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Sijoitetun pääoman tuotto =

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja  
+ Rahoituskulut

x 100
Sidottu pääoma keskimäärin 1)

Omavaraisuusaste =

Oma pääoma+vähemmistöosuus+ 
poistoero+vapaaehtoiset varaukset

x 100
Koko pääoma – Saadut ennakot

1) Sidottu pääoma keskimäärin = vuoden alun ja lopun 
oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman keskiarvo. 
Liittymismaksut luetaan sidottuun pääomaan Energia-
markkinaviraston tavan mukaisesti.

Pienasiakkaille myymästämme sähköstä on alkuperätakuilla 
todennettu 98 % pohjoismaisella vesivoimalla, 0,4 % kotimai-
sella tuulella ja 1,6 % paikallisilla puuperäisillä polttoaineilla 
tuotetuksi.

Vesivoima 98,0 %
Tuulivoima 0,4 %
Puuperäiset polttoaineet 1,6 %

Pienasiakkaille myydyn  
sähkön alkuperä 2011

Talouden tunnuslukuja 2012 2011 2010

Liikevaihto (1 000 e) 314 255 322 946 339 297

Liiketulos (1 000 e) 22 753 39 013 42 895

Liiketulos -% 7,2 12,1 12,6

Sijoitetun pääoman tuotto -% 4,8 8,1 8,9

Omavaraisuusaste -% 14,8 15,5 13,9

Investoinnit (1 000 e) 37 947 36 035 28 045

Toiminnan tunnuslukuja 2012 2011 2010

Sähkönloppuasiakasmyynti (milj. euroa) 58,1 59,4 64,0

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (milj. euroa) 130,3 112,8 111,7

Maakaasun myynti (GWh) 175 237 275

Sähkön siirto (GWh) 1 845 1809 1874

Sähkön tuotanto (GWh) 1 197 1 444 1 629

Kaukolämmön tuotanto (GWh) 2 405 2 173 2 477

Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
liikevaihdon jakautuminen

19 %

20 %
43 %43 %

3 %
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T
ampereen Sähkölaitoksen vuosi 2012 oli haastava, kun 
muutokset toimintaympäristössä kohtelivat meitä ko-
valla kädellä. 

Sähkön alhainen hintataso ja pääpolttoaineemme 
maakaasun korkea hinta vähensivät tuotantomme tu-

loksentekoa huomattavasti. Suomessa vallitseva turvepula pakot-
ti ohjaamaan tuotantoa kalliille maakaasulle. Sähkön vähittäismyyn-
tihinnat laskivat pörssihinnan laskiessa ja hankaloittivat vähittäis-
myynnin tuloksentekokykyä. Maakaasun hinta jatkoi nousuaan vas-
toin yleistä talouskehitystä ja sähkön pörssihintaa. 

Sähkölaitos-yhtiöiden liiketulos aleni edelliseen, ennätykselli-
sen vuoteen nähden 42 prosenttia. Muutoksen voimakkuus kuvas-

taa herkkyyttämme markkinamuutokselle, johon nopeisiin liikkeisiin kykenemätön tuotantoraken-
teemme ei anna mahdollisuutta sopeutua. Tuotantorakenteen muutos edellyttää voimalaitosten 
uudelleenrakentamista ja taseeseemme nähden suuria investointeja. Matkalla kohti joustavampaa 
tuotantorakennetta tulemme kohtaamaan vielä muitakin haastavia vuosia. 

Pidämme tuotteidemme hinnat kilpailukykyisinä myös tulevaisuudessa. Se edellyttää investoin-
teja, joihin varautuminen on juuri nyt haasteellista, kun ulkoiset tekijät heikentävät tuloksenteko-
mahdollisuuksiamme. Esimerkiksi kaukolämmön polttoaineiden verottaminen ja sähkönsiirtoliike-
toiminnan lisääntyvä sääntely heikentävät kannattavuutta ja nostavat kustannuksia.

Näemme kuitenkin haasteiden yli ja toimimme pitkäjänteisesti.

Operatiivisia onnistumisia
Alhaisen sähkön markkinahinnan takia laitoksemme olivat poikkeuksellisen pitkään tuotantosei-
sokissa. Lisäsimme yhteistuotannossa kaukolämmön osuutta ja vähensimme sähköntuotantoa. 
Edullinen vesisähkö virtasi Suomeen siirtokaapelien mahdollistamissa rajoissa.  

Sähkön hintaan Suomessa vaikuttivat ennakoimattomat tekijät; siirtoyhteydet Ruotsiin eivät 
toimineet suunnitellusti ja Venäjän tuonti väheni ennakoimattomasti. Nämä heikensivät markkinoi-
den ennustettavuutta ja vaikeuttivat varautumista muutoksiin. 

Operatiivisesti kulunut vuosi onnistui hienosti. Onnistuimme parantamaan asiakastyytyväisyyt-
tä ja henkilöstön työtyytyväisyystaso pysyi parempana kuin energia-alalla keskimäärin. Saimme 
Tammerkosken patorakenteiden uusinnan vihdoin valmiiksi. Kolmen vuoden urakka päättyi juhlal-
lisiin Palatsinraitin sillan avajaisiin. Tämä Sähkölaitokselle varsin merkittävä investointi takaa, että 
pato on turvallinen myös seuraavat vuosikymmenet, jopa vuosisadat. Kaukojäähdytysliiketoimin-
ta aloitettiin kesällä ja kysyntä on ollut vilkasta. Jäähdytysverkosto laajenee keskustan alueella.  

Vahvoja, vihreitä askelia
Suomen kansallinen tavoite on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 38 prosenttiin vuoteen 
2020 mennessä. Tämä on myös Tampereen Sähkölaitoksen tavoite. Teemme sen eteen määrätie-
toisesti työtä. 

Otimme vuoden lopulla Sarankulmassa käyttöön Suomen suurimman pellettilämpökeskuksen 
ja viemme eteenpäin Tammervoiman hyötyvoimalaitoshanketta. Tavoitteenamme on saada Tam-
mervoima tuotantokäyttöön vuosina 2015–2016. Nämä ovat tärkeitä vihreitä askeleita polullamme. 

Onnistuimme nostamaan uusiutuvien energialähteiden osuuden ennätyksellisen suureksi, 18 
prosenttiin. Määrä on yli kolminkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Vastaavasti maa-
kaasuriippuvuutemme on vähentynyt 15 prosenttia. 

Pirkanmaalaisesta puusta tehtyä Lähisähköä myytiin menestyksellisesti kuluneena vuonna. Ko-
timaisten polttoaineiden käyttömme työllistää Pirkanmaalla jopa 250 henkilöä. Tämä on meille tär-
keä arvo. 

Haasteiden vuosi 2012

missio
Pirkanmaan  
luotettava  

voimanlähde

visio 
Vihreitä  

askeleita  
asiakas- 
läheisesti
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Tampereen Sähkölaitoksen hallitus

Sähköliiketoiminta sähköistyy kuljettaessa kohti älykkäämpiä energiaratkaisuita. Otimme käyt-
töön uudet internetsivut parempine palveluineen ja rakensimme uutta kulutusraportointipalvelua, 
Wattimaattia. Se tulee helpottamaan asiakkaiden energiankäytön omatarkkailua. Samalla se lisää 
mahdollisuuksia vaikuttaa oman sähkölaskun suuruuteen. Toivotimme ensimmäiset pientuottajat 
tervetulleiksi liittymään sähköverkkoomme.

Uuden pitkän tähtäimen suunnitelmamme mukaan keskeisiä tavoitteitamme ovat aito asiakas-
läheisyys, kestävä kannattavuus ja uudistuminen sekä vihreän jalanjälkemme kasvattaminen. Uu-
distuminen ja osaaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä. Henkilöstöstä jää lähivuosina paljon 
osaamista eläkkeelle. Olemme kartoittaneet tulevaisuuden osaamisalueita, joihin koulutamme ja 
rekrytoimme uutta erinomaista osaamista. Henkilöstömme ymmärtää muutostarpeen ja osoitti val-
miutta uudistua, kun suunnittelimme toiminnan tehostamistoimenpiteitä vuoden lopulla. 

Olemme saaneet kuluneena vuonna paljon hyviä tuloksia ja onnistumisia aikaiseksi, vaikka ta-
loudellisesti vuosi olikin haastava. 

Kiitän lämpimästi vuodesta 2012 Tampereen Sähkölaitoksen asiakkaita, henkilöstöä sekä muita 
sidosryhmiä.

Jussi Laitinen
Toimitusjohtaja

Timo LahtinenPeter Löfberg (pj.) Antti Juva Ilpo SirniöSatu SipiläHelena Perälä Kirsikka Siik

Tampereen kaupunki

Tampereen 
energiantuotanto oy

Toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen

Tampereen 
kaukolämpö oy
Toimitusjohtaja 

Olavi Toiva

Tampereen 
Sähkönmyynti oy

Toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää

Tampereen 
Sähköverkko oy

Toimitusjohtaja 
Tapio Salonen

Tampereen  
vera oy

Toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen

Tampereen Sähkölaitos oy
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Tammervoima oy
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V
uoden 2012 aikana Tampereen Sähkönmyyn-
ti muokkasi toimintatapojaan. Asiakaspalve-
lu  alkoi ottaa entistä aktiivisemmin yhteyttä 
uusiin ja entisiin asiakkaisiin. Toimintatavan 
muutos osoittautui onnistuneeksi, sillä sen 

avulla saatiin hankittua uusia asiakkaita ja houkuteltua 
entisiä asiakkaita takaisin.

Helposti muistettavana ajankohtana 12.12.12 kello 12 
julkaistiin Tampereen Sähkölaitoksen uudistuneet, entis-

tä selkeämmät internetsivut. 
Niitä parannettiin sisällöllises-
ti ja teknisesti, jotta asiakkai-
den on helpompi hakea tietoa 
esimerkiksi palveluista, tuot-
teista ja jakelukeskeytyksistä.

Asiakastyytyväisyystutki-
muksen mukaan 93 prosenttia 
asiakkaista on tyytyväisiä tai 
erittäin tyytyväisiä Tampereen 
Sähkönmyynnin toimintaan. Yli 
90 prosenttia suosittelisi sitä 
ystävilleen. Muutaman vuoden 
takaiset laskutusjärjestelmään 
liittyvät ongelmat on selvästi 
unohdettu.

Kulutusraportin avulla voi  
seurata sähkönkulutusta
Helmi-maaliskuussa kulutuslaskutuksessa oleville asiak-
kaille lähetettiin raportti sähkönkulutuksesta edellisvuo-
delta. Raportin avulla asiakkaat voivat tarkemmin seura-
ta omaa kulutustaan ja muuttaa sähkönkäyttötottumuk-
siaan. Raportti auttaa myös laskutuksen ennakoinnissa.

Kevään aikana loputkin asiakkaat siirrettiin kulutuslas-
kutukseen. Vanhoilla asiakkailla oli halutessaan mahdol-
lisuus jäädä arviolaskutuksen piiriin.

Tampereen Sähkönmyynti osallistui kesällä näkyvästi 
vuoden 2012 asuntomessuille Tampereen Vuoreksessa 
yhdessä Tampereen Kaukolämmön ja Tampereen Sähkö-
verkon kanssa. Esittelyssä oli ensimmäistä kertaa uusi 
automaattinen energiankulutuksen seurantapalvelu, Wat-
timaatti. Netissä toimivan palvelun kautta asiakkaat pää-
sevät tulevaisuudessa näkemään jopa tunnin tarkkuudel-
la, kuinka paljon sähköä tai lämpöä he ovat kiinteistös-

sään kuluttaneet. Palvelu otetaan käyttöön vuoden 2013 
aikana.

Lähisähkön mainosspotti palkittiin
Edellisvuonna lanseeratun Lähisähkö-tuotteen markki-
nointia jatkettiin. Lähisähkö on tuotettu paikallisesti kerä-
tystä puuaineksesta ja valmistuu Tampereen Energian-
tuotannon Naistenlahti 2 -voimalaitoksella. Tuotteesta 
tehty mainosspotti voitti ensimmäisen palkinnon MTV3:n 
järjestämässä Pirkanmaan parhaat sekunnit 2011 -mai-
noskilpailussa. Hauskalla ja erottuvalla tavalla Lähisäh-
köä esiin tuovassa mainoksessa pääroolissa on linnun-
pönttö, jonka sisällä imuroidaan.

Uutena myyntikanavana otettiin käyttöön sähkösopi-
muksen tekeminen netin kautta Sanoma Oy:n ylläpitämäs-
sä sähkönmyyjien vertailupalvelussa. Sähkövertailu.fi-pal-
velussa ovat mukana kaikki Suomen sähköä myyvät yh-
tiöt. Tampereen Sähkönmyynnillä on ollut palvelussa säh-
könmyyntitarjouksia, joita ei muualta ole saatavilla.

Sähkön tukkumarkkinahinta laski keväällä, mikä kiris-
ti kilpailua sähkönmyyjien kesken. Tampereen Sähkön-
myynti alensi myyntihintojaan merkittävästi kesäkuun alus-
sa. Energiamaksu aleni 12 prosenttia, siirtohinta pysyi en-
nallaan. Yhtiö lunasti lupauksensa pitää asiakkaansa ajan 
tasalla sähkömarkkinoiden muutoksissa, jatkoi johdon-
mukaista linjaansa ja varmisti kilpailukykynsä. Tyypillises-
sä kerrostalohuoneistossa (vuosikäyttö 2 000 kWh) säh-
kön myyntihinta laski noin 18 euroa vuodessa ja tyypilli-
sessä sähkölämmitteisessä omakotitalossa (vuosikäyttö 
18 000 kWh) noin 155 euroa vuodessa.

Koululaiset pyörittivät  
yrityskylän sähkölaitosta
Tampereen Sähkölaitos tuki Taloudellisen tiedotustoimis-
ton koordinoimaa yrityskylää, joka vieraili Tampereella en-
simmäistä kertaa lokakuusta 2012 helmikuuhun 2013. 
Kuudesluokkalaiset viettivät yhden koulupäivän yritysky-
lässä ja oppivat sinä aikana perusasioita työntekijänä, ku-
luttajana ja kansalaisena toimimisesta. Osa heistä pyörit-
ti sähkölaitosta; ilman sähköä yrityskylä ei olisi pystynyt 
toimimaan.

Toisena merkittävänä tukikohteena Tampereen Säh-
kölaitoksella oli SOS-lapsikylä Vuoreksessa.

Tampereen Sähkönmyynti  
lisäsi aktiivista asiakaspalvelua

TAMpereeN SäHKöNMyyNTI Oy
myy sähköä ja palvelee asiakkaita Pirkanmaalla.  
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 22.

Avauksia 2013
• Nettisivujen kautta saatavia 

sähköisiä palveluja tehdään 
tutuiksi asiakkaille.

• Lähisähkö-tuotteen markki-
nointi jatkuu.

• Sähköinen energiankulutuk-
sen seurantapalvelu Watti-
maatti otetaan käyttöön.
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TAMpereeN SäHKöNMyyNTI Oy
myy sähköä ja palvelee asiakkaita Pirkanmaalla.  
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 22.

halliTuS
Tampereen Sähkönmyynti oy 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2012 va-
littiin Tampereen Sähkönmyynti Oy:n hallituk-
seen kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on emoyh-
tiön hallituksesta ja neljä konsernin sisältä.
Tampereen Sähkönmyynti Oy:n hallitus 2011–
2012:

• Jussi Laitinen, puheenjohtaja
• Antti-Jussi Halminen
• Leena parvio
• Helena perälä
• Satu Sipilä
• Olavi Toiva

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja pertti Suuripää ja sihteerinä 
Maria puisto Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 
Tampereen Sähkönmyynti Oy:n hallitus ko-
koontui viiteen kokoukseen.

Tampereen Sähkölaitoksen  
vähittäismarkkinoille myymän 
sähköenergian jakauma

Toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää

asiakaspalvelu ja myynti  
Markkinointipäällikkö 
Susanna Uusi-Erkkilä,

sijainen Taina Milán

yritysmyynti  
Myyntipäällikkö  
Jukka Larkila

kehitys  
Kehityspäällikkö  
Pauli Forsman

Tampereen Sähkönmyynti Oy:n organisaatio

markkinointi 
Markkinointipäällikkö 
Susanna Uusi-Erkkilä,

sijainen Taina Milán

Sähkön  
loppuasiakasmyynti 
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 2012 2011 2010  2012 2011 2010

Milj. euroa

40 %

60 %

48 %

52 %

68,8 66,764,0

38 %

62 %

Markkinointipäällikkö 
Taina Milán.
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T
ampereen Kaukolämpö Oy sai elokuussa alal-
la erittäin arvostetun Energiateollisuus ry:n 
Vuoden Reilu kaukolämpöyritys -palkinnon. 
Yhtiö jakoi ensimmäisen sijan Oulun Energi-
an kanssa. Palkintoraati arvosti molempien 

panostuksia asiakaspalveluun. Tampereen Kaukolämpöä 
kiitettiin erityisesti sen oma-aloitteisesta ja luottamusta 

herättävästä toiminnasta, joka 
oli tullut esiin yhtiön tarkistaes-
sa asiakkaiden sopimusvesi-
virtoja pyytämättä sekä asiak-
kaiden kuuntelemisesta uuden 
hinnoittelumallin laadinnassa.

Huomionosoitus on arvokas, 
sillä sen myöntämisestä päätti-
vät asiakkaiden edustajat muun 
muassa Isännöintiliitosta, Kiin-
teistöliitosta, Senaatti-kiinteis-
töistä ja Kuluttajaliitosta.

Asiakasläheisyyteen panos-
tetaan jatkossakin, sillä se ko-
rostuu Tampereen Kaukoläm-
mön vuonna 2012 päivitetys-
sä strategiassa. Tavoitteena on 

huomioida asiakkaiden tarpeet aiempaa paremmin ja si-
ten parantaa kaukolämmön kilpailukykyä yhä kiristyväs-
sä kilpailussa muiden lämmitysmuotojen kanssa. Asia-
kastyytyväisyyden lisäämisellä yhtiö tukee  Tampereen 
Sähkölaitos -konsernin strategian toteutumista sen in-
vestoidessa tulevaisuudessa yhä enemmän uusiutuviin 
polttoaineisiin perustuvaan kaukolämmöntuotantoon.

Tampereen Kaukolämpö teki syyskuussa historiaa 
käynnistämällä täysin uuden liiketoiminnan – kaukojääh-
dytyksen. Ensimmäisenä asiakaskiinteistönä kaukojääh-
dytysverkkoon liitettiin As. Oy Tampereen Baana Ratinan 
alueella. Kaukojäähdytyksestä kerrotaan lisää sivulla 10.

Kausihinnoittelu otettiin käyttöön
Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön kausihinnoittelu, 
jossa vuosi on jaettu kolmeen hinta-alueeseen. Talvikuu-
kausina sovelletaan korotettua energiamaksua ja kesä-

kuukausina alennettua energiamaksua. Kausihinnoittelun 
tärkein tavoite on rohkaista asiakkaita säästämään läm-
mitysenergiaa talvikautena. Energiansäästöstä hyötyvät 
niin asiakas, lämmön tuottaja kuin ympäristökin vähenty-
neinä kasvihuonekaasuina.

Kausihinnoitteluun siirtymisen yhteydessä kaukoläm-
mön energiamaksua alennettiin 2,2 prosenttia. Polttoai-
neiden hankintakustannusten – erityisesti maakaasun voi-
makkaan hinnannousun – vuoksi energiamaksua korotet-
tiin syyskuun alussa viisi prosenttia. Korotus lisäsi kau-
kolämpömaksuja vuodessa noin 50 senttiä asuinneliötä 
kohden. Perusmaksut pysyivät ennallaan. Vaikka poltto-
aineiden hinnat ovat nousseet ja niiden verotus on kiris-
tynyt, kaukolämmön hinta on pyritty pitämään vakaana.

Kaukolämpöverkkoon liitettiin 101 uutta asiakasta, mi-
kä oli hieman ennakoitua enemmän. Vuoden lopussa asi-
akkaita oli yhteensä 5295. 

Vuosi 2012 oli sääoloiltaan kylmä ja sateinen, mikä 
nosti kaukolämmön myyntiä jakelualueella 10 prosenttia 
edellisvuodesta.

pellettilämpölaitos liitettiin  
kaukolämpöverkkoon
Kaukolämmön toimitusvarmuutta edistettiin verkoston 
peruskorjauksilla Hämeenpuistossa, Kullervonkadulla, 
Voionmaankadulla ja Kaukajärvellä. Putkia peruskorjat-
tiin lähes 1,9 kilometriä. Merkittävin uudisrakennuskoh-
de sijaitsi Ylöjärvellä Elovainion Siltatiellä. 

Lämmön hankinnan kannalta tärkeä uudiskohde oli Tam-
pereen Energiantuotannon uuden pellettilämpökeskuksen 
liittäminen kaukolämpöverkostoon Sarankulmassa. 

Synkkä työturvallisuusvuosi
Tampereen Kaukolämmössä tapahtui vakava työtapatur-
ma helmikuussa Kalevan kaupunginosassa olevalla työ-
maalla. Varallaolopäivystäjä sai tapaturmassa vakavia pa-
lovammoja ja menehtyi niihin myöhemmin.

Tampereen Kaukolämpö  
palkittiin reiluudestaan

TAMpereeN KAUKOLäMpö Oy
toimittaa kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja maakaasua  
asiakkailleen Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. 
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 38.

Avauksia 2013
•  Kaukojäähdytys vakiinnute-

taan osaksi toimintaa.
•  Asiakasläheisyyttä edistetään 

uuden strategian mukaisesti. 
•  etäluennan avulla saatuja tie-

toja hyödynnetään tarjoamalla 
asiakkaille mahdollisuus oman 
kaukolämmönkulutuksen seu-
rantaan.
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Toimitusjohtaja 
Olavi Toiva

kehitys  
Kehityspäällikkö  
Timo Pesonen

Suunnittelu  
Suunnittelupäällikkö  

Hannu Vuorinen

verkonhallinta  
Verkkopäällikkö  
Heimo Iivonen

myynti  
Myyntipäällikkö 
Pasi Muurinen

Tampereen Kaukolämpö Oy:n organisaatio

TAMpereeN KAUKOLäMpö Oy
toimittaa kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja maakaasua  
asiakkailleen Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. 
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 38.

halliTuS
Tampereen kaukolämpö oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2012 
valittiin Tampereen Kaukolämpö Oy:n halli-
tukseen kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. Tampereen Kaukolämpö Oy:n halli-
tus 2011–2012:

• Jussi Laitinen, puheenjohtaja
• Markku Jaakkola
• Timo Lahtinen
• Tapio Salonen
• Kirsikka Siik
• pertti Suuripää

Asioiden esittelijänä hallituksen kokoukses-
sa on toimitusjohtaja Olavi Toiva ja sihteeri-
nä Maria puisto Tampereen Sähkölaitos 
Oy:stä. Tampereen Kaukolämpö Oy:n halli-
tus kokoontui viiteen kokoukseen.

Tampereen Kaukolämpö Oy:n tunnuslukuja

2012 2011 2010

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (milj, euroa) 131,0 113,4 112,3

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (GWh) 2 228 2 007 2 360

Kaukolämpöasiakkaiden määrä  5 295 5 192 5 034

Lämmitystarveluku (astevuorokautta)  4 506 3 945 4 997

Vuoden huipputehontarve (MW) 847 873 790

Kaukolämmön tuotanto (GWh) 2 405 2 173 2 477

Jakelukeskeytykset (h/asiakaskiinteistö) 4,33 4,32 2,6

Maakaasun myynti (GWh) 175 237 275

Maakaasuasiakkaiden määrä 89 83 84

Projekti-insinööri  
Ville Mäkinen.
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T
ampereen Sähkölaitoksen naapurissa Ratinan 
alueella sijaitseva uusi Asunto-osakeyhtiö Tam-
pereen Baana liitettiin ensimmäisenä kiinteis-
tönä Tampereen Kaukolämmön kaukojäähdy-
tysverkkoon 20. syyskuuta 2012. Kohteen ra-

kentanut Lemminkäinen Talo Oy valitsi viilennysjärjestel-
mäksi kaukojäähdytyksen, koska se halusi tarjota asuk-
kaille ekologista asumismukavuutta. Kaukojäähdytys vä-
hentää jäähdytettävän rakennuksen sähkönkulutusta mer-
kittävästi, sillä sen energiatehokkuusluku on jopa alle 0,2.

Ratinan kaukojäähdytysverkkoon liitettiin myös Tam-
pereen Sähkölaitoksen Sähkötalo, ja vuoden lopulla saa-
tiin valmius Kiinteistöosakeyhtiö Ratinankaaren liittämi-
seksi. Muutaman ensimmäisen vuoden ajan ensimmäi-
set kaukojäähdytysasiakkaat saavat jäähdytysenergian-
sa kahdesta Ratinan toimipisteen piha-alueella sijaitse-
vasta jäähdytyskontista.

Suunnitelmien mukaan jäähdytyksessä tullaan hyö-
dyntämään Näsijärven syvänteiden veden lämpötilaa vuo-

den 2014 loppuun mennessä. Tampereen Kaukolämpö 
allekirjoitti joulukuussa Tampereen Veden kanssa yhteis-
työsopimuksen, joka liittyy Kaupinojan vedenottamon tuo-
tantokapasiteetin laajennukseen. Tampereen Vesi raken-
taa Kaupinojan saneerauksen yhteydessä tilaa myös kau-
kojäähdytyspumppaamolle. Näsijärveen upotetaan uusi 
vedenottoputki, josta otetaan sekä Tampereen Veden et-
tä kaukojäähdytyksen tarvitsema vesi.

Tuttua tekniikkaa
Kaukojäähdytyksen toimintaperiaate ja tekniikka ovat tut-
tuja kaukolämmöstä; erot löytyvät toimintalämpötiloista. 
Rakennusten jäähdytysjärjestelmissä kiertävä vesi jääh-
dytetään lämmönsiirtimien välityksellä kylmällä vedellä, 
joka kiertää suljetussa kaukojäähdytysverkostossa. Ra-
kennusten lämmönsiirtimissä lämmennyt kaukojäähdy-
tysvesi palaa takaisin jäähdytyslaitokselle uudelleen jääh-
dytettäväksi.

Kaukojäähdytys käynnistyi Ratinassa 
mallikkaasti

TAMpereeN KAUKOLäMpö Oy
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T
ampereen Tarastenjärvelle rakennettavaa hyö-
tyvoimalaitosta suunniteltiin vuoden 2012 ai-
kana monella rintamalla. Aikataulu on tiukka, 
sillä vuonna 2016 on astumassa voimaan or-
gaanisten jätteiden, kumin ja muovin kaato-

paikkakielto. Hyötyvoimalaitoksen on tarkoitus valmistua 
loppuvuodesta 2015. 

Elokuussa Tammervoima Oy tilasi kansainväliseltä tek-
niikan alan konsulttiyritykseltä ÅF-Consult Oy:ltä Taras-
tenjärven hyötyvoimalaitokseen tarvittavat suunnittelu- ja 
hankintapalvelut sekä toteutusprojektin johtamisen.  

Syksyllä käynnistettiin voimalaitoksen esisuunnittelu 
ja päälaitteiden tarjouspyyntöjen hankintaprosessi. Alu-
een asemakaava hyväksyttiin ja se tuli lainvoimaiseksi lo-
kakuussa 2012.

Arinakattilan, savukaasujen puhdistuslaitteiston, tur-
biinin ja jätekahmarin hankinnat neuvotellaan alkuvuon-
na 2013. Laitoksen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut 
KVA Arkkitehdit Oy ja rakennuslupa tullaan jättämään hel-
mikuussa 2013.

Massiivinen voimalaitos
Voimalaitosrakennuksen (havainnekuva alla) kerrosala tu-
lee olemaan 6 800 m2 ja erillisen toimistorakennuksen pin-
ta-ala on 1 000 m2. Hankkeen kokonaiskerrosala on yh-
teensä noin 8 300 m2 ja tontin pinta-ala on 4,1 hehtaaria. 

Rakennusalan leveys on keskimäärin 45 m ja pituus 150 
m. Kattilarakennuksen korkeus on 46 m ja savupiippu on 
75 m. 

Investointipäätös vuonna 2013
Hankkeen kustannusarvio on 110–120 miljoonaa euroa. 
Kustannusarvio tarkentuu, kun esisuunnitteluprojekti on 
saatu päätökseen ja päälaitteiden esisopimukset on tehty.  

Investointipäätös ja töiden käynnistys voidaan tehdä 
kuitenkin vasta, kun hanke saa ympäristöluvan. Voimalai-
toksen ympäristölupahakemus on jätetty Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastoon loppuvuonna 2011 ja hake-
mus kuulutettiin elokuussa 2012. Rakennus- ja ympäris-
tölupa ennakoidaan saatavaksi kevään 2013 aikana.

Jätteiden energiahyötykäyttö on Sähkölaitokselle mer-
kittävin lähiajan energiantuotantoinvestointi ja se mahdol-
listaa oman energiantuotannon lähes 25 prosentin uusiu-
tuvan energian osuuden saavuttamisen jo vuonna 2016.

Vastuullista lähienergiaa  
jätteistä

• Tammervoima Oy on Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden ja  
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistama yhteistyöyritys, jonka 
tarkoituksena on rakentaa Tampereen Tarastenjärvelle hyöty-
voimalaitos. 

• Voimalaitos tulee hyödyntämään runsaat 20 tonnia jätettä  
tunnissa eli noin 150 000 tonnia vuodessa. 

• Laitos tuottaa noin 100 GWh sähköä sekä 300 GWh lämpöä.

TAMMerVOIMA Oy
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TAMpereeN SäHKöVerKKO Oy
ylläpitää ja kehittää jakeluverkkoaan varmistaakseen  
asiakkailleen laadukkaat sähkönsiirtopalvelut.  
Yhtiössä oli vuoden lopussa 54 vakituista työntekijää.

T
ampereen Sähköverkko Oy siirtyi tuntipohjai-
seen taseselvitykseen, eli asiakkaiden säh-
könkulutustiedot luetaan sähköisesti kerran 
tunnissa. Kehitysaskel on mittava, sillä vielä 
muutama vuosi sitten mittarinlukijat kävivät 

lukemassa nämä tiedot asia-
kaskiinteistöissä kerran vuo-
dessa. Etäluettavien mittarien 
asentamisen myötä tiedot siir-
tyivät sähköisesti Tampereen 
Sähkoverkolle aluksi kerran 
kuukaudessa ja nyt päivittäin.

Entistä tarkempien kulutus-
tietojen avulla sähkönmyyn-
tiyhtiöt voivat tarkkailla sähkön 
siirtomääriä ja -aikoja, katko-
jen pituuksia ja kehittää tunti-
pohjaisia sähkönmyyntituottei-
ta. Asiakkaat saavat jatkossa 
tuntipohjaisia kulutusraportte-
ja, joiden avulla he saavat tie-
toa sekä kiinteistöstään että 
kulutustottumuksistaan.

Huhtikuun alussa tuntipoh-
jaisen taseselvityksen piiriin 
siirrettiin 80 000 asiakasta. Vuo-

den lopussa heitä oli jo 100 000. Sähkömittausasetus 
edellyttää, että vuodesta 2014 lähtien 80 prosenttia säh-
könsiirtoyhtiön asiakkaista on oltava taseselvityksen pii-
rissä.

Etäluennan piirissä on nyt noin 130 000 asiakasta.

Uusi kumppani verkostotöihin
Vuosi 2012 oli sääolosuhteiltaan melko normaali. Lumi-
kuorma aiheutti jonkin verran sähkökatkoja etenkin alku-
vuodesta Teisko-Aitolahden alueella, jossa on paljon ilma-
johtoja. Käytössä oli helikopteri, joka auttoi kaatuneiden 
puiden poistossa linjoilta. Pitkiltä sähkökatkoilta vältyttiin.

Vuoden suurin investointi oli Hervannan 110/20 kilo-
voltin sähköaseman saneerauksen saattaminen loppuun. 
Multisillan sähköasemalta rakennettiin 20 kilovoltin jake-
luverkkoyhteys Vuorekseen varmistamaan alueen sähkön-
saanti. Työ oli haastava, sillä Särkijärven kohdalla kaape-
lit upotettiin järven pohjaan vesistökaapelointitekniikalla.

Tampereen Sähköverkko aloitti yhteistyön uuden ura-
koitsijan, Verkonrakentaja Wire Oy:n, kanssa kilpailutet-
tuaan läntisen alueen verkostotyöt. Osapuolet allekirjoit-
tivat helmikuussa sopimuksen läntisen jakelualueen vuo-
siurakasta vuosille 2012-2013. Sopimuksessa on optio 
vuodelle 2014. Wire perusti toimipisteen Lielahteen.

Kaupunkiyhtiöiden verkostoyhteistyö jatkui ja laajeni, 
kun Helsinki tuli mukaan 10 vuoden tauon jälkeen. Sa-
malla verkkoyhtiöiden yhteistyö- ja edunvalvontaelin muut-
ti nimensä EK12:sta KV11:ksi, joka viittaa kaupunkiverk-
koon ja osallistujien lukumäärään.

Siirtohinnat laskivat
Siirtohintoja alennettiin yli 10 prosenttia joulukuun alus-
sa huolimatta vuoden alussa voimaan tulleesta kantaverk-
komaksujen korotuksesta ja sen aiheuttamasta siirtohin-
tojen korotuspaineesta. Alennuksen mahdollisti toimin-
nan tehostuminen ja investointitarpeen vähentyminen, sil-
lä etäluettavat mittarit on pääosin saatu vaihdettua. Sa-
malla varauduttiin sallitun tuottotason laskuun Energia-
markkinaviraston valvontajaksolla 2012-2015.

Hinnanmuutoksen myötä tyypillisen kerrostaloasuk-
kaan (vuosikäyttö 2 000 kWh) sähkön siirtohinta laskee 
noin 12 euroa vuodessa. Tyypillisen sähkölämmitteisen 
omakotitalon (vuosikäyttö 18 000 kWh) sähkön siirtohin-
ta laskee yli 100 euroa vuodessa. Tampereen Sähköver-
kon siirtohinnat ovat selvästi alle maan painotetun keski-
arvon kaikissa asiakasryhmissä.

Sähkön siirtomäärä kasvoi hieman. Uusia sähköliitty-
miä tuli poikkeuksellisen paljon, erityisesti isoja 20 kilo-
voltin asiakasmuuntamoita.

Tulevaisuuden tarpeita huomioitiin
Hajautettu energian pientuotanto kiinnostaa monia asiak-
kaita. Tampereen Sähköverkko haluaa edistää sen lisään-
tymistä ja laitteistojen käyttöturvallisuuden parantamista. 
Kesäkuusta lähtien yhtiö on maksanut kertahyvitysmak-
sua pientuotantolaitteiston käyttöönotosta. Työturvalli-
suussyistä on tärkeää, että asiakkaat ilmoittavat laitteis-
ton käyttöönotosta, jotta voidaan etukäteen eliminoida 
mahdollisia vaaratilanteita käyttö- ja häiriötilanteissa.

Sähköautojen yleistymiseen varauduttiin hankkimalla Ra-
tinaan Sähkötalon edustalle latauspaikka. Tavoitteena on 
kerätä oppia ja kokemuksia tolpasta tulevaisuutta varten.

Tampereen Sähköverkko lukee asiakkaiden 
kulutustiedot päivittäin

Avauksia 2013
• Loput asiakkaat siirretään 

tuntipohjaiseen taseselvityk-
seen.

• rautaharkon 20 kilovoltin kyt-
kinlaitoksen saneerauksen  
ensimmäinen vaihe alkaa.

• eteläisellä alueella käynnistyy 
yhteistyö uuden urakoitsijan,  
eltel Oy:n, kanssa.

• Valmistaudutaan energia-
markkinaviraston tulevaan 
valvontajaksoon vuosille 
2016-2019.
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halliTuS
Tampereen Sähköverkko oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2012 va-
littiin Tampereen Sähköverkko Oy:n hallituk-
seen seitsemän jäsentä. Tampereen Sähkö-
verkko Oy:n hallitus 2011–2012:

• Seppo Mäkinen, puheenjohtaja
• Johanna Hakonen
• Antti Juva
• Jorma Kuitunen
• Anja Liukko
• Mika Viirre
• Miia-Hannele Vuori

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja Tapio Salonen ja sihteerinä 
ensimmäisessä kokouksessa Soile Niemi ja 
muissa kokouksissa Sanja Ikäheimo Tampe-
reen Sähkölaitos Oy:stä. Tampereen Sähkö-
verkko Oy:n hallitus kokoontui kahdeksaan 
kokoukseen.

2012 2011 2010

Liikevaihto (milj, euroa) 46,1 45,9 43,7

Sähkön siirto (GWh) 1 845 1 809 1 874

Siirtoasiakkaiden määrä (kpl) 138 578  136 665 134 652

Suurin keskituntiteho (MW) 357  361 352

Sähkönjakeluverkon pituus (km)* 3 671  3 642 3 598

Jakelunkeskeytyksiä (h/asiakas) 0,49  0,92 0,62

Sähkönjakelun häiriökeskeytysten määrä (kpl) 122  164 146

Tampereen Sähköverkko Oy:n tunnuslukuja

TAMpereeN SäHKöVerKKO Oy
ylläpitää ja kehittää jakeluverkkoaan varmistaakseen  
asiakkailleen laadukkaat sähkönsiirtopalvelut.  
Yhtiössä oli vuoden lopussa 54 vakituista työntekijää.

Tampereen Sähköverkko Oy:n organisaatio

halliTuS 
Puheenjohtaja  

Seppo Mäkinen 

Toimitusjohtaja 
Tapio Salonen

asiakaspalvelu
Palvelupäällikkö

Marko  
Lundström

käyttö ja 
 kunnossapito
Käyttöpäällikkö

Pentti Kalliomäki

Suunnittelu
Suunnittelu- 

päällikkö
Kari Tappura

omaisuuden 
hallinta

Verkkopäällikkö
Petri Sihvo

* Ei sisällä 110 kV alueverkkoa.

Veijo Björk, vuoden 2012 
Turvallinen Toimija.

Tampereen Vera teki Särkijärvellä vesistökaa-
pelointia Multisillan sähköasemalta Vuoreksen 
uudelle asuntoalueelle. Kaapelia vesiosuudella 
kului 8 600 metriä ja maaosuudella 3 600 metriä.
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Tampereen Vera kävi maan alla, kun 
se kaapeloi Hämpin Parkin.

Tulipalon sammutus jauhesammuttimella oli yhtenä toimintarastina 
konsernin työhyvinvointipäivillä.

Tammikuussa 2012 helikopteri 
katkoi ilmajohtoja vasten taipuilevia 
puiden oksia Teiskossa.

Kaukojäähdytys on moderni kiinteistöjen viilennystapa. Ratinassa sijaitsevat jäähdytyskontit 
saivat paikallisilta graffititaiteilijoilta kylkiinsä jää- ja vesiteemaiset taideteokset.

Konsernissa suruliputet-
tiin vuoden aikana kaksi 
kertaa. Yksi työntekijä 
menehtyi työtapaturman 
seurauksena ja toinen 
vapaa-ajalla tapahtunees-
sa onnettomuudessa.

Vuoden Sähkisläiseksi 
valittiin Kaukolämmön 
auditointitiimi. Palkintoa 
olivat elokuussa vastaan-
ottamassa Juho Anttila, 
Pasi Muurinen ja Ville 
Mäkinen. Kuvasta puuttuu 
Kirsi Raippalinna.

TAPAHTUMIA, IHMISIÄ & ILMIÖITÄ 2012

Ratinan lämpökeskuksen piippua 
korotettiin keväällä liittämällä 30 
metrin jatkopala vanhaan piippuun.

Sähkölaitos-konsernissa oli yhteensä 59 kesätyöntekijää, joista ensi-
kertalaiset osallistuivat kesäkuussa yhteiseen infotilaisuuteen.
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Ratinassa Sähkötalon edustalla 
on syyskuusta lähtien seissyt 
sähköautojen latauspiste. Tolp-
pa on investointi tulevaisuu-
teen, sillä sen avulla kerätään 
oppia ja kokemuksia uudesta 
tuotteesta. Tolpasta voi ladata 
yhdellä tekstiviestillä kaksi tun-
tia. Tolpassa on kaksi erilaista 
pistorasiaa, koska sähköautoja 
ladataan jo nyt eri tavoin.

14. joulukuuta tuotiin Sarankulman uudelle pellettilämpölaitokselle en-
simmäinen pellettikuorma. Suomen suurin pellettilämpölaitos otettiin 
koepolttojen jälkeen virallisesti käyttöön alkuvuodesta 2013.

TAPAHTUMIA, IHMISIÄ & ILMIÖITÄ 2012

Sähkölaitos on työpaikka, jossa viihdytään. Elojuhlissa muistettiin hei-
tä, jotka ovat työskennelleet konsernissa jo 20, 30 tai 40 vuotta.

Nämä komeat urhot osallistuivat joukkueena kansainväliseen Movem-
ber-kampanjaan, jossa he kasvattivat viiksiään marraskuun ajan ja ke-
räsivät lahjoituksia miesten eturauhasvaivojen vastaiseen toimintaan.

Tampereen Vuoreksen 
asuntomessuilla Säh-
kölaitoksen toimintaa ja 
tuotteita esitteli näyttävä 
joukko Tampereen Kau-
kolämmön ja Tampereen 
Sähkönmyynnin edustajia.
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T
ampereen Energiantuotanto Oy jatkoi edel-
lisvuonna aloittamaansa mittavaa toiminnan-
kehitysprojektia, jonka tavoitteena on kehit-
tää yhtiön toimintamallia tehokkaammaksi ja 
joustavammaksi voimakkaasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä.
Keväällä ryhdyttiin käymään läpi työnjakoa ja vastuita 

aiemmin tehdyn toimintaympä-
ristön analyysin ja valitun, uu-
den toimintamallin pohjalta. 
Myös työohjeistuksen ja koko 
henkilöstön työtehtäväkuvien 
päivitys sekä työn vaativuusta-
sojen arviointi käynnistyivät. 
Uuden toimintamallin mukai-
nen organisaatio astui voimaan 
marraskuun alussa.

palatsinraitin silta- ja  
patoprojekti valmistui 
suunnitelmien mukaan

Yhtiön monivuotinen suurin-
vestointi, Palatsinraitin silta- ja 
patoprojekti, saatiin onnistu-
neesti päätökseen marraskuus-
sa. Hankkeessa korjattiin ja 

osittain uusittiin Tammerkosken yläjuoksun pato- ja reu-
naseinämärakenteet sekä peruskorjattiin Tampellan ja Fin-
laysonin vesivoimalaitokset. Aiheesta kerrotaan lisää si-
vulla 19.

Toinen merkittävä investointi oli pellettikäyttöisen läm-
pölaitoksen rakentaminen Sarankulmaan vanhan maa-
kaasu- ja öljykäyttöisen lämpökeskuksen viereen. Kysees-
sä on Suomen suurin pellettiä hyödyntävä laitos, jonka 
teknologinen ratkaisu on lajissaan ensimmäinen maas-
samme. Lämpölaitos toimii huippukuorma- ja varalaitok-
sena ja korvaa käytössä olevien öljy- ja kaasukäyttöisten 
kattilalaitosten käyttöä. Sen lämpöteho on 33 megawat-
tia. Vanhan kattilakannan osittainen korvaaminen moder-
nilla pellettikattilalla vähentää merkittävästi kaukolämmön 
lämpökeskusten tuotannon hiilidioksidipäästöjä. Uusi lai-
tos oli vuoden lopussa koekäyttövaiheessa ja otettiin kau-
palliseen käyttöön alkuvuodesta 2013.

Lielahden voimalaitoksen kattavan sähkö- ja automaa-

tiouudistuksen viimeiset takuutyöt vietiin loppuun ja au-
tomaatiota hienosäädettiin. Naistenlahti 2 -voimalaitok-
seen tehtiin kaksi suorituskykyä lisäävää investointia. Sa-
vukaasujen hukkalämmön talteenotolla pystyttiin lisää-
mään kaukolämpöenergian tuotantoa viidellä megawatil-
la ilman lisäpolttoainetta. Myös toinen vanhoista savu-
kaasupuhaltimista revisioitiin suuremmaksi.

Kaukojäähdytysliiketoiminnan käynnistäminen ja jat-
koselvitykset etenivät yhteistyössä Tampereen Kauko-
lämpö Oy:n kanssa. Tampereen Energiantuotanto asen-
si ensimmäisten toimintavuosien ajan tarvittavat jäähdy-
tyskontit Ratinaan ja valvoi niiden toimintaa Lielahden voi-
malaitoksen keskusvalvomosta käsin.

Sähkön alhainen hinta heikensi tulosta
Tammi- ja helmikuu 2012 olivat sääoloiltaan kylmiä, mikä 
näkyi ennustettua suurempana kaukolämmön myyntinä. 
Maaliskuu oli lämmin, mikä alensi kaukolämmön myyntiä. 
Kesä ja loppuvuosi olivat ennätyksellisen sateisia. Talvi ja 
kovat pakkaset tekivät joulukuusta kylmän. Kaukolämpöä 
tuotettiin vuonna 2012 budjetoitua enemmän.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkön hinta oli lop-
puvuoteen saakka erittäin alhainen. Se oli monesti Tam-
pereen Energiantuotannon tuotantokustannusrakenteen 
omakustannusrajan alapuolella, mikä teki sähköntuotan-
nosta ajoittain tappiollista. Sähköntuotannon tulostavoi-
te jäi saavuttamatta.

Biopolttoainetta käytettiin entistä enemmän
Biopolttoaineiden osuus Naistenlahti 2 -voimalaitosyksi-
kössä tuotetun energian lähteenä oli keskimäärin 64 pro-
senttia. Kasvua edellisvuoteen on 17 prosenttia, mikä vä-
hensi hiilidioksidipäästöjä ja oli hyvä ilmaston kannalta. 
Laitoksen kattila on kuitenkin alun perin tarkoitettu turve-
pölypolttoon, joten puun osuuden lisääminen aiheuttaa 
toiminnallisia riskejä.

Energiantuotanto ostaa merkittäviä määriä turvetta jo-
ka vuosi. Sateinen kesä haittasi kuitenkin turpeen nosta-
mista ja sade heikensi nostetun turpeen laatua. Turpeen 
hinta nousi merkittävästi, samoin kuin puuperäisen polt-
toaineen hinta valtion biopolttoainetukipolitiikan muutos-
ten myötä. Öljyn ja maakaasun hinnat olivat korkealla ko-
ko vuoden.

Tampereen Energiantuotanto lisäsi 
organisaationsa ketteryyttä

TAMpereeN eNerGIANTUOTANTO Oy
vastaa Tampereen Sähkölaitoksen sähkön, lämmön ja jäähdytyksen  
ajanmukaisesta tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä.  
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 157.

Avauksia 2013
• Toiminnankehittämisprojektin 

tulokset viedään käytäntöön.
• Tuulivoiman osuutta kasvate-

taan Suomen Hyötytuuli Oy:n 
investointien kautta.

• Suunnitellaan ja hankitaan 
kaukojäähdytyksen tuotanto-
kalustoa.

• Sarankulman pellettilämpö-
keskus viritetään loppuun ja 
otetaan hallitusti tuotantoon.
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TAMpereeN eNerGIANTUOTANTO Oy
vastaa Tampereen Sähkölaitoksen sähkön, lämmön ja jäähdytyksen  
ajanmukaisesta tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä.  
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 157.

halliTuS
Tampereen energiantuotanto oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2012 va-
littiin Tampereen energiantuotanto Oy:n halli-
tukseen viisi jäsentä. Jäsenistä kaksi on emo-
yhtiön hallituksesta ja kolme konsernin sisältä.
Tampereen energiantuotanto Oy:n hallitus 
2011–2012:

• Jussi Laitinen, puheenjohtaja
• Mika pekkinen
• Kirsikka Siik
• Satu Sipilä
• Olavi Toiva

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja Antti-Jussi Halminen ja sih-
teerinä Maria puisto Tampereen Sähkölaitos 
Oy:stä. Tampereen energiantuotanto Oy:n hal-
litus kokoontui kuuteen kokoukseen.

Naistenlahti 1 408 GWh
Naistenlahti 2 302 GWh
Lielahti 401 GWh
Vesivoimalaitokset 86 GWh
Yhteensä 1 197 GWh

Sähköntuotanto 2012 voimalaitoksittain (netto)

34 %

25 %

34 %

7 %

Naistenlahti 1 572 GWh
Naistenlahti 2 733 GWh
Lielahti 560 GWh
Lämpökeskukset 540 GWh
Yhteensä 2 405 GWh

Kaukolämmön tuotanto 2012

24 %

31 %23 %

22 %

Toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen

käynnissä- 
pitoyksikkö 

Tuotanto- 
päällikkö  

Jari Pinomäki

energian- 
tuotannon 
tukiyksikkö 

Kehitys- 
päällikkö  

Timo Heinonen

Tuotantolaitos-
palveluyksikkö 
Tuotantopalvelu-

päällikkö   
Pentti Iso-Pietilä

Tampereen Energiantuotanto Oy:n organisaatio

Prosessinvalvoja 
Markku Halmetoja.

Naistenlahti 1 419 GWh
Naistenlahti 2 334 GWh
Lielahti 414 GWh
Vesivoimalaitokset 86,5 GWh
Yhteensä 1 254 GWh

Sähköntuotanto voimalaitoksittain 2012 (brutto)

33,4 %

26,7 %

33 %

6,9 %
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Maakaasu 
Turve
Puupolttoaineet

Maakaasu 
Turve
Puupolttoaineet
Öljy

Sähköntuotannon polttoaineet Kaukolämmöntuotannon polttoaineet

72,4 % 67 %

14,7 %
13,2 %

12,9 %
17,2 %

2,6 %

mg/MJ
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Tuotannon 
NOX -ominaispäästöt

 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Energiantuotanto (GWh)
 Sähkö  
(brutto) 

Omakäyttösähkö  
(netto)

 Sähkö  
(netto) Lämpö

2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010
Voimalaitokset

Naistenlahti 1 419 617 651 11 14 14 408 603 637 572 673 702

Naistenlahti 2 334 345 364 32 32 33 302 313 331 733 700 739

Lielahti 414 484 629 13 12 13 401 472 616 560 564 730

Vesivoimalaitokset 86,5 56 45 0,5 0,5 0,5 86 56 45

Lämpökeskukset 236 306 250

Yhteensä 1 254 1 502 1 689 57 59 61 1 197 1 444 1 629 2 405 2 173 2 477

Kokonaispäästöt (tonnia) CO2 SO2 NOx Hiukkaset
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Voimalaitokset

Naistenlahti 1 215 200 282 000 295 800 0 0 0 123 108 96 0 0 0

Naistenlahti 2 204 100 242 100 306 400 327 354 454 566 561 563 11 11 11

Lielahti 218 300 234 400 303 300 0 0 0 166 169 237 0 0 0

Lämpökeskukset 113 500 52 400 77 600 81 71 183 181 90 147 7 9 16

Yhteensä 751 100 810 900 983 100 408 425 637 1036 928 1043 18 20 27

H

H

eNerGIANTUOTANTO 2012

 408 425 637 591 398 560

 1 036 928 1 043 910 890 1 010

 52,8 55,7 58,8 60,2 60,2 64,1  28,7 29,2 38,1 37,7 26,1 36,5

 72,8 63,7 62,4 58,1 58,3 65,9
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Tammerkosken yläjuoksu uudistui

T
ampereen keskustaa halkova Tammerkoski 
vyörytti vuonna 2012 Näsijärven vettä kohti 
alajuoksua keskimäärin 93 kuutiota sekun-
nissa koko ajan ympäri vuoden. Tuon vesi-
massan ehdoilla valmistui myös kolmevuoti-

nen Palatsinraitin silta- ja patohanke, jossa kosken ylä-
juoksulle rakennettiin kokonaan uusi pato, entistä vah-
vemmat patomuurit ja kauan kaivattu kevyen liikenteen 
silta, Palatsinraitin silta. Nämä rakenteet on suunniteltu 
kestämään kaksisataa vuotta. 

Uudistaminen oli välttämätöntä, sillä 1910- ja 1920-lu-
kujen rakenteet olivat huonossa kunnossa, eivätkä täyt-
täneet nykyisiä patoturvallisuusvaatimuksia. Käsikäyttöis-
ten patoluukkujen käyttö oli hankalaa ja hidasta. Nyt ve-
den kulkua säädellään kolmessa uomassa yhteensä seit-
semällä patoportilla, jotka voidaan sulkea ja avata napin 
painalluksella muutamassa minuutissa Naistenlahden voi-
malaitoksen valvomosta.

Tampereen Energiantuotanto Oy vastasi rakennutta-
jana voimalaitoskanavien ja patorakenteiden toteuttami-
sesta. Suunnittelusta vastasi Pontek Oy ja pääurakoin-
nista Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy. Hankkeen ai-
kana työmaalla työskenteli enimmillään 40 henkeä. Sillan 
rakennutti Tampereen kaupunki.

Maisema ei muuttunut
Museoviraston vaatimuksesta uusien patomuurien tulee 
sijaita samoilla paikoilla ja näyttää samoilta kuin vanhat-
kin muurit. Koska maisemallisesti mikään ei saanut muut-
tua, purkuvaiheessa jokainen muurikivi numeroitiin ja hal-
kaistiin kahtia, jotta muuri ei paksuuntuisi, vaikka uusi te-
räsbetoninen muurin sydän on 20 senttiä vanhaa pak-
sumpi. Kaikki irrotetut ja halkaistut 5000 muurikiveä kiin-
nitettiin yksitellen täsmälleen entisiin paikkoihinsa. Kiviri-
vien yhteispituus on noin viisi kilometriä. 

Näsijärven pintaa laskettiin
Koski- ja patoturvallisuuden vuoksi Näsijärven pinta las-

kettiin hankkeen aluksi noin 50 senttiä normaalia alem-
maksi. Myöhemmin vedenpinta pidettiin noin 20 senttiä 
tavanomaista matalammalla. Tämä antoi rakentajille  
reaktioaikaa mahdollisissa poikkeustilanteissa. Koko han-
ke jaksotettiin Näsijärven ja sen juoksutusrytmin ehdoil-
la. Tulvauoman louhintojen ansiosta sen juoksutuskapa-
siteetti kasvoi noin 30 prosenttia.

Silta padon päälle
Lokakuussa 2012 juhlallisesti avattu silta on rakennettu 
patorakenteiden päälle. Sillan keskellä kulkee kolme met-
riä leveä pyörätie, ja sen molemmille puolille on rakennet-
tu 1,5 metriä leveät graniittipintaiset jalkakäytävät.  Silta 
täydentää keskustan pyöräily- ja kävelyreittejä sekä yh-
distää toisiinsa Tampellan ja Finlaysonin alueet. 

Lähiympäristö pidettiin ajan tasalla
Hankkeessa pidettiin huolta siitä, että etenkin naapurus-
to, Näsijärven käyttäjät ja viranomaiset pysyivät ajan ta-
salla työmaan tapahtumista. Työmaasta laadittiin tiedot-
teita lähes kuukausittain ja suurin osa niistä julkaistiin se-
kä hankkeen nettisivuilla (palatsinraitinsilta.fi) että vietiin 
lähimmän kiinteistön rappukäytäviin. Lisäksi järjestettiin 
tiedotustilaisuuksia molempien koskenrantojen asukkail-
le ja muille toimijoille. 

Tampereen Sähkölaitoksen ylläpitämän hankesivus-
ton suosituimpia sivuja olivat ajankohtaistiedotteet, Nä-
sijärven pinnankorkeustiedot sekä työmaalta tilanneku-
vaa näyttänyt nettikamera. Sivuilla vieraili kolmen vuoden 
aikana yli 40 000 eri henkilöä yhteensä lähes 100 000 ker-
taa. Yksittäisiä sivuja katseltiin noin 250 000 kertaa. 

Koko Palatsinraitin silta- ja patohanke maksoi Tampe-
reen Energiantuotannolle noin 15 miljoonaa euroa, min-
kä lisäksi samanaikaisesti saneerattiin Finlaysonin ja Tam-
pellan vesivoimalaitoksia.

Palatsinraitin sillan 
avajaisia juhlittiin 
26.10.2012.
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T
ampereen Vera Oy:lle vuosi 2012 oli erinomai-
nen. Isot projektit ja mittavat katusaneeraus-
kohteista aiheutuneet sähköverkon muutos-
työt sekä vilkkaana jatkunut uudisrakentami-
nen takasivat yhtiössä täystyöllisyyden. Ali-

hankinnalla ja joustavalla toiminnalla turvattiin palvelui-
den riittävä toimituskyky.

Yhtiö on noudattanut kannattavuuden ja kilpailukyvyn 
kehitysohjelmaa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Oh-

jelman hyödyt ja vaikutukset 
liiketoimintaan ovat erittäin 
myönteiset.

Tampereen Vera ylitti reip-
paasti sille asetetut liikevaihto- 
ja kannattavuustavoitteet, sillä 
se teki historiansa korkeimman 
liikevaihdon ja parhaan liiketu-
loksen. Uusia asiakas- ja kump-
panuushankkeita edistettiin ja 
Tampereen kaupunkikonsernin 
ulkopuolelle myytyjen projek-
tien määrä oli voimakkaassa 
kasvussa.

Isoja urakoita ja uusinta 
tekniikkaa
Hämpin parkin jakokeskusten 

välinen nousujohtokaapelointi oli suurin Veran sähköverk-
kopalveluiden toimittama yksittäinen kohde.

Haastava työmaa oli myös Tampereen Sähköverkon ti-
laama Multisilta - Vuores välin kaapelointi Särkijärven ve-
sistökaapeloinnin osalta. Veteen laskettiin 8600 m kaape-
lia ja tehtiin 20 kpl jatkoksia. Työmaa osoitti Veran osaa-
misen haastavissa olosuhteissa.

110 kV -hankkeet etenivät toivotulla tavalla. Kevättal-
vella asentajat hankkivat sertifikaatit Kabeldonin jatkok-
siin ja päätteisiin. Tämä kannatti, sillä Vera asensi Fingri-
din Hikiän sähköasematyömaalle ABB:n tilaamat 30 kpl 
Kabeldonin 110 kV ulkopäätettä. Porvoon Energian Tolk-
kisten biovoimalaitoksen saneeraustyömaalla tehtiin säh-
köasema- ja ulkokenttätöitä. Veran laaja osaaminen tuli 
täälläkin esiin.

Veran infrapalvelut rakensi Vuoreksen asuntomessu-
alueen katu- ja puistoalueiden valaistuksen, joka toteutet-
tiin nykyaikaisimmilla led-valaisimilla ja valaisinkohtaisen 
ohjauksen mahdollistavalla tekniikalla. Lisäksi useita sa-

toja katuvalaisimia vaihdettiin ja valaistusta uusittiin elo-
hopeahöyrylamput kieltävän EU-direktiivin ohjaamana. 

Vera jatkoi myös ulkovalaistuksen kunnossapitopalve-
lun tuottamista Tampereen kaupungille. Noin 40 000 va-
lopistettä kattava palvelusopimus uusittiin ja se on voi-
massa vuoden 2015 loppuun.

Kesän aikana Valoviikkojen valokuvioihin vaihdettiin uu-
det, hehkulamput korvaavat lamput. Lokakuussa avatuil-
la 47. Valoviikoilla valo tuotettiin ensimmäistä kertaa ko-
konaisuudessaan led-tekniikalla.

Useita liikennevalojen ohjauskojeita uusittiin, kun en-
nakoitiin ensi vuonna tehtävää Tampereen kaupungin lii-
kennevalojen uuden ohjausjärjestelmän käyttöönottoa. 
Samassa yhteydessä liikennevaloja uusittiin ja näissäkin 
hehkulamput saivat väistyä ledien tieltä. 

Leppäkosken Sähkö Oy:n etäluettavien mittareiden 
vaihtoprojekti jatkui suunnitellusti ja Tampereen Sähkö-
verkolle vaihdettiin mittareita etäluennan onnistumisen pa-
rantamiseksi.

Hienoja saavutuksia henkilöstötyössä
Henkilöstötyössä saavutettiin vuoden aikana hienoja tu-
loksia. Työtapaturmien määrä laski vuoden aikana kah-
deksasta viiteen, ja merkittävintä oli, ettei Verassa ollut yh-
tään vakavaa tapaturmaa. Myös poissaolojen määrä vä-
heni alhaisimmalle tasolleen koko Veran yhtiöhistoriassa. 

Syksyn henkilöstökyselyssä Veran henkilöstö antoi yh-
tiön toiminnasta hyvin myönteisen palautteen. Erityisesti 
yrityksen johtaminen, toiminta yksiköissä ja organisaation 
toimivuus olivat parantuneet merkittävästi aiemmasta. Tu-
lokset olivat nyt parempia kuin energiateollisuuden yrityk-
sissä keskimäärin.

Asiakaspalautteet ohjaavat toimintaa
Strategisena tavoitteena on, että Veran palvelut vastaavat 
asiakkaiden toiveita ja ovat vähintään kilpailijoiden tasol-
la. Asiakastutkimusten palautteen perusteella kehitystoi-
menpiteet ohjataan asiakkaiden parhaaksi. Viimeisimmän 
tutkimuksen valossa Veran vahvuuksina ovat seuraavat 
asiat, joissa Vera on myös edellä kilpailijoitaan: yhteyshen-
kilöiden tavoitettavuus, asentajien työskentely, työn laatu 
kokonaisuutena ja käytännön töiden järjestelyt. Useimpi-
en tekijöiden kohdalla näkyy aikasarjoissa myönteinen 
suunta, mutta kehitettävääkin riittää esimerkiksi aikatau-
lujen pitävyydessä ja töiden raportoinnissa.

Tampereen Veralla  
ennätyksellinen vuosi

TAMpereeN VerA Oy
tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisesti sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen sekä  
liikennetelematiikan rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä sähköverkon  
energianmittauspalveluita. Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 102 henkilöä.

Avauksia 2013
• Verkostomessuilta haetaan 

näkyvyyttä Veran erityisosaa-
miselle.

• Veran internetsivut uudiste-
taan kevään aikana.

• Tuotannonohjaukseen ote-
taan uutta voimaa pilvipalve-
lulla.

• Kumppanuuksilla saadaan 
kasvua liiketoimintaan.
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Tampereen Vera Oy:n organisaatio

Toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen

infrapalvelut 
Rakennus- 
päällikkö 
Ville Aalto

myynti 
Ville Aalto 

Samuli Enqvist

Sähkö- 
verkko-
palvelut  

Rakennus-
päällikkö  

Samuli Enqvist 

logistiikka 
Logistiikka-

päällikkö 
Hannu  

Volanen

TAMpereeN VerA Oy
tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisesti sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen sekä  
liikennetelematiikan rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä sähköverkon  
energianmittauspalveluita. Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 102 henkilöä.

halliTuS
Tampereen vera oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2012 
valittiin Tampereen Vera Oy:n hallitukseen 
seitsemän jäsentä. Jäsenistä kolme on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. Tampereen Vera Oy:n hallitus 
2011–2012:

• Jussi Laitinen, puheenjohtaja
• Antti-Jussi Halminen
• Timo Lahtinen
• Leena parvio
• Helena perälä
• Ilpo Sirniö
• pertti Suuripää

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouk-
sessa on toimitusjohtaja pekka Hyvönen 
ja sihteerinä ensimmäisessä kokouksessa 
Jenni Tolvanen ja muissa kokouksissa Ma-
ria puisto Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 
Tampereen Vera Oy:n hallitus kokoontui 
viiteen kokoukseen.

Tiimipäällikkö 
Hannu Vuori.
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TAMpereeN SäHKöLAITOS Oy
tuottaa emoyhtiönä palveluita koko konsernille: henkilöstöhallinto, tietohallinto,  
kehitys, talous, energiapalvelut, riskienhallinta, viestintä, toimisto- ja tilapalvelut.  
Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 54 henkilöä.

 E
dellisvuonna luotu Tampereen Sähkölaitos 
-konsernin kattava henkilöstöstrategia konk-
retisoitui, kun ensimmäiset kehitysprojektit 
saatiin päätökseen. Suorituksen johtaminen 
-projektista valmistui loppuraportti, jonka poh-

jalta rakennetaan uusi suorituksenjohtamis- ja palkitse-
misjärjestelmä. Tiimikohtaisia 
tuloskortteja pilotoitiin emo-
yhtiössä ja Tampereen Kauko-
lämpö Oy:ssä.

Myös Esimies ja viestintä 
-kehitysprojekti vietiin loppuun. 
Projektin tarkoituksena oli 
muun muassa käynnistää sään-
nölliset esimiespäivät ja kehit-
tää esimiesviestintää. Kevään 
Esimiespäivillä käsiteltiin työ-
oikeutta ja tietosuojaa sekä esi-
teltiin Pomon pikaopas, johon 
on kiteytetty, mitä Tampereen 
Sähkölaitoksen esimiestyössä 
arvostetaan. Syksyn tilaisuu-
dessa aiheena olivat viestin-
nän kehittäminen ja esimiehen 
vuosikellon laatiminen.

Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen johtaminen -kehi-
tysprojektissa linjattiin pääperiaatteet, joilla henkilöstöra-
kennetta kehitetään. Lisäksi kehitettiin malli osaamisten 
kartoittamiseen ja tehtiin osaamiskartoitukset nykyisistä 
ja tulevaisuudessa tarvittavista osaamisista.

Kehitys- ja säästöohjelma käynnistyi
Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt käynnisti marraskuussa 
toimintansa tehostamiseksi kehitys- ja säästöohjelman ja 
siihen liittyvät yt-neuvottelut, jotka päättyivät joulukuus-
sa. Tampereen Vera ei ollut ohjelmassa mukana. Säästö-
keinoja etsittiin yhdessä henkilöstön kanssa. Toimintaa 
päätettiin tehostaa ja sopeuttaa lomautuksin, jotka kes-
tävät 5–10 päivää toiminnoista riippuen ja ajoittuvat vuo-
delle 2013. Emoyhtiöstä irtisanottiin kolme henkilöä, ja 
tytäryhtiöissä neuvoteltiin eläkkeelle jäämisistä.

Intranet uudistettiin kattavammaksi
Konsernin uudistettu intranet julkaistiin lokakuussa. Uut-
ta sisältöä ovat muun muassa omat sivut esimiehille ja 
henkilöstöopas, johon on kerätty yhteen kaikki työsuh-
teeseen liittyvät tiedot.

Sähköisiä HR-järjestelmiä kehitettiin ja koulutuksien-
hallintajärjestelmää laajennettiin.

Henkilöstön tyytyväisyys lisääntyi
Henkilöstötutkimus toteutettiin syyskuussa sähköisesti 
internetin kautta. Henkilöstöltä kysyttiin omaan työhön ja 
yhtiöön kohdistuvia kehitysodotuksia. Kyse oli edellis-
vuonna toteutetun henkilöstökyselyn uusimisesta.

Tuloksia vertailtiin paitsi aiempaan kyselyyn myös 15 
muun energiayhtiön tuloksiin. Tulosyhteenvedosta kävi il-
mi, että henkilöstö arvosti eniten johdon ja henkilöstön kes-
kusteluyhteyttä, palkkausta suhteessa työn vaatimuksiin 
ja yhteishenkeä omassa yksikössään. Konsernitasolla par-
haiten olivat kehittyneet henkilöstön huomioonottaminen 
ratkaisuissa, yksiköiden välisen yhteistyön toimivuus ja työ-
paikan suositteluhalukkuus. Tampereen Sähkölaitos -yhti-
öiden henkilöstö on keskimääräistä tyytyväisempää kuin 
vastaajat muissa energiayhtiössä, ja tyytyväisyys oli lisään-
tynyt verrattuna edellisvuoden tutkimukseen.

Konsernin yhteistä työhyvinvointipäivää (kuva s. 23) 
vietettiin Finlaysonin alueella maaliskuussa teemalla ”Työ 
ei pelota, kun turvallisuus on tapa”. Henkilöstö sai tuhdin 
tietopaketin aiheesta ja pääsi myös itse testaamaan työ-
turvallisuustaitojaan ulkorasteilla. Keväällä päätettiin ot-
taa käyttöön uusien työntekijöiden huumetestit.

Kesällä päättyi kaksivuotinen Ikämestari-ohjelma, jon-
ka tavoitteena oli tukea yli 55-vuotiaiden työssä jaksa-
mista ja viihtymistä. Suuri osa osallistujista koki hyöty-
neensä ohjelmasta ja saaneensa siitä eväitä oman kun-
tonsa ylläpitoon. Nuoremmille järjestettiin avokuntoutus-
ta, joka edistää työssä jaksamista ennaltaehkäisevästi.

Perinteinen henkilöstöjuhla – jo 16. Elojuhlat – järjes-
tettiin Viikinsaaressa elokuun lopussa. Tilaisuudessa pal-
kittiin 20, 30 ja 40 vuotta Sähkölaitoksella työskennelleet. 
Vuoden Sähkisläisiksi valittiin Tampereen Kaukolämmön 
sisäiset auditoijat Juho Anttila, Pasi Muurinen, Ville Mä-
kinen ja Kirsi Raippalinna.

Läheltä piti -tilanteisiin enemmän huomiota
Jatkuvan parantamisen toiminnassa tehtiin 30 JP-ehdo-
tusta ja 35 aloitetta. Eniten parannusehdotuksia tehtiin 
emoyhtiössä. Aloiteaktiivisuus kasvoi eniten Tampereen 
Verassa, jossa tehtiin peräti 16 aloitetta. Suurin osa kai-
kista tehdyistä aloitteista liittyi työmenetelmien ja työtur-
vallisuuden kehittämiseen. Hyvä esimerkki työmenetel-
mien kehittämisestä on Tampereen Verassa tehty kaape-
livankkureiden käytön turvallisuutta merkittävästi paran-
tanut aloite.

Monipuolista koulutusta henkilöstölle
Tampereen Sähkölaitos -yhtiöissä oli vuonna 2012 yh-
teensä 778 koulutuspäivää. Koko henkilöstö Tampereen 

Avauksia 2013
• Johtoryhmätyöskentelyä ja 

strategista viestintää kehite-
tään.

• panostus esimiesvalmiuksien 
parantamiseen jatkuu.

• Työhyvinvointitoiminnan  
kokonaisuus määritellään.

• Tilankäytön tehostamismah-
dollisuudet selvitetään.

• palkitsemisjärjestelmää  
kehitetään.
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halliTuS 
Puheenjohtaja Peter Löfberg 

Toimitusjohtaja 
Jussi Laitinen

kehityspalvelut 
Kehitysjohtaja  
Mika Pekkinen

Talouspalvelut 
Talousjohtaja  

Timo Laaksonen

riskienhallinta
Riskienhallinta- 

päällikkö  
Soile Heinonen

energiapalvelut 
Energiajohtaja  

Markku Jaakkola

Tietohallinto 
Tietohallintopäällikkö 

Johannes Lindell

Tukipalvelut 
Varatoimitusjohtaja  

Leena Parvio

Tampereen Sähkölaitos Oy:n organisaatio

TAMpereeN SäHKöLAITOS Oy
tuottaa emoyhtiönä palveluita koko konsernille: henkilöstöhallinto, tietohallinto,  
kehitys, talous, energiapalvelut, riskienhallinta, viestintä, toimisto- ja tilapalvelut.  
Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 54 henkilöä.

halliTuS
Tampereen Sähkölaitos oy

Varsinainen yhtiökokous  10.4.2012 nimesi Tampereen 
Sähkölaitos Oy:n hallitukseen seitsemän jäsentä.  ylimää-
räinen yhtiökokous pidettiin 11.12.2012. Tampereen Säh-
kölaitos Oy:n hallitus 2011–2012:

• peter Löfberg, puheenjohtaja
• Antti Juva
• Timo Lahtinen
• Helena perälä
• Kirsikka Siik
• Satu Sipilä
• Ilpo Sirniö

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa on toimitus-
johtaja Jussi Laitinen ja sihteerinä Leena parvio Tampe-
reen Sähkölaitos Oy:stä. Tampereen Sähkölaitos Oy:n 
hallitus kokoontui yhteentoista kokoukseen.

Veraa lukuunottamatta osallistui hätäensiapukoulutuk-
seen. Muita koulutuksen aiheita olivat muun muassa Win-
dows 7 -käyttöjärjestelmä, lomajärjestelmä, ostolaskutus 
ja toiminnanohjausjärjestelmä.

Vuonna 2012 konserniin rekrytoitiin 26 henkilöä ja eläk-
keelle jäi 14 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä laski 47,9:stä 
vuodesta 47,4:ään vuoteen.

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt kiinnostaa nuorisoa, 
sillä keväällä hakuun tulleisiin 56 kesätyöpaikkaaan saa-
tiin 1611 hakemusta. Lisäksi palkattiin kolme kesätyön-
tekijää konsernin osastolle vuoden 2012 asuntomessuil-
le Vuorekseen.

Erikoissuunnittelija Kari 
Saari ja henkilöstöpääl-
likkö Annika Miettinen.
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V
uosi 2012 oli Tampereen Sähkölaitos -kon-
sernin taloudellisen toiminnan kannalta hy-
vin haastava. Konsernin kannattavuus laski 
tilikauden tuloksella mitattuna edellisvuodes-
ta 89 % ja liiketuloksella mitattuna 42 %. 

Sähkön hintataso pysyi Pohjoismaisilla markkinoilla 
matalana, mikä johtui muun muassa hyvästä vesitilantees-
ta ja teollisuuden sähkönkulutuksen laskusta. Suomen 
aluehintaeron kasvu ja hintavaihteluiden lisääntyminen li-
säsivät markkinariskiä. Samaan aikaan polttoaineiden han-
kintahinnat, erityisesti pääpolttoaineemme maakaasun 
hankintahinta, jatkoivat nousuaan. Näistä syistä sähköä 
oli ajoittain kannattamatonta tuottaa. Myös yhteistuotan-
nolla tuotetut sähkön ja kaukolämmön määrät laskivat 
merkittävästi edellisvuodesta. Edellisvuotta kylmemmät 
säät lisäsivät kaukolämmön myyntiä loppuvuonna.

Investoinnit lisääntyivät
Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 314,3 miljoonaa eu-
roa, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 
2011. Liiketulos asettui 22,8 miljoonaan euroon. Inves-
tointeja toteutettiin 37,9 miljoonalla eurolla, mikä oli 1,9 
miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Mittavimmat in-
vestoinnit olivat uusi 33 MW:n pellettilämpökeskus sekä 
Palatsinraitin silta- ja patohanke (katso s. 19).

Konsernin tilikauden tulos laski 1,4 miljoonaan euroon. 
Heikkoa kannattavuuskehitystä hillitsi korkotason lasku. 
Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisen vuoden 8,1 pro-
sentista 5,0 prosenttiin.

Kannattavuuden huononeminen laski selvästi tulora-
hoitustasoa ja liiketoiminnan kassavirta ilman konserniti-
lisaamisia laski 37,8 miljoonaan euroon. Investointien ja 
osinkojen maksun jälkeen rahavarat ja konsernitilisaami-
set pienenivät 33,0 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuon-
na kasvoivat 19,5 miljoonaa euroa.

Tampereen Vera valopilkkuna
Sähköverkkotoiminnassa vuosi 2012 aloitti uuden Ener-
giamarkkinaviraston valvontajakson. Jaksolle siirtyi edel-
liseltä valvontajaksolta 0,4 miljoonan euron alituotto. Sal-
litun tuoton laskentamalli uudelle valvontajaksolle tulee 
laskemaan selvästi Tampereen Sähköverkko Oy:n tuotto-
tasoa, ja mm. tästä syystä siirtohintoja laskettiin enna-
koivasti jo vuoden loppupuolella. Tampereen Sähköverk-
ko Oy:n kannattavuus laski hieman. Yhtiön liikevaihto oli 
46,1 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 14,9 miljoonaa euroa. 

Tampereen Sähkönmyynti Oy:n liikevaihto oli 62,6 mil-
joonaa euroa, missä oli kuusi prosenttia laskua edellis-
vuodesta. Liiketulos painui 1,2 miljoonaa euroa tappiolli-

seksi. Yhtiön tuottotasoa heikensivät alhainen sähkön 
markkinahintataso, kesällä toteutettu hintojen alennus se-
kä sähkömarkkinoiden korkeat aluehintaerot.

Tampereen Energiantuotanto Oy:n kannattavuuskehi-
tys oli heikkoa ja edellisvuodesta jäätiin jälkeen erityises-
ti sähköntuotannon osalta. Vuosi oli edellisvuotta kylmem-
pi ja kaukolämpöä tuotettiin enemmän, joten yhtiön liike-
vaihto nousi hieman edellisvuotta korkeammalle tasolle, 
195,2 miljoonaan euroon. Liiketulos jäi 7,6 miljoonaan eu-
roon, missä oli pudotusta yli 10 miljoonaa euroa edellis-
vuoteen verrattuna. 

Tampereen Kaukolämmön kannattavuutta rasittivat eri-
tyisesti kaasun ja öljyn hinnannousut, minkä vuoksi hin-
toja päätettiin nostaa vuoden 2013 alusta lukien. Yhtiön 
myyntimäärät nousivat loppuvuoden kylmien säiden myö-
tä, mikä vaikutti myönteisesti kannattavuuteen. Liiketu-
los jäi kuitenkin 3,4 miljoonaan euroon.

Tampereen Veralle tilikausi oli menestyksekäs. Vuon-
na 2010 aloitetun kehitysohjelman myötä yhtiön kannat-
tavuus on saatu hyvälle tasolle. Yhtiön liikevoitto nousi 
1,3 miljoonaan euroon.

pääomarakenteita järjestellään uudelleen
Konsernissa päätettiin pääomarakenteen uudelleenjär-
jestelyistä, minkä myötä Tampereen kaupungin myöntä-
mät nykyiset lainat muutetaan kahteen erilliseen, etuoi-
keusasemaltaan erilaiseen lainaan ja keskitetään emoyh-
tiöön. Tytäryhtiöt pääomitetaan oman pääoman ehtoises-
ti, minkä tytäryhtiöt rahoittavat lyhentämällä kaikki sisäi-
set lainat ennenaikaisesti pois. Rahoitusjärjestelyt toteu-
tetaan vuoden 2013 aikana.

Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 544,3 
miljoonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 410,4 
miljoonaa euroa ja vaihtuvia vastaavia 133,8 miljoonaa 
euroa. Omaa pääomaa konsernissa on 80,3 miljoonaa 
euroa ja vierasta pääomaa 462,2 miljoonaa euroa, josta 
352,5 miljoonaa euroa Tampereen kaupungin myöntämää 
lainaa. Omavaraisuusaste nousi 14,7 prosenttiin.

Matalien sähkönhintojen ja kalliiden 
polttoaineiden vuosi

TALOUS
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T
alouskasvun hidastuminen Euroopassa ja 
epävarmuus tulevaisuudesta näkyivät selväs-
ti myös pohjoismaisilla energiamarkkinoilla, 
varsinkin vuoden toisella puoliskolla. Brutto-
kansantuote ei kasvanut Suomessa 2012.

Vesivuosi oli koko vuoden normaalia parempi. Sähkön 
markkinahinnan vuosikeskiarvo 36,64 €/MWh aleni noin 
25 prosenttia edellisvuodesta. Runsaat vesivoimantuotan-
tomäärät painoivat kysynnän vähentyessä sähkön hintaa 
alas. Heinäkuun toteutunut sähkön markkinahinta 13,67 
€/MWh oli alhaisin kuukausikeskiarvo vuoden 2001 jäl-
keen. Alhaisen markkinahinnan vuoksi perinteistä tuotan-
toa ajettiin alas. Tilanne lisäsi rajasiirtotarvetta, minkä seu-
rauksena syntyi ajoittain korkeita hintaeroja Suomen ja ve-
sivoimavaltaisen muun pohjoismaisen markkinan välille.  

Sähkön markkinahinta Suomessa oli koko vuoden Nord 
Pool Spot -systeemihinnan yläpuolella. Aluehintaeroja syn-
tyi Ruotsin ydinvoimalaitosten heikosta käyttöasteesta se-
kä useista eriaikaisista käyttökatkoista Suomen ja Ruotsin 
välisessä Fenno-Skan 1&2 -kaapeliyhteydessä. Venäjän 
tuonnissa tapahtui merkittävä muutos, kun Venäjän sisä-
markkinoilla otettiin käyttöön uudenlainen kapasiteettimak-
su. Maksu nosti Suomeen tuotavan sähkön kannattavuus-
rajaa ja leikkasi samalla 59 prosenttia edellisvuoden Venä-
jän sähkön tuonnista Nord Pool Spot -pörssialueelle. 

Kallis maakaasu ja turvepula
Suomeen tuotavan maakaasun hinta on sidottu öljyn maa-
ilmanmarkkinahintaan. Öljyn korkea hinta piti Suomeen 
tuodun maakaasun hinnan nousu-uralla. Halpa sähkö ja 
kallis polttoaine heikensivät maakaasulla tuotetun ener-
gian kannattavuutta.  Maakaasun hintakehitys vauhditti 
keskustelua kilpailukykyisempien polttoaineiden hankin-
nasta tai kaasun käytön vähentämisestä.

Uusien poraustekniikoiden myötä maakaasun hyödyn-
nettävät varantomäärät ovat kuitenkin moninkertaistuneet 
maailmanlaajuisesti. Kaasun hinnan erkaantuminen öljyn 
hinnan kehityksestä näyttää hitaalta, mutta vääjäämättö-
mältä kehityskululta.

Sähköntuonti Suomeen  
lisääntyi hyvänä vesivuonna

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0

 Sateisen kesäkauden vuoksi turvetta nostettiin Suo-
messa vähän ja toimituksia jouduttiin siirtämään seuraa-
valle lämmityskaudelle. Se lisäsi kalliimman korvaavan tuo-
tantopolttoaineen käyttöä. Samalla kun pohdittiin turpeen 
saatavuuteen liittyviä ongelmia, kotimaisessa energiapoli-
tiikassa väännettiin kättä turpeen verotuksesta ja asemas-
ta tulevaisuuden energiantuotannon polttoaineena.

päästöoikeuksien hinnat alhaalla
Taantuma vaikutti hiilidioksidipäästöjen määrään Euroopas-
sa. Kysynnän vähentyessä päästöoikeuksien hinnat lähti-
vät laskuun, mikä heikensi päästöttömien investointien kan-
nattavuutta. Komissio puuttui markkinoiden toimintaan ja 
esitti huutokaupattavien oikeuksien sivuun siirtämistä ja pa-
lauttamista järjestelmään vasta vuoden 2017 jälkeen. Ilman 
laajaa poliittista tukea asiasta ei kuitenkaan voitu päättää 
ja koska tuki puuttui, YK:n alainen Kioton pöytäkirja ei saa-
nut Euroopan ulkopuolelta uskottavaa jatkoa.  

Uusiutuvaan energiaan liittyvät tuet ja syöttötariffit ovat 
usein päällekkäisiä päästökaupan kanssa. Loppuvuotta 
sävytti keskustelu uusiutuvien energiamuotojen tukien 
mielekkyydestä. Heikosti ennustettavat takuuhinnoitellut 
tuuli- ja aurinkotuotannot vaikeuttavat tehotasapainon 
hallintaa. Nopeasti muuttuva marginaalituotanto voi aihe-
uttaa aika ajoin sähköverkkoon ylituotantotilanteen, jon-
ka seurauksena markkinahinta on negatiivinen.

Lämmitystä ja jäähdytystä
Lämmöntuotantoon käytettävien polttoaineitten energia-
sisältö- ja hiilidioksidiveroja on tarkoitus nostaa vuoden 
2013 alusta. Kallistuva lämmitysenergia herätti Suomes-
sa keskustelua eri lämmöntuotantotavoista. Myös Tam-
pereella tehtiin muutamissa kaupunkikeskustan kiinteis-
töissä kaukolämpöä korvaavia maalämpötoteutuksia. 
Tampereen Kaukolämpö vastasi kehityshaasteeseen lan-
seeraamalla energiatehokkaan jäähdytysmenetelmän, 
kaukojäähdytyksen.

eNerGIAMArKKINAT

Sähkömeklarit  
Jukka Vuori ja 
Mari Kauppinen.
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T
ampereen Sähkölaitos -konserni panostaa 
voimakkaasti ympäristövastuullisuuteen. Ti-
linpäätökseen kirjattiin peräti 40 miljoonaa 
euroa ympäristöinvestointeja ja -menoja.

Ympäristöinvestoinneista merkittävimpiä 
olivat Sarankulman pellettilämpökeskuksen rakentami-
nen, kaukolämpöverkon saneeraus, savukaasuekon ra-
kentaminen Naistenlahteen sekä kaukojäähdytysverkon 
perustaminen. Tarastenjärven hyötyvoimalaitoshanke ete-
ni suunnitelmien mukaan. Naistenlahden voimalaitoksen 
julkisivuvalaistus sammutettiin Earth Hourin ajaksi maa-
liskuussa.

Ympäristötuloja saatiin pääasiassa puusähkön tuotan-
totukena, lähes neljä miljoonaa euroa. 

Voimalaitoksilla harjoiteltiin  
onnettomuuksien varalle
Lielahden voimalaitoksella simuloitiin maaliskuussa rikki-
happovuotoa. Harjoitus toteutettiin yhteistyössä pelas-
tuslaitoksen kanssa. Hälytysprosessi toimi moitteetta ja 
osallistujien asennetta ja harjoitusmotivaatiota kehuttiin. 
Kehityskohteina esille nousivat kuulutusten kattavuus ja 
sisältö.

Naistenlahden voimalaitoksella harjoiteltiin marras-
kuussa tilannetta, jossa sähkötiloissa oli tapahtunut tuli-
palo ja henkilön loukkaantuminen. Harjoituksessa keski-
tyttiin pelastuslaitoksen hälytykseen ja opastukseen, si-

Ympäristövastuullisten  
ratkaisujen vuosi

yMpärISTö, LAATU JA TUrVALLISUUS

Onnettomuusharjoitus järjestettiin 
Lielahden voimalaitoksella.

säiseen hälytykseen sekä kokoontumispaikalle siirtymi-
seen. Pelastuslaitokselle harjoitus antoi tuntumaa voima-
laitosympäristössä ja sähkötiloissa toimimiseen. 

Turvallisuus on tapa -kampanja
Työhyvinvointipäivien teemana oli fyysisesti ja psyykkises-
ti turvallinen ja hyvä työympäristö. Samalla avattiin kam-
panja, jossa henkilöstö haastettiin tekemään turvallisuut-
ta parantavia ehdotuksia. Kansainvälisenä työturvallisuus-
päivänä konsernin Turvallisena Toimijana palkittiin Veijo 
Björk Tampereen Sähköverkon rakennuttajatiimistä.

Tapaturmatavoite jäi saavuttamatta
Sairauspoissaoloon johtaneita työtapaturmia sattui kon-
sernissa 12, kun tavoite oli enintään kuusi. Vakavin, kuo-
lemaan johtanut työtapaturma, sattui kaukolämpötyö-
maalla helmikuussa. Tapauksen johdosta kaukolämpö-
kaivantojen turvallisuuteen on kiinnitetty entistä enem-
män huomiota.

 Konsernin tapaturmataajuus oli 16,5 tapaturmaa/milj.h. 
Läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen osalta 
tavoite oli 0,5 kirjausta/hlö. Tästä tavoitteesta jäätiin 10 
prosenttia, mutta kasvua edellisvuoteen oli 12 prosenttia.

Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenenä olemme sitou-
tuneet tapaturmien ehkäisyyn. Pitkän tähtäimen tavoit-
teenamme on kaksi työtapaturmaa/milj.h vuoteen 2017 
mennessä.

Auditoijien työtä arvostettiin
Konsernin ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmä uu-
delleen arvioitiin syyskuussa. Kohteina olivat Tampereen 
Sähköverkon ja Tampereen Veran toiminnot. Sisäisesti 
auditoitiin Tampereen Sähkönmyynnin ja Tampereen Ener-
giantuotannon toiminnot. Yksi auditointitiimeistä palkit-
tiin Vuoden Sähkisläinen -arvonimellä vuotuisissa henki-
löstöjuhlissa.

Konsernin energiatehokkuussuunnitelma päivitettiin 
tammikuussa. Suunnitelmaan kirjattiin prosessien tehos-
tamista, voimalaitosten käytettävyyttä, omakäyttöenergi-
an kulutuksen ja siirtohäviöiden minimointia sekä tuotan-
non optimointia koskevia tavoitteita.

Konsernin riskienhallinta on järjestetty omistajan ja 
konsernin asettamien tavoitteiden sekä hyvän hallintota-
van vaatimusten mukaisesti. Riskienhallinnalla varmiste-
taan yhtiöiden tavoitteiden ja toimintaedellytysten toteu-
tuminen sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Ris-
keistä ja riskienhallinnasta raportoitiin emoyhtiön ja tytär-
yhtiöiden hallituksille osana toiminnan vuotuista suunnit-
telua ja seurantaa.
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Ulkoasu: Viestintätoimisto Selander & Co. Oy
Kuvat: Kimmo Torkkeli, Sami Helenius ja Tampereen Sähkölaitos

Kirjapaino: Hermes Oy, maaliskuu 2013

Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualue Opaskartta Sähkölaitokselle Tampereen ratinaan
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Tampereen Sähkölaitos oy 
Voimakatu 11, Tampere
Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen energiantuotanto oy 
Rahtimiehenkatu 7, Tampere

Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen kaukolämpö oy 
Voimakatu 17, Tampere
Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen Sähkönmyynti oy 
Voimakatu 11, Tampere
Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen Sähköverkko oy 
Voimakatu 11, Tampere
Puhelin: (03) 5653 5112

Tampereen vera oy 
Väkipyöränkatu 5, Tampere

Puhelin: (03) 5653 5113

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt
PL 175, 33101 Tampere

www.sahkolaitos.fi
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