvan rahallisen haitan määrittäminen on hankalaa erityyppisten 

asiakkaiden ja erilaisten sähkönkäyttäjien takia. Asiakkaille aiheutuviin haittoihin ja kustannuksiin vai-

kuttavat esimerkiksi keskeytyksen tyyppi, ajankohta ja asiakkaan käyttäjäryhmä eli minkä tyyppinen 

sähkönkäyttäjä asiakas on. Verkkoyhtiöt käyttävät tämän vuoksi paljon resursseja eri käyttäjäryhmien 

tarkasteluun ja määrittämiseen omilla verkkoalueillaan. (Silvast, ym., 2005) 
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Keskeytyksen tyyppiin eli luonteeseen vaikuttaa kesto sekä se, onko asiakas saanut tiedon keskeytyk-

sestä etukäteen ja onko kestosta saatavissa tietoa alkamisen jälkeen. Keskeytyshaitta kuluttajalle on 

aivan erilainen omakotitalolla ja teollisuusasiakkaalla. Pelkkä jännitekuoppa näkyy omakotitalossa va-

lojen välähdyksenä, kun taas teollisuusasiakkaalla kokonainen tuotantoprosessi saattaa keskeytyä ja 

siitä koituu kustannuksia. Suomessa yleisesti käytetyt käyttäjäryhmät ovat olleet kotitalous, maata-

lous, julkinen, palvelu ja teollisuus. Myös näiden ryhmien sisällä on poikkeavia sähkönkäyttäjiä. 

(Silvast, ym., 2005) 

 

Käyttäjien sähköntarve vaihtelee myös vuoden-, viikon- ja vuorokaudenajan mukaan. Juhlapäivätkin 

vaikuttavat sähköntarpeeseen ja keskeytysten kriittisyyteen. (Silvast, ym., 2005) 

 

Sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuneet haitat voidaan vielä jakaa suoriin ja epäsuoriin haittoihin, 

taloudellisiin ja sosiaalisiin haittoihin sekä lyhyen ja pitkän aikavälin haittoihin. Sähkönjakelun keskey-

tyminen on suorien haittojen aiheuttaja ja keskeytyksestä seuranneet tapahtumat ovat epäsuorien 

haittojen aiheuttajia. Suoria haittoja voivat olla mm. tuotannon menetys, prosessien keskeytyskustan-

nukset ja rikkoutuneet laitteet. Epäsuoria ovat esimerkiksi vapaa-ajan menetys, epämiellyttävä läm-

pötila sähkölämmitteisessä rakennuksessa tai jopa keskeytyksestä aiheutuva pelko. Epäsuorien hait-

tojen luokittelu taloudellisiin ja sosiaalisiin haittoihin voi olla hankalaa. (Silvast, ym., 2005) 
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3 SUURHÄIRIÖTILANNE JA VARAUTUMINEN 

 

Suurhäiriötilanteella tarkoitetaan vakavaa sähkönjakelun häiriötä, jossa tilanteen ennalleen saaminen 

edellyttää valtavaa resurssien käyttöä ja muutoksia organisaation normaaleihin toimintatapoihin. Ver-

koyhtiön ryhtyessä vianselvitys- ja viankorjaustyöhön, otetaan käyttöön lisäresursseja, esimerkiksi he-

likoptereita, metsätyökoneita ja metsureita sekä työskennellään viranomaisten kanssa. Organisaa-

tiossa työskentelevien henkilöiden tehtävät ja käskyvaltasuhteet todennäköisesti muuttuvat suur-

häiriötilanteen ajaksi. Itse suurhäiriölle ei ole yhtä määritelmää. Verkkoyhtiö määrittelee itse omaan 

asiakasmääräänsä, verkon luonteeseen ja kokoonsa nähden kriteerit, joidenka täyttyessä suurhäiriö 

voidaan julkistaa. Kriteerejä voivat olla esimerkiksi sähköttömien asiakkaiden määrä, lauenneiden kes-

kijännitejohtolähtöjen lukumäärä tai sähköttömien muuntopiirien määrä.  Jokainen verkkoyhtiö mää-

rittelee siis itse suurhäiriötilanteensa. Jos sähkönjakelu voidaan palauttaa normaaleilla resursseilla, 

normaalilla urakkatyöllä ja toiminta ei organisoidu normaalista poikkeavaksi, tilanne ei ole suurhäiriö. 

(Perttala & Heinonen, 2012) 

 

Kaikki suurhäiriötilanteessa ja siihen varautumisesta lähtee sääennusteesta. Sääennusteesta saatavia 

tärkeitä tietoja ovat tuulenvoimakkuus, tuulensuunta ja tieto siitä, kulkeutuuko mukana vettä tai lunta 

vai voiko jopa ukkostaa. Lisäksi tarkastellaan, kulkeutuuko myrsky muiden verkkoalueiden yli etelästä, 

lännestä tai pohjoisesta. Tällöin saadaan jo tietoa siitä, mitä myrsky on aiheuttanut muiden verkko-

yhtiöiden alueilla. Järvi-Suomen Energia saa vähiten tietoa idän suunnasta saapuvista myrskyistä, 

koska rajan ja kyseisen verkkoyhtiön rajan välillä on vain muutama verkkoyhtiö. Varautumiseen saa-

daan myös apua historiasta, kun tarkastellaan aikaisempia häiriöitä Suomessa ja maailmalla. (Suur-

Savon Sähkö, 2016) 

 

Järvi-Suomen Energialla käytetään neljää erilaista valmiustilaa kuvaamaan sen hetkistä tilannetta ver-

kon alueella. Nämä tilat ovat perusvalmius, kohotettu tila, tehostettu valmiustila ja suurhäiriö. Näiden 

perusteella säädellään varallaolevien kenttähenkilöiden määrää mahdollisten vikojen varalta. Käyttö-

päällikkö tekee yhdessä yhden tai useamman käyttökeskuksen operaattorin kanssa tilanteen mukaan 

riskianalyysin ja riskien kasvaessa valmiustilaa nostetaan. (Suur-Savon Sähkö, 2016) 

 

Kun suurhäiriötä ennakoidaan, käyttökeskus ryhtyy toimenpiteisiin ensimmäisenä. Käyttökeskus on 

kaiken toiminnan sydän ja siellä tehdään kaikki päätökset ja ohjeet häiriön aikana. Aluksi käyttökes-

kukseen kutsutaan koolle kriisiviestintäkeskus, johon oman organisaation avainhenkilöiden lisäksi kuu-

luu kumppanuusorganisaatioiden henkilökuntaa, esim. metsäyhtiön edustaja ja pelastusviranomainen. 

(Suur-Savon Sähkö, 2016) 

 

Suurhäiriön selvitystyössä mukana oleva henkilömäärä on valtava ja jotta häiriöstä selvitään mahdol-

lisimman lyhyillä sähkökatkoilla, täytyy jokaisen organisaatioon kuuluvan henkilön tietää oma roolinsa, 

vastuunsa ja tehtävänsä. Lisäksi tiedon täytyy kulkea nopeasti ja varmasti. Viestintä asiakkaiden suun-

taan, eli tiedotus, on myös tärkeää. (Suur-Savon Sähkö, 2016) 
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Mitä paremmin ennakointi ja varautuminen onnistuvat, sitä nopeammin myrskyvaurioita päästään kor-

jaamaan ja sähköt saadaan palautettua asiakkaille nopeammin. Suunnitelmallisuus ja varautumisen 

valmistelu ovat siis ensisijaisen tärkeitä. Näiden lisäksi selkeä työnhallinta nopeuttaa koko prosessia. 

Kun häiriötilanteesta toimitaan suunnitelmien mukaan, toiminta on tehokasta, korjauskustannukset 

pysyvät alhaisempina ja myös häiriöiden takia maksettavien vakiokorvausten määrä pienenee. Yli 12 

tunnin mittaiset sähkökatkot ja niiden vuoksi asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset vähentävät siir-

tomaksuina perittäviä summia. Myrskyt siis alentavat siirtohintoja asiakkaille maksettujen korvausten 

myötä. (Suur-Savon Sähkö, 2016) 

 

 

KUVIO 1. Rauli-myrskyn sähköttömien asiakkaiden määrä ajan funktiona 

 

Kuviossa 1 nähdään sähköttömien asiakkaiden määrä ajan funktiona vuonna 2016 tapahtuneen Rauli-

myrskyn aikana. Sähköttömien asiakkaiden kuvaajan ja vaaka-akselin väliin jäävää pinta-alaa voidaan 

käsitellä menetettynä KAH-arvona. Yksinkertaisesti sanottuna mitä nopeammin sähköttömien asiak-

kaiden kuvaaja saadaan pienenemään ja pinta-ala jäämään pienemmäksi, sitä pienemmäksi verkko-

yhtiölle aiheutuvat tappiot jäävät. Kun viat saadaan korjattua nopeammin, maksettavien vakiokor-

vausten määrä pienenee, koska todennäköisesti yli 12 tunnin sähkökatkoja on tuolloin vähemmän. 
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4 TARKASTELTAVAT MYRSKYT 

 

Tarkasteluun valituista myrskyistä vanhin on Valio-myrsky, joka kulki Järvi-Suomen Energian verkko-

alueella 2.-4.10.2015 aiheuttaen suurhäiriötilanteen. Valio oli luonteeltaan erittäin voimakkaasti puus-

kainen ja harvinaisen pitkäkestoinen. Tuulennopeus oli peräti vaarallisissa lukemissa, voimakkaimmil-

laan lähes 30 metriä sekunnissa. Myrsky kaatoi puuskaisuutensa vuoksi valtavasti puita sähkölinjoille 

ja aiheutti pitkäkestoisia sähkökatkoja verkkoalueella. Keston vuoksi vikojen korjaus kesti pitkään, sillä 

osassa alueita oli vaarallista tehdä verkonkorjaustöitä. Valion aikaan JSE:n alueella sähköttömiä asi-

akkaita pahimmillaan yli 37 000. 

 

Toinen suurhäiriön aiheuttanut myrsky on Rauli-myrsky. Rauli, joka kulki verkkoalueen yli 27.-

29.8.2016, oli voimakas, laaja-alainen ja pitkäkestoinen. Pahimmillaan verkkoalueella oli Valion tapaan 

yli 37 000 sähkötöntä asiakasta. Koska myrsky oli laaja-alainen, se aiheutti ongelmia muidenkin vie-

reisten verkkoyhtiöiden alueilla, joten virka-apua oli vaikea saada. Sähkökatkot painottuivat lähinnä 

haja-asutusalueisiin ja taajamat pysyivät pääosin sähköistettyinä. Käyttökeskuksen arvion mukaan 

noin 10 000 – 15 000 asiakasta säästyi sähköttömyydeltä maakaapeloinnin ansiosta. Keskijännitever-

kon viat saatiin korjattua 30 tunnissa. 

 

Kolmas tarkasteltava myrsky on Sauli-myrsky, joka sattui aikavälille 27.-28.3.2017. Sauli ei ollut suur-

häiriö, mutta se päätettiin ohjausryhmässä valita mukaan kaikista tuoreimpana häiriötilanteena verk-

koalueella. Sauli oli pahimmillaan vienyt sähköt vajaalta 6000 asiakkaalta samanaikaisesti. Myrskynä 

se oli puuskainen, mutta lyhytkestoinen verrattuna Valioon ja Rauliin. 

 

Jokaisesta myrskystä koottiin 

- ajankohdat 

- sähköttömien asiakkaiden määrät 

- kenttähenkilöiden määrät (Elvera ja ulkopuoliset urakoitsijat) 

- operaattoreiden määrät 

- taloudelliset luvut, kuten vakiokorvaukset, henkilöstökulut ja KAH-arvot 

- häiriökartan istunnot 

- julkaistut tiedotteet 

- työntekijöiden omat kommentit vanhoista myrskyraporteista. 

 

Nämä tiedot kasattiin Excel-taulukkoon, josta pystyttiin kasaamaan kuvaajia ja värikoodaamaan pai-

kallaolleiden asentajien määriä havainnollistamaan tilanteita. Excel on työkaluna kätevä sen muokat-

tavuuden vuoksi, joten sen avulla voidaan tehdä kuvaajista halutunlaisia ja tarvittaessa rakentaa siitä 

työkalu helppoon kuvaajien luomiseen. Kuvaajista pystytään esimerkiksi tulkitsemaan se, kuinka no-

peasti kenttähenkilöiden määrät kasvavat suhteessa sähköttömien asiakkaiden kuvaajaan. Se yksin 

kertoo paljon varautumisen ja valmiustilan nostamisen onnistumisesta. Mitä tehokkaammin kenttä-

henkilöt ovat eri osissa jakelualuetta valmiudessa siirtymään muuntopiiriin, missä vika ilmenee, sitä 

nopeammin sähköt saadaan palautettua asiakkaille. 
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5 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella varautumista ja suurhäiriötilanteita Järvi-Suomen Energian 

verkkoalueella ja analysoida varautumisen onnistumista. Jokainen verkkoyhtiö haluaa varautumisen 

olevan hyvin suunniteltua ja suurhäiriöorganisaation järjestäytymisen olevan nopeaa, tehokasta ja 

taloudellista. Näin häiriöiden aiheuttamat tappiot pysyvät mahdollisimman pieninä ja sähköt saadaan 

palautettua asiakkaille ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kohteisiin mahdollisimman nopeasti. 

 

Kerätystä materiaalista saatiin koottua raportteja, mistä pystyttiin arvioimaan varautumisen onnistu-

mista. Lisäksi raporteista pystyttiin selvittämään mahdolliset seikat, jonka vuoksi varautumisen osa-

alueilla saattoi olla hidasta tai tilanteen normalisointi saattoi viivästyä. 

 

Excelillä valmisteltuja kuvaajia tarkasteltiin palavereissa, niistä keskusteltiin ja keksittiin joitakin uusia 

ideoita eri osa-alueilla. Työstä saatiin tiedoksi myös se, mitkä tiedonjyväset ovat ehdottoman tärkeitä 

tulevaisuuden varautumisien ja myrskyjen analysoinnin helpottamiseksi. Keräämällä talteen tärkeät 

datat heti suurhäiriötilassa, mahdollisiin kehityskohteisiin voidaan sittemmin pureutua tarkemmin 

mahdollisimman nopeasti. 

 

Opinnäytetyön tekeminen opetti paljon valtavan suurhäiriöorganisaation toiminnasta, sen käynnistä-

misestä ja yhteiskunnalisesta tärkeydestä. Työn alussa minulla oli vain pieni kuva siitä, miten koko 

organisaatio toimii, vaikka olen itse ollut mukana työskentelemässä Rauli- ja Sauli-myrskyjen aikana 

konsernissa. Opinnäytetyö kehitti oman ammatillisen kasvun lisäksi tiedonetsintätaitoja, analysointi-

kykyjä ja pitkäjänteisyyttä. 
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