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Tulevaisuuden kanssa 

uosi 2016 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin 
Tampereen Sähkölaitos on tuotantorakenteensa ja stra-
tegiansa puolesta tulevaisuuden kanssa yhteensopi-
va. Monivuotisen investointiohjelmamme valmistut-

tua onnistuimme vähentämään päästöjä, lisäämään kotimai-
sen energian käyttöä sekä parantamaan kannattavuuttamme 
merkittävästi.
 Strategiamme tärkein lähtökohta on asiakas. Vähäpääs-
töinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen energia on juuri sitä, 
mitä asiakkaat haluavat. Uskomme myös 
paikallisen energian voimaan. Asiak-
kaamme arvostavat Pirkanmaan puus-
ta ja jätteistä peräisin olevaa sähköä ja 
lämpöä sekä luotettavuutta. Yhteiset arvot 
ovat yhteisen menestyksen edellytys.
 Saimme toistamiseen vuoden Reilu 
kaukolämpö -palkinnon rohkeasta dialo-
gista asiakkaiden kanssa. Tämä on myös 
tuotekehityksemme perusta: yhdessä asi-
akkaiden kanssa. Olemme luoneet vah-
vaa pohjaa sille, että seuraavien vuosien aikana onnistumme 
menestyksekkäästi tuottamaan juuri niitä palveluita ja tuot-
teita, joita asiakkaat haluavat. Uudet palvelut tulevat yhdistä-
mään entistä paremmin sähkö-, lämpö- ja jäähdytysverkkom-
me. Tulevaisuudessa ja yhdessä asiakkaiden kanssa nämä 
verkot alkavat keskustella älykkäällä tavalla keskenään.
 Yhteensä 200 miljoonan euron investointiohjelmaamme 
kuuluivat Sarankulman pellettilämpölaitos, Hervannan hake-

lämpölaitos, lämpöä talteenottava Naistenlahden savukaasu-
pesuri, Tammervoiman hyötyvoimalaitos, kaukojäähdytysjär-
jestelmä ja investoinnit tuulivoimaan. Tammervoima vihittiin 
käyttöön kesäkuussa ja samalla meidät vihittiin pitkäaikai-
seen yhteistyöhön Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Laitok-
set valmistuivat ennätysajassa ja suunnitellun budjetin mu-
kaisesti.
     Euroopan suurin järvikylmään perustuva laitos toimitti 
Näsijärven ehtymättömästä järviakusta kaukojäähdytystä asi-

akkaillemme keväästä alkaen. Nokia-kon-
sernin suuri datasali Tampereella käyttää 
järvikylmäämme ja meille on kunnia-asia 
toimia paikallisen teollisuuden kilpailuky-
vyn edistäjänä.
   Investointiohjelmamme osana ra ken-
sim me kiinteiden polttolaitostemme 
osaksi kolme savukaasupesuria, joka 
hankkeena sai huomiota Vuoden ilmas-
toteko -kilpailussa. Pesuriperheemme oli 
yleisön suosikki. Hiilidioksidipäästövä-

hennys on jo 39 % vuoteen 1990 verrattuna, kun EU:n tavoi-
te on 40 % vähennys vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvien 
polttoaineidemme osuus oli 39 %, kun Suomen EU-tavoite on 
suurempi kuin 38 %.
 Saimme pudotettua maakaasun osuuden 29 prosenttiin 
energiahankinnastamme ja nostettua kotimaisen energia 
osuuden 66 prosenttiin. Turpeenkäyttömme pysyi lähes en-
tisellä tasollaan ja sitä tarvitaankin vielä pitkään siirtymäkau-
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den polttoaineena. Niin kauan kuin Suomeen tuodaan fossii-
lisia polttoaineita, on turpeen käyttö perusteltua.

Politiikka tuo epävarmuutta 
investointeihin
Euroopan komission ns. kesäpaketti toi esityksen päästökau-
pan ulkopuolisista vähennystavoitteista. Suomelle annettiin 
39 prosentin vähennystavoite, käytännössä tämä koskee lii-
kennettä ja erillislämmitystä. Näiden päästöjen olisi vähen-
nyttävä n. 50 %, jotta 39 prosentin tavoite toteutuu.
 Tämä lisää sähkön ja bioenergian käyttöä Suomessa. Tal-
vinen sähkönkulutus lisääntyy pakkashuippujen aikana. Sa-
massa kesäpaketissa luotiin säännöstöä metsien toimimi-
selle hiilinieluna. Suomen metsien toimiessa hiilinieluna, 
voitaisiin sallia vastaava määrä päästöjä toisaalla. EU-komis-
sion laskentakaavojen mukaan Suomen metsät olisivat hiilen 
lähde eikä nielu. Tämä olisi erittäin epäedullista sekä energia- 
että metsäteollisuudelle. Epävarmuus hiilinieluasiassa lykkää 
investointipäätöksiä ja saattaa heikentää jo tehtyjen inves-
tointien kannattavuutta.
 Tällä hetkellä Suomessa on n. 2000 MW sähköntuotan-
totehoa, joka ei voi alhaisen sähkönhinnan vuoksi toimia 
markkinaehtoisesti. Ylimääräinen tuotantoteho puretaan ja 
riippuvuutemme tuontienergiasta ja sähkönsiirtoyhteyksien 
toimivuudesta kasvaa. Suomen energiajakelu ei ole tulevai-
suudessa yhtä luotettava kuin mihin olemme tottuneet. Tä-
hän täytyy asiakkaiden varautua ja sopeutua. Lainsäätäjien 
on tärkeää oivaltaa, että yhdistetyllä sähkön- ja lämmöntuo-

tannolla tulee olemaan merkittävä rooli tekniikan kehityksen 
viedessä meitä kohti tulevaisuuden energiaratkaisuja.  Sitä ei 
pidä romuttaa, vaikka sähkömarkkina toimiikin odottamatto-
masti siirryttäessä fossiilisista uusiutuviin ja keskitetystä tuo-
tannosta hajautettuun.
 
Hyvän tekijä
Taloudellisesti vuosi oli menestys ja yksi parhaista. Liikevaih-
tomme oli 274 milj. euroa ja liiketulos 43 milj. euroa, paran-
nusta edelliseen vuoteen yli 100 %. Sähkölaitoksen omistaa 
Tampereen kaupunki ja tulemme maksamaan osinkoa kulu-
neesta vuodesta 12,5 milj. euroa. Nousimme takaisin sille ta-
solle, jossa kaltaisemme yhtiön kuuluu olla. Pyrimme myös 
monilla muilla tavoilla edistämään alueemme hyvinvointia, 
pienillä ja harkituilla teoilla on merkitystä. Haluamme olla 
hyvän tekijä.
 Sähkön loppuasiakasmyynnin liikevaihto aleni hieman 
hinnan alentamisen vuoksi. Sähkön tukkumyynti väheni mer-
kittävästi alhaisen hinnan vuoksi. Myös maakaasun vähittäis-
myynnin liikevaihto alentui. Sähkönsiirron, kaukolämmön ja 
-jäähdytyksen myynti kasvoivat liiketoiminnan laajentumisen 
ja hieman kylmemmän talven vuoksi. Tampereen Vera Oy pa-
ransi tulostaan.
 Investointimme olivat 38 milj. euroa. Investoimme suuren 
osan tuloksestamme Tampereelle tavoitteenamme työllistää 
niin tamperelaisia kuin pirkanmaalaisiakin nyt ja tulevaisuu-
dessa. Palveluksessamme on 380 henkilöä ja välillisesti puu- 
ja turveketjussa n. 350 henkilöä.

Kehittyvä kaupunki luo mahdollisuuksia 
Tuloksemme jää osinkojen ja investointiemme muodossa 
lisäämään tamperelaisten ja pirkanmaalaisten työllisyyttä, 
hyvinvointia ja kehittymistä. Myös Sähkölaitos saa paljon 
ympäristöltään. Kaupunkiseutumme kasvaa, saamme mm. 
uusia kaupunginosia, uuden areenan ja tiivistysrakentami-
nen eheyttää. Tämä on energiayhtiön kannalta hieno asia ja 
antaa meille mahdollisuuden kehittää seuraavan sukupolven 
energiaratkaisuita asiakkaiden kanssa. Tästä lähtökohdasta 
on hyvä suunnata tulevaisuuden haasteisiin. 
 Onnistuimme monilla osa-alueilla kuluneena vuonna. 
Eniten minua ilahduttaa se, että valitsemamme strategia ja 
suuret investoinnit ovat onnistuneet. Toivottavasti poliittiset 
linjaukset, joihin tulevaisuuden valintamme perustuvat, ovat 
pitkäikäisiä.
 Kiitän Tampereen Sähkölaitoksen asiakkaita, yhteistyö-
kumppaneita, omistajaa ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta. 
Se oli vuosi, jona Sähkölaitoksesta tuli tulevaisuuden kanssa 
yhteensopiva!
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Sähkölaitoksen uudessa 
Asiakkuudet-yksikössä oli 
kehittämisen painopiste 

aktiivisuuden ja näkyvyyden 
lisäämisessä sekä 

organisaatiokulttuurin muuttamisessa 
aiempaa asiakaslähtöisemmäksi. 

Paljon opittiinkin: vuonna 2017 
uudistetaan tuotevalikoima 
ja luvassa on myös uusia 

aluevaltauksia.

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS teki historiaa voittaes-
saan Reilu kaukolämpö -palkinnon jo toisen kerran. Pal-
kinto jaettiin kahdelle kaukolämpöyhtiölle, jotka ovat 
kehittäneet keskusteluyhteyttä asiakkaidensa kanssa. 
 Sähkölaitos sai kiitosta rohkeasta dialogista asiak-
kaiden kanssa myös sellaisista asioista, joista ei olla sa-
maa mieltä – viimeisimpänä hinnoittelun muutoksista. 
Taito viestiä asiakkaille ja keskustella heidän kanssaan 
oli tällä kertaa tärkeämpää kuin esimerkiksi yritysten te-
kemät polttoainevalinnat tai kaukolämmön hintataso. 
Palkintoraati kiitteli Tampereen Sähkölaitoksen halua ot-
taa asiakkaat mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittä-
miseen.
 Sähkölaitos on halunnut antaa asiakkaiden kokeilla 
erilaisia teknisiä ratkaisuja ja toimintamalleja. Yhdessä 
on opittu paljon uutta. 

Rohkea asiakas dia logi 
toi palkinnon
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN säh-
kön myyntihinnat laskivat 1.6.2016 alkaen 

keskimäärin seitsemän prosenttia. Muutos 
koski kaikkia toistaiseksi voimassa olevia säh-

kösopimuksia TuntiSähköä lukuun ottamatta. 
 Hinnanalennus oli mahdollinen, koska sähkön 

hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla oli laskenut. 

Luotettavana toimijana Sähkölaitos halusi antaa hyödyn 
suoraan asiakkaille. 
 Hinnanalennuksen ansiosta keskivertokuluttajan, 
joka käyttää sähköä 5 000 kWh vuodessa, sähkölasku 
pieneni vuodessa noin 20 euroa. Sähkölämmittäjälle, 
joka kuluttaa sähköä 18 000 kWh vuodessa, säästö oli 
noin 100 euroa. 

SÄHKISS-KIERTUE vei Sähkölaitoksen asiakaspalve-
lua pitkin poikin Pirkanmaata touko-kesäkuussa. Näyttä-
vä Sähkiss-rekka kiersi Pirkanmaalla toreja ja markettien 
pihoja. Pirkanmaalaiset kävivät aktiivisesti juttelemassa 
energia-asioista, saivat mahtavia sähkötarjouksia sekä 
tietoa esimerkiksi Tammervoimassa sekajätteellä tuote-

tusta Hyöty Energia-sähköstä. Paikalla oli myös Energia-
neuvoja Rane, jolta sai apua oman asunnon energian-
säästöasioihin. Syksyllä oli vuorossa vauhdikas oppilai-
toskiertue Tampereella. 

Kesäkylässä kumirenkailla

Kruununjalokivet 
säihkyvät paikallisuutta
SÄHKÖLAITOKSELLA on kaksi sähkötuotetta, joita ei voi 
olla kenelläkään muulla: Lähisähkö ja HyötyEnergia. 
 Lähi sähköä tuotetaan pirkanmaalaisella puulla Naisten-
lahden voimalaitoksessa Tampereen sydämessä. 
 Tarastenjärvellä Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa 
tuotettava HyötyEner gia löi itsensä ennätyksellisen nopeasti 
läpi. Omista roskista poltettava sähkö on ymmärrettävä, käy-
tännönläheinen tapa tuottaa energiaa. 

https://sahkolaitos.sharepoint.com/uutiset/Sivut/HyötyEnergia-sähkösopimus-lanseerataan-markkinoille.aspx
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TAMPEREEN Vuohenojalla sijaitsee toinen Tampereen 
Sähköverkon kahdesta museoviraston suojelukohteiksi ni-
meämistä tornimuuntamoista. Toinen kaupunkikuvallisesti 
historiallinen, suojeltu tornimuuntamo on kauppakeskuksen 
pihassa Turtolassa. 
 Vuohenojan 11-metrinen, tiilirunkoinen muuntamo on 
Tampereen Sähköverkon muuntamoista pienin numeroin-
niltaan (M004), joten se on myös vanhin käytössä oleva 
muuntamorakennus. Muuntamon tiedetään valmistuneen 
1930-luvun loppupuolella, ilmeisesti vuonna 1938. Muunta-
mon sähkölaitteet on uusittu vuonna 1995.
 Suojeltujen rakennusten ylläpito ja kunnioituksella teh-
ty saneeraus ovat osa Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
yhteiskuntavastuullisuutta. Samalla kunnioituksella avattiin 
Ratinan Lämpötalon vanha kaari-ikkuna esiin ja siihen ostet-
tiin mittojen mukaan uusi, alkuperäistä mallia noudatteleva 
kaari-ikkuna. 

SUOMI-RUOTSI-yleisurheilumaaottelu käytiin histo-
riallisesti ensi kertaa Tampereella. Tampereen Sähkölaitos 
sekä Elenia toimivat Tampereella 3.- 4. syyskuuta järjestetyn  
Ruotsi-ottelun pääyhteistyökumppaneina. Sähkölaitos lähti 
mukaan yhteistyökumppaniksi, koska maaottelu nähtiin sy-
tyttävänä hengenluojana niin huippu-urheilulle kuin kaikel-
le liikunnan harrastamiselle. Yleisurheilun superviikonloppu 
oli hieno tilaisuus kertoa palveluista ja toiminnasta suurel-
le yleisölle.

 Maaotteluhengessä lanseerattiin Kisatarjous-sähkösopi-
mus. Se oli urheiluhengessä räätälöity hinta määräaikaiselle 
sähkötuotteelle. Kisatarjouksen sähkö on tietenkin tuotettu 
pohjoismaisella vesivoimalla.
 Vaikka Suomi ei kovin hyvin itse kisassa onnistunut, niin 
kisajärjestelyt kuitenkin onnistuivat. Vieraat antoivat hyvää 
palautetta ja etenkin Ratinan stadionin fiilistä kiiteltiin. Hyvä 
Tampere! 

Heja, Suomi!

Vuohenojan 
suojeltu 

muuntamo 
kunnostettiin
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KAUKOLÄMMÖN työmaat kestävät monta viikkoa, 
usein monta kuukauttakin. Putken pitää asettua hiekka-
pedille rauhassa ja työvaiheita on useita. Jokainen työ-
maa kertoo palvelusta ja toimitusvarmuuden paranta-
misesta. Sähkölaitos tekee töitä, jotta asiakkaat saavat 
lämpöä. Syksyllä 2016 otettiin ensi kertaa käyttöön ban-
derollit, joka kertovat samaa työmailla.
 Kuvan banderolli oli lokakuussa Salhojankadun 

varressa Nyyrikintien risteyksessä. Kyseisellä kauko-
lämpötyömaalla Sähkölaitos vei lämpöä Sorsapuiston 
urheilukentän huoltorakennukselle. Kaukolämpöä käy-
tetään kohteessa pääosin kentän jäädyttämiseen. Kyl-
lä, luit oikein: jäädyttämiseen. Jäädytettävän veden on 
oltava tarpeeksi lämmintä, jotta siitä saadaan tasainen 
ja kiinteä jääkerros luistinradalle. 

Matkapuhelimille 
maksuttomia 
latauspisteitä
MATKAPUHELIMIEN latauspisteille on kova tarve, ku ten 
jokainen hiipuneen puhelimensa kanssa kaupungilla tuskail-
lut tietää. Tampereen Sähkö laitos hankki kaksi matkapuhe-
limien latauspistettä, jotka marraskuussa sijoitettiin pääkir-
jasto Metsoon sekä Tampereen yliopiston päärakennukseen 
Pinni A:han johtavalle käytävälle. Molemmissa voi ladata 
kerrallaan yhdeksää  kän nyä turvallisesti ja maksuttomasti. 
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 SÄHKISSPONSSI sekä Sähkissponssi Tapahtuma ovat 
uudenlaisia tapoja suunnata Sähkölaitoksen rahallista tu-
kea juuri niille kohteille, jotka saavat yleisön kannatuksen.
 Kaksi kertaa vuodessa voi Sähkissponssiin ilmoittaa pai-
kallisia harrastetoimintaan liittyviä yhdistyksiä, kuten esi-
merkiksi nuorten urheilujoukkueita. Suuri yleisö saa käydä 
äänestämässä suosikkiaan ja eniten ääniä saaneista valitaan 
tukiohjelmaan mukaan pääsevät yhdistykset. Hakijoita oli 
vuoden 2016 molemmilla hakukerroilla enemmän kuin mu-

kaan oli mahdollista ottaa ja äänestäjiä kertyi yli 10 000.
 Sähkissponssi Tapahtuma ehdittiin järjestää vasta ker-
ran, mutta sekin löydettiin yllättävän hyvin ensikertalaisek-
si. Ideana on, että Tampereen Sähkölaitos valitsee enintään 
kymmenen Sähkissponssattavaa tapahtumaa puolen vuo-
den jaksolle. Tapahtuman on oltava Pirkanmaan alueella, 
mutta uskontoon tai politiikkaan liittyvät tapahtumat eivät 
kuulu Sähkissponssin piiriin. 
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Kaukolämmön hinnoittelurakenne

Uusi 
hinnoittelu

Tehomaksu
Energiamaksu

KAUKOLÄMMÖN hinnoittelurakennetta uudistettiin 
1.1.2017 lähtien, ja asiasta keskusteltiin asiakkaiden sekä esi-
merkiksi Kiinteistöliiton kanssa jo hyvissä ajoin pitkin vuotta. 
Muutos ei nostanut eikä laskenut hintoja koko asiakaskunnan 
tasolla, mutta asiakaskohtaisesti muutoksia suuntaan tai toi-
seen tapahtui.
 Aiemmin kaukolämmön hinta toimi maakaasuvetoisesti 
niin, että kalliin tuontipolttoaineen hinta ohjasi koko hinnoit-
telua. Energiakäänteen ansiosta palvelun rakenne on muut-
tunut, polttoainejakauma laajentunut ja hinnoitteluperusteet 
olivat muutoksen tarpeessa.
 Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä sekä energiakäänteeseen 
että siihen, että investointiohjelma pystyttiin viemään läpi il-
man kaukolämmön hinnankorotuksia. Investointien tavoittee-
na oli mm. kaukolämmön hinnan vakauttaminen ja ympäris-
tövaikutusten pienentäminen - ja molemmissa onnistuttiin.
 Hinnoittelurakenteen muuttuessa energian hinta laski ja 
tehomaksun hinta nousi. Tehomaksu korvasi vanhan perus-
maksun. Kaukolämmön hinta koko asiankaskunnan tasolla 
jopa hieman laski.  Yksittäisellä asiakkaalla hinta voi laskea 
tai nousta riippuen lämmönkulutusprofiilista.  
 Asiakaskohtaisesti kaukolämmön vuosikustannukset voi-
vat muutoksen myötä nousta tai laskea keskimäärin 10 €/
asunto. 

AAMULEHDEN Moro-liitteen toimittaja toi lukijaryhmän 
tutustumaan Ihmepaikat-sarjassa Kaupinojalle syyskuussa. 
Kaupinojalla nähtävänä oli saneeratun vedenpuhdistuslai-
toksen lisäksi Sähkölaitoksen vastavalmistunut kaukojääh-
dytyspumppaamo ja rakenteilla oleva kaukojäähdytyslaitos. 
 Retkikutsu julkaistiin Morossa viikkoa aiemmin ja arvon-
taan osallistui noin 300 lukijaa. Heistä 20 sai paikan. 
 Kaukojäähdytyslaitoksen työmaata kuvailtiin ylätasan-
teelta: Tähän tulee Euroopan suurin järvijäähdytyslaitos. 
Syyskuussa siellä oli vain suuri, kaikuva tila.
 Moron lukijat olivat näkemäänsä ja kokemaansa hy-
vin tyytyväisiä. Tuntui, että puolet retkeläisistä oli Kaupissa 
lenkkeileviä ja toinen puoli tekniikasta kiinnostuneita. 

Moron lukijat 
kävivät Kaupinojalla 

Kaukolämmön 
hinnoittelurakenne muuttui

Sähkissponssi tukee paikallista toimintaa

10
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN yrityskuvaa uudistet-
tiin ja markkinointia terävöitettiin heti alkuvuodesta 2016. 
Uudenlaiseen ulkoiseen ilmeeseen otettiin pirteät sloganit 
”Lämpö kuuluu kaikille” ja ”Sähkö kuuluu kaikille”. Sininen 
hymynaama ja punainen sydän syhverö alkoivat näkyä mai-
nosten lisäksi paperien kulmissa ja powerpoint-esityksissä. 
Tavoitteena oli poiketa energia-alalle tyypillisestä kuvamaa-
ilmasta. 
 Television puolella lisättiin tempoa. Sähkölaitokselle sä-
vellettiin biisinpätkä eli jingle, jossa on reilut 200 iskua mi-
nuutissa. Jingle on kuin äänilogo: heti sen kuultuaan tietää, 

että kyse on Sähkölaitoksesta. Tamperelaisen muusikon Janne 
Viitaniemen säveltämää jingleä on toistettu myös radion puo-
lella. 
 Syksyllä julkaistun mainetutkimuksen mukaan ener-
gia-alan maine oli säilynyt alla vakaana. Sähkölaitos oli ki-
rinyt yhden tärkeän kilpailijan ohi, mutta koko Suomi huo-
mioon ottaen vielä riittää tekemistä.  Sähkölaitoksen mainee-
seen keskeisimmin vaikuttavat seikat ovat tutkimuksen mu-
kaan vastuullisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut sekä 
työnantajamielikuva.  

Sopimusvesivirta muuttui 
vuosittain päivitettäväksi 
laskutusvesivirraksi
TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS on saanut kiitosta sopi-
musvesivirtojen omaehtoisesta tarkistamisesta ja sopimus-
ten päivittämisestä tarvittaessa. Jatkossa hyödynnetään en-
tistä paremmin etäluennasta saatavia mittaustietoja ja nii-
den perusteella päivitetään vuosittain tehomaksun perus-
teena olevat laskutusvesivirrat. Automaattisen vesivirta-
tarkistuksen myötä tehomaksun peruste on aina oikealla 
tasolla.

ENERGIAMAKSU
 Energiamaksulla katetaan lämmöntuotannossa 
   muodostuvat polttoainekustannukset.
  Energiamaksu perustuu kulutettuun energiamäärään.
  Kausihinnoittelu säilyy ja kannustaa jatkossakin 
   energiansäästöön etenkin lämmityskaudella.

TEHOMAKSU 
	Tehomaksulla asiakas saa käyttöönsä kiinteistönsä 
   tarvitseman lämmitystehon.
	Tehomaksu päivittyy jatkossa automaattisesti vuosittain.
  Kun tehomaksun suhteellisen osuus kasvaa, 
   kannustavuus myös tehonsäästöön paranee.
  
Kaukolämmön energiamaksut muodostavat hintauudistuk-
sen jälkeenkin suurimman osan (keskimäärin noin 77 %) 
kaukolämpölaskusta. Kun huomioidaan myös jo vuonna 
2012 käyttöönotettu energiamaksun kausihinnoittelu, voi-
daan todeta, että hinnoittelu kannustaa asiakkaita energi-
ansäästötoimenpiteiden toteuttamiseen. Energiansäästö on 
kaikkien osapuolten etu. 
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TUHANSIEN Tampereen pikkukoululaisten kevätlukukau-
den alkuun mahtui jännittävä retki musiikkiteatteriin. ”Laji-
tellut laulut ja säästetyt sävelet” on hyväntuulinen ja opetta-
vainen musiikkiteatteriesitys eka- ja tokaluokkalaisille. Janne 
Viitaniemen musiikkiin nojaava esitys kertoo lapsille selkeäs-
ti ja viisaasti energiansäästöstä, lajittelusta, kierrätyksestä ja 
ystävyydestä. Musiikkiteatteria esitettiin koululaisille tammi-
kuussa 2016 kolme näytöstä päivässä. Yhteensä sen näki noin 
4500 koululaista.
 Tuossa joukossa oli myös Leinolan koulun 1D-luokka. 
Luokan pojista Johnny kertoi esityksen jälkeen huoneensa 
siivoamisesta:
 - Mun isä siivoaa mun huoneen ja mä lähden silloin pois 
sieltä. Opin, että ensi kerralla sanon isälle kiitos, kuittasi 
Johnny.
 Niclas puolestaan pohti, miten hän itse säästää energiaa:
- Minä säästän energiaa niin, että lepään sohvalla.
 Musikaali esitetään uudelleen vuosina 2017 ja 2018. Sisäl-
löllisen opetuksen lisäksi tapahtuma on ollut monelle lapselle 
positiivinen ensikosketus teatteriin. 

Asiakaspalvelu siirtyi 
harppauksen eteenpäin 
 
LOKAKUUSSA otettiin Sähkölaitoksen asiakaspalve-
lussa käyttöön uusi Contact Center -palvelu. Lankapuhe-
limet poistuivat ja tietokoneet toimivat nyt myös puheli-
mina. Vanhat jononäyttötaulut korvautuivat suurilla tau-
lunäytöillä. Näytöistä voi seurata reaaliaikaisesti muun 
muassa sitä, kuinka suuri osa soittajista pystytään palve-
lemaan välittömästi ja onko palveluun jonoa. 
 Uusi järjestelmä mahdollistaa laajojen muokkaus-
mahdollisuuksien lisäksi laajat jatkokehitysmahdollisuu-
det palvella asiakasta. 
 Asiakaspalvelu-uudistuksen kanssa samoihin aikoi-
hin Sähkölaitoksen vanhat 03-alkuiset puhelinnumerot 
poistuivat käytöstä ja tilalle tulivat uudet 020 630-alkui-
set numerot. Vaikka ne näyttävät maksullisilta yritysnu-
meroilta, asiakkaalle soitto maksaa vain verkkopalvelu-
maksun tai mobiiliverkkomaksun verran. 

Sohvalla säästyy energiaa
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston toiminnanjohtaja Kaija 

Reiman-Salminen kiitti kaikkia hyväntekijöitä 10 000 euron lahjoituspotista.

HUUTOKAUPPAKEISARI Aki Palsanmäki, Heli Palsan-
mäki ja Markku Saukko huudattivat tamperelaisia isänpäi-
vänä, kun Sähkölaitos järjesti hyväntekeväisyyshuutokau-
pan Lämpötalon pihassa. Myytävänä oli noin 100 esinettä: 
purettavalta Rautaharkon sähköasemalta löytyneitä vanhoja 
käyttöesineitä, Keskikosken vesivoimalaitoksella varastossa 
olleita museo esineitä sekä vuoden 2011 sähköauto Mitsu-
bishi i-MiEV. 
 Huutokaupassa kävi 300-400 vierasta. Mukana menossa 
olivat Ekokumppanit, energianeuvoja Rane sekä Kauppahal-
lin kotiruoka. Myös ruokatarjoilujen edullisista hinnoista lah-
joitettiin osa hyväntekeväisyyskohteeseen. Tunnelma oli mu-
kavan rento, vaikka keisari piti melkoista huutovauhtia yllä.
Päivän tuotto, 10 000 euroa, lahjoitettiin Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Tampereen osaston isä-lapsi-toimintaan. 

Ensimmäinen, 
toinen ja 

kolmas kerta. 
Nyt!
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uosi 2016 onnistui  Tampereen Sähkölaitos -konser-
nissa erinomaisesti ja konserni teki historiansa par-
haan liiketuloksen, 43,1 milj. euroa. Edellisvuoteen 
verrattuna kasvua liiketuloksessa oli 22,4 milj. euroa 

eli 108 prosenttia. 
 Aiempina vuosina heikon kannattavuuden taustalla oli 
joustamaton, maakaasupainotteinen tuotantorakenne. Nyt 
Sähkölaitoksen energiakäänne eli strategiset investoinnit 
hajautettuun lämmön erillistuotantoon näkyvät tuloksessa 
suunnitellulla tavalla koko vuoden ajalta.
 Konsernin liikevaihto oli 274,2 milj. euroa. Se kasvoi edel-
lisvuodesta 1,2 prosenttia eli yli 3,3 miljoonaa euroa. Alhai-
nen sähkön markkinahintataso piti liikevaihdon pienenä, mut-
ta edellisvuotta kylmempi talvi nosti kaukolämmön myynti-
määriä. Kaukolämmön hintoja ei nostettu.
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Investoinnit laskivat edellisvuodesta
Konsernin kaikki tärkeimmät uusiutuviin polttoaineisiin ja 
kaukolämmön erillistuotantoon liittyvät investoinnit saatiin 
toteutettua edellisvuoden puolella, joten investointitaso laski 
merkittävästi. Tampereen Sähkölaitos -konsernin investoinnit 
vuonna 2016 olivat 37,7 miljoonaa euroa.
 Tuotantolaitoksilla toteutettiin lämmöntuotannon säätö-
aluetta parantavia pienempiä investointeja sekä rakennettiin 
ja parannettiin kaukolämpöverkkoa. Keskeiset kehittämis-
hankkeet liittyivät tuotantolaitosten ja verkkojen optimaalisen 
käytön kehittämiseen sekä kunnossapidon kehittämiseen. 
Sähkölaitos otti myös käyttöönsä uuden tuotannon optimoin-
tijärjestelmän, jonka myötä voimalaitosajojen optimointi tar-
kentui ja parani.
 Kaukojäähdytyksen infrastruktuurin rakentaminen jatkui 
aktiivisesti. Laajenevan verkon lisäksi rakennettiin kaukojääh-
dytyslaitosta Tampereen Kaupinojalle. Laitos valmistuu koko-
naisuudessaan  keväällä 2017. Kaukojäähdytykseen investoi-
tiin vuoden aikana 11,3 milj. eurolla. 
 Sähköverkon rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvät inves-
toinnit olivat hieman edellisvuotta alhaisemmat. Isoimpana 
yksittäisenä investointieränä oli Naistenlahden sähköaseman 
saneeraus.

Milj. euroa
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Uusi tuotantorakenne 
paransi kannattavuutta
Tuloksellisesti erinomainen vuosi 2016 perustui etenkin kol-
men keskeisen laitoksen toimintavarmuuteen ja hyvään kil-
pailukykyyn:

  uudella savukaasupesurilla varustettu 
       Naistenlahti 2 -voimalaitos
  uusi Hervannan hakelämpökeskus sekä 
  uusi Tammervoiman hyötyvoimalaitos

Sähkölaitoksen markkinariskiprofiilia on saatu muutettua 
suotuisampaan suuntaan hyvin onnistuneen investointioh-
jelman myötä. Polttoaineiden valikoima on aiempaa tasapai-
noisempi. Kun lämmön erillistuotanto on lisääntynyt, sähkön 
markkinahinnan vaikutus Sähkölaitos-konsernin kannatta-
vuuteen on vähäisempi kuin aiempina vuosina.
 Sähkön markkinahintataso pysytteli matalalla, joskin hie-
man nousua edellisvuodesta oli havaittavissa. Hintaa laskivat 
Norjan ja Ruotsin hyvä vesitilanne sekä lisääntyvä uusiutu-
van energian, kuten tuulivoiman, tuotanto. Kivihiilen hinnan-
nousu maailmanmarkkinoilla puolestaan nosti sähkön mark-
kinahintaa. 

 Suomessa polttoaineiden käyttöön vaikuttavat hallituksen 
energiatuki- ja veroratkaisut, jotka heikentävät maakaasun 
asemaa. Tässä tilanteessa Tampereen Sähkölaitos pystyi vä-
hentämään maakaasun käyttöä merkittävästi. Naistenlahti 1 
-voimalaitoksen myynti Fingridin käyttöreserviin tuki yhtiön 
tulosta.

Vähemmän sähköä, 
enemmän kaukolämpöä
Vuoden 2016 alku oli edellisvuotta kylmempi. Kaukoläm-
pöä ja sähkön siirtoa myytiin edellisvuotta enemmän. Säh-
köä tuotettiin yli 20 % edellisvuotta vähemmän. Sähkön lop-
puasiakasmarkkinoilla myyntimäärät laskivat hieman edel-
lisvuoden tasosta.
 Päästökaupassa hinnat olivat noususuunnassa Pariisin il-
mastokokouksen alla joulukuussa 2015. Sähkölaitoksen hyvin 
ajoitetut investoinnit leikkasivat päästömääriä merkittävästi 
ja aiemmin säästetyt oikeudet yhdessä ilmaisjakojen kanssa 
lähes täyttivät vuoden 2016 hankintatarpeen.
 Sähköverkkoliiketoiminnan liiketulos oli 9,9 milj. euroa ja 
nousi edellisvuodesta 0,7 milj. eurolla. Siirtomäärät kasvoi-
vat edellisvuodesta noin kaksi prosenttia ja liikevaihto kasvoi  

 
edellisvuodesta noin neljä prosenttia. Siirtohintoja korotettiin 
1.8.2016 alkaen keskimäärin viisi prosenttia.
 Sähkölaitoksen markkinaosuus säilyi kaikkien energia-
tuotteiden osalta vahvana ja erityisesti kaukojäähdytysliike-
toiminnassa saavutettiin merkittävää kasvua. Sähkön toistai-
seksi voimassa olevia myyntihintoja laskettiin 1.6.2016 alkaen 
keskimäärin seitsemän prosenttia. 
 Konsernin tilikauden tulos oli 25,2 milj. euroa. Se on 16,1 
milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Rahoitus ja tunnusluvut
Kannattavuuden paraneminen nosti tulorahoitustasoa. Lii-
ketoiminnan rahavirta ilman konsernitilisaamisia nousi 81,8 
miljoonaan euroon. Lainoja lyhennettiin 14,0 miljoonalla eu-
rolla. Investointien ja osinkojen maksun jälkeen rahavarat ja 
konsernitilisaamiset kasvoivat 25,5 miljoonaa euroa, kun ne 
edellisvuonna kasvoivat 19,7 miljoonaa euroa. 
 Liiketuloksen paraneminen nosti sijoitetun pääoman tuo-
ton 9,2 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 4,6 prosenttia. 
Omavaraisuusaste nousi 19,1 prosentista 24,5 prosenttiin.
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aailmalla vuosi 2016 oli ennätyksellisen lämmin 
ja Tampereellakin vuosi oli keskivertoa lämpi-
mämpi. Vuoden alussa Suomen sää oli kuiten-
kin kylmä ja sähkön kulutushuippu saavutettiin 

7.1.2016 klo 17-18 (15 177 MW). Lisääntynyt tuonti Venäjältä 
auttoi kulutushuipun yli, mutta tilanne innosti keskusteluun 
sähkön riittävyydestä ja sähkömarkkinoista.
 Suomessa sähkönkäyttö on pienentynyt viime vuosina, 
mutta vuonna 2016 lämpötilakorjattu sähkönkäyttö lisään-
tyi +1,5 % (86  TWh). Yhä suurempi osa Suomen sähkön käy-
töstä katettiin tuonnilla. Sähköä tuotiin 19 TWh, pääasiassa 
Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. Tuonti Venäjältä kasvoi lähes 50  
prosenttia, muun muassa ruplan heikkenemisen ja pohjois-
maisen sähkön hinnannousun tukemana.

Tuulivoiman tuotanto 
voimakkaassa kasvussa
Vaikka Pohjoismaissa oli tilastollisesti huono tuulivuosi, Suo-
messa tuulivoiman tuotanto lisääntyi peräti 31,8 % vuoteen 
2015 verrattuna. Vuoden tuotanto oli 3,1 TWh ja suurin teho 
oli ennätyksellinen 1327 MW. Vertailun vuoksi: vuonna 2015 
Valio-myrskyn aikaan päästiin vasta 743 megawattiin. 
 Vaikka tuulivoima on nousussa, sen osuus koko Suomen 
energiankulutuksesta on edelleen hyvin pieni, 3,6 prosenttia.

Pohjoismaiset markkinat 
ovat yhä tiiviimmät
Pohjoismainen vesitilanne vaikuttaa sähkön markkinahintoi-
hin edelleen merkittävästi. Vuosi 2016 aloitettiin normaalia 
paremmassa vesitilanteessa, mutta vesivarannot pienenivät 

keväällä jyrkästi. Syksyllä sähkön hinta nousi ja markkinoilla 
ennakoitiin korkeita hintoja talvelle 2016-2017. Marraskuussa 
alkanut sateinen jakso muutti tilanteen ja sähkön hinta laski 
sekä fyysisillä että finanssimarkkinoilla. Vuoden 2016 sähkön 
hinta jäi lopulta hieman korkeammalle kuin edellisvuonna. 
Suomessa vuoden keskimääräinen sähkön hintataso oli noin 
32 €/MWh, missä oli 7 prosenttia nousua vuoden takaiseen. 
 Karkeasti voisi sanoa, että sähkön hintaa lyhyellä tähtäi-
mellä ohjaa sää (lämmitystarve, tuulisuus), keskipitkällä täh-
täimellä vesivoima ja pitkällä tähtäimellä polttoaineiden maa-
ilmanmarkkinahinnat. Erityisesti manner-Euroopassa fossii-
listen polttoaineiden hinta vaikuttaa sähkön hintaan. 
 Jatkuva sähkömarkkinoiden taloudellinen ja fyysinen in-
tegraatio yhtenäistää hintoja Suomessa, Pohjoismaissa ja 
manner-Euroopassa. Fyysisen siirtoverkon vikaantumiset, 
huollot ja laajennukset vaikuttavat jatkossakin merkittävästi 
Suomen ja Pohjoismaiden sähkön hintoihin. 

Maakaasun osuus 
pienentynyt Tampereella
Sähkölaitoksen polttoaineen kulutuksen rakenne on muuttu-
nut Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen, Hervannan hake-
lämpölaitoksen ja Sarankulman pellettilämpölaitoksen käyt-
töönoton myötä. Maakaasun kulutus on pienentynyt mur-
to-osaan: vuonna 2002 maakaasun kulutus oli noin 3,6 TWh 
ja vuonna 2016 noin 0,9 TWh. 
 Uusiutuvien biopolttoaineiden saatavuus ja hinta ovat 
Sähkölaitoksen energiantuotannolle yhä merkittävämpiä, 
koska niiden osuus on kasvanut liki 45 prosenttiin. 
 Sähkön ja maakaasun hintaan vaikuttavat fossiilisten 

polttoaineiden maailmanmarkkinoiden muutokset. Vuonna 
2016 hiilen hinta maailmanmarkkinoilla nousi merkittäväs-
ti, kun kysyntä kasvoi. Kiina yrittää hillitä hiilen käyttöä ja on 
rajoittanut hiilikaivosten tuotantomääriä, mutta kysyntä pai-
kallisessa sähköntuotannossa on suurta. Öljynkin hinta nou-
si vuonna 2016. Pitkän puntaroinnin jälkeen OPEC ja muut 
öljyntuottajamaat sopivat tuotantorajoituksista vuoden 2017 
ensimmäiselle puoliskolle. Tuotantorajoituksilla tavoitellaan 
öljyn hinnan nousua ja jo niiden ilmoittaminen vuoden 2016 
loppupuolella nosti öljyn hintaa tuntuvasti. Nähtäväksi jää, 
toteutuvatko tuotantorajoitukset ilmoitetun mukaisesti ja mi-
ten ne vaikuttavat hintaan. 

Päästöoikeudet reagoivat 
maailmanpolitiikkaan
Vuosi 2016 toi mukanaan paljon epävarmuuksia, jotka heijas-
tuivat myös energiamarkkinoille. Esimerkiksi Iso-Britannian 
kansanäänestyksen tulos, ns. Brexit, romahdutti välittömästi 
päästöoikeuksien hinnan neljään euroon hiilidioksiditonnilta. 
Ennakoitiin, että jos Iso-Britannia eroaa Euroopan Unionista, 
se irtautuu myös päästökauppajärjestelmästä.
 EU:ssa on valmisteilla muutoksia päästökauppajärjes-
telmään. Poliittiset muutokset yhdistettynä hiilen ja sähkön 
hintojen muutoksiin merkitsevät myllerrystä päästöoikeus-
markkinoilla. Vuoden aikana päästöoikeuden hinta putosi liki 
kahdeksasta eurosta hiilidioksiditonnilta noin viiteen euroon. 
Markkina on reilusti ylijäämäinen, joten päästöoikeusjärjes-
telmän muutokset ovat yhä tärkeämpiä.

M
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Direktiivien ja yllätysten vuosi 2017?
Vuonna 2016 ratifioitiin Pariisin ilmastosopimus ja julkaistiin 
EU:n uusia direktiiviluonnoksia ns. komission talvipaketis-
sa. Direktiivien tarkoituksena on tehostaa edelleen energi-
an käyttöä, nostaa uusiutuvan energian osuutta, yhtenäistää 
sähkömarkkinoiden ja tukijärjestelmien toimintaa sekä paran-
taa kuluttajien asemaa pientuottajina ja -kuluttajina. 
 Myös Suomen uusi ilmasto- ja energiastrategia vahvistaa 
uusiutuvien polttoaineiden asemaa ja hienosäätää Suomen 
tukijärjestelmien toimintaa.  Näiden uusien direktiivien ja la-
kien vaikutukset tarkentuvat osin jo vuonna 2017. 
 Energiamarkkinat reagoi herkästi muutoksiin, joten myös 
yllätyksiä lienee odotettavissa. 

UUSIUTUVAN OSUUS 38,7 %
 Puu 28,5 %
 Vesi 2,0 %
 Tuuli 0,6 %
 Jäte 7,55  %

FOSSIILISTEN OSUUS 61,3 %
 Maakaasu 28,6 %
 Öljy 4,5 %
 Turve 20,6 %
 Jäte 7,55 %

Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi
 ja puolet fossiiliseksi.

Jäte

Maakaasu

Öljy
Turve

Puu 

Vesi

Tuuli

Jäte

Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotanto 2016
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ampereen Sähkölaitos on omalta osaltaan paranta-
massa Tampereen seudun ilmanlaatua, sillä energian-
tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät peräti 18 pro-
senttia (98 kilotonnia) vuonna 2016 verrattuna edelli-

seen vuoteen. Kokonaispäästö oli 455 kilotonnia.
 Tuotannon kasvihuonekaasujen vähentäminen onkin 
konsernin merkittävin ympäristötavoite. Tavoitteeseen ohjaa 
konsernin pitkän tähtäimen investointiohjelma, jonka mukai-
sesti energiaa tuotetaan yhä enemmän uusiutuvilla polttoai-
neilla. Vuonna 2016 biopolttoaineiden käyttö omasta poltto-
ainekäytöstä oli 39 prosenttia. 

Vapaaehtoisesti energiatehokas
Suomi on sitoutunut tiukkoihin tavoitteisiin energiatehok-
kuuden parantamiseksi ja tavoittelee niitä energiatehokkuus-
sopimuksin. Vapaaehtoisten sopimuksien keinoin on tehos-
tettu energiankäyttöä jo 1990-luvulta lähtien teollisuudessa, 
energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öl-
jylämmityskiinteistöissä. 
 Vuosien 2008-2016 energiatehokkuussopimuskaudella 
oli mukana satoja suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä, joiden 
energiatehokkuustoimien ansiosta säästyi vuositasolla yli 14 
TWh energiaa. Määrä vastaa yli 710 000 omakotitalon vuosit-
taista energiankäyttöä. Toimet leikkaavat vuosittain hiilidiok-
sidipäästöjä yli 4 miljoonalla tonnilla ja turhia energiakuluja 
500 miljoonalla eurolla.

T



Hep, mukana ollaan!
Myös Tampereen Sähkölaitos osallistui energiatehokkuus-
kaudelle 2008-2016 ja ylitti tavoitteensa kirkkaasti: energia-
tehokkuustoimenpiteiden myötä energiaa säästyi yhteen-
sä noin 56 GWh, mikä vastaa noin 2800 pientalon vuotuista 
energiankulutusta.
 Uudella energiatehokkuuskaudella 2017-2015 Sähkölai-
tos on jälleen mukana. Tämän kauden tavoite on tehostaa 
konsernin omaa energiankäyttöä siten, että energiaa säästyy 
vähintään kuusi prosenttia. Tavoite on kunnianhimoinen, sil-
lä pääosa tavoitteesta muodostuu sähkö- ja kaukolämpöver-
kostojen häviöiden vähentämisen perusteella. Sähköverkko-

jen osalta häviöiden pienentäminen on erittäin haasteellista, 
koska merkittävä osa häviöistä muodostuu haja-asutusalueil-
la, joissa kuormat ovat pieniä eikä ilmajohtojen korvaaminen 
maakaapeleilla ole järkevää. Kaukolämpöverkkojen osalta 
tavoitteena on entistä enemmän keskittyä ennakkohuoltoon, 
jotta vuotokorjausten osuus pienenisi.
 Tampereen Sähkölaitos on osallistunut energiatehok-
kuuskausiin säännöllisesti, sillä konserni arvostaa vapaaeh-
toisuutta ja tavoittelee jatkuvasti energiatehokkaampia ratkai-
suja sekä omassa toiminnassaan että asiakkaiden energiava-
linnoissa. 

10 vuotta kehittämisen juhlaa
Tampereen Sähkölaitoksen toimintajärjestelmä täytti syksyllä 
10 vuotta. Alun perin Lielahden voimalaitokselle rakennettu 
ympäristöjärjestelmä laajennettiin nopeasti koko konsernin 
ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmäksi, jolle myön-
nettiin sertifikaatit 2.11.2006.
 Vuonna 2016 toimintajärjestelmä uudelleenarvioitiin. Ta-
voitteena oli kirkastaa järjestelmän tarkoitusta ja hyötyjä. Uu-
delleenarviointi tehtiin henkilöstökyselyn ja johdon haastat-
telujen sekä alan yleisen vertailuanalyysin keinoin. Arvioinnin 
tulosten perusteella johtoryhmä päätti joulukuussa toimin-
tajärjestelmän kehittämisestä ja integroimisesta tiukemmin 
konsernin johtamisjärjestelmään. 
 Toimintajärjestelmää auditoitiin kolmen päivän ajan 
marras-joulukuussa. Auditoinnin kohteina olivat Energia- ja 
Asiak kuudet-yksiköiden toiminnat sekä konsernin yleiset toi-
mintajärjestelmään liittyvät asiat.  
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS on mukana Yrityskyläs-
sä, joka on loistava suomalainen oppimisleikki lähes ai-
dossa yritysympäristössä. 
 Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT)  
kehittämä opintokokonaisuus, jossa koululaiset työsken-
televät päivän ajan aikuisten rooleissa ja oppivat samalla, 
miten yhteiskunta ja yrityselämä toimii. Tarkoituksena on 
havainnollistaa lapsille ja nuorille, mihin koulussa opittuja 
tietoja ja taitoja oikeassa elämässä tarvitaan.
 Monen Yrityskylän työntekijän päivä alkaa Sähkölai-
tokselta: ensin pitää käydä solmimassa sähkösopimus, 
että firma alkaa pyöriä. Sähkölaitoksen toimitusjohtajan 
lisäksi oppilaat työskentelevät mm. energianeuvojina. Sii-
nä työssä energiatehokkuus on keskeinen asia. 

Koululaisetkin 
sen jo tietävät 
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Helteellä suomalaiset pulahtavat järveen, kiinteistöt ei-
vät. Kiinteistöt viilennetään yleensä rakennuskohtai-
sella ilmastoinnilla tai merivedestä tuotetulla kauko-
jäähdytyksellä. Tampereella viilennystä tehdään Nä-
sijärven kylmyyden avulla. Kaukojäähdytys ei ole 

enää vain rannikkokaupunkien ratkaisu. Kun viereinen Nä-
sijärvi toimii akkuna, jäähdytysvedelle ei tarvitse louhia kal-
lioluolia.
 Vuonna 2012 aloitettu kaukojäähdytyksen liiketoiminta 
kehittyi merkittävästi, kun Kaupinojan kaukojäähdytyspump-
paamo saatiin toimintaan 15. maaliskuuta ja kaukojäähdy-
tyslaitosta rakennettiin. Kaukojäähdytysverkosto yhdistettiin 
niin, että kaikki verkostossa kulkeva kylmyys saadaan Näsi-
järven syvänteen kylmyydestä. 
 Kun kaukojäähdytyslaitos lopullisesti valmistuu keväällä 
2017, laitos tulee olemaan Euroopan suurin järvijäähdytyk-
seen perustuva kaukojäähdytyslaitos. Laitoksessa käytetään 
parasta nykytekniikkaa (BAT), jonka ansiosta sähkön tarve ja 
CO2-päästöt pienenevät jopa 90 % perinteiseen ilmastointiin 
verrattuna. 
 Kaukojäähdytyslaitos on rakennettu synergiaetuja hyö-
dyntäen vedenottamon yhteyteen. Kustannustehokkaasti ja 
innovatiivisesti samasta imuputkesta jäähdytysveden kanssa 
tulee myös tamperelaisille prosessoitava juomavesi.

Kaukojäähdytysverkkoa 
on jo 8,4 kilometriä
Kaukojäähdytyksen siirtoverkostoa rakennettiin viime vuon-
na yhdistämällä Ratinan, keskustan ja Kaupin erillisverkot yh-
tenäiseksi kaukojäähdytysverkostoksi. Rakennustyöt valmis-
tuivat sopivasti ennen pumppaamon koeajojen aloittamista. 
Jäähdytystarve kasvaa ilmaston lämmetessä ja energiate-
hokkuuden parantuessa. Ehtymätön, talvisin latautuva jär-
viakku on Suomen teollisuuden uusi ekologinen kilpailuetu. 
Järvijäähdytyksellä siirretään talven kylmyys käytettäväksi 
joustavasti kysynnän mukaan ja irtaudutaan rakennuskohtai-
sesta ajattelusta koko kaupungin eduksi. 
 Kaukojäähdytys on paitsi Sähkölaitoksen, myös rakennut-
tajien ja asunnon ostajien ympäristöteko. Energiatehokkaan 
kiinteistön arvo säilyy pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Kaukojäähdytys alitti Tammerkosken
Kaukojäähdytyksen runkolinjaa jatkettiin alkukesästä Tammer-
kosken itäpuolelta Hämeenpuistoon päin, jotta mm. Klingen-
dahlin vanha tehdaskiinteistö pääsi kaukojäähdytyksen piiriin. 
 Jäähdytysputket porattiin kosken ali noin kahden metrin 
syvyydessä kosken pohjan sedimentissä eli noin seitsemän 
metriä vedenpinnasta. Alitus tehtiin HDD-ohjattuna suunta-
porauksena. Maan alle oli jo aiemmin kaivamalla asennettu 
runkojohto molemmista suunnista, joten porauksen jälkeen 
ei tarvinnut kuin yhdistää putket.

 Poraustyö kesti noin kaksi viikkoa. Sen jälkeen tehtiin 
vielä viimeistelytöitä, kuten nurmetuksia ja reunakiveyksiä. 
Koko runkoyhteys oli valmis kesäkuun loppuun mennessä. 
Kaukojäähdytys Klingendahlilla alkoi jo kesäkuun alussa. 
 Teknisesti suuntaporaus ja Tammerkoski olivat haastava 
pari. Vanha rantamuuri on tuettu puupaaluilla vuonna 1957 
ja niiden läpi jouduttiin poraamaan. Hämeenpuiston puolella 
väistettiin mm. maakaasulinjaa. 

Kaupinojan 
kaukojäähdytysl aitos

TA M P E R E

NÄSIJÄRVI

PYHÄJÄRVI

Kaukojä
ähdytysverkoston alue
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atanpään valtatie 30:sta tuli loppuvuodesta Sähkölai-
toksen suurin jäähdytysasiakas, kun siellä sijaitseviin 
Nokian toimistoihin ja suureen datasaliin alkoi kohis-
ten virrata puhdasta Nässyn kylmää eli Sähkölaitok-

sen kaukojäähdytystä.
 Lähes rajattomalla ja erittäin ympäristöystävällisellä jääh-
dytyskapasiteetilla varustettua kohdetta esitellään jo ahke-
rasti Nokian päättäjille. Kaukojäähdytyksen ansiosta Nokian 
Tampereen datakeskus tulee olemaan energiatehokkain ja 
parhaiten vihreät arvot huomioiva datakeskus Nokian eri da-
takeskuksista maailmassa PUE-luvuilla tarkasteltuna.
 Perinteisesti datasaleihin on puhallettu sähköpuhaltimilla 

kylmää ilmaa ja lämmennyt ilma on johdettu ilmanvaihdossa 
pois rakennuksesta. Nokian tapauksessa kaukojäähdytyksen 
käyttämä energiantarve on arviolta 5-10 % siitä, mitä puhalti-
met tarvitsisivat. Myös puhaltimien tilantarve olisi merkittä-
västi suurempi.
 Kaukojäähdytys on energia- ja kustannustehokas, tur-
vallinen ja luonnonmukainen vaihtoehto kiinteistöjen jääh-
dyttämiseen. Etenkin datasalin kaltainen itseään lämmittävä 
toiminto hyötyy ympärivuotisesta jäähdytyksestä. Koska da-
tasalit vievät maailmassa käytetystä sähköstä jopa kymme-
nyksen, tällä luontoa ja energiaa säästävällä tekniikalla on to-
dellista merkitystä energiansäästössä. 

Nokian datakeskus on nyt

H
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TAMPERE

NÄSIJÄRVI

PYHÄJÄRVI

Naistenlahti

Hervanta

Tammervoima

ampereen Sähkölaitoksen Tamperelainen pesuriper-
he -hanke oli Energiateollisuuden Vuoden ilmastote-
ko -kilpailussa kolmen finalistin joukossa eli mitaleil-
la. Varsinainen jättipotti Sähkölaitokselle tuli yleisöää-

nestyksestä: yli 1200 äänestä suurimman eli 36 prosentin ää-
nisaaliin keräsi Tamperelainen pesuriperhe -hanke. 
 Pesuriperhe käsittää kolme suurta savukaasupesuria, jot-
ka Tampereen Sähkölaitos Oy rakennutti vuonna 2015. Pesu-
reilla otetaan lämpö talteen voimalaitosten savukaasuista 
ja samalla pestään savua puhtaammaksi. Pesurien ansiosta 
säästyy 260 GWh energiaa vuodessa. Tällä määrällä lämmit-
tää laskennallisesti yli 25 000 kerrostaloasuntoa tai 15 000 
pientaloa eli kaikki  Tampereen pientalot. Pesuriperhe pienen-
tää Tampereen Sähkölaitoksen CO2-päästöjä pysyvästi noin 
100 000 tonnia vuodessa. Tämä on merkittävää koko Tampe-
reen alueen ilmanlaadun kannalta. 
   Pesurit rakennettiin uuteen Her-
vannan hakelämpölaitokseen, uu-
teen Tammervoiman hyötyvoima-
laitokseen ja Naistenlahti 2 -bio-
kattilaan. Koko pesuriperhe oli 
ensi kertaa käytössä vuoden 2016 
alusta lähtien. Näin laajaa pesuri-
perhettä ei ole Suomessa toteu-
tettu koskaan aiemmin. 

T
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GWh

Kaukolämmön tuotanto
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Lielahti 42 %
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  7,19 3,08 2,42
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Kaksisuuntainen 
kaukolämpö 
ensikokeiluun 
Tampereella 
 YKSI viime vuosien uutuuksista lämmitysmarkkinoilla on 
ollut poistoilmalämpöpumppujen asentaminen kaukoläm-
möllä lämmitettäviin asuinkerrostaloihin, joissa ei ole koneel-
lista ilmanvaihtoa ja lämmöntalteenottoa entuudestaan. Pois-
toilmalämpöpumpulla saadaan hyödynnettyä kiinteistöstä 
katon kautta taivaalle puhallettavan poistoilman lämpöener-
gia kiinteistön lämmittämiseen. Avoimella yhteistyöllä asiak-
kaiden ja LVI-urakoitsijoiden kanssa Tampereen Sähkölaitos 
on löytänyt parhaat käytännöt poistoilmalämpöpumpun ja 
kaukolämmön yhteensovittamiseen ja erityisesti energian-
säästön maksimointiin. 
 Tampereen Sähkölaitos on myös pilotoimassa ensimmäi-
senä Suomessa kaksisuuntaista kaukolämpöä. Tämä yhden 
edelläkävijäyhtiön kanssa tehtävä uudentyyppinen sopimus 
tarkoittaa käytännössä sitä, että taloyhtiö paitsi ostaa kauko-
lämpöä Sähkölaitokselta, myös myy sitä Sähkölaitokselle. 
Tämän mahdollistaa taloyhtiön suunnittelema maalämpö-
pumppu, jonka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myytäväk-
si asti.
 Sähkölaitos aikoo kerätä pilotista kokemuksia uudenlai-
sesta sopimusmallista sekä teknisistä ratkaisuista, joilla asi-
akkaan tuottama kaukolämpö saadaan hyödynnettyä Sähkö-
laitoksen verkossa.
 Jos pilotti onnistuu, kyseessä on ensimmäinen kerta Suo-
messa, kun taloyhtiö myy lämpöä energiayhtiölle. 
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POLTTOAINEIDEN OSUUDET

 turve  21,7 %
 maakaasu 21,1 %
 öljy  5,8 %
 jäte 16,1 %
 puu  35,3 %

Uusiutuva kaukolämpö 2016: 43,4 %
Fossiilinen kaukolämpö 2016: 56,6 %
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Uusiutuva sähkö 2016: 33,1 % 
Fossiilinen sähkö 2016: 66,9 %

Puolet jätteestä lasketaan uusiutuvaksi, puolet fossiiliseksi.

POLTTOAINEIDEN OSUUDET
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POLTTOAINEIDEN OSUUDET

 maakaasu 66,2 %
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS toteutti vuosina 2012-
2016 lähes 200 miljoonan euron investointiohjelman: ra-
kennettiin uusi pellettilämpölaitos, hakelämpölaitos ja 
hyötyvoimalaitos sekä Naistenlahden voimalaitokseen 
uusi savukaasupesuri. Samalla osuus Suomen Hyötytuu-
lesta kasvoi. Kun kaikki uudet laitokset olivat tuotannossa 
ensi kertaa vuonna 2016, energiakäänne oli tapahtunut. 
 Nyt Sähkölaitos jatkaa valitulla tiellä, jossa uusiutu-
vien polttoaineiden osuutta yhä pyritään kasvattamaan 
ja hiilidioksidipäästöjä alentamaan. Lisäksi Sähkölaitos 
työllistää satoja pirkanmaalaisia biopolttoaineiden han-
kintaketjussa. 
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ampereen Sähkölaitoksen Energiakäänne sai juhlalli-
sen kruunun, kun Tammervoiman hyötyvoimalaitos vi-
hittiin virallisesti käyttöön tiistaina 14. kesäkuuta. 
Juhlapuhujana toimi elinkeinoministeri Olli Rehn. Hän 

oli erityisen tyytyväinen tästä uljaasta laitoksesta kolmesta 
syystä: ”Tammervoima on Pirkanmaan suurin maanpäällinen 
investointi aikana, jolloin Suomi tarvitsee hyviä investointe-
ja; se parantaa kauppatasettamme korvaamalla tuontikaasua 
kotimaisilla polttoaineilla ja laitos vähentää merkittävästi kas-
vihuonepäästöjämme.” 
 Uusi laitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä, kun se polt-
taa Pirkanmaan ja Jyväskylän seuduilta kerättävän, yhteensä 

noin 600 000 asukkaan se-
kajätteen.
 Rehn muistutti, että 
Energiakäänne on tuonut 
Pirkanmaalle nelisensataa 
uutta työpaikkaa ja välilli-
sesti vielä monin verroin 
enemmän. ”Juuri tällaisia, 
useita kansallisia tavoittei-
tamme tukevia hankkeita 
olemme aktivoimassa jat-
kossakin hallituksen kas-
vuohjelmien avulla.”
 Tammervoiman sähkön 
ja lämmön yhteistuotanto-
laitos liittyy saumattomasti 
Suomen kansalliseen ja 
myös globaaliin energia- ja 

ilmastopolitiikkaan. ”Tampere ja Pirkanmaa näyttävät hyvää 
esimerkkiä siitä, miten kaukolämpötoimintaa ja nyt myös 
kaukojäähdytystä kehitetään koko energiasysteemin osana - 
energiavarmuus mielessä ja päästöjä vähentäen.” 
 
Pormestari maalaili jo ekoteollisuusaluetta 
Myös Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen 
korosti juhlapuheessaan sitä, miten hyötyvoimalaitos on il-
mastoteko ja miten se omalta osaltaan vahvistaa Tampereen 
kaupunkiseudun vetovoimaa. 
 ”Nyt voimme todellakin sanoa, että Tarastenjärvi ei ole 
enää kaatopaikka. Uusi Tarastenjärvi on paitsi jätteenkäsitte-
lykeskus, myös kierrätyskeskus ja energiantuotantoalue - ja 
tulevaisuudessa entistä enemmän myös ekoteollisuusalue. 
Tampereen ja Kangasalan suunnitelmissa on kehittää alueen 
ympärille kierrätykseen ja materiaalien hyötykäyttöön liitty-
vää yrityspuistoa. Se, mikä voidaan materiaalina hyödyntää, 
kierrätetään, ja se, mikä ei kelpaa kierrätykseen, muutetaan 
energiaksi Tammervoimassa.”  
 Niin Pirkanmaan Jätehuolto kuin Tampereen Sähkölaitos-
kin ovat olleet aktiivisia energiakäänteen aikaansaamisessa. 
Pirkanmaan Jätehuolto on ottanut talteen kaatopaikan me-
taanipäästöjä ja tehostanut jätteen kierrätystä. Sähkölaitos on 
investoinut uusiutuvaan energiaan viime vuosina noin 180 
miljoonaa euroa. ”Sähkölaitos on nostanut uusiutuvan ener-
gian osuuden yli nelinkertaiseksi. Se on varmasti yksi Suo-
men kuntien suurimpia ilmastotekoja”, pormestari korosti.
 Tammervoima kutsuu Tampereen ja Jyväskylän seudun 
asukkaat kierrätystalkoisiin: ”Jätteiden kierrätys ja lajittelu 
on entistäkin tärkeämpää, jotta polttoaineeksi päätyy vain 

kierrätykseen kelpaamaton jäte. Esimerkiksi metallit ja lasit 
eivät kuulu hyötyvoimalaitokseen, muistutti Tampereen Säh-
kölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen. ”Niissä Euroopan 
maissa, joissa jätteiden kierrätys on laajinta ja edistyneintä, 
on myös eniten tällaisia edistyksellisiä hyötyvoimalaitoksia”, 
Laitinen kertoi.
 Rakennushankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 111 
miljoonaa euroa. 

T

Juontaja Anna Sorainen haastatteli Tammervoima Oy:n tuoretta toimitusjohtajaa Mika 

Pekkistä.
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ammervoiman hyötyvoimalaitoksen ensimmäisen 
kokonaisen tuotantovuoden aikana jätettä poltettiin 
lähes 157 000 tonnia ja energiaa tuotettiin yhteensä 
414 GWh. Laitos ylitti tulostavoitteensa, vaikka tavoi-

teltuun 8000 tunnin käyntiaikaan ei aivan päästykään.
 Tammervoima työllistää palvelusopimuksien kautta yh-
teensä noin 20 henkilöä. Yhtiön omistavat Tampereen Säh-
kölaitos Oy (51 %) ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy (49 %).

600 000 asukkaan sekajätteet polttoon
Poltettavaa jätettä kerättiin Pirkanmaan Jätehuoltoon kuu-
luvien 17 kunnan alueelta sekä Mustankorkea Oy:n toimi-
alueelta Jyväskylän seudulta. Laitokselle toimitettiin yhteen-
sä lähes 20 000 jätekuormaa. Sekajätteiden osuus poltetusta 
jätteestä oli noin 98 prosenttia. Loput jäte-erät olivat kaupan 
ja teollisuuden sekä terveydenhuollon jätteitä. Tuhkaa laitok-
sella syntyi yhteensä noin 35 000 tonnia, mikä oli 22,4 pro-
senttia poltetusta jätemäärästä. 
 Laitoksen energiantuotannon hyötysuhde toteutui lähes 
90 % tasolla, mikä on jätteenpolttolaitokselle erinomainen 
arvo. Laitoksen käytettävyys oli yli 97 %, vaikka ensimmäisen 
toimintavuoden aikana sattui muutamia keskeytyksiä ja laite-
rikkoja. Laitoksen kolmen viikon kesäseisokki oli touko- ja ke-
säkuun vaihteessa ja marraskuun lopulla oli viikon mittainen 
arinan kausihuolto.

Positiiviset ympäristövaikutukset
Hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutuksia on tarkkailtu 
säännöllisesti ja raportoitu viranomaisille laitoksen käytön 
aikaisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 jät-

teenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 66 257 tonnia ja laitok-
sen ympäristöluvan lupamääräysten raja-arvot alittuivat sel-
västi. Hyötyvoimalaitos alensi Sähkölaitoksen energiantuo-
tannon CO2-päästöjä noin 50 000 tonnia ja lisäsi uusiutuvaa 
energiantuotantoa lähes 20 prosenttia.

Hyötyvoimalaitoksen päästöt ilmaan:

Poltettavaa jätettä riittää
Tarastenjärvellä on voimalaitoksen rakennusaikana varastoi-
tua sekajätettä noin 20 000 tonnia polttamatta, minkä vuok-
si hyötyvoimalaitosta ajettiin jatkuvalla viiden prosentin yli-
kuorma-ajolla lähes koko vuoden ajan. Lisäksi laitokselle toi-
mitetun jätteen lämpöarvo on ollut odotettua korkeammalla 
tasolla, mikä osaltaan on rajoittanut jätteen polttokapasiteet-
tia. Toisaalta jätteiden energiahyödyntäminen on täydentänyt 
jätehuoltoketjussa materiaalien kierrätystä, mikä on nostanut 
kierrätysastetta Pirkanmaalla.

Tulevaisuuden tavoitteita
Laitoksen energiataloutta tullaan parantamaan, kun lisätään 
savukaasupesurin lauhdevesien hyötykäyttöä voimalaitos-
prosesseissa. Tavoitteena on nostaa energiantuotannon hyö-
tysuhde yli 90 prosentin tasolle. Kun Pirkanmaan Jätehuolto 
samalla tehostaa Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksensa 
toimintaa ja lasin ja metallien lajittelu paranee, voidaan lai-
toksella tulevina vuosina saavuttaa lähes 450 GWh vuosituo-
tanto ja yli 8 000 tunnin käyntiaika. 
 Suomessa on jatkuvasti kysyntää jätteenpolttokapasi-
teetille, joten Tammervoiman tulevaisuus näyttää valoisalta. 
Jäte ei tule loppumaan ainakaan lähivuosina. Tulevaisuudes-
sa laitoksella arvioidaan poltettavan vuosittain noin 165 000 
tonnia jätettä. 

T
Päästö-
komponentti mitattu   vrk-raja-arvo      toteuma/raja-arvo
NOx 80-140 200 40-70 %
SO2 0,3 50 0,6 %
hiukkaset 0,2 10 2 %
CO 8 50 16 %
TOC 0,1 10 1 %
HCI 0,2 10 2 %
HF 0 1 0 %



32

RUOVESI

KURU

YLÖJÄRVI

ORIVESI

KANGASALA

NOKIA

PIRKKALA

LEMPÄÄLÄ

TAMPERE

Tampereen 
Sähköverkko Oy:n 

jakelualue 

nnustetaan, että teknologinen murros on kiihtymäs-
sä ja seuraavien vuosikymmenien aikana yhteiskunta 
tulee muuttumaan enemmän kuin viimeisten satojen 
vuosien aikana yhteensä. 

 Teknologinen murros ja keskeiset toimintaympäristön 
muutokset ovat asioita, joissa jakeluverkonhaltijan on oltava 
aktiivisesti mukana. Keskusteluun osallistumalla Tampereen 
Sähköverkko pystyy vaikuttamaan omalta osaltaan muutok-
sen suuntaan sekä paremmin ennakoimaan tulevaa omissa 
suunnitelmissaan. 

E  Esimerkiksi sähköautot, -varastot ja älykäs kuormanoh-
jaus ovat asioita, jotka tulevat kehittymään ja vaikuttamaan 
merkittävästi energia-alaan. Ne näkyvät myös Tampereen 
seudulla ja Tampereen Sähköverkon toiminnassa - tavalla tai 
toisella.
 Konkreettinen esimerkki jo käynnissä olevasta muutok-
sesta on hajautetun pientuotannon lisääntyminen ja yleisty-
minen. Vuoden 2016 aikana pientuotannon määrä  Tampereen 
Sähköverkon alueella kaksinkertaistui aikaisempaan nähden. 
Määrät ovat vielä pieniä, mutta jo vuoden 2016 muutos on 
selkeä merkki siitä, että muutosnopeus on kiihtymässä. 

Rauli-myrsky testasi toimitusvarmuutta
Sähköverkon toiminnassa asiakkaat arvostavat eniten toimi-
tusvarmuutta. Se oli koetuksella etenkin elokuussa, kun val-
takuntaa ravisteli Rauli-myrsky. Pahimmillaan Rauli-myrskyn 
aikaan oli Suomessa sähköt poikki lähes 200 000 asiakkaalta. 
Rauli osui myös Tampereen Sähköverkon jakelualueelle, mut-
ta nopean toiminnan, automaation, hyvän ennakkohuollon ja 
tehokkaiden viankorjausprosessien ansiosta Tampereen alue 
selvisi myrskystä varsin kohtuullisin vahingoin ja myrskystä 
aiheutuneet sähkökatkot saatiin korjattua nopeasti.
 Koko vuoden tasolla Tampereen Sähköverkon toimitus-
varmuus oli edeltävää vuotta selvästi paremmalla tasolla. 
Toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtiin vuoden aikana 
suunnitellusti paljon rakennushankkeita, joista isoimpana 
yksittäisenä hankkeena toteutettiin Naistenlahden sähköase-
man laajamittainen saneeraus.

Ratikkakin rallattelee sähköllä
Moneen muuhun jakeluverkkoyhtiöön verrattuna Tampereen 
Sähköverkko toimii alueella, joka kasvaa ja kehittyy voimak-
kaasti. Kehityksen ansiosta asiakasmäärä jakelualueella kas-
voi vuoden 2016 aikana noin 1,5 prosentilla ylittäen 145 000 
asiakkaan rajan. 
 Kaupungin suurten rakennushankkeiden ansiosta myös 
Sähköverkolla oli mittavia hankkeita kaupungissa. Esimerkik-
si Santalahden alueella jatkettiin jo edellisvuonna aloitettuja 
hankkeita sekä Rantatunneli-työmaan että alueen käyttötar-
koituksen muuttumisen johdosta.
 Tulevien vuosien keskeinen hanke kaupungissa on raitio-
tien rakentaminen. Sen vaikutukset myös sähköverkkoon tu-
levat olemaan huomattavia. Raitiotie tulee olemaan merkittä-
vä uusi asiakas, mutta rakentamisen aikana hanke tulee työl-
listämään myös lukuisien johtosiirtojen ja -muutosten takia. 
 Pääosin edellisvuotta hieman kylmemmästä säästä johtu-
en sähkön siirtomäärät kasvoivat vuonna 2016 noin kahdella 
prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Liiketuloksen ja inves-
tointien osalta Sähköverkko onnistui odotusten mukaisesti.

Asiakkaan arjessa mukana
DI Marko Lundström aloitti  Tampereen Sähköverkko Oy:n toi-
mitusjohtajana 1.10.2016, kun yhtiön pitkäaikainen toimitus-
johtaja Tapio Salonen jäi eläkkeelle. Lundström toimi aiem-
min yhtiön palvelupäällikkönä.
 Lundström kuvailee johtamisideologiaansa sanoilla ”ma-
nage by walking around”. Se tarkoittaa keskustelevaa ja kuun-
televaa otetta niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin suhteen. 
Asiakaskeskeisyys tuleekin olemaan yksi tärkeimmistä toi-
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minnan painopisteistä tulevina vuosina Tampereen Sähkö-
verkon toiminnassa. Asiakastarpeet muuttuvat ja asiakkaat 
haluavat hyödyntää uusia ratkaisuja esimerkiksi uusiin tekno-
logioihin liittyen. Jakeluverkkoyhtiön pitää olla entistä enem-
män asiakkaan arjessa mukana mahdollistamassa tuleva ke-
hitys.  

Laatua vuosikymmeniksi 
Sähkönjakelutoiminnassa investoinnit tehdään vuosikymme-
niksi ja tästä johtuen hyvä laatu on toiminnan perusedellytys. 
Laadun varmistamiseksi Tampereen Sähköverkossa standar-
doitiin verkon rakennuttamisen ja suunnittelun prosesseja.
 Standardoinnin avulla pyritään varmistamaan, että toimi-
tusvarmuus on jatkossakin hyvällä tasolla ja samalla huoleh-
ditaan, että rakentamisen aikana ja rakentamisesta huolimat-
ta asiakkaiden arki olisi mahdollisimman sujuvaa.

Hinnat myrskyn silmässä
Vuoden 2016 alussa sähköverkkoliiketoiminta sai valtakun-
nan tasolla paljon negatiivista julkisuutta joidenkin yhtiöiden 
suurien hinnankorotusten vuoksi, minkä seurauksena muun 
muassa sähkömarkkinalakia alettiin uudistaa. 
 Tampereen Sähköverkko nosti sähköverotonta siirtomak-
sua 1.8.2016 lähtien maltillisesti, keskimäärin 5 prosenttia. 
Korotuksen vaikutus verolliseen siirtohintaan oli noin 3,5 % 
siirtotuotteesta ja kulutuksen määrästä riippuen. Korotuksen 
jälkeenkin Tampereen Sähköverkko Oy:n siirtohinnat ovat val-
takunnallisesti edullisia ja selkeästi alle valtakunnallisen siir-
tohintojen keskitason. 
 Hinnankorotuksen taustalla olivat viime vuosina merkittä-
västi kohonneet kantaverkkomaksut ja varautuminen tuleviin 
verkostoinvestointeihin sähkönsiirron toimitusvarmuuden 
parantamiseksi. Tampereen Sähköverkko haluaa pitää siirto-
hinnat jatkossakin edullisina ja vakaina.
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Ä lykäs kaupunki -konsepti (Smart city) on innostanut 
Tampereen kaupunkia miettimään tulevaisuuttaan ja 
profiiliaan älykkäiden ratkaisujen toteuttajana ja ko-
keilualustana. Tampereen Vera haluaa olla sähköisten 

järjestelmien kehittäjänä kaupungin kumppanina älykkään 
kaupungin kehittämisprojekteissa, joiden tavoitteena on fiksu 
arki ja kestävä, vuorovaikutteinen kaupunki.
  Yksi ulottuvuus Smart city -konseptia ovat sähköautot. 
Tampereen kaupunki tilasi Veralta ensimmäisten sähköauto-
jen latauspisteidensä rakentamisen. Julkiseen käyttöön tar-
koitettuja latauspisteitä tullaan rakentamaan lisää vuonna 
2017. 

Suurten projektien vuosi
Vuonna 2016 Tampereen Veraa työllistivät sekä paikalliset  
että valtakunnalliset suuret projektit.
 Paikallisesti merkittävimpiä olivat Naistenlahden säh-
köaseman saneeraus ja uuden päämuuntajan asennus, kes-
kijännitekaapeloinnit Kalevasta ja Naistenlahdesta TAYS:lle, 
mittavat maakaapelointikohteet  Teiskossa sekä monet muun-
tamosaneerauskohteet eri puolilla kaupunkia. Uuden Ran-
ta-Tampellan asuinalueen ja rantatunnelin vuoksi toteutettiin 
myös isoja 110 kV maakaapelointi- ja päätetyöurakoita Nais-

tenlahdessa, Ranta-Tampellassa ja Santalahdessa, missä työt 
jatkuvat vielä vuonna 2017.
 Valtakunnallisia 110 kV kaapelointi- ja päätetyöurakoita 
toteutettiin mm. Vaasassa, Seinäjoella, Harjavallassa, Var-
kaudessa, Jyväskylässä, Äänekoskella, Turussa ja Vantaalla. 
Asiakkaina oli niin sähköverkkoyhtiöitä kuin laitetoimittajia 
ja teollisuuttakin. Vera tunnetaankin valtakunnallisesti 110 kV 
kaapelointi- ja päätetyöurakoiden laadukkaana toteuttajana. 
 Vera teki myös runsaasti sähkö-  ja kaukolämpökulutus-
mittauksen kannalta elintärkeitä energiamittalaitteiden asen-
nuksia ja niihin liittyviä ylläpitotöitä.
        
Liikenne- ja katuvaloverkot 
tihentyvät ja laajenevat
Tampereen Vera rakensi ja saneerasi katuvaloverkkoa eri puo-
lilla Tampereen keskustaa, Pyynikinharjulla sekä Niemenran-
nan, Lentävänniemen ja Vuoreksen laajenevilla asuinalueilla. 
 Liikennevaloliittymiä Vera saneerasi mm. Kaukajärvellä 
ja Vaitinarolla. Saneerausten lisäksi Rantatunnelin Allianssi 
tilasi kokonaan uuden liikennevaloliittymän Santalahteen. 
Uudisrakentamisen lisäksi jatkuivat Tampereen kaupungin, 
lähikuntien ja ELY-keskuksen liikennevalojen ylläpito- ja huol-
totyöt.

 Rakentamispalveluiden rinnalle Tampereen kaupunki sol-
mi Veran kanssa ulkovalaistusverkon ja muiden sähköisten 
järjestelmien kunnossapitoa koskevan sopimuksen vuosille 
2016-2020. Useamman vuoden mittainen sopimuskausi an-
taa mahdollisuuden kehittää palveluita vastaamaan entistä 
paremmin tulevaisuuden tarpeita.                   

Positiivisin odotuksin vuoteen 2017 
Tampereen Vera panostaa asiakaspalvelun, työturvallisuuden 
ja työviihtyvyyden parantamiseen. Asiakasrajapinnassa Vera 
onnistuikin jälleen hienosti, sillä asiakkaat pitivät Veran toi-
mintaa kaikissa vuoden 2016 asiakaskyselyissä parempana 
kuin kilpailijoiden.
 Vuonna 2017 Tampereen Veran liikevaihdon arvioidaan 
kasvavan ja kannattavuuden paranevan edelleen jo toteu-
tettujen kehittämistoimien ansiosta. Ulkovalaistuksessa isot 
urakointikohteet, Pyynikinharjun valaistuksen rakentaminen 
ja Tammerkosken valaistuksen uusiminen, työllistävät jo al-
kuvuodesta. Samoin tiedossa on merkittäviä 110 kV pääte- ja 
kaapelointitöitä. 
 Vuonna 2017 alkavan, monivuotisen raitiotiehankkeen 
odotetaan tuovan uusia, mielenkiintoisia haasteita Veran 
asennustoiminnalle. 
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Turvallisuusjärjestelmät 
siirtyivät mobiiliaikaan
Strategian kovia työturvallisuustavoitteita lähdettiin saavut-
tamaan mm. uudella työsuojelukierroskäytännöllä. Uusille 
Safety Walk -kierroksille otettiin mukaan omaan henkilös-
töön kuuluva Safety Walk -kävelijä, joka ei normaalisti työs-
kentele tarkastuskohteessa. Tuoreiden silmien avulla kierrok-
silla tehtiin lukematon määrä hyviä turvallisuushavaintoja, 
joita kohteiden kanssa normaalisti työskentelevät eivät ole 
havainneet.
 Vuoden alusta käyttöönotetun eHR TyöTurva -järjestel-
män merkittävin uudistus vanhaan verrattuna oli se, että tur-
vallisuushavaintoja pystytään nyt kirjaamaan mobiilisti heti 

kohteessa. Tavoitteena oli tehdä yhteensä 400 turvallisuusha-
vaintoa, mutta uusi järjestelmä ei lisännyt turvallisuushavain-
tojen lukumäärää. Kaikki järjestelmään kirjatut turvallisuus-
havainnot ovat kuitenkin olleet laadukkaita, joten laadun voi 
sanoa korvanneen määrää.  Uutta järjestelmässä on myös se, 
että ilmoituksen tekijä voi seurata aikaisempaa paremmin, 
mitä toimenpiteitä ilmoituksesta on seurannut. 
 Merkittävä edistysaskel oli myös verkkoperehdytyksen 
käyttöönotto voimalaitosten vuosihuolloissa ja Tammervoi-
man jätekuljetuksissa. Useat sadat urakoitsijoiden työntekijät 
perehdytettiin verkkoperehdytyksen avulla. Perehdytykseen 
sisältyy testi, jonka avulla varmistetaan työntekijän ymmär-
täneen turvallisuusohjeistuksen. 
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trategiakauden 2016-2018 yhtenä keskeisenä tavoit-
teena on työturvallisuuden parantaminen. Hyviä tu-
loksia ja suuriakin harppauksia on saavutettu jo mo-
nella turvallisuuden osa-alueella, mutta edelleen työ 

kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin luomiseksi on kes-
ken. 
 Vuonna 2016 keskityttiin verkkoperehdytysjärjestelmän 
luomiseen, työsuojelukierrosten uudistamiseen sekä eHR 
TyöTurvan käyttöönottoon. Tavoitteena oli, että sairauspois-
saoloja aiheuttavia työtapaturmia olisi saanut olla konsernis-
sa enintään kolme.

Päämääränä tapaturmaton Sähkölaitos
Työtapaturmien vähentäminen ei onnistunut, sillä työtapatur-
mia sattui viime vuoden aikana yhteensä kahdeksan. Poissa-
olopäiviä näistä kahdeksasta työtapaturmasta aiheutui yh-
teensä 174. Työtapaturmista seitsemän tapahtui Tampereen 
Vera Oy:ssä ja yksi Tampereen Sähkölaitos Oy:ssä. 
 Sähkölaitos-konsernin tapaturmataajuus oli viime vuon-
na 13,2 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Aiempina 
vuosina tapaturmataajuus on vaihdellut viime vuoden luvun 
molemmin puolin. 
 Sähkölaitos on ollut Nolla tapaturmaa -foorumin jäsene-
nä foorumin perustamisen alkuajoista lähtien. Foorumin jä-
senyydessä keskeistä ovat turvallisuuden parantaminen ja 
pyrkimys kohti nollaa tapaturmaa. Työturvallisuuden ja -hy-
vinvoinnin johtamisessa käytetyn työkalun, TTT-painopiste-
ohjelman, lopullinen toteuma oli 77 %. Erityisesti tapahtuneet 
työtapaturmat pudottivat toteumaprosenttia. 
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RAKENNUTTAJA-SUUNNITTELIJA Ari Unkuri tutus-
tui Sähkölaitokseen jo vuonna 2007 ollessaan Tampereen 
Verassa kesätöissä asennushommissa. Kesällä 2009 Ari oli 
Sähköverkon kesätyöntekijänä.
 - Tein diplomityöni sähkövoimatekniikasta myös täällä. 
Aiheeni oli ”Sähköautojen vaikutukset sähkönjakeluverk-
koon”.  Vuodesta 2012 lähtien olen ollut vakituisessa työsuh-
teessa, Ari kertoo.
 Rakennuttajilla turvallisuuden valvonta kuuluu olennai-
sena osana työnkuvaan: jokaisesta työmaasta arvioidaan 
etukäteen riskit, vaarat ja haittatekijät. Lisäksi Arilla on lom-
pakossa paksu nippu kortteja todistukseksi pakollisista kou-
lutuksista: Katuturva 1 ja 2, hätäensiapu, työturvallisuus, 
sähkötyöturvallisuus ja tulityö.
 - Turvallisuuskoordinaattorina minulla on myös henki-

lökohtainen vastuu, Ari muistuttaa. Hän kiertää työmailla 
joskus päivittäin, mutta vähintään kerran viikossa. Suoja-
varusteiden käytössä on enää harvoin puutteita, mutta työ-
maiden suojauksiin täytyy joskus puuttua.
 Työsuojeluryhmä kiittää Aria erityisesti MVRS-rapor-
tointijärjestelmän kehittämisestä ja käyttöönotosta. Tämä 
turvallisuustason mittari on saanut hyvän vastaanoton sekä 
Sähköverkossa että urakoitsijoiden keskuudessa. Järjestel-
mä otettiin käyttöön vuonna 2015 ja sitä kehitetään edel-
leen.
 - Pidämme urakoitsijoiden kanssa urakkapalavereita 
kuukausittain, ja näissä käymme turvallisuustason kehi-
tystä läpi kvartaaleittain. On molempien osapuolten etu, 
että näitä asioita seurataan systemaattisesti. Näin nähdään, 
minkälaiset puutteet toistuvat ja niihin pystytään puuttu-

maan.
 Tampereen Sähköverkko edel-
lyttää, että urakoitsijat täyttävät itsear-
viointina netissä digipöytäkirjaa, josta 
nähdään, mitkä asiat työmaalla ovat 
kunnossa ja missä on vielä kehittä-
mistä. Pöytäkirjat tallentuvat työnoh-
jausjärjestelmään ja raportointisovel-
luksen kautta voi hakea ja yhdistellä 
tietoja ja tehdä erilaisia graafeja.
 - Tämän kaltainen raportointi on 
koko Suomenkin tasolla hyvin harvi-
naista. Olemme todennäköisesti ihan 
ensimmäisten joukossa maamme 
verkkoyhtiöistä.
 Vapaa-ajalla tämä rauhallinen ja 
täsmällinen ammattilainen paukuttaa 
rumpuja ja urheilee. 

Tarkka ja perusteellinen rumpali

Uusi työsuojelupäällikkö 
Sähkölaitokselle 
Vuodenvaihteessa voimaan tullut yritysfuusio toi muutok-
sia työsuojeluasioiden hoitamiseen. Konserniin valittiin en-
simmäistä kertaa Sähkölaitoksen historiassa päätoiminen 
työsuojelupäällikkö. Hänen lisäkseen konsernin turvallisuus-
johtamista kehittää ja koordinoi työsuojeluryhmä. Se myös 
valmistelee ja seuraa työturvallisuustoimenpiteiden toteu-
tumista. Työsuojeluryhmä pitää huolta siitä, että konsernissa 
on yhtenäiset turvallisuuskäytännöt. Myös työhyvinvointiin 
liittyvät asiat kuuluvat työsuojeluryhmän tehtäviin. Työsuoje-
luryhmässä on edustajat jokaisesta yhtiöstä. Tämän lisäksi 
jokaisessa yhtiössä on yhtiökohtaiset työsuojelutoimikun-
nat, joissa käsitellään yhtiöiden konkreettisia turvallisuuteen 
liittyviä asioista.  

Esimerkillistä toimintaa
Kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä huhtikuun lopussa 
palkittiin tuttuun tapaan konsernin turvalliset toimijat. Vali-
tuiksi tulivat energiapalvelupäällikkö Pentti Iso-Pietilä Tam-
pereen Sähkölaitos Oy:n Energia-yksiköstä ja rakennutta-
ja-suunnittelija Ari Unkuri Tampereen Sähköverkko Oy:stä. 
 Vuodesta 1981 Sähkölaitoksella työskennellyt Iso-Pietilä 
palkittiin pitkäjänteisestä, aktiivisesta turvallisuustyöstään. 
Unkuri sai erityisesti kiitosta MVRS-raportoinnin kehittämi-
sestä ja käyttöönotosta. Kyseisen raportoinnin avulla työmai-
den turvallisuustason seuraaminen onnistuu helposti. 
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Energia-alan mittakaavassa häikäisevän nopeasti toteu-
tettu energiakäänne oli Sähkölaitoksella mahdollinen, 
koska konsernin henkilöstö seisoi sen takana. Henki-
löstö koki, että valittu strateginen täyskäännös oli oi-

kea ja sen onnistumisen puolesta tehtiin töitä. Tukena ovat 
olleet myös päivitetyt yrityksen arvot, jotka vahvistavat yri-
tyskulttuuria. Tähän Sähkölaitos aikoo panostaa jatkossakin. 

Myös tieto kuuluu kaikille
Kun lämpö ja sähkö kuuluvat kaikille, niin myös tieto kuuluu 
kaikille. Tiedolla johtamista kehitetään ja tietoa jalostetaan 
muotoon, josta on helpompi tehdä oikeita, tulevaisuuteen 
vaikuttavia päätöksiä. Tunnuslukuihin perustuvan avoimen 
raportoinnin avulla yhä useampi henkilö näkee ja tietää mitä 

tapahtuu. Tämän kokonaiskuvan pohjalta tehdään päätökset  
siitä, miten ja mitä tavoitteita kohti Sähkölaitoksella työsken-
nellään. 
 Sähkölaitoksella on kunnianhimoiset tavoitteet ja ne vaa-
tivat onnistumisia liiketoiminnan eri osa-alueilla. Henkilös-
töä innostetaan rohkeuteen ja uusiin avauksiin erityisesti 
asiakaskokemuksen näkökulma huomioon ottaen. Työtä teh-
dään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2016 konser-
nissa opiskeltiin digitaalisen asiakaskokemuksen tuottamista 
ja Lean-ajattelun mukaista asiakasarvon lisäämistä. Tavoittee-
na on, että asiat ja tekeminen virtaavat entistä paremmin läpi 
organisaation. 
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Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö
Sähkölaitoksella tehdään usein hyvin pitkiä työuria. Henki-
löstö on sitoutunutta ja innostunutta työstään. Henkilöstötut-
kimuksenkin mukaan sitoutuminen työpaikkaan on Sähkö-
laitoksella selvästi vahvempaa kuin vertailuyrityksissä. Hen-
kilöstö pitää työtään mielenkiintoisena ja haastavana ja on 
valmis suosittelemaan yritystä työnantajana. 
 Henkilöstötutkimus todentaa myös sen, että yrityksen vii-
meaikaiseen kehitykseen ollaan konsernissa hyvin tyytyväi-
siä. Henkilöstö kokee, että heitä kuullaan päätöksenteossa 
keskimäärin paremmin kuin muissa tutkituissa yrityksissä.
 Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli syksyllä 2016 
tehdyssä tutkimuksessa 81,6. Henkilöstön kokonaistyytyväi-
syyttä kuvaava People Power -indeksi oli viime kerrasta nous-
sut ja sijoittuu kokonaisuutena 0 - 100 asteikolla tasolle 67,1. 
Tämä on 1,5 pistettä Suomen yleisnormin yläpuolella. Kun 
verrataan henkilöstön tyytyväisyyttä muiden energia-alan 
yritysten tuloksiin, Sähkölaitoksen henkilöstö on selvästi tyy-
tyväisempää.
 Henkilöstötutkimuksen tulokset tukevat käynnissä olevia  
kehitysprojekteja, kuten:

• Prosessien tehostaminen ja selkiyttäminen
• Yhtenäisen esimiestyön toimintamalli
• Johtamisen ja esimiestyön periaatteet
• Osaamisen johtaminen 

Sähkölaitoksen henkilöstö kouluttautui vuonna 2016 yhteen-
sä 794,5 koulutuspäivän verran eli keskimäärin kaksi päivää 
henkilöä kohti. Ammatillisen osaamisen kehittäminen on tär-
keässä roolissa myös kehityskeskusteluissa, joissa käydään 
esimiehen kanssa läpi henkilökohtaiset tavoitteet. Ne on joh-
dettu strategiasta ja siten vahvistavat konsernin tavoitteiden 
toteutumista. Kehityskeskusteluita käydään 1-2 kertaa vuo-
dessa. Omien tavoitteiden selkeys on osa työhyvinvointia.

Terveenä työpäivään
Terveys luo pohjan aktiiviselle työelämälle. Sähkölaitos tar-
joaa laajat työterveyspalvelut koko henkilöstölleen. Lisäksi 
vuoden aikana järjestettiin työkykyä edistäviä tempauksia ja 
kampanjoita sekä kokeiltiin kahta erilaista pilottia tule-saira-
uksien ennaltaehkäisyssä. Tulokset olivat varovaisen positii-
visia. Sähkölaitoksen Urheilukerho tarjoaa monenlaisia mah-
dollisuuksia harrastaa liikuntaa yhdessä työajan ulkopuolella.
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valittiin Teuvo Salonen. 
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 Varhaisen tuen malli tarkennettiin ja sähköistettiin vuo-
den aikana. Kun esimiehille tulee automaattisesti tieto sai-
rauslomapäivien ylittäessä sovitut raja-arvot, päästään oh-
jeistetuilla työkykyisyyskeskusteluilla puuttumaan työhyvin-
voinnin riskitekijöihin jo varhaisessa vaiheessa.
 Konsernista jäi 15 henkilöä vanhuuseläkkeelle ja 22 uutta 
henkilöä rekrytoitiin. Lisäksi Sähkölaitos-konserni tarjosi nuo-
rille 24 kesätyöpaikkaa, joihin tuli lähes 750 työhakemusta. 

HR on yrityskulttuurin kehittämisen tuki
Henkilöstöhallinto toimii jatkossa yhä vahvemmin toiminta-
yksiköiden strategisena kumppanina. Koko organisaatiolle 
näkyvät muutoksia ovat esimerkiksi HR-järjestelmien kehit-
täminen sekä toimintatapojen muutokset, joilla kevennetään 
ja helpotetaan henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden hoi-

tamista. HR on keskeinen yrityskulttuurin kehittämisen tuki.

Sinä opetat minua ja minä sinua 
Yksi konkreettinen, Sähkölaitoksella uusi HR-työkalu on 
mentorointi. Syksyllä käynnistyneessä pilotissa testataan 
mentoroinnin toimivuutta osaamisen jakamisessa. Pilotoin-
nissa on mukana viisi paria. Parit on valittu siten, että osaa-
mista pyritään jakamaan yli yksikkörajojen. Tavoitteena on, 
että molemmat oppivat toisiltaan kahdenkeskisissä keskuste-
luissa. Pilotti kestää maaliskuulle 2017. Kokemusten ja palaut-
teen perusteella luodaan oma mentorointimalli koko organi-
saation käyttöön. Tavoitteena on luoda positiivinen ja keskus-
televa yhdessä oppimisen ilmapiiri ja antaa malli kollegoiden 
kehittymisen tukemiseen. 
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY   

Puheenjohtaja 
 Peter Löfberg 
 

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
toimii yhtiön toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Auli Korhonen oli hallituksen jäsen 12.5.2016 asti 
ja hänen tilalleen valittiin Kristiina Michelsson 
yhtiökokouksessa 12.5.2016.

Hallituksen jäsen Jari Niemelä menehtyi 13.8.2016,  
eikä hänen tilalleen valittu uutta jäsentä.

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY   

Puheenjohtaja  Mäkinen Seppo  
 
Jäsenet    Eskola Vesa 
  Herranen Pentti 
  Laitinen Niina 
  Nikkanen Helena 
  Nurminen Maggie 
  Salmi Jarmo 

 Sihteeri    Aku Pyykkönen
 
Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
toimii yhtiön toimitusjohtaja Marko Lundström. 

Johanna Hirvimies oli hallituksen jäsen 13.5.2016 asti  
ja hänen tilalleen valittiin Maggie Nurminen 
yhtiö kokouksessa 13.5.2016.

TAMPEREEN VERA OY   

Puheenjohtaja  Laitinen Jussi  
 
Jäsenet  Laaksonen Timo
  Muurinen Pasi
  Parvio Leena
  Pekkinen Mika
 
Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
toimii yhtiön toimitusjohtaja Pekka Hyvönen.  

TAMMERVOIMA OY   

Puheenjohtaja  Peter Löfberg 
 
Jäsenet  Oskari Auvinen
  Harri Kallio 
  Jussi Laitinen
  Arto Vuojolainen
 
Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa
toimii yhtiön toimitusjohtaja Mika Pekkinen.
 

Jäsen  
Timo Lahtinen                  

Jäsen 
Kirsikka Siik

Jäsen 
Marjut Ontronen

Jäsen 
Kristiina Michelsson   

 Jäsen 
Tero Mattila  
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -YHTIÖT 

Tampereen Sähkölaitos Oy
Voimakatu 17, Tampere 
Puhelin: 020 630 3001

Tampereen Sähköverkko Oy
Voimakatu 17, Tampere 
Puhelin: 020 630 3601

Tampereen Vera Oy
Väkipyöränkatu 5, Tampere 
Puhelin: 020 630 3901

Tammervoima Oy
Hyötyvoimankuja 1, 33680 Tampere
Puhelin: 020 630 3001

www.sahkolaitos.fi
www.tampereenvera.fi
www.tammervoima.fi
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