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Tampereen Sähkölaitos tuo
ratkaisuja ilmastonmuutokseen
Tampereen Sähkölaitos on moderni energiakonserni, joka tuottaa kotimaista,
uusiutuvaa energiaa sekä kehittää aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja.
Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme
arvostama, vuonna 1888 perustettu yritys. Menestyksemme perustuu osaa
vaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa sekä vastuulliseen toimintaan
niin ympäristöä kuin ihmisiäkin kohtaan. Tuomme mittavan investointiohjel
mamme avulla älykkäitä ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Vähennämme kasvi
huonekaasupäästöjä ja luomme työpaikkoja Pirkanmaalle.
Palvelumme ulottuvat energian tuotannosta sen jakeluun ja myyntiin suoraan
asiakkaille – sähkön osalta myös pörssimyyntiin. Harjoitamme sähköverkkotoi
mintaa Tampereella sekä huolehdimme sähkö- ja valaistusverkkojen rakentami
sesta, toimivuudesta ja uudistamisesta muuallakin Suomessa. Liikevaihtomme
vuonna 2020 oli 265 miljoonaa euroa ja palveluksessamme oli 385 osaajaa.
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AVAINLUVUT

Avainluvut 2020
Tuotettua kaukolämpöä

Sähkönsiirtoasiakkaita

(2 250 GWh vuonna 2019)

(158 664 vuonna 2019)

2 035 GWh

Etusivu
Avainluvut 2020

Liikevaihto

265,1 M€

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintaympäristö ja megatrendit

82 %

Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö

Liiketulos

Henkilöstömäärä

(46,5 M€ vuonna 2019)

(382 vuonna 2019)

44,5 M€

(288,0 M€ vuonna 2019)

Tampereen Sähkölaitos -konserni

162 069

50 %

-57 %

kotimaisia
polttoaineita

uusiutuvaa
energiaa

hiilidioksidipäästöjä
vuodesta 2010

(74 % vuonna 2019)

(45 % vuonna 2019)

(-56 % vuonna 2019)

385

1 520

aurinkopaneelia
Tarasten
Aurinkopuistossa
(1 200 vuonna 2019)

Tuotanto ja jakelu
Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere
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Tampereen Sähkölaitos -konserni

Poikkeusvuosi muokkasi
työn tekemisen tapoja

Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat

K

Asiakkaat ja muut sidosryhmät

ulunut vuosi oli poikkeuksellinen koko maailmassa, kun korona
pandemia pakotti eristämään ihmisiä toisistaan. Maaliskuun alku
puolelta lähtien näin tehtiin myös Tampereen Sähkölaitoksella.
Alkoi tiivis kriisijohtoryhmätyöskentely etäyhteyksillä ja kaikki,
joiden työ sen mahdollisti, siirtyivät pikaisesti etätöihin.
Voimalaitosten käyttö ja kunnossapito, sähkön ja lämmön
jakelusta huolehtiminen sekä verkkojen rakentaminen ja kunnos
sapito jatkoivat työkohteissaan, mutta muuttunein järjestelyin. Työtä hajautettiin
eri toimipisteisiin, esimerkiksi kaikki valvomot kahdennettiin. Muuttuvat ohjeis
tukset vaikuttivat moniin työnkuviin ja siivousta tehostettiin.
Kriisijohtoryhmämme kokoontui vuonna 2020 peräti 40 kertaa, mikä kertoo
osaltaan sen, kuinka paljon asioita konsernissa jouduttiin peilaamaan maail
man terveystilanteeseen ja mitä kaikkea ottamaan huomioon ja ohjeistamaan.
Koronapandemian vuoksi pohdimme työn tekemisen tapoja enemmän kuin 10
viime vuoden aikana yhteensä.
Viime vuoden onnistumisen tärkein tekijä onkin ilman muuta henkilös
tömme. Siirtyessämme nopeasti poikkeusoloihin emme pudonneet tyhjän
päälle, vaan toimintaprosessien ja rautaisen osaamisen varaan. Niitä on kehi
tetty määrätietoisesti ja muuttuneissakin olosuhteissa ne kannattelivat työ
tämme selkärangan tavoin.
Sähkölaitoksen, kuten terveydenhuollonkin, on toimittava myös kriisitilan
teessa, olipa kriisi minkälainen tahansa. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.
Olemme oppineet, että asiantuntemus ei vaadi avokonttoria, eikä kypärää tar
vitse hakea tukikohdasta joka aamu erikseen päähän. Olemme sopeutuneet
hyvin ja se onkin tärkeä osa kulttuuriamme, sillä toimialallamme tulee varmasti
muitakin isoja asioita, jotka vaativat sopeutumista.

Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera
Tammervoima
Hallinto

Naistenlahti 3 valmistuu loppuvuonna 2022
Koronakriisin aikana emme ole unohtaneet ilmastotavoitteitamme. Tavoittee
namme on, että vuonna 2030 tuotantomme on 90-prosenttisesti uusiutuvaa.
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"Tulevaisuudessa käytämme bio- ja kiertotalouden
polttoaineita. Kaikki kierrätykseen kelpaamaton jäte
hyödynnetään energiaksi paikallisesti. Tämä on asia,
minkä vain Sähkölaitos voi Pirkanmaalla tehdä."
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Otimme suuria askeleita tätä kohden myös vuonna 2020.
Naistenlahden uuden bio- ja kierrätyspolttolaitoksen perus
kivi muurattiin ja projektiorganisaatio teki tärkeät hankinta
päätökset. Kattilatoimittajaksi valikoitui tamperelainen Val
met, joka oli meille mieluinen yllätys.
Olemme riskien hallitsemiseksi vetäneet yhdessä toi
mittajien kanssa komponenttien tuotantoa Suomeen ja
näin meille on valmistumassa laitos, jonka kotimaisuus
aste on suurin vuosikymmeniin verrattuna vastaaviin laitok
siin. Tämä on hieno asia Suomelle, Pirkanmaalle ja Sähkö
laitokselle, koska haluamme investoinneillamme työllistää
suomalaisia.
Laitos tulee käyttämään kotimaista polttoainetta, kuten
metsätähdettä, metsäteollisuuden sivuvirtoja ja kierrätys
puuta. Käytämme siirtymäaikana turvetta apupolttoaineena,
kunnes turvetta korvaavien polttoaineiden hankintaketjut
on saatu rakennettua ja ovat luotettavia. Laitokseen tulee
uutena teknologiana savukaasun lisäpesuri, joka puhdistaa
savukaasuja ja ottaa viimeisenkin käytettävissä olevan ener
gian lämpöpumppujen avulla talteen. Laitoksen hyötysuhde
tulee olemaan täten huippuluokkaa.

Vastuullista ja kilpailukykyistä
Tulevaisuuden energiantuotantomme tulee olemaan vas
tuullista ja kilpailukykyistä, käytämme bio- ja kiertotalou
den polttoaineita. Kaikki kierrätykseen kelpaamaton jäte
hyödynnetään energiaksi paikallisesti. Tämä on yhdyskun
tamme kannalta vastuullinen tehtävämme. Tämä on asia,
minkä vain Sähkölaitos voi Pirkanmaalla tehdä.
Sähkön- ja lämmöntuotannon eriytyessä oma paikalli
nen sähköntuotantomme on vähentynyt ja vähenee edel
leen. Sähkön tuonti naapurimaista, ydinvoima ja tuulivoima
ovat korvanneet tuotantoamme. Tämän vuoksi ja toimi
tusvarmuuden lisäämiseksi olemme rakentaneet uuden
kantaverkkoyhteyden omaan jakeluverkkoomme. Tampere–
Kangasala -yhteyden saneerauksen ja vahvistuksen ansiosta
saamme sähköä kantaverkosta tilanteessa kuin tilanteessa,
vaikka emme tuottaisi paikallisesti sähköä ollenkaan.

Korona toi epävarmuutta myös markkinoihin. Alku
vuonna sähkön hinta romahti, kun saatavilla oli paljon vesi
voimaa, eikä kunnon talvea tullut ollenkaan. Öljyn hinta kävi
alhaalla, päästöoikeuden hinta notkahti. Brexit toi lisää epä
varmuutta. Voi sanoa, että ohjaamossa mittarit pyörivät ja oli
vaikea ennakoida, mihin olimme menossa. Näitä tilanteita
varten olemme jatkuvasti suojautuneet ja näkymän selkiy
dyttyä olimme jo valmiiksi menossa oikeaan suuntaan.

Taloudellinen tulos edellisvuosien tasolla
Taloudellinen tuloksemme on edellisten vuosien tasolla.
Lämmön myynti talven puutteen vuoksi alensi liikevaih
toamme, mutta toisaalta kalliita polttoaineita ei tarvinnut
hankkia niin paljon kuin oli oletettu. Lämpimästä talvesta
suurin hyötyjä oli tietenkin asiakas.
Etätöiden tekeminen näkyi Tampereelle hienoisena säh
könsiirtomäärän nousuna, mikä näkyy sääkorjatuissa tilas
toissa. Muuten sähkönsiirrossa tai sähkömarkkinoilla ei ollut
tavallisuudesta poikkeavaa. Markkinoilla kilpailu kiristyy, ja
siihen olemme varautuneet.
Kaukolämpö- ja sähköliittymiä on rakennettu poikkeuk
sellisen paljon, mikä kertoo kaupunkiseudun kasvavan. Laa
jennamme kaukolämpöverkkoamme Kangasalan suuntaan
(Ojala-Lamminrahka) ja solmimme sopimuksen lämmön
toimittamiseksi Kangasalan Lämmön verkkoon. Ratikan
mahdollistamiseksi olemme tehneet mittavia jakeluverkko
jemme muutos- ja uudistustöitä. On hienoa olla osa kehit
tyvää Tamperetta!
Haluan kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppanei
tamme sekä muita sidosryhmiämme, mutta erityisesti
ja erikseen henkilöstöämme siitä, että saimme aikaan
tulosta ja että valoa ja lämpöä riitti haastavasta vuodesta
huolimatta!

Jussi Laitinen
toimitusjohtaja
Tampereen Sähkölaitos Oy
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI

Energiakonserni, joka arvostaa jatkuvuutta
Vuonna 1888 perustetun Tampereen Sähkölaitos -konsernin
muodostavat emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy ja sen
sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Tampereen Sähköverkko Oy ja Tampereen Vera Oy. Lisäksi konserni omistaa

Etusivu

51 prosenttia Tammervoima Oy:stä. Toiminnan jatkuvuutta ja
kehittymistä arvostavan Tampereen Sähkölaitos Oy:n omistaa Tampereen kaupunki.

Avainluvut 2020

TAMPEREEN KAUPUNKI

Toimitusjohtajan katsaus

omistaa Tampereen Sähkölaitos Oy:n.

Tampereen Sähkölaitos
-konserni 1/2

Tampereen Sähkölaitos Oy

Toimintaympäristö ja megatrendit

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

Energiamarkkinat

– toimii konsernin emoyhtiönä.

Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen

Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Vera Oy

Tammervoima Oy

vastaa sähkön
jakeluverkon suunnittelusta,
rakennuttamisesta,
kunnossapidosta ja käytöstä
Tampereen alueella.

toteuttaa sähköverkko-,
ulkovalaistus- ja liikenne
ratkaisuja julkisyhteisöille ja
yksityisasiakkaille kaikkialla
Suomessa.

tuottaa osakkailleen
jätteiden energia
hyödyntämispalvelua.

Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera

1%

Tammervoima

1%
8%

Osuus %

18 %

265 milj. e 47 %

Hallinto

Kuva: Skyfox / Tampereen kaupunki

25 %

6

Liikevaihdon jakautuminen toiminta-alueittain
■
■
■
■
■
■

Kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti.................................47
Sähkön myynti ...........................................................................25
Sähkön siirto ...............................................................................18
Maakaasun myynti ......................................................................1
Maakaasun siirto .........................................................................1
Muu liikevaihto ............................................................................8
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Liikevaihto laski edelliseen vuoteen
verrattuna 22,9 miljoonaa euroa eli
8,0 prosenttia. Liikevaihdon lasku
johtui valtaosin lämpimästä sää
tilasta, joka pienensi lämmön ja
sähkön myyntimääriä. Myös matala
markkinahinta painoi liikevaihtoa.

Konserni saavutti euromääräisen
liiketulostavoitteensa liikevaihdon
laskusta huolimatta. Hyvää
kannattavuutta ylläpitivät muun
muassa energiakäänneinvestoinnit
biolaitoksiin, laitosten hyvä
käytettävyys sekä tuotannon
optimointi.

Konsernin ylivoimaisesti merkit
tävin investointihanke on leasing
järjestelyllä toteutettava Naisten
lahti 3 -voimalaitosyksikkö. Sen
kokonaiskustannusarvio optioi
neen on noin 160 miljoonaa
euroa. Laitoksen rakentaminen
alkoi vuonna 2020.

Konsernin
omavaraisuusaste

Konsernin sijoitetun
pääoman tuotto

Verojalanjälki 2020

%

%

Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
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10

5

0
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0,2 %
5,9 %

15

Tuotanto ja jakelu

Henkilöstö

(suluissa vuoden 2019 osuudet)

0

11,0 %

9,6

10,0

9,6

96,1 milj. e

45,8 %

(98,2 milj. e)

2018

2019

2020

37,2 %

Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera
Tammervoima
Hallinto

Osuus, milj. e

■ Valmisteverot
(mm. sähkövero).................... 44,0 (47,3)
■ Arvonlisävero..................... 35,7 (34,3)
■ Työnantajamaksut ja palkkojen
ennakonpidätykset.................. 10,5 (10,2)
■ Yhteisövero ............................ 5,6 (6,1)
■ Muut.........................................0,2 (0,2)

Konsernin verojalanjälki kuvaa Tampereen
Sähkölaitos -konsernin toiminnasta
yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja
veronluonteisia maksuja. Välittömien ja
välillisten verojen lisäksi verojalanjäljessä
on avattu henkilöstöön liittyvät veron
luonteiset maksut ja työntekijöiden
palkoista tehdyt ennakonpidätykset.
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Kehitymme
tulevaisuuden kanssa
yhteensopivasti
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Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Tampereen Sähkölaitos vastaa paikallisiin,
alueellisiin ja globaaleihin haasteisiin
pitkäjänteisellä, hyvin johdetulla työllä ja
edistyksellisillä, vastuullisilla energiaratkaisuilla.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ & MEGATRENDIT

Vaikuttavat
megatrendit

Toimintaympäristön
muutokset

Ilmastonmuutos

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

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

s. 18–19

Asiakkaan
aseman
vahvistuminen

Kuluttajan mahdollisuudet vaikuttaa
toiminnallaan ja valinnoillaan kasvavat. Uusia palvelutarpeita nousee, ja
pientuotanto kasvaa.

Toimimme mukana kaukolämmön pientuotannon piloteissa. Tarjoamme asiak
kaillemme mahdollisuuden vuokrata
aurinkopaneeleita sekä myydä energiaa
Sähkölaitokselle. Keväällä 2021 alamme
myydä yrityksille aurinkovoimaloita
investointina tai palveluna avaimet
käteen -periaatteella.

s. 16–17,
23

Sähköenergian
kysynnän kasvu

Sähkönkulutus kasvaa Tampereen
seudun voimakkaan asuin- ja liikerakentamisen kasvun sekä muun
muassa sähköautojen yleistymisen
myötä. Esimerkiksi kysyntäjousto ja
erilaiset akkuteknologiat mahdollistavat sähkön tarjoamisen palveluna.

Tampere–Kangasala-voimajohdon uusiminen turvaa Tampereen sähkönsaannin riittävyyden kymmeniksi vuosiksi
eteenpäin. Olemme kehittäneet ja tuoneet markkinoille uudenlaisen, älykkään
autojen lämmitys- ja latauspalvelun.

s. 23 ja 30

Vastuullisuus

Lisääntynyt ilmastotietoisuus ja
kansainväliset ympäristösopimukset
korostavat läpinäkyvyyttä
ja vastuullisuutta kaikkien
organisaatioiden toiminnassa.

Teemme systemaattisesti johdettua
työtä ympäristö-, laatu-, työterveys- ja
työturvallisuusjärjestelmiemme mukaisesti. Konsernin johtamisjärjestelmää
ja prosesseja kehitetään Lean-viite
kehykseen perustuen jatkuvan parantamisen periaatteella. Luotettavuus ja
toimintavarmuus ovat toimintamme
peruskiviä.

s. 25

Luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen

Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja
monipuolisia luonnonympäristöjä,
joissa elää runsas kasvi- ja eläin
lajien kirjo. Ihmisen aiheuttama
luonnon monimuotoisuuden
massiivinen köyhtyminen on
ajanut monet lajit ahdinkoon.

Lisäämme lintupalloja keskijännite
ilmajohtoihin lintujen turvallisuuden
varmistamiseksi, osallistumme vesiensuojeluun vuosittaisilla kalanistutuksilla
ja edistämme uhanalaisten lajien elin
olosuhteiden säilymistä elinkelpoisina.

s. 22

Digitalisaatio

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

Tuemme uusien teknologioiden kehittämistä ja hyödynnämme niitä toiminnassamme.

s. 15, 17

Globalisaatio

Energia-ala kansainvälistyy.
Maailmantalouden yleinen kehitys
vaikuttaa energiatoimialaan muun
muassa rahamarkkinoiden, poltto
aineiden hintakehityksen ja sähkön
kysynnän kautta.

Olemme aktiivinen toimija
vapautuvilla ja monipuolistuvilla
energiamarkkinoilla. Öljyn rooli
hinnoittelureferenssinä pienenee ja
markkinoiden keskeisiä ajureita ovat
päästöoikeudet ja siirtokapasiteetin
riittävyys.

s.10–11

Toimitusjohtajan katsaus

Ratkaisumme

Aiheesta
lisää
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ENERGIAMARKKINAT

Vahvistunut vesitilanne
painoi sähkön hintaa
Tukkusähkön keskihinta laski
Suomessa historiallisen alas.
Kehitystä vauhditti pohjoismaisen
vesitilanteen tuntuva vahvistuminen.

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus

maiden välistä hintaeroa ja Baltian sekä Puolan kysyntä yllä
pitivät vientiä Suomesta kalliimmille alueille.

Sähkömarkkinoiden hinta
2019

2018

28,02

44,04

46,80

Systeemihinta

10,93

38,94

43,99

Vuosimuutos

-36 %

-6 %

+41 %

2020

€/MWh

Tampereen Sähkölaitos -konserni

Sähkön markkinahinta Pohjoismaissa laski historiallisen
alhaiselle tasolle ja oli 10,93 €/MWh. Suomessa tukkusäh
kön vuosikeskihinta 28,02 €/MWh oli alimmillaan 16 vuo
teen. Hinta halpeni edellisvuoteen verrattuna 36 prosenttia.
Koronavirus vaikutti kysyntään Pohjoismaissa vain hetkel
lisesti. Todellinen hinta-ajuri oli vesitaseen nopea paranemi
nen. Vuoden alusta alkaen pohjoismainen vesitilanne vahvis
tui voimakkaasti, noin 30 TWh, ja pysyi ylijäämäisenä koko
vuoden. Pohjoismaiden hinnat olivat poikkeuksellisen alhai
sia maaliskuusta lähtien.
Vaikka Suomen hinta vaikutti meillä edulliselta edellisvuo
teen verrattuna, Pohjoismainen systeemihinta oli edelleen
selvästi matalampi. Hintaeroa kertyi 17,09 €/MWh. Siirtoka
pasiteetti ei riittänyt tasaamaan Suomen ja muiden Pohjois
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Prosessijohtaminen
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Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere
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Suomen aluehinta
*

Systeemihinta on keinotekoinen hinta, joka kertoo
Pohjoismaiden kaiken sähkön kysynnän ja tarjonnan
tasapainotilanteen kuin siirtoyhteyksiä ei olisi lainkaan.
Käytännössä siirtoyhteyksien rajallisuus kuitenkin muodostaa
alueellisia hintaeroja. Suomen sähkön hinta muodostuu
systeemihinnasta ja aluehintaerotuotteesta.
*
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ENERGIAMARKKINAT

Vapautuneet maakaasumarkkinat
aktivoivat kilpailua

Päästöoikeuksien hinnat
vaihtelivat voimakkaasti

Maakaasumarkkina aukesi Suomessa kilpailulle vuoden
2020 alussa. Ensimmäinen vuosi sujui toiminnallisesti
hyvin. Kaasunmyyjien markkinaosuuksia jaettiin uudelleen
ja kilpailu tukkusopimuksissa oli kovaa.
Öljy- ja kivihiili-indeksoidun kaasun rinnalle tuli euroop
palaisiin maakaasun kaupankäyntipisteisiin linkitettyjä
sopimuksia. Markkinan ongelmaksi muodostuivat uuden
BalticConnector-siirtoyhteyden kapasiteettiongelmat. Alku
peräiseen suunnitelmaan nähden rajoitettu kapasiteetti
aiheutti siirroissa ruuhkaa, ja osa edullisesta kaasusta ei
päässyt Suomeen. Markkinoilla tappioita kärsivät ostajat
tai myyjät sopimusrakenteista riippuen.
Eurooppalaisen maakaasun osalta hintataso muodostui
vuoden aikana edulliseksi korkeiden varastotasojen ja alku
vuoden matalan kysynnän vuoksi. Viitehinta nousi ensim
mäisen vuosineljänneksen 12 €/MWh tasolta loppuvuo
den 16 €/MWh tasolle varastotasojen normalisoituessa ja
Aasian LNG-kysynnän vähentäessä Eurooppaan tuotavia
kuormia.

Päästöoikeuksien hintojen vaihteluväli oli vuonna 2020
lavea. Koronakriisin alkaessa päästöjen markkinahinta laski
nopeasti lähelle 15 €/tCO2, kun pääomat hakivat turval
lisempia omaisuuslajeja ja kattoivat käteisen rahan tar
vetta. Erityisesti lentoyhtiöt olivat myyntilaidalla. Kesään
mennessä hintataso oli palautunut lähtöpisteeseensä.
Vuoden aikana keskustelu EU:n päästötavoitteiden
kirist ämisestä oli tiivistä. Kuitenkin fyysisellä markkinalla
kysyntä painui jälleen alemmaksi, kun Keski-Euroopan teol
lisuustuotannon koronasulut vähensivät taloudellista toime
liaisuutta ja sähköntuotanto vaihtoi polttoaineitaan hiilestä
vähäpäästöisemmäksi ja edulliseksi kaasuksi. Poliittisen lin
jan selkeytyessä päästöoikeudet löysivät enenevässä mää
rin myös spekulatiivisten sijoittajien salkkuihin ja vuosi päät
tyi EU:n 2030 päästövähennystavoitteen kiristyksen myötä
selvään nousuun 32 €/tCO2.
Vuonna 2021 sähkön hintatason odotetaan nousevan
selvästi. Suomen hinta säilyy systeemihinnan yläpuolella.
Tosin hintaero kaventunee edellisestä vuodesta, jos sys
teemihinta toteutuu korkeammalla tasolla. Euroopassa
markkinahintaa ohjaa kaasulauhde. Parantuvien Euroopan
siirtoyhteyksien myötä kaasun ja päästöoikeuden hintamuu
tokset näkyvät normaalivesivuosina myös suomalaisen säh
kön hinnassa.
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Maineeltaan
energiayhtiöiden
kärkeä
Tampereen Sähkölaitos on noussut
maineeltaan maamme energiayhtiöiden
parhaimmistoon. Tutkimustulosten
mukaan ihmiset arvostavat erityisesti
Sähkölaitoksen vastuullista toimintaa
ja hyviä työpaikkoja.

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Etti Saariniemi oli kesätöissä suunnittelijaharjoittelijana
Tampereen Sähköverkolla.

Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat

Mainearvosanojen kehitys
Sähkölaitos on tutkinut ja arvioinut mainettaan T-Media-
tutkimusyhtiön Luottamus&Maine-tutkimuksen avulla
vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2020 Sähkölaitoksen mai
nearvosanat olivat koko tutkimusjakson korkeimmat ja
yhtiö nousi ykköseksi energia-alan vertailuryhmässään.
T-Median tutkimuksessa yrityksen maine koostuu
kahdeksasta ulottuvuudesta: vastuullisuus, vuorovaiku
tus, tuotteet ja palvelut, työpaikka, innovaatiot, johto,
talous ja hallinto. Sähkölaitokselle tärkeimmät ulottu
vuudet ovat vastuullisuus, työpaikka, vuorovaikutus sekä
tuotteet ja palvelut. Tutkimus mittaa suuren yleisön käsi
tystä ja mielikuvaa Sähkölaitoksesta selkeillä lukuarvoilla:
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3,55

Tammervoima

Vastuullisuus

3,60

3,53

3,50

3,49

3,41
3,32
3,15

3,00

3,21

3,18

3,54

3,54
3,48

3,39

3,35

3,29

3,02

3,01
2,69

2,50

2016

yli 4,00 = erinomainen
3,50 – 3,99 = hyvä
3,00 – 3,49 = kohtainen
alle 3,00 = heikko tai erittäin heikko.

Tampereen Vera
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Energiakumppaniksi elämyskeskukseen

Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat

Tampereen Sähkölaitos toimittaa Tampereen maa
merkiksi ja kansainväliseksi elämyskeskukseksi
nousevalle UROS LIVE -areenalle sähkön, lämmi
tyksen ja jäähdytyksen sekä niihin liittyvät palvelut.
Kaikki nämä tuotetaan paikallisesti ja uusiutuvasti.
Vastuullinen, kokonaisvaltainen energiakumppa
nuus solmittiin loppuvuodesta 2020.
– Suunnittelemme yhdessä areenan organisaa
tion kanssa myös aurinkopaneelikenttää areenan
katolle tuottamaan sähköä. Katon kupolimuoto on
vaativa ja tekee siitä todella kiinnostavan pilotti
kohteen, Tampereen Sähkölaitoksen toimitus
johtaja Jussi Laitinen kertoo.
Tampereen Sähkölaitos vastaa uuden jätti
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areenan kiinteistöhaasteisiin energiatehok
kailla lämmitys- ja jäähdytysratkaisuillaan. Vaikka
kyseessä on uuden, suuren kiinteistömassan
rakentaminen aivan ydinkeskustan alueelle,
Sähkölaitos pystyy tarjoamaan riittävästi energiaa
ja tehoa. Areena vastaa kiinteistömassaltaan noin
1 200 omakotitaloa.
UROS LIVE -areena valmistuu vuoden 2021
lopussa. Kokonaisuus on Euroopan ensimmäinen
uuden sukupolven elämyskeskus, joka on sijoi
tettu aivan kaupungin ydinkeskustaan päärautatie
aseman yhteyteen. Areenalle mahtuu jopa 15 000
hengen konserttiyleisö sekä yli 13 000 jääkiekkoottelun katsojaa.

Tampereen Vera
Tammervoima

Kuva: SRV / Aihio Arkkitehdit Oy
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Ojala-Lamminrahka lämpiää
tamperelaisella kaukolämmöllä
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Tulevilla Lamminrahkan ja Ojalan alueen asukkailla on erin
omainen tilaisuus valita talon lämmitysmuodoksi uusiutuva
kaukolämpö. Tampereen Sähkölaitos pystyy tarjoamaan
sen koko uudelle asuinalueelle. Tämän mahdollistaa Sähkö
laitoksen ja Kangasalan Lämmön solmima toimitussopi
mus, jonka mukaan toimitamme tukkulämmön Vatialaan
Kangasalan Lämmön kaukolämpöverkkoon. Verkkoon toi
mittamamme kaukolämpö tuotetaan uusiutuvilla energia
lähteillä.
– Sähkölaitoksen laaja tuotantoinfra pääsee oikeuk
siinsa, kun voimme hyödyntää esimerkiksi Tammervoiman
hyötyvoimalaitosta, hakeratkaisuja ja muita laajaan energia

palettiin kuuluvia tuotantoja, Tampereen Sähkölaitoksen
yritysasiakkuuksien päällikkö Pekka Leinonen kuvailee
yhteisponnistuksen etuja.
Runkolinja rakennetaan Mossin puistokadun lisäksi Tai
tajankadun yritysalueelle. Muun muassa Lamminrahkan
koulukeskus ja Ojalan pienten lasten yksikkö lämpiävät
kokonaisuudessaan kaukolämmöllä. Verkkoa laajennetaan
kortteleiden rakentumisen tahdissa myös muualle Lam
minrahkaan. Sähkölaitos rakentaa kaukolämpöputken Aito
lahdentieltä aina Vatialaan asti Ojala-Lamminrahkan ja
Lemetyn alueen katujen rakentamisen yhteydessä, vuosina
2020–2023.

Tampereen Vera

Näiden
paikka ei ole
Tammerkoskessa!

Tammervoima
Hallinto

Sähkölaitos kantaa vastuunsa ympäristöstä paitsi
isoilla ilmastohankkeilla, myös pienemmillä, esimerkiksi Tammerkosken kokoisilla teoilla. Pysäytimme lokakuussa vedenjuoksutuksen Tammerkoskessa siivoustalkoiden ajaksi. Tamperelaiset
sukellusseurat järjestivät Ratinan suvannon siivoustalkoot ja sukelsivat kosken pohjasta hylättyjä
polkupyöriä, autonrenkaita, liikennemerkkejä ja
paljon muuta luontoon kuulumatonta.
Meille Tammerkoski on perinteikäs ja tärkeä.
Se on tuottanut sähköä jo 130 vuoden ajan.*
Asiakkaillamme on mahdollisuus ostaa puhdasta Tammerkoskesta tuotettua vesivoimasähköä
Lähisähkö Tammerkoski -sähkösopimuksella.

*Julkaisemme vuonna 2021 Tammerkoskesta tuoreen ja asiantuntevan historiikin.
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Kyytiläiset nousivat katoille

Avainluvut 2020

Tampereen Raitiotien rakentamisen ensimmäinen vaihe eteni vuoden 2020 aikana
raitiovaunun koeajoihin asti. Tampereen Vera
toimii hankkeessa valaistuksen ja liikenne
valoasennusten toteuttajana. Veralaiset
asensivat liikennöintinsä
2021 aloittavaa ratikkaa odottamaan
myös väliaikaisen
Kyytiläiset-valo
Puistokonsertti
taideteoksen.
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Asiakkaat ja muut
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Lämpöratkaisukin
rauhoittaa – kunhan
se on älykäs
Tampereen Sähkölaitoksen Lähilämpö Lokoisa
-palvelun avulla kiinteistön on mahdollista saadaan uusi älykäs lämmönjakokeskus vaivattomasti, kokonaispalveluna. Palvelukokonaisuus
ei vaadi asiakkaalta investointeja, vaan kaikki
sopimuskauden aikana tarvittavat laitteistohuollot ja korjaukset sisältyvät kiinteään kuukausimaksuun. Palvelu on saanut hyvän vastaanoton.
Perinteisesti kaukolämmön jakokeskusten
kunnossapitovastuu on ollut taloyhtiöllä. Huolto
ja ylläpito ovat joskus osoittautuneet haasteelliseksi. Kehittämämme kokonaispalvelu onkin
koettu taloyhtiöissä tervetulleeksi ratkaisuksi.

Kesällä 2020 ei päästy nauttimaan
Puistokonsertista perinteikkäästi
Sorsapuistossa. Konsertti siirtyi Tampere-
talon Isoon saliin, ja se nähtiin suorana
Yle Areenassa. Tampereen Sähkölaitos
on mukana mahdollistamassa Tampere
Filharmonian ja Tampere-talon
ilmaista puistokonserttia myös
elokuussa 2021.

Kuva: iStockphoto

Ympäristö

Henkilöstö

ASIAKKAAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT

Kaukolämmöllä lämmitetään
kiinteistöjen lisäksi myös niissä
käytettävä lämmin käyttövesi.
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Varmuus ja huolettomuus ratkaisevat
taloyhtiöiden lämmitysmuodon
Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut
sidosryhmät 5/6
Ympäristö

Kaukolämmön myynti uudiskohteisiin
vuonna 2020 oli Tampereella vilkasta
ja sujuvaa. Syitä selvään nousuun on
haettu mm. koronavuoden esiin nosta
mista keskeisistä arvoista: paikallisuus
ja luotettavuus ohittivat kokeilunhalun.
Asiakkaat turvaavat luotettavaan tek
niikkaan ja toimitusvarmuuteen. Myös
uusiin kaukolämpöpohjaisiin hybridirat
kaisuihin oli kiinnostusta.

Kaukolämmön uudet tuulet
Tampereen Sähkölaitos on sitoutunut
Tampereen kaupungin hiilineutraalius
tavoitteeseen, joka tarkoittaa, että
Sähkölaitos investoi asiakkaidensa
puolesta yhä ilmastoystävällisempään
tekniikkaan. Kaukolämpö edustaa
joustavaa teknologiaa ja sen vuoksi

pystymme esimerkiksi etsimään pai
kallisten toimijoiden hukkalämpöjä,
joita tullaan hyödyntämään kaukoläm
mön tuotannossa. Tulevaisuudessa
lämpöä on mahdollista saada myös
lämpöakuista sekä maan alta geoter
misten kaivojen avulla. Geolämmön
tutkimushanketta on valmisteltu Tam
pereella pitkään.
Lämpöakkujen avulla on tulevai
suudessa mahdollista varastoida
kaukolämpöä käytettäväksi toisena,
parempana ajankohtana. Varausta
purettaessa lämpö voidaan hyödyntää
sellaisenaan kaukolämpönä. Lämpö
varasto tuo joustoa energiajärjestel
mään, sillä lataamisen ja purkamisen
kautta se tasaa vaihtelevaa lämmön
kulutusta.

Monen tuotantotekijän paletti tuo
asiakkaille lisää turvaa ja varmuutta.
Kaukolämpötalossa ei isännöitsi
jän tarvitse huolehtia tuotantomuo
doista. Tampereen Sähkölaitos pitää
huolen, että kaukolämpö on ikuista
ja ympäristöystävällistä, vain sen tuo
tantomuodot vaihtelevat. Tampereella,
Ylöjärvellä ja Pirkkalassa noin 250 000
ihmisen kodit lämpiävät kaukoläm
möllä. Se on myös teollisuuskiinteis
töjen ja toimitilojen pääasiallinen
lämmönlähde. Kaukolämpöpalvelun
toimitusvarmuus on 99,98 prosenttia.

Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen

Lämmönvaihdin uusimisiässä?

Henkilöstö

Tampereella on runsaasti taloyhtiöitä, joissa on lämmönvaihtimen uusi
minen edessä. Kaukolämpövaihtimen keskimääräinen käyttöikä on 15–20
vuotta. Sähkölaitokselta on saatavilla kattava sertifioitujen asennus
yritysten verkosto, yhtiökohtaisia laskelmia ja muita hallituksen ja yhtiö
kokousten päätöksentekoon tarvittavia tietoja. Sähkölaitoksen edusta
jan voi myös kutsua paikan päälle tutustumaan taloyhtiön tilanteeseen.

Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera
Tammervoima
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Jarkko Kytömäki,
Nokian datakeskus

Kaukolämpöverkkomme
on avoin puhtaan
lämmön tuottajille
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Ylijäämälämmön voi hyödyntää
avoimessa kaukolämpöverkossa
Yrityksen prosesseissa tai kiinteistön
perustoiminnoissa syntyy usein yli
määräistä lämpöä, jota ei kannata tuh
lata. Ylijäämälämpöä hyödyntämällä
edistetään energian tehokasta ja vas
tuullista käyttöä ja lisätään samalla
päästötöntä lämmöntuotantoa. Tämän
mahdollistaa avoin kaukolämpöverkko
siellä, missä se on käytettävissä tai jär
kevästi liitettävissä.
Tampereen Sähkölaitoksen avoin
kaukolämpöverkko mahdollistaa
uusiutuvan lämpöenergian toimittami
sen Sähkölaitoksen kaukolämpöverk
koon. Uudella OmaLämpö -tuotteella
pyrimme edistämään ja helpottamaan

asiakkaiden ryhtymistä kaukolämmön
pientuottajiksi. Lämmön pientuottaja
saa myymästään energiasta kilpailu
kykyisen hinnan. Kaksisuuntaisessa
kaukolämpökaupassa kaukolämpöyh
tiö myy kaukolämpöä asiakkailleen
ja vastavuoroisesti ostaa ylijäämä
lämpöä asiakkailtaan tai kolmansilta
osapuolilta.
Asiakkaiden ylijäämälämpö on
energialähde, jonka hyödyntäminen
on vasta alkusuoralla potentiaaliin ver
rattuna. Ylijäämätuotannon talteenotto
kaukolämpöverkkoon tulee olemaan
yksi merkittävistä päästöttömän kau
kolämmön lähteistä.

Kaukolämpöverkko on nerokas jär
jestelmä, joka on mahdollistanut eri
energiatuotantomuotojen kehittymi
sen vuosikymmenten saatossa. Uusia,
energiatehokkaita ja päästöttömiä tuo
tantolähteitä on voitu ottaa käyttöön
ilman jakelujärjestelmän muutoksia.
Asiakkaat ovat saaneet kaiken tämän
kehityksen käyttöönsä ilman omia
investointeja, eikä muutoksia asiakas
laitteisiin ole tarvittu. Yhteisöllisenä
järjestelmänä kaukolämpöverkosto
mahdollistaa myös jakamistalouden,
jossa kaukolämpöasiakkaat voivat
siirtää ylijäämäenergiansa muiden
käytettäväksi. Keskitetystä energian
tuotannosta ollaan siirtymässä kohti
hajautettua tuotantoa.
Jos kiinteistössä tai yrityksen tuo
tantoprosesseissa syntyy hukka
lämpöä, se voi ryhtyä OmaLämpö-
tuottajaksi ja myydä hukkalämmön
Sähkölaitokselle. Samalla, kun me
tehostamme puhtaan lämmön tuo
tantoamme, OmaLämpö-tuottaja saa
myydystä energiasta tuloja ja ennen
kaikkea edistää ilmaston kannalta
positiivista energiataloutta. Oma
Lämpö-sopimuksen tekeminen kans
samme ei edellytä Tampereen Sähkö
laitoksen kaukolämpöasiakkuutta,
mutta yrityksen tai kiinteistön tulee
olla Sähkölaitoksen kaukolämpö
verkon piirissä. Ostamamme läm
mön tulee olla joko uusiutuvilla ener
gianlähteillä tuotettua tai kiinteistön
ylijäämälämpöä.
Parhaiten lämmöntuotantoon sopi
vat sellaiset kohteet, joiden tuottama
lämpö on riittävän kuumaa kaukoläm
pöverkolle. Tällaisia ovat esimerkiksi
teollisuuslaitokset, datasalit, sairaalat
ja kauppakeskukset. Tarvittaessa riit
tävän lämpötilan saavuttamiseksi voi
daan käyttää lämpöpumppuja.
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YMPÄRISTÖ

Hiilidioksidipäästöt
pienenevät 95 prosenttia
Ympäristön kunnioittaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö
otetaan huomioon toimintamme kaikissa vaiheissa sähkön,
lämmön ja jäähdytyksen tuotannosta aina sen jakeluun asti.
Tehtävämme on tarjota ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö 1/6
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Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus

Teimme energiakäänteen jo vuonna 2010,
jolloin valitsimme uusiutuvat energialähteet
tulevaisuuden tavaksi tuottaa energiaa. Nyt
olemme puolivälissä matkalla kohti tavoitevuotta 2030. Silloin 90 prosenttia energiasta
tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla, ja hiilidioksidipäästömme ovat 95 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2010.
Muita ratkaisujamme ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ovat edelleen laajeneva Tarasteen Aurinkopuisto, tuulivoiman kehittäminen
Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana sekä tulevaisuudessa mahdollinen geotermisen lämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa.

YMPÄRISTÖ

Lisäksi rakennamme kaikki uudet tuotteet ja
palvelut ilmastotavoitteet edellä. Esimerkkejä
tästä ovat energiaa ja päästöjä säästävä Älykäs kaukolämpö -palvelu sekä sähköautoilua
edistävä Lähisähkö lataus -palvelu.
Hiilineutraalia Tamperetta tavoitteleva,
yhtiön omistava Tampereen kaupunki otti
käyttöönsä ilmastobudjetin vuonna 2020.
Ensimmäinen ilmastobudjetti sisälsi Tampereen hiilineutraaliustavoitetta mukailevan
kaupunkitasoisen päästöjen enimmäismäärän
eli päästöbudjetin vuoteen 2030 saakka. Tampereen Sähkölaitoksella on keskeinen rooli
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
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Ympäristötyön avainluvut 2020

T 50

% UUSIU

TU

9%

FO

27 %

18 %

Avainluvut 2020

Osuus %
■ Puu, hake ja pelletti ............................ 27
■ Hukkalämpö (savukaasupesurit)......... 9
■ Jäte (uusiutuva)*................................... 9
■ Tuuli........................................................ 3
■ Vesi.......................................................... 2

VA
%
50

Etusivu

E
IS
IIL

T

SS

Tampereen Sähkölaitoksen
tuotannon polttoaineet yhteensä

2 862 GWh

■ Turve .................................................... 23
■ Maakaasu ............................................ 18
■ Jäte (fossiilinen)*................................... 9

9%
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Tampereen tärkeimmän ilmastoinvestoinnin toteutus alkoi
Tampereen Sähkölaitos aloitti Naistenlahti 3 -biolaitoksen rakentamisen
kesällä 2020. Varsinaisen kattilalaitoksen perustustyöt käynnistyivät syk
syllä ja lokakuussa pääsimme muuraa
maan laitoksen peruskiven. Noin 160
miljoonan euron laitos on merkittävin
yksittäinen investointimme ilmasto
tavoitteidemme saavuttamiseksi, ja se

on avainroolissa Tampereen kaupun
gin hiilineutraaliustavoitteiden toteu
tumisessa.
Naistenlahti 3 -biolaitoksen on
mahdollista toimia 100-prosenttisesti
uusiutuvilla energianlähteillä. Tähän
ei heti laitoksen valmistuttua päästä,
koska turvetta käytetään siirtymäai
kana apupolttoaineena, kunnes puu- ja
kierrätyspolttoaineiden logistiikkaketjut
on saatu varmistettua. Turve tullaan
korvaamaan metsähakkeella, kierrä
tyspuulla sekä kaupan ja teollisuuden
pakkausjätteellä.
Vuoden 2022 lopussa valmistuva
Naistenlahti 3 korvaa nykyisen puuta
ja turvetta polttavan 200 MW Nais
tenlahti 2 -kattilan uudella CFB-kier
toleijukattilalla. Kattilan uusimisen
yhteydessä päivitetään myös voimalai
toksen kiinteän polttoaineen vastaan
otto-, seulonta-, varastointi- ja kuljetin
laitteita sekä muita tarvittavia, uutta
kattilaa palvelevia järjestelmiä. Uusi
kattilalaitos tulee sijaitsemaan Nais
tenlahti 2 -kattilarakennuksen ja Näsi
järven välissä.
Uusi kattilalaitos toimii peruskuor
malaitoksena kaukolämmöntuotan
nossa syyskuusta kesäkuuhun. Lai

toskonsepti perustuu yhdistettyyn
sähkön- ja lämmöntuotantoon (CHP),
jossa hyödynnetään olemassa oleva
vanha höyryturbiini ja sen apujärjestel
mät. Voimalaitos varustetaan uudella
reduktioasemalla ja reduktiolämmön
vaihtimella, jolla mahdollistetaan kau
kolämmöntuotanto tarvittaessa myös
ilman sähköntuotantoa.
Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön
ansiosta Tampereen Sähkölaitoksen
sekä samalla Tampereen kaupungin
hiilidioksidipäästöt tulevat laskemaan
merkittävästi ja uusiutuvien energia
lähteiden osuus nousee. Naistenlahti 3
-kattilan myötä voimalaitoksen päästöt
ilmaan ja vesistöön pienenevät merkit
tävästi. Parhaan käyttökelpoisen tek
niikan käyttöönoton myötä laitoksen
typenoksidipäästöt pienenevät noin
puoleen nykyisestä. Naistenlahti 3
-voimalaitokseen tulee letkusuodatin,
joka on vielä tehokkaampi kuin nykyi
nen sähkösuodatin. Myös savukaasu
pesurit erottavat tehokkaasti hiukkasia
savukaasusta ja varmistavat savu
kaasupäästöille asetettujen päästörajaarvojen alittamisen.
naistenlahti.fi
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Turvaa tummaverkkoperhoselle
Osallistumme Sorilassa sijaitsevan Näätäsuon
kosteustasapainon ylläpitoon, jotta tumma
verkkoperhosen ja sen toukan kasvuympäristön
elinolosuhteet voidaan säilyttää. Tummaverkkoperhonen on erittäin uhanalainen ja rauhoitettu
laji. Se on yksi Tampereen tunnuslajeista.

Taiteilija Samuli Kivinummen näke
mys hehkulampusta Vesilinnan sähkö
aseman seinän uudessa muraalissa.

Etusivu
Avainluvut 2020

Lisäämme kaupunkikuvan
viihtyisyyttä

Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö 5/6
Tuotanto ja jakelu
Kuva: Vastavalo

Prosessijohtaminen
Henkilöstö

Tampereen Sähköverkko on tehnyt jo
useita vuosia yhteistyötä Tampereen Taidemuseon kanssa, jotta keskeisillä paikoilla
olevat sähkökaapit maalataan tai muutoin päällystetään taiteella viihtyisyyden
lisäämiseksi. Lisäksi entisöimme vanhoja
muuntamorakennuksia.
Koko Sähkölaitos-konsernissa toteu
tamme työmaat sidosryhmien tarpeet
huomioiden ja viimeistelemme työmaat
viipymättä. Pyydämme asukkailta ja muilta
sidosryhmiltä palautetta työmaittemme
vaikutuksista kaupunkikuvaan. Palautteen
perusteella pyrimme ohjaamaan toimintaamme entistä asukasystävällisemmäksi.

Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera

Ilmastoystävällinen kaukolämpö tulee läheltä

Tammervoima
Hallinto

Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö tuotetaan paikallisesti pääosin Naistenlahden, Lielahden ja Tammervoiman voimalaitoksissa lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Yhteistuotannolla jopa 90 prosenttia polttoaineen
sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä sähkönä ja
lämpönä. Näin säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin omissa prosesseissaan. Samalla päästöt vähenevät
samassa suhteessa. Voimalaitosten lisäksi lämpöä tuottavat lukuisat lämpölaitokset eri puolilla toiminta-aluettamme.
Tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei käytetä
lainkaan kivihiiltä. Lisäksi asiakas voi jo nyt halutessaan
valita 100-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä.
Lämmön tuotannossa hyödynnetään yhä enemmän
puuperäisiä aineksia: metsänjalostuksen puutähteitä,
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haketta ja pellettiä. Lisäksi lämpöä tuotetaan sekajätteestä
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa.
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Yhden aurinkopaneelin
keskimääräisellä vuotuisella
tuotolla voi pestä vaikkapa
230 koneellista pyykkiä.

Etusivu
Avainluvut 2020

YMPÄRISTÖ

Puhdas aurinkosähkö
innosti koteja ja yrityksiä
Vuoden 2020 helmikuussa asennettiin Tarasten Aurinkopuistoon suu
ren kysynnän vuoksi yli 300 uutta paneelia. Vuoden lopulla puisto tuotti
aurinkosähköä asiakkaillemme kaikkiaan 1 520 aurinkopaneelilla. Yksi
tyiset kuluttajat sekä yritykset voivat vuokrata aurinkopuistosta nimik
koaurinkopaneeleita ja näin edistää ympäristöystävällisen energian tuo
tantoa. Hyvitämme paneelin tuottaman sähkön pörssihinnan mukaan.
Tarasten Aurinkopuisto sijaitsee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jät
teenkäsittelylaitoksen yhteydessä Tampereen Tarastenjärvellä, jossa
puisto on tuottanut uusiutuvaa energiaa heinäkuusta 2018 lähtien.
aurinkopuisto.sahkolaitos.fi

Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit

Keväällä 2021
alamme myydä yrityksille
aurinkovoimaloita
investointina tai palveluna
avaimet käteen
-periaatteella.

Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö 6/6
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera
Tammervoima
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Lähisähkö Lataus -palvelu
lisäsi suosiotaan
Vuosi 2020 oli hyvin vilkas sähköautojen Lähisähkö Lataus -palvelulle. Var
sinkin taloyhtiöt hyödynsivät innokkaasti ARA:n tarjoamaa tukea lataus
valmiuden rakentamiseen ja laitteiden hankintaan. Myös yrityspuolella
kysyntä kasvoi alkuvuodesta, mutta koronan mukanaan tuoma laaja etä
työhön siirtyminen ja toimistojen tyhjeneminen vaimensivat kysyntää. Kui
tenkin useita uusia yrityskohteita tuli mukaan palveluumme.
Tuemme aktiivisesti liikenteen sähköistymistä ja tarjoamme asiakkaille
heidän tarpeisiinsa sopivaa latausratkaisua niin asukas-, työpaikka- kuin
julkiseenkin pysäköintiin.
Suomessa liikenne tuottaa noin viidenneksen CO2-päästöistä ja tästä
noin puolet tulee henkilöautoliikenteestä. Vuoteen 2030 mennessä liiken
teen päästöt pitäisi puolittaa ja vuonna 2045 liikenteen päästöjen tulisi olla
nolla. Tähän päästään vain lisäämällä merkittävästi vaihtoehtoisia käyttö
voimia. Sähkö on näistä selvästi suosituin autonvalmistajien keskuudessa.
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TUOTANTO JA JAKELU

Laitokset ja verkot
normaalikäytössä
poikkeusoloissakin

Etusivu

Vuonna 2020 varmistimme, että tuotantolaitostemme ja
verkkojemme käytettävyys, kunnossapito ja toimintavarmuus olivat suunnitellulla tasolla poikkeusoloissakin.

Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit

Korona-aika toi mukanaan paljon huoltovarmuuskriittisen yrityksen varautumiseen
liittyviä toimenpiteitä, joilla turvasimme laitosten ja verkkojen käytön, kunnossa
pidon sekä projektien onnistumisen. Toimenpiteitä olivat muun muassa kunnossa
pitotiimien hajauttaminen eri tukikohtiin sekä valvomotoimintojen hajauttaminen
mahdollisuuksien mukaan eri paikkoihin. Emme lähteneet karsimaan tai priorisoi
maan tekemisiä, vaan teimme tarvittavat varautumistoimenpiteet, jotka mahdol
listivat toiminnan jatkumisen suunnitellusti.
Peruskorjasimme kaukolämpöverkkoa peruskorjausstrategian mukaisesti noin
3,2 miljoonalla eurolla. Kohteita oli muun muassa Hervannan valtaväylällä, Kale
van puistotiellä, Sorinkadulla, Kolmiokadulla ja Satakunnankadulla. Peruskorja
usprojektit aiheuttavat myös lämmönjakelun keskeytyksiä asiakkaille. Tähän liit
tyen vakiinnutimme keskeytyksiin liittyvän asiakastyytyväisyyskyselyn osaksi
normaalia toimintaamme. Tavoitteemme on minimoida asiakkaille keskeytyk
sistä aiheutuva haitta. Kaukolämpöliittymiä rakensimme ennätysmäärän edelli
siin vuosiin verrattuna. Saimme myös onnistuneesti toteutettua tehoreservissä
olevan Naistenlahti 1 -voimalaitoksen koekäytöt ja laitos siirtyi joulukuussa 12
tunnin valmiuteen.
Uudistimme organisaatiotamme. Päivitimme Energia-yksikön johtamisjär
jestelmän ja otimme käyttöön operatiivinen esimiesfoorumin. Se toimii yksikön
sisällä kahdensuuntaisena tiedonvälityskanavana sekä esimiestyön kehittämi
sen alustana. Prosessien johtamiseen määrittelimme yksikön yhteiset käytän
nöt. Käynnistimme myös kunnossapitotietojärjestelmän uusinnan; hankimme
tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan työkalun koko organisaation käyttöön.

Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera
Tammervoima
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Kaukolämmön
huipputehon tarve
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Lämmöntuotannon huipputehon
tarve tarkoittaa vuoden suurinta
yhden tunnin tehontarvetta. Vuonna
2020 se oli 6.2.2020 klo 9.00.

Lämmitystarveluku
5 000
4 000

astevuorokautta

4 116

4 008

2018

2019

3 000

3 524

2 000
1 000

2500
2 000

Kaukolämmön
tuotanto

Sähkön
tuotanto

Kaukolämmön
jakelukeskeytykset

GWh

GWh

h/asiakaskiinteistö

2 273

2500

2 251

2 035

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

0

0

2018

24

2019

2020

8
6
4

4,20

4,39
3,01

2

722

660

547

2018

2019

2020

0

2018

2019

2020

0

2020

Lämmitystarveluku kuvaa raken
nusten lämmitysenergian tarvetta.
Luvun avulla toteutuneet lämmitys
energian kulutukset saadaan
vertailukelpoisiksi keskenään.
Aiempina vuosina raportoidut läm
mitystarveluvut perustuivat omaan
lämpötilamittaukseemme. Nyt on
siirrytty käyttämään Ilmatieteen lai
toksen lämmitystarvelukuja.
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PROSESSIJOHTAMINEN
Naistenlahti 3 -biolaitoshanke on palkitseva
haaste sitä johtaville projekti-ihmisille. Laitoksen
peruskiveä olivat syksyllä muuraamassa mm.
Raimo Ihantola (vas.), Olli Tähtinen, Sami
Ilomäki, Kari Wessman, Veli-Matti
Pietarinen, Marianne Koskela, Pasi
Lehtinen, Tiina Elomaa, Erkki
Suvilampi, Riku Kukkonen ja
Antti-Jussi Halminen.
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Toimimme jatkuvasti paremmin
Jatkuvan parantamisen prosessijohtaminen eteni myös poikkeusoloissa.
Tällä johtamismallilla edistämme asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä
sekä kustannustehokasta toimintaa.
Sähkölaitoksen prosessijohtaminen otti harppauksen eteen
päin, kun loimme useille prosesseille ohjaus- ja kehitystau
lut. Niiden avulla prosessinomistajat johtavat prosessejaan
ja kehittävät niitä yhdessä tiimiensä kanssa. Hyvänä esi
merkkinä tästä on Naistenlahti 2:n ohjaustaulu. Prosessia
ohjaava työntekijä näkee taulusta ajantasaisen tiedon eni
ten tehoa rajoittavista tekijöistä ja puuttuu niihin tarvittaessa
välittömästi.
Saimme kuvattua suurimman osa konsernin noin 160 pro
sessista sähköiseen järjestelmään. Prosessien kuvaaminen
on tärkeää, sillä kuvaukset toimivat toimintaohjeena tai muis
tilistana prosessin tärkeimmistä
vaiheista ja tehtävistä. Tämän
muistilistan läpikäynti helpottaa
muun muassa töiden aikataulutta
mista ja resursointia – siis prosessin
johtamista. Uusien henkilöiden pereh
dyttäminen prosessiin käy helposti,

kun prosessista on asianmukainen kuvaus. Ja mikä tärkeintä:
kun prosesseja voidaan tarkastella kokonaisuuksina, niistä löy
detään helpommin myös kehityskohteet. Tällä menettelyllä
säästyy aikaa ja rahaa. Prosessia muutettaessa on tärkeää,
että prosessitiimi otetaan mukaan uuden prosessikuvauksen
luomiseen ja yhdessä sovitun toimintatavan dokumentointiin.
Toteutimme prosessijohtamisen auditoinnit Hallinto-, Ener
giamarkkinat- ja Liiketoimintateknologiat -yksiköissä sekä Tam
mervoima Oy:ssä. Auditoinnin tulos oli Sähkölaitoksen histo
rian kaikkien aikojen paras – ainoastaan yksi lievä poikkeama.
Keväällä aloitimme myös uusien työnte
kijöiden LEAN-perehdytyksen, jolla jalkau
tamme konsernin prosessijohtamisme
nettelyjä. Valmennusta antavat talon
omat LEAN-tukihenkilöt. Vuonna
2020 toteutimme kaikkiaan yli 50
LEAN-valmennustilaisuutta.
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Vakavasti,
mutta
hyvillä
mielin

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit

Huoltovarmuuskriittisenä
toimijana Sähkölaitos suhtautui
koronavirustilanteeseen erittäin
vakavasti. Poikkeustilanteen
aiheuttamista muutoksista
huolimatta henkilöstön
työhyvinvointi kehittyi
hyvään suuntaan.

Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö 1/4
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera
Tammervoima

Jere Juntunen, sähköasentaja, Tampereen Vera

Hallinto
Henkilöstö yhtiöittäin:
yhteensä 385 osaajaa
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Vuoden lopulla toteutetun työhyvinvointikyselyn
tulokset olivat konsernin kaikissa yhtiöissä parem
mat kuin edellisenä vuonna. Erityisen hyvin kehit
tyi esimiestyö. Tämä oli hyvä ja ilahduttava tulos
koronavuonna, jolloin konsernin jokaisen työn
tekijän työnkuvassa tapahtui muutoksia. Maa
liskuusta alkaen lähes puolet henkilöstöstä teki
pääsääntöisesti etätöitä.
Työnkuvan muutoksen voimakkuus riippui
työtehtävistä. Sähkölaitoksen ydintehtävissä
muutokset olivat lieviä. Voimalaitosten käyttö
ja kunnossapito, sähkön ja lämmön jakelu sekä
verkkojen rakentaminen ja kunnossapito jatkoivat
työkohteissaan, joskin uusin turva- ja tilajärjeste
lyin. Tuntuvimmin muuttui asiakastyö. Asiakaspal
velupisteemme Ratinan Lämpötalossa suljettiin
toistaiseksi. Palvelut internetissä ja puhelimessa
jatkuivat kuitenkin normaalisti. Vierailut toimipis
teisiimme peruttiin. Pyrimme välttämään altis
tuksia mahdollisimman tunnollisesti ja varmis
timme erityisesti sähkön ja lämmön toimituksia.
Asentajamme tekivät tarvittavat asiakaskäynnit
suojavarusteissa.
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Esimiesten valmennukset etenivät hyvin
Tampereen Sähkölaitos eteni hyvän
matkaa kohti prosessijohtamisen
mallia, jonka keskiössä on valmentava
esimiestyö. Sähkölaitoksen kaikkien
noin 70 esimiehen kanssa käytiin kes
kustelu johtamisen muuttumisesta ja
esimiestyön tahtotilasta.
Käynnistimme keväällä esimiesten
aamustartit, joita jatkoimme webi
naareina syksyllä. Loimme myös esi
miesten valmennustarjottimen. Se
sisältää muun muassa mentorointija coaching-mahdollisuudet sekä
muuta henkilökohtaista tukea. Poik
keusolojen esimiestyöta varten järjes
timme etäjohtamista tukevan webi
naarin. Energia-yksikön esimiehille
toteutimme pilottina 360-arvion ja
teimme jokaiselle esimiehelle tulos
ten perusteella henkilökohtaisen
kehittymissuunnitelman.

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö

Kiinnitimme huomiota henkilöstön
jaksamiseen poikkeusoloissa monin
tavoin. Keväällä valittu uusi työtervey
den palveluntuottaja teki henkilöstölle
kyselyn poikkeusolojen vaikutuksista.
Kyselyn tulosten perusteella tukitoi
menpiteitä suunnattiin tukea tarvit
seville. Työterveyshoitaja otti yhteyttä
kaikkiin esimiehiin loppuvuonna ja
kartoitti esimiesten omaa ja tiimien
jaksamista.
Sairauspoissaolojen määrä kään
tyi laskuun, ja oli koko konsernissa
3,5 prosenttia vuosityöajasta. Edelli
senä vuonna määrä oli 4,2 prosenttia.
Suurin yksittäinen syy sairauspoissa
oloille on tuki- ja liikuntaelinsairaudet.
Ilahduttavaa oli, että mielenterveys
poissaolojen määrä pysyi poikkeus
oloista huolimatta alhaisena.
Rakennuttaja Hannu Perälä (vas.) ja kaukolämpöasentaja Tero Virtanen Tampereen Sähkölaitokselta.

Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö 2/4
Tampereen Sähköverkko

500

Henkilöstömäärä

Sairauspoissaolot

Koulutuspäivät

henkilöä

% vuosityöajasta

päivää

5,0
4,0

400

Tampereen Vera
Tammervoima
Hallinto

300

366

382

385

3,0

1 500
1 200

4,2
3,5

3,5

900

200

2,0

600

100

1,0

300

0

2018

2019

0,0

2020

2018

2019

100

70

968

2019

830

2020

henkilöä

63

50
40

119

43

30

63

10
0

Ylemmät
toimihenkilöt

32

20

12

0
Työntekijät Toimihenkilöt

2018

60

191

50

1 043

Henkilöstön ikäjakauma (keski-ikä 45,4 vuotta)

henkilöä

150

0

2020

Henkilöstön rakenne
200

Poikkeusvuosi näkyy myös
koulutusmäärissä, jotka las
kivat. Järjestimme kuitenkin
konsernin henkilöstölle
muun muassa työturvalli
suus- ja tulityökorttikoulu
tuksia sekä sähkötyötur
vallisuuskorttikoulutusta.
Lisäksi järjestimme hankin
toihin liittyvää koulutusta.

Johtajat
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4
alle 25 v. 25–29 v. 30–34 v. 35–39 v. 40–44 v. 45–49 v. 50–54 v. 55–59 v. yli 59 v.
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Hyvä työnantajakuva kirkastui ja
monipuolistui somessakin
Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit

Sähkölaitos onnistui lisäämään entisestään
kin kiinnostavuuttaan hyvänä työnantajana
ja sai kaikkiin avoimiin työtehtäviin paljon
hyviä hakemuksia. Konserniin rekrytoitiin
29 uutta työntekijää sekä 29 kesätyönte
kijää. Tuoreimmassa mainetutkimuksessa
(s. 12) yhtiötä arvostettiin erityisesti hyvänä,
vastuullisena työnantajana.
Vuonna 2020 lisäsimme tuntuvasti näky
vyyttämme eri somekanavilla. Kokosimme
yksiköiden henkilöistä koostuvan työnantaja
mielikuvaryhmän, joka postasi säännöllisesti

potentiaalisille työnhakijoille eri kanavilla.
Tavoitteemme oli työnantajakuvan kirkas
taminen ja monipuolistaminen vastaamalla
kolmeen kysymykseen:
1) Millaista meillä on olla töissä?
2) Millaisia työtehtäviä ja
uramahdollisuuksia tarjoamme?
3) Millaisia ihmisiä meillä työskentelee?
Saimme postauksista runsaasti palautetta ja
se oli lähes poikkeuksetta myönteistä.

Energiamarkkinat
Tampereen Sähkölaitos työllisti 29 kesä
työntekijää vuonna 2020. Hakemuksia
saimme 593 kappaletta. Töissä olivat muun
muassa Camilla Kauppila (vas.), Veli-Petteri
Liedes, Anni Ahola ja Tino Taiminen.

Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö 3/4
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera
Tammervoima
Hallinto
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Kiitos ja onneksi olkoon turvalliset
toimijat Jorma, Jussi ja Marko!
Palkitsimme kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä
huhtikuun 28. päivänä konsernin vuoden 2020 Turval
liset toimijat: Jorma Laihon Sähköverkolta, Jussi
Pertun Veralta ja Marko Marttilan Sähkölaitokselta.
Yhteistä kaikille palkituille on, että yksittäisten työ
turvallisuustekojen ohella he ovat omalla henkilö
kohtaisella esimerkillään kirittäneet koko konser
nin turvallisuuskulttuuria. Sähkölaitos palkitsi lisäksi
erityismaininnalla turveaseman yöllisessä kytypa
lossa esimerkillisesti toimineet Sasu-Pekka Lahdenniemen, Otto Vihosen ja Tuomas Järvisen.

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit

Marko Marttila

Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö 4/4
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera

Työtapaturmat vähenivät ennätyksellisesti
Työtapaturmien määrä kehittyi poikkeusoloissa samalla
tavalla kuin sairaustapaustenkin määrä: ne vähenivät mer
kittävästi.
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus oli kon
sernissa ennätyksellisen alhainen, vain 4,6 tapaturmaa mil
joonaa työtuntia kohti. Edellisenä vuonna luku oli nelinkertai
nen, 18,5. Huomionarvoista on se, että Tampereen Verassa
ei sattunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa,
eikä Tampereen Sähköverkolla sattunut ainuttakaan työta
paturmaa. Myös työturvallisuushavaintojen määrä saavutti

tavoitetason, joskin määrä laski edellisvuodesta korona
rajoitusten takia.
Poikkeusolojen lisäksi hyvän kehityksen taustalla oli
Sähkölaitoksen vuosien työ ja investoinnit työsuojeluun
organisaation kaikilla tasoilla. Työsuojelun käytännön teke
mistä ohjasi Työsuojelun tiekartta, joka sisälsi useita toi
menpiteitä muun muassa työturvallisuuskulttuurin, tapa
turmatutkinnan, varhaisen tuen ja turvallisuushavainnoinnin
kehittämiseen. Myös työterveyshuollon panostukset enna
koivaan toimintaan näkyvät parantuneena työturvallisuutena.

Tammervoima
Läheltä piti -tilanteet ja
turvallisuushavainnot
yhteensä*

Hallinto

1 000
800

turvallisuushavainnot, kpl
836

830
717

600

Sairauspoissaoloja
aiheuttaneet työtapaturmat
25

työtapaturmat, kpl

20

15

15

10

200

5
2019

2020

0

5
2018

3

2019

kpl / milj. työtuntia

18,5

10

12
4

2018

25

20

400

0

Tapaturmataajuus

2020

0

6,5

2018

4,6

2019

2020

* Yhteenlaskettuna kaikki havainnot ja tilanteet
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TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY
Toimimme jakeluverkon haltijana pääosin Tampereen alueella ja vastaamme sähköverkon
suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköliittymiä, joihin sähköenergiaa siirretään jakeluverkon avulla. Hoidamme myös
asiakkaidemme sähköenergian mittauksen ja välitämme mittarilukemat sähkönmyyjille.

Turvaamme sähkönsaannin
kasvavalla kaupunkiseudulla

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2020 lopulla saimme valmiiksi mittavan
Kangasala –Tampere-voimajohtoprojektin. Uusi
voimajohto parantaa sähköverkon käyttövarmuutta
Tampereella ja kasvattaa siirtokapasiteettia pitkälle
tulevaisuuden tarpeisiin.

Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät

Kaksivuotisessa Kangasala–Tampere-voimajohtoprojektissa uusittiin 110 kV:n
voimajohto Kangasalan ja Tampereen Rautaharkon välillä. Vanhan voimajohdon
siirtokyky oli nykymitoituksille riittämätön. Uusimisen ansiosta sähkönjakelun
käyttövarmuus paranee ja johdon sähkönsiirtokyky kaksinkertaistuu. Aiempaa
suurempi, toimintavarma sähkönsiirtokyky on oleellista Tampereen seudulla,
jossa sähkönkulutus on kasvussa, kun samaan aikaan paikallinen sähköntuo
tanto on vähentynyt.
Voimajohtoprojekti oli erittäin haastava. Noin 16 kilometriä voimajohtoa
rakennettiin ja saneerattiin osin tiiviissäkin kaupunkiympäristössä, Kangasalta
Fingridin sähköasemalta Hervannan sähköaseman kautta Rautaharkon sähkö
asemalle. Projekti toteutettiin yhteishankkeena, jossa tilaajina olivat Tampereen
Sähköverkon lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid sekä Elenia. Hankkeen kokonais
kustannus oli noin 9 miljoonaa eroa.
Projektin ansiosta saimme saneerattua lähes 70-vuotiaan voimajohdon ja
Tampereen Sähköverkolle rakennettiin yksi uusi kantaverkkoyhteys. Tilaajien
kesken hanke sujui hyvin. Yhteishankkeen ansiosta pystyimme parantamaan
kaikkien osapuolten käyttövarmuutta ja varautumista erilaisiin huoltotöihin, häi
riöihin ja kytkentätilanteisiin. Yhteishankkeesta oli suuri etu myös ympäristön
kannalta, sillä työt pystyttiin lähes koko pituudeltaan toteuttamaan olemassa
oleville johtokaduille.

Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko 1/4
Tampereen Vera
Tammervoima
Hallinto
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Vuosi, joka korosti varautumisen tärkeyttä
täntöön. Toiminnan jatkuvuuden varmis
tamiseksi hajautimme operatiivista toi
mintaamme niin paljon kuin mahdollista.
Tämä merkitsi käyttökeskustoimintojen
uudelleen järjestelyä ja muiden toimintojen
hajauttamista toimistoympäristöstä etätöi
hin, pääosin henkilöstön koteihin.
Käytännössä teimme koko henkilöstöä
koskevan muutoksen yhden vuorokauden
aikana ilman operatiivisen toiminnan kes
keytymistä. Päivittäinen toimitamme ei
missään vaiheessa vaarantunut.
Sähkön jakelun kriittisyys korostui pan
demiavuonna. Esimerkiksi sairaaloiden
kapasiteetista on hyötyä vain, kun sähkön
jakelu toimii häiriöttömästi. Siksi varautu
minen myös poikkeaviin tilanteisiin kuuluu
perustehtäviimme.

Sähkön jakeluverkkotoiminta on yhteiskun
nan toimivuuden kannalta kriittistä toimin
taa. Toimintamme yksi keskeisimmistä läh
tökohdista onkin varautuminen poikkeaviin
tilanteisiin, jotta pystymme varmistamaan
sähkön jakelun mahdollisimman hyvin
tilanteesta riippumatta.
Vuosi 2020 korosti varautumisen tär
keyttä. Jo helmikuussa alkoi olla ensim
mäisiä merkkejä, että Kiinasta levinneellä
tuntemattamolla virustaudilla saattoi olla
vaikutuksia myös meidän operatiiviseen
toimintaamme.
Näin jälkikäteen voi todeta, että olimme
onnistuneet pitkäjänteisessä varautumi
sessamme. Helmi-maaliskuun vaihteen jäl
keen tilanne eteni nopeasti ja siirryimme
nopealla aikataululla varautumisesta käy

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
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Hallinto

”

Voimajohtoprojekti oli
kustannusten ja ympäristön
kannalta onnistunut yhteishanke.”
Marko Lundström
toimitusjohtaja, Tampereen Sähköverkko
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Maakaapelointi
edistyy Teiskossa

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO

Vuoteen 2020 osui kaksi myrskyä, jotka aiheuttivat
sähkökatkoja haja-asutusalueidemme asiakkaille.
Tampereen Sähköverkon osalta jälkimmäinen eli
Liisa-myrsky oli selkeästi pahempi.
Keskeytysten tunnuslukuna seuraam amme
SAIDI eli asiakkaiden keskimäärin vuoden aikana
kokema sähkötön aika asettui vuonna 2020 vajaa
seen 12 minuuttiin. Paras vuosi tähän mennessä
on ollut 2018, jolloin suurempia säiden aiheutta
mia häiriöitä ei ollut ollenkaan ja SAIDI oli alle 10
minuuttia. Vuoden 2019 huonompi SAIDI johtui pit
kälti Aapeli-myrskystä.
Vuoden positiivinen yllätys oli maankaivun
aiheuttamien sähkökatkojen vähyys. Kaivun aiheut
tamia vahinkoja sattui huomattavasti edellisiä vuo
sia vähemmän.

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit

Tuotantorakenne vihertyy,
toimitusvarmuus paranee

Energiamarkkinat

Vaikka vuosi oli keskeytysten osalta normaali, suu
rempi muutos sähkönjakelussa on tapahtumassa
taustalla. Isoimmat muutoksen aiheuttajat ovat
tuotantorakenteen muuttuminen vihreämmäksi
sekä vaatimukset sähkön toimitusvarmuuden
parantamiseksi. Taajamissa toimitusvarmuuden aju
rina on sähkön kriittisyys yhteiskunnan käynnissä
pitämisessä ja haja-asutusalueilla lainsäädännön
verkkoyhtiöille asettamat velvoitteet. Kaksi kolmas
osaa Tampereella käytettävästä sähköstä tuotetaan
nykyään muualla ja siirretään kantaverkon kautta
meille. Muutos alkoi 2010-luvun alussa ja jatkuu
edelleen.

Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko 3/4

Kaupunkialueen keskijänniteverkon
ilmajohdot kaapeloitu

Tampereen Vera
Tammervoima

Kuva: Katja Wallin

Hallinto

32

Sähköverkon toimitusvarmuutta parannetaan jatku
vasti. Keskijänniteverkon ilmajohdot on kaapeloitu
jo kaupunkialueelta lähes kokonaan ja pienjänni
teverkollakin on menty hyvää vauhtia eteenpäin.
Toinen iso käynnissä oleva ponnistus on vanhan
verkon ja sähköasemien saneeraaminen. Laa
joja alueita Tampereesta on rakennettu 1960- ja
70-luvuilla ja niiden sähköverkko alkaa olla uusimis
ikäistä.
Maaseudulla ilmajohtojen uusimista tehdään
laajempi alue kerrallaan. Maakaapelointitöitä tehtiin
vuonna 2020 Kämmenniemessä, Viitapohjassa ja
Pulesjärventien varressa. Kaapelointi tulee vähen
tämään sähkökatkoja huomattavasti verrattuna
ilmajohtotekniikkaan. Muutos näkyy hyvin jo Aito
niemessä, joka kaapeloitiin muutama vuosi sitten.
Keskeytysten määrä putoaa myös muualla Pohjois-
Tampereen verkossa kaapeloinnin edetessä.
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TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO

Ratikka kulkee tasasähköllä
Tiilenpunainen ratikka herättää tunteita jo koeajovaihees
saan, kun se lipuu Hervannasta läpi kaupunginosien aina
Keskustorille ja Hämeenpuistoon saakka. Ratikkatyö
maat ovat tulleet tutuiksi myös laajasti Sähkölaitoksen
organisaatiossa.
Ratikka on edellyttänyt Sähkölaitokselta monia kau
kolämpöputkien siirtoja, samoin kuin sähköverkon joh
tosiirtoja, lukuisten syöttöasemien rakentamista ja
pienjänniteliittymien tilaamista sekä valaistuksen ja lii
kennevalojen, tietoliikenneverkon ja kameravalvonnan
rakentamista. Sähköä tarvitaan esimerkiksi vaihteen
lämm ittimiin, liikenteenohjaukseen, pysäkeille ja
turvalaitteisiin.
Kaupunki muuttuu koko ajan, joten muutoksiin on
ratikkatyömailla varauduttu rakentamalla radan lähei
syyteen runsaasti tyhjiä varausputkia. Niiden avulla
uusia kaapeleita voidaan vetää jatkossakin radan ali
vaivattomasti.
Ratikan vaatimien ajolankojen jännite syötetään syöt
töasemilta, joita on ratikkareitin varrella nyt kymmen
kunta. Vaihtojännite muutetaan syöttöasemilla tasa
jännitteeksi, jonka perusjännite on 750 volttia. Jännite
voi kuitenkin vaihdella ajolangassa jopa tuhanteen volt
tiin asti, sillä esimerkiksi alamäessä jarruttavan ratikan
energia palaa takaisin ajolankaan. Ratikan kaltainen kis
koilla liikkuva kuorma on sähköverkolle epätyypillinen,
mutta järjestelmä kestää kuormituksen hyvin. Tasasähkö
soveltuu rataliikenteeseen hyvin, vaikka monissa kau
pungeissa on ratikoissa käytössä vaihtojännite.
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Vaikka häiriötilanne pimentäisikin yhden syöttöase
mista, se ei ratikkaa vielä pysäytä, eikä siitä aiheudu yli
kuormitusta, sillä ratikka saa sähkönsä viereisiltä syöttö
asemilta, jos yksi on pois pelistä. Vaunussa on myös
toimintoja ylläpitävä akusto. Vaikka ratikka ei olisi liitet
tynä ajolankaan, kaikki perustoiminnot säilyvät.

Järjestelmää valvotaan päivin ja öin
Vaikka ratikka ei liikennöi yöllä, sen sähköjärjestelmiä
valvotaan ympäri vuorokauden. Ratikan liikenteenohjaus
ja sähköjärjestelmä sijaitsevat Ruskossa raitioliikenteen
ohjauskeskuksessa. Öisin sähköjärjestelmän valvon
nasta vastaa kuitenkin Tampereen Sähköverkon käyttö
keskus.
Jännitettä ei katkaista yön liikennöintitauon ajaksi,
paitsi yön aikana tehtävien muutos- ja korjaustöiden
takia. Myös mahdollisiin vikatilanteisiin pystytään öisin
kin puuttumaan välittömästi.
Matkustajatkin pääsevät nauttimaan sähköstä rati
koissa, sillä niissä on sekä ilmastointi että lämmitys.
Matkapuhelintakin pystyy lataamaan vaunun USBporteista matkan aikana.

Tampereen Vera
Tammervoima

Kuva: Pasi Tiitola / Tampereen Raitiotie
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TAMPEREEN VERA

TAMPEREEN VERA OY
Palvelemme julkisen infran ja teollisuusyritysten tarpeita älykkäiden kaupunkien
kehittämiseksi ympäri Suomea. Ydinosaamistamme ovat sähköverkkojen, ulkovalaistuksen
sekä liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Rakennamme infraa älykkäiden
kaupunkien tarpeisiin
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Tampereen Veran vuosi piti sisällään onnistumisia usealla osa-alueella.
Yhdessä onnistumiset paransivat selvästi liiketoiminnan kannattavuutta,
joka vuotta aiemmin jäi heikoksi. Tuloksesta maininnan arvoisen tekee se,
että Suomessa verkonrakennustoimiala on viime vuodet ollut kannattavuuskriisissä. Alan yhtiöiden liiketulokset ovat jääneet heikoiksi eikä talousvaikeuksiltakaan ole vältytty, vaikka samaan aikaan sähköverkkoyhtiöt ovat
jatkaneet vuonna 2013 aloittamiaan miljardiluokan investointeja säävarman
verkon rakentamiseksi Suomeen.
Erityisesti projektiliiketoiminnassa otimme askeleen tuloksellisempaan
suuntaan. Optimoimme resurssiemme ohjausta ja keskityimme olennaiseen, asiakkaidemme ongelmien ratkaisemiseen. Prosessien kehittämisen ansiosta työmme kentällä oli entistä sujuvampaa ja tehokkaampaa.
Kevensimme kulurakennettamme edellisenä vuonna laaditun suunnitelman mukaisesti hankintoja tehostamalla.
Edes koronapandemia ei onnistunut haittamaan positiivista virettämme. Omaksuimme varsin nopeasti uudet työnteon tavat ja toimintaohjeet tartuntojen ja altistumisten ehkäisemiseksi, eikä pandemialla ollut
palveluidemme kysyntään juurikaan vaikutusta.
Operatiivisen toiminnan tehostamisen lisäksi pitkäjänteinen, vuosia kestänyt työ turvallisuuskulttuurin parantamiseksi tuotti hyviä tuloksia. Henkilöstömme ei ollut vuonna 2020 päivääkään pois työpaikalta
työtapaturman seurauksena. Tämä on toimialallamme harvinaista. Työntekijämme työskentelevät päivittäin erilaisissa ympäristöissä kaduilla, työmailla, teollisuuslaitoksissa ja kiinteistöissä. He kohtaavat näkymättömän
sähkön, fyysisesti ja henkisesti kuormittavien työvaiheiden, raskaiden
koneiden, liikenteen ja monen muun olosuhteen aiheuttamat riskit ja vaarat. Keräämme ja jaamme näistä tilanteista kokemuksia sekä opetamme
toisiamme turvallisiin työmenetelmiin ja riskialttiiden tilanteiden välttämiseen. Verassa, kuten koko Sähkölaitos-konsernissa, turvallinen työpaikka
on työnantajan ja henkilöstön yhteistyön tulosta.

Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera 1/2
Tammervoima
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Kuva: Pasi Tiitola / Tampereen Raitiotie

Tarjoamme valoa ja virtaa yhteiskunnan sekä
teollisuuden muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2020
palveluillamme oli vahva kysyntä ja pystyimme
kohentamaan kannattavuuttamme
edellisvuoteen verrattuna.

Tampereen Sähkölaitos -konserni
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TAMPEREEN VERA

Runsas rakentaminen
lisäsi palvelujen kysyntää
Vuosi 2020 oli Suomessa runsaan infra- ja muunkin rakentamisen vuosi. Projektiliiketoimintaamme työllisti Pirkanmaalla niin siirto- ja jakeluverkkojen kuin muuntamoidenkin
rakentaminen. Valtakunnallisesti toteutimme 110 kV -projekteja sähköasematoimittajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle.
Ulkovalaistuksen ja liikenteenhallintajärjestelmien projektitoimitukset keskittyivät Tampereelle ja sen ympäristö
kuntiin. Raitiotien rakentaminen oli Tampereella edelleen
iso projekti Veralle.
Palveluliiketoiminnassa toimitimme lisääntyvästi kun
nossapito- ja ylläpitopalveluita muun muassa sähköverkkoyhtiöille ja kaupungeille.
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Ville Aalto
toimitusjohtaja, Tampereen Vera
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Kuva: Katja Wallin

”

Onnistuimme erityisesti kahdessa,
meille oleellisessa asiassa:
työntekijöiden turvallisuuden
ja toiminnan kannattavuuden
parantamisessa.”
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TAMMERVOIMA

TAMMERVOIMA OY
Tuotamme hyötyvoimalaitoksessamme yhdyskuntajätteistä kaukolämpöä ja sähköä.
Jätteenpoltto täydentää jätteiden materiaalikierrätystä, ja energiantuotantoon ohjataan vain
materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomat sekajätteet. Poltettava jäte on kerätty Pirkanmaan
Jätehuollon 17 kunnan alueelta ja Mustankorkean toimialueelta Keski-Suomesta. Kaukaisimmat
jätekuormat laitokselle ovat tulleet Lounais-Suomesta ja Itä-Suomesta. Tarastenjärven alueelle
rakennetun hyötyvoimalaitoksen tuotanto käynnistettiin syyskuussa 2015. Vuonna 2020 laitoksella
oli 19 työntekijää. Tammervoiman omistavat Tampereen Sähkölaitos ja Pirkanmaan Jätehuolto.
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Tammervoiman hyötyvoimalaitos Tampereen Tarastenjärvellä,
ysitien varressa, on hyvässä kunnossa myös ulkoisesti.
Tämä siitä huolimatta, että sen bunkkerihallissa on viiden
toimintavuoden aikana käynyt noin 95 000 kuorma-autoa
ja rekkaa tyhjentämässä sekajätelastinsa. Se tekee
keskiarvoksi yli 70 autoa joka arkipäivä ympäri vuoden.

Tampereen Sähköverkko

Tammervoima tuottaa energiaa
ja edistää kiertotaloutta

Tampereen Vera
Tammervoima 1/2
Hallinto

Edistämme kiertotaloutta
tuottamalla sekajätteestä
lämpöä ja sähköä. Vuonna
2020 onnistuimme tavoit
teessamme entistäkin
tehokkaammin.
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Vuosi 2020 oli Tammervoiman viides toimintavuosi. Vaikka vuosi
oli koronaviruspandemian takia monella tapaa poikkeuksellinen,
pystyimme hyvin edistämään toimintaamme. Esimerkiksi hyöty
voimalaitoksen energiantuotannossa saavutimme ennätyksellisen
yli 470 GWh:n tason.
Pystyimme tekemään laitoksen vuosihuollot tehokkaasti ja
onnistuimme kasvattamaan jätteenpolton käyttötunnit 8 366
tuntiin. Tämä oli yli 14 tuotantopäivää enemmän kuin edellisenä
vuonna. Toiminnan tehostumisen ansiosta Tammervoima on jo
kansainvälisessäkin vertailussa parhaiden toimijoiden tasolla.
Viiden tuotantovuoden aikana hyötyvoimalaitos on kehittynyt
teknisesti paljon ja olemme tehostaneet energiahyötykäyttöä mer
kittävästi. Laitos on ylittänyt sille asetettu toiminnalliset tavoitteet.
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Energiantuotanto nousi
ennätyslukemiin

Erityisesti jätteenpolttoprosessin erinomainen käytettävyys
sekä yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja laadun parantumi
nen ovat yhdessä mahdollistaneet jätteen energiahyödyn
tämispalveluiden lisäämisen ja energiantuotannon kasvatta
misen. Laitoksella on tuotettu viiden vuoden aikana vuoden
2020 loppuun mennessä yli 2 250 GWh energiaa. Tämä vas
taa Sähkölaitoksen yhden vuoden kaukolämpötuotantoa.
Jätteen energiahyötykäytön ansiosta kaatopaikat Pirkan
maalla on käytännössä suljettu. Kierrätystä on onnistuttu
lisäämään tehostamalla jätteen syntypaikkalajittelua, otta
malla käyttöön jätteiden esikäsittelylaitos Tarastenjärvellä ja
erottamalla metallit jätteenpoltossa syntyvästä pohjakuo
nasta. Pohjakuonasta jalostettavat loppumateriaalit hyödyn
netään betoniteollisuudessa ja maanrakennuksessa.
Koronaepidemian takia jouduimme keskeyttämään lai
tosvierailut maaliskuun alussa. Toimintaamme ehti tutus
tua 600 vierasta, kun edellisenä vuonna vierailijoita kävi yli
3 000. Lisäksi turvasimme jätteenpolton jatkuvuutta jaka
malla laitoksen operoinnin kahteen erilliseen tilaan; otimme
varavalvomon tuotantokäyttöön.
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Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen energian
tuotanto nousi ennätyslukemiin, kun tuotanto
määrät kasvoivat noin viisi prosenttia, yhteensä
473 gigawattituntiin.
Myös poltetun jätteen määrä kasvoi lähes
viisi prosenttia, yhteensä 172 890 tonniin. Tästä
oli yhdyskuntajätettä 92 prosenttia. Jätteen
polton hiilidioksidipäästöt olivat 69 550 tonnia.
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”

Määrätietoiset investoinnit tekno
logian ja henkilöstön kehittämiseen
ovat nostaneet Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen alan kansainväliseen
parhaimmistoon.”
Mika Pekkinen
toimitusjohtaja, Tammervoima

37

Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2020

HALLINTO

Tampereen Sähkölaitos -konserni
Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus
Tampereen Sähköverkko Oy:n hallitus
Puheenjohtaja
Seppo Mäkinen 8.6.2020 saakka,
Teppo Rantanen 8.6.2020 alkaen
Jäsenet
Vesa Eskola
Timo Hannula
Neea Loimuvirta 8.6.2020 alkaen
Helena Nikkanen 8.6.2020 saakka
Kirsikka Siik
Jaakko Suominen
Anne Tervo

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus

Marjut Ontronen,
puheenjohtaja

Oras Tynkkynen,
varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja
Marko Lundström

Tampereen Sähkölaitos -konserni
Tampereen Vera Oy:n hallitus

Toimintaympäristö ja megatrendit

Puheenjohtaja
Jussi Laitinen

Energiamarkkinat

Jäsenet
Leena Parvio
Mika Pekkinen
Janne Rapakko 14.5.2020 alkaen

Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu

Toimitusjohtaja
Ville Aalto
Pentti Herranen

Antti Ivanoff

Tammervoima Oy:n hallitus

Prosessijohtaminen

Puheenjohtaja
Peter Löfberg 26.8.2020 asti
Marjut Ontronen 26.8.2020 alkaen

Henkilöstö

Tampereen Vera

Jäsenet
Oskari Auvinen
Harri Kallio
Jussi Laitinen

Tammervoima

Toimitusjohtaja
Mika Pekkinen

Tampereen Sähköverkko

Hallinto

Mikko Kriikku

Minna Metsälä

Konsernin johtoryhmän
jäsenet ja vastuualueet
Toimitusjohtaja
Jussi Laitinen, pj.
Asiakkuudet
Mikko Erma
(25.5.2020 alkaen)
Energia
Paavo Knaapi
Riitta Varpe

38

Energiamarkkinat
Jukka Joronen

HR
Leena Parvio
(8.2.2021 saakka)
Virpi Waldén
(8.2.2021 alkaen)
Talous ja hallinto
Janne Rapakko
Liiketoimintateknologiat
Johannes Lindell

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera

Hallinto

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Tammervoima

Tämä vuosikertomus on julkaistu sähköisenä ja painettuna versiona.
Vuosikertomuksen konsepti ja toteutus: Viestintätoimisto Selander & Co. Oy
Ulkoasu: HannaHau – Graafista suunnittelua
Kannen kuvat: Harri Hurske / Valokuvaus.fi
Painotyö: Hiilineutraali painotuote | ClimateCalc CC-000025/FI | PunaMusta Oy | maaliskuu 2021

Etusivu
Avainluvut 2020
Toimitusjohtajan katsaus
Tampereen Sähkölaitos -konserni
Toimintaympäristö ja megatrendit
Energiamarkkinat
Asiakkaat ja muut sidosryhmät
Ympäristö
Tuotanto ja jakelu
Prosessijohtaminen
Henkilöstö
Tampereen Sähköverkko
Tampereen Vera
Tammervoima
Hallinto

Tampereen Sähkölaitos Oy

Tampereen Sähköverkko Oy
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