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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 ympäristöä kuin ihmisiä kohtaan. 
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 
2018 oli 288,7 miljoonaa euroa ja palvelukses-
samme oli keskimäärin 390 osaajaa.

Tampereen Sähkölaitos tuo  
ratkaisuja ilmastonmuutokseen
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Liikevaihto

288,7 MEURR

Liiketulos

46,4 MEUR

71 %
kotimaisia  

polttoaineita

44 %
uusiutuvaa  
energiaa

Henkilöstö  
keskimäärin

390 
Tuotettua  

kaukolämpöä

2 273 GWh

Sähkönsiirto- 
asiakkaita

154 070

32 %
vähemmän  

sairauspoissaoloja 

97 %
asiakkaista  
tyytyväisiä 

480
aurinkopaneelia Tarasten  

aurinkopuistossa

Avainluvut 2018
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”Älykäs kaukolämpö ja  
Lähisähkö Lataus  
-palveluidemme avulla
asiakkaamme voivat säästää
energiaa ja vähentää fossiilisen
energian käyttöä.

Joustavuudella ja 
aktiivisuudella kestävään 
menestykseen  

T
akanamme on juhlavuosi: Suomen vanhin sähkö-
laitos täytti 130 vuotta, ja olemme historiastamme 
ylpeitä. Tekniikan kehitys ja kaupungistuminen ovat 
voimakkaasti muuttaneet maailmaa ja olemme sa-

malla kehittyneet katujen valaisijasta täyden tuote- ja palvelu-
tarjonnan energiatoimijaksi. 

Viime vuosina voimakkaimmin energia-alaan ja energian 
käyttöön vaikuttanut tekijä on ollut ilmastonmuutos ja sen 
hillintä. Tampere on asettanut tavoitteekseen olla hiilineut-
raali kaupunki vuonna 2030. Tampereen Sähkölaitoksen roo-
li tavoitteen saavuttamisessa on keskeinen, mikä näkyy ja 
vaikuttaa strategiassamme. Vuoden 2018 aikana yhtiömme 
uudeksi missioksi asetettiin kunnianhimoisesti: ”Tuomme 
ratkaisuja ilmastonmuutokseen”. 

Meiltä odotetaan merkittäviä toimenpiteitä ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi. Myös poliittiset päätökset oh-
jaavat meitä voimakkaasti – veroilla ja jopa kielloilla. Lisäksi 
toimintaamme vaikuttavat teknologioiden kehittyminen ja 
digitalisaatio.

Asiakkaan tarpeet edellä

Myös asiakkaille on syntynyt tarve vähentää fossiilisen ener-
gian ja ylipäätään energian käyttöä.

 Älykäs kaukolämpö -palvelumme tasaa kiinteistön huip-
putehoja, optimoi lämmöntarvetta ja pienentää siten läm-
mityskuluja. Lähisähkö Lataus -palvelu puolestaan tekee 
sähköautojen latauksen taloyhtiöille helpoksi ja ympäris-
töystävälliseksi. Energiaverkoista on tullut vihdoinkin kak-
sisuuntaisia ja älykkäitä. Tämä auttaa osaltaan säätelemään 
niin energiankulutusta kuin keventämään ilmastokuormaa.

Sähkölaitos valmistautuu parhaillaan saneeraamaan Nais-
tenlahden voimalaitoksen siten, että uusiutuvan energian 
käyttö tuotannossa lisääntyy entisestään ja samalla päästö-
kaupan merkitys pienenee. Jo nyt 44 prosenttia Tampereen 
Sähkölaitoksen tuottamasta energiasta tuotetaan uusiutu-
villa polttoaineilla.
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toimenpiteitä ilmaston - 
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Onnistunut vuosi

Vuosi 2018 oli Tampereen Sähkölaitokselle menestyksekäs, 
onnistuimme operatiivisessa toiminnassa hienosti. Vuosi olisi 
ollut jopa kaikkien aikojen paras, ellei päästöoikeuksien hinta 
olisi vuoden aikana kivunnut ennakoitua korkeammalle. Pääs-
töoikeuksien hinnannousuun vaikuttivat poliittiset päätökset 
vähentää päästöoikeuksia markkinoilta. 

Liikevaihtomme nousi 288,7 miljoonaan euroon eli kasvua 
edellisvuoteen tuli 18,9 miljoonaa euroa (7,0 %). Liiketulos 
laski puolestaan 46,4 miljoonaan euroon. Edellisvuoteen 
verrattuna laskua oli 2,5 miljoonaa euroa (5,2 %). Tilikauden 
tulos oli 28,9 miljoonaa euroa.

Sähkön hinta oli vuonna 2018 yli 40 prosenttia edellisvuot-
ta korkeampi, mistä johtuen sähkön tuottaminen kaasulla 
oli kannattavaa. Siksi tuotimme sähköä markkinoille edellis-
vuotta enemmän ja kaasunkäyttömme lisääntyi. Alkuvuoden  
kylmyys nosti kaukolämmön ja sähkönsiirron myyntiä. Mui-
den energiatuotteiden osalta myyntimäärät pysyttelivät edel-
lisvuoden tasolla.

Voittaja myös tulevaisuudessa

Energiamaailma muuttuu seuraavan 10 aikana enemmän 
kuin edellisen 50 vuoden aikana. Suunnittelemme kauaskan-
toisia, kestäviä investointeja ja valmennamme henkilöstöä 
olemaan aktiivisia muutoksessa. Sähkölaitoksen muutos-
nopeus on sama kuin henkilöstön muutosnopeus. Strategi-
set painopisteemme ovat uusien palveluiden kehittämisessä 
asiakkaille sekä Sähkölaitoksen kehittämisessä kokonaisval-
taisesti niin, että olemme voittajia myös tulevaisuudessa.

Haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita, henki-
löstöä ja muita sidosryhmiämme hienosta juhlavuodesta!

Jussi Laitinen
Tampereen Sähkölaitos Oy
toimitusjohtaja
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Kannattavasti kasvava 
energiakonserni  
Tampereen Sähkölaitos -konsernin muodosta-
vat emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy ja sen 
sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Tam-
pereen Sähköverkko Oy ja Tampereen Vera Oy. 
Lisäksi konserni omistaa 51 prosenttia Tammer-

voima Oy:stä ja heinäkuussa 2018 tapahtuneen 
yrityskaupan myötä 35 prosenttia Enermix Oy:n 
osakkeista. Tampereen Sähkölaitos Oy:n omis-
taa Tampereen kaupunki. Vuonna 2018 liikevaih-
tomme kasvoi ja kannattavuutemme oli hyvä.

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-
hyödyntämispalvelua.

Liikevaihdon jakautuminen toiminta-alueittain

■ Kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti .... 48 %
■ Sähkön myynti  ........................................27 %
■ Sähkön siirto ............................................16 %
■ Maakaasun myynti  ....................................1 %
■ Maakaasun siirto  .......................................1 %
■ Muu liikevaihto  .........................................7 %
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Liikevaihto nousi 18,9 MEUR eli 7 % edellis-
vuoteen verrattuna. Syynä tähän oli ennen 
kaikkea markkinahintojen nousu ja sitä kaut-
ta kannattava sähköntuotannon kasvu. Myös 
alkuvuoden kylmyys nosti kaukolämmön ja 
sähkönsiirron myyntiä. Sähkön liittymismak-
sutulot kirjattiin liikevaihtoon koko vuodelta 
ja vilkas rakentaminen nosti niiden tasoa.

Kulunut vuosi onnistui Tampereen 
Sähkölaitos -konsernissa taloudellisesti 
hyvin, vaikka kannattavuudessa 
ei aivan edellisvuoden tasolle 
päästykään. Liiketulos laski 2,5 MEUR 
eli 5,2 % edellisvuoteen verrattuna.

Merkittävimmät investoinnit olivat sijoituk-
set Jokelan tuulivoimapuistoon (2,3 MEUR), 
Lamminpään sähköasemaan (2,8 MEUR), 
Kaupinojan kaukojäähdytystuotantolaitoksen 
lisäjäähdytysyksikön hankinta sekä kaukojääh-
dytysverkon rakentaminen (1,7 MEUR) sekä 
Naistenlahti 1 -kaasuturbiinin automaation uu-
sinta (1,4 MEUR). Kaukolämpöverkkoa perus-
korjattiin (3 MEUR), jonka tuloksena lisäveden 
kulutus on saatu laskemaan merkittävästi.
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Tampereen Sähkölaitos Oy 
-emoyhtiö

227,9 MEUR
emoyhtiön liikevaihto

28,4 MEUR
emoyhtiön liiketulos

233 hlöä
emoyhtiön henkilöstö 

keskimäärin
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Vastaamme kestävästi 
muuttuviin tarpeisiin
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Megatrendit ohjaavat yhteiskunnan ja myös energia-alan muutosta. 
Ne ovat pitkäkestoisia, laajalti vaikuttavia ja usein toisiinsa 

kytkeytyviä ilmiöitä. 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 hillitsemi-
nen edellyttää uusiutuvan 
energiantuotannon lisäämistä 
ja kehittämistä, energiakäytön 
tehostamista ja uusien tuotanto-
teknologioiden kaupallistamista.

Olemme sitoutuneet vähentä-
mään kaukolämmön hiilidiok-
sidipäästöjä 90 % vuoden 2015 
tasosta ja nostamaan uusiutuvan 
energian osuuden 80 %:iin vuo-
teen 2030 mennessä.

s. 16–21

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

Ostimme osan älykkäitä ja ener-
giatehokkaita palveluita kehittä-
västä Enermix Oy:stä. Toimme 
markkinoille Älykäs kaukolämpö 
-palvelun.

s. 14–16

Globalisaatio Energia-ala kansainvälistyy. 
Maailmantalouden yleinen kehi-
tys vaikuttaa energiatoimialaan 
muun muassa rahamarkkinoiden, 
poltto aineiden hinta kehityksen ja 
sähkön kysynnän kautta.

Seuraamme kansainvälistä 
energia-alan kehitystä ja olemme 
mukana ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen vaikuttavassa 
teknologiakehityksessä.

s.10–11

Asiakkaan aseman 
vahvistuminen

Kuluttajan mahdollisuudet vai -
kuttaa toiminnallaan ja valin-
noillaan kasvavat. Nousee uusia 
palvelutarpeita ja pientuotanto 
kasvaa.

Toimimme mukana useassa 
kaukolämmön pientuotannon 
pilotissa. Tarjoamme asiakkail-
lemme mahdollisuuden vuokrata 
omia aurinkopaneeleita sekä 
myydä omaa pientuotantoaan 
Sähkölaitokselle.

s. 14–16
s. 20–21

Sähköenergian 
kysynnän kasvu

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

Kehitämme uusia keinoja hyö-
dyntää kysyntäjoustoa palveluis-
samme. Olemme kehittäneet ja 
tuoneet markkinoille sähköauto-
jen latauspalvelun.

s. 21

Vastuullisuus Lisääntynyt ilmastotietoisuus 
ja kansainväliset ympäristö-
sopimukset korostavat läpinäky-
vyyttä ja vastuullisuutta kaikkien 
organisaatioiden toiminnassa.

Päivitimme ympäristö-, laatu- 
sekä työterveys- ja työturvalli-
suusjohtamisjärjestelmämme. 
Ympäristyötä teemme vuonna 
2018 uudistetun ympäristöohjel-
mamme mukaisesti.

s. 16
s. 22
s. 26

Kaupungistuminen 
ja väestö rakenteen 
muutos

Yhä useammat ihmiset muutta-
vat kaupunkeihin, joihin myös 
työvoiman tarve keskittyy. Väes-
tön vanheneminen, nuorten ikä-
luokkien pienentyminen ja yhden 
hengen talouksien lisääntyminen 
muuttavat energia-alan palvelu-
rakennetta.

Asiakkaiden muuttuvat tarpeet 
ovat strategiamme keskiössä.  
Kehitämme jatkuvasti palve-
luitamme yhdessä asiakkaiden 
kanssa.

s. 12
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Hyvä taloustilanne nosti 
sähkön kulutusta ja hintoja
Sähkön kulutus, tuotanto ja hinnat 
nousivat Suomessa vuonna 2018.  
Myös energiantuotannon 
kustannukset kallistuivat.   
Hinta heilahtelut ja epävarmuus 
energia markkinoilla jatkuvat ja 
ilmastotietoisuus lisääntyy.

Hyvä taloustilanne Suomessa ja maailmalla jatkui vuonna 2018, 
vaikka pilviä alkoi kerääntyä taivaalle vuoden aikana. Talous-
tilanne heijastui energiamarkkinoilla sähkön kulutukseen ja 
hintoihin. Sähkön kulutus Suomessa nousi vuonna 2018 noin 
2 prosenttia* vuoteen 2017 verrattuna. Nousseen tukkumark-
kinahinnan tukemana myös sähkön tuotanto kasvoi Suomessa 
niin ikään 2 prosenttia*.

Sähkön tukkumarkkinoilla Suomen aluehinta nousi jopa 41 
prosenttia vuodesta 2017, ollen 46,8 €/MWh. Jo vuoden alus-
sa kylmä ja vähätuulinen sää nosti hintatasoa Pohjoismaissa. 
Keväällä alkanut voimakas polttoaineiden ja CO2-päästöoikeuk-
sien hintojen nousu ja kuivaksi kääntynyt vesitilanne käänsivät 
sähkön hinnan entistä kiivaampaan nousuun.

Vuosi 2018 alkoi vesitilanteen kannalta tukevasti normaalia 
positiivisempana, mutta kääntyi jo kevättalvella laskuun vähäsa-
teisen sään ja korkeiden vesivoiman tuotantotasojen ansiosta. 
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-76 % 1,1 °C
vähemmän sadetta kuin 
Tampereella vuodessa 

keskimäärin**

astetta lämpimämpää 
kuin Tampereella 

keskimäärin**
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Hetkellistä helpotusta vesitilanteeseen  
toi syyskuu 2018, joka oli historiallisen 
sateinen Norjassa. Kaiken kaikkiaan 
vuodesta tuli Pohjoismaissa kuitenkin 
vuosikymmenen vähäsateisin.

Tuotannon kustannukset 
kasvoivat

Energiantuotannon kustannukset kipu-
sivat ylöspäin. Päästöoikeuksien hin-
nannousun rajuus hämmästytti mark-
kinoita koko vuoden ajan. Vuosi alkoi 
noin 8 €/tCO2 -hintatasolta ja päättyi 
jopa noin 25 €/tCO2 -tasolle. Päästö-
oikeuksien hinta kääntyi nousuun heti 
alkuvuodesta hyvien talousennusteiden 
ja 2019 aloittavan markkinavakausva-
raston (MSR) vuoksi. Kaasun hinnan 
nousu suhteessa hiilen hintaan lisäsi 
päästöoikeuksien kysyntää. Poliittiset 
tekijät, kuten Brexit ja Saksan hiiliko-
missio, sekä spekulatiivinen kaupan-
käynti lisäsivät heilahtelua päästöoi-
keuden hinnassa.

Maailmanpolitiikka ja maailman hyvä 
taloustilanne näkyivät myös polttoainei-
den hinnoissa, joiden hinnat nousivat 
syksyyn asti. Hiilen osalta syyskuussa 
kolkuteltiin jo korkeimpia hintoja mo-
neen vuoteen. Polttoaineiden hinnat 
kääntyivät laskuun, kun maailmanpolitii-
kan jännitteet kasvoivat ja talousennus-
teet heikkenivät mm. Kiinan ja USA:n 
kauppasodan uhkan vuoksi.

Öljyn osalta myös tuotannon ja kulu-
tuksen tasapainoon liittyy merkittävästi 
epävarmuuksia (esimerkiksi USA:n tuo-
tanto ja OPEC:in tuotannonleikkaukset) 
ja tämä painoi loppuvuodesta hintaa 
alemmas. Hiilen hintaan purivat mar-
raskuussa Kiinassa voimaan astuneet 
tiukat tuontirajoitukset. Lopputulokse-
na polttoaineiden hintataso laski lopulta 
vuoden alun tasolta.

Muutoksia luvassa

Vuosi 2019 alkoi Pohjoismaissa kuivalla 
vesitilanteella ja korkealla sähkön hin-

nalla. Kuuma ja kuiva kesä 2018 ja hal-
litustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) 
1,5 asteen erikoisraportti nostivat il-
mastonmuutostietoisuutta, ja energian-
tuotantoon liittyviä politiikkamuutoksia 
on tekeillä. Epävarmuutta energiamark-
kinoilla lisää taloustilanteen kehittymi-
nen. Energiantuotannon ja toimintaym-
päristön muutoksia sekä yllätyksiä on 
odotettavissa myös vuonna 2019. 

* Lähde: Energiavirasto
** Lähde: Ilmatieteen laitos
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+2 % +41 %
sähkön kulutus 

Suomessa vuoteen 
2017 verrattuna

sähkön tukku-
markkinahinta vuoteen 

2017 verrattuna*

CO2-päästöoikeuden hinta*
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Olemme osa  
sujuvaa arkea

Vaikutamme toiminnallamme päi-
vittäin satojentuhansien ihmisten 
arkeen ja hyvin vointiin. Tunnemme  
vastuumme asiakkaistamme, hen-
kilöstöstämme ja yhteistyökump-
paneistamme.

Vastuumme sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja maakaasun 
varmasta ja häiriöttömästä toimittamisesta niin kuluttajien 
kuin yritysten ja organisaatioidenkin tarpeisiin on suuri. Siksi 
perustamme vastuullisen toimintamme avoimeen, hyvään 
vuorovaikutukseen.

Asiakas on strategiamme keskiössä. Tavoitteenamme on 
yhdessä asiakkaiden kanssa kehittää heidän tarpeisiinsa so-
pivia palveluita – tuotteita, jotka ovat haluttuja. Vuonna 2018 
markkinoille tuotiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa pilotoitu 
Älykäs kaukolämpö -palvelu, jonka avulla asiakas voi varmistaa 
laadukkaat asumisolosuhteet ja pienentää lämmityslaskuaan.

Kuluneena vuonna ostimme osan tamperelaisesta Enermix  
Oy:stä, joka kehittämän Talotohtori-kiinteistöhallintajärjestel-
män avulla voimme tarjota asiakkaillemme uusia, älykkäitä ja 
energiatehokkaita palveluita myös tulevaisuudessa. 

Laajensimme reaaliaikaista asiakaskokemuksen mittaa-
mista eri kosketuspisteissä, jotta tiedämme kuinka palvella 
asiakkaitamme entistä paremmin. Tarjoamme asiakkaillemme 
henkilökohtaista palvelua sekä asiakaspalvelupisteellä että 
verkossa: vuonna 2018 otimme uutena kanavana käyttöön 
asiakaspalvelu-chatin.

Raportointivuosi oli asiakastyön kannalta onnistunut – sekä 
myyntimme että tyytyväisten asiakkaittemme määrä jatkoivat 
odotetusti kasvuaan.

250 000
ihmisen kodit ja muut kiinteistöt  
lämpenevät kaukolämmöllämme

97 %
asiakkaista tyytyväisiä  

toimintaamme

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | VUOSIKERTOMUS 2018    ASIAKKAAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT
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Mukana monessa – 
tamperelaisten tukena
Asiakkaiden ohella vastuullisen toimintamme kannalta olennaisia si-
dosryhmiä ovat henkilöstö, omistajat, viranomaiset, yhteistyökump-
panit ja energia-alan yhteisöt. Haluamme olla tukemassa alueemme 
hyvin vointia ja kehittymistä – siksi vuorovaikutus myös oppilaitosten,  
urheiluseurojen ja muiden lähiyhteisöjen kanssa on meille arvokasta.

Kaksisuuntaista  
kaukolämpöä

Olemme mukana pilotissa, jossa
Asunto-osakeyhtiö Tampereen 
Pohjolankatu 18–20 aloitti ensimmäisenä 
taloyhtiönä Suomessa kaukolämmön 
pientuotannon.

Sähköautojen  
latauspalvelua

Pilotoimme yhteistyössä Kaukajärviosuus-
kunnan kanssa palvelua, jonka avulla taloyhtiöt 
ja yritykset voivat hoitaa hybridi- ja täyssähkö-
autojen lataamisen ympäristövastuullisesti.

 Aiheesta lisää sivulla 21

Projektitöitä  
opiskelijoille
Olimme tukemassa tamperelaisen Keskustorin 
Nakkifakiirin kolmipyöräisen Vespa Piaggion 
muuttamista sähkökäyttöiseksi. Työn toteuttivat 
Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijat..

 
   Lähiyhteisöjen  
   tukena
Tuemme Sähkissponssi-ohjelmamme 
kautta vuosittain lukuisia pirkanmaalaisia 
junioriurheilijoita sekä erilaisia yhdistyksiä  
ja tapahtumia.

Työelämään tutustumista  
koululaisille
Olemme mukana Yrityskylä-toiminnassa, 
jonka kautta tarjoamme vuosittain tuhansille 
kuudesluokkalaisille mahdollisuuden harjoitella 
työelämää ja arkea osana yhteiskuntaa.

Musiikkiteatteria  
alakoululaisille

Olemme mukana toteuttamassa 
pirkanmaalaisille alakoululaisille 
suunnattua, maksutonta musiikki-
teatteriesitystä. Esitys on osa 
kiusaamisen vastaista työtä.

 Sivun aiheista lisää: www.sahkolaitos.fi
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Niin asiakkaan kuin ympäristönkin etujen kannalta merkittävä digitaali-
nen palvelumme Älykäs kaukolämpö tuotiin markkinoille vuonna 2018. 
Palvelun avulla taloyhtiöt ympäri Suomen voivat tasata kaukolämmön 
huipputehoja, optimoida kiinteistön lämmöntarvetta ja pienentää siten 
lämmityskuluja.

Palvelun ensimmäiset tulokset olivat lupaavia. Kiinteistöt säästivät 
palvelun ansiosta lähes 10 prosenttia kaukolämmön energiakustannuk-
sista. Lämmitystehoa säästyi jopa 20 prosenttia. 

Tampereen Sähkölaitos pilotoi palvelua kaukolämpöasiakkaille vuo-
sina 2017–2018 osana EU:n Stardust-projektia, jonka tavoitteena on 
parantaa asumisen energiatehokkuutta ja luoda älykkäitä tilojen ja jär-
jestelmien hallintaratkaisuja. Pilotissa oli mukana 10 asuinkerrostaloa 
ja 20 muuta kiinteistöä Tampereelta.

Sähkölaitoksen kumppanina palvelun kehittämisessä on Enermix Oy.

 Aiheesta lisää: bit.ly/alykaslampo

Älykäs kaukolämpö  
säästää energiaa ja rahaa

Pilvipalvelu

Huoneistoanturit

Ohjausyksikkö

Älylaite datan seuraamiseen

Kesäkuussa 2018 järjestimme Touhula Saukonmäen päiväkoti-
ryhmälle ikimuistoisen ulkoilun Saunapuistossa. Lapset pääsivät 
tutustumaan työmaallamme kaivinkoneen ja kuorma-auton 
ohjaamoihin. Samalla he saivat käyttöönsä upouudet heijastinliivit. 

Tampereen Sähkölaitos jakoi turvaliivejä myös muutamille  
muille tamperelaisille päiväkotiryhmille vuonna 2018.

Tulevaisuuden tekijöitä värväämässä
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130-vuotista taivaltaan Tampereen Sähkölai-
tos juhli työn merkeissä. Lisäksi tarjosimme 
kaupunkilaisille monta aihetta iloon urheilun, 
kulttuurin ja viihteen parissa.

Elokuussa oli aika nauttia täyden Sorsapuis-
ton voimin Sähkölaitoksen yhteistyössä Tam-
pere-talon ja Tampere Filharmonian kanssa to-
teuttamassa, kaupunkilaisille maksuttomassa 
puistokonsertissa.

Myöhemmin syksyllä yhtiö toimi pääyhteis-
työkumppanina Tampereen Ratinassa järjeste-
tyssä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa.

Merkkivuotta juhlittiin myös yhdessä henki-
löstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa Tam-
pere-talossa loppuvuonna 2018.
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Historia yksien kansien välissä

Tammikuussa 2018 julkaistiin Tampereen 
Sähkö laitoksen 130-vuotishistoriikki. 
Teos kertoo Sähkölaitoksen tarinaa 
yhtiön alkuvuosista aina tähän päi-
vään saakka. 

Historiikin on kirjoittanut Sähkö-
laitoksella pitkän uran tehnyt, 
Tampereen Kaukolämpö Oy:n 
entinen toimitusjohtaja Olavi Toiva. 
Teoksen ulkoasun on suunnitellut 
tam perelainen graafikko Veli- 
Pekka ”Nalle” Ritvola.

 Tutustu myös 
verkkohistoriikkimme: 
bit.ly/verkkohistoriikki

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS 130 VUOTTA

Merkkivuotta juhlittiin puisto konsertissa
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Ympäristön kunnioittami-
nen ja luonnonvarojen kes-
tävä käyttö huomioidaan 
toimintamme kaikissa vai-
heissa sähkön, lämmön ja 
jäähdytyksen tuotannosta 
aina sen jakeluun asti. Teh-
tävämme on tarjota ratkai-
suja ilmaston muutokseen.

Toimintamme on muuttunut ympäristö- ja ilmastotietoisuuden esiinmars-
sin myötä mullistavasti kuluneina vuosikymmeninä. Olemme jo tehneet 
paljon, mutta energia-alan yhtiönä koemme yhä painavampaa vastuuta 
ilmaston ja ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta. Siksi uudistimme ym-
päristöpolitiikkamme ja ympäristöohjelmamme osana johtajuusjärjestel-
mämme kehittämistä vuonna 2018.

Vuonna 2018 aloitti Tampereen Hiedanrannassa toimintansa biohiili-
tehdas, jossa päätuotteen ohessa syntyy hiilinegatiivista kaukolämpöä. 
Keväällä Tarastenjärvelle rakennettiin lähes 500 aurinkopaneelin muo-
dostama Tarasten aurinkopuisto. Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana 
Sähkölaitos on aktiivisesti mukana kehittämässä ja lisäämässä kotimaista 
tuulivoimaa. Lisäksi olemme kumppanina edistämässä myös geotermi-
sen lämmön hyödyntämistä kaukolämpöverkossa.

Pyrimme ilmastotavoitteisiin myös kehittämällä palveluita, joiden 
avulla energiatehokkuus paranee ja asumisviihtyvyys lisääntyy. Näistä 
esimerkkinä Älykäs kaukolämpö -palvelu ja vuoden 2019 puolella mark-
kinoille tuomamme sähköautojen latauspalvelu Lähisähkö Lataus.

 Tutustu: bit.ly/politiikat

44 % 53 % ISO 14001
energiasta tuotetaan 

uusiutuvilla 
polttoaineilla

vähemmän CO2-
päästöjä vuoteen 
2010 verrattuna

ympäristöjärjestelmä ohjaa 
toimintamme kehittämistä

Tarjoamme  
kestäviä  

ratkaisuja
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Päästöt minimiin ja lisää uusiutuvaa energiaa
Sähkölaitoksen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat 
ilmaan johdettavat päästöt. Omistajamme Tampereen 
kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 
mennessä. Käytännössä tarkoituksena on vähentää kau-
pungin CO2-päästöjä 80 prosentilla vuoden 1990 tasoon 
nähden. Suurimmat päästövähennystavoitteet kohdistuvat 
kaukolämmön tuotantoon.

Sähkölaitoksen tärkein päämäärä menneenä ja tulevina 
vuosina onkin ilmaan kohdistuvien haitallisten päästöjen 

vähentäminen: Olemme sitoutuneet vähentämään kau-
kolämmön hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia vuoden 2015 
tasosta ja nostamaan uusiutuvan energian osuuden 80 
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Toiminnastamme aiheutuvien merkittävien ympäristö-
vaikutuksien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi laadittiin 
vuonna 2018 ympäristöohjelma, jota tullaan päivittämään 
ja katselmoimaan vuosittain.

Tavoitteet Tulokset ja toimenpiteet 2018

Naistenlahti 2 -voimalaitoksen uusinta siten, että 
laitoksessa on mahdollista polttaa pelkkää biomassaa 
vuodesta 2022 alkaen.

Naistenlahti 2 -voimalaitossaneerauksen 
toteutussuunnittelu käynnistyi täydellä teholla.

Edistää energiatehokasta kaukolämmön käyttöä 
tarjoamalla asiakkaille digitaalisia työvälineitä 
kaukolämmön kulutuksen ja kustannuksien hallintaan.

Älykäs kaukolämpö -pilotti saatettiin loppuun hyvin 
tuloksin ja palvelu tuotiin markkinoille.

Kysytyn, päästöttömän aurinkoenergian lisääminen 
tuotannossamme.

Tarastenjärvelle rakennettiin Tarasten aurinkopuisto, 
josta kuka tahansa voi vuokrata itselleen nimikko-
paneelin ja saada sen tuoton omaan käyttöönsä. 

Geotermisen lämmön hyödyntäminen 
kaukolämpöverkossamme lähitulevaisuudessa.

Tampereen Sähkölaitos on mukana paikallisissa  
geolämmön pilottihankkeissa. 

Olla tavoittellisesti tukemassa, kehittämässä ja 
hyödyntämässä uusia, potentiaalisia ilmasto  
ystävällisiä innovaatioita.

Tampereen Hiedanrannassa aloitti toimintansa 
biohiilitehdas, jossa päätuotteen ohessa syntyy 
hiilidioksidinegatiivista kaukolämpöä. Tampereen 
Sähkölaitos jakaa sitä verkossaan.

Tarjota haluttuja ja asiakkaiden tarpeiden mukaisia, 
ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

Pilotoimme mm. taloyhtiöille sähköautojen latauspal-
velua, jossa ladattava sähkö on tuotettu päästöttömästi 
joko Tammerkosken vedellä tai kotimaisella tuulella. 

Tarjota haluttua ja asiakkaiden tarpeiden mukaista, 
ilmastoystävällistä energiaa.

Aurinko- ja vesivoiman tuottamisen ohella kehitämme 
ja lisäämme mm. Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana 
kotimaisen tuulivoiman tuotantoa.

YMPÄRISTÖTYÖN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
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Ympäristötyön 
avainluvut 2018

29 %
pienempi kaukolämmön  
hiilijalanjälki vuoteen  

2010 verrattuna

Tampereen Sähkölaitoksen  
tuotannon polttoaineet yhteensä

Kaukolämmön tuotannon  
polttoaineet

Sähkötuotannon  
polttoaineet

Hiilidioksidin kokonaispäästöt  
Tampereen Sähkölaitoksella ja Tammervoimassa*
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Lämmöntuotannon rakenne  
Tampereella ja koko Suomessa 2018
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*  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.
*** Hukkalämpö sisältää lämmön talteenottoa esimerkiksi jätevedestä, savukaasuista ja kaukojäähdytyksen paluuvedestä.

■ Tampere

■ Suomi

Kivihiili Maa- 
kaasu

Turve Öljy* Biomassa** Jäte  
(fossiilinen)

Hukka- 
lämpö***

 Osuus %
■ Puu  .................................................................. 12
■ Vesi  ...................................................................  7
■ Tuuli  ..................................................................  9
■ Jäte (uusiutuva)* ..............................................  5
■ Aurinko  .......................................................... < 1 
■ Maakaasu  ....................................................... 40
■ Turve  ............................................................... 22
■ Jäte (fossiilinen)* ..............................................  5

 Osuus %
■ Jäte (uusiutuva)* ..............................................  8
■ Puu, hake ja pelletti ....................................... 34 
■ Maakaasu  ....................................................... 22
■ Turve  ............................................................... 24
■ Kevyt polttoöljy ................................................  4
■ Jäte (fossiilinen)* ..............................................  8

 Osuus %
■ Jäte (uusiutuva)* ..............................................  7
■ Puu, hake ja pelletti ....................................... 25
■ Vesi ....................................................................  2
■ Tuuli ...................................................................  2
■ Hukkalämpö (savukaasupesurit) ...................  7 
■ Maakaasu  ....................................................... 27
■ Turve  ............................................................... 20
■ Kevyt polttoöljy ................................................  3
■ Jäte (fossiilinen)* ..............................................  7

UUSIUTUVAT 44 %

UUSIUTUVAT 42 %

UUSIUTUVAT 34 %FO
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ET 56 % 
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ET 58 %
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ET 66 %

3 346 GWh 2 273 GWh

* Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi, puolet fossiiliseksi.

3 346 GWh721,9 GWh

0 %
raskasta polttoöljyä 

energiantuotannossa

526 778

■ Tampereen Sähkölaitos

■ Tammervoima (mukana luvuissa toimintansa käynnistymisestä alkaen)
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Geotermisen lämmön hyödyntäminen kaukolämpöver-
kossa on yksi mahdollisuus, josta etsimme ratkaisuja 
fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi. 

Vuonna 2018 yhteistyökumppanimme TEGS Finland 
Oy sai Työ- ja Elinkeinoministeriöltä noin 2,1 miljoonaa 
euroa tukea geolämpölaitoksen rakentamista varten.

Geolämmön pilottilaitos on tarkoitus rakentaa Nekalan 
lämpökeskuksen läheisyyteen ja se on teholtaan arvion 
mukaan 3 MW. 

Tampereen Sähkölaitos on sitoutunut ostamaan laitok-
sen tuottaman lämpöenergian pitkällä hankintasopimuk-
sella. Lämpökeskuksen arvioidaan tuottavan vuodessa 
noin 29 000 MWh lämpöä kaukolämpöverkkoon. Tällä 
energiamäärällä lämmittäisi noin tuhat pientaloa.

Vuonna 2018 Naistenlahti 2 -voima-
laitos saneerauksen toteutussuunnittelu 
käynnistyi täydellä teholla. Ympäristö-
lupahakemus voima laitoksen uusimi-
sesta jätettiin Aluehallintovirastolle 
joulukuussa 2017.

Naistenlahti 2 uudistetaan niin, että 
laitos mahdollistaa sähkön ja lämmön 
tuottamisen 100-prosenttisesti biopolt-
toaineilla. Tällä hetkellä laitos polttaa 
puun ja turpeen sekoitusta. Jatkossa 
turpeen käyttöä voidaan vähentää. 

Puunkäytön lisääminen mahdollistaa 
entistä vahvemmin paikallisen Lähi-
sähkön ja -lämmön tuottamisen. Jo nyt 
työllistämme satoja henkilöitä puuket-
jussamme.

Uudistuksen myötä huoltovarmuus 
Tampereen seudulla paranee entises-
tään, kun teknisen käyttöikänsä lop-
pupuolella elävä kaukolämpöverkon 
solmukohta päivitetään 2020-luvun ta-
solle. Samalla myös laitoksen melu- ja 
pölypäästöt tulevat pienenemään enti-

sestään. Voimalaitoksen teho tulee py-
symään entisessä suuruusluokassaan. 

Tavoitteena on aloittaa saneeraus ke-
väällä 2021 ja saada uuden ympäristö-
luvan mukainen voimalaitos toimintaan 
vuoden 2022 loppuun mennessä. Vie-
reinen Naistenlahti 1 on tällä hetkellä 
tehoreservissä eli Fingridin varavoi-
malaitoksena. Sen on tarkoitus pysyä 
paikoillaan viereisen voimalaitosyksikön 
saneerauksen aikana.

Tampereen Hiedanrannassa alkoi hiilidioksidinegatiivisen 
kaukolämmön kaupallinen tuotanto ensimmäistä kertaa 
Suomessa syksyllä 2018. Hiedanranta toimii kehitys-
alustana hankkeessa, jossa alueella toimiva Carbofex Oy 
tuottaa kaukolämpöä päätuotteensa biohiilen valmistuksen 
ohessa. Ostamme tuotettavan lämmön ja jakelemme sen 
kaukolämpöverkossamme asiakkaillemme.

Kaukolämmön hankinta Carbofexiltä tukee Tampereen 
Sähkölaitoksen tavoitteita energiaverkkojen avoimuudes-
ta, edelläkävijyydestä ja ilmaston kannalta kestävistä rat-
kaisuista. Kun useat eri tuottajat voivat tuottaa energiaa 
kaukolämpöverkkoon, varmistetaan sillä osaltaan myös 
kaukolämmön kilpailukykyinen, vakaa hinta.

 Aiheesta lisää: bit.ly/hiilidioksidinegatiivinenlampo

Luonnolle lempeämpi Naistenlahti 2

Geolämpöä 
kaukolämpöverkkoon

Myymme hiilidioksidinegatiivista 
kaukolämpöä

798 MW
kaukolämmön  

huipputehontarve

Lämmitystarveluku

3 971 
astevuorokautta

Kaukolämmön
jakelukeskeytykset

4,2  h / 
asiakaskiinteistö
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Tampereen Kaupinojalla sijaitseva järvijäähdytyslaitoksemme 
on tuottanut hiilineutraalia viilennystä Tampereen keskusta- 
alueen koteihin ja toimistoihin jo vuodesta 2017 alkaen. 
Olemme Euroopan suurin järvivedellä tuotetun jäähdytyk-
sen toimittaja.

Kaukojäähdytys tuo kiinteistöihin ympäristöystävällistä 
viilennystä suoraan Näsijärven syvänteistä. Tämä pienen-
tää sähkönkulutusta ja ympäristön kuormitusta merkittävästi 
verrattuna perinteisiin jäähdytysratkaisuihin.

Kaupinojalla kilometrin pituinen putki imee vettä 20 met-
rin syvyydestä jopa 700 litraa sekunnissa. Sieltä järvi veden 
viileyttä jaetaan edelleen putkistomme välityksellä kiinteis-
töihin. Suomen luonto takaa, että vesi on jo lähtökohtaisesti 
sopivan viileää – kesäisin sitä voidaan tarvittaessa jäähdyttää 
koneellisesti, uusiutuvista lähteistä tuotetulla sähköllä.

Vuonna 2019 kaukojäähdytysverkosto laajenee Tammer-
kosken ali kosken länsipuolelle, kun Frenckellin kiinteistöt 
liitetään mukaan. Samalla verkoston ulottuville tulee mittava 
potentiaali kiinteistöjä.

 Aiheesta lisää: bit.ly/lahijaahdytys

Elokuun 2018 avatussa Tampereen Kalevan maauimalassa 
on toteutettu lämmitys- ja jäähdytystekninen ratkaisu, joka 
hyödyntää kaukojäähdytysverkon ominaisuuksia kovasti to-
tutusta poikkeavalla, energiatehokkaalla tavalla. 

Jäähdytysverkostossamme kiertää Kaupinojan järvi-
jäähdytyslaitoksen kylmä vesi, joka viilentää Tampereen 
keskusta-alueen kiinteistöjä. Kierroksensa aikana vesi läm-
piää putkistossa, minkä jälkeen lämmennyt vesi johdetaan 
maauimalan tarpeisiin. 

Uimalan teknisessä tilassa vedestä otetaan lämpö talteen 
ja sitä hyödynnetään allasvesien lämmittämisessä. Tämän 
jälkeen vesi palaa noin 6-asteiseksi viilenneenä takaisin hyö-
dynnettäväksi jäähdytysverkostoomme. Kalevan maauimala 
toimii kesäisin siis pienenä kaukojäähdytyksen tuotantolai-
toksena. Tällä edistyksellisellä kiertoratkaisulla vähennetään 
turhaa energiankäyttöä ja tehostetaan verkoston toimintaa. 
Ratkaisu on kustannustehokas ja sen toiminta on varmis-
tettu kaukolämmöllä.

30
kiinteistöä jäähtyi 

järvivedellä

0 g/kWh
hiilidioksidipäästöjä 
kaukojäähdytyksestä

Lämpö ja viileys talteen 
Kalevan maauimalassa

Ku
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 / 
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Tuotamme jäähdytystä järvivedestä

20

Etusivu

Avainluvut 2018

Toimitusjohtajan katsaus

Tampereen Sähkölaitos  
-konserni

Toimintaympäristö ja  
megatrendit

Energiamarkkinat

Asiakkaat ja muut sidosryhmät

 Vastuumme ympäristöstä 5/6

Strateginen johtaminen

Henkilöstö ja työturvallisuus

Tampereen Sähköverkko

Tampereen Vera

Tammervoima

Hallinto

http://bit.ly/lahijaahdytys


TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | VUOSIKERTOMUS 2018   VASTUUMME YMPÄRISTÖSTÄ

Vuonna 2017 aurinkosähköstä tuli maailman nopeimmin kasva-
va energiantuotantomuoto. Haluamme olla osaltamme mukana 
tarjoamassa uusiutuvaa, puhdasta aurinkoenergiaa myös omille 
asiakkaillemme. Vuonna 2018 vastasimme asiakkaidemme toi-
veisiin avaamalla ensimmäisen aurinkoenergiapuistomme Tam-
pereen Tarastenjärvelle.

Tarasten aurinkopuiston ensimmäiset 480 aurinkopaneelia 
pystytettiin Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen 
heinäkuussa 2018. Paneelit tuottavat energiaa noin 112 000 kWh 
vuodessa. Aurinkopuiston rakentamista jatketaan vuonna 2019.

Asiakkaamme voivat ryhtyä itse aurinkosähkön pientuottajiksi 
ja tukea näin puhdasta, kotimaista energiantuotantoa vuokraa-
malla aurinkopuistosta nimikkopaneelin. Paneelin vuokraaja saa 
paneelin tuottamasta sähköstä pörssihinnan mukaisen hyvityk-
sen sähkölaskuunsa. On arvioitu, että yhden aurinkopaneelin 
tuotolla voi pestä koneellisen pyykkiä vuoden jokaisena työpäivä-
nä. Yksittäisen aurinkopaneelin tuotoksi lasketaan noin 230 kWh 
vuodessa.

Aurinkopuiston ohella tuemme aurinkoenergian tuotantoa tar-
joamalla aurinkopaneeleita omakotitaloihin, maatiloille, yrityksille 
ja taloyhtiöille ympäri Suomen.

 Aiheesta lisää: bit.ly/aurinkopuisto

Vuonna 2018 pilotoimme sähköautojen latauspalvelua. Kysees-
sä on ainutlaatuinen, älykäs palvelukokonaisuus sähköautojen 
lataukseen taloyhtiöissä ja liikekiinteistöissä. Palvelun avulla talo-
yhtiö saa älykkäät latauspisteet käyttöönsä vaivattomasti avaimet 
käteen -periaatteella. Latauksesta aiheutuvat kulut kohdistetaan 
autoilijalle, joten palvelu on taloyhtiön asukkaille tasapuolinen.

Palvelu on vastaus kritiikkiin, jonka mukaan sähköautoilu ei ole 
ilmastoystävällistä, ellei latauksessa käytettävä sähkö ole päästö-
töntä. Palvelussamme ladattava sähkö on tuotettu aina ympäris-
töystävällisesti joko Tammerkosken vedellä tai kotimaisella tuulella.

Lähisähkö Lataus -palvelu lanseerattiin alkuvuodesta 2019.

 Aiheesta lisää: bit.ly/latauspalvelu

Kysyttyä aurinkoenergiaa 
Tarastelta 

Tuemme ilmasto ystävällistä 
sähköautoilua

Kiitorata 
liito-oraville
Tampereen Sähköverkko rakensi 
liito-oraville hyppytolppakentän 
Tammervoiman hyötyvoimalaitok-
sen lähellä kulkevien siirtolinjojensa 
vierelle. Näin helpotetaan alueella 
asuvan rauhoitetun liito-oravan  
kulkua sähkönsiirto linjaston poikki.

1 GWh 53 GWh 63 GWh
aurinkosähköä vesivoimaa tuulivoimaa
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Kehitymme jatkuvasti 
linjakkaalla johtamisella

Konsernimme strategisina tavoitteina on kestävästi kannattava 
toiminta, yhdessä tekeminen ja jatkuva parantaminen siten, että 

olemme asiakkaalle ykkösvalinta. Tehtävämme on tuoda ratkaisuja 
ilmastonmuutokseen. Tämän toteutamme jatkuvan parantamisen 

periaatteella ja linjakkaalla, strategiaamme tukevalla prosessijohtamisella.

Kuluneena vuonna kuljimme kohti jatkuvan parantamisen 
johtamismallia Tehokkaat prosessit (Teppo) -projektin vauh-
dittamana. Projektissa uudistetaan konsernin johtamisjär-
jestelmää ja jalkautetaan uudet, strategian kanssa sujuvasti 
yhteensopivat johtamisen linjaukset koko konsernille vuo-
sien 2017–2019 aikana. Tämä tapahtuu luomalla konsernille 
prosessijohtamisen ja prosessien kehittämisen pelisäännöt 
Lean-viitekehykseen sekä ympäristö-, laatu- ja turvallisuus-
järjestelmästandardien vaatimuksiin perustuen.

Uuden toimintamallin ydin on päätäntävallan antaminen 
prosesseissa mahdollisimman alas ja näin jatkuvan paranta-
misen hyödyntäminen entistäkin sujuvammin. Tavoitteena on 
uudistaa konsernin johtamisjärjestelmää siten, että voimme 
tuottaa asiakkaalle parasta arvoa, lisätä henkilöstömme tyy-
tyväisyyttä ja samalla parantaa toimintamme kannattavuutta.

Vuonna 2018 projektissa päästiin jo pitkälle: Uudistimme 
muun muassa johtamisjärjestelmämme rakennetta ja sisäl-
töä. Lisäksi päivitimme konsernin laatu-, ympäristö- sekä työ-
terveys- ja työturvallisuuspolitiikat sekä ympäristöohjelman. 

Keväällä 2018 aloimme mitata aiemmin julkaistujen joh-
tamisen ja esimiestyön periaatteiden jalkautumista konser-
nissa. Esimiehille osoitetussa kyselyssä selvitettiin sitä, 
miten johtamismenettelyjen noudattaminen konsernissa 
on edennyt. Vuonna 2019 kyselyä laajennetaan koskemaan 
koko henkilöstöä. 

  Tutustu: bit.ly/politiikat

Päävaihe 3 päätökseen keväällä 2019

HENKILÖSTÖ MUKAAN PROJEKTIIN
Tiimit ja henkilöstö aktiivisesti mukaan prosessien 

kehittämiseen. Yhteistoiminnan kehittäminen. 

JATKUVAN PARANTAMISEN  
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Päävaihe 1
JOHDON LINJAUKSET

Johdon linjaukset Lean-kehittämiselle  
ja prosessijohtamiselle.

Päävaihe 2
ESIMIESTYÖPAJAT

Projektin viitekehyksiin ja Lean-työkaluihin 
tutustuminen sekä työkalujen käyttöönotto soveltuvin 
osin. Tavoiteltava prosessijohtamismalli käytäntöön. 
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Järjestelmällisesti johdettua työtä

Johtamisjärjestelmäämme ohjaavat 
laatustandardi ISO 9001 ja ympäristö-
standardi ISO 14001 uudistettiin kolme 
vuotta sitten, joten siirtymäaika uusien 
vaatimusten täyttämiseksi päättyi syk-
syllä 2018. Konsernin ympäristö-, laa-
tu- ja työterveys- ja työturvallisuusjoh-
tamisjärjestelmiä on kehitetty jatkuvan 
parantamisen periaatteella ja Tehok-
kaat prosessit -projektin yhteydessä 
tehtyjen uudistusten myötä. Vuonna 
2018 johtamisjärjestelmää auditoitiin 
Tampereen Sähköverkossa ja Tampe-
reen Verassa. Sähköverkkoyhtiössä 
kohteina olivat johtamismenettelyjen 
ohella erityisesti omaisuuden hallinnan 
ja sähkön jakelun prosessit, verkonra-
kennusyhtiössä verkonrakentamisen ja 
energian mittauksen prosessit. Sisäi-
set auditoinnit toteutettiin valmentaval-
la otteella Lean-viitekehykseen tukien. 

Tämän jälkeen yhtiöissä toteutettiin 
ulkoiset auditoinnit, joissa konsernin 
johtamisjärjestelmän todettiin täyttä-
vän uusien vaatimukset. Vuonna 2019 
auditoinnin kohteina tulevat olemaan 
Tampereen Sähkölaitoksen Energia- ja 
Asiakkuudet-yksiköiden prosessit. 

Seuraavien kahden vuoden haas-
teena on varmistaa, että konsernin 
turvallisuusjohtaminen vastaa keväällä 
2018 valmistuneen ISO 45001 työter-
veys- ja työturvallisuusjärjestelmästan-
dardin vaatimuksia, kun uusi standardi 
korvaa vanhan OHSAS 18001 -spesifi-
kaation. Uusi standardi tarjoaa entistä 
paremmat puitteet turvallisuuden li-
säämiseksi, riskien vähentämiseksi ja 
terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 
konsernissa.

 Aiheista lisää sivuilla 16 ja 26

 -

JATKUVAAN 
PARANTAMISEEN 
PERUSTUVA JOHTAMIS-
JÄRJESTELMÄ JA 
YRITYSKULTTUURI: 

parasta arvoa asiakkaalle, 
tyytyväinen ja toiminnan 
kehittämiseen sitoutunut 
henkilöstö sekä entistä 
kannattavampi toiminta.
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Teppo-projektin 
tavoitteet

 
Tulokset 2018

Strategian, johtamis-
järjestelmän ja  
Teppo-projektin linjaus-
ten joustava yhteen-
sovittaminen.

• Uudistimme konsernin johtamisjärjestelmän.
• Uudistimme konsernin laatu-, ympäristö- sekä 

työturvallisuus- ja työterveyspolitiikat.
• Nimesimme Lean-tukihenkilöt auttamaan uuden johtamistavan 

jalkauttamisessa ja sparraamaan prosessinomistajia sekä 
muuta henkilöstöä Lean-työkalujen käytössä.

Esimiesvalmennusten 
päätökseen  
saattaminen.

• Käynnistimme prosessien asiakaspolkulähtöisen 
kuvaamisen. 

• Kirkastimme esimiesten ja prosessinomistajien roolia ja 
vastuita matkalla valmentaviksi johtajiksi ja esimiehiksi.

• Valmistelimme konsernin käyttöön Lean-työkalupakin.

Henkilöstövalmennus-
ten avulla vahvistamme 
henkilöstön edellytyksiä 
oman toimintansa ja 
prosessien jatkuvaan 
kehittämiseen.

• Järjestimme koko henkilöstölle Teppo-projektiin 
tutustumiseksi Road Show’n Lielahden, Naistenlahden, 
Hervannan ja Ratinan toimipisteissämme.

• Henkilöstövalmennukset suoritettiin yhteensä neljässä 
yksikössämme Tampereen Sähkölaitoksella. Valmennukset 
saatetaan loppuun Tampereen Sähkölaitoksella sekä Tampereen 
Sähköverkossa ja Tampereen Verassa keväällä 2019.

• Opettelimme konsernin prosesseihin sopivia Lean-työkaluja.
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Henkilöstö yhtiöittäin: yhteensä 366 osaajaa

■ Tampereen Sähkölaitos Oy 

■ Tampereen Sähköverkko Oy 

■ Tampereen Vera Oy
 2016 2017 2018 

250

200

150

100

50

0

221

47

98

henkilöä

Ennätyksellisen 
turvallista työtä

Osaajamme ovat avain-
asemassa, kun haluam-
me tarjota parasta arvoa 
asiakkaille. Henkilöstön 
hyvinvointi, työturvalli-
suus ja vastuullinen joh-
taminen ovat olennaisia 
arvoja matkallamme en-
simmäisestä parhaaksi.

Toimintamme, johtamistapamme ja koko yrityskulttuurimme 
on parhaillaan hyvässä vauhdissa matkalla kohti uutta. Avoi-
mella ja innokkaalla henkilöstöllämme on avainrooli meneil-
lään olevissa uudistuksissa. 

Uudenlaisen, valmentavan johtamisjärjestelmän luominen, 
henkilöstön osallistaminen ja kannustaminen omaehtoiseen 
kehittymiseen sekä entistä avoimempi, keskusteleva ilmapiiri 
ovat tärkeitä tavoitteita yrityskulttuurimme kehittämisessä.

Teemme jatkuvaa, aktiivista työtä henkilöstömme hyvin-
voinnin ja työturvallisuuden parantamiseksi. 

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS | VUOSIKERTOMUS 2018   HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖTURVALLISUUS
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Järjestimme henkilöstölle 
strategisten tavoitteidemme 
saavuttamista tukevaa koulu-
tusta. Näitä olivat esimerkiksi 
myynti-, asiakas palvelu-, 
järjestelmä-, esimies- ja pro-
jektinhallintakoulutukset.
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Tavoittellisesti kohti uudenlaista kulttuuria
Energia-alan murros, digitalisaation mukanaan tuomat mah-
dollisuudet sekä asiakkaiden ja henkilöstön muuttuvat tar-
peet edellyttävät meiltä uusia toimintatapoja, jotka yhdessä 
Lean-toimintamallin ja prosessijohtamisen kanssa muuttavat 
yrityskulttuuriamme väistämättä.  

Vuonna 2018 teimme näkyväksi konsernin yrityskulttuuria 
sekä sen olemassa olevia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 
Lisäksi määrittelimme neljä keskeistä yrityskulttuurimme ke-
hittämistä ohjaavaa kivijalkaa: luottamus, oma tahto kehittyä, 
johdettu yhdessä tekeminen ja tulevaisuuden yhtiö.

Henkilöstömme osallistui kuluneen vuoden aikana yritys-
kulttuurimme kehitystyöhön ideoimalla konkreettisia toimen-

piteitä kulttuurin muuttumiseksi. Kaikissa toimipaikoissamme 
järjestettiin Road Show, jonka tarkoitus oli tuoda kulttuurin 
kivijalkoja ja uusia toimintatapoja näkyviksi ja innostaa henki-
löstöä yhteiselle matkalle kohti jatkuvaa kehittymistä. Lisäksi 
valitsimme henkilöstöstä motivoituneita osaajia yrityksen 
sisäisiksi kulttuurilähettiläiksi. Heidän tehtävänään on nostaa 
omissa yksiköissään esiin uusia toimintatapoja sekä luoda 
ja ylläpitää uuden kulttuurin mukaista ilmapiiriä.

Yrityskulttuurin tavoitteellinen kehittäminen jatkuu kon-
sernissa edelleen ja siirtymä uuteen, jatkuvan parantamisen 
johtamismalliin luo omat tarpeensa yrityskulttuurin kehittä-
miselle myös tulevina vuosina.

46 108 32 %
aloitetta 

henkilöstöltä
jatkuvan parantamisen 
ehdotusta henkilöstöltä

vähemmän sairaus poissaoloja 
kahdessa vuodessa
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Työturvallisuushavaintojen huippuvuosi
Vuoden 2018 aikana tavoittelimme turvallisuushavainto-
jen määrän kasvattamista ja työturvallisuusasioiden pitä-
mistä esillä aiempaa enemmän. Tavoitteeseen päästiin 
onnistuneesti, sillä turvallisuushavaintoja kirjattiin kon-
sernissa ennätysmäärä. Turvallisuusseikkoja kirjaamme 
niin yksittäisinä havaintoina kuin työsuojelukierroksilla, 
joissa osaston ulkopuolinen työntekijä tulee mukaan ha-
vainnoimaan kierrettävää aluetta tuorein silmin.

Kuluneena vuonna laajensimme sähköistä perehdy-
tystä ja osa yleisestä turvallisuusperehdytyksestä otettiin 
käyttöön suomen lisäksi englanninkielisenä. Myös sähkö-
työturvallisuutta alettiin kehittää erillisessä työryhmässä.

 Vuoden aikana kartoitimme työterveyshuollossa hy-
väksi koettuja käytäntöjä ja kysyimme myös henkilöstöl-

tä, mitkä asiat ovat heille tärkeitä työterveyshuollossa. 
Näiden tietojen avulla haluamme kehittää yhteistyökäy-
täntöämme työterveyshuollon kanssa ja saavuttaa lisää 
vaikuttavuutta sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä työ-
kykyongelmien vähentämisessä.

Uudistimme raportointivuonna työturvallisuus- ja työ-
terveyspolitiikkamme ennakoiden maaliskuussa 2018 
valmistuneen ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuus-
järjestelmät -standardin vaatimuksia. ISO 45001 tulee 
korvaamaan vanhan OHSAS 18001 -spesifikaation maa-
liskuuhun 2021 mennessä, mikä ohjaa osaltaan työter-
veys- ja työturvallisuustyömme kehittämistä lähivuosina.

 Aiheesta lisää: bit.ly/politiikat

Nolla tapaturmaa
-foorumin jäsen
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Vuonna 2018 palkitut turvallisuuden tekijät

”Mietin aina vaarat ja riskit. 
Suunnittelussakin mietin henki-
löiden näkökulmasta, millaista 
esimerkiksi sähköasemaa on 
rakentaa ja käyttää.”

Pekka Vanhatalo
suunnitteluesimies
Tampereen Sähköverkko

”Luotan ihmisten omaan 
harkintaan ja maalais järkeen: 
jokaisen on otettava oma 
vastuu, eikä tarpeettomia 
riskejä.”

Lauri Tala
sähkömestari
Tampereen Sähkölaitos

*Yhteenlaskettuna kaikki havainnot ja tilanteet, kaikista 
konsernin raportointijärjestelmistä.

Turvallisuushavaintoja kirjattiin konsernissa 
ennätysmäärä. Havaintojen tekoon kannus-
tettiin viestimällä hyvistä havainnoista turvalli-
suuskirjeissä, turvallisuushavaintojen kirjaami-
seen liittyvällä kisalla, elokuvalippuarvonnoilla 
ja hedelmäkori-kiitoksilla.

Sairauspoissaoloa aiheuttaneiden työtapa-
turmien osalta pääsimme konsernin historian 
parhaaseen tulokseen. Sattuneiden työtapa-
turmien vakavuus poissaolopäiviin suhteutet-
tuna oli matala, eli poissaolopäiviä tuli vain 
muutamia per työtapaturma.

”Sähkölaitoksen puolella  
käytettiin havaintojani  
oikeasti hyväksi ja niiden  
avulla kehitettiin työskentely- 
olo suhteitamme.”

Oskari Lilja
sähköasentaja
Tampereen Vera

Työtapaturmien 
määrä konsernin  
historian alhaisin

Läheltä piti -tilanteet ja 
turvallisuushavainnot yhteensä*
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TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY 
Harjoitamme luvanvaraista sähköverkkotoimintaa jakelualueellamme Tampereen kaupungin 

alueella ja osin myös naapurikunnissa. Huolehdimme sähkön siirrosta ja siihen liittyvistä 

palveluista sekä vastaamme sähköverkon suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta.

Turvaamme 
kaupunkiseudun 
jatkuvaa kasvua
Huolehdimme sähkönsiirrosta 
luotettavasti ja toimintavarmasti. 
Haluamme olla mukana 
asiakkaan arjessa ja tarjota 
parasta mahdollista palvelua.

Vuoden 2018 aikana sähköverkkoasiakkaittemme 
määrä kasvoi yli 4 200 asiakkaalla, mikä on reilusti yli 
kaksinkertainen määrä keskimääräiseen kasvuun ver-
rattuna. Tämä on tähän mennessä historiamme suu-
rin kasvuvuosi ja kuvastaa hyvin jo muutamia vuosia 
jatkunutta kaupunkiympäristön kiivasta kehittymistä.

Kaupungin kehittymisen ja rakentamisen usko-
taan jatkuvan edelleen vilkkaana, mutta on hyvin 
todennäköistä, että vuosi 2018 tulee jäämään histo-
riankirjoihin ennätysvuotena. Nähtävissä on selkeitä 
merkkejä siitä, että uusien asuin- ja liikekiinteistöjen 
rakentaminen tulisi jossain määrin vähentymään jo 
vuoden 2019 aikana.

50 MEUR 16 ,2 MEUR 53 hlöä
liikevaihto liiketulos henkilöstö keskimäärin
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154 070
sähkön siirtoasiakasta

1 936 GWh
siirrettyä sähköä

3 859 km*

sähkönjakelu verkkoa
*Ei sisällä 110 kV -alueverkkoa

339,3 MW
suurin tuntiteho

  ” Isoimpana yksittäisenä 
investointieränä oli uuden 
sähköaseman rakentaminen 
Lamminpäähän. Sähköaseman 
rakentaminen onnistui kokonai-
suudessaan erinomaisesti ja se 
otettiin käyttöön syksyllä 2018.

Marko Lundström
toimitusjohtaja
Tampereen Sähköverkko

Asiakkaan huomioiminen oli myös vuonna 2018 yksi keskeisis-
tä toimintaamme ohjaavista teemoista. Teimme paljon töitä, jotta 
osaisimme tunnistaa asiakkaiden tarpeita entistä paremmin ja 
tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. 

Toimitusvarmuuden eteen tehty pitkäjänteinen työ – eli entis-
tä toimitusvarmemman verkon rakentaminen ja verkon suunni-
telmallinen kunnossapito – tuotti toivottuja tuloksia. Vuosi 2018 
oli myös toimitusvarmuutemme kannalta historian paras. Mer-
kittävin toimitusvarmuutta heikentävä tekijä oli edellisvuosien 
tapaan ulkopuolisten toimijoiden huolimattomuus.

Keskustelu sähkön siirtohinnoista kävi valtakunnallisesti kiivaa-
na ja yleinen kriittisyys siirtohintoja kohtaan lisääntyi. Tampereen 
Sähköverkko pääsi osaksi tätä keskustelua, mutta monessa yh-
teydessä tämä oli meidän eduksemme. Varsinkin yleisimmässä 
asiakassegmentissämme, kerrostaloasukkaiden vertailuryhmäs-
sä, hintatasomme on yksi Suomen edullisimmista.

Sähkönjakelun häiriökeskeytysten määrä
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Tarjoamme  
älykkäitä ratkaisuja
Tarjoamme virtaa ja valoa yhteiskunnan sekä yritysten 
tarpeisiin. Asiantuntevat ja kokeneet osaajamme 
takaavat työn varman, turvallisen laadun.

Vuonna 2018 käynnistimme merkittäviä liiketoimin-
nan kehittämishankkeita. 

Päivitimme strategiamme kaudelle 2019–2021. 
Uuden strategian avulla pyrimme vastaamaan yhä 
kiristyvän kilpailun ja muuttuvan toimintaympäris-
tön tuomiin haasteisiin. Samassa yhteydessä uu-
distimme henkilöstön tulospalkkiojärjestelmää tu-
kemaan paremmin uuden strategian toteuttamista.

Yhtenä merkittävistä hankkeistamme remon-
toimme Väkipyöränkadun toimitilojen toimisto- ja 
sosiaalitilat, ja aiemmin kahteen eri kiinteistöön 
jakautunut henkilöstö sijoitettiin uusittuihin tiloihin.

Keväällä vahvistimme maanrakennusosaamis-
tamme ostamalla MPFalck Maanrakennuksen lii-

ketoiminnan. Liiketoimintakaupan tavoitteena oli 
tehostaa maanrakennustoimintaa ja parantaa kai-
vukaluston saatavuutta.

Alkuvuonna käynnistyi myös konsernin yhteinen 
toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisprojekti, 
joka on yksi lähivuosien tärkeimmistä toiminnan 
kehittämiskohteista. Uusi järjestelmä on tarkoitus 
ottaa käyttöön vuoden 2019 lopussa.

Asiakasrajapinnassa Vera näytti osaamistaan, 
sillä asiakkaat pitivät toimintaamme asiakaskyse-
lyissä kilpailijoita laadukkaampana. 

Veran graafinen ilme ja verkkosivut uudistettiin. 
Uusi ilme näkyy teillä ja työmailla liikkuvissa ajo-
neuvoissa sekä kalustossa.

16,8 MEUR 72 tEUR 102 hlöä
liikevaihto liiketulos henkilöstö keskimäärin
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TAMPEREEN VERA OY 
Palvelemme älykkään kaupungin kehittämisessä julkisen infran ja teollisuusyritysten  

tarpeita ympäri Suomea. Ydinosaamistamme ovat sähköverkkojen, ulkovalaistuksen  

sekä liikenneratkaisujen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. 
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Raitiotien valaistus- ja liikenteen-
hallintajärjelmät työllistivät
Palveluidemme kysyntä jatkui vuonna 2018 
edellisvuoden tapaan korkeana erityisesti 
Tampereella ja Pirkanmaalla. Myös valtakun-
nallisesti suurijännitekaapelointi- ja päätetöiden 
kysyntä oli hyvällä tasolla. 

Tampereen alueella rakensimme ja saneera-
simme 0,4 kV ja 20 kV -jakeluverkkoa ja muun-
tamoita sekä toteutimme sähköaseman säh-
köistämisen Lamminpäähän. Valtakunnallisesti 
Vera toimitti 110 kV -kaapelointi- ja päätetyö-
urakoita niin sähköasematoimittajille kuin verk-
koyhtiöille ja teollisuuslaitoksille. 

Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen projek-
titoimitukset keskittyivät Pirkanmaalle. Erityi-
sen paljon Veraa työllisti Tampereen Raitiotien 
rakentamiseen liittyvien valaistuksen ja liiken-

teenhallintajärjestelmien rakentaminen. Val-
miiksi saatettiin lisäksi Pitkäniemen sairaalan 
ulkovalaistuksen saneerausurakka. Tampereella 
jatkoimme vanhojen katuvalaisimien uusimista 
led-valaisimiksi.

Kunnossapitoliiketoiminta keskittyi sähkö- ja 
ulkovalaistusverkkoihin sekä liikenteenhallinta-
järjestelmiin. Energiamittalaitteiden asennus- ja 
ylläpitoliiketoiminnan volyymi pysyi edellisvuo-
den tasolla.

Muun muassa vuonna 2018 aloitettu Hatan-
pään 110 kV -kaapelointiurakka sekä Raitiotien 
valaistus- ja liikenteenhallintajärjestelmien työt 
jatkuvat vuonna 2019. Keväällä alkavat myös 
Tampereen yliopistollisen sairaalan ulkovalais-
tuksen saneeraustyöt.

  ” Vuoden 2018 lopulla   
tulevan vuoden tilaus - 
kanta oli aiempia vuosia  
korkeammalla tasolla.

Ville Aalto
toimitusjohtaja
Tampereen Vera
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Tuotamme jätteestä 
vastuullista energiaa 
Monipuolistamme pirkanmaalaisen energiantuotannon  
polttoaine valikoimaa tuottamalla lämpöä ja sähköä kierrä-
tykseen kelpaa matto masta jätteestä. Kokonaisvaltainen 
ympäristövastuullisuus on toimintamme perusta.

16 MEUR 2,2 MEUR 0,7 MEUR
liikevaihto liiketulos investoinnit

TAMMERVOIMA OY
Tuotamme hyötyvoimalaitoksessamme lämpöä ja sähköä sekajätteistä. Polttamamme jäte 

kerätään Pirkanmaan Jätehuollon 17 kunnan ja Jyväskylän alueelta. Vuonna 2016 toimintansa 

aloittaneen Tammervoiman omistavat Tampereen Sähkölaitos -konserni ja Pirkanmaan Jätehuolto.

Vuonna 2018 paransimme hyötyvoimalai-
toksemme energiataloutta tehostamalla sa-
vukaasupesurin lauhdevesien hyötykäyttöä. 
Savukaasulauhduttimeen investoitiin uusi ve-
denpuhdistuslaitteisto, jolla lauhdevedet voidaan 
puhdistaa ja syöttää kaukolämpöverkon lisäve-
deksi. Savukaasupesurin talteen ottama lämpö-
energia tulee lisääntymään noin 5 prosenttia. 

Toimintavuoden aikana Tarastenjärven laitos-
alueelle rakennettiin Tammervoimalle omat so-
siaalitilat 90 työntekijälle laitosrevisioita varten.

Kuluneena vuonna laitoksen käytettävyys to-
teutui hyvällä, lähes 99 prosentin tasolla, vaikka 
toiminnassa oli muutamia keskeytyksiä johtu-

en lähinnä ulkoisen sähköverkon vioista. Lisäk-
si heinäkuussa jätebunkkerissa syttyi tulipalo, 
joka pysäytti jätteenpolton sammutuksen ajaksi. 
Tulipalosta ei syntynyt vauriota laitokselle. Lai-
toksella oli viikon mittainen arinan kausihuolto 
kesäkuun alussa ja kolmen viikon huoltoseisokki 
syys-lokakuussa.

Hyötyvoimalaitoksella vieraili 2 500 henkilöä. 
Kolmen toimintavuotemme aikana laitoksen toi-
mintaan on tutustunut jo lähes 10 000 vieraili-
jaa. Asiakastyytyväisyysmittausten perusteella 
vierailukäynneistä saatu palaute on ollut hyvää, 
ja yli 87 prosenttia asiakkaista on pitänyt laitos-
esittelyiden antia erittäin hyvänä.
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Puoli miljoonaa tonnia  
poltettua jätettä
Vuodesta 2015 lähtien, hyötyvoimalaitoksen käynnistymisen jälkeen, 
olemme kolmen vuoden aikana polttaneet jätettä yhteensä 510 000 
tonnia ja tuottaneet energiaa yli 1,3 TWh.

Vuonna 2018 laitoksella poltettiin jätettä 159 403 tonnia, josta yh-
dyskuntajätteen osuus oli 92 prosenttia. Poltetun jätteen määrä väheni 
vuoteen 2017 verrattuna yli 5 prosenttia, mutta laitoksen tuottamassa 
energiamäärässä (429 GWh) vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 
oli kuitenkin vain 2 prosenttia johtuen jätteen kohonneesta lämpöarvosta.

Pirkanmaan Jätehuollon panostukset kierrätykseen ja jätteiden synty-
paikkalajitteluun näkyvät laitoksella vastaanotetun jätteen laadussa. Lasin 
ja metallin ja muiden palamattomien kappaleiden määrä poltettavassa 
jätteessä vähentyi merkittävästi.

Pohjatuhkaa laitoksella syntyi 28 145 tonnia, mikä on alle 18 pro-
senttia poltetusta jätemäärästä. Lähes kaikki jätteen sisältämä energia 
hyödynnetään tehokkaasti, sillä pohjatuhkan palamattoman hiilen määrä 
on enää 0,5 prosenttia.

  ” Laitoksen kaukolämmön 
tuotanto tulee kasvamaan 
noin viisi prosenttia, kun 
savukaasupesurin lämmön 
talteenottokapasiteetti 
pystytään hyödyntämään 
täysimääräisesti.

Mika Pekkinen
toimitusjohtaja
Tammervoima
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Tampereen Sähkölaitos -konserni
Hallitus

Johtoryhmän jäsenet 
ja vastuualueet

Tampereen Sähköverkko Oy:n 
hallitus

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

Asioiden esittelijänä hallituksen 
kokouksissa toimii yhtiön  
toimitusjohtaja Marko Lundström.

Tampereen Vera Oy:n  
hallitus

Puheenjohtaja Jussi Laitinen
Jäsenet  Leena Parvio
  Timo Laaksonen 
  Pasi Muurinen
  Mika Pekkinen  
 

Asioiden esittelijänä hallituksen 
kokouksissa toimii yhtiön  
toimitusjohtaja Ville Aalto.

Tammervoima Oy:n  
hallitus

Puheenjohtaja Peter Löfberg
Jäsenet           Oskari Auvinen 
  Harri Kallio 
  Jussi Laitinen

Asioiden esittelijänä hallituksen 
kokouksissa toimii yhtiön  
toimitusjohtaja Mika Pekkinen.

Peter Löfberg  
puheenjohtaja

Oras Tynkkynen 
varapuheenjohtaja

Pentti Herranen Mikko Kriikku

Jussi Laitinen 
toimitusjohtaja

Antti-Jussi Halminen
Energia

Jukka Joronen 
Energiamarkkinat 

Timo Laaksonen
Talous

Johannes Lindell
Liiketoimintateknologiat

Pasi Muurinen
Asiakkuudet

Leena Parvio
Hallinto

Marjut Ontronen Pekka Salmi Riitta Varpe

Hallituksen sihteerinä toimii 
yhtiön varatoimitusjohtaja 
Leena Parvio.

Asioiden esittelijänä hallituksen 
kokouksissa toimii yhtiön 
toimitusjohtaja Jussi Laitinen.
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Tämä vuosikertomus on julkaistu sähköisenä ja painettuna versiona.
Vuosikertomuksen konsepti ja toteutus: Viestintätoimisto Selander & Co. Oy
Ulkoasu: HannaHau – Graafista suunnittelua
Kannen kuva: Cao Xijia / Visit Tampere
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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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