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Tässä tapaustutkimuksena suoritetussa kandidaatintyössä tutkittiin neljää kantaverkossa tapahtunutta 

laaja-alaista sähkönsiirtohäiriötä 2000-luvulta. Vuodelta 2003 valikoitui analysoitavaksi Etelä-Ruot-

sin ja Itä-Tanskan sähkökatkos, Pohjois-Amerikan koillisrannikon sähkökatkos ja Italian sähkökat-

kos. Neljäs tutkittu tapaus oli Ukrainan vuoden 2015 sähkökatkos.  

 

Työn tavoitteena oli tutkia ja analysoida tapahtuneita häiriöitä ja antaa esimerkkejä oikeasti tapahtu-

neista laajoista sähkönsiirtohäiriöistä. Tutkituista tapauksista käydään läpi häiriöin syy, vaikutukset, 

miten häiriöstä palauduttiin ja mitä häiriön jälkeen tehtiin, jotta verkko olisi vakaampi.  

 

Kaikissa kolmessa vuoden 2003 tapauksessa siirtoverkossa ilmeni lyhyellä aikavälillä kaksi tai use-

ampi merkittävää vikaa ja verkon N-1 tila ylittyi. Etelä-Ruotsin ja Itä-Tanskan, sekä Pohjois-Ameri-

kan koillisrannikon tapauksissa sähköverkko menetti jännitestabiilisuuden. Italiassa tapahtuneessa 

häiriössä menetettiin verkon taajuusstabiilisuus, sekä tahtikäynti ympäröiviin maihin nähden. Ukrai-

nan 2015 sähkökatkos oli siirtoverkkoon kohdistuneen kyberhyökkäyksen seurausta, jossa hakkerit 

pääsivät käsiksi sähköverkon ohjausjärjestelmään. Häiriöiden suurin vaikutus oli rahallinen ja ta-

pauksissa aiheutui vain muutama henkilövahinko. Tapauksien jälkeen siirtoverkkoja on vahvistettu 

alueilla ja niistä on tehty joustavampia, sekä henkilöstön koulutusta on lisätty. 

 

Kantaverkossa tapahtuvat häiriöt, jotka johtavat laajaan sähkökatkokseen, ovat suhteellisen harvinai-

sia, verrattuna pienemmän jänniteportaan jakeluverkkoon. Toista vuoden 2003 kaltaista vuotta ei ole 

ollut, mutta ilman häiriöitä ei olla selvitty. Uutena uhkana sähköverkoille on kyberhyökkäykset ja 

sähköverkkojen tietoturvan parantaminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet jatkotutkimukseen.  
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24 p. 
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This bachelor’s thesis focuses on analysing four large-scale power transmission disturbances from 

21st century, which occurred on main grid level. Three of the analysed power outages were from year 

2003, power outage of South Sweden and East Denmark, power outage of Northeast North America 

and power outage of Italy. The fourth case was from year 2015 from Ukraine.  

The objective for the thesis was to study and analyse disturbances in power system and to give ex-

amples of real life cases of such disturbances. Study of the cases will include cause of the disturbance, 

effects it had, how system was recovered from the disturbance and what kind of chances was made 

to the power system to make it more stable and secure.  

In all three cases from 2003, two or more major faults occurred in the power system in short timespan 

from each other and caused the N-1 state to be exceeded. Power system lost its voltage stability in 

South Sweden, East Denmark and North America. Frequency stability and synchronization was lost 

in Italy. Cause of power outage in Ukraine was a result of a cyberattack on the controlling system of 

the transmission grid. Greatest impact that the power outages had was mainly monetary and bodily 

injuries were for the most part avoided. Power systems, including transmission line, were strength-

ened after outages and training of employees has been improved.  

Large-scale disturbances in main power transmission grid remain quite rare when compared to dis-

turbances on lower voltage level systems and there has not been another such busy year like 2003. 

New threat to power transmission grids are cyberattacks and improving the security of transmission 

grid provides good opportunities for further research.  
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1. JOHDANTO  

Suomessa ja maailmalla koetaan pienempiä sähkökatkoja hyvinkin usein, mutta yleensä kat-

kokset tapahtuvat matalamman jännitteen jakeluverkossa, ovat laajuudeltaan pieniä ja kes-

toltaan lyhyitä. Tässä työssä käsitellään kantaverkossa tapahtuneita laajoja häiriöitä sähkö-

järjestelmiin, joiden vaikutus ei ole ollut ainoastaan asiakkaiden sähköjen menetys, vaan 

myös kokonaan sähköntuotannon menetys. Yleensä laaja katkos aiheuttaa myös laajat rahal-

liset häviöt, niin jakamattoman energian muodossa, kuin myös mahdollisesti menetetyn te-

ollisuuden tuloissa. Kantaverkko on valtion suurjänniteverkko ja sen jännite vaihtelee 100 

ja 400 kV välillä, mutta joissain tapauksissa jännite on vielä korkeampi. Sen kautta toimite-

taan voimaloissa tuotettu sähkö muualle maahan.  

 

Työssä käsitellään neljä merkittävää kantaverkossa tapahtunutta sähköjärjestelmähäiriötä, 

niihin johtaneet syyt, niiden vaikutuksen alueen asukkaisiin ja verkon asiakkaisiin, sekä mi-

ten ne on ratkaistu ja tullaan mahdollisesti välttämään tulevaisuudessa. Tutkimus tapahtuu 

tapaustutkimuksena, koska suurimpiin häiriöihin keskittymällä saadaan esimerkkejä oikeista 

tapahtuneista häiriöistä, toisin kuin vain kirjallisuudesta etsimällä teoreettisia malleja. Ra-

porteista, dokumenteista, verkkoartikkeleista ja uutisista kerätään tietoa tapahtumien ku-

lusta, sekä vaikutuksista. Kerättyjen tietojen perusteella vastataan edellä esitettyihin kysy-

myksiin ja tehdään yhteenveto.  

 

Yleisellä tasolla on tiedossa paljon teoreettisia toimintatapoja ja ratkaisuja sähkökatkoksiin, 

mutta työn tavoitteena on tuoda esille, miten juuri kyseisissä suurissa katkoksissa on toi-

mittu. Työn tavoitteena on antaa muun muassa sähköverkkojen suunnittelijoille yleiskuva 

oikeasti tapahtuneista häiriöistä, jotta vastaavilta häiriöiltä voitaisiin mahdollisesti välttyä 

tulevaisuudessa.  

2. VAATIMUKSET SÄHKÖNSIIRTOVERKOLLE  

Vakaalla ja toimivalla sähkönsiirtoverkolla on useita vaatimuksia, sekä sen toiminta on jat-

kuvaan uhattuna erilaisten muutosten ja vikojen takia. Tässä kappaleessa käsitellään yleisiä 

vaatimuksia sähköverkon toiminnalle, kuten verkon tahtikäynti, stabiilisuus ja N-1 kriteeri. 

2.1 Sähköverkon tahtikäynti 

Sähköverkolla on yksi yhteinen taajuus ja kaikki siihen liitetyt tahtigeneraattorit toimivat 

samalla taajuudella ja ovat tahdissa keskenään. Taajuuden pitämiseksi halutussa arvossa, 

täytyy pätötehon tuotannon ja kulutuksen vastata. Sähköverkon taajuuden muutoksia hidas-

taa verkossa olevien generaattorien mekaaninen energia ja pyörivä massa (Pavlovski, 

Gajduk, Todorovski, Kocarev 2017). Sähköverkossa on myös varalla tuotantoyksiköitä, ku-

ten kaasuturbiineja, joilla voidaan vastata nopeasti tarvittavia muutoksia tehontuotannossa. 

Tarvittaessa osa sähköverkon kuormasta voidaan irtikytkeä, jos tarvittavaa tuotantoa ei voida 

saavuttaa.  

 

Tahtikäynti voidaan menettää, jos ero kulutetun ja tuotetun tehon välillä on tarpeeksi suuri. 

Usean maan välisessä sähköverkossa yhden maan menettäessä tahtikäynnin, se joudutaan 

irrottamaan muusta sähköverkosta (Taylor, Pourbeik, Kundur 2006). Tästä saattaa seurata 

koko sähkönsiirtoverkon kaatuminen kyseisessä maassa, jos maan verkossa ei kyetä teke-

mään oikeita toimenpiteitä tarpeeksi nopeasti.  
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2.2 Sähköverkon stabiilisuus 

Stabiilisuus kuvastaa systeemin kykyä palautua takaisin tasapainoiseen toimintatilaan muu-

toksista verkossa. Jännite, vaihekulma ja taajuus ei saa muuttua liikaa verkossa tapahtuvien 

muutosten ja vikojen takia. Muutokset pätötehossa vaikuttaa verkon taajuuteen ja muutokset 

loistehossa vaikuttaa verkon jännitteeseen. (Partanen 2012)  

 

Sähkönsiirtoverkossa tapahtuu muutoksia jatkuvaan tehontasapainon, taajuuden ja jännit-

teen osalta. Stabiilisuus voidaan jakaa kolmeen alaluokkaan, kulma-, jännite- ja taajuussta-

biilius (Elovaara, Haarla 2011). Jos sähköverkko ei ole stabiili, saattaa verkko romahtaa ko-

konaan isomman vian, esimerkiksi tuotantoyksikön irtikytkeytymisen tai oikosulun takia. 

 

Kulmastabiilius kuvastaa kykyä pitää sähköverkon vaihekulma vakiona muutoksista huoli-

matta. Vakaa vaihekulma on tärkeä tahtikoneille, erityisesti tahtigeneraattoreille, sillä tahti-

generaattorien täytyy olla keskenään samassa tahdissa ja täten niiden välinen vaihekulma ei 

saa heilahdella. (Elovaara, Haarla 2011) 

 

Jännitestabiilius kuvastaa kykyä pitää jännite vakiona ja vakaana. Jännite ei saa laskea liian 

alas, nousta liian korkeaksi, eikä heilahdella jatkuvaan. Jännitestabiilisuus on uhattuna alu-

eilla, joilla ei ole tuotantoa, mutta kulutus on suuri, josta seuraa suuri tehonsiirto alueelle. 

Yleensä myös kulmastabiilisuus menetetään yhtä aikaa jännitestabiilisuuden kanssa, eli tah-

tigeneraattorit menettävät tahtikäynnin. Loistehon siirto vaikuttaa stabiilisuuteen ja loiste-

hon vaikutusta siirrolle voidaan vähentää loistehon kompensoinnilla ja tuottamalla tarvittava 

loisteho lähellä kulutusta. (Elovaara, Haarla 2011) 

 

Taajuusstabiilius kuvastaa taajuuden vakautta ja kykyä pysyä vakiona. Taajuusromahdus ta-

pahtuu, jos taajuusstabiilisuus menetetään. Yleensä syynä on tilanne, jossa verkossa ei voi 

tarpeeksi kasvattaa tuotantoa tai irtikytkeä kuormaa äkillisessä muutostilanteessa. Taajuus-

romahdus tapahtuu yleensä myös ison siirtoverkon jakautuessa pienempiin osiin, esimer-

kiksi siirtojohtojen irtikytkeytymisen takia. Eristäytyneillä alueilla ei ole tarpeeksi tuotantoa 

vastaamaan kulutusta. Taajuuden laskiessa 47.5 Hz, irtikytkeytyy suurin osa tuotantoyksi-

köistä irti verkosta. Tuotannon irtikytkeytyessä taajuus laskee entisestään.  Generaattorien 

pyörivä massa ja tehotasapainon ylläpitäminen ovat pääkeinot vakaaseen taajuuteen. Iso yh-

teisverkko, kuten Nordel, hidastaa taajuuden muutosta useamman pyörivän generaattorin ta-

kia ja kykenee täten myös tarjoamaan suuremman tehoreservin.  (Elovaara, Haarla 2011) 

2.3  Sähköverkon luetettavuus 

Sähkönsiirtoverkon täytyy olla luetettava sen tärkeyden takia. Sähköverkon luetettavuutta 

kuvastaa luetettavuuskriteeri, jota yleensä kutsutaan N-1 kriteeriksi. Kriteerin mukaan säh-

könsiirtoverkon pitää kestää yhden suuren tuotantoyksikön, sähköaseman tai siirtolinjan ir-

tikytkeytyminen ilman suurempaa muutosta sähkönsiirtoon (Elovaara, Laiho 2001).  

 

Sähköverkon luetettavaa toimintaa ylläpidetään huolellisella verkon suunnittelulla, sekä tar-

kalla valvonnalla. N-1 kriteeri kuuluisi yleensä täyttää oman maan verkon sisällä tehtävillä 

toimenpiteillä, mutta tarvittaessa ja ennalta sovittuna samassa yhteisessä verkossa toimiva 

toinen maa voi täydentää toisen maan verkon luetettavuutta (CRE 2004). 
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3. SÄHKÖNSIIRTOHÄIRIÖT KANTAVERKOSSA MAAILMALLA  

Kantaverkossa tapahtuneilta laajoilta sähkönsiirtohäiriöiltä ollaan pystytty välttymään pää-

sääntöisesti, niin Suomessa, kuin maailmalla. Yleisesti häiriöt tapahtuvat alle 110 kV ver-

kossa, sekä ovat vaikutusalaltaan suhteellisen pieniä. Tässä kappaleessa käsitellään neljää 

laajaa kantaverkossa tapahtunutta tapausta. 

3.1 Koillinen Pohjois-Amerikka 2003 

14 elokuuta 2003 Yhdysvalloissa ja Kanadassa koettiin yksi maailman suurimmista sähkön-

siirtohäiriöistä, sähkökatkos joka kattoi kahdeksan Yhdysvaltain osavaltiota ja kaksi Kana-

dan provinssia, sekä vaikutti noin 50 miljoonan ihmisen elämään. Alueen kuormasta hävisi 

noin 63 GW ja verkosta irtosi 531 generaattoria ja 261 voimalaitosta. (Taylor, Pourbeik, 

Kundur 2006) 

 

Sähkökatkos toi esiin, miten herkästi vioittuva sähköverkko oli kyseisellä alueella ja myös 

kokonaan Yhdysvalloissa. Kantaverkko on Yhdysvalloissa ikääntynyt, niin muuntajien kuin 

johtojen osalta (Walsh 2013).  

 

Tapahtuma oli useiden vikojen summa, muun muassa siirtojohtojen irtoaminen ylikuormi-

tusten ja maasulkujen takia, sekä tuotannon irtoaminen verkosta vaihekulmien ja muiden 

ongelmien takia. Myös juuri tapahtumahetkellä ohjelmisto-ongelmat olivat osasyynä tehon-

jaon heikkoon toimintaan ja verkon valvojien hitaaseen reagointiin tapahtuman alkuvai-

heissa. Alun useat eri tapahtumat johtivat lopulta kaskadimaiseen siirtojohtojen ja tuotanto-

yksiköiden irtikytkeytymiseen. 

 

Tapahtuma sai alkunsa Ohiossa, jossa verkosta vastasi verkkoyhtiö FirstEnergy ja kyseisen 

alueen sähköntoimituksen varmuutta valvoi ECAR (East Central Area Reliability Council).  

Alueen verkonvalvonta on osana MISO:n (Midwest Independent System Operator) aluetta. 

(U.S.-Canada Power System Outage Task Force 2004) 

 

Sähkökatkoksen alulle Ohiossa oli neljä pääsyytä. FirstEnergy ja ECAR eivät kyennyt arvi-

oimaan ja huomaamaan verkon puutteellisuuksia. FirstEnergy ei kyennyt huomaamaan ver-

kon ja sitä ohjaavien järjestelmien huonontunutta kuntoa, eikä se valvonut tarpeeksi huolel-

lisesti puiden pituuksia johtokatujen alueilla. Yhdistettyä verkkoa valvova MISO ei kyennyt 

tarjoamaan reaaliaikaista apua verkon tilanteen päivittämisestä FirstEnergylle, huolimatta 

siitä, että FirstEnergy ei itse kyennyt tähän. (U.S.-Canada Power System Outage Task Force 

2004) 
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Kuvassa 3.1 on kuvattuna harmaalla sähkökatkon laajuus Pohjois-Amerikan koillisranni-

kolla. Kartasta nähdään, että sähkökatkos ei kattanut kokonaan kaikkia vaikutusalueen osa-

valtioita, mutta oli silti erittäin laaja. 

Kuva 3.1  Sähkökatkoksen katvealue 14.8.2013 (Allen, Stuart, Wiedman 2014) 

3.1.1 Syyt tapahtumalle 

Verkkoyhtiö FirstEnergyn valvontakeskuksessa oli iltapäivällä verkkoa valvovissa ja sääte-

levissä ohjelmistoissa ongelmia, mikä esti verkkoyhtiötä saamasta ennakkovaroitusta tule-

vasta ja myös osittain esti häiriön estämistä sen alettua. (Taylor ym. 2006) 

 

Paikallinen kuorma oli vahvasti loistehopainotteista ja tästä seurasi yhden voimalaitoksen 

generaattorin jänniteohjauksessa ongelmia ja se putosi automaattisesta jänniteohjauksesta. 

Jänniteohjausta ei saatu kytkettyä takaisin päälle, joten koko voimalaitos tippui verkosta. 

FirstEnergyn verkosta samoihin aikoihin tippui kaksi 345 kV siirtojohtoa 30 minuutin välillä 

toisistaan, syynä puiden osuminen niihin. Siirtojohtojen kuormaa ei saatu jaettua eteenpäin 

muun muassa ohjelmisto-ongelmien takia. Kolmas 345 kV siirtojohto tippui tasan tunti en-

simmäisen tippumisesta, aloittaen siirtojohtojen irtikytkeytymisien sarjan. Suuri kuorma oli 

jakautunut vain muutamalle siirtojohdolle, rasittaen niitä ja tästä seurasi jännitetason jatkuva 

aleneminen, useiden generaattorien irtikytkeytyminen ja lopulta koko koillisen rannikon 

peittävä sähkökatkos. Tapahtuma oltaisiin voitu välttää suurimmalta osalta jakamalla kuor-

maa alun perin ensimmäisen siirtojohdon pudottua verkosta. Valvomossa ei oltu huomattu 

tapahtumaa ohjelmiston vian takia, kuin vasta liian myöhään. (Taylor ym. 2006) 

 

FirstEnergyn puutteellinen siirtoverkon kunto, sekä puutteet ja viat verkkoa valvovassa oh-

jelmistossa oli iso syy siihen, miksi ongelma pääsi leviämään. FirstEnergyltä puuttui kun-

nollinen suunnitelma mahdollisten ongelmien varalta ja mahdollisista ongelmista ja jännit-

teen hallinnasta ei ollut tehty kunnon arvioita. Jännitteen hallinnassa käytetyt ohjearvot eivät 

vastanneet tarvittavia, jotta jännite olisi tarpeeksi vakaa kyseisellä alueella. FirstEnergyltä 

puuttui kunnollinen kuormanjaon automatiikka siltä varalta, että jännite laskisi liian alas. 
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ECAR ei suorittanut kunnollista valvontaa tai arviointia FirstEnergyn jännitteen laatukritee-

reistä tai toiminnasta ylipäätään ja ei antanut FirstEnergylle kehotusta korjata puutteita. 

(U.S.-Canada Power System Outage Task Force 2004) 

 

FirstEnergy jätti useita osia järjestelmästään joko kokonaan huomioimatta tai muuten vähäi-

selle huomiolle ja täten vaaransi verkon toimintavarmuuden. FirstEnergy ei kyennyt varmis-

tamaan siirtojohtojen toimintavarmuutta, sillä se ei suorittanut tarpeeksi tehokasta analyysiä 

johtojen tilasta. FirstEnergy ei myöskään kyennyt varmistamaan, että verkkoa valvovilla 

operaattoreilla oli jatkuvaan toimivat valvontatyökalut, eli ohjelmistot ja automaattiset jär-

jestelmät ja että valvontatyökalut toimivat kunnolla esimerkiksi huoltotäiden jälkeen. Firs-

tEnergyn valvomoiden tietokoneiden tukihenkilöiden ja valvomon operaattorien välillä ei 

ollut kunnon sisäistä yhteydenpitoa ja mahdollisuus siihen oli myös rajallinen. FirstEner-

gyllä ei ollut varalla toista monitorointijärjestelmää, jos pääjärjestelmä vikaantuisi ja täten 

jättäisi valvomon työntekijät pimentoon verkon tilasta. Puutteellinen monitorointijärjestelmä 

ei kyennyt varoittamaan eroavuudesta tarvittavan ja todellisen verkon tilan välillä. Valvon-

nan puute näkyi myös siirtojohtojen johtokatujen puiden pituudessa. Ylikasvaneet puut joh-

tivat tapauksen alkuvaiheessa kolmen 345 kV ja yhden 138 kV siirtojohdon irtikytkeytymi-

seen. (U.S.-Canada Power System Outage Task Force 2004) 

 

Osa tapahtuman syystä kuuluu FirstEnergyn toimintaa ja verkkoa valvoville tahoille, jotka 

eivät myöskään kiinnittäneet huomiota puutteisiin. MISO:lla ei ollut reaaliaikaista dataa ym-

päröivien siirtojohtojen tilanteesta ja täten se ei kyennyt havainnoimaan verkon puutteita ja 

tarjoamaan FirstEnergylle aikaisemmin apua vianmääritykseen verkon puutteista. MISO:lla 

oli käytössä vain ei reaaliaikaista dataa, jolla se pyrki tukemaan paikallisia siirtoyhtiöitä, 

kuten FirstEnergyä. Puutteellisen datan takia MISO ei kyennyt huomaamaan, että FirstEner-

gyn verkko ei ollut N-1tilassa, eli se ei välttämättä selviäisi edes yhden siirtojohdon tai tuo-

tantoyksikön irtoamista verkosta. MISO:n käyttämä järjestelmä ei kyennyt havaitsemaan 

siirtojohtojen katkaisijoiden tarkkaa sijaintia ja täten operaattorit eivät kyenneet hahmotta-

maan siirtojohtojen irtoamisen vakavuutta. (U.S.-Canada Power System Outage Task Force 

2004) 

 

Ensimmäisen 345 kV johdon pudottua välillä Charmberlin-Harding, FirstEnergyn operaat-

torit eivät tehneet riittäviä toimenpiteitä, joilla järjestelmä olisi saatu palautettua turvalliseen 

toimintaan 30 minuutin sisällä. Operaattorit eivät tehneet ilmoitusta ympäröivien verkkojen 

operaattoreille ja eivät myöskään vähentäneet kuormitusta jäljelle jäänneillä siirtojohdoilla. 

FirstEnergy ei myöhemmin kyennyt osoittamaan, että suunnitelma tarvittavaan kuorman vä-

hennykseen olisi ollut olemassa. (U.S.-Canada Power System Outage Task Force 2004) 

 

Lopulliseen kaskadimaiseen irtikytkeytymiseen oli myös useampi syy. Tapahtumahetkellä 

oli lämmin loppukesän iltapäivä, joten kuorma johdoilla oli korkea. Tietojärjestelmissä, 

jotka valvoivat verkon tilaa, ilmeni ongelmia, estäen muun muassa ilmoitukset ja hälytykset 

verkon tilasta. Siirtojohtojen irtoaminen alkoi kolmesta 345 kV johdosta, jotka irtosivat ver-

kosta osuttuaan puuhun, johon oli syynä liian pitkät puut, sekä ylikuormittuneet johtimet. 

Ensimmäinen siirtojohto irtikytkeytyi 15:05 ja 16:05:57 irronneet siirtojohdot aloittivat lo-

pullisen kaskadin. 16:13 mennessä 508 generaattoria ja 265 tuotantoyksikköä kytkeytyivät 

irti verkosta ja sähkökatko oli varma, jättäen kymmenet miljoonat ilman sähköä. Suuremman 

jännitteen siirtojohtojen irtoaminen johti Pohjois-Ohiossa 138 kV siirtoverkon täyteen kaa-

tumiseen raskaan ylikuormituksen takia. (U.S.-Canada Power System Outage Task Force 

2004) 
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Kaskadi levisi laajalle alueelle, mutta pysähtyi kuitenkin lopulta. Yhtenä syynä leviämiseen 

oli miten suojareleet reagoivat jännitteen alenemaan. Releet on suunniteltu irrottamaan joh-

don, jos ne havaitsevat jännitteen laskevan. Ne eivät kuitenkaan kykene erottamaan kaskadin 

ja todellisen vian aiheuttamaa jännitealenemaan, eli ne eivät pysty havaitsemaan onko vika 

johtimessa vai kauempana. Releet irrottivat siirtojohtoja ja tuotantoyksiköitä runsain määrin 

verkosta. 138 kV verkon irrottua Pohjois-Ohiossa syntyi suuri tehonsiirto etelästä ja lännestä 

pohjoiseen, aiheuttaen siirtojohdoille raskaan ylikuormituksen ja johti siirtojohtojen irtikyt-

keytymiseen ja tehotasapainon heilahteluun. Tehonsiirron takia syntyneet tehopiikit ja aal-

toilut aiheuttivat myös irtikytkeytymisiä johtimissa ja tuotantoyksiköissä. Lopulta tehotasa-

paino menetettiin koillisrannikolla ja alue eristäytyi muusta verkosta ja pimeni. Alueelle jäi 

pienempiä eristäytyneitä alueita, jossa oli vielä sähköt. Näille alueille jäi tarpeeksi tuotantoa 

tuottamaan alueelle sähköä ja täyttämään tehotasapaino. Pääsyy miksi katkos ei levinnyt laa-

jemmalle oli jännitevajeen pieneneminen matkan kasvaessa ja täten kauemmat distanssire-

leet eivät enää reagoineet. Kauempana olleilla alueilla oli myös tarpeeksi tuotantoa, jotta 

mahdolliset syntyneet vajeet pystyttiin korvaamaan. (U.S.-Canada Power System Outage 

Task Force 2004) 

3.1.2 Vaikutukset  

Sähkökatko tapahtui kello 16 iltapäivällä, jolloin suurin osa työssäkäyvästä väestöstä oli siir-

tymässä töistä kotiin. Metrot, junat ja hissit pysähtyivät ja jättivät monia jumiin pitkäksi 

aikaa. Liikennevalot lakkasivat toimimasta kaupungeissa, johtaen liikenteen jumiutumiseen 

ja lieviin liikenneonnettomuuksiin. Suuremmilta onnettomuuksilta vältyttiin liikenteessä. 

Kyseinen iltapäivä oli erittäin kuuma ja useita ihmisiä hakeutui sairaaloihin hoitoon, koska 

ilmastoinnit olivat lakanneet toimimasta. Suuremmilta ryöstelyaalloilta vältyttiin isoissa 

kaupungeissa, toisin kuin vuoden 1977 sähkökatkoksessa New Yorkissa. (Barron 2003) 

 

Sähkökatkos aiheutti joissain sähkövoimalaitoksissa vikoja generaattoreihin, aiheuttaen 

huoltotoimenpiteitä niihin (Allen, Stuart, Wiedman 2014). Suojatoimet irrottivat kuitenkin 

suurimman osan tuotannosta, kuten niiden kuului ja suojasi täten generaattoreita vahingolta. 

(U.S.-Canada Power System Outage Task Force 2004). 

3.1.3 Häiriön korjaus 

Verkkoa palautettaessa pyrittiin tasapainottamaan jäljelle jäänyt toimiva verkko ja saamaan 

sähkö kulkemaan eristäytyneille alueille, sekä tuotanto takaisin toimintaan näillä alueilla. 

Eristäytyneitä alueita pyrittiin liittämään toisiinsa taajuuden ja jännitteen palautuksen toi-

vossa. Tärkeä osa palautusta oli myös selvittää katkoksen laajuus ja ympäröivien alueiden 

tila. (Allen ym. 2014) 

 

New Yorkin osavaltiossa tehdyt toimet toimivat hyvänä esimerkkinä miten eri alueet saatiin 

sähköistettyä ja lopulta liitettyä toisiinsa.  

 

New Yorkin osavaltiossa pyrittiin tuomaan ensin osavaltion sähköverkko toimintaan, sen 

jälkeen liittämään se idän suuntaan siirtojohdoilla. Ydinvoimaloiden ja patoaltaisten vesi-

voimaloiden palautus verkkoon oli tärkeä osa sähköverkon tasapainotuksessa ja alueen tuo-

tannon kasvatuksessa. Pienempiä eristäytyneitä osia osavaltion sisällä sähköistettiin muun 

muassa kaasuturbiineilla. Jotta palautettavan alueen taajuus saadaan pysymään halutussa ar-

vossa, täytyy tuotannon lisääntyessä myös kuorman kasvaa. Automaattiset takaisinkytkennät 

palauttivat ison osan siirtojohdoista takaisin verkkoon. (Allen ym. 2014) 
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Sähköverkon palauttaminen poikkesi eri alueilla hieman, johtuen enimmäkseen vaihtelevista 

ongelmista, kuten laitteistovahingoista, katkoksen laajuudesta alueella, sekä saatavilla ole-

van sähköntuotannon tyypistä (Allen ym. 2014).  

3.1.4 Jälkeiset parannukset ja kehitysehdotukset  

Katkoksen jälkeen verkkoa on vahvistettu ja tehty älykkäämmäksi erilaisten ratkaisujen 

avulla. Rahaa on käytetty muun muassa sähköasemien parannukseen ja siirtojohtojen kor-

jauksiin ja ylläpitoon. Sähköverkkoon on lisätty reaaliaikaista tietoa verkon tilasta antavaa 

laitteistoa. Kantaverkolle on tullut uusia pakollisia säännöksiä ja vaatimuksia, jotka sähkö-

verkkoyhtiön täytyy täyttää. Tehdyillä muutoksilla on saatu laskettua vikojen määrää ver-

kossa vuodesta 2003. (Walsh 2013) 

 

Sähköverkko kohdistuu myrskyille vuosittain Yhdysvalloissa ja niiltä suojautuminen laskisi 

vikojen määrää verkossa. Myrskyiltä verkon suojaaminen on niin kallista, että yleensä hal-

vemmaksi tulee korvata vioittunut laitteisto, kuin suojata se. Tapoja suojata verkkoa olisi 

muuntajien vahvistaminen ja ilmajohtojen vaihtaminen maajohdoksi. Verkkoon voisi myös 

lisätä enemmän hajautettua tuotantoa ja sähkönvarastointia. (Walsh 2013) 

 

Verkon palautuksessa New Yorkissa opittiin, että henkilöstön koulutusta pitää parantaa, jotta 

vastaavalta voitaisiin välttyä. Myös verkon palautusvaihetta pitäisi harjoitella, jotta se sujuisi 

paremmin ja työntekijöiden välistä yhteydenpitoa pitäisi parantaa. Muista osavaltioista ha-

vaittiin muun muassa, että generaattoreiden automaattinen ohjaus ei ollut jännitteen mukaan 

säätyvä, mikä haittasi jännitetasapainon ylläpitoa. (Allen ym. 2014) 

3.2 Italia 2003 

Vuonna 2003 Italia kuului yhteiseen Manner-Euroopan verkkoon, The Union for the Co-

ordination of Transmission of Electricity, eli lyhyesti UCTE. Italialla on maiden välisiä siir-

tojohtoja muun muassa Itävallan, Slovenian, Ranskan ja Sveitsin kanssa.  

 

28 syyskuuta 2003 kello 3:01 yöllä, Sveitsissä syntyi ongelmia siirtojohdoissa, sekä tehon-

jaossa, johtaen Italiaan vievien johtojen ylikuormittumisen ja irtikytkeytymisen. Automaat-

tiset suojaustoimet irrottivat Italiaan tulevat siirtojohdot myös Itävallan, Ranskan ja Slove-

nian rajoilta, pääsääntöisesti kasvaneen vaihekulman takia. Siirtojohtojen irtikytkeytyminen 

johti lopulta koko Italian kattavaan sähkökatkokseen. Vain pieneen osaan Italiaa jäi sähköt, 

sillä eristäytyneelle alueelle jäi lämpövoimalaitos, joka kykeni tuottamaan sähköä alueelle.  

(UCTE 2004) 

 

Italian kulutus kyseisellä hetkellä oli 27444 MW, josta tuontia oli 6951 MW ja Italian omaa 

tuotantoa 20493 MW (UCTE 2004). Ranskasta tuontia oli 2212 MW, 438 MW alle suunni-

tellun ja Sveitsistä 3610 MW, 550 MW yli suunnitellun (SFOE 2003). 

  

Tapahtumahetkellä verkko Sveitsissä oli N-1 tilanteen kestävässä tilanteessa periaatteessa. 

Sveitsissä kantaverkkoyhtiö ETRANS oli suunnitelmassaan turvannut verkon toiminnan ot-

tamalla huomioon Italiassa käytössä olevat toimenpiteet, eli pumppujen sulkeminen vesivoi-

malaitoksien patoaltaissa. Mahdollisen häiriön vastatoimenpiteiden saatavuutta tai toimintaa 

ei oltu varmistettu Italiasta, eikä virallista sopimusta kyseisistä toimista ollut maiden välillä. 

Kyseisen järjestelyn pätevyyttä turvaamaan N-1 tila voi pitää kyseenalaisena. Ei ole todis-

teita, että ETRANS olisi tehnyt verkosta kunnollista turvallisuusarviota ja että uhkiin olisi 

varauduttu. (CRE 2004) 
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Kuvassa 3.2 esitetystä kartasta käy ilmi, milloin missäkin sijainnut merkittävä siirtojohto 

irtikytkeytyi. Kartan alapuolelle on myös merkitty kellonajat janalle, josta näkee selvästi, 

miten pitkä aika verkko-operaattoreilla oli reagoida ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, ennen 

kuin toinen johto menetettiin. Janalta näkee myös hyvin miten nopeasti siirtojohdot irtikyt-

keytyivät toisen johdon putoamisen jälkeen Sveitsissä.  

 

Kuva 3.2  Kartta siirtojohtojen sijainnista ja irtikytkeytymisen järjestys. (UCTE 2004) 

Siirtojohtojen irtikytkeytyminen alkoi 03:01 ensimmäisen siirtojohdon tiputtua verkosta, 

jota seurasi noin 9 minuutin yritys takaisinkytkeä kyseinen siirtojohto. 03:10 Sveitsistä soi-

tettiin Italiaan ja pyydettiin vähentämään siirtoa Sveitsin kautta Italiaan noin 300 MW 

edestä. 03:21 tuonti Italiaan laski pyydetyn verran. 03:25:22 toinen siirtojohto Sveitsissä ir-

tikytkeytyi ylikuormituksen takia. (SFOE, 2003) 03:25:25 kolmas siirtojohto Sveitsissä tip-

pui ja johti nopeaan irtikytkeytymiseen muihin maihin Italian rajalla ja Italia menetti tahti-

suuden muun verkon kanssa 03:25:32. 03:25:34 Italia menetti kaikki muut, paitsi kaksi siir-

tojohtoa Sloveniaan. Slovenian kautta Italia oli epätahtisesti kiinni verkossa yhden 220 kV 

ja yhden 132 kV johdon kautta. 03:26:24 Italia oli täysin eristäytynyt muusta Euroopan ver-

kosta. (CRE 2004) 

 

Pääsyitä lopulliseen katkokseen olivat siirtoverkko-operaattorien hidas ja väärä toiminta 

Sveitsissä, sekä liian alhaisella käyttölämpötilalla lasketut siirtojohdot. Tehdyt toimenpiteet 

eivät vastanneet annettuja ohjeistuksia, sekä heiltä puuttui suunnitelma toimenpiteille mah-

dollisen siirtojohdon irtoamisen varalta. Siirtojohtojen käyttölämpötilan ja laskennassa käy-

tetyn lämpötilan ero oli noin 32 ºC ja tästä johtunut johtojen riippuma oli useamman metrin 

suurempi, kuin oli laskettu. (CRE 2004)  

 

Oikea toimintatapa olisi ollut ottaa yhteys heti Italiaan, että siirtojohto on menetetty. Italian 

verkko-operaattoreilta olisi pitänyt pyytää lopettamaan kokonaan patoaltaiden pumppaus.  

Ranskassa olisi pitänyt lisätä siirtoa Italiaan, vähentäen rasitusta Sveitsin verkossa. Näillä 
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toimenpiteillä olisi pitänyt saada ensimmäisen johtimen vaihekulma laskemaan tarpeeksi 

pieneksi, että takaisinkytkentä olisi onnistunut, ennen kuin toinen johdin pääsee ylikuormit-

tumaan liian pitkäksi aikaa. (SFOE 2003)  

3.2.1 Syyt tapahtumalle 

Sveitsin ja Italian välinen siirtoyhteys oli erittäin kuormittunut juuri ennen tapahtuman alkua 

Italiaan muualta Euroopasta tuotavan sähkön takia. Sähkökatkos sai alkunsa siirtojohtojen 

kaskadimaisena verkosta putoamisena. Ensimmäisenä Sveitsissä Mettlen-Lavorgo välinen 

siirtojohto irtosi verkosta. Johto oli lähes täydellä kuormalla ja kuormituksen takia lämmen-

nyt niin paljon, että johdon riippuma kasvoi. Siirtojohdon madaltuneen korkeuden ja liian 

korkeaksi kasvaneiden puiden takia, siirtojohto osui puuhun ja sytytti tämän palamaan. Joh-

don automaattinen takaisinkytkentä ei onnistunut ja suojatoimet irrottivat sen verkosta. Joh-

don takaisinkytkentä ei onnistunut myöskään käsin korkean vaihekulman takia, joka johtui 

korkeasta tehonviennistä Italiaan. (UCTE 2004) 

 

Syy korkeaan tehonsiirtoon Sveitsin läpi on Sveitsin keskeinen sijainti Euroopassa ja 

UCTE:n verkossa, sekä sähköyhtiöiden tapa myydä sähköä siirtojohdon täydellä kapasitee-

tillä. Sähkönmyynnille ei ollut asetettuna tarkempia rajoitteita lainsäädännöllä, kuin siirto-

johdon oma maksimikapasiteetti. Pääsyy korkealla ja jatkuvaan kasvavalla sähkönsiirrolla 

Italiaan on Italian vanhentuneet voimalaitokset, joiden käyttökustannukset ovat niin korkeat, 

että on edullisempaa tuoda sähköä muualta Euroopasta, varsinkin yöllä, jolloin sähkö on 

halvimmillaan. (SFOE 2003)  

 

Toinen irtikytkeytynyt siirtojohto sijaitsi Sveitsissä välillä Sils-Soaz. Ensimmäisen siirtojoh-

don irtikytkeytymisen takia johto toimi 110% kuormalla nimellistehosta. Johto olisi kestänyt 

noin 15 minuutin ylikuormituksen, mutta koska ensimmäistä johtoa ei saatu takaisin verk-

koon, eikä kuormaa saatu jaettua pois johdolta. Johto alkoi ylikuumentua, riippuma läm-

pölaajeneman takia kasvoi ja lopulta johdin osui puuhun, kuten ensimmäinen johto. Seu-

rauksena johto irtosi verkosta ja suuri kuorma jakautui eteenpäin uudelle johdolle. Kolmas 

verkosta irronnut siirtojohto Sveitsissä, välillä Airolo-Mettlen, irtosi välittömästi suojatoi-

mien ansiosta, sille siirtyneen ylikuorman takia. (UCTE 2004) 

 

Korkea siirtojohtojen kuormitus Sveitsissä johti johtimien kasvaneeseen lämpötilaan. Sveit-

sissä säännökset sallivat 80 ºC käyttölämpötilan siirtojohdoille, jonka ne kestävät rakenteel-

lisesti jatkuvassa käytössä. Sähkönsiirtojohtoja suunniteltaessa Sveitsissä oltiin käytetty 40 

ºC lämpötilaa, kun laskettiin muun muassa johdon riippumaa lämpölaajenemisen takia. 

Sveitsissä ensimmäisenä irronnut johto oli 72 ºC lämpötilassa, joka johti noin 1.6 metriä 

suurempaan riippumaan. Toinen siirtojohto ylikuormituksen takia oli 103 ºC lämpötilassa, 

johtaen lähes 3 metriä suurempaan riippumaan.  (CRE 2004) 

 

Siirtojohtojen irtoaminen alkoi näkyä Italiassa verkon tasapainossa. Itävallan ja Italian väli-

set siirtojohdot irtikytkeytyivät automaattisesti. Suojauksen tavoite oli pyrkiä välttämään 

siirtojohtojen ylikuormitus. Italiassa menetettiin Cislago-Sondrio välinen 220 kV siirtojohto, 

joka johti lopulta tahtikäynnin menetykseen Italian ja muun UCTE:n verkon kanssa. Koska 

verkko jakautui kahdeksi eri tahdissa käyväksi verkoksi, putosi Italia kokonaan muusta Eu-

roopan verkosta. Kulmatasapainon menetys johti Italiassa nopeaan jännitteen alenemaan. 

Tuontijohtojen menetyksen jälkeistä tilaa ei saatu hallittua. (UCTE 2004)  
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Taajuuden laskiessa 48.9-49.7 Hz välille, kuormaa irrotettiin tuhansien megawattien edestä 

automaattisten suojatoimien avulla. Kuorman irrottaminen verkosta hidasti taajuuden laske-

mista, mutta se ei ollut riittävää. Voimalaitoksia alkoi tippua heti taajuuden ja jännitteen 

laskettua nimellisarvojen alle. Voimalaitokset vaativat sähköä toimiakseen, pumppuihin, pu-

haltimiin ja muihin oheislaitteisiin. Generaattorit myös yleensä ottavat magnetointivirtansa 

sähköverkosta. Kaasuturbiinit pyrkivät pitämään taajuutta yllä, jolloin ne ylikuumenivat ja 

tippuivat verkosta. Voimalaitoksilla taajuuden suojarajana toimi 47.5 Hz, jonka jälkeen suo-

jatoimet irrottivat ne viimeistään verkosta. Vain 8 voimalaitosta onnistui jäämään käyntiin 

tilaan, jossa ne tuottivat oman tarvitsemansa energian. (UCTE 2004) 

 

Aikaisempien tapausten perusteella Italian olisi pitänyt selvitä vastaavasta tilanteesta. Itali-

alla oli myös tuotantoreserviä reilusti yli tuontimäärän, sekä mahdollisuus pudottaa verkosta 

1200 MW kuorma noin parin minuutin varoajalla. Pääsyitä oli kaksi tehtyjen tutkimusten 

mukaan. Ensimmäinen ongelma oli siirtojohtojen takaisinkytkennän epäonnistuminen heti 

alussa suuren vaihekulman takia. Toinen ongelma, että verkkoa valvovat tahot eivät ymmär-

täneet tilanteen vakavuutta ja eivät reagoineet tarpeeksi nopeasti ja laskeneet kuormaa Itali-

assa. Liian pitkän reagointiajan takia toinen siirtojohto pääsi ylikuormittumaan liian pitkäksi 

aikaa ja täten myös tippui verkosta. (UCTE 2004) 

 

Korkea tehokulma olisi ollut ennustettavissa jo päivää aikaisemmin tehdyistä suunnitelmista 

tulevalle sähkönsiirrolle verkossa. Kantaverkko-operaattorit Sveitsissä eivät noudattaneet 

valmiiksi tehtyjä ohjeistuksia. Operaattoreilla meni 9 minuuttia hukkaan takaisinkytkennän 

yrittämiseen, jota heidän ei olisi pitänyt yrittää alkujaankaan, kerta automaatti ei kyennyt 

siihen korkean vaihekulman takia. Suositeltavaa olisi ollut muuttaa tuotantoa Sveitsissä niin, 

että vaihekulma olisi laskenut tarpeeksi, jotta takaisinkytkentä olisi ollut mahdollista. Puhe-

linsoitto olisi pitänyt suorittaa Italiaan saman tien ja pyytää Italian kantaverkkoyhtiötä 

GRTN:ää lopettamaan kokonaan pumppaus patoaltaisiin, sen sijaan että he vain vähentäisi-

vät siirtoa. Viivyttely vei kallista aikaa, varsinkin kun Italiassa toimenpiteisiin meni noin 10 

minuuttia lisää aikaa. Riittämättömien ja hitaiden toimenpiteiden takia toinen siirtojohto 

Sveitsissä pääsi lopulta pisteeseen, jossa se osui puuhun ja irtikytkeytyi. (CRE 2004) 

3.2.2 Vaikutukset  

Sähkökatkos vaikutti noin 58 miljoonan ihmisen elämään. Vaikka suurin osa Italian asuk-

kaista oli nukkumassa yöllä, Roomassa oli käynnissä yön yli kestävä suuri festivaali. Juhlan 

takia kaupat, baarit ja muut palvelut olivat auki ja useat ihmiset olivat yhä yöllä liikenteessä. 

Italiassa jäi junia ja niiden matkustajia jumiin raiteille. Muun muassa Roomassa myös metrot 

pysähtyivät, jättäen useita jumiin. Sairaaloissa ja muissa tärkeissä rakennuksissa oli gene-

raattorit, joten niiden toiminta jatkui normaalisti. Tapahtuma vaati ainakin neljä kuolonuhria. 

Kaksi iäkkäämpää ihmistä kaatui pimeässä portaikossa, yksi kuoli vakaviin palovammoihin 

kynttilän takia ja yksi liikenneonnettomuudessa. (Hancock 2003) 

3.2.3 Häiriön korjaus 

Palautettava alue kattoi 245 sähköasemaa ja lähes koko Italian pinta-alaltaan. Kantaverkon 

täyteen palautukseen meni 13 tuntia ja 30 minuuttia. Sähköverkon palautus alkoi palautta-

malla tuotantoa verkkoon. Italialla on vesivoimaloita ja kaasuturbiineita, jotka voidaan käyn-

nistää ilman ulkoista sähköä. Kyseiset voimalat ovat tärkeä osa eristäytyneiden verkkojen 

yhdistämisessä muuhun verkkoon. Muiden voimalaitosten oheislaitteet, kuten pumput pyrit-

tiin saamaan takaisin päälle ja täten myös voimalaitokset takaisin käyntiin ja takaisin verk-

koon. (UCTE 2004) 
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Kolme tuntia katkoksen alusta osa verkosta oli jo toiminnassa ja lämpövoimalaitoksia oli 

saatu verkkoon. Viiden tunnin jälkeen verkon eri osat olivat vielä eristäytyneitä toisistaan, 

mutta pääsääntöisesti toiminnassa. Italian rajalla olevat alueet oli saatu tahtikäyntiin UCTE:n 

verkon kanssa. (UCTE 2004) 

 

Palautuksessa oli myös ongelmansa. Osa voimalaitoksista joiden pitäisi pystyä käynnisty-

mään muun muassa diesel generaattorien avustuksella eivät käynnistyneet. Puhelinyhteyk-

sissä oli ongelmia, varsinkin valvomoiden ja kentällä olleiden huoltomiesten välillä. Myös 

tiedonsiirto eri alueiden välillä oli haasteellista. Joillain sähköasemilla oli ongelmia erotti-

mien ja katkaisijoiden sulkemisessa. (UCTE 2004) 

3.2.4 Jälkeiset parannukset ja kehitysehdotukset  

Tapauksen jälkeen parannettiin tehonjakoa muun muassa Sveitsin ja Italian välisillä 380 kV 

siirtojohdoilla. Sveitsissä ja Italiassa parannettiin sähköasemien varmuutta ja toimintaa erot-

tamalla kokoojakiskot. Sveitsi, Italia, Slovenia, Ranska ja Itävalta paransivat siirtojohtojen 

toimintaa ja varmuutta 220 kV ja 380 kV jänniteportaissa. Maiden välillä lisättiin tiedonsiir-

toa verkon tilasta, sekä arvioita seuraavan päivän kulutuksesta. Sähköntuontia vähennettiin 

Italiaan, jotta siirtojohdot eivät olisi niin rasittuneita. Verkon suunnitellussa otetaan huomi-

oon johtojen riippuman kasvaminen lämpenemisen takia ja verkkoa tarkistettaessa kiinnite-

tään huomiota puiden pituuksiin ja johtokatujen kuntoon. Tehdään maiden välille selkeät 

yhteiset toimenpiteet vastaavan tilanteen varalta, esimerkiksi mitä kuormaa voi irrottaa ver-

kosta toisesta maasta, jotta saadaan hallittua N-1 tilanne. Henkilöstön harjoittelua vikatilan-

teissa lisättiin ja henkilöstön määrää yövuoroissa lisättiin. (UCTE 2004) 

 

Vielä kehitettävää on suuren tehonsiirron takia syntyvän vaihekulman aiheuttamissa ongel-

missa, kuten johtojen takaisinkytkennän hankaloitumisessa. Valvomoissa N-1 tilan valvo-

mista ei pitäisi rajoittaa vain oman maan ja oman verkon sisälle, vaan myös liitoksissa ole-

vien maiden tilanne pitäisi pystyä huomioimaan. Reaaliaikainen tiedon välitys maiden vä-

lillä auttaisi parantamaan kuvaa eri maiden tilanteesta. Puiden pituuksien valvontaan pitäisi 

panostaa enemmän. (UCTE 2004) 

 

Sveitsiin pitäisi tapauksen perusteella perustaa kantaverkkoa säätelevä ylempi taho, joka 

varmistaisi, että Sveitsin siirtoverkko täyttää EU:n säännökset. Sähkönmyynnille pitäisi 

myös asettaa rajoituksia. Sähkönmyyjät myyvät sähköä muuten niin paljon kuin siirtojohdot 

kestävät. Sähköyhtiöt pyrkivät parantamaan tuottojaan alentuneen toimintavarmuuden hin-

nalla. (CRE 2004) 

3.3 Etelä-Ruotsi ja Itä-Tanska 2003 

23 syyskuuta 2003 Etelä-Ruotsissa ja Sjællandissa, eli Itä-Tanskassa koettiin laaja sähkökat-

kos. Ruotsissa ja Tanskassa yhteensä hävisi kuormaa noin 6550 MW ja katkos vaikutti noin 

4 miljoonaan ihmiseen. Tapahtumahetkellä Ruotsissa oli osa kantaverkosta huollossa, mu-

kaan lukien osa 400 kV siirtojohdoista. Häiriö syntyi alkujaan kahdesta erillisestä ongel-

masta, jotka yhtä aikaa sattuessaan johtivat lopulta Etelä-Ruotsin eristäytymiseen pohjoi-

semmasta verkosta. (Taylor ym. 2006)  

 

Kaikkiaan huollossa oli muun muassa tasavirtayhteys Tanskan ja Saksan välillä, Tanskassa 

useita 132 kV ja 400 kV johtoja, Tanskassa ja Ruotsissa useampi voimala oli joko huollossa 
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tai kokonaan pois käytöstä ja suurin osa siirtojohdoista Etelä-Ruotsin ja Keski-Ruotsin vä-

lillä olivat pois käytöstä. Huoltotoimenpiteet olivat kuitenkin otettu huomioon kummassakin 

maassa oikeaoppisesti ja niillä ei ollut vaikutusta verkon vakauteen normaalissa käytössä. 

(Elkraft 2003) 

 

Ruotsiin tuli noin 2.5 GW edestä siirtoa, enimmäkseen Norjasta ja Suomesta. Etelä-Ruotsia 

yhdisti vain muutama 400 kV siirtojohto muuhun Ruotsin verkkoon ja kaikki siirto tapahtui 

niiden kautta. Tapahtumahetkellä verkon kuorma oli normaali ja päivä oli muuten normaali 

syyspäivä. (Samuelsson) 

 

Pääsyyt katkokseen olivat sähköaseman ongelmat Horredissa, sekä ongelmat yhdessä Os-

karshamnin ydinreaktoreista. Ruotsin verkko olisi selvinnyt kummastakin viasta erillään, 

mutta ne sattuivat alle 15 minuutin välille toisistaan. (Elkraft 2003) 

 

Kuvassa 3.3 on esitettynä kartta, josta käy selväksi sähkökatkoksen laajuus. Kartasta näkee 

selvästi, miten sähkökatko ei levinnyt Tanskassa laisinkaan Sjællandia kauemmaksi, sekä 

miten Ruotsissa vain eteläosa jäi pimentoon. Ruotsin länsirannikolla katkon leviäminen py-

sähtyi Ringhalsin ja Horredin kohdalle, jossa sähköasema ja siihen liitetyt siirtojohdot olivat 

irronneet verkosta.  

 

Kuva 3.3 Sähkökatkoksen vaikutusalue Tanskassa ja Ruotsissa. (Samuelsson) 

3.3.1 Syyt tapahtumalle 

Ensimmäinen osatekijä sähkökatkokseen oli ydinvoimalaitos Oskarshamnissa. Ydinvoima-

laitoksessa ilmeni ongelma höyryventtiilissä ja täten se jouduttiin irrottamaan verkosta. 

Tästä aiheutui N-1 tilanne, sekä lähialueelle jännitteen tippuminen. (Samuelsson) Os-

karshamnin ydinvoimalaitos kytkeytyi irti verkosta 12:30 (Elkraft 2003).  
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Toinen osatekijä oli sähköasemalla Horredissa tapahtunut vika katkaisijassa, joka aiheutti 

asemalla kaksivaiheisen oikosulun. Sähköasemaan oli kytkettynä neljä 400 kV siirtojohtoa 

ja Ringhalssista kaksi 900 MW ydinreaktoria. Sähköaseman irtoaminen tapahtui alle 15 mi-

nuuttia Oskarshamnin irtoamisesta ja johti N-3 tilanteeseen. (Samuelsson) Horredin sähkö-

asema irtosi kello 12:35 (Elkraft 2003). 

 

Etelä-Ruotsissa ei ollut tuotantoa jäljellä juuri yhtään sähköaseman irrottua, joten alueelle 

piti tuoda sähköä muualta Ruotsista ja Itä-Tanskasta (Elkraft 2003). 

 

Etelä-Ruotsia yhdisti tässä vaiheessa enää kaksi 400 kV siirtojohtoa muuhun Ruotsin verk-

koon. Tuotannon menetys aiheutti voimakkaan jännitteen putoamisen alueella, sekä ylikuor-

mituksen jäljelle jäänneisiin johtoihin kasvaneen siirron takia muilta alueilta. Ylikuormittu-

neet johdot irtikytkeytyivät suojatoimien takia verkosta lyhyen ajan kuluttua Ruotsissa. (Sa-

muelsson) 

 

Seurannut jännitteenpudotus oli riittävä kaatamaan jäljelle jäänyt, kuvan 3.3 mukainen eris-

täytynyt verkko. Eristäytyneellä alueella ei ollut riittävästi tuotantoa enää verkossa, joten 

jännite romahti ja koko Etelä-Ruotsi ja Tanskan itäinen osa, Sjælland pimenivät. (Taylor ym. 

2006) 

 

Jännite laski kahden minuutin ajan ruotsissa nopeasti, mutta Tanskassa jännite pysyi viimei-

seen hetkeen asti lähellä nimellistä, alun notkahdusta lukuun ottamatta, kunnes romahti nol-

laan. Ruotsissa jännite tippui hyvin nopeasti tuotannon puuttumisen takia ja 130 kV ja 220 

kV siirtojohtojen ylikuormittumisen ja irtikytkeytymisen takia. Ruotsissa jännitteen tippu-

minen johti kulutuksen laskuun, koska moottorit ja muut laitteet, jotka eivät toimi liian ma-

talalla jännitteellä, lakkasivat toimimasta. Kulutuksen laskun takia jännite Ruotsissa pysyi 

noin 49.7 Hertzissä. Tanskassa jännite ei laskenut samalla tavalla kuin Ruotsissa, sillä Sjæl-

landin alueella oli vielä tuotantoa. Tanskassa taajuus pysyi välillä 49.8-49.9 Hz ja yksi syy 

miksi voimalat olivat ylipäätään vielä kytkeytyneenä verkkoon. Jännitteen laskettua nollaan, 

Juutinrauman yhteys katkesi ja erotti maiden verkot toisistaan. Eristäytynyt alue pimeni 

kello 12:37. (Elkraft 2003) 

 

Ruotsissa distanssireleet irrottivat 400 kV siirtojohdot Etelä-Ruotsin ja muun Ruotsin välillä. 

Syynä distanssireleiden aktivoitumiseen oli laskeva jännite, jonka releet tulkitsivat kaukai-

sena oikosulkuna. Tanskassa johtojen suojareleet eivät kyenneet havaitsemaan verkon muu-

tosta ajoissa, kuten Ruotsissa, sillä jännite ei laskenut Ruotsin ja Tanskan rajalla yhtä alas, 

kuin pohjoisempana. Voimalat syöttivät sähköä Tanskasta Ruotsiin lyhyen hetken ennen 

kuin jännite tippui nollaan. Sjællandin voimalat hidastivat jännitteen putoamista, mutta ras-

kaan ylikuormituksen takia kärsivät myös vaurioita. Verkon palautuksen kannalta olisi ollut 

parempi, jos voimalat olisivat irronneet verkosta aikaisemmin, mutta se olisi samalla johta-

nut nopeampaan jännitteen pudotukseen eristäytyneellä alueella. (Elkraft 2003) 

 

3.3.2 Vaikutukset  

Sähkökatko oli laaja, sekä keskellä päivää ja sen takia sillä oli vaikutuksia monien elämään. 

Junat ja hissit pysähtyivät ja osa junista Tanskan puolella jopa veden alla oleviin tunneleihin. 

Tärkeimmät rakennukset on lähtökohtaisesti suojattu varateholla, joko akuilla tai generaat-

toreilla, joten muun muassa sairaalat pysyivät toimintakunnossa. Matkapuhelinten verkko 
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oli lyhyeksi ajaksi suojattu varateholla, mutta pian vian jälkeen, matkapuhelimetkin lakka-

sivat toimimasta. Yhteiskunta on riippuvainen sähköstä ja esimerkiksi monet eivät kyenneet 

ostamaan ruokaa, koska pankkikorttien lukijat eivät toimineet. Liikennevalojen toimimatto-

muus aiheutti ruuhkia kaupungeissa. Lentokentät ja suurin osa silloista olivat myös suljet-

tuina. (BBC 2003) 

 

Sähköverkon jännite ja teho heilahtelivat voimakkaasti, varsinkin Itä-Tanskassa, johtaen va-

hinkoihin voimalaitoksissa. Vahingot voimalaitoksiin keskittyi lähinnä Itä-Tanskaan, sillä 

Etelä-Ruotsissa suojareleet ehtivät irrottamaan voimalaitokset verkosta. Vahingot hidastivat 

verkonpalautusta, sillä varsinkin isointa Itä-Tanskan voimalaitosta ei saatu palautettua takai-

sin toimintaan vasta kuin paljon myöhemmin. Tanskassa voimalaitoksien suojaus on suun-

niteltu siten, että voimalaitos irtoaa verkosta taajuuden laskiessa. Tässä tapauksessa jännite 

ei laskenut tarpeeksi hitaasti, vaan jännite romahti nollaan. (Elkraft 2003) 

 

Sähkökatkos aiheutti ruotsissa pelkästään 4700 MW kuorman menetyksen ja 10 GWh ener-

giaa jäi toimittamatta, rahalliselta arvoltaan noin 500 miljoona ruotsin kruunua (Samuels-

son). Itä-Tanskassa pudonnut kuorma oli 1850 MW ja 8 GWh energiaa jäi toimittamatta 

(Elkraft 2003). 

3.3.3 Häiriön korjaus 

Palautuksen valmistelut alkoivat lähes välittömästi 12:37 jälkeen ja valmistelut olivat val-

miina 13.20. Valmisteluihin kuului suurimman osan kuormasta irrottaminen verkosta, jotta 

palautuksessa voitaisiin tuoda kuormaa takaisin verkkoon vaiheittain. 13:30 400 kV siirto-

johdot saatiin yhdistettyä pohjoismaiseen synkronoituun verkkoon. 13:41 Juutinrauman 400 

kV yhteys maiden välillä palautui. Välillä 13:45-14:14 132 kV ja 400 kV siirtojohtoja takai-

sinkytkettiin maiden sisällä ja tuotantoa saatiin osittain takaisin verkkoon. 14:15 jälkeen tuo-

tantoa palasi verkkoon tasaisesti iltaan asti ja tuotannon kasvaessa myös kuluttajat saivat 

sähköt takaisin portaittain. Sjællandissa ensimmäiset sähköt palautuivat 13:47 ja koko Sjæl-

landin saari oli sähköistetty kello 19 jälkeen (Elkraft 2003).   

 

Jotta siirtojohdot saataisiin takaisin verkkoon, jännitettä hallittiin kuristimilla ja kuorman 

säädöllä. Tuotantoa säädettiin ohjaamaan taajuutta. Pimeäksi jääneelle alueelle tuotettiin te-

hoa kaasuturbiineilla ja öljykäyttöisillä voimalaitoksilla, sekä jäljelle jääneillä ydinvoima-

laitoksilla. Muuntajilla pyrittiin hallitsemaan jännitetasoa ja taajuutta. (Samuelsson) 

 

Sjællandissa oli ongelmia voimalaitosten käynnistyksessä täysin sähköttömästä tilasta. Suu-

rimmat voimalaitokset myös kärsivät alueella vahinkoja ja niiden verkkoon yhdistäminen 

joko viivästy tai kokonaan estyi. Juutinrauman yhteys oli tärkeä osa verkkoa palautettaessa. 

(Elkraft 2003) 

3.3.4 Jälkeiset parannukset 

Ruotsiin lisättiin tapahtuneen katkoksen takia uusia sähköasemia. Etelä-Ruotsiin asennettiin 

440 MW edestä uutta tuotantoa. Lounaan suuntaan rakennettiin uusi siirtojohto, joka kyke-

nee 1400 MW siirtoon, sekä mahdollistaa loisteholla jännitteen paremman ohjauksen. Tans-

kaan rakennettiin uusi HVDC siirtojohto, eli korkeajännitteinen tasavirtajohto, välille Sjæl-

land-Fyn, jonka kapasiteetti on 600 MW. (Samuelsson) 

 

Suunnitteluun, tarkistuksiin ja huoltoon pitää kiinnittää enemmän huomioita, varsinkin säh-

köasemien kohdalla. Kuorman irrottamista pitäisi parantaa jännitteen laskiessa, varsinkin jos 
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tuotannosta on pulaa. Tanskassa, tarkalleen Sjællandissa, verkossa ei tapahtunut yhtä isoja 

muutoksia alussa kuin Ruotsissa ja täten Tanskan verkossa ei saatu tietoa ongelmista Ruot-

sissa välittömästi. Pitäisi luoda suojatoimet joilla olisi mahdollista havaita ongelmat koko 

yhdistetyssä verkossa. Voimalaitosten kykyä käynnistyä sähköttömästä tilasta pitäisi paran-

taa, jotta sähköverkon palautus nopeutuisi. (Elkraft 2003) 

3.4 Ukraina 2015 

23 joulukuuta 2015 Ukrainassa koettiin maailman ensimmäinen sähkönsiirtoverkkoon koh-

distunut kyberhyökkäys. Hyökkäys oli pitkään ja huolella suunniteltu ja sen toteuttanut taho 

on vieläkin tuntematon. Hyökkäys kohdistui pääosin sähköverkon valvomoihin, joista hyök-

kääjät saivat ohjattua sähköasemia. Ukrainassa tietoturva oli suhteellisen hyvällä tasolla, esi-

merkiksi verkkoa ohjaavat ohjelmistot olivat eri palomuurin takana kuin valvomon muu 

verkko. Asiantuntijoiden mukaan vastaava isku olisi mahdollinen esimerkiksi Yhdysval-

loissa. (Zetter 2016) 

 

Laajuudeltaan, kestoltaan ja esimerkiksi vuorokauden energian kulutukseen suhteutettuna 

sähkökatko ei ollut yhtä merkittävä, kuin kolme aikaisemmin käsiteltyä tapausta, mutta silti 

erittäin mielenkiintoinen harvinaisuutensa vuoksi. Isku osoitti tärkeän haavoittuvuuden jär-

jestelmässä, sekä toi uusia asioita huomioon sähkönsiirtojärjestelmän suunnitteluun.  

3.4.1 Tapahtuman tarkempi kuvaus 

Hakkerit hyökkäsivät kolmeen valvomoon, joista heillä oli pääsy yhteyksien kautta kymme-

niin sähköasemiin. Hakkerit käyttivät ohjelmaa nimeltä BlackEnergy 3, jonka he saivat asen-

nettua työntekijöiden koneille sähköpostin liitteenä. Koska sähköverkkoa ohjannut ohjel-

misto SCADA oli erillisessä tietoverkossa, eivät hakkerit päässeet siihen käsiksi heti. Suurin 

riskitekijä tietoverkossa ja sen suojauksessa oli työntekijöiden etäkirjautuminen verkkoa oh-

jaavaan järjestelmään, joka ei vaatinut kaksivaiheista tunnistautumista. Tämä puute mahdol-

listi hyökkääjien varastaa työntekijöiden kirjautumistunnukset ja antoi heille lopulta pääsyn 

käsiksi järjestelmään, joka ohjasi sähköasemia ja niissä sijanneita katkaisijoita. Saatuaan 

pääsyn katkaisijoihin, hyökkääjät avasivat ne ja katkaisivat alueelta sähköt. (Zetter 2016) 

 

Asiantuntijat arvioivat, että lopullinen hyökkäys tehtiin hätiköiden. Hyökkääjillä olisi ollut 

mahdollisuus tehdä vakavampaa jälkeä, kuten tuhota generaattoreita verkonohjauksen kautta 

ja täten tehdä sähkökatkoksesta paljon pitempikestoisen. (Zetter 2016) 

 

Hyökkääjien käyttämä ohjelma sulki valvomon työntekijät kokonaan ulkopuolelle ohjelmis-

tosta. Työntekijöillä ei ollut mitään tehtävissä. Hyökkääjät aiheuttivat TDOS hyökkäyksen, 

eli puhelinlinjoihin kohdistuneen palvelunestohyökkäyksen, joka esti asiakkaita soittamasta 

ja ilmoittamasta sähkökatkoksesta. Kahdessa kolmesta valvomosta myös onnistuttiin sulke-

maan UPS järjestelmät, jättäen myös ne täysin pimentoon. (Zetter 2016) 

3.4.2 Vaikutukset  

Laitteistoa jouduttiin uusimaan sähköasemilla, koska hakkerien käyttämä haittaohjelma 

KillDisk oli pyyhkinyt vanhat ohjelmistot kokonaan pois tai kirjoittanut ne uudelleen siten, 

että laitteistot olivat käyttökelvottomia ja niitä ei voinut korjata. (Zetter 2016) 
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Sähkökatko vaikutti noin 230000 ihmisen elämään. Sähköt olivat poikki noin 1-6h, mutta 

täydellinen palautuminen vei useita kuukausia. Yhdysvalloissa suurimmilta osin ei ole kä-

sinohjausta, joten siellä katkos olisi ollut vakavampi. (Zetter 2016) 

3.4.3 Häiriön korjaus 

KillDisk ohjelman pyyhittyä sähköasemien automaattisten ohjainten ohjelmat, joutuivat val-

vomon työntekijät ohjaamaan asemia käsisäädöllä ja sulkemaan katkaisijat. Sähköt saatiin 

takaisin nopeasti sen jälkeen, kun verkon valvojat olivat tajunneet mitä oli tapahtunut. 

Verkko palautui lähes normaaliksi katkaisijoiden sulkemisen jälkeen, mutta moni asema jäi 

manuaalisen ohjauksen varaan. Sähköasemien laitteiston uusiminen vei aikaa. (Zetter 2016)  

3.4.4 Jälkeiset parannukset ja kehitysehdotukset  

Työntekijöitä pitää kouluttaa vastaavan varalta ja järjestelmiä pitää myös uusia. Työnteki-

jöille kuuluisi antaa riittävä koulutus muun muassa mitä sähköpostilinkkejä saa avata työko-

neella. Työntekijöiden koneille pitäisi asentaa virusturvaa, jolla olisi mahdollista havaita 

haittaohjelmia. (E-ISAC 2016) 

 

Sähköverkkoa oli mahdollista hallita etänä SCADA ohjelmalla, esimerkiksi kannettavalla 

tietokoneella, kunhan tunnukset olivat kunnossa. Sähköyhtiöiden tulisi mahdollisesti jopa 

estää etähallinta tietokoneilta ja muuttaa etäkäyttö vain verkon tarkastelua varten. Kaksivai-

heinen tunnistautuminen järjestelmään olisi myös erittäin suositeltavaa. Tällöin pelkän kir-

jautumistunnuksen ja salasanan varastaminen ei riittäisi. (ICS-CERT 2016) 

 

Tietoturvan päivittäminen on jatkuva työ. Kun tietoturvassa saadaan paikattua yksi aukko, 

hakkerit löytävät uuden. Täten sähköverkkojen suojauksessa ei saisi odottaa, että hakkerit 

havaitsevat uuden haavoittuvuuden, vaan tietosuojan kehittämisen pitäisi olla jatkuvaa ja 

ennakoivaa.  
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4. YHTEENVETO 

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia maailmalla tapahtuneita kantaverkon sähkönsiirto-

häiriötä ja miten ne olivat syntyneet, mitkä olivat niiden vaikutukset, miten sähkönsiirto-

verkko oli palautettu tapausten jälkeen ja mitä tapauksista opittiin ja miten verkon vakautta 

parannettiin. 

   

Työssä käytiin läpi neljä suurta sähkönsiirtohäiriötä maailmalta ja analysoitiin niitä. Vuosi 

2003 oli harvinainen vuosi, jona tapahtui useita suuria sähkökatkoksia ympäri maailmaa. 

Tähän työhön valittiin niistä kolme tapausta. Pohjois-Amerikan koillisrannikolla menetettiin 

jännitestabiilisuus siirtojohtojen kaskadimaisen irtikytkeytymisen takia. Etelä-Ruotsissa ja 

Itä-Tanskassa menetettiin myös jännitestabiilisuus kahden yhtäaikaisen vian seurauksena. 

Italiassa menetettiin taajuusstabiilisuus ja tahtikäynti muun UCTE:n verkon kanssa, syyn 

alkuperänä oli Sveitsissä syntynyt siirtojohtojen ylikuormitus. Kaikissa kolmessa tapauk-

sessa siirtoverkon N-1 tila ylitettiin, eli siirtoverkkoa ei oltu suunniteltu kestämään useaa 

suurta vikaa yhtä aikaa. Neljäs tutkittu tapaus oli Ukrainassa vuonna 2015 tapahtunut ky-

berhyökkäys, jossa hakkeriryhmä katkaisi laajalta alueelta sähköt avaamalla sähköasemien 

katkaisijat. Ukrainan kyberhyökkäys oli tiedettävästi ensimmäinen laatuaan ja osoitti mer-

kittävän aukon sähkönsiirtoverkkojen turvallisuudessa.  

 

Sähkökatkoksien suurin vaikutus oli rahallinen niin menetetyn liikevaihdoin, kuin vahin-

goittuneen laitteiston osalta. Kaupungeissa julkinen liikenne ja liikenteen ohjaus kokivat sel-

keimmät vaikutukset. Sairaalat ja muut tärkeät julkiset rakennukset olivat suojattuna varate-

holla, joten sähkökatkoksilla ei ollut vaikutusta niiden toimintaan. Tapauksissa syntyi vain 

muutama henkilövahinko. Ilmastoinnin puute aiheutti ongelmia kuumina päivinä, varsinkin 

iäkkäämmän väestön keskuudessa.  

 

Toista vuoden 2003 kaltaista vuotta ei ole ollut ja suuria sähkösiirtohäiriötä kantaverkossa 

on ollut paljon vähemmän. Tapauksien jälkeen on lisätty hajautettua pientuotantoa, jotta väl-

tytään eristäytyneiltä alueilta, joilla ei ole tuotantoa laisinkaan. Uusia siirtojohtoja maiden 

sisällä ja maiden välille on rakennettu, vähentäen kuormitusta entisillä johtimilla ja mahdol-

listaen tarvittaessa suuremman tehonsiirron. Puiden pituuksia on alettu seuraamana tarkem-

min siirtojohtojen johtoalueilla. Sähköyhtiöiden työntekijöiden koulutusta ja harjoittelua on 

lisätty ja maiden välisten sähköyhtiöiden yhteistyötä on parannettu.  

 

Työn tavoitteena oli tarjota muun muassa sähköverkkojen suunnittelijoille tai valvomon 

työntekijöille esimerkkejä oikeasti tapahtuneista laajoista sähkönsiirtohäiriöistä, mikä on-

nistui ainakin tapauksien syiden, palautuksen ja tehtyjen parannusten osalta. Sähkönsiirto-

verkkojen tietoturvaan on keskityttävä tulevaisuudessa ja aihe tarjoaa laajat mahdollisuudet 

jatkotutkimukselle. N-1 kriteerin riittävyys olisi myös mahdollinen jatkotutkimuksen 

kohde. Millaisia haasteita toimintavarmuuden parantaminen toisi ja olisiko taloudellisesti 

kannattavaa nostaa vaadittavaa vian kestoa.  
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