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joita kannustavat konsernin perinteet jo vuodesta 1888. 

Meillä on yli 142 000 asiakasta ja kaukolämpökiinteistöissä 
asuu jakelualueellamme yli 200 000 ihmistä. 
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Aallonpohjalta on suunta ylös
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

ampereen Sähkölaitoksen kulunut vuosi oli taloudelli-
sen tuloksen osalta heikko ja sitä voi perustella monilla 
tekijöillä. Totuus on kuitenkin se, että tulos oli ennakoi-
dun kaltainen. Iso laiva kääntyy hitaasti. Tampereen Säh-
kölaitos kärsi tänä vuonna viimeisen kerran täysimittai-

sesti vanhoista voimalaitosratkaisuistaan – jotka nekin oma-
na aikanaan olivat perusteltuja ja oikeita. 
 Heikon kannattavuutemme taustalla on joustamaton 
tuotantorakenteemme; maakaasun osuus käyttämästämme 
energiasta on edelleen 60 prosenttia. Yhteistuotantovoimalai-
toksemme tuottavat samanaikaisesti kaupungin tarvitsemaa 
kaukolämpöä ja sähköä. Siirryimme käyttämään kaasua edul-
lisempia polttoaineita niin paljon kuin voimalaitoskapasiteet-
ti antoi myöden. Tarkalla optimoinnilla onnistuimme vähen-
tämään kaasun käyttöä lämmöntuotannossa 22 prosenttia ja 
sähköntuotannossa 20 prosenttia edellisestä vuodesta.
 Alhainen sähkönhinta ja lämmin talvi samanaikaisesti oli 
pahin mahdollinen yhdistelmä kannaltamme. 
 Sähkön tukkuhinta oli vuoden alussa alhaisimmillaan 11 
vuoteen ja hinnanlasku jatkui koko vuoden. Sähköntuotan-
non kannattavuus oli korkean kaasunhinnan vuoksi heikko, 
välillä jopa tappiollinen. Alkuvuosi oli poikkeuksellisen läm-
min ja vähäluminen. Tämä näkyy lämpötilariippuvaisten liike-
toimintojen liikevaihdossa ja alhaisimpana vesivoimantuo-
tantona yli kymmeneen vuoteen. 
 Organisaatiollamme oli kuitenkin erinomainen kyky toi-
mia vaikeassa markkinatilanteessa kannattavuutemme pa-
rantamiseksi.

Historiallisen hyvä 
sähköverkon toimitusvarmuus
Sähkönsiirtoliiketoiminta paransi tulostaan. Toimitusvar-
muutemme oli historiallisen hyvä johtuen ennakoivista toi-
menpiteistä sekä suotuisista säistä. Sähkönsiirtohintamme 
ovat Suomen halvimmassa neljänneksessä – silti emme ole 
valvontamallin mukaan tasapainoisessa tilanteessa. Tulem-
me tasapainottamaan sähköverkkoliiketoiminnan tuottom-
me seuraavalle valvontajaksolle. Sähköverkkojen raken-

nusliiketoiminta toimi vireästi sekä vanhojen että uusien 
asiakasavaus ten parissa.
 Halpeneva sähkön tukkuhinta alentaa myös vähittäis-
markkinoiden hintaa. Alensimme toistaiseksi voimassa ole-
via hintoja keväällä yli 10 prosenttia Onnistuimme lisäämään 

myyntimäärää, mutta emme onnistuneet saamaan kannatta-
vuutta riittävälle tasolle. Laajensimme palveluvalikoimaa ja 
toimme asiakkaille uusia tuotteita: pientuottajille tarkoitetun 
OmaSähkön sekä vähittäisasiakkaille tarkoitetun TuntiSäh-
kön. Asiakkaista 94 prosenttia olikin valmiita suosittelemaan 
palveluitamme.
 Tampereen Sähkölaitoksen kulunut vuosi oli taloudellisen 
tuloksen osalta heikko. Etenkin sähkönmyynti tukku- ja vähit-
täismarkkinoille oli haastavaa. Konsernin liikevaihto oli 289 
miljoonaa euroa, mikä jäi kuusi prosenttia edellisen vuoden 
liikevaihdosta. Konsernin kannattavuus laski 22 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden tulos asettui silti edel-
liskauden tasolle 3,7 miljoonaan euroon, mikä johtui rahoi-
tuksen uudelleenjärjestelyn myötä alhaisemmista rahoitus-
kuluista.
 Aallonpohja on nyt saavutettu ja lähdemme ripeästi nou-
semaan investointi- ja kehitysohjelmamme avulla.

Kohti joustavaa energiantuotantoa
Epävakaa markkinatilanne ja energiapolitiikka ohjaavat ener-
giayhtiöitä nyt monipolttoaineratkaisuihin. Joustavan ener-
giantuotannon rakentaminen vie vuosia, vaikka olemme mo-
nella rintamalla liikkeellä. Jo vuonna 2013 valmistui Suomen 
suurin pellettilämpölaitos Tampereen Sarankulmaan. Viime 
vuonna kaupunkikuvaa koristamaan nousi kaksi uutta uljas-
ta piippua: toinen Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle Ta-
rastenjärvelle ja toinen Hervantaan valmistuvalle hakeläm-
pölaitokselle. Lisäksi on rakenteilla kolme savukaasupesuria 

T

”Aallonpohja on nyt 
saavutettu ja lähdemme 

ripeästi nousemaan 
investointi- ja 

kehitysohjelmamme 
avulla.” 



5

Sähkölaitoksen Ratinan toimipiste muutti alkutalvesta lähes 

satavuotiaaseen Lämpötaloon, joka on saneerattu vanhaa 

kunnioittaen. Lämpötalossa sijaitsee mm. asiakaspalvelu.

uusiin ja vanhoihin laitoksiin. Näillä on positiivinen vaikutus 
myös Tampereen ilmanlaatuun. 
 Kaukojäähdytysliiketoiminta laajeni ja saimme sille lisää 
valveutuneita asiakkaita. Verkostoa rakennetaan voimakkaas-
ti ja Näsijärven vesi alkaa jäähdyttää keskustaa kesällä 2016. 
Nämä investoinnit nostavat meidät nousuun ja uuteen aika-
kauteen. Hankkeiden ansiosta Tampereen Sähkölaitos oli ku-
luneena vuonna Pirkanmaan suurin investoija.
 Uuden tuotantokapasiteetin valmistuttua osa suuris-
ta voimalaitoksistamme jää toistaiseksi reserviin. Taseessa 
nämä näkyvät tuottamattomana omaisuutena, mutta toisaal-
ta ne lisäävät toimitusvarmuutta vikatilanteissa.
 Uusiutuvan energian käyttömme nousee 38 prosenttiin, 
kaasun käyttö vähenee 40 prosenttia, paikallinen sähköntuo-
tanto valitettavasti vähenee 20 prosenttia, mutta mikä tär-
keintä: kannattavuutemme nousee tulevina vuosina merkit-
tävästi. 
 Investointiohjelmamme maakaasuriippuvuuden vähentä-
miseksi lämmöntuotannossa on perusteltua, koska investoin-
nit sähköntuotantoon eivät kannata. Edullisen sähkön tuonti 
Suomeen ja tuettu uusiutuva sähköntuotanto ovat ohittaneet 
paikallisen maakaasuvetoisen yhteistuotannon edut. Tampe-
reen Sähkölaitoksen kaasuriippuvuus on suurempi kuin mui-
den Suomen energiayhtiöiden. Siksi kaasun kilpailukyvyn 
menettäminen näkyy selvimmin meidän tuloksessamme.

Investoinnit työllistävät
Investointimme vuonna 2014 olivat 98 miljoonaa euroa,  josta 
merkittävän osan rahoitamme leasingrahoituksella. Näin mer-
kittävät investoinnit työllistävät ja virkistävät talouselämää Tam-
pereen seudulla. Huomattavaa on myös se, että lisääntyvä ko-
timaisten polttoaineiden käyttö tulee työllistämään pysyvästi 

hankinta- ja logistiikkaketjussa satoja henkilöitä. 
 Toisaalta yhtiön siirtyminen enemmän lämmöntuottajak-
si ja kotimaisten polttoaineiden käyttäjäksi tuo myös omia 
haasteitaan ja lisää mm. sääriippuvuuttamme lämpötilan ja 
sateisuuden suhteen.  Investointien myötä kannattavuutem-
me kasvaa merkittävästi ja kotimaisen energian käyttömme 
nousee jopa 70 prosenttiin. Hajautetun polttoainesalkkumme 
avulla pärjäämme tulevaisuuden eri markkina- ja poliittisissa 
tilanteissa paremmin.

Kaukolämpöjärjestelmä pysyy, 
vaikka polttoaine vaihtelee
Muuttuva tilanne energiamarkkinoilla vaatii joustavuutta 
muualtakin kuin vain tuotantokoneistolta. Olemme määrä-
tietoisesti tehostaneet toimintaamme. Tehostimme tilankäyt-
töä ja siirryimme loppuvuodesta lähes 100-vuotiaaseen Läm-
pötaloon, joka sai uuden elämän pääkonttorinamme. 
 Henkilöstön osalta on jo vuosia puhuttu moniosaajista ja 
erinomaisesta osaamisesta. Molempia tarvitaan. Henkilös-
töämme siirtyy vanhoilta laitoksilta työskentelemään Tam-
mervoimaan. Omistautuneisuus työhön on Sähkölaitoksella 
korkeammalla tasolla kuin yrityksissä yleisesti. Tämä on hie-
no saavutus koko työyhteisöltä.
 Tamperelainen kaukolämpö täytti kuluneena vuonna 50 
vuotta. Kaukolämmitys on erinomainen ja kuolematon läm-
mitysratkaisu. Tampereella lämpöä tehtiin aluksi öljyllä, sit-
ten turpeella ja kaasulla – tulevaisuudessa puulla, turpeella ja 
roskalla. Järjestelmä säilyy, lämmityspolttoaine vain vaihtuu. 
Voimme vain arvailla, millä kaupunkimme viidenkymmenen 
vuoden päästä lämpiää.
 Suuri kiitos asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja erityi-
sesti henkilöstölle haastavasta kuluneesta vuodesta.
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Raakaöljyn viikkokeskiarvo vuonna 2014
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Energiamarkkinat 2014
Euroalueen jatkuvasti heikentynyt talouskehitys loi epävarmuutta tulevaisuudesta. 

Sekä sähkön että kaukolämmön kulutus jäivät edellisvuoden tasosta. 

E
uroopan talouskasvu oli hidasta, investointeja lykät-
tiin suotuisasta korkoympäristöstä huolimatta ja in-
flaatiokehitys jäi merkittävästi Euroopan Keskuspan-
kin tavoitetasosta. Suomen vientiteollisuus kärsi tilan-

teesta, eikä edes euron 11 % heikentyminen dollaria vastaan 
auttanut, vaan viennin hiipuminen vähensi sähkönkäyttöä 
kotimaassa. Teollisuuden kulutus laski 1,2 % ja kotitalouksien 
kulutus 0,5 %. Normaalia lämpimämpi vuosi vähensi myös 
kaukolämmön tarvetta. 

Raakaöljyn hinta romahti loppuvuodesta
Euroopan energiamarkkinoilla uusiutuvat tuotantomuodot 
saavuttivat ennätyksiä. Samaan aikaan Ukrainan kriisi varjos-
ti energiaturvallisuutta, sillä Venäjällä ja Ukrainalla oli vakavia 
ristiriitoja kaasun toimituksista ja hintatasosta. Johtavat teol-
lisuusmaat ja EU asettivat Venäjälle talouspakotteita vauhdit-
taakseen kriisin loppumista. Venäjän heikentynyt talouske-
hitys vaikutti Suomen talouskasvuun viennin vähentyessä. 
 Kriisin alkaessa energiamarkkinahinnoissa nähtiin lievää 
nousua, kun kaasuvarastoja täytettiin Euroopassa. Vuoden 
viimeisen neljänneksen aikana lisääntyneen tarjonnan vuok-
si romahtanut raakaöljyn hinta oli kuitenkin maailman ener-
giamarkkinoiden kannalta vuoden merkittävin tapahtuma. 
Hintataso laski vakiintuneelta 110 dollaria/barreli tasolta aina 

57 dollaria/barreli asti. Edellistä näin voimakasta hinnanlas-
kua on etsittävä finanssikriisin ajoilta vuoden 2008 lopulta. 
Maakaasun hinta on yleisesti indeksoitu öljyn hintaan ja tu-
levaisuudessa tämä tarkoittaa alenevia kaasulaskuja ympäri 
Eurooppaa.
 Taantuman ja turvallisuuspoliittisen epävarmuuden myö-
tä EU:n energiapolitiikassa ilmastotavoitteiden rinnalle nousi 
kilpailukyky, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitus-
varmuus. 

Markkinavakausmekanismille olisi tilausta
Komissio päätti tammikuussa 40 % hiilidioksidipäästöjen vä-
hentämisestä vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon 
verrattuna. Samalla komissio päätti sitovasta 27 % uusiu-
tuvan energiantuotannon tasosta vuoteen 2030 mennessä. 
 Päästökaupan heikon ohjausvaikutuksen ja verrattain 
suurten hintavaihteluiden myötä keskusteluissa virisi aja-
tus markkinavakausmekanismista, joka tasoittaisi suhdantei-
den vaikutusta tarjolla oleviin päästöoikeusyksiköihin. Tämä 
auttaisi järjestelmää kestämään kysynnän suuret heilahduk-
set ja korjaisi ylijäämästä johtuvaa ohjauksen heikentymis-
tä. Markkinavakausmekanismi etenee parlamentin täysistun-
toon vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. 

Sähkön hinta oli laskusuunnassa
Vuosi 2014 alkoi markkina-alueella lämpimänä ja sateisena. 
Tämä sai analyytikot ennakoimaan historiallisen alhaisia säh-
kön hintoja tulevaisuudessa. Maaliskuussa noteeratut lähi-
vuosifutuurit rikkoivat erittäin matalana pidetyn 30 e/MWh 
rajan. Vuoden alusta alkanut sähkön hinnanlasku jatkui koko 
vuoden. Suuresta aluehintaerosta johtuen lasku ei Suomessa 
ollut yhtä merkittävää kuin muissa Pohjoismaissa.
 Sähkön markkinahinta on Suomessa varsin edullista (ks. 
graafi sivulla 7). Hintoja on pitänyt kurissa hyvä vesitilanne 
Norjassa ja Ruotsissa, markkinoilla merkittävästi lisääntynyt 
tuulivoimakapasiteetti sekä alhaisina pysyneet hiilen ja pääs-
töoikeuksien hinnat. 
 Tuonnilla katettiin lähes 22 % Suomen sähköntarpees-
ta, joka oli 83,3 TWh. Pohjoismaiden vesitilanteen ja Venäjän 
tuonnin vähentymisen myötä sähköä tuotiin eniten Ruotsista. 
Vienti Viroon kasvoi yli kolminkertaiseksi (3,5 TWh) edellises-
tä vuodesta. 
 Taloustilanteen, lämpimän sään ja lisääntyneen sähkön-
tuonnin yhteisvaikutuksena päästöjen kokonaismäärä laski 
edelliseen vuoteen verrattuna. 
 Tehotilanne on pohjoismaissa pysynyt hyvänä vesivoi-
man ja ydinvoiman käytettävyyden ansiosta. Tehon ja siirto-

57,60

109,55
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kapasiteetin riittävyyden ansiosta kalliita huippuhintaisia tun-
teja ei juuri esiintynyt. Kuitenkin keväällä ja syksyllä massiivi-
set samanaikaiset perusvoimantuotannon ja siirtoyhteyksien 
huollot sekä juhannuksen jälkeen vallalla ollut pitkähkö kui-
va ja lämmin säätyyppi nostivat Suomen hintatasoa. Kuivan 
kesän vuoksi tuottajat vähensivät voimakkaasti vesivoiman 
juoksutuksia säätövoimareservin säästämiseksi.

Latvia mukaan Nord Pool Spotiin
Nord Pool Spotin markkinaosuus Pohjoismaissa ja Baltias-
sa on edelleen hyvässä kasvussa. Kesäkuun lopulla viimei-
nenkin alueen seitsemästä valtiosta liittyi spot-kaupankäyn-
tiin, kun Latvian suurin sähköntuottaja Latvenergo ja myös 
sen myyntiyhtiö ryhtyivät ostamaan ja myymään sähkönsä 
spot-markkinalla. 
 Laajennus kasvatti kesäaikana hieman sähkön vientiä 
Suomesta Viron kautta etelään, mikä taas nosti Suomen alue-

hintoja. Toisaalta esimerkiksi talven huippukulutuksen aikaan 
Latvian suuret vesivoimalat voivat tuottaa paljonkin sähköä, 
joka laskee talven hintariskejä Suomessa asti. 
 Runkosiirtoyhteyksistä Ruotsin ja Liettuan välisen sähkö-
kaapelin (700 MW) asennustyöt ovat käynnissä. Johdon us-
kotaan olevat käytössä joulukuussa 2015. Kaapeli vähentää 
painetta Suomen ja Viron sekä Viron ja Latvian välisillä raja-
johdoilla, ja laskee näin aluehintaodotuksia.
 Markkinat hieman epäilevät siirtoyhteyksien parantumis-
ta, koska vuosien 2015 ja 2016 aluehintaodotukset ovat yhtä 
korkealla. Myös Liettuan ja Puolan välisen siirtoyhteyden on 
tarkoitus olla käytössä loppuvuodesta 2015.

Uudet laitokset muuttavat 
polttoainejakaumaa
Sähkön tekeminen maakaasulla on ollut osin kannattamaton-
ta. Tampereella maakaasu piti kuitenkin asemansa, sillä sen 

osuus polttoaineiden kokonaishankinnasta oli 61 %. Polttoai-
neiden käyttömäärät tulevat muuttumaan menossa olevan in-
vestointiohjelman vuoksi. Kaasunkäyttö Tampereella vähenee 
vaiheittain uusien laitosten ansiosta. Vapautuva yhteistuotan-
tokapasiteetti jää reserviin. 
 Turpeen ja puun kilpailukykyä sähkön yhteistuotannossa 
tullaan parantamaan veroteknisin toimenpitein. Turpeen ve-
rotasoa alennetaan vuonna 2015, mikä nostaa samalla myös 
metsähakkeella tehdyn sähkön syöttötariffia. Vuodelle 2014 
kaavailtu voimalaitosvero kumottiin. Tampereen Sähkölaitok-
selle voimalaitosveron merkitys olisi ollut vähäinen.
 Energiamarkkinoilla tukkuhintojen nopeat ja suuret vaih-
telut ovat kasvattaneet energiayhtiöiden hinta- ja kannat-
tavuusriskiä. Tampereen Sähkölaitos muutti vuoden aikana 
suojauspolitiikkaansa niin hankinta- kuin tuotantosalkussa-
kin. 

Sähkön spot-hintojen toteuma Suomen hinta-alueella (kvartaalin keskihinta)
euroa/MWh

Arvio tulevasta Suomen hinta-alueen hinnasta
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ähkölaitoksen valmiussuunnittelulla tarkoitetaan kaikkia nii-
tä toimenpiteitä, joilla varmistetaan sähkö- ja lämpö- sekä 
jäähdytysenergian tuotannon, hankinnan, siirron ja jakelun 
mahdollisimman häiriötön toiminta ja jatkuvuus kaikissa ti-

lanteissa – myös poikkeusoloissa. Varautuminen häiriö- ja poikke-
ustilanteisiin on osa energiahuollon normaalia toimintaa; verkko-
yhtiöltä edellytetään uudessa sähkömarkkinalaissakin ajantasaista 
varautumis- ja kehittämissuunnitelmaa.
 Sähkölaitoksella on valmiussuunnittelussa pitkät perinteet, mut-
ta erityisesti 2000-luvulla tätäkin osa-aluetta on kehitetty määrätie-
toisesti.
 Yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkein asia on toiminta-
varma energiahuolto, joka osaltaan varmistaa myös yhteiskunnan 
toisen kulmakiven eli sähköisen viestiliikenteen toiminnan. 
 Yhteiskunnan toimintakykyä testattiin syksyllä Pirkka 2014 
KYBER -valmiusharjoituksessa, johon myös Tampereen Sähkölai-
tos osallistui.

Sähkölaitoksen toimintatapa 
yhteiskunnan tukipylväänä
Energiahuollossa on varauduttava sekä normaaliaikojen 
että poikkeusolojen uhkiin, joista tärkeimmät ovat:

 tuotanto- ja siirtokapasiteetin riittävyys
 suurhäiriö- ja vauriotilanteet
 polttoaineiden saatavuus ja riittävyys
 varaosien, materiaalien ja alihankintapalvelujen 
    saatavuuden turvaaminen
 henkilöstöresurssien turvaaminen
 energiahuollon tärkeiden kohteiden suojelu
 kyberuhkien tunnistaminen ja kriittisten automaatio- 
    ja tietojärjestelmien kybersietokyvyn parantaminen
 varautumien valtakunnan energiapulaan ja 
    energiahuollon hallittu rajoittaminen tai säännöstely

Energiajärjestelmien perusmitoituksen lähtökohtana on se, että 
minkään yksittäisen voimalaitoksen tai siirtojohdon vaurioituminen 
ei saa vaarantaa sähkö- ja kaukolämpöjärjestelmän toimintakykyä. 
Lisäksi kaukolämmössä pääsiirtoyhteyden vikaantuessa verkko voi-
daan jakaa eri tuotantoalueisiin ja alueverkkoihin, joissa kehitetään 
alueellista tuotantoa. 
 Energiahuollon toimintavarmuus pyritään turvaamaan hajautta-
malla polttoainehankintaa ja lisäämällä kotimaisten polttoaineiden 
osuutta sekä polttoaineiden varmuusvarastoinnilla. 

Valtakunnan energiapula 
ja energiahuollon rajoittaminen 
Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut voimahuollon poikkeus-
olojen aikaista toimintaa varten voimatalouspoolin valmistelemat 
sähkön ja kaukolämmön säännöstelysuunnitelmat. Poikkeustilan-
teissa sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutusta rajoitetaan suo-
situksin, hintaohjauksella ja pakkokeinoin.
 Säännöstelylle asetettavista tavoitteista päättää Valtioneuvosto 
tai Työ- ja elinkeinoministeriö, mutta säännöstelyyn liittyviä toteu-
tustehtäviä voidaan asettaa energiatoimialan yrityksille. Tehopulan 
vallitessa Fingrid Oyj:n voimajärjestelmäkeskus voi antaa verkon-
haltijoille käskyn kuormien irtikytkemiseen. Äkillisessä vakavassa 
tehopulassa Fingrid Oyj:n voimajärjestelmäkeskus ryhtyy tarvitta-
viin kuormien rajoitustoimenpiteisiin suoraan kantaverkon asemilla 
tehtävillä irtikytkennöillä.
 Poikkeusoloja varten ylläpidetään myös paikallisia sähkön- ja 
lämmönjakelun rajoittamissuunnitelmia, joilla pyritään turvaamaan 
Tampereen kaupungin elintärkeiden toimintojen jatkuvuus sähkö- 
tai polttoainepulan vallitessa. 
 Tampereen Sähkölaitoksen on toiminnassaan osattava varau-
tua pahimman varalle. Toimintavalmiuden varmistamiseksi Sähkö-
laitoksella on oma varautumissuunnitelma ja valmiusharjoituksia 
järjestetään säännönmukaisesti. 

Varautuminen
Yhteiskunnan tukipylvään on varauduttava kriiseihin.

S
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Hervannan hakelämpökeskuksen 

työmaalla nostettiin kattila 

paikoilleen lokakuussa 2014.

Vihreitä askeleita asiakasläheisesti

T

VISIO

Pirkanmaan luotettava
voimanlähde 

Luotettavuus  

Uudistuminen

Asiakasläheisyys

Tuloksellisuus

ampereen Sähkölaitos -konsernin strategia vuosille 
2013–2015 on korostanut kestävää kehitystä ja uudis-
tumista. Strategiakauden aikana on investoitu uusiu-
tuvaan energiantuotantoon. Tuotantorakenteen muut-

taminen on ollut väistämätöntä, sillä nykyisillä markkinoilla 
ei tule toimeen maakaasuun nojautumalla. Koska lämmön-
tuotanto on tällä hetkellä kannattavampaa kuin sähköntuo-
tanto, tuotantorakenne rakennetaan lämpöpainotteiseksi ja 
yhteistuotannon osuus vähenee.
 Omistaja Tampereen kaupunki näkee Sähkölaitoksen kei-
nona vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä ohjaa ratkaisemaan 
Pirkanmaan kaatopaikkojen sulkeutumisen ongelman jättei-
den energiahyötykäytön muodossa. Uusiutuvien energialäh-
teiden osuuden tulee olla yli 30 % vuoteen 2020 mennessä. 
Kaupunki pitää lisäksi tärkeänä, että Sähkölaitoksen arvosta 
pidetään huolta ja varmistetaan konsernin kannattavuus.
 Poliittiset toimet ohjaavat Sähkölaitosta siirtymään fos-
siilisista polttoaineista kohti uusiutuvia, eli ottamaan vihrei-
tä askeleita. Se on myös asiakkaiden halu ja toive. Vihreitä 
askeleita asiakasläheisesti on siis monin tavoin perusteltu 
Sähkölaitoksen visio tällä strategiakaudella. Tampereen Säh-
könmyynti Oy myy kaiken pienasiakkaille myytävän sähkön 
ympäristöystävällisesti vedellä, tuulella ja puuperäisillä polt-
toaineilla tuotettuna.
 Uuden strategian valmistelu vuosille 2016-2018 on jo aloi-
tettu. Kun tuotantopaletti on saatu kuntoon, strategiassa on 
mahdollisuus vaihtaa fokusta.  

Riskienhallinta
Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa Tampereen Sähkö-
laitos -konsernin normaalia toimintaa. Riskienhallinnan ta-
voitteena on varmistaa konsernin toimintaedellytysten ja 
strategioiden toteutuminen muuttuvassa toimintaympäris-
tössä sekä tehdä toiminnasta sidosryhmille läpinäkyvää ja 
hyvän hallintotavan mukaista.
 Konsernin omien riskienhallintamenettelyjen ohella yh-
tiöissä noudatetaan Tampereen kaupungin konserniohjeis-
tuksen mukaisia sisäisen valvonnan periaatteita, joiden to-
teutumista arvioidaan vuosittain. Konsernin riskienhallinnan 
tilanteesta raportoidaan emoyhtiön hallitukselle kaksi kertaa 
vuodessa. 
 Konsernin sähkö- ja lämpöliiketoimintoihin liittyy säh-
kön hinta- ja volyymiriskejä, polttoaineiden hankintariskejä, 
sääriski sekä rahoitusriskejä. Sähkölaitoksella on merkittävä 
omaisuus, jonka arvon säilyttämiseksi tehdään huomattavia 
investointeja. 

Ympäristön puolesta 
 Tampellan ja Finlaysonin vesivoimalaitosten saneeraus 2010-2012
 Kaukojäähdytystoiminnan aloittaminen 2012
 Suomen suurimman pellettilämpölaitoksen 
   valmistuminen Tampereen Sarankulmaan 2013
 Hakelämpölaitoksen rakentaminen Hervantaan 2014-2015
 Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen rakentaminen 2013-2015
 Savukaasupesurit Naistenlahteen, Hervannan hakelämpö-
   laitokseen ja Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen 2015
 Panostaminen tuulivoimaan Suomen Hyötytuuli Oy:n 
   osakkuuden kautta
 Naistenlahden puu-turvevoimalaitoksen uusinnan suunnittelu 
   siten, että se kykenee käyttämään huomattavasti nykyistä 
   enemmän puuta vuosikymmenen vaihteessa.
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ampereen Sähkölaitoksen tilikausi 2014 muodostui tu-
lokseltaan heikoksi. Myynti ja kannattavuus eivät kehit-
tyneet toivotulla tavalla. Konsernin liikevaihto oli 289,4 
miljoonaa euroa, mikä jäi edellisvuoden tasosta 18,1 

miljoonaa euroa eli 6 prosenttia. Konsernin liiketulos laski 
edellisvuodesta 27 prosenttia eli 5,0 miljoonaa euroa.
 Syynä laskevaan liikevaihtoon oli jo monta vuotta hyvin 
alhaisena pysytellyt sähkön markkinahinta, joka laski edel-
leen vuonna 2014 ja alensi sähköntuotannon kannattavuut-
ta entisestään. Alhaisen hinnan takana olivat mm. teollisen 
kysynnän lasku sähkönkulutuksessa, tuulivoiman voimakas 
rakentaminen erityisesti Ruotsissa sekä alhainen kivihiilen 
ja päästöoikeuksien markkinahinta. Toisaalta sähkön tuonnin 
väheneminen Venäjältä nosti hieman Suomen aluehintaa. 
 Pääasiallisena polttoaineena käytetyn maakaasun hinta 
pysytteli edellisvuoden korkealla tasolla. Kesällä 2014 alkanut 
öljyn markkinahintojen voimakas lasku vaikuttaa maakaasun 
hintaan vasta vuonna 2015. Maakaasun käyttöä saatiin vä-
hennettyä ja kiinteiden polttoaineiden käyttöä lisättyä, mikä 
osaltaan paransi kannattavuutta. 

 

Kaukolämmön myynti jäi jälkeen edellisvuoden myynnistä lä-
hinnä lämpimien säiden vuoksi. Edellisvuoden myyntiä nosti 
poikkeuksellisen kylmä alkuvuosi. Sähkön ja lämmön yhteis-
tuotantona tuotettu sähköntuotanto jäi edellisvuotta alhai-
semmaksi. Jatkuvasti alentuneesta sähkön markkinahintata-
sosta johtuen sähkön loppuasiakasmyynnin energiahintoja 
laskettiin 10–13 prosenttia keväällä 2014, mikä heikensi säh-
könmyynnin kannattavuutta. Jakelukaasun siirtotariffeja sekä 
kaukojäähdytyksen hintoja puolestaan nostettiin vuoden ai-
kana. 
 Vaikka liiketulostaso konsernissa laski edellisvuodesta, 
tilikauden tulos asettui edelliskauden tasolle 3,7 miljoonaan 
euroon. Tämä johtui merkittävästi alentuneista rahoitusku-
luista. Konsernin lainapääomat järjesteltiin uudestaan vuo-
den 2013 loppuvuoden aikana. Lisäksi korkotaso on tullut 
alaspäin.

Merkittävien investointien vuosi
Tampereen Sähkölaitoksella on edessään merkittäviä inves-
tointeja. Nykyinen vanheneva energiantuotantokoneisto uu-
sitaan vastaamaan tulevaisuuden toimintaympäristöä. Kan-
nattavuuden parantamiseksi ja maakaasuriippuvuuden pie-
nentämiseksi Sähkölaitos panostaa investointistrategiassaan 
ympäristöystävällisiin, tehokkaisiin ja käyttökuluiltaan edulli-
sempiin energiantuotantomuotoihin. 
 Tilikaudella 2014 investointeja toteutettiin 29,8 miljoonal-
la eurolla, mikä oli 2,1 miljoonaa euroa edellisvuotta enem-
män. Lisäksi leasingrahoitteisia investointeja toteutettiin 68,4 
miljoonalla eurolla. 
 Kaukojäähdytysliiketoiminnan laajentamiseen käytetään 
vuosittain merkittävästi rahaa, kun uutta jakeluverkostoa ra-
kennetaan. Sähköverkkotoiminnassa paino on toimintavar-

muuden kehittämisessä.
 Merkittävimmät hankkeet liittyvät kaukojäähdytyksen 
tuotannon ja jakeluverkon kehittämisen lisäksi Tammervoima 
Oy:n rakenteilla olevaan hyötyvoimalaitokseen ja siihen liit-
tyvään kaukolämmön siirtojohtoon. Tammervoima-hankkees-
sa pyritään etenemään nopeasti, jotta päästäisiin hyötymään 
hyötyvoimalaitoksen edullisesta tuotannosta. Laitoksen on 
määrä valmistua vuoden 2015 lopussa. Keväällä 2014 aloitet-
tiin Hervantaan tulevan 50 megawatin hakelämpökeskuksen 
rakentaminen. Sen on määrä olla valmis loppukeväällä 2015.
 Muita huomattavia investointeja ovat Naistenlahti 2 
-voimalaitokseen kesällä 2014 asennettu tulistin, tuulivoi-
maosuuksien lisähankinta sekä vuonna 2015 rakennettava 
Naistenlahden savukaasupesuri.

Sähköntuotannon kannattavuus pohjalukemissa
Konsernin liikevaihto ja tulos laskivat.
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Rahoitus ja tunnusluvut
Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 40,6 miljoonaan euroon 
edellisvuoden 28,0 miljoonasta eurosta. Lainoja lyhennet-
tiin 10,0 miljoonalla eurolla ja korkokustannukset pienenivät 
edellisvuoteen verrattuna merkittävästi. Investointien ja osin-
kojen maksun jälkeen rahavarat ja konsernitilisaamiset laski-
vat 6,8 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna kasvoivat 1,5 
miljoonaa euroa. 
 Liiketuloksen lasku alensi sijoitetun pääoman tuoton 3,1 
prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 4,1 prosenttia. Strategis-
ten tuotannollisten investointien myötä heikosti kannattavan 
sähköntuotannon osuutta energiantuotannossa tullaan laske-
maan ja kaasuriippuvuutta vähentämään. Sitä kautta kannat-
tavuus nostetaan takaisin kestävälle tasolle lähivuosina.
 Omavaraisuusaste nousi 15,9 prosentista 17,2 prosenttiin, 
mikä aiheutui pitkälti lainan lyhennyksistä. Sähkölaitoksen ra-
hoitusasema ei ole silti riittävällä tasolla ja tavoitteena onkin 
saada omavaraisuusastetta parannettua lähivuosina vapaata 
omaa pääomaa vahvistamalla.

Talouskehitys liiketoiminnoittain
Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto vuonna 2014 oli 
40,3 miljoonaa euroa.  Koska siirtohinnat pysyivät ennallaan 

ja siirretyn sähkön määrä kasvoi vain hiukan, liikevaihto oli 
lähes sama kuin edellisenä vuonna. 
 Toimitusvarmuus oli historiallisen hyvä johtuen ennakoi-
vista toimenpiteistä sekä suotuisista säistä. Tästä syystä ope-
ratiiviset kustannukset toteutuivat aikaisempia vuosia pie-
nempinä. Yhtiö investoi 11,9 miljoonalla eurolla. Merkittävin 
investointi oli vuoden aikana käynnistetty Nurmin sähköase-
man ja siihen liittyvän kantaverkkoyhteyden rakentamisen 
aloittaminen. 
 Tampereen Sähkönmyynti Oy:n liikevaihto säilyi lähes 
vuoden 2013 tasolla ollen 61,6 miljoonaa euroa. Koko vuoden 
alhaisena pysynyt sähkön hinta johti erittäin kovan kilpailun 
kautta loppuasiakashintojen laskuun sekä yritys- että yksityis-
asiakasmyynnin puolella. Tästä syystä liikevaihto ei kasvanut 
myynnin volyymin kasvusta huolimatta. Keväällä 2014 las-
kettiin toistaiseksi voimassaolevien sopimusten hintoja yli 10 
prosenttia. 
 Tampereen Energiantuotanto Oy:n liikevaihto oli 169,4 
miljoonaa euroa vuonna 2014. Sekä yhtiön liikevaihto että -tu-
los laskivat edellisvuodesta. Muutoksen taustalla oli sähkön 
markkinahintojen lasku ja sitä myötä laskeneet pörssisähkön 
myyntitulot sekä sähköntuotannon kannattavuuden lasku. 
Kannattavuuteen vaikutti osaltaan tuotannon polttoaineena 

käytetyn maakaasun korkea hinta.  Yhtiön liiketulos asettui 
1,8 miljoonaan euroon. 
 Tampereen Kaukolämpö Oy:n liikevaihto tilikaudella 2014 
oli 146,0 miljoonaa euroa. Kaukolämpöä myytiin hieman 
edellistä vuotta vähemmän johtuen poikkeuksellisen lämpi-
mästä alkuvuodesta 2014. Liikevaihto laskikin hieman edel-
lisvuoden tasosta. Yhtiön investoinnit olivat merkittävät, 12,7 
miljoonaa euroa, mikä oli edellisvuoden tasoon verrattuna 
3,8 miljoonaa euroa enemmän. Suurimmat investoinnit koh-
distuivat kaukojäähdytyksen tuotantolaitokseen ja jakeluverk-
koihin sekä kaukolämmön siirtojohtoon, joka valmistuessaan 
vuonna 2015 liittää Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitoksen 
Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. 
  Tampereen Vera Oy:n liikevaihto vuodelta 2014 oli 14,5 
miljoonaa euroa, mikä oli edellisvuoden tasolla. Toimialan 
kovasta hintakilpailusta johtuen yhtiön kannattavuus sähkö-
verkkoliiketoiminnassa heikkeni, mikä näkyi yhtiön heikenty-
neessä liiketuloksessa. Yhtiö otti käyttöön työnohjausjärjes-
telmän, jolla tehostetaan yhtiön toiminta. Kehitystyön vai-
kutukset toiminnan tehostumiseen näkyvät liiketoiminnassa 
täysimääräisesti tulevina vuosina.   
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Valssipadon konehuone nousi kuukaudeksi esille, 

kun Konehuone-niminen valoinstallaatio valaisi sen syyskuussa. 
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Asiakkaan valta on kasvussa
Sähkö ja kaukolämpö ovat yhä vahvemmin asiakkaan omissa hyppysissä. 

ASIAKKAAT

täluettavien mittareiden ja netissä olevan Wattimaat-
ti-kulutusraportointipalvelun ansiosta asiakas voi seu-
rata sähkön ja lämmön käyttöään lähes tunti tunnilta 
ja laskutusvaihtoehdoista voi valita itselleen sopivim-

man. Esimerkiksi sähköisen e-laskun suosio kasvoi vuonna 
2014 merkittävästi. E-lasku on vaivaton ja ympäristöystäväl-
linen ratkaisu. 
 Keväällä lanseerattu TuntiSähkö-tuote korostaa myös asi-
akkaan aktiivista roolia, sillä siinä asiakkaan maksama säh-
kön hinta määritellään tunti tunnilta pörssisähkön hintaa 
noudatellen – vain vuorokausi etukäteen. Näin sähkön käyt-
täjä voi valita viisaasti ja toteuttaa paljon sähköä kuluttavat 
työnsä halvimpien tuntihintojen aikaan. Tällaisten tunti tun-
nilta noteerattavien sähkösopimusten odotetaan lisääntyvän 
huomattavasti lähivuosina.
 Toinen Tampereen Sähkönmyynnin vuonna 2014 lansee-
raama uusi tuote oli OmaSähkö, joka on tarkoitettu niille säh-
kön pientuottajille, jotka ovat Tampereen Sähkönmyynnin 
asiakkaita. Aurinkopaneelit, pientuulivoimalat ja muut kodin 
pientuotantolaitokset voidaan kytkeä nykyisin julkiseen säh-
köverkkoon.
 Yli oman kulutuksen tuotettu sähkö siirretään saman tien 
sähköverkossa lähiseudun muiden sähkönkäyttäjien käytet-
täväksi. Näin tuetaan myös ympäristöystävällisyyttä ja val-
takunnallisia energiansäästötavoitteita. Sähkön pientuottaja 
saa tuottamansa ylijäämäsähkönsä myynnistä korvauksen 
kulloinkin voimassa olevan markkinahinnan perusteella.

Sähkön hinta laski
Tampereen Sähkönmyynti alensi myyntihintojaan 1.4.2014 
lähtien, kun energiamaksuja alennettiin 10-13 prosenttia tuot-
teesta riippuen. Alennukset koskivat toistaiseksi voimassa 

olevia sopimuksia. 
 Tampereen Sähkönmyynnin myyntivolyymi kasvoi kol-
matta vuotta peräkkäin. Määräaikaisten sopimusten osuus 
kasvaa tasaisesti; nyt jo lähes 20 prosenttia sopimuksista on 
määräaikaisia.
 Vuosittainen sähkön kulutusraportti tarjottiin ensimmäis-
tä kertaa myös sähköisenä. Asiakkaat pääsevät katsomaan ra-
porttejaan vuodesta 2011 lähtien nettiosoitteesta kulutus raportti.
fi. Kirjautumiseen tarvitaan asiakas- ja käyttöpaikkanumerot. 
Raportti edellyttää vähintään 100 kWh vuosikulutusta.

Maailmantango valaisi 
valssipadon konehuoneen
Hukkatila ry:tä edustavat valaistussuunnittelija Heini Ylijoki 
ja kaupunkitutkija Mikko Kyrönviita halusivat nostaa Maail-
mantango-festivaalin ajaksi keskeisellä paikalla sijaitsevan, 
mutta silti näkymättömäksi jääneen rakennuksen ohikulki-
joiden katsottavaksi. Niinpä syyskuussa useat ohikulkijat kä-
vivät kokeilemassa Keskikosken vesivoimalaitoksen vieres-
sä olevan pienen tiilirakennuksen ovenkahvaa. Niin houkut-
televa oli sisältä tulviva valo. 
 Konehuone on kaupungin syntysijoille kansallismaise-
maan sijoitettu valoinstallaatio, jonka teemoina ovat aika, 
virta ja kehitys.
 
Tunnelmaa ja kullanhohtoa 
kansallismaisemaan 
Lokakuun alussa valmistui Satakunnansillan valaistuspro-
jekti. Tampereen Veran ulkovalaistuksen rakentaminen -tiimi 
sekä rakensi uuden valaistuksen että kantoi vastuun kohteen 
sähköteknisestä toteutuksesta. Nostalgisen Satakunnansillan 
pylväät ovat nyt vuosimallia 1900 ja niissä on nähtävissä luo-

E
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dinreikiä kansalaissodan melskeistä. Projektissa 
oli mukana myös Frenckellin julkisivuvalaistus eli 
sillan läntinen puoli.
 Projektissa Satakunnansillan ylle ripustettiin 
kolme messinkiä ja prossia hehkuvaa lamppu-
kaunotarta, joiden vuoksi historiaa tutkittiin aina 
vuoteen 1900 asti. Näiden kolmen lampun pää-
asiallinen tehtävä on olla tunnelman lisääjä – var-
sinainen valaistus hoidetaan nykyaikaisilla lam-
puilla. 

Tekstiviestipalvelu ja 
sosiaalinen media
Tampereen Sähköverkon jakelualueella on yli 
140 000 asiakasta. Vain noin viisi prosenttia asi-
akkaista on ilmajohtoverkon alueella, mutta eten-
kin heille on suunnattu Sähköverkon uusi teksti-
viestipalvelu. Palveluun rekisteröityneet saavat 
tiedon, kun heidän sähkönjakelunsa katkeaa ja 
palaa taas toimintaan. Tampereen Kaukolämpö 
suunnitteli myös omaa tekstiviestipalveluaan.
 Sähkönjakelun keskeytyskartta uudistui ke-
sällä. Palvelu parani erityisesti tablettien ja mat-
kapuhelimien käyttäjien kannalta, koska uusi kart-
ta muokkautuu päätelaitteen mukaan. Uudessa 
kartassa toimii myös haku eli käyttäjä voi kirjoit-
taa hakukenttään vaikka oman osoitteensa ja kart-
ta näyttää kohteen. Jos kohteessa tai sen lähi-
alueella on keskeytys, se näkyy kartalla. Palvelun 

Tykkään!
Noin 95 % asiakkaistamme on tyytyväisiä tai erittäin tyyty-
väisiä Sähkölaitokseen. Vahvuuksiksi mainittiin erityisesti pir-
kanmaalaisuus ja luotettavuus. Asiakkaista 94 % on valmiita 
suosittelemaan Sähkölaitoksen palveluja.
                                                Lähde: Asiakastyytyväisyystutkimus 2014
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erityisen toivottu uutuus on se, että kartassa näkyy nyt myös 
historiatieto edellisen kahdeksan tunnin ajalta siitä, paljonko 
sähköttömiä asiakkaita on ollut. Aiemmin kartta kertoi vain 
nykyhetken tilanteen.
 Tampereen Sähkölaitos otti viestinnässä käyttöönsä so-
siaalisen median kanavista myös Facebookin. Jo aiemmin 
Sähkölaitoksen on löytänyt Youtubesta, Twitteristä ja Linked-
Inistä. 

Meillä riittää virtaa!
Tampereen Sähkölaitos kävi marraskuun lopussa osallistu-
massa Jussinkylän päiväkodin eskariryhmän aamu-ulkoi-
luun. Ryhmä oli juuri tullut Tuomiokirkosta adventtijuhlasta 
ja riemu repesi, kun jokainen sai ylleen uudet Meillä riittää 
virtaa -heijastinliivit. 

 Turvaliivien tarina on yksinkertainen: Toimitusjohtaja Jus-
si Laitinen haluaa muistaa lapsia, jotta muistamme, millä täh-
täimellä me laajaa investointiohjelmaamme teemme. Nämä 
6-vuotiaat ovat niitä, joiden nuoruuteen ja aikuisuuteen kuu-
luvat niin Tammervoiman hyötyvoimalaitos kuin pelletti- ja 
hakelämpölaitoksetkin. He ovat tulevia asiakkaitamme ja tu-
levaa henkilöstöämmekin, kenties. Lisää eskarilahjoituksia 
lienee luvassa, mutta Jussi halusi tietenkin aloittaa Jussinky-
lästä.

Kaukolämpö tarjosi 
Olkahisen koululaisille musikaalin
Tampereen Kaukolämpö rakennuttaa yli 10 kilometrin pituis-
ta kaukolämmön siirtojohtoa Tarastenjärvelle tulevasta hyö-
tyvoimalaitoksesta Tampereen keskustaan. Siirtojohdon ra-
kentamisesta on aiheutunut haittaa Aitolahdentien kevyelle 
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liikenteelle ja erityisesti Olkahisen koulun oppilaille. Tästä 
syystä Tampereen Kaukolämpö halusi joulun alla kiittää lap-
sia, lasten vanhempia sekä koulun henkilöstöä ymmärtäväi-
sestä suhtautumisesta ja yhteistyöstä lasten koulumatkojen 
turvallisuudesta huolehdittaessa.
 Lapsille, heidän vanhemmilleen ja koulun henkilöstölle 
tarjottiin hauska vihannesmusikaali Aikasoppa juuri joulun 
edellä lauantaina, jolloin lapsilla oli vielä koulupäivä ja monet 
vanhemmat olivat mukana seuraamassa koulupäivää. Yhdes-
sä koulun kanssa ideoiden lapsille teetettiin koulun ja Kauko-
lämmön juhlalogoilla varustetut heijastimet. Samanlaisia ei 
ole muilla! 
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TUOTANTO

Kaukolämmön ja sähkön tuotanto vähenivät
Uusiutuvan energian tuotantoon odotettavissa voimakas kasvu laitosinvestointien valmistuttua.

Tampereen Energiantuotannossa työskenneltiin laitos-
investointien myllerryksessä: Hervantaan rakennettiin 
hakelämpökeskusta, Sarankulmassa jatkokehitettiin 
Suomen suurinta pellettilämpökeskusta ja Tarastenjär-

vellä hyötyvoimalaitos nousi harjakorkeuteensa. Lisäksi Nais-
tenlahdessa uusittiin kakkosyksikön kattilan tulistin ja valmis-
tauduttiin savukaasupesurin rakentamiseen.
 Kaukolämmön tuotannossa ei kolkuteltu ennätyksiä, vaan 
vuoden alun ja lopun lämpimät säät vähensivät kaukoläm-
mön tarvetta. Sähkön hinta Pohjoismaisilla markkinoilla oli 
dramaattisen alhaalla, minkä vuoksi sähköntuotanto mini-
moitiin. Maakaasua käyttävien laitosten tuotantoa vähen-
nettiin maakaasun korkean hinnan vuoksi. Sen sijaan puun 
ja turpeen käyttöä lisättiin tuotantokustannusten optimoimi-
seksi. Kun öljyn ja kaasun hinta laskivat loppuvuonna, alettiin 
kaasuun ja öljyyn perustuvaa energiantuotantoa lisätä.
 
Valkoista ja mustaa pellettiä
Energiantuotannon tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyi 
energiapuu- ja tuhkavarastoalueiden selvitykseen, tuhkan 
hyötykäyttöselvityksiin ja Sarankulmassa kokeiltiin höyryrä-
jäytetyn eli mustan pelletin polttoa. Energiantuotannon ta-
voitteena oli selvittää, millä reunaehdoilla höyryräjäytettyä 
pellettiä voidaan polttaa Sarankulmassa. Samalla selvitettiin 
ulkomaisen pelletin kuljetuskustannuksia, polttoteknistä laa-
tua ja saatavuutta.
 Ydinpuusta tehdyt höyryräjäytetyt ja kuumakäsitellyt pel-
letit toimivat testeissä hyvin. Mustan pelletin lämpöarvo on 
selvästi parempi kuin valkoisella pelletillä ja sen jauhaminen 

on valkoista pellettiä helpompaa ja jauhe on selvästi koostu-
mukseltaan hienojakoisempaa. Tämä tekee liekistä intensii-
visemmän ja nostaa palamislämpötilaa. Palamislämpötilan 
nosto vähentää tuhkassa olevan palamattoman hiilen mää-
rää ja parantaa prosessin hyötysuhdetta.

Hyötyvoimalaitos valmistuu aikataulussa
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen rakennustyöt Tampe-
reen Tarastenjärvellä etenivät vuoden mittaan aikataulun mu-
kaisesti. Laitoksen peruskivi muurattiin maaliskuussa, sa-
moin alueen naapurit kutsuttiin kyläilemään ja keskustele-
maan maaliskuussa. Rakennusprojektin valmiusaste oli vuo-
den lopussa 65 prosenttia. Rakennushankkeen työllisyysvai-
kutus on yli 300 henkilötyövuotta. Rakennustyöt aloitettiin 
syyskuussa 2013.
 Tammervoima päätti kaatopaikkakaasun ja sairaalajättei-
den energian hyödyntämislaitteistojen hankinnoista sekä sa-
vukaasulauhduttimen ja metallien talteenottoprosessin os-
tosta. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi joulukuussa Tam-

mervoiman savukaasulauhduttimelle energiatukea yhteensä 
0,36 miljoonaa euroa. Voimalaitoksen kustannusarvio on noin 
109 miljoonaa euroa ja hankkeen kotimaisuusaste on noin 50 
prosenttia.
 Laitoksen kaupallinen käyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 
2016 alussa, jolloin astuu voimaan orgaanisen jätteen kaato-
paikkarajoitus. Laitos tulee hyödyntämään noin 150 000 ton-
nia materiaalihyötykäyttöön kelpaamatonta jätettä vuosittain. 
Sillä tuotetaan vuosittain noin 90 GWh sähköä ja 310 GWh 
kaukolämpöä. 
 Hyötyvoimalaitoksen ansiosta Sähkölaitoksen uusiutuvan 
energian tuotanto tulee lisääntymään noin 200 GWh ja hiili-
dioksidipäästöt pienentyvät noin 50 000 tonnilla. Hyötyvoi-
malaitoksen omistaa Tammervoima Oy, joka on Tampereen 
Energiantuotanto Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omis-
tama yhtiö. 

Poikkileikkauskuva Tammervoiman hyötyvoimalaitoksesta

1. Vastaanottohalli

2. Jätebunkkeri

3. Kahmarinosturit

4. Arinakattila

5. Höyryturbiini

6. Kuonabunkkeri

7. Savukaasun puhdistus
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Hervannan hakelämpökeskus lisää 
uusiutuvan energian tuotantoa
Energiantuotanto rakennuttaa Hervantaan suurta hakeläm-
pökeskusta, joka valmistuu loppukeväällä 2015. Laitoksen 
kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa ja se varustetaan sa-
vukaasupesurilla. Lämpökeskus muodostuu kattilasta, huol-
torakennuksesta, polttoaineen vastaanotto- ja käsittelyraken-
nuksesta, polttoaine- ja tuhkasiilosta sekä öljysäiliöstä. Laitos 
on miehittämätön ja sen käyttö tapahtuu etäohjatusti Lielah-
den kaukolämpövalvomosta. 
 Pääpolttoaineita ovat puuperäiset polttoaineet eli metsä-
hakkeet, sahanpuru ja kuori sekä jyrsinturve, joita voidaan 
polttaa seospolttona tai erikseen. Käytetyistä polttoaineista 

arviolta yli 90 prosenttia on puupolttoaineita. Vara- ja käyn-
nistyspolttoaineena on kevyt rikitön polttoöljy.
 Hakelämpökeskuksen vuosituotanto tulee olemaan 100-
400 GWh ja sen käyttö painottuu talvikuukausiin ja suurten 
voimalaitosten revisioaikoihin. Hakelämpökeskus vahvistaa 
kaukolämmön riittävyyttä Hervannan, Kaukajärven ja Vuo-
reksen suunnalla ja lisää Sähkölaitoksen uusiutuvan energian 
tuotantoa lähes 10 prosenttia.
 Lämpökeskukselle rakennetaan leijukerroskattila, jonka 
polttoaineteho on 49,5 MW ja lämpöteho noin 44,5 MW. Lai-
tokselle tulee savukaasupesuri, jolla saadaan lämpöä talteen 
savukaasuista noin 12 MW.  
 Hakelämpökeskuksen työllisyysvaikutus rakennusaikana 
on noin 150 henkilötyövuotta. 

Porin merituulivoimapuisto 
sai investointiavustuksen
Tampereen Energiantuotanto on osakkaana Suomen Hyöty-
tuuli Oy:ssä, jonka merituulivoimahanke Porin Tahkoluodos-
sa on valittu Työvoima- ja elinkeinoministeriön kokeiluhank-
keeksi. Hanke sai ministeriöltä 20 miljoonan euron investoin-
tituen. Tuella on tarkoitus kattaa maatuulivoimalaan nähden 
ylimääräiset kustannukset, jotka muodostuvat etenkin voima-
lan meriperustuksista ja sähkönsiirtokaapelista. 
  Suomen Hyötytuuli Oy aikoo rakentaa Tahkoluotoon noin 
10 turbiinia, joiden yhteenlaskettu teho on noin 40–44 me-

gawattia. Turbiinien etäisyys rannasta on noin 0,6–2,5 kilo-
metriä. Olosuhteet ovat lähellä avomeriolosuhteita ja jääolo-
suhteet alueella ovat haastavat erityisesti ahtojään takia.
 Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun 
mennessä.

Kaukojäähdytysverkko
laajenee suunnitelmallisesti
Tampereen Kaukolämmön energiatoimitusten toimitusvar-
muus oli kiitettävällä tasolla ja asiakasmäärä kasvoi tasai-
sesti. Kaukolämpöverkostojen urakoinnin ja materiaalihan-
kinnan kilpailutus toteutettiin uusitulla mallilla, jossa tavoit-
teena oli rakentamisen kustannustehokkuuden edelleen ke-
hittäminen. 
 Energiantuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnan-
muutokset aiheuttivat paineita kaukolämmön hinnanmuu-

Hakesiilon katto nostettiin paikoilleen lokakuussa.

Lielahti                 460,9 GWh
Naistenlahti 1 343,1 GWh
Naistenlahti 2 720,1 GWh
Lämpökeskukset   657,5 GWh
 
 Yhteensä 2 181,6 GWh

30,2 % Kaukolämmön tuotanto 
voimalaitoksittain

21,1 %

15,7 %

33,0 % 

Sähköntuotanto 
voimalaitoksittain (brutto) 

Lielahti               354,1 GWh
Naistenlahti 1     263,8 GWh
Naistenlahti 2     324,8 GWh
Vesivoima             42,3 GWh

 Yhteensä 985 GWh

35,9 %

26,8 %

33,0 %

4,3 %
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toksille. Uuden kausihinnoittelun todettiin toimivan hyvin ja 
kannustavan asiakkaita sekä energiankäytön tarkkailuun että 
energiansäästötoimenpiteisiin. Kun Sähkölaitos-konsernin 
laaja energiantuotannon investointiohjelma valmistuu, myös 
Kaukolämmöllä on aiempaa paremmat mahdollisuudet vah-
vistaa kaukolämmön hintavakautta ja hintakilpailukykyä.
 Kaukolämmön merkittävimmät investoinnit kohdistui-
vat kaukojäähdytyksen tuotantolaitokseen ja jakeluverkkoon 
sekä kaukolämmön yli 12 kilometrin mittainen siirtojohto 
keskustasta Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle Tarasten-
järvelle. Muut investoinnit koostuivat kaukolämpö- ja maa-
kaasuverkkojen korjaus- ja laajentumisinvestoinneista.
 Kaukojäähdytysliiketoiminnan alkuvuodet ovat osoitta-
neet liiketoiminnan käynnistämisen olleen oikea ja oikea-ai-
kainen päätös vastata kysyntään. Vuonna 2014 kaukojäähdy-

tyksen suosio jatkoi kasvuaan ja useita uusia sopimuksia sol-
mittiin. Kaukojäähdytyksen vapaajäähdytykseen perustuvaa 
tuotantolaitosta rakennetaan Kaupinojalle. Kun se valmistuu, 
kaukojäähdytyksessä päästään käyttämään hyväksi Näsijär-
ven syvänteiden kylmyyttä. Kaukojäähdytys on kiinteistöille 
energiatehokas ja luotettava ratkaisu, joka mahdollistaa viih-
tyisät työskentely- ja asuinolosuhteet myös lämpiminä vuo-
denaikoina.
  Tampereen kaupunkiseudun kasvaessa tasaisesti olete-
taan kaukolämmön aseman lämmitysmarkkinoilla säilyvän 
vahvana. 
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Pieniläpimittaisen kokopuun 

tienvarsihaketusta Nokian Tottijärvellä. 

Puut on korjattu kasalle kevättalven 

2013 metsänhoitohakkuiden jälkeen.
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uuta ja turvetta polttavaan Naistenlahti 2 -voimalai-
tokseen kulkee 35–40 polttoainerekkaa vuorokaudes-
sa. Määrästä reilu puolet on puupolttoainekuljetuksia.
 Naistenlahdessa käytettävistä puupolttoaineista hie-

man alle 90 prosenttia on erilaisia metsähakkeita: ranka-, ko-
kopuu- ja hakkuutähdehaketta sekä kantomursketta. Loput 
on metsäteollisuuden sivutuotteita eli sahanpurua ja kuorta. 
Metsähakkeet ovat lähtöisin pirkanmaalaisista metsistä.
 Rankojen ja risujen ja muiden hakkuutähteiden taival koh-
ti energiakäyttöä alkaa yleensä jo edellisvuoden metsänhoi-
to-, harvennus- tai päätehakkuilta. Metsäteollisuuden käyt-
töön kelpaamaton puuaines kootaan kuivumaan kasoille 
metsäteiden varteen tai kuljetetaan varastoitaviksi terminaa-
leihin. Puun annetaan kuivua kasalla puolesta vuodesta kah-
teen vuoteen ennen haketusta. 
 Metsähake kuljetetaan Naistenlahden voimalaitokselle 
valtaosin puoli- ja täysperävaunuyhdistelmillä. Yhteen kuor-

maan mahtuu 95–130 kuutiota haketta. Hakkeen kosteus ja 
energiasisältö vaihtelevat hakelajin, vuodenajan ja lähtöva-
raston mukaan.
 Keskimäärin metsähakekuormassa on energiaa noin 80 
MWh, joka vastaa neljän sähkölämmitteisen omakotitalon 
vuotuista energiankulutusta. 
 Voimalaitoksella auto ajaa vaa’an kautta purkupaikalle. 
Metsähakekuormat puretaan peräpurkuna vastaanottotas-
kuun, josta kolakuljetin siirtää hakkeen seulomoon. Seulo-
mossa polttoaineesta erotetaan magneettiset metallit, poltto-
aine seulotaan ja suuret kappaleet murskataan. Lisäksi polt-
toainevirrasta otetaan näyte, jonka avulla määritetään kuor-
man kosteus ja sen sisältämä energia. Seulomon jälkeen 
metsähake siirretään kuljettimilla puusiilon kautta kattilaan. 

PUUPOLTTOAINE

Metsähake kuljetetaan korvesta kattilaan
Puupolttoaineiden käyttö kasvaa hyvää tahtia, kun sen osuus oli vielä 2000-luvun alkupuolella kuuden prosentin tasolla.
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 Naistenlahti 2:n kattila on alun perin suunniteltu turve-
polttoon, eikä puun osuuden nosto ole ollut ongelmatonta. 
Kesällä 2014 kattilaan asennettiin uusi, rakenteeltaan harvem-
pi tulistin. Sen ansiosta Naistenlahdessa on mahdollista polt-
taa puuta noin 60–65 prosentin osuudella.
 Myös keväällä 2015 valmistuva Hervannan hakelämpö-
keskus lisää puupolttoaineiden käyttöä energiantuotannos-
sa. Laitoksen käydessä sen pihamaalla pyörähtää arkipäivisin 
noin 25 polttoainerekkaa. Suurin osa käytettävästä polttoai-
neesta on metsähaketta.
 Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa on yli ne-
linkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana. Uusien in-
vestointien myötä nouseva suunta jatkuu. 
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Voimalaitokset
Naistenlahti 1 
   sähköteho 129 MW 
   lämpöteho 144 MW 
Naistenlahti 2 
   sähköteho 60 MW 
   lämpöteho 120 MW 
Lielahden voimalaitos 
   sähköteho 147 MW 
   lämpöteho 160 MW 
Tammervoima (rakenteilla)

Vesivoimalaitokset 
Keskiputous, teho 8 MW
Tampella, teho 2,6 MW
Finlayson, teho 3,6 MW

Lämpökeskukset
Nekala, teho 120 MW
Hakametsä, teho 120 MW
Hervanta, teho 100 MW
Naistenlahti, teho 93 MW
Sarankulma, teho 40 + 33 MW
Rahola, teho 40 MW
Ratina, teho 40 MW
Elovainio, teho 8 + 4 MW
Ollikka, teho 10 MW
Julkujärvi, teho 5 MW
Hervanta, hake (rakenteilla)
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Havainnekuva Naistenlahden savukaasulauhdutinlaitoksen 

sijoittumisesta voimalaitoksen yhteyteen.

Voimalaitokset
Naistenlahti 1 
   sähköteho 129 MW 
   lämpöteho 144 MW 
Naistenlahti 2 
   sähköteho 60 MW 
   lämpöteho 120 MW 
Lielahden voimalaitos 
   sähköteho 147 MW 
   lämpöteho 160 MW 
Tammervoima (rakenteilla)

Vesivoimalaitokset 
Keskiputous, teho 8 MW
Tampella, teho 2,6 MW
Finlayson, teho 3,6 MW

Lämpökeskukset
Nekala, teho 120 MW
Hakametsä, teho 120 MW
Hervanta, teho 100 MW
Naistenlahti, teho 93 MW
Sarankulma, teho 40 + 33 MW
Rahola, teho 40 MW
Ratina, teho 40 MW
Elovainio, teho 8 + 4 MW
Ollikka, teho 10 MW
Julkujärvi, teho 5 MW
Hervanta, hake (rakenteilla)

Naistenlahden betonipiipulle tehtiin 

kuntokartoitus lokakuussa 2014 

savukaasupesurihankkeen vuoksi. 

Piippu on rakennettu vuonna 1976 

ja sen korkeus jalustoineen on 

yli 100 metriä.

ähkön tukkuhinnan romahdus, polttoaineveron koro-
tukset sekä nousseet polttoainekustannukset ovat joh-
taneet siihen, että lämmön talteenoton maksimointiin 
ollaan valmiita investoimaan yhä enemmän.

      Savukaasupesurilla lauhdutetaan savukaasujen sisäl-
tämää vesihöyryä, jolloin veden höyrystymisenergia ja läm-
pötilan pudotus voidaan ottaa talteen esimerkiksi kaukoläm-
pöveden esilämmitykseen. Savukaasujen loppulämpötila pu-
toaa noin 50 asteeseen, joka johtaa uudenlaisiin materiaalei-
hin savupiipun hormeissa ja kanavistoissa sekä itse pesuris-
sa. 
 Savukaasupesuri on tulossa kaikkiin nyt rakenteilla ole-
viin tuotantolaitoksiimme: Tammervoiman, Hervannan ha-
kelämpölaitokseen sekä myös Naistenlahti 2:n biokattilaan. 
Pesurien kytkennät ja toimintatavat ovat hieman erilaisia eri 
laitoksilla. 

 Naistenlahdessa lämmön talteenottopotentiaali on suu-
rin. Siellä savukaasujen lauhdutuslaitteiston on tarkoitus 
puhdistaa savukaasuista pöly ja rikkidioksidipäästöt sekä ot-
taa lämpö talteen savukaasuista. Pesurin on tarkoitus olla 
käytössä marraskuussa 2015.
 Naistenlahden savukaasupesurihankkeen näkyvimmät 
työt käynnistyvät helmikuussa 2015. Savupiipun ja nykyisen 
peltihallin väliin tulee mittava rakennusmassa, jossa on pe-
surilaitteet ja lauhteen puhdistuslaitteistot. Lähes kaikki uusi 
rakennetaan näihin uusiin tiloihin.
 Lisäksi voimalaitokselle rakennetaan lauhteen suorajääh-
dytin eli palamisilman kostutin, jolla lauhteen lämpöä siirre-
tään voimalaitoksen palamisilmaan ja vähennetään höyryn 
omakäyttöä. Savukaasusta lauhdutetut vedet puhdistetaan 
ja johdetaan Näsijärveen.
 Savukaasupesurin jälkeen piippuun johdettava savukaa-
su on aiempaa kylmempää ja suhteellinen kosteus on suu-
rempi. Tästä syystä savupiipun hormin materiaali vaihdetaan.
 

Kaikki lämpö talteen
Savukaasupesurit Naistenlahteen, Hervannan hakelämpölaitokseen ja Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle.
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ampereen Sähköverkon jakelualueella oli vuonna 2014 
ennätyksellisen vähän häiriöitä. Keskijännitteellä vikoja 
oli vain 38. Tämä on selvästi vähemmän kuin normaa-
listi, sillä keskivertovuosina vikoja on ollut yleensä noin 

50-70. Automaattisia jälleenkytkentöjä oli kahdeksan. Tästä 
voi laskea keskimääräiseksi keskeytysajaksi kuusi minuuttia 
asiakasta kohti. Todellisuudessa sähkökatkoja oli alle 50 000 
asiakkaalla.
 Sähköverkkotoiminta on aikoinaan ollut hyvinkin sääriip-
puvaista. Joskus ukkonen jytisee ja myrskytuulet pauhaavat, 
eikä niille voi edelleenkään mitään, mutta etenkin vahingoista 
toipumiseen ennakoivalla toiminnalla on selvä vaikutus.

 Kun verkoston ennakkohuollot ja kunnossapito tehdään 
kunnolla, laitteet toimivat silloin kun niiden pitääkin. Hyvä-
kuntoiset pylväät kestävät johdolle kaatuneen puun painon. 
Kauko-ohjauslaitteet toimivat, kun ne testataan määrävälein. 
Laitteet huolletaan ja tarkastetaan määrävälein, pylväidenkin 
kunto tutkitaan säännöllisesti. Huonot korvataan uusilla.
 Säätilaa ja sääennusteita seurataan Sähköverkon valvo-
mossa tarkasti. Etenkin kesän ukkosmyrskyt ja loppusyksyn 
puuskatuulet antavat haasteita. Ennusteiden pohjalta arvioi-
daan, miten säät vaikuttavat ja tehdään mahdolliset lisäva-
rautumiset.
 Viime vuonna ukkoset olivat laimeita. Ainuttakaan muun-
tajaa ei vaurioitunut suorista salaman iskuista, mutta ukko-
siin liittyvät tuulet ja syöksyvirtaukset kaatoivat jonkin verran 
puita avolinjoille. Kovin ukkospäivä jakelualueella oli 31. hei-
näkuuta, jolloin rintama pyyhkäisi yli nopeasti. 
 Loppuvuonna Pirkanmaalla oli useasti voimakkaita tuulia, 
joissa puuskat olivat lähes 20 m/s. Tällaiset puuskat ovat taka-
vuosina aiheuttaneet aina ilmajohtoverkolle vikoja, mutta ny-
kyisin vikoja tulee enää harvoin. Tilanne on parantunut, kun 
tehokasta johtokatujen raivausta on tehty jo vuosia. Tehoa on 
lisätty ja viimeisten kuuden vuoden aikana koko verkoston 
alueella on poistettu helikopterilla johtokadun reunapuiden 
oksistoa. 
 Viime vuoden vioista 40 prosenttia oli avojohdon vikoja. 
Ne johtuvat ilmastollisista olosuhteista, tuulista ja ukkosista. 
Erilaisista muuntamovioista johtui 30 prosenttia. Kaapeliviko-
jen osuus oli noin 13 prosenttia. Niissä tärkein tekijä oli huo-
limaton kaivaminen, joka vahingoitti kaapelia. 

Sähkönjakelu
Ennätyksellisen vähän sähkökatkoja

T

Tampereen Sähköverkko 
investoi toimintavarmuuteen
Sähkön siirto lisääntyi Tampereen Sähköverkon jakelualueel-
la hieman. Lähivuosina siirtomäärien odotetaan kasvavan 
maltillisesti. Korkotason mataluuden vuoksi sähkön siirto-
hintoihin voi kohdistua valvontamallin kautta alennuspainei-
ta ja liiketulos tulee lähivuosina todennäköisesti pysymään 
lähes ennallaan.
 Sähköverkon investoinneista merkittävin oli Nurmin säh-
köaseman ja siihen liittyvän kantaverkkoyhteyden rakentami-
sen aloittaminen. Investointi liittyy Tammervoiman hyötyvoi-
malaitoksen sähköntuotantoon, joka aloitetaan vuoden 2016 
alusta. Jakeluverkon investoinneissa pääpaino oli korvausin-
vestoinneissa, joilla parannetaan verkon toimintavarmuutta.
 Vuonna 2014 käynnistyi pilottihanke, jolla parannetaan 
erityisesti keskusta-alueen taajamaverkon toimintavarmuutta 
muuntamoautomaatiolla. Uusien laitteistojen avulla keskijän-
niteverkon kytkentää voidaan ohjata valvomosta käsin mobii-
liverkon kautta. Älykäs automaatio tehostaa vikapaikan löy-
tymistä, nopeuttaa kytkentöjen tekoa, auttaa ennaltaehkäise-
mään varsinaisten vikojen syntymistä sekä tehostaa huoltoa 
ja kunnossapitoa.
 Sähkömarkkinalain muutokseen liittyen Tampereen Säh-
köverkko laati Energiavirastolle sähköverkon pitkän tähtäi-
men kehittämissuunnitelman sekä toimitti Huoltovarmuus-
keskukselle varautumissuunnitelmansa ja siihen liittyvän ke-
hittämissuunnitelman. Lisäksi yhtiö joutui kaikkien muiden 
jakeluverkkoyhtiöiden tavoin hakemaan verkkolupaa uudes-
taan.
 Sähkömarkkinalaissa on uusia vaatimuksia liittyen verkon 
toimintavarmuuden parantamiseen. Ne edellyttävät merkittä-
viä panostuksia verkon korvausinvestointeihin. Sähköverkon 
investointitason odotetaankin pysyvän vähintään nykyisel-
lä tasolla. Lisäksi jakelualueella tapahtuvat tuotantoraken-
teen muutokset ja paikallisen sähköntuotannon vähentymi-
nen edellyttävät panostusta yhtiön suurjännitejakeluverkon 
käyttövarmuuden parantamiseen.  
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ampereen Veran asentajat ovat tuttu näky Tampereen ka-
tukuvassa. Vuonna 2014 veralaiset tekivät isoja projekte-
ja; erityisesti muuntamorakentaminen uusiin kohteisiin 
ja muuntamoiden saneeraukset suunnittelutöineen työl-

listivät aiempia vuosia enemmän. Edellisestä vuodesta jatku-
neet maakaapelointityömaat Keski-Suomessa ja Hämeessä 
saatiin päätökseen.
 Suurimpia toteutuneita kohteita olivat Joutsenossa Met-
sä Groupin sellutehtaalla huoltoseisokin aikana tehty 110 kV 
kaapelipäätteiden uusintatyö ja Mäntyharjun sähköasemalle 
tehdyt 110kV kaapeloinnit ja pääteasennukset. Länsi-Suomes-
sa erikoisosaamista vaativia työkohteita oli Närpiössä ja Rau-
malla.
 Vera toteutti ulkovalaistuksen rakennusprojekteja Tampe-
reen alueella. Urakoista laajimmat kohdistuivat Härmälän ja 
Vuoreksen kaupunginosiin. Tampereella jatkuivat myös noin 
40 000 valopistettä käsittävän ulkovalaistusverkon kunnossa-
pitotyöt.
 Tampereen kaupungin, kuuden ympäristökunnan ja Pir-
kanmaan ELY-keskuksen kanssa solmittiin jatkoa liikennevalo-
jen ja telematiikkalaitteiden ylläpitosopimukseen. Uuden so-
pimuksen perusteella Tampereen Vera ylläpitää Pirkanmaan 
alueella liikennevaloja vähintään viisi seuraavaa vuotta. Tam-
pereen liikennevalojärjestelmiin toteutettiin muutostöitä uu-
den keskusohjausjärjestelmän käyttöönottoa ennakoiden. 
 Energianmittausliiketoiminta jatkoi sähkö- ja kaukoläm-
pömittausasennuspalveluiden toimittamista Tampereen Säh-
köverkolle ja Tampereen Kaukolämmölle.
 Asiakasrajapinnassa palvelun ja toiminnan kehittämises-
sä Vera onnistui hyvin, sillä asiakkaat pitivät Veran toimintaa 
kaikissa neljässä vuoden aikana toteutetussa asiakastutki-
muksessa parempana kuin kilpailijoiden toimintaa. 

Verkonrakennus
Tampereen Vera laajentaa reviiriään.

T
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Isoja investointeja ympäristön puolesta
Hiilidioksidipäästöjen määrä laski edelleen.

YMPÄRISTÖ

S ähkölaitoksen merkittävimmät investoinnit vuonna 
2014 olivat samalla mitä suurimmassa määrin myös 
ympäristöinvestointeja: Tammervoiman hyötyvoi-
malaitos, Hervannan hakelämpölaitos, Kaupinojan 
kaukojäähdytyspumppaamo sekä kaukojäähdytys-

verkon rakentaminen. Tuotantorakenteen laajentamiseen 
liittyvien investointien tavoitteena on lisätä uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä polttoaineena. Myös tulevai-
suuden investointeja suunnitellaan aktiivisesti ympä-

ristönäkökulma huomioiden.
   Ympäristömenojen puolella merkittävimmät erät 
syntyivät biopolttoaineiden ostosta, polttoaineiden 

hiilidioksidi- ja energiaveroista sekä kaukoläm-
pöverkoston korjauksesta. Vuosille 2015−2020 

laadittiin kaukolämpöverkon peruskorjaus-
suunnitelma.

 Puun ja muiden biopolttoainei-
den käyttö konsernin omasta polt-

toainekäytöstä kasvoi edelli-
sestä vuodesta noin 23 pro-

senttia. EU:n päästökaup-
pajärjestelmän alaiset 

hiilidioksidipäästöt 
vuonna 2014 olivat 
624 kilotonnia. Nii-
den määrä laski 6,7 

prosenttia edellisvuo-
desta. Tulevaisuuden 

tavoitteena on edelleen 
alentaa hiilidioksidi-

päästöjä. 

Auditoinneilla varmistetaan
järjestelmän toimivuus
Tampereen Sähkölaitos -yhtiöillä on koko konsernin toi-
minnot kattava ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmä 
(EQS). Vuonna 2006 sertifioidun järjestelmän toimivuutta ar-
vioidaan vuosittain sekä sisäisin että ulkoisin arvioinnein. 
 Vuoden 2014 ulkoisessa arvioinnissa syyskuussa tarkas-
teltiin Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Tampereen Kaukoläm-
pö Oy:n toimintoja. Arvioinnissa ei havaittu merkittäviä poik-
keamia. EQS-järjestelmä laajennetaan kattamaan myös Tam-
mervoiman hyötyvoimalaitos.

Energiatehokkuutta kierrättäen
Kansainvälisellä energiansäästöviikolla Ratinan toimipistee-
seen pystytettiin kierrätyspiste, johon henkilöstö sai tuoda it-
selleen turhiksi jääneet toimistotarvikkeet. Keräyspiste täyttyi 
päivittäin ja sinne kertyi satoja mappeja, lokerikkoja, askarte-
luun kelpaavaa paperia ja pahvia, useita hyllymetrejä kirjoja 
sekä muita toimistotarvikkeita. 
 Vanhoja mappeja ja lokerikkoja lahjoitettiin tamperelai-
siin päiväkoteihin ja kouluille sekä henkilöstölle. Osa säästet-
tiin konsernin omaa myöhempää käyttöä varten.
 Keräyspisteen oheen järjestettiin normaalia suuremmat 
jätepisteet muun muassa jätepaperille, tuhottavalle aineistol-
le, SER-romulle sekä muille jätteille lajitteluohjeineen. 
 Kampanjan tarkoituksena oli laittaa hyvä kiertämään ja 
samalla sen avulla valmistauduttiin Lämpötaloon muuttoon. 
Kampanja oli menestys ja vastaavaa kierrätyspistettä toivot-
tiin myös pysyväksi järjestelyksi.  

Päiväkodin johtaja Jouni Lehtinen haki lahjoitustavaraa Leinolan ja Orimuksen päiväkotien tarpeisiin.
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 Lisäksi energiansäästöviikolla haastettiin henkilöstö ener-
giankäytön pikadieettiin, johon osallistumista kannustettiin 
palkinnoin. 

Earth Hour sammutti 
Naistenlahden valaistuksen
Maailmanlaajuista Earth Hour -tapahtumaa vietettiin maalis-
kuussa. Vuotuisessa tapahtumassa ihmiset ja yhteisöt ym-
päri maailmaa sammuttavat valonsa tunniksi tiettyyn kellon-
aikaan. Tapahtuman perusti ympäristöjärjestö WWF Austra-
liassa vuonna 2007, jonka jälkeen se on laajentunut yli 150 
maahan. 
 Tampereen Sähkölaitos -konserni osallistui tapahtumaan 
tuttuun tapaan sammuttamalla Naistenlahden voimalaitok-
sen julkisivuvalaistuksen.  

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen peruskivi muurattiin juhlavasti maaliskuussa.
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Työtapaturmien määrä kääntyi nousuun
Pitkän tähtäimen tavoitteena on edelleen nolla tapaturmaa.

yötapaturmien lisääntymisen seurauksena työturvalli-
suuden parantaminen nostettiin Tampereen Sähkölaitos 
-yhtiöissä keskipisteeseen. Työturvallisuuteen liittyvän 
tilastoaineiston analysoinnissa lisäksi havahduttiin, että 

monessa läheltä piti -tilanteessa olisi ollut aineksi vakavam-
piinkin seurauksiin. Tilanne otettiin käsittelyyn syksyn Esi-
miespäivillä ja siihen puuttui myös emoyhtiön hallitus. Vuo-
den lopuksi lanseerattiin jämäkämpi toimintatapa, johon kir-
jattiin kunkin työntekijän vastuu työskennellä itse turvallisesti 
ja huolehtia siitä, että myös tiimi työskentelee turvallisesti ja 
noudattaa ohjeita. Myös rangaistusmenettelyä tarkennettiin. 
Ryhtiliikkeessä korostetaan työnantajan vastuuta työturvalli-
suuden valvonnasta, esimiesten vastuuta puuttua ohjeiden 
noudattamatta jättämiseen sekä rakennuttajien vastuuta val-
voa ja puuttua urakoitsijan työturvallisuutta koskeviin laimin-
lyönteihin. 
 Työtapaturmia sattui vuonna 2014 koko konsernissa yh-

teensä 16. Tavoitteena oli enintään neljä sairauspoissaoloon 
johtanutta työtapaturmaa. Tapaturmista 11 sattui Tampereen 
Verassa, kolme Tampereen Energiantuotannossa ja kaksi  
Tampereen Kaukolämmössä. Näissä yhtiöissä tapaturman 
riski on suuri työn fyysisen luonteen vuoksi. Tapaturmien 
myötä myös tapaturmataajuus nousi merkittävästi. Tapatur-
mataajuus on huonoin sitten vuoden 2006. 
 Positiivista sattuneissa työtapaturmissa on se, että valta-
osa niistä on ollut lieviä venähdyksiä, ruhjevammoja ja liu-
kastumisia, joista on aiheutunut vain lyhyitä, muutaman päi-
vän sairauslomia. 
 Läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuuspuutehavaintojen 
kirjaamisen osalta Tampereen Sähkölaitos -konsernin tavoit-
teena oli vähintään 204 kirjausta. Kirjauksia tehtiin 185 eli hie-
man edellisvuotta innokkaammin. Tavoitteesta jäätiin kuiten-
kin noin 10 prosenttia. 
 Erityiskiitoksen ansaitsee Tampereen Sähköverkko Oy, 

joka on saavuttanut nolla tapaturmaa jo useana peräkkäisenä 
vuonna. Verkkoyhtiössä onkin tehty pitkäjänteisesti työtä tur-
vallisuusasioiden eteen ja saatu kiitosta muun muassa ura-
koitsijoilta alan parhaasta turvallisuusperehdytyksestä. 

Turvalliset toimijat 
ovat esimerkillisiä keulakuvia
Huhtikuussa kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä palkit-
tiin konsernin Turvalliset toimijat: Heikki Paasikko Tampereen 
Energiantuotannosta ja Jari Virtanen Tampereen Sähköver-
kosta. 
 Sähkömestari Heikki Paasikko sai kiitosta siitä, että hän te-
kee ja teettää työt turvallisesti. Heikki tarttuu esimerkillisesti 
puutteiden korjaamiseen, on aktiivinen ideoimaan ja kehittä-
mään entistä turvallisempia toimintatapoja yhteistyössä muun 
henkilöstön kanssa. Turvallisen toimijan ominaisuudet näkyvät 
päivittäin ohjeiden noudattamisessa, suunnitelmallisuudessa 
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sekä työn osaamisen ja turvallisuuden varmistamisessa.
 Käyttömestari Jari Virtanen toimii esimiehenä sähkö-
verkkoyhtiön jakeluverkkotiimissä. Hän on aina positiivisella 
asenteella liikkeellä, perehtyy suunnitelmiin tarkasti etukä-
teen ja etsii työturvallisuuden kannalta hyväksyttävät ratkai-
sut. Esimerkillään ja ohjeistuksellaan Jari on koko tiimin keu-
lakuva, kun panostetaan työturvallisuusasioihin. Lisäksi hän 
perehdyttää urakoitsijoita työturvallisuusasioihin.

Turvallisuutta pienin askelin
Tampereen Sähkölaitos -konserni palkittiin toukokuussa vuo-
den 2013 turvallisuustilanteen myönteisen kehityksen osalta 
Nolla tapaturmaa -foorumissa. Konserni sai tasoluokituksen 
III – Suuntana maailman kärki. 
 Tampereen pelastuslaitos tutustui syksyllä sähköverkko-
yhtiön muuntamoihin. Hankkeen tarkoituksena oli Tampereen 
pelastuslaitoksen pelastajien kouluttaminen sähköverkon lä-
heisyydessä tapahtuvien pelastustöiden turvallisuuteen. Tur-
vaetäisyydet ja sähköpalon toimenpiteet tulivat tutuiksi ensin 
luennolla ja sen jälkeen paikan päällä muuntamoilla ja säh-
köasemilla.
 Lielahden voimalaitoksella harjoiteltiin joulunalusviikol-
la toimimista kuvitteellisessa maakaasuvuototilanteessa yh-
teistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Olennaisena osana 
harjoitusta olivat muun muassa varotoimet, tuuletus ja suo-
jaimet sekä yhteistyö pelastusviranomaisen kanssa. 
  Omia turvallisuuskampanjoita järjestettiin pitkin vuotta 
ja aihetta pidettiin esillä niin yhteisessä intranetissä kuin Esi-
miespäivilläkin. Työtapaturmien ehkäisemisen lisäksi kam-
panjoitiin myös vapaa-ajan tapaturmien välttämiseksi, sillä 
niistä aiheutuu vuosittain enemmän sairauslomapäiviä kuin 
työtapaturmista. Henkilöstölle jaettiin kenkiin asennettavia 
liukuesteitä vapaa-ajalla käytettäviksi. 

Jari Virtanen

Heikki Paasikko
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Onnea, Tampereen Kaukolämpö!
Tamperelainen Kaukolämpö juhli 50-vuotista taivaltaan yhdessä noin 700 kaupunkilaisen kanssa.

yksyllä 1964 Tampereen keskustan tuntumaan, Hämeenpuistoon, rakennettiin ensim-
mäiset 600 metriä kaukolämpöverkkoa. Ensimmäinen kaukolämpöön liitetty asiakas oli 
kiinteistö osoitteessa Hämeenpuisto 8. Sittemmin sekä verkostometrejä että asiakkaita 
on tullut tuhansia lisää. 50 vuodessa asiakkaita oli tullut lisää yli 5 400 ja verkoston pi-

tuus oli venähtänyt yli 600 kilometriin.
 Elokuun lopussa Kaukolämpö juhli keskellä kaupunkia Hämeenpuistossa, ensimmäisen 
asiakkaan kotinurkilla. Tilaisuus kesti kaksi tuntia ja sinä aikana mukana juhlatunnelmassa oli 
noin 700 kaupunkilaista. Kaukolämmön juhlarahoja itselleen löi lähes 300 henkilöä. 
 Tilaisuuden juonsi Oskari Palomäki. Hän haastatteli Kaukolämmön henkilöitä ja kakkukah-
vejaan nauttivia kansalaisia sekä kertoili muun muassa kaukolämmöstä.

Jukka Poika johdatti kutsuvieraat kylmästä lämpimään
Kaukolämmön kutsuvierastilaisuus keskeisille sidosryhmille järjestettiin Tampere-talossa syys-
kuun alussa. Tilaisuuden juonsi näyttelijä Karoliina Blackburn ja pääesiintyjänä musisoi reg-
gaetähti Jukka Poika.
 Tervehdyssanat lähes 400 vieraalle lausui pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja juhlapuheen 
piti ministeri Pia Viitanen. Kutsuvieraille näytettiin ensiesityksenä Kaukolämmön hauska ja in-
formatiivinen juhla-animaatio, joka löytyy edelleen Sähkölaitoksen nettisivuilta.

50

S
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HENKILÖSTÖ

Lämpötalo saneerattiin uuteen kukoistukseen
Henkilöstömäärä väheni ensi kertaa alle 400.
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Henkilöstön ikäjakauma
henkilöä

atinan toiminnot tiivistettiin pelkkään Lämpötaloon vuo-
den loppupuolella, kun tilakustannuksiin haettiin sääs-
töjä. Ennen muuttoa lähes 100-vuotias Lämpötalo sa-
neerattiin perusteellisesti ja vanhojen kaari-ikkunoiden 

katveeseen saatiin valoisaa avokonttoritilaa. Henkilöstö ja 
työterveyshuolto olivat mukana tilahanketta koskevassa ide-
oinnissa ja vaikuttivat mm. kalustevalintoihin. Lämpötalossa 
toimivat konsernin kaikki yhtiöt Tampereen Energiantuotan-
toa, ja Tampereen Veraa ja  Tammervoimaa lukuun ottamatta.
 Lämpötalon historia juontaa 1900-luvun alkuvuosiin, jol-
loin kaupunkiin kaivattiin vesivoiman rinnalle myös suureh-
koa höyryvoimalaitosta, joka tuottaisi teollisuudelle edullista 
energiaa ja mahdollistaisi sähkönkulutuksen kasvun. Vuon-
na 1916  Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen 
2000 kW:n höyryvoimalaitoksen rakentamiseksi Ratinaan. 
Polttoainekuljetusten kannalta alue oli suotuisa, sillä sinne oli 
helppo vetää pistoraide rautatieltä. Rakennussuunnitelman 
laati käyttöinsinööri J.A. Simola, josta myöhemmin tuli säh-

kölaitoksen pitkäaikainen johtaja. Sähköntuotanto Ratinassa 
alkoi 23.12.1919. Polttoaineena oli ensin puu, sitten hiili. Läm-
pötalon pohjoispäädyssä toimii nykyään Ratinan lämpökes-
kus.
 
Eläköityminen on mahdollisuus 
Konsernin henkilöstömäärä on ollut tasaisessa laskussa jo 
useita vuosia, kun rekrytoinneissa poislähteneiden tilalle on 
käytetty tiukkaa tarveharkintaa. Vuonna 2014 henkilöstömää-
rä laski ensi kertaa alle 400. Konserniin rekrytoitiin kahdeksan 
uutta henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta, mutta 
yhtiöiden välillä oli ikärakenteessa selviä eroja.
 Sähkölaitoksella oli töissä 90 yli 59-vuotiasta. Tämä mas-
siivinen lähivuosina tapahtuva eläköityminen nähdään mah-
dollisuutena uudistaa toimintatapoja. Tavoitteena on hallittu 
tietojen siirtäminen, kannustaminen pysymään töissä eläke-
ikään asti ja sen jälkeen siirtyminen terveenä eläkkeelle. Kes-
kimääräinen eläköitymisikä vuonna 2014 oli 63,6 vuotta, kun 

se koko Suomessa oli 61,2 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle 
ei jäänyt konsernista kukaan. Kesätöihin konserni palkkasi 16 
nuorta ja kantoi silläkin tavalla yhteiskuntavastuutaan.

Tammervoimaan siirtyy omaa henkilöstöä
Vuoden loppupuolella käytiin yt-neuvottelut, jotka koski-
vat Energiantuotannon henkilöstön siirtymistä vastaamaan 
myös tulevan hyötyvoimalaitoksen käynnissä- ja kunnossa-
pidosta. Nykyisiltä voimalaitoksilta siirtyy Tammervoimaan 
13 henkilöä kevään 2015 aikana.
 Lisäksi neuvoteltiin voimalaitosten ulkoaluehuolto-, sii-
vous-, ruoka- ja pesulapalveluista sekä Lämpötalon kiinteis-
tönhuollosta ja siivouksesta. Voimalaitosten henkilöstöravin-
tolat ehtivät olla muutaman kuukauden kiinni ennen kuin hel-
mikuussa 2015 uusi toimija Coor Service Management otti 
vastuulleen koko palvelupaketin. Coorin palvelukseen siir-
tyi samalla Sähkölaitos-konsernista viisi voimalaitossiivojaa 
sekä yksi huoltomies. 

Henkilöstön rakenne
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päivää
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 Tampereen Kaukolämmössä koettiin merkittävä vahdin-
vaihto, kun toimitusjohtaja Olavi Toiva siirtyi eläkkeelle. Hä-
nen työtään jatkamaan valittiin myyntipäällikkö Pasi Muuri-
nen, joka aloitti liiketoimintajohtajana 1.10.2014.

Työhyvinvointiin panostettiin
Vuoden alussa toteutettiin sähköisenä kyselynä koko henki-
löstöä koskeva Työyhteisöseula yhteistyössä työterveyshuol-
lon kanssa. Seulan tulosten avulla kartoitettiin henkilöstön 
hyvinvoinnin tilaa ja päätettiin tarvittavista toimenpiteistä. 
Perusperiaatteena oli, että jokaisella on mahdollisuus hyvin-
vointinsa parantamiseen iästä riippumatta. Toimenpiteet koh-
dennettiin henkilöstön tarpeiden mukaisesti. 
 Konsernin sairauspoissaoloprosentti on kehittynyt posi-
tiivisesti. Prosentti oli konsernin tasolla 4,3 % kokonaistyö-
ajasta vuonna 2014, mutta eri yhtiöiden välillä oli eroja. Tätä 
voidaan pitää hyvänä energia-alalla, jossa toimistotyönteki-
jöiden osuus on alle puolet henkilöstöstä.
 Kehityskeskustelun oman esimiehensä kanssa kävi hen-
kilöstöstä 95 prosenttia. Kehityskeskusteluissa käydään läpi 
yhtiön strategiaa, arvoja, toimintaperiaatteita ja tuloskortteja. 
Lisäksi arvioidaan työn tuloksia, omia kehittymistavoitteita, 
yhteistyön sujumista sekä työssäjaksamista. Kehityskeskus-
telussa myös asetetaan henkilökohtaisia tavoitteita tuleval-

le vuodelle. Nykyinen kehityskeskustelujärjestelmä on ollut 
käytössä vuodesta 2009. Järjestelmää tullaan jatkokehittä-
mään vuonna 2015.

Henkilöstötutkimus 
nosti ruusut ja risut esiin
Henkilöstötutkimus järjestettiin kahden vuoden tauon jälkeen 
syyskuussa 2014. Vastausprosentti oli 69,8. Henkilöstön tyyty-
väisyys sijoittui kokonaisuutena 0-100 asteikolla tasolle 66,5, 
mikä on 1,9 pistettä normitason yläpuolella. 
 Tutkimuksen tuloksien perusteella esimiestyö koettiin 
keskeiseksi vahvuudeksi. Esimiehiltä saa tunnustusta hyvis-
tä työsuorituksista ja perehdyttäminen uusiin työtehtäviin 
hoidetaan tavanomaista paremmin. Työpaikan vaihdon har-
kintaa esiintyy merkittävästi vähemmän ja henkilöstö on erit-
täin valmis suosittelemaan Sähkölaitos-yhtiöitä työpaikkana. 
Toiminnan selkeys yksiköissä on parantunut eniten vuodesta 
2012. Muita positiivisesti kehittyneitä asioita olivat esimerkik-
si yhteishenki yksiköissä ja uudistumishakuisuus. Henkilös-
tön kehittämisen suhteen näkemykset olivat aiempaa kriitti-
sempiä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Sähkölaitoksen 
toimintaa kehitettäessä.  
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Tampereen Sähkölaitos Oy

Peter Löfberg (pj.)
Satu Eskelinen
Mikko Kriikku
Timo Lahtinen
Riitta Lyytikäinen
Tero Mattila
Kirsikka Siik

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Jussi Laitinen. Yhtiökokous järjestettiin 15.4.2014. 
Hallitus kokoontui 15 kertaa.

Tampereen Sähköverkko Oy

Seppo Mäkinen (pj)
Vesa Eskola
Johanna Hirvimies
Niina Laitinen
Helena Nikkanen
Jarmo Salmi

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Tapio Salonen. Yhtiökokous järjestettiin 15.4.2014. 
Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. 

Tampereen Sähkönmyynti Oy 

Jussi Laitinen (pj.)
Antti-Jussi Halminen
Pekka Hyvönen
Leena Parvio

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää. Yhtiökokous järjestettiin 7.5.2014. 
Hallitus kokoontui kolme kertaa.

Tampereen Kaukolämpö Oy

Jussi Laitinen (pj.)
Antti-Jussi Halminen
Pekka Hyvönen
Tapio Salonen
Pertti Suuripää

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön liiketoimintajohtaja 
Pasi Muurinen. Yhtiökokous järjestettiin 15.4.2014. 
Hallitus kokoontui vuonna 2014 kuusi kertaa. 

Tampereen Energiantuotanto Oy

Jussi Laitinen (pj.)
Pekka Hyvönen
Leena Parvio
Pertti Suuripää

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen. Yhtiökokous järjestettiin 7.5.2014. 
Hallitus kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa. 

Tampereen Vera Oy

Jussi Laitinen (pj.)
Antti-Jussi Halminen
Pertti Suuripää
Leena Parvio

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen. Yhtiökokous järjestettiin 7.5.2014. 
Hallitus kokoontui vuonna 2014 kolme kertaa.

Tammervoima Oy

Peter Löfberg (pj.)
Jussi Laitinen
Harri Kallio
Oskari Auvinen
Arto Vuojolainen

Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa 16.5.2014. 
Uusi hallitus kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa. 
Edellinen hallitus kokoontui alkuvuodesta kahteen 
kokoukseen.

Hallitukset

 Tampereen Sähkölaitoksen hallitus: ylärivissä Mikko Kriikku, Peter 

Löfberg (pj.) ja Tero Mattila, alarivissä Riitta Lyytikäinen, Kirsikka 

Siik, Satu Eskelinen ja Timo Lahtinen.



TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Sähkölaitos Oy
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Tampereen 
Energiantuotanto Oy

Toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen

Tammervoima Oy

Tampereen 
Kaukolämpö Oy

Liiketoimintajohtaja 
Pasi Muurinen

Tampereen 
Sähkönmyynti Oy

Toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää

Tampereen 
Sähköverkko Oy
Toimitusjohtaja 
Tapio Salonen

Tampereen 
Vera Oy

Toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen
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Sähkölaitoksen lahjoittamat Meillä riittää virtaa -turvaliivit suojelevat nyt Jussinkylän esikoululaisia.
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Tampereen Sähkölaitos Oy
Voimakatu 17, 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 17, Tampere 
Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen Sähköverkko Oy
Voimakatu 17, 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


