VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY
OMAISUUDENHALLINTAPOLITIIKKA

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa.
Y-tunnus: 2038408-0. Yhtiön kotipaikka:
Vantaa.
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Olemme Vantaan kaupungin alueella toimiva sähköverkkoyhtiö, joka on Vantaan Energia Oy:n kokonaan omistama. Emoyhtiömme omistajia ovat Vantaan ja Helsingin kaupungit.
Tämä omaisuudenhallintapolitiikka koskee sähköverkko-omaisuutta, johon kuuluu sähköverkko
kaikilla jännitetasoilla, kaikki verkon komponentit ja niitä palvelevat rakennukset sekä suojausautomaatiojärjestelmät viestiverkkoineen. Myös verkkoon liittyvä data ja sen käyttö kuuluvat järjestelmän piiriin.
Omaisuudenhallinnan tavoitteena on varmistaa, että toteutamme strategiamme mukaisesti
•
•
•
•

Asiakasodotusten täyttymisen,
taloudellisen tuloksen,
huoltovarmuuden tason ja
vastuullisen sähkömarkkinapaikan.

Raportoimme näistä osa-alueista ajantasaisesti ja läpinäkyvästi. Katselmoimme keskeiset omaisuudenhallinnan mittarit vuosittain ja määritämme kehitystä vaativille osa-alueille toimintasuunnitelman.
Olemme hyvämaineinen yhtiö, joka noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja, yhteiskunnan asettamia velvoitteita, alan normeja ja hyviä käytäntöjä.
Toimintamme on pitkäjänteistä ja kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Toimintamme tuotto siirtyy emoyhtiömme kautta suoraan kaupunkilaisten hyväksi.
Suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme verkkojamme niin, että ne tuottavat ja palvelevat
asiakkaitamme koko pitkän käyttöikänsä optimaalisesti. Kannamme vastuumme ja huomioimme
toiminnassamme myös yhteiskunnan huoltovarmuustarpeet, ilmaston ja kestävän kehityksen.
Olemme asiakkaittemme asialla. Asiakkaamme tunnistavat meidät luotettavana toimijana, jonka
kanssa on helppo asioida. Valitsemme palvelutoimittajamme ja kumppanimme tämän periaatteen
mukaisesti.
Olemme arvostettu ja haluttu kumppani, jonka palvelutoimittajamme kokevat reiluksi. Toimimme
sähkömarkkinoilla tasapuolisesti ja syrjimättömästi.
Sähkön siirtohinnoittelu on Vantaalla vakaata, ennakoitavaa ja kohtuullisella tasolla. Hinnoittelumme ohjaa järkevään sähkönkäyttöön.
Tarjoamme luotettavaa sähkönjakelua, jonka laatu täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset. Asiakkaillamme on sähkökatko keskimäärin vain joka viides vuosi. Kun sähkökatko tapahtuu, se kestää
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keskimäärin alle puoli tuntia. Olemme tässä suhteessa vähintään kolmen laadukkaimman kaupunkisähköverkkoyhtiön joukossa.
Olemme tärkeä toimija yhteiskunnan huoltovarmuudelle. Tiedostamme vastuumme, koska sähkö
on välttämätöntä lähes kaikelle toiminnalle, Varaudumme varmistaaksemme toimintamme jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. Palautumisemme normaaliin toimintaan häiriötilanteiden jälkeen on
nopeaa.
Investointi- ja kunnonhallintastrategiamme tukevat pitkäjänteistä ja yritystaloudellisesti kannattavaa toimintaa. Pitkäntähtäimen verkostosuunnittelu kulkee käsi kädessä kaupunkisuunnittelun
kanssa. Ylläpidämme 5-10 vuoden ajantasaista hankerekisteriä. Toteutamme hankkeet yhteiskunnan kehitystarpeet, asiakashyödyt, huoltovarmuuden ja kannattavuuden huomioiden. Teemme
keskeisille hankkeille vaihtoehtotarkastelut. Riskienhallintamenettelyt ohjaavat jokapäiväistä päätöksentekoamme.

