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Tampereen Sähkölaitos on moderni energia-
konserni, joka tuottaa kotimaista, uusiutuvaa 
energiaa ja kehittää ketterästi tulevaisuuden 
energiaratkaisuja. Olemme asiakkaidemme, 
henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme 
arvostama, vuonna 1888 perustettu yritys. Me-
nestyksemme perustuu osaavaan vuorovaiku-
tukseen asiakkaiden kanssa sekä vastuulliseen 
toimintaan niin ihmisiä kuin ympäristöäkin koh-
taan. Tuomme mittavan investointiohjelmamme 
avulla älykkäitä ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Palvelumme ulottuvat energiantuotannosta sen 
jakeluun ja myyntiin suoraan asiakkaille – säh-
kön osalta myös pörssimyyntiin. Harjoitamme 
luvanvaraista sähköverkkotoimintaa Tampereella 
sekä huolehdimme sähkö- ja valaistusverkkojen 
rakentamisesta, toimivuudesta ja uudistamises-
ta kaikkialla Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 
2019 oli 288 miljoonaa euroa ja palveluksessam-
me oli 382 osaajaa.

Tampereen Sähkölaitos tuo  
ratkaisuja ilmastonmuutokseen
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Tuotettua kaukolämpöä

2 250 GWh
(2 273 GWh vuonna 2018)

Sähkönsiirtoasiakkaita

158 664
 (154 070 vuonna 2018)

74 %
kotimaisia  

polttoaineita

45 %
uusiutuvaa  
energiaa

-56 %
hiilidioksidipäästöjä  

vuodesta 2010

1 200
aurinkopaneelia  

Tarasten  
Aurinkopuistossa

Liikevaihto

288,0 M€
(288,7 M€ vuonna 2018)

Liiketulos

46,5 M€
(46,4 M€ vuonna 2018) 

Henkilöstömäärä

382
(366 vuonna 2018)

Avainluvut 2019

Ku
va

: L
au

ra
 V

an
zo

 / 
Vi

si
t T

am
pe

re

3 

Etusivu

 Avainluvut 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Tampereen Sähkölaitos -konserni

Toimintaympäristö ja megatrendit

Energiamarkkinat

Asiakkaat ja muut sidosryhmät

Ympäristö

Tuotanto ja jakelu

Strateginen johtaminen

Henkilöstö

Tampereen Sähköverkko

Tampereen Vera

Tammervoima

Hallinto

Etusivu

 Avainluvut 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Tampereen Sähkölaitos -konserni

Toimintaympäristö ja megatrendit

Energiamarkkinat

Asiakkaat ja muut sidosryhmät

Ympäristö

Tuotanto ja jakelu

Strateginen johtaminen

Henkilöstö

Tampereen Sähköverkko

Tampereen Vera

Tammervoima

Hallinto



Elämäniloa 
palauttamassa

O
len huolissani siitä, miten paljon ahdistusta 
ilmastonmuutos sai kuluneena vuonna ai-
kaan niin meissä aikuisissa kuin lapsissakin. 
Nyt vuoden 2020 alussa ahdistusta on tullut 

aiheuttamaan koronavirus, joka pakottaa valtioita yksi 
toisensa perään poikkeustilaan. Sen seurauksia ei pysty 
vielä kukaan arvioimaan. Pelko ja ahdistus vaikuttavat 
ennen pitkää elämäniloon ja tulevaisuudenuskoon. Mitä 
tulee ilmastonmuutokseen, me energia-alalla olemme 
keskeisessä roolissa elämänilon vahvistajina. Meillä on 
työkalut vaikuttaa niin hiilidioksidipäästöjen määrään 
kuin fossiilisten luonnonvarojen säilyttämiseenkin.

Tampereen Sähkölaitos on luvannut tarjota ratkaisuja  
ilmastonmuutokseen, ja sillä tiellä olemme vahvasti. 
Uuden aikakauden Naistenlahti 3 -voimalaitoksen raken-
nusprojekti on alkamassa, ja uusia ympäristöystävällisiä 
tapoja tuottaa energiaa tutkitaan jatkuvasti. Uskon, että 
uusi teknologia tulee ratkaisemaan energiaan liittyvät 
haasteet niin saatavuuden kuin päästöjenkin osalta. Nyt 
on uskallettava tehdä rohkeita valintoja ja osallistuttava 
aktiivisesti teknologioiden kehitystyöhön. 

Joskus unohtuu, että päästöjä voi alentaa myös käyt-
tämällä energiaa säästeliäästi. Tähän on kiinnitetty liian 
vähän huomiota, eikä ilmastohuoli näy arjen energiatot-
tumuksissa. Kehittämämme Älykäs kaukolämpö -pal-
velun avulla taloyhtiö voi säästää jopa yli 10 prosenttia 
energiaa. Tämäkin on luultavasti vasta alkua. 

Meillä on tiekartta, jota seuraamalla omat päästöm-
me vähenevät 95 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 
2030 mennessä. Kaukolämmityksen päästöt ovat suu-
rista kaupungeista pienimmät juuri Tampereella, mikä 
osoittaa, että olemme oikealla tiellä.
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Elämäniloa 
palauttamassa

Taloyhtiöiden tarpeisiin kehitetty autojen lämmitys- ja 
latauspalvelu Lähisähkö Lataus on hyvä esimerkki siitä, 
miten helposti, joustavasti ja edullisesti tuomme lataus-
mahdollisuuden pihoihin rinta rinnan lämmitys tolppien 
kanssa. Käyttäjä valitsee, kumpaa hän tarvitsee, ja mak-
saa sen mukaisesti minimi-investoinnein. Uskomme, 
että palvelumme madaltaa sähköauton hankkimiskyn-
nystä ja siten välillisesti helpottaa Tampereen kaupungin 
tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Päästöoikeuksien korkea  
hinta heikensi tulosta

Sähkölaitoksen taloudellisen menestyksen kannalta vuo-
si 2019 oli vuoden 2018 kaltainen, ja pidimme yllä hyvää 
tulostasoa. Liikevaihtomme oli 288 miljoonaa euroa, liike-
tuloksemme 46,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 29,1 
miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2019 Tampereen kaupungille 
eli yhteiseen hyvään maksettavan osingon ennakoidaan 
olevan yli 20 miljoonaa euroa.

Päästöoikeuksien hinta kohosi jo vuonna 2018 kolmin-
kertaiseksi ja pysyi edelleen vuonna 2019 korkealla tasolla. 
Oikeuksen korkea hinta on jo alkanut vähentää Suomessa 
fossiilisen energian ja turpeen käyttöä. Päästöoikeuksien 
hankintaan kului Sähkölaitoksella noin 2 miljoonaa euroa 
budjetoitua enemmän.

Valmistaudumme  
tulevaisuuden haasteisiin

Vuonna 2019 käytimme ennätysmäisesti resursseja 
sisäiseen kehittämiseen. Energiamaailma digitalisoituu 

ja tuotanto sirpaloituu. Näihin valmistaudumme kehittä-
mällä prosessejamme, valmentamalla henkilöstöämme 
ja uusimalla tietojärjestelmäalustamme tulevaisuuden 
kanssa yhteensopiviksi. Tämä näkyy lyhyellä tähtäimellä 
kustannuksina, mutta pitkällä aikavälillä se mahdollistaa 
kehityksen kärjessä pysymisen ja takaa toimintamme 
tehokkuuden.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 tuotantomme on 
jo 90-prosenttisesti uusiutuvaa. Tämäkin edellyttää in-
vestointeja, joista lähivuosien suurin on yli 40-vuotiaan 
Naistenlahti 2 -voimalaitoksen korvaaminen. Nopealla 
aikataululla ja kaupunkimittakaavassa meillä ei ole muu-
ta vaihtoehtoa kuin käyttää olemassa olevaa tekniikkaa, 
eli lisätä uusiutuvan puun käyttöä. Näemme kuitenkin jo 
sen yli: olemme innolla mukana kehittämässä seuraavan 
sukupolven tekniikkaa, joka ei perustu polttamiseen. Geo-
terminen energia ja biohiilen valmistus näyttävät lupaavil-
ta. Kaukolämpö on ikuista, vain lämmön lähde muuttuu. 
Tavoitteemme on vastata lämmittämisen aiheuttamaan 
ilmastonmuutoshaasteeseen siten, että asiakkaamme 
voivat olla ylpeitä valitsemastaan lämmitysratkaisusta.

Haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita, mui-
ta sidosryhmiä sekä erityisesti henkilöstöä työntäytei-
sestä ja menestyksekkäästä vuodesta!

Jussi Laitinen
toimitusjohtaja

Tampereen Sähkölaitos Oy
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"Uusi teknologia tulee ratkaisemaan energiaan liittyvät 
haasteet niin saatavuuden kuin päästöjenkin osalta. 

Olemme vahvasti mukana tässä kehitystyössä."
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Energiakonserni, joka tähtää jatkuvuuteen
Vuonna 1888 perustetun Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
muodostavat emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy ja sen 
sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Tampereen Sähkö-

verkko Oy ja Tampereen Vera Oy. Lisäksi konserni omistaa 
51 prosenttia Tammervoima Oy:stä. Tampereen Sähkö laitos 
Oy:n omistaa Tampereen kaupunki.

Tampereen Sähkölaitos Oy

Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Vera Oy Tammervoima Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI
omistaa Tampereen Sähkölaitos Oy:n.

–  tuottaa, myy ja jakelee sähköä, kaukolämpöä ja -jäähdytystä sekä myy ja jakelee 
maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaitten käyttöön pääasiassa Pirkanmaalla

–  toimii konsernin emoyhtiönä.

vastaa sähkön luvanvaraisen 
jakeluverkon suunnittelusta, 

rakennuttamisesta, kun-
nossa   pidosta ja käytöstä 

Tampereen alueella. 

toteuttaa sähköverkko-, 
ulkovalaistus- ja liikenne-

ratkaisuja julkisyhteisöille ja 
yksityisasiakkaille kaikkialla 

Suomessa.

tuottaa osakkailleen  
jätteiden energia -

hyödyntämis palvelua.

■ Kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti ..... 47 %
■ Sähkön myynti  .......................................... 27 %
■ Sähkön siirto  ............................................. 16 %
■ Maakaasun myynti  ..................................... 1 %
■ Maakaasun siirto  ........................................ 1 %
■ Muu liikevaihto  ........................................... 8 %

Liikevaihdon jakautuminen 
toiminta-alueittain
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 2017 2018 2019  2017 2018 2019 

Kulunut vuosi onnistui taloudelli-
sesti hyvin: liikevaihto oli edellisen 
vuoden tasolla. Lämmön ja sähkön 
myyntimäärät hieman laskivat, mut-
ta sitä kompensoi muun liiketoimin-
nan kasvu. Tätä puolestaan vauhdit-
ti kaupungin kasvu ja kehittyminen.

Tulos pysyi edellisvuoden hyvällä 
tasolla päästöoikeuksien korkeana 
pysytelleestä hinnasta huolimatta. 
Myös kilpailu kiristyi varsinkin 
Tampereen Veran toiminta-alueella.

Investoinnit olivat pääosin normaaleja 
korvausinvestointeja eri liiketoiminnois-
sa. Konserni kohdisti merkittävimmät 
investoinnit kaukolämpöverkon perus-
korjaukseen (2,9 miljoonaa euroa), 
Kaupin ojan lisäjäähdytys yksiköihin (1,2 
miljoonaa euroa) sekä Suomen Hyöty-
tuuli Oy:n osakkaana Polusjärven tuuli-
puistoon, Karhukankaan laajennukseen 
ja Alajoki Peuralinnan hankeostoon.
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Kehitymme ketterästi 
tulevaisuuden kanssa 
yhteensopivaksi
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Tampereen Sähkölaitos pyrkii vastaamaan niin 
paikallisiin, alueellisiin kuin globaaleihinkin 
haasteisiin pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella, 
strategisesti hyvin johdetulla työllä.
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Vaikuttavat  
megatrendit

Toimintaympäristön 
muutokset Ratkaisumme

Aiheesta 
lisää

 Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksen hillitseminen 
edellyttää uusiutuvan energian-
tuotannon lisäämistä ja kehittämistä, 
energiakäytön tehostamista ja 
uusien tuotantoteknologioiden 
kaupallistamista.

Tavoitteenamme on, että vuonna 
2030 hiilidioksidipäästömme ovat 
95 % pienemmät kuin vuonna 2010 
ja 90 % energiantuotannostamme 
on uusiutuvaa.

s. 16–21

Digitalisaatio Kehittyvät teknologiat ja älykkäät 
verkot luovat uusia mahdollisuuksia 
energia-alalle.

Tuemme uusien teknologioiden 
kehittämistä ja hyödynnämme niitä 
toiminnassamme.

s. 4–6

Globalisaatio Energia-ala kansainvälistyy. 
Maailman talouden yleinen kehitys 
vaikuttaa energiatoimialaan muun 
muassa rahamarkkinoiden, poltto-
aineiden hinta kehityksen ja sähkön 
kysynnän kautta.

Solmimme ensimmäisenä suo-
malaisena energiayhtiönä Baltic 
Connector -kaasusopimuksen,  
jonka ansiosta kaasua tulee jatkos-
sa myös Virosta.

s.10–11

Asiakkaan aseman 
vahvistuminen

Kuluttajan mahdollisuudet vai  kuttaa 
toiminnallaan ja valinnoillaan kasva-
vat. Uusia palvelutarpeita nousee, ja 
pientuotanto kasvaa.

Toimimme mukana kaukolämmön 
pientuotannon piloteissa. Tarjoam-
me asiakkaillemme mahdollisuu-
den vuokrata aurinkopaneeleita 
sekä myydä energiaa Sähkölaitok-
selle. Avasimme pysyvän asiakas-
palvelupisteen Hämeenlinnaan 
keväällä 2020.

s. 12, 
20–21

Sähköenergian 
kysynnän kasvu

Sähkönkulutus kasvaa muun 
muassa sähköautojen yleistymisen 
myötä. Esimerkiksi kysyntäjousto 
ja erilaiset akkuteknologiat 
mahdollistavat sähkön tarjoamisen 
palveluna.

 Tampere–Kangasala-voimajohdon 
uusiminen turvaa Tampereen säh-
könsaannin riittävyyden kymme-
niksi vuosiksi eteenpäin. Olemme 
kehittäneet ja tuoneet markkinoille 
uudenlaisen, älykkään autojen 
lämmitys- ja latauspalvelun.

s. 13, 28

Vastuullisuus Lisääntynyt ilmastotietoisuus ja 
kansainväliset ympäristö sopimukset 
korostavat läpinäkyvyyttä 
ja vastuullisuutta kaikkien 
organisaatioiden toiminnassa.

Teemme systemaattisesti joh-
dettua työtä ympäristö-, laatu-, 
työterveys- ja työturvallisuusjärjes-
telmiemme mukaisesti. Konsernin 
johtamisjärjestelmää ja prosesseja 
kehitetään Lean-viitekehykseen 
perustuen jatkuvan parantamisen 
periaatteella.

s. 23
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Kaasumarkkinoiden vapautuminen 
vakauttaa kuluttajahintoja Suomessa

Tampereen Sähkölaitos 
oli ensimmäinen 
suomalainen energiayhtiö, 
joka solmi sopimuksen 
kaasun toimittamiseksi 
Virosta syksyllä 2019.

Baltic Connector -putkiyhteys yhdisti Suomen kaasumarkkinat Baltiaan vuo-
den 2020 alussa. Valtaosa markkina-alueen kaasusta on yhä venäläistä, mut-
ta hintoihin tulee dynamiikkaa kaasun varastointimahdollisuuden, LNG-ter-
minaalin, suuremman markkina-alueen ja eurooppalaisiin kaasupörsseihin 
linkitettyjen sopimusten myötä. Öljyn rooli hinnoittelureferenssinä pienenee.

Päästöoikeuksien hinnat pysyivät korkealla

Tukkusähkön hinta säilyi vuonna 2019 Suomessa korkealla (44,04 €/MWh) 
vuoden loppua kohti normalisoituneesta vesivuodesta huolimatta. Laskua 
edellisvuoteen verrattuna oli 6 prosenttia. Lisääntyneiden vientiyhteyksien 
myötä pohjoismaista vesivoimaa optimoitiin eurooppalaista maakaasulauh-
desähköä vasten. Tämä kannatteli hintaa Pohjoismaissa.

Euroopassa voimalaitospolttoaineiden hinnat olivat laskusuunnassa. 
Markkinat varautuivat Ukrainan ja Venäjän välisen transitio-sopimuksen 
päättymiseen, mikä täytti kaasuvarastot tavanomaista korkeammalle. Leu-
to loppuvuosi Manner-Euroopassa vähensi kaasun kysyntää. Putkikaasun 
ja LNG:n tarjontatilanne säilyi hyvänä, ja kaasun hinnat laskivat. Maakaasu 
ohitti Euroopassa ajojärjestyksessä hiilivoiman. 
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Päästöoikeus oli merkittävä ajuri 
energiamarkkinoilla myös vuonna 2019. 
Oikeuksien hinnat jatkoivat korkealla, 
vaikka vuositasolla päädyttiin loivaan 
laskuun. Hinnanvaihtelut (18–30 €/t) 
olivat voimakkaita ja nopeita. Hintaa 
heiluttivat Brexit, Saksan hiilivoiman 
alasajosuunnitelmien edistyminen ja 
taloussuhdanteiden epävarmat näky-
mät. Saksassa ja muussa läntisessä 
Euroopassa polttoaine vaihdettiin laa-
jasti hiilestä kaasuun. Perinteisesti 
kotimaisiin polttoaineisiin tukeutuvissa 

Sähkön vuosikeskihinnat 
2017–2019
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■ Systeemihinta
■ Suomen aluehinta

33,2

46,8 44,0

Systeemihinta on keinotekoisesti luotu hinta, joka 
kertoo Pohjoismaiden kaiken sähkön kysynnän ja 
tarjonnan tasapainotilanteen kuin siirtoyhteyksiä 
ei olisikaan. Käytännössä siirtoyhteyksien rajalli-
suus kuitenkin muodostaa alueellisia hintaeroja.  
Suomen sähkön hinta muodostuu systeemi-
hinnasta ja aluehintaerotuotteesta.

Puolassa (ruskohiili) ja Virossa (palava 
kivi) tuotantomäärät vähenivät korkei-
den päästöoikeushintojen myötä. 

Sähkönvienti Suomesta Baltiaan kas-
voi Estlinkin kautta 60 prosenttia (1,4 
TWh) edellisvuoteen verrattuna. Suo-
men hinta-alue nousi pohjoismaista 
systeemihintaa kalliimmaksi. Syyske-
sällä Ruotsin ja Suomen välisissä siir-
toyhteyksissä oli huoltoja samanaikai-
sesti ydinvoimaloiden huoltojen kanssa. 
Nämä kasvattivat hintaeroa. 

Uusiutuva energia 
heiluttanee hintoja

Sähkön hintatason odotetaan laskevan 
leudon alkuvuoden ja parantuneen ve-
sitilanteen myötä vuonna 2020. Suo-
men hinta-alue säilyy systeemihinnan 
yläpuolella, etenkin Olkiluoto 3 -hank-
keen viivästymisen vuoksi.

Valko-Venäjän Astravetsin ydinvoima-
laitos tulee mahdollisesti hillitsemään 
Baltian hintatasoa. Pohjoismaiselle 
markkinalle tulee uusiutuvaa tuotantoa 
nopealla tahdilla. Lisääntyvä tuulivoima 
heiluttaa hintoja koko järjestelmässä. 

Fossiilisten polttoaineiden merkitys 
energiantuotannossa on murroksessa. 
Hiilikielto hyväksyttiin eduskunnassa 
2019, ja hiilen käyttäminen sähkön tai 
lämmön tuotannon polttoaineena on 
kielletty toukokuusta 2029 eteenpäin. 
Suomen hallitusohjelman tavoitteena on 
hiilineutraalius vuonna 2035, ja valtio ai-
koo edistää tätä esimerkiksi selvitykses-
sä olevilla energiaverotusmuutoksilla. 

Energiamurros jatkuu, ja vuonna 
2020 edessä on jälleen hintayllätyksiä 
energiamarkkinoilla.

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | VUOSIKERTOMUS 2019   ENERGIAMARKKINAT
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Entistä laajemmin
asiakkaan tukena
Vaikutamme toiminnallamme päivittäin satojentuhansien 
ihmisten arkeen. Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa 
asiakkaidemme kanssa – olemme heidän apunaan muuttuvissa 
tarpeissa. Tämä ohjaa myös tuotekehitystämme.

Avasimme ensimmäisen Tampereen ulkopuolisen 
asiakaspalvelupisteemme Hämeenlinnan keskustas-
sa helmikuussa 2020. Uudella asiakaspalvelupisteel-
lä tavoitellaan paikallista näkyvyyttä, korkeaa palvelu-
tasoa ja sujuvia asiakassuhteita niin kuluttaja- kuin 
yritysasiakkaidenkin kanssa.

Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaiden kanssa 
kehittää heidän tarpeisiinsa sopivia tuotteita – pal-
veluja, jotka ovat haluttuja. Vuoden 2019 aikana ke-

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | VUOSIKERTOMUS 2019    ASIAKKAAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT

hitimme tuotekehitysprosessiamme edelleen, jotta voimme 
varmistaa laadukkaat palvelut myös tulevaisuuden markki-
noilla. Uusien Älykäs kaukolämpö ja Lähisähkö Lataus -palve-
luidemme vastaanotto oli positiivinen, ja molempien osalta 
myyntimme kasvoi odotusten mukaisesti.

Sitouduimme vuonna 2019 aiempaa vahvemmin yritys-
asiakkaidemme tapaamisiin. Tavoitteena on kartoittaa entistä 
laajemmin yritysasiakkaidemme odotuksia ja kohdata heidät 
kasvotusten. Tapaamisissa keskustelimme muun muassa 
Sähkölaitoksen matkasta hiilineutraaliksi, kaukolämmön 

hintavakaudesta ja uusista palveluista, joilla 
voimme auttaa asiakkaita esimerkiksi energi-
ansäästössä.

Laajensimme ja vakiinnutimme jatkuvaa asia-
kaskokemuksen mittaamista niin myynnissä ja 
asiakaspalvelussa kuin työmailla ja häiriöviestin-
nässä. Näin saatavaa tietoa voimme hyödyntää 
edelleen toimintamme kehittämisessä.

Tampereen Sähkölaitos onnistui vuonna 2019 
jatkamaan myynnin kannattavaa kasvua kaikkien 
energiatuotteiden osalta. Asemamme Tampe-
reen kaupunkiseudulla säilyi vahvana, ja laajen-
simme asiakaskuntaamme niin Pirkanmaalla 
kuin muuallakin Suomessa. Sähkön, lämmön, 
jäähdytyksen ja energiapalveluiden osalta asia-
kasmäärät jatkoivat kasvuaan – maakaasun ja-
kelun ja myynnin osalta asiakasmäärät säilyivät 
ennallaan.

Hämeenlinnan uudessa palvelupisteessä hoidetaan 
sähkön ja energiapalveluiden myyntiä sekä asiakas-
palvelua. Helena Kari (vas), Jari Hartikainen ja 
myyntivastaava Taru Västilä toivottavat tervetulleiksi 
niin kuluttaja-, taloyhtiö- kuin yritysasiakkaat.
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Taloyhtiöille suunnattu Älykäs kaukolämpö -palvelu pienen-
tää lämmityskuluja ja säästää energiaa jopa 10 prosenttia 
ilman, että kiinteistöjen asumismukavuus kärsii. Samalla 
palvelu tasaa kaukolämmön huipputehoja ja optimoi kiin-
teistön lämmöntarvetta. Palvelun saa käyttöönsä pelkällä 
kuukausimaksulla.

Vuonna 2019 saatiin uusia tuloksia palvelun hyödyistä Tam-
pereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) kiinteistöissä: niiden 
kasvihuonepäästöt vähenivät reilulla 8 prosentilla. Laskennal-
lisesti tämä vastaa 162 edestakaista lentoa Helsinki– Bangkok-
välillä.

Älykäs kaukolämpö -palvelu helpottaa esimerkiksi lämmi-
tysjärjestelmän säätöä, tuo esiin patteriverkoston tasapaino-
tustarpeen, auttaa huoltotoimien suunnittelussa sekä vähentää 
huoltokäyntien määrää. Tämä todettiin myös TOAS:n kiinteis-
töissä, kun palvelun avulla havaittiin huomattavia poikkeamia 
yksittäisten asuntojen huonelämpötiloissa. Poikkeamien syyt 

olivat inhimillisiä, ja ne pystyttiin jäljittämään sekä korjaamaan 
palvelun ansiosta ripeästi.

Älykäs kaukolämpö -palvelussa taloyhtiön lämmönjako-
huoneeseen asennetaan ohjausyksikkö tai hyödynnetään 
olemassa olevaa ohjausyksikköä. Asuntoihin tai toimistoti-
loihin asennetaan kattava määrä huoneistokohtaisia antureita, 
jotka mittaavat lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Palveluun 
voidaan liittää myös Ilmatieteen laitoksen sääennusteet oh-
jaamaan lämmitystä.

Käyttöönoton jälkeen palvelu kerää tuntitasolla sekä kiin-
teistön lämmitystietoja että huoneistoanturin mittaustietoja. 
Kerätty data välitetään ja tallennetaan pilvipalveluun, ja ana-
lysoitujen tietojen avulla voidaan aloittaa tarvittavat ohjaus-
toimenpiteet.

 bit.ly/alykaslampo

Älykäs kaukolämpö säästää mukavasti energiaa ja kuluja

Lähisähkö Lataus -palvelu tarjoaa autojen latausmahdollisuuden taloyhtiöille 
ja yrityksille riippumatta siitä, tarvitsevatko autot sähköä vai esilämmitystä. 
Yrityksen tai taloyhtiön ei tarvitse investoida erikseen latauslaitteisiin, vaan 
ne hankitaan kuukausimaksullisena palveluna, avaimet käteen -periaatteella. 
Jokainen autopaikan haltija maksaa kulunsa joustavasti latauspisteen sähkön-
kulutuksen ja sen mukaan, käyttääkö hän latauspistettä sähköauton lataami-
seen vai auton esilämmitykseen. Latauspisteiden sähkö tuotetaan puhtaasti 
joko Tammerkosken vesivoimalla tai tuulivoimalla.

Elokuussa 2019 Tampereen Sähkölaitos aloitti yhteistyön Finnpark Oy:n 
kanssa ja toi Hämpin Noutoparkkiin 50 uutta Lähisähkö-latauspistettä hybridi- 
ja täys sähköautojen lataukseen. Kymmenelle autopaikalle asennettiin nopea  
22 kW:n latauspiste ja 40 autopaikalle 1,8 kW:n latauspiste. Finnparkin kanssa 
tehtävä yhteistyö laajentaa sähköautojen latausverkostoa, mikä puolestaan 
edistää sähköautoilun yleistymistä ja vähentää liikenteen päästöjä.

 bit.ly/latauspalvelu

Huoneisto- 
anturit

Ohjausyksikkö

Rakennuksen lämmitystä 
madalletaan hetkeksi 
silloin, kun lämmintä 
käyttövettä kuluu paljon, 
eli aamuisin klo 6–10 ja 
iltaisin klo 15–19.

Näin säästyy energiaa  
ja rahaa ilman, että  
vaikutetaan asuin-
mukavuuteen tai 
sisäilmaolosuhteisiin.

Älylaite datan 
seuraamiseen

Muutoksista  
huolehtii  

etäseurattava 
automaatio-
järjestelmä.

Älykäs kauko lämpö 
joustaa kysynnän 
mukaan Pilvipalvelu

Lähisähkö Lataus muuntautuu autoilijan tarpeisiin
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Tampere Filharmonian, Tampere-talon ja Tampereen 
Sähkölaitoksen järjestämä ilmainen Puistokonsertti 
lumosi musiikin ystävät Tampereen Sorsapuistossa 
elokuussa 2019. Ja lisää on luvassa! Suosittu Puisto-
konsertti järjestetään jälleen elokuussa 2020 – ja ai-
nakin kaksi vuotta siitä eteenpäinkin. Tampereen Säh-
kölaitos on sitoutunut konsertin yhteistyökumppaniksi 
vuoden 2022 loppuun saakka.

Valtavan suosion saanut Puistokonsertti on tuonut 
jo useana kesänä peräkkäin Sorsapuiston täyteen 
kaupunkilaisia viihtymään ja nauttimaan Santtu- 
Matias Rouvalin johtaman Tampere Filharmonian 
sekä vierailevien solistien korkeatasoisesta musiikista.

Puistokonsertissa 
tavataan 
elokuussa 2020!

Tampereen Sähkölaitoksella juhlittiin 
joulukuussa yhtiön päätoimipisteen, 
Lämpö talon, 100-vuotista historiaa. 
Sähkö laitoksen toiminta kiinteistös-

sä alkoi 23.12.1919. Merkkipäivän kunniaksi rakennus sai 
ylleen upean julkisivuvalaistuksen. Useaan eri teemaväriin 
muotoutuva juhlavalaistus oli Tampereen Sähkölaitoksen lahja 
240-vuotiaalle Tampereen kaupungille.

Kun Sähkölaitos aloitti toimintansa Lämpötalossa, raken-
nuksessa toimi höyry voimalaitos, jossa tuotettiin sähköä 
puuta polttamalla. Vaikka rakennusta on sisältä saneerattu, 
on sen ulkokuori suojeltu.

Julkisivuvalaistuksen ja pihavalaistuksen pääurakoitsijana 
toimi Tampereen Vera. Erikoisvalaisimet ovat kotimaisen Sav-
led Oy:n valmistamat.

Tampere-talon ja Marriott-hotellin muodostama hiilineutraali 
kortteli saa virtansa Tampereen Sähkölaitokselta. Uusiutu-
villa polttoaineilla tuotettu energia tulee läheltä, Tampereen 
ja Pirkanmaan alueelta. Tampere-talo hyödyntää lisäksi au-
rinkovoimaloidensa energiaa.

Tampere-talo on kiinteistönä Suomen ensimmäinen hiili-

neutraali kongressi- ja konserttikeskus. Se siirtyi kokonaan 
uusiutuvan energian käyttöön marraskuussa 2019. Vuoden 
2020 alussa avautunut Marriott-hotelli on ensimmäinen uu-
tena rakennettu kansainvälisen hotelliketjun hiilineutraali 
kiinteistö Suomessa.

100-vuotias Lämpötalo  
säihkyy juhla valaistuksessa

Hiilineutraali kortteli toimii manselaisella lähienergialla

CMYK: 0 • 100 • 100 • 0 PANTONE C: 2035

CMYK: 0 • 0 • 0 • 100

RGB: 214 • 0 • 28 #c30512
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Olemme mukana pilotissa, jossa 
Asunto-osakeyhtiö Tampereen 
Pohjolankatu 18–20 aloitti ensim-
mäisenä taloyhtiönä Suomessa 
kaksisuuntaisen kaukolämmön 
tuotannon. Taloyhtiö palkittiin 
vuonna 2019 usealla ilmasto-
vastuullisuuspalkinnolla.

Palkintorahat Itu-perhetyölle

Lahjoitimme Vuoden Edelläkävijä 2019 -kilpailussa OmaLämpö-palvelulla voittamamme 
3 000 euron summan Tampereen NNKY:n Itu-perhetyölle. Se edistää haastavassa 
elämäntilanteessa olevien äitien ja lasten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä.

Makkara maistui kaupunkilaisille

Juhlistimme Tampereen päivää ja 240-vuotiasta Tamperetta 
yhdessä 1 500 kaupunkilaisen kanssa pihatapahtumassa 
Keskikosken vesivoimalaitoksella. Makkara maistui, ja osa 
kaupunkilaisista pääsi tutustumaan toimintaamme myös 
laitoskierroksilla.

Tuemme Sähkissponssi- 
ohjel mamme kautta vuosittain 
lukuisia pirkanmaalaisia urheilu-
seuroja sekä erilaisia yhdistyksiä 
ja tapahtumia.

Ti-ti-tyy!
Tampereen Sähköver-
kon tukema #iloiset-
sähkökaapit-projekti 
tuo taiteen Tampereen 
katukuvaan sadan 
värikkään sähkökaappi-
teoksen myötä vuosina 
2019–2020. Taiteilijoina 
toimivat Tomi Lastunen 
ja Elliina Peltoniemi 
sekä paikalliset erityis-
koululaiset.

Musiikkiteatteria  
alakoululaisille

Olimme mukana 
toteutta massa pirkan-
maalaisille alakoulu-
laisille suunnattua, 
maksutonta musiikki-
teatteriesitystä. Esitys 
oli osa kiusaamisen 
vastaista työtä.
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Palkittua 
kaksisuuntaista  
kaukolämpöä

100-vuotias Lämpötalo  
säihkyy juhla valaistuksessa
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Hiilidioksidipäästöt 
pienenevät 95 %
Ympäristön kunnioittaminen ja luonnonvarojen kestävä 
käyttö huomioidaan toimintamme kaikissa vaiheissa sähkön, 
lämmön ja jäähdytyksen tuotannosta aina niiden jakeluun 
asti. Tehtävämme on tarjota ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Vuosina 2010–2030 
hiilidioksidipäästöt 
vähenevät 95 
prosenttia.

Vuonna 2030 
uusiutuvien energia-
lähteiden osuus  
on 90 prosenttia.

49 % 80 %35%10 % 90 %49 % 80 %35%10 % 90 %
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Teimme energiakäänteen jo vuonna 2010, 
jolloin valitsimme uusiutuvat energialähteet 
tulevaisuuden tavaksi tuottaa energiaa. Nyt 
olemme puolivälissä matkaa tavoitevuoteen 
2030. Silloin 90 prosenttia energiasta tuote-
taan uusiutuvilla polttoaineilla, ja hiilidioksi-
dipäästömme ovat 95 prosenttia pienemmät 
kuin vuonna 2010. 

Muita ratkaisujamme ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ovat vuonna 2020 edelleen 
laajeneva Tarasten Aurinkopuisto, tuulivoi-
man kehittäminen Suomen Hyötytuuli Oy:n 

osakkaana sekä tulevaisuudessa mahdollinen 
geotermisen lämmön hyödyntäminen kauko-
lämpöverkossa. Lisäksi rakennamme kaikki uu-
det tuotteet ja palvelut ilmastotavoitteet edellä: 
esimerkkejä tästä ovat energiaa ja päästöjä 
säästävä Älykäs kaukolämpö -palvelu sekä säh-
köautoilua edistävä Lähisähkö lataus -palvelu.

Hiilineutraalia Tamperetta tavoitteleva, 
yhtiön omistava Tampereen kaupunki ottaa 
käyttöönsä ilmastobudjetin vuonna 2020. Tam-
pereen Sähkölaitoksella on keskeinen rooli il-
mastobudjetin toteuttamisessa.

49 % 80 %35%10 % 90 %49 % 80 %35%10 % 90 %49 % 80 %35%10 % 90 %
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Ympäristötyön avainluvut 2019
Tampereen Sähkölaitoksen tuotannon polttoaineet yhteensä Kaukolämmön tuotannon polttoaineet

Sähköntuotannon polttoaineet

*   Tampereen Sähkölaitos käytti ainoastaan kevyttä polttoöljyä.  
Koko Suomen osalta luvussa on raportoitu sekä kevyt että raskas polttoöljy.

**  Biomassa sisältää puuperäiset polttoaineet ja sekajätteen uusiutuvan osuuden.
***  Koko Suomen osalta luku sisältää sekajätteen ei-bio-osuuden, muovi- ja ongelmajätteet sekä 

sähkön. Tampereen Sähkölaitoksen osalta luku sisältää ainoastaan jätteen fossiilisen osuuden.
**** Hukkalämpö on lämmöntuotantotapa, jossa lämpöä otetaan talteen esimerkiksi jätevedestä, 

savukaasuista ja kaukojäähdytyksen paluuvedestä.

Lämmöntuotannon rakenne Tampereella ja koko Suomessa 2019
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* Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi,  
puolet fossiiliseksi.
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Hiilidioksidin kokonaispäästöt Tampereen Sähkölaitoksella ja 
Tammervoimassa*
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FINLAYSONINKATU 5
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Tampereen Sähkölaitoksen tähän mennessä merkittävin yk-
sittäinen investointi ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on 
Naistenlahti 2 -voimalaitosyksikön saneeraus. Naistenlahti 
2 korvataan uudella voimalaitoksella, koska vanha kattila on 
tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja ympäristömääräykset 
ovat kiristyneet. 

Uuden Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön ansiosta Tam-
pereen Sähkölaitoksen sekä samalla Tampereen kaupungin 
hiilidioksidipäästöt tulevat laskemaan merkittävästi ja uusiu-
tuvien energialähteiden osuus nousee. Yksikön rakennus-
työt aloitetaan kesällä 2020.

Naistenlahti 3 korvaa nykyisen puuta ja turvetta polttavan 
200 MW Naistenlahti 2 -kattilan uudella CFB-kiertoleijukat-
tilalla. Kattilan uusimisen yhteydessä päivitetään myös voi-
malaitoksen kiinteän polttoaineen vastaanotto-, seulonta-, 
varastointi- ja kuljetinlaitteita sekä muita tarvittavia, uutta 
kattilaa palvelevia järjestelmiä. Uusi kattilalaitos tulee sijaitse-
maan Naistenlahti 2 -kattilarakennuksen ja Näsijärven välissä.

Uusi kattilalaitos toimii peruskuormalaitoksena kaukoläm-
möntuotannossa syyskuusta kesäkuuhun. Laitoskonsepti 
perustuu yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon (CHP), 
jossa hyödynnetään olemassa oleva vanha höyryturbiini ja sen 
apujärjestelmät. Voimalaitos varustetaan uudella reduktioase-
malla ja reduktiolämmönvaihtimella, jolla mahdollistetaan kau-
kolämmöntuotanto tarvittaessa myös ilman sähköntuotantoa.

Tavoitteena on ottaa Naistenlahti 3 kaupalliseen käyttöön 
vuoden 2022 loppupuolella. Sen pääpolttoaineina ovat uu-
siutuvat biomassat, ja jyrsinturve jää sivupolttoaineeksi. 

Naistenlahti 3 -kattilan myötä voimalaitoksen päästöt il-
maan ja vesistöön pienenevät merkittävästi. Parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan käyttöönoton myötä laitoksen typenoksi-
dipäästöt pienenevät noin puoleen nykyisestä. Savukaasujen 
puhdistuksessa hyödynnetään vuonna 2015 rakennettua sa-
vukaasupesuria ja -lauhdutinta, jotka varmistavat, että savu-
kaasupäästöille asetetut päästöraja-arvot alittuvat.

Naistenlahti 3  
– huikea harppaus kohti  
ilmastotavoitetta
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Kaukolämmön tuotannon polttoaineet

Naistenlahti 3 -voimalaitoksen myötä uusiutuvien energianlähteiden 
osuus tuotannossa kasvaa. Laitoksen polttoaineina ovat uusiutuvat 
puupolttoaineet, joita hankitaan Pirkanmaalta kuvan osoittamalta 
alueelta. Jo nyt Sähkölaitos työllistää satoja henkilöitä puuketjussaan.
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Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämmön tuotantoa ja jake-
luverkostoa on vuosien varrella modernisoitu johdonmukai-
sesti ja kehitetty puhtaampaan suuntaan. Omien energian-
tuotantomuotojen lisäksi energian tehokasta, vastuullista 
käyttöä ja päästötöntä lämmöntuotantoa voidaan edistää 
hyödyntämällä asiakkaiden ylijäämälämpöä. Tämän mahdol-
listaa Tampereen Sähkölaitoksen avoin kaukolämpöverkko. 

Tampereen Sähkölaitos on ostanut ylijäämälämpöä jo 
1990-luvulta lähtien. Vuonna 2019 lanseerattiin OmaLämpö 
-tuote, jolla pyritään edistämään ja helpottamaan asiakkaiden 
ryhtymistä kaukolämmön pientuottajiksi. Lämmön pientuot-
taja saa myymästään energiasta kilpailukykyisen hinnan.

Kesällä 2019 Sähkölaitos ja biohiiltä tuottava Carbofex 

Oy tekivät aiesopimuksen uudesta biohiililaitoksesta. Bio-
hiilen valmistuksen yhteydessä syntyy ylijäämälämpöä, 
jota Tampereen Sähkölaitos on hyödyntänyt kaukolämpönä 
jo vuodesta 2018 lähtien. Kokonaisprosessi on hiilidioksi-
dinegatiivinen, sillä se sitoo hiiltä enemmän kuin tuottaa 
päästöjä. Vuonna 2020 selvitetään uuden biohiililaitoksen 
mahdolliset sijaintivaihtoehdot ja tehdään tarvittavat ym-
päristöselvitykset.

Asiakkaiden ylijäämälämpö on yksi energianlähde, jonka 
hyödyntäminen on vasta alkusuoralla potentiaaliin verrattu-
na. Tulevaisuudessa muun muassa teollisuuden prosesseis-
sa syntyvän ylijäämälämmön talteenotto tulee olemaan yksi 
merkittävistä päästöttömän kaukolämmön lähteistä.

Tampereen kaupungin ja Tampereen Sähkölaitok-
sen yhteistyössä toteuttama Kalevan maauimalan 
energiaratkaisu palkittiin Vuoden Energianerokas 
2019 -tunnustuksella. 

Elokuussa 2018 avatussa maauimalassa on 
toteutettu uudenlainen lämmitys- ja jäähdytys-
ratkaisu, jossa hyödynnetään jäähdytysverkon 
energiaa uudella energiatehokkaalla tavalla. 
Jäähdytysverkon hukkalämpöä käytetään altai-
den lämmitykseen – ja vastaavasti maauimalan 
vesien lämmityksessä jäähtynyt vesi hyödynne-
tään jäähdytysverkostossa. Tällä edistyksellisellä 
kiertoratkaisulla vähennetään turhaa energiankäyt-
töä ja tehostetaan verkoston toimintaa.

Maauimalan energiaratkaisu oli yksi viidestä 
Energianerokas-tittelillä huomioidusta kotimaises-
ta energiatehokkuusteosta. Tunnustuksen takana 
ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Energia virasto ja 
valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva. Esi-
merkillisiä, kotimaisia energiatehokkuustekoja 
palkittiin nyt ensimmäistä kertaa kyseisellä tun-
nustuksella.

Suorastaan nerokas 
maauimala!
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Tulevaisuuden kaukolämpöä 
tuotetaan ylijäämästä

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | VUOSIKERTOMUS 2019   YMPÄRISTÖ

20

Etusivu

Avainluvut 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Tampereen Sähkölaitos  
-konserni

Toimintaympäristö ja  
megatrendit

Energiamarkkinat

Asiakkaat ja muut sidosryhmät

 Ympäristö 5/6

Tuotanto ja jakelu

Strateginen johtaminen

Henkilöstö

Tampereen Sähköverkko

Tampereen Vera

Tammervoima

Hallinto



Vuonna 2018 perustetusta Tarasten Aurinkopuistosta voi 
kuka tahansa vuokrata oman nimikkopaneelin ja tukea näin 
aurinkovoiman hyödyntämistä. Paneelin tuotto hyvitetään 
paneelin vuokraajalle sähkön pörssihinnan mukaan. 

Tampereen Sähkölaitos rakensi Aurinkopuistoon 720 uut-
ta aurinkopaneelia vastaamaan vuokrattavien nimikkoaurin-
kopaneelien kovaan kysyntään. Uudet aurinkopaneelit alkoi-
vat tuottaa sähköä heinäkuun 2019 alussa.

Yhteensä paneeleita on pystytetty Tarastenjärvelle peräti 

1 200 kappaletta, ja niiden arvioitu vuosituotto on yhteensä 
noin 280 000 kilowattituntia. Se vastaa noin 150 kerrostalo-
asunnon vuotuista sähkönkäyttöä. Alkuvuonna 2020 Aurinko-
puistoa laajennetaan edelleen.

Aurinkopuiston ohella Sähkölaitos tukee aurinkoener gian 
tuotantoa tarjoamalla aurinkopaneeleita omakotitaloihin, 
maatiloille, yrityksille ja taloyhtiöille ympäri Suomen.

 aurinkopuisto.sahkolaitos.fi

Tays Keskussairaala
viilenee päästöttömästi

Vuokraa oma aurinkopaneeli!

Tays Keskussairaala sai ensimmäisenä suurena sairaalana 
Suomessa kiinteistöjensä energiankäytön hiilidioksidipääs-
töttömäksi ottamalla käyttöön Tampereen Sähkölaitoksen 
puhtaan Lähijäähdytyksen ja täysin uusiutuvilla energialäh-
teillä tuotetun Lähilämmön.

 Päästöttömästi tuotettua Lähijäähdytystä on nyt tarjolla 
myös toiselle puolelle koskea, sillä Tampereen Sähkölaitos 
teki mittavan, kaupunkikuvassa näyttävän urakan tuomalla 
Lähijäähdytyksen runkolinjan Tammerkosken alitse Tampe-
reen länsipuolelle maaliskuussa 2019. Tämä mahdollistaa 
Finlaysonin alueen liittämisen Lähijäähdytysverkkoon ja 
samalla aiempia järjestelmiä teknisesti modernimman ja 
toimintavarmemman, ympäristöystävällisen jäähdytyksen 
Finlaysonin kiinteistöissä. Jatkossa Lähijäähdytystä voidaan 
hyödyntää myös muissa Keskustorin länsipuolen alueen 
kiinteistöissä.

Lähijäähdytys tuotetaan päästöttömästi Näsijärven vii-
leästä vedestä Kaupinojan jäähdytyslaitoksella.

 bit.ly/lahijaahdytys
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Kaukolämmön 
jakelukeskeytykset
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Lämmöntuotannon huipputehon 
tarve tarkoittaa vuoden suurinta 
yhden tunnin tehontarvetta. Vuonna 
2019 se oli 21.1.2019 klo 19.

Lämmitystarveluku kuvaa raken-
nusten lämmitysenergian tarvetta. 
Luvun avulla toteutuneet lämmitys-
energian kulutukset saadaan  
vertailukelpoisiksi keskenään.

Laitokset ja verkot  
optimaalisessa käytössä

Tampereen Sähkölaitos varmistaa tuotanto laitosten 
ja verkkojen käytettävyyden, kunnossapidon sekä 
toimintavarmuuden.

Sähkölaitoksen kaukolämpöverkossa tehtiin vuoden aikana mittavia peruskorjauk-
sia korjausstrategian mukaisesti. Kaukolämpöverkkoa uudistettiin esimerkiksi Hä-
meenpuistossa ja Kalevassa. Kaukolämpöverkon osalta otettiin käyttöön myös uusi 
asiakastyytyväisyysmittaus liittyen kaukolämpöverkon keskeytyksiin.

Kunnossapitoa kehitettiin muun muassa tekemällä tuotantolaitoksissa kattava 
varaosaselvitys ja luomalla kunnossapidon tueksi uusi elinkaarisuunnittelumalli. 
Investointien osalta Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön rakentamisen valmistelu 
oli suurin yksittäinen projekti.

Naistenlahti 1 -voimalaitos hyväksyttiin Energiaviraston tehoreservijärjestel-
mään kesäkuuhun 2022 asti. Maakaasulla käyvä Naistenlahti 1 toimii siis jatkos-
sakin käynnistysvalmiina varavoimalaitoksena tilanteissa, joissa Suomen energian-
tuotanto sitä tarvitsee.
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Asiakkaan ja henkilöstön  
hyvinvointia tukevaa johtamista

Tavoitteet
 
Tulokset 2017–2019

Prosesseja johdetaan ja kehitetään  
Lean-periaatteiden mukaisesti. 

Tutustutettiin henkilöstö Lean-periaatteisiin ja -työkaluihin. 

Prosessin omistajat vastaavat prosessin 
toimivuudesta ja kehittämisestä.

Muodostettiin konsernin prosessikartta ja prosessiluettelot sekä nimettiin 
prosesseille omistajat ja tiimit. Kuvattiin prosesseja ja arvioitiin niitä hukka- ja 
vaihteluanalyysein. Luotiin prosessien ohjaamiseen uudet kokouskäytännöt.

Sähkölaitokselle kehitetään uudenlainen 
jatkuvan parantamisen kulttuuri.

Päätettiin ottaa prosesseille käyttöön konsernin linjausten mukaiset 
kehitystaulut. Asian jalkauttaminen jatkuu edelleen.

Uusi johtamisjärjestelmä ja prosessit 
muodostavat yhdessä tapamme toimia 
(Lean, ISO 9001, ISO 14001 ja OH SAS 18001).

Konsernin johtamisjärjestelmää kehitettiin jatkuvan parantamisen 
periaatteella. Uudistettiin konsernin johtamiskäsikirja ja johtamispolitiikat  
sekä LEAN-Sähkis -sanakirja.

Esimiesten tehtävänä on resurssien 
varmistaminen ja henkilöstön osaamisen 
kehittäminen. 

Vahvistettiin johtamisen ja esimiestyön periaatteet sekä mitattiin niiden 
toteutumista konsernissa Teppo-kyselyn avulla. Kirkastettiin esimiesten ja 
prosessin omistajien roolia prosessien johtamisessa.

Tavoitteena on tyytyväisyyden lisääntyminen  
kaikilla toiminnan tasoilla. 

Luotiin konsernille Lean-portaat, joiden pohjalta prosessijohtamisen matkaa 
jatketaan edelleen. Perustettiin Lean-tukihenkilöiden (kuvassa) verkosto 
tukemaan konsernia tällä matkalla.

Laitokset ja verkot  
optimaalisessa käytössä
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Tyytyväiset asiakkaat, tyytyväinen henkilöstö ja kustannustehokas 
toiminta. Nämä yhtiön strategiasta ponnistavat tavoitteet 
saavutamme jatkuvan parantamisen prosessijohtamisella.

Näihin tavoitteisiin perustui vuosina 2017–2019 toteutettu, 
Lean-viitekehykseen perustuva Tehokkaat prosessit (Teppo) 
-projekti. Projektin myötä käyttöön otetun jatkuvan paranta-
misen johtamismallin tavoitteena on edistää asiakas- ja henki-
löstötyytyväisyyttä sekä tuoda kustannussäästöjä prosessien 
tehostumisen myötä.

Kolmessa vaiheessa toteutettu Teppo-projekti tavoitti 
tehokkaasti koko konsernin henkilöstön. Vuonna 2017 työ 
aloitettiin, kun johto linjasi projektin tavoitteet, johtamisen ja 
esimiestyön periaatteet sekä johtamispolitiikat. Vuoden 2018 

aikana esimiehet valmennettiin Lean-viitekehyksen periaattei-
den ja työkalujen käyttöön, ja vuoden 2019 aikana vastaava 
valmennus toteutettiin koko henkilöstölle. Uusien työkalu-
jen ja toimintamallin jalkauttaminen jatkuu prosessitiimeille 
järjestettävien Lean-tukipalaverien sekä koko henkilöstölle 
avointen yleisvalmennusten avulla.

Prosessijohtamisen osalta konsernissa päästiin hyvään al-
kuun, ja siihen tullaan jatkossakin panostamaan voimakkaasti. 
Tämä tarkoittaa muun muassa konsernin johtoryhmän spar-
raamista valmentavaan prosessijohtamisen toimintamalliin.
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Tampereen Sähkölaitoksen toiminta, johtamista-
pa ja yrityskulttuuri ovat parhaillaan matkalla kohti 
uutta. Avoimella ja innokkaalla henkilöstöllä on 
avainrooli uudistuksissa. Tavoitteena on kannustaa 
ja osallistaa henkilöstöämme niin omaehtoiseen 
kehittymiseen kuin prosessien jalostamiseen. 
Teemme jatkuvaa, aktiivista työtä henkilöstömme 
hyvinvoinnin ja työturvallisuuden takaamiseksi.

Vuosi 2019 oli vahvaa kehittämisen ja kehittymi-
sen aikaa. Järjestimme valmentavan esimiestyön 
työpajoja kaikille konsernin esimiehille. Teimme 
tutkimustyötä työnantajakuvamme kirkastamiseksi 
ja loimme pohjaa siihen liittyville toimenpiteille. 
Lisäksi tehostimme toimintaamme uudistamalla 
HR- ja työkyvynjohtamisen toimintamallimme ja 
-järjestelmämme sekä kilpailuttamalla työterveys-
huoltomme.
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Teemme  
merkityksellistä työtä
Henkilöstömme on avainasemassa, kun kehitämme ratkaisuja 
ilmaston muutokseen – teemme työtä, jolla on vahva merkitys 
ja suunta. Vastuullinen johtaminen, työn turval lisuus ja 
mahdollisuus kehittyä ovat perusarvojamme.

Vuonna 2019 Sähkölaitoksella oli 30 kesätyöntekijää. HR-asiantuntija 
Terhi Ruutinen (oik.) oli mukana haku- ja perehdytysprosessissa.

Henkilöstö yhtiöittäin: yhteensä 382 osaajaa
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Valmentaja vai esimies  
– meillä ne ovat sama asia
Vuonna 2019 päättyneen, monivuotisen Tehokkaat prosessit 
-projektin myötä Tampereen Sähkölaitos on kulkenut kohti 
prosessijohtamisen mallia, jossa valmentava esimiestyö on 
keskiössä. 

Vuoden aikana kaikki konsernin esimiehet osallistuivat 
valmentavan esimiestyön työpajoihin, joissa kartoitettiin niin 
esimiestyön nykytilaa kuin sen tulevaisuutta. Työpajoissa käy-
tiin läpi valmentavan esimiestyön perusteita ja kirkastettiin 
niitä johtamisen periaatteita, joihin johdon ja esimiesten 
edellytetään sitoutuvan.

Esimiehet osallistuivat innolla työpajoihin, joiden seu-
rauksena havaittiin, että jatkossa esimiestyötä on tarpeen 
kehittää – ei konsernijohtoisesti, vaan kunkin yksikön yk-
silöllisten tarpeiden mukaan. Syksyllä 2019 tehtiin kysely 

kehitystarpeista eri yksiköissä. Tältä pohjalta esimiehille 
päätettiin rakentaa valmennustarjotin, josta he voivat saa-
da tukea työhönsä uudenlaisessa, valmentavassa roolissa. 
Esimiestyöpajojen seurauksena on alettu järjestää kerran 
kuussa myös aamustarttitilaisuuksia, joissa esimiehet voivat 
verkostoitua, saada vertaistukea ja keskustella vaihtuvista 
teemoista.

Esimiestyön kehittämisellä on jo ollut positiivisia vaikutuk-
sia, mikä näkyy muun muassa vuoden 2019 lopulla tehdyn 
työhyvinvointikyselyn tuloksista.

Yrityskulttuurin tavoitteellinen kehittäminen jatkuu konser-
nissa edelleen, ja siirtymä uuteen, jatkuvan parantamisen 
johtamismalliin luo omat tarpeensa yrityskulttuurin kehittä-
miseksi myös tulevina vuosina.
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Järjestimme konsernin 
henkilöstölle ajankohtaisten 
teemakoulutusten ohella 
tehokkaisiin prosesseihin 
liittyvää koulutusta, työtur-
vallisuuskorttikoulutusta ja 
esimieskoulutusta. Lisäksi 
Veran henkilöstölle järjestet-
tiin hätäensiapukoulutusta.
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Vuoden 2019 aikana Sähkölaitoksella luotiin 
pohjaa työnantajakuvamme kirkastamiseksi. 
Selvitimme, millaisena Sähkölaitos näyttäytyy 
työnhakijoille ja millaisena henkilöstö haluaisi 
sen näyttäytyvän. Valitsimme kolme kärkeä, 
jotka kuvaavat hyvin yhtiötä:

1) Tuomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen  
– työllämme on siis vahva merkitys.

2) Haluamme kehittyä: olemme ripeästi 
eteenpäin menevä, rohkea ja uusiin 
avauksiin valmis organisaatio. 
Tarjoamme myös henkilöstölle 
mahdollisuuksia kehittyä.

3) Meillä on rento ja mutkaton työilmapiiri.

Työn merkityksellisyys, halu kehittyä ja ylpeys 
omasta sähkisläisyydestä nousivat vahvasti 
esiin myös henkilöstön työhyvinvointikyse-
lyssä. Henkilöstö kokee Tampereen Sähkölai-
toksen olevan vakaa ja luotettava työnantaja.

Vuosi 2019 oli työtapaturmien suhteen harmillinen: työta-
paturmia sattui yhteensä 12. Kahdeksaan sattuneista työ-
tapaturmista liittyi jollakin tapaa liukastuminen, kaatuminen 
tai kompastuminen – monen taustalla oli myös haastava 
keliolosuhde. Sääolosuhteisiin ei voi vaikuttaa, mutta asian-
mukaisten työvarusteiden avulla ja kiinnittämällä huomiota 
liikkumiseen tapaturmia on mahdollista ehkäistä.

Jatkossa tapaturmatutkinnan tueksi muodostetaan eril-
linen ryhmä, joka tarkastelee tehtyjä tutkimuksia ja pohtii 
tapahtumien juurisyitä.

Työturvallisuushavaintojen määrää on saatu parin viime 
vuoden aikana nostettua, ja vuonna 2019 havaintojen määrän 
haluttiin pysyvän tällä hyvällä linjalla. Havaintoja tehtiin suh-
teellisen tasaisesti läpi vuoden, mikä kertoo niiden tulleen 
osaksi työkulttuuria. 

Sähkölaitoksella kiinnitettiin vuonna 2019 erityistä huomio-
ta työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työhyvinvointia parantamal-

la myös työturvallisuutta voidaan kehittää toivottuun suuntaan.
Sähkölaitoksen työterveyshuoltokumppani vaihtui kilpai-

lutuksen myötä syksyllä 2019. Uudenlaisen palvelumallin 
luominen ja toimintatapojen onnistunut yhdistäminen olivat 
uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita. Samalla määrittelimme 
toiveita ja uusia toimintamalleja myös työkyvyn johtamiseen 
liittyen. Toimintamallien yhteensovittaminen ja perehdyttä-
minen olivat suuri ponnistus, mutta ne antoivat hyvän alun 
yhteistyölle. Henkilöstön hoito jatkui uuden kumppanin kans-
sa jouhevasti.

Raportointivuoden aikana nousi esiin tarve aiempaa koko-
naisvaltaisemman työhyvinvointiohjelman laatimiseksi. Tälle 
antoi hyvän alkusysäyksen HR- ja työhyvinvointialan opinnäy-
tetyö, joka käsitteli Sähkölaitoksen työhyvinvointiohjelman 
luomista. Sen tuloksena rakentui Tampereen Sähkölaitoksen 
hyvinvointitalo ja työhyvinvoinnin vuosikello. Näitä aiomme 
hyödyntää jatkossakin.

Toimimme työturvallisuuden parantamiseksi

Kehittyvä, rento työnantaja
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Vuonna 2019 palkitut turvallisuuden tekijät

”Onhan se mukavaa, kun näkee, 
että oma työturvallisuutta pa-
rantava idea on otettu oikeasti 
käyttöön.”

Ville Rissanen
sähköasentaja
Tampereen Vera

”Kuuman kaukolämpöveden 
kanssa ollaan erittäin tarkkana. 
Kaikille on tärkeää päästä 
töistä ehjänä kotiin.”

Laura Aarnio
työnjohtaja
Tampereen Sähkölaitos

”En ole omasta mielestäni 
tehnyt mitään järisyttävää, 
mutta pyrin hoitamaan tonttini 
mahdollisimman hyvin.”

Mikko Lagus
vuoromestari
Tampereen Sähköverkko

* Yhteenlaskettuna kaikki havainnot ja 
tilanteet kaikista konsernin  
raportointijärjestelmistä.
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Turvaamme sähkönsaannin
Vuonna 2019 investoimme toimitus var-
muu teen aloittamalla mittavan Kangasala–
Rautaharkko-voimajohtoprojektin.

Vuosi oli investointien osalta poikkeuksellinen, sillä aloitimme 
uuden 110 kV:n voimajohdon rakentamisen kantaverkkoyhtiö 
Fingridin sähköasemalta Hervannan sähköaseman kautta Rau-
taharkon sähköasemalle. Voimalinja uusitaan vuosien 2019–2020 
aikana koko 16 kilometrin matkalta Rautaharkosta Kangasalle 
saakka. Projektissa ovat mukana myös kantaverkkoyhtiö Fingrid 
sekä Elenia. 

Valmistuva voimajohto tulee parantamaan koko Tampereen 
sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Sähköntuotanto Tampereella 
on viime vuosina vähentynyt, joten toimintavarman sähkön-
siirron kapasiteetin on tästäkin syystä oltava aiempaa suurempi.

Vuonna 2019 voimalinjasta otettiin käyttöön ensimmäinen 
osuus Rautaharkon ja Lahdesjärven välillä. 

Huima nousu asiakasmäärissä

Vuoden aikana kaupunki jatkoi kehittymistään ja kasvamistaan.
Vaikka uusien asuin- ja liikekiinteistöjen rakentamisessa olikin jo 
havaittavissa pientä laskusuhdannetta, valmistui vuonna 2019 
runsaasti aikaisemmin aloitettuja rakennuskohteita. Tämän myö-
tä Tampereen Sähköverkko sai uusia asiakkaita ennätykselliset 
4 600 kappaletta, mikä on muutama sata uutta asiakasta enem-
män kuin vuonna 2018, ja yli 2,5-kertainen määrä useamman 
vuoden keskiarvoon verrattuna.

Liikevaihto
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TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY 
Toimimme jakeluverkon haltijana pääosin Tampereen alueella ja vastaamme sähköverkon 

suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Toimitamme asiakkaillemme 

sähköliittymiä, joihin sähköenergiaa siirretään jakeluverkon avulla, sekä hoidamme 

asiakkaidemme sähköenergian mittauksen ja välitämme mittarilukemat sähkönmyyjille.
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"Aapeli-myrskyn 
aiheuttamat lu-
kuisat sähkökatkot 

jäivät onnistuneen 
viankorjauksen an-

siosta kohtuullisen mittaisiksi.”

Marko Lundström
toimitusjohtaja
Tampereen Sähköverkko

Aapeli-myrsky koetteli alkuvuonna 
Vuosi 2019 alkoi vauhdikkaasti, kun Aape-
liksi nimetty talvimyrsky koetteli koko ete-
läistä Suomea heti tammikuun 2. päivästä 
alkaen. Myrskyn seurauksena pahimmil-
laan lähes koko Tampereen Sähköverkon 
pohjoinen jakelualue oli sähköttä. Isolla 
osalla alueen asiakkaista katkot jäivät 
onnistuneen viankorjauksen ansiosta 
kuitenkin kohtuullisen mittaisiksi, vaikka 
myrskyn aiheuttamia vaurioita korjattiin-
kin usean viikon ajan. Talven toimitusvar-
muuden haasteena olivat lisäksi hankalat 
tykky lumiolosuhteet, jotka osaltaan ai-
heuttivat harmillisesti sähkökatkoja saman 
alueen asiakkaille kuin Aapeli-myrsky.

Tampereen Sähköverkko investoi toi-
mitusvarmuuteen aikaisempien vuosien 

tapaan. Erityisesti investointeja on viime 
vuosien aikana tehty juuri pohjoiselle 
jakelualueelle. Odotettavissa on, että jo 
tehtyjen ja suunnitteilla olevien investoin-
tien ansiosta alueen toimitus- ja ennen 
kaikkea säävarmuus tulevat parantumaan.

Vuoden 2019 lopulla otettiin käyttöön 
paljon työtä vaatinut uusi asia kas palvelu- 
ja järjestelmäkokonaisuus. Samanlaista 
edelläkäyvää, yhdessä Elenia Palvelut 
Oy:n kanssa toteutettua kokonaisuutta ei 
vastaavassa laajuudessa ole energia-alalla 
ennen toteutettu. Palvelukokonaisuuden 
avulla varaudutaan muutaman vuoden 
päästä koko Suomen vähittäismarkkinoi-
ta muuttavan DataHubin käyttöönottoon.

Sähkönjakelun häiriökeskeytysten määrä
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* Ei sisällä 110 kV:n alueverkkoa
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Älykkään kaupungin 
rakentaja
Tarjoamme valoa ja virtaa yhteiskunnan sekä teollisuuden 
nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2019 palvelutarjontamme 
monipuolistui muun muassa Lähisähkö Lataus -palvelulla.
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TAMPEREEN VERA OY 
Palvelemme julkisen infran ja teollisuusyritysten tarpeita älykkäiden kaupunkien kehittämiseksi 

ympäri Suomea. Ydinosaamistamme ovat sähköverkkojen, ulkovalaistuksen sekä 

liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Sähköverkkoyhtiöiden investoinnit toimitus- ja sää-
varmoihin verkkoihin ovat olleet viime vuosina huo-
mattavia. Myös kaupunkirakentaminen on jatkunut 
vilkkaana niin Tampereella kuin muissakin Suomen 
kasvukeskuksissa. Samaan aikaan kilpailun kiristymi-
nen on asettanut suuria haasteita koko palvelutoimi-
alan kannattavuudelle. 

Vuonna 2019 sähköverkko- ja kaupunki-infrainves-
toinnit – Tampereella etenkin raitiotien rakentaminen 
– pitivät palveluidemme kysynnän korkeana, mutta 
ankara kilpailutilanne heikensi liiketoiminnan kannat-
tavuutta. 

Huono tulos on usean tekijän summa, mutta eni-
ten sitä selittivät kiristynyt hintakilpailu sekä konser-
nin sisäiset kehityshankkeet, jotka vaativat henki-
löstöltä osallistumista koulutuksiin ja kehitystyöhön 
huomattavasti tavanomaista enemmän. Tampere on 
voimakkaasti kasvava kaupunki, ja Veralla on selkeät 
suunnitelmat toimintansa ja myös kannattavuutensa  
kehittämiseksi.

Sähköverkkojen rakentamisen ja ylläpidon palvelu-
toimiala muuttuu voimakkaasti koko energia-alan mur-
roksen mukana. Digitalisaatio ja yhteiskunnan sähköis-
tyminen tuovat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan 
ja uusien palveluiden kehittämiseksi. Hyvä esimerkki 
tästä on Tampereen Veran yhdessä Tampereen Sähkö-
laitoksen kanssa vuonna 2019 lanseeraama autojen 
lämmitys- ja latauspalvelu Lähisähkö Lataus. Vuoden 
aikana veralaiset asensivat sähköautojen lataukseen ja 
autojen esilämmittämiseen autoilijan tarpeen mukaan 
muuntuvia Lähisähkö Lataus -laitteita yhteensä noin 
1 500 autopaikalle yrityksiin ja kauppakeskuksiin.

Palvelukehityksen lisäksi Tampereen Verassa keski-
tyttiin vuonna 2019 etenkin kenttätyötä tukevien tieto-
järjestelmien kehittämiseen. Kehitystyön myötä voim-
me palvella asiakkaitamme entistä paremmin.
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"Veralla on selkeät
suunnitelmat 
toimintansa 

kehittämiseksi.”

Ville Aalto
toimitusjohtaja
Tampereen Vera

Lähisähkö Lataus -laitteiden asentaminen työllisti veralaisia. 
Kuvassa asentaja Joni Lampi-Sammatti.
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Vuonna 2019 projektiliiketoimintamme työllisti henkilös-
töämme Pirkanmaalla siirtoverkkojen, jakeluverkkojen ja 
muuntamoiden rakentamisprojekteissa. Valtakunnallises-
ti toteutimme 110 kV -projekteja sähköasematoimittajille, 
verkkoyhtiöille ja teollisuuslaitoksille.

Ulkovalaistuksen ja liikenteenhallintajärjestelmien pro-
jektitoimitukset keskittyivät Tampereelle ja sen ympäristö-
kuntiin.

Palveluliiketoiminnassa toimitimme laajasti erilaisia 
kunnossapito- ja ylläpitopalveluita sähköverkkoyhtiöille, 
kaupungeille ja muille yhteiskunnan tärkeiden palveluiden 
tuottajille.

Liikevaihto
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Vilkas rakentaminen lisää palveluiden kysyntää
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Jalostamme jätteen 
energia hyötykäyttöön
Monipuolistamme energiantuotannon polttoainevalikoimaa 
tuottamalla lämpöä ja sähköä yhdyskuntajätteestä.  
Vuonna 2019 tehostimme toimintaamme entisestään.

TAMMERVOIMA OY
Tuotamme hyötyvoimalaitoksessamme yhdyskuntajätteistä kaukolämpöä ja sähköä. Jätteenpoltto täydentää 

jätteiden materiaalikierrätystä, ja energiantuotantoon ohjataan vain materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomat 

sekajätteet. Poltettava jäte kerätään Pirkanmaan Jätehuollon 17 kunnan alueelta ja Mustankorkean toimialueelta 

Keski-Suomesta. Kaukaisimmat jätekuormat tulevat laitokselle Oulun ja Kuopion seuduilta. 

Tarastenjärven alueelle rakennetun hyötyvoimalaitoksen tuotanto käynnistyi syyskuussa 2015, ja laitoksella on 

19 työntekijää. Tammervoiman omistavat Tampereen Sähkölaitos ja Pirkanmaan Jätehuolto.

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen energia-
taloutta parannettiin vuonna 2019 tehostamalla 
savukaasupesurin lauhdevesien hyötykäyttöä. 
Savukaasulauhdutinta varten investoitiin uuteen 
vedenpuhdistuslaitteistoon, jolla lauhdevedet voi-
daan puhdistaa ja käyttää kaukolämpöverkon lisä-
vedeksi. Toimenpiteiden avulla savukaasupesurin 
talteen ottama lämpöenergia onnistuttiin kaksinker-
taistamaan. Pesuri tuottaa laitoksen energiasta 11 
prosenttia, ja laitoksen kokonaisenergiatehokkuus 
kasvoi yli 95 prosenttiin.

Toimintavuoden aikana jätekattilan toimintavar-
muutta parannettiin uusimalla 3-tulistin Inconel-pin-

noitetuksi. Lisäksi kattilan korroosiosuojausta pa-
rannettiin erikoispinnoitteilla. 

Jätebunkkerin käytettävyyttä puolestaan tehos-
tettiin hankkimalla uusi kahmarikoura. 

Kokonaisuudessaan Tammervoiman kehitys-
investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 1,4 mil-
joonaa euroa.

Toimintavuoden aikana hyötyvoimalaitoksella 
vieraili lähes 3 000 henkilöä. Laitoksen toimintaan ja 
kiertotalouteen on opastettu neljän toimintavuoden 
aikana yhteensä 12 700 vierasta. Helmikuussa 2019 
Tammervoimassa rikottiin 10 000 vierailijan raja ja 
juhlittiin poltettua puolta miljoonaa jätetonnia. 
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Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen energiantuotan-
nossa saavutettiin uusi ennätys, kun tuotantomäärät 
kasvoivat viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattu-
na. Laitos tuotti energiaa yhteensä 451 GWh. 

Vuonna 2019 hyötyvoimalaitoksella poltettiin jätet-
tä 165 000 tonnia, josta yhdyskuntajätteen osuus oli 
92 prosenttia. Poltettu jätemäärä kasvoi lähes neljä 
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Jätteenpol-
ton hiilidioksidipäästöt olivat 67 000 tonnia. 

Laitoksella oli toukokuussa viikon mittainen kausi-
huolto ja syys–lokakuussa kolmen viikon vuosihuolto. 
Jätteenpolton käyntiaika vuodessa oli 8 028 tuntia, ja 
laitoksen käytettävyydessä saavutettiin uusi ennätys: 
99,6 prosenttia. 

Syyskuun 2015 jälkeen laitokselle on tuotu lä-
hes 70 000 jätekuormaa ja hyödynnetty energiaksi 
675 000 tonnia jätettä. Energiaa on tuotettu yhteen-
sä 1 800 GWh, mikä vastaa lähes vuoden kaukoläm-
mön kulutusta koko Tampereen alueella.

"Investoimme 
voimalaitoksen 
energiatehokkuu-

teen. Paransimme 
myös toimintavar-

muutta muun muassa 
uusimalla jätekattilan tulistimen.”

Mika Pekkinen
toimitusjohtaja
Tammervoima
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Ennätysvuosi Tammervoiman energiantuotannossa

33 

Etusivu

Avainluvut 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Tampereen Sähkölaitos  
-konserni

Toimintaympäristö ja  
megatrendit

Energiamarkkinat

Asiakkaat ja muut sidosryhmät

Ympäristö

Tuotanto ja jakelu

Strateginen johtaminen

Henkilöstö

Tampereen Sähköverkko

Tampereen Vera

 Tammervoima 2/2

Hallinto



Tampereen Sähkölaitos -konserni
Hallitus

Toimitusjohtaja  Jussi Laitinen, pj
Asiakkuudet   Pasi Muurinen (31.12.2019 asti)
Energia  Paavo Knaapi
Energiamarkkinat  Jukka Joronen
Hallinto  Leena Parvio
Liiketoimintateknologiat Johannes Lindell
Talous  Janne Rapakko

Tampereen Sähkölaitos -konsernin hallitus vuonna 2019: Ylärivissä Marjut Ontronen, Oras Tynkkynen, Pentti Herranen,  
Minna Metsälä ja Jussi Laitinen (toimii kokouksissa asioiden esittelijänä). Alarivissä Riitta Varpe, Peter Löfberg (puheenjohtaja) ja Mikko Kriikku. 
Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön varatoimitusjohtaja Leena Parvio (ei kuvassa).
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Tampereen Sähköverkko Oy:n 
hallitus

Puheenjohtaja Seppo Mäkinen
Jäsenet  Vesa Eskola
  Timo Hannula
  Helena Nikkanen   
  Kirsikka Siik
  Jaakko Suominen 
  Anne Tervo 

Toimitusjohtaja Marko Lundström

Tampereen Vera Oy:n  
hallitus

Puheenjohtaja Jussi Laitinen
Jäsenet  Leena Parvio
  Mika Pekkinen
  Timo Laaksonen  
  (17.6.2019 asti)
  Pasi Muurinen  
  (31.12.2019 asti)
  
Toimitusjohtaja Ville Aalto

Tammervoima Oy:n  
hallitus

Puheenjohtaja Peter Löfberg
Jäsenet           Oskari Auvinen 
  Harri Kallio 
  Jussi Laitinen

Toimitusjohtaja Mika Pekkinen

Johtoryhmän jäsenet 
ja vastuualueet
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Tämä vuosikertomus on julkaistu sähköisenä ja painettuna versiona.
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Tampereen Vera

Väkipyöränkatu 5
33720 Tampere
p. 020 630 3901
www.tampereenvera.fi

Tammervoima Oy

Hyötyvoimankuja 1
33680 Tampere
p. 020 630 3001
www.tammervoima.fi

Tampereen Sähkölaitos Oy

Voimakatu 17
33100 Tampere
p. 020 630 3001
www.sahkolaitos.fi

Tampereen Sähköverkko Oy

Voimakatu 17
33100 Tampere
p. 020 630 3601
www.tampereensahkoverkko.fi
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