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49M
ILJOONAA EUROA

Ko
ns

ernin liiketulos

Sairauspoissaolot 

vähentyneet
lähes

40 %
KAUKOLÄMMÖN 

KYSYNTÄ-
JOUSTON 
pilotti käynnistyi

PUOLITTUNEET
7 VUODESSA

CO2-PÄÄSTÖT

Kaupinojan 
kaukojäähdytyslaitoksen

VIHKIÄISET 

30.ELOKUUTA
#H

ALL
ITU

KS
ET

3 4 6 14 16 18 20 21 22 24 28 29 30 32 34 36 38 39 43 

SÄHKÖKATKOT 
YHÄ VÄHEMMÄN

sää-
riippuvaisia 77 %

POLTTOAINEIDEN 
KOTIMAISUUSASTE

#H
EN

KIL
ÖS

TÖ

ENNÄTYS 
turvallisuus-
havaintojen 
määrässä

#pähkinänkuoressa



4

Muutostuo menestystä

M

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN:

aailma muuttuu ja Tampereen Sähkölaitos muut-
tuu. Näin on ollut jo 130 vuotta. Uskon, että ener-
giatoimiala tulee muuttumaan seuraavan kymme-
nen vuoden aikana enemmän kuin edellisen 50 
vuoden aikana yhteensä. Se on haastavaa, mutta 

myös mielenkiintoista ja palkitsevaa. Suuria vaikuttavia tekijöi-
tä ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, tekniset harppauk-
set sekä asiakkaan nousu toimijaksi energiamarkkinoilla.
 Olemme ottamassa ensimmäisiä askeleita uusien kysyn-
täjoustopalveluiden kehittäjänä, edistämme hajautettua pien-
tuotantoa ja digitalisoimme palvelujamme. Tämän päivän 
Sähkölaitos ei kuitenkaan riitä asiakkaillemme tulevaisuudes-
sa. Meidän tulee siis muuttua.

Yhdessä asiakkaan 
ja henkilöstön kanssa
Muutos alkaa strategiasta, tavoitteista. Otimme 
strategiatyömme keskipisteeseen asiakasnäkö-
kulman ja tutkimme yhdessä asiakkaan kanssa, 
miten asiakkaan toimintaympäristö muuttuu. 
Yksi tärkeä oppi tästä työstä oli se, että asiak-
kaan on vaikea hahmottaa, mihin energia-ala 
on menossa ja mitä palveluita hän tarvitsee.
 Tämä oli tärkeä havainto, sillä jos asiakas 
ei yksin tiedä minkälaisia palveluita tarvitsee, 
niitä kannattaa kehittää yhdessä. Olemmekin 
käynnistäneet yhteishankkeita mm. kaukoläm-
mön kysyntäjoustopalvelun ja sähköautojen latausratkai-
suiden parissa. Tavoitteenamme on integroida rakennukset 
osaksi lämpöverkkoja ja energian tuotantoa. Siten voimme 
optimoida energian kulkua metsistä aina asiakkaan tiloihin 

asti. Tästä hyötyy asiakkaan lisäksi myös ympäristö. 
 Vanhat toimintatavat ovat koetuksella murrostilanteis-
sa. Nyt pitää oppia ja kehittää nopeutuvalla tahdilla. Tämän 
vuoksi omaa toimintaamme kehitetään useissa hankkeissa – 
tietenkin yhdessä henkilöstömme kanssa. Jaamme valtaa ja 
vastuuta organisaatiossa, kehitämme esimiestyötä ja raken-
namme asiakaslähtöisyyttä kaikkeen tekemiseemme. Kuljem-
me yhdessä kohti jatkuvaa parantamista. Henkilöstön muu-
tosnopeus on sama kuin Sähkölaitoksen muutosnopeus.

Tampere on kiristänyt 
tavoitteitaan
Ilmastonmuutos huolestuttaa ihmisiä ympäri maailmaa ja sii-
hen yritetään vaikuttaa eri tavoin. EU ja kansallinen lainsää-
däntömme ohjaavat meitä, mutta myös asiakkaiden tahtotila. 
Päästöjen vähentäminen on yhä useammalle suomalaiselle 

tärkeämpää kuin energian hinta eli arvotkin ovat 
muutoksessa. Muutoksen nopeus on onneksi 
suuri, sillä muuten ilmaston lämpenemistä ei 
saada pysäytettyä. 
 Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen olem-
me vastanneet energiakäänneinvestoinneilla. 
Vuonna 2017 tuotimme kotimaisilla polttoaineil-
la jo 77 % energiastamme (80 % kaukolämmös-
tämme ja 66 % sähköstämme). 
 Tampereen kaupunki on määrätietoisesti 
kiristänyt tavoitteitaan ilmastonmuutosta vas-

taan. Kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030 
(CO2-päästöt -80 % vuoden 1990 tasosta). Tavoite on haasta-
va, mutta toteutettavissa myös Sähkölaitoksen näkökulmas-
ta. Olemme edistäneet geotermisen voimalan rakentumista 

#pääkirjoitus
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kaukolämpöverkkoomme ja käynnistäneet hankkeen Nais-
tenlahden voimalaitoksen uusimiseksi siten, että voimme tar-
peen vaatiessa lisätä uusiutuvan bioenergian käyttöä.

Sähkön kulutus tulee kasvamaan talvisin
Hiilineutraaliin energiajärjestelmään on siirryttävä hallitus-
ti vaihe kerrallaan. Sähkön kulutus tulee talvisin kasvamaan 
sähköautojen yleistymisen myötä ja öljylämmityksen korvau-
tuessa mm. lämpöpumpuilla. Vaikka sähkön markkinahinta 
onkin tuetun uusiutuvan sähköntuotannon vuoksi matala, 
ei kylmään vuodenaikaan tapahtuvaa yhdistettyä sähkön- ja 
lämmöntuotantoa saa siirtymäaikana ajaa alas.  Tämä päätös 
on täysin Suomen käsissä. Merkittävänä vaikuttavana tekijä-
nä on esimerkiksi metsähakkeen syöttötariffijärjestelmän uu-
distamisen onnistuminen. 
 Yhdistetylle sähkön- ja lämmöntuotannolle on suomalai-
sessa energiajärjestelmässä tärkeä paikkansa pitkällä aikavä-
lillä. Hyväkuntoisten laitosten ennenaikainen sulkeminen kan-
nattamattomina tulee kalliiksi. Viime kädessä laskun maksaa 
asiakas.
 Tampereen Sähkölaitos on oikealla tiellä. Uusiutuvan 
energian osuus vuonna 2017 oli 47 prosenttia energianhan-
kinnastamme. Tämä on uusi ennätys. Vähensimme kalliin fos-
siilisen maakaasun käyttöä jopa 47 prosenttia. Saimme kil-
pailutuksen jälkeen Naistenlahden maakaasuvoimalaitoksen 
jo toistamiseen Fingridin tehoreservijärjestelmään. Tämä on 
meille miljoonien arvoinen sopimus laitoksesta, jolla ei ole 
tällä hetkellä kaupallista käyttöä.

Hyvä taloudellinen tulos
Tampere on Suomen vetovoimaisin, kasvava ja rakentuva 

kaupunki. Se antaa myös energiayhtiölle mahdollisuuden 
kasvaa. Vuonna 2017 onnistuimme lähes kaikilla osa-alueilla 
ylittämään tavoitteemme.
 Sähkölaitos teki hyvän taloudellisen tuloksen. Liikevaih-
tomme laski 1,6 prosenttia, 270 miljoonaan euroon. Liiketu-
los nousi kuitenkin 13,7 prosenttia, 49 miljoonaan euroon. Ti-
likauden tulos oli 31 miljoonaa euroa.
 Onnistuimme sähkön vähittäismarkkinoilla uudistettujen 
Lähisähkö-tuotteidemme avulla. Kaukojäähdytykselle on ol-
lut odotettuakin enemmän kysyntää ja onnistuimme kauko-
lämmön tuotannossa käyttämään edullisia polttoaineita lä-
hes optimaalisella tavalla.
 Sähkönsiirto lisääntyi vuonna 2017 hieman ja siirtohintam-
me on kilpailukykyinen verrattuna muihin suuriin kaupunkei-
hin. Sähkönjakelun toimintavarmuus oli erinomaisella tasolla.
 Tytäryhtiömme  Tampereen Vera onnistui kireässä kilpai-
lutilanteessa nostamaan liikevaihtoaan sekä kannattavuut-
taan merkittävästi. 

Voittajien joukossa jo 130 vuotta
Valitsemamme strategia eli suunta on oikea, nyt on vain li-
sättävä sen toteuttamiseen vauhtia. Tampereen Sähkölaitos 
haluaa olla voittajien joukossa myös tulevaisuudessa. Seu-
raamme alaa aktiivisesti ja pyrimme yhtenä Suomen suu-
rimpana toimijana vaikuttamaan tulevaisuuden kehityssuun-
tiin olemalla rohkeasti mukana. Kokeilematta ei voi onnistua!
 Haluan kiittää Sähkölaitoksen asiakkaita, henkilöstöä, 
omistajaa ja yhteistyökumppaneita kuluneesta menestyk-
sekkäästä vuodesta. Muutos tuo menestystä ja lupaamme 
muuttua tulevaisuudessakin asiakkaiden tarpeiden mukaan!
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#asiakkaat

ähkölaitos valmistautuu yhä vahvempaan digitali-
soitumiseen ja pientuotannon lisääntymiseen. Vuo-
si 2017 oli tuote- ja palvelupilotointien ja niiden 
suunnittelun aikaa. Kaukolämmön kysyntäjousto-

palvelun pilotti alkoi ja sähkön kysyntäjoustopalvelu nousi jo 
pilkkeeksi silmäkulmaan.

Älykäs kaukolämpö toimii 
asiakkaan mittojen mukaan
Tulevaisuuden kaukolämpö ei ole one size -haalari, vaan rää-
tälin kanssa sovitettu mittatilauspuku. Näin kuvaillaan uutta 
kaukolämmön kysyntäjoustopalvelua, joka pääsi syksyllä pi-
lotointivaiheeseen.
 Tampereen Sähkölaitos on kehittämässä uutta digitaalista 
kaukolämpöpalvelua yhteistyössä asiakkaiden ja tamperelai-
sen Enermix Oy:n kanssa. Palvelu tarjoaa asiakkaille digitaa-
lisen työvälineen kaukolämmön kulutuksen ja kustannuksien 
hallintaan ja seurantaan sekä edistää energiatehokasta kau-
kolämmön käyttöä. 

Olosuhteista tinkimättä
Älykäs kaukolämpö -projektissa kehitetään keinoja madaltaa 
hetkellistä kaukolämmön kulutusta kahdella tavalla: teho-
huippuja leikkaamalla ja niitä ajallisesti siirtämällä. Kulutuk-
sen madaltaminen sisältää olosuhdetakuun eli sisäilmaolo-

suhteet ja viihtyvyys eivät saa heikentyä lämmitysenergiaa 
säästettäessä.
 Palvelun avulla kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät saavat 
helposti ja huolettomasti tietoa toteutuneista lämmönkulu-
tuksesta, kustannuksista ja sisäilmaolosuhteista. Palvelu nä-
kyy myös kiinteistön omistajan kukkarossa, koska lämmitys-
tä voidaan ohjata älykkäästi esimerkiksi sääennusteeseen ja 
sisälämpötilaan perustuen.
 Isännöitsijät ja kiinteistöhuolto saavat palvelun avulla 
tietoa toteutuneista sisäilmaolosuhteista ja lämmityskulu-
tuksista ja -kustannuksista päätöksiensä tueksi. Palvelun 
avulla voidaan visualisoida järjestelmä, olosuhteet ja kauko-
lämmön kulutus- ja kustannustiedot. Lisäksi palvelun avul-
la voidaan tarkastella keskitetysti useita kiinteistöjä, jolloin 
lämmitykseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu helpot-
tuu, kunnostuskohteet ovat vaivattomampia löytää ja koko-
naisuuden hallinta on yksinkertaista.
 Pilottiin on valikoitunut kohteiksi 10 asuinkerrostaloa 
sekä 20 erilaista liiketilaa tai julkista tilaa  Tampereelta. Kiin-
teistöjä hallinnoivat  Tilakeskus, Tampereen seurakuntayh-
tymä, Kesko ja  Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS. 
Myös Ratinassa sijaitseva Sähkölaitoksen oma Lämpötalo 
on mukana pilotissa.
 Projekti on osa EU:n Stardust-kehityshanketta, jonka ta-
voitteena on parantaa asumisen energiatehokkuutta ja luo-
da älykkäitä tilojen ja järjestelmien hallintaratkaisuja. Han-
ke on osa  Tampereen kaupungin Smart Tampere -ekosystee-
miohjelmaa. 

Rohkeita avauksia

S

Kaukolämmön hetkellistä kulutusta 

voi madaltaa kahdella eri keinolla.

Liitetään kaukolämmön 
säädin järjestelmään

• Olemassa olevan kiinteistö-
automaatiojärjestelmän rinnalle

1.

Asennetaan huoneistoihin 
langattomat lämpötila-anturit

• Lämpötila
• Suhteellinen kosteus

2.

• Lämpimän käyttöveden kulutus 
• Huonelämpötilat
• Sääennuste
• Aikaohjaus esim. IV-koneiden 
käyntiaikojen mukaan

4. Valitaan sopiva 
teholeikkausmetodi

• Sisäilmaolosuhdemittauksien 
  tulokset näkyviin
• Keskilämpötila
• Hajonta

3. Aktivoidaan palvelu

Kaukolämmön 
kysyntäjoustopalvelu

Hyödyt kiinteistön omistajalle ja asukkaille
• Paremmat sisäilmaolosuhteet  • Säästöä perusmaksuun  

• Maksimoidaan energiansäästö
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Sähkö, lämpö ja jäähdytys tulevat läheltä
AITO PAIKALLISUUS on se mitä Sähkölaitoksen asiak-
kaat arvostavat asiakastutkimuksen mukaan. Tätä haluttiin ko-
rostaa ja tuotteiden nimet uudistettiin keväällä 2017. Samalla 
tarjoomaa yhdenmukaistettiin.
 Sähkötuotteiden suosikkitrio on nyt seuraava: Lähisäh-
kö puu, Lähisähkö tuuli ja Lähisähkö Tammerkoski. Puu tulee 
pääosin Pirkanmaalta ja siitä tuotetaan sähköä Naistenlah-
den voimalaitoksessa Tampereen keskustan tuntumassa. Lä-
hisähkö tuuli tuotetaan Suomen Hyötytuulen tuulipuistoissa 
Porissa ja Raahessa. Lähisähkö Tammerkoski tuotetaan Fin-
laysonin, Tampellan ja Keskikosken vesivoimalaitoksissamme 
Tampereella.
 Tuoteuudistuksen punaisena lankana oli yksinkertaistaa 
ja yhtenäistää tarjoomaa asiakaskokemuksen kannalta. Yk-
sinkertaisemmasta tuoterakenteesta huolimatta valikoimista 
löytyy entistä enemmän tuotevaihtoehtoja esimerkiksi ener-
gian alkuperälle ja eri mittaustavoille. Sähkölaitoksen uudis-
tetuilla nettisivuilla on tuotevalitsin, jonka avulla asiakas löy-
tää omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvat tuotteet.

  UUSI ENERGIATUOTETARJOOMA
Määräaikaiset sähkötuotteet HyötyEnergia
  Lähisähkö
Toistaiseksi voimassa 
olevat sähkötuotteet Vesisähkö
  TuntiSähkö
  Markkinasähkö
Lämpötuotteet Lähilämpö

    Lähilämpö puu 
Jäähdytystuotteet Lähijäähdytys 

Kaasutuotteet Maakaasu

Taloussähkö, Lämpösähkö ja Kausisähkö 
yhdistettiin yhdeksi tuotteeksi, 

VESISÄHKÖKSI. 
Se on tuotettu pohjoismaisella vesivoimalla.

LÄHISÄHKÖN alkuperäksi voi valita puun, 
tuulen tai Tammerkosken veden.

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys saivat 
sähköenergia tuotteiden kanssa 
yhteensopivat tuotenimet 

LÄHILÄMPÖ ja LÄHIJÄÄHDYTYS.

Perinteisen kaukolämpötuotteen rinnalle 
tuli puuperäisillä polttoaineilla tuotettu tuote, 

LÄHILÄMPÖ PUU. 

Merkittävimmät muutokset:
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS on yhteistyökumppanina 
kaksisuuntaisen kaukolämmön pilotissa, joka ehti saada jo 
palkinnonkin. Vuoden lähienergiaratkaisu -kunniamaininta 
tuli tammikuussa 2018  Tampereen Sähkölaitokselle ja Asun-
to-osakeyhtiö  Tampereen Pohjolankatu 18-20:lle kaksisuun-
tainen kaukolämpö -hankkeesta.
 As. Oy  Tampereen Pohjolankatu 18-20 aloitti ensimmäise-
nä taloyhtiönä Suomessa kaukolämmön pientuotannon sää-

tö- ja viritystoimet joulukuussa. Varsinainen tuotanto alkoi 
tammikuussa 2018. Tampereen Sähkölaitos näkee projektin 
erityismerkityksen juuri pilotoinnissa ja asiakasyhteistyössä.
 - Kaukolämpö mahdollistaa hajautetun uusiutuvan ener-
giantuotannon hyödyntämisen osana tulevaisuuden energia-
ratkaisuja. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme mark-
kinoiden parhaimpia energiapalveluja ja hyödyntää teknolo-
gian kehittyminen niiden tuottamisessa, korostaa johtaja Pasi 
Muurinen.
 Taloyhtiö on mukana EU:n GUGLE-hankkeessa*, josta 
se on saanut merkittävän avun rahoitukseen. Projektissa on 
mukana myös VTT, joka tarjoaa asiantuntemuksensa taloyh-
tiön käyttöön korvauksetta.
 Taloyhtiön pihassa on viisi maalämpökaivoa. Järjestelmä 
tuottaa sekä lämpöä että huoneistokohtaisen maaviilennyk-
sen asuntoihin. Lisäksi aurinkopaneelien arvioidaan tuotta-
van 17 MWh ja viemärien lämmön noin 45 MWh vuodessa.

* EU-GUGLE tulee sanoista “European cities serving 
as Green Urban Gate towards Leadership in Sustainable 
Energy”, ja sen rahoitus tulee  Tutkimuksen ja teknologisen 
innovaatiotoiminnan 7. puiteohjelmasta.

Kaksisuuntaisen kaukolämmön 
pilotti käynnistyi juhlahumussa

SÄHKISSPONSSI ON 
LÖYDETTY HIENOSTI 
VUOSI 2017 oli sähköisesti toteutetun Sähkissponssin toi-
nen vuosi. Uutuutena perustettiin erilaisille tapahtumille tar-
koitettu oma Sähkissponssi. Nyt Sähkissponssia voi siis saa-
da sekä yhdistysten toiminnan tueksi että erilaisten tapahtu-
mien järjestämiseksi. Molempia Sähkissponsseja myönne-
tään kahdesti vuodessa useille hakijoille kerralla. 
 Vuoden 2017 äänestyksissä ääniä annettiin ennätysmää-
rä ja Sähkissponssia hakeneita tahojakin oli enemmän kuin 
aiemmin. Sähkissponssi toimii sähköisenä verkossa – sitä on 
markkinoitukin vain sähköisesti. Aktiiviset tahot ovat löytä-
neet Sähkissponssin hyvin ja juuri tällaisia aktiivisia toimi-
joita varten se onkin olemassa. Perinteisesti Sähkissponssia 
on jaettu erilaisille juniorijoukkueille – lätkässä, futiksessa ja 
säbässä. Sähkissponssia on tarkoitus jatkaa tulevinakin vuo-
sina. Kannattaa hakea ja äänestää!

Tutustu 
uudistettuihin 

nettisivuihimme: 
sahkolaitos.fi
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KESKUSTORIN nakkifakiirilla Antti Kantolalla (kuvassa va-
semmalla) on upea sininen menopeli, joka kääntää päät. Se 
on kevyt kolmipyörä, Vespa Piaggio, vuodelta 1970. Koko-
naan entisöity Vespa olisi oiva vekotin nakinajoon, mutta An-
tilla oli ongelma.
 - Koska Vespan moottori on sijoitettu kuljettajan penkin 
alle, on ohjaamossa kova meteli. Eivätkä käryttävät kaksitah-
tikoneet ole muutenkaan kovin miellyttäviä. Sähkömoottorilla 
nämä ongelmat poistuisivat - ja siitähän se idea sitten lähti, 
Antti paljastaa.
 Yhteistyökumppaneikseen Antti löysi Tampereen Sähkö-
laitoksen sekä  Tampereen Ammattikorkeakoulun. Vespasta 
on tarkoitus tehdä aidosti tamperelainen, sähköinen nakkis-
kootteri.

 Kun Vespa keväällä 2018 valmistuu, se pääsee nakinajon 
lomassa myös esiintymään Sähkölaitoksen tapahtumissa.

Ajomukavuus paranee
Tamkista löytyvät projektin taikurit. Neljän nuoren miehen 
ryhmä otti haasteen vastaan osana Älykkäät koneet -opin-
topolkuaan ja he tuunaavat parhaillaan Vespasta sähkökäyt-
töistä. 
 Nakkiskootterilla pääsee ajamaan noin kuuttakymppiä. 
Skootterin erikoisuus on, että siinä on neljä vaihetta eteen ja 
neljä myös taakse. Suurin muutos tulee olemaan ajomuka-
vuudessa ja ympäristöystävällisyydessä. Vespa säilyy ketju-
vetoisena, mutta keskiakseliin tulee sähkömoottori. Vespaan 
rakennetaan myös nykyaikainen akkujärjestelmä. 

Nakkiskootteri alkaa 
kulkea sähköllä

Särkänniemen Hype-laite 
kieppuu HyötyEnergialla
TAMMERVOIMAN hyötyvoimalaitoksessa Tampereen 
Tarastenjärvellä tuotetaan sähköä sekajätteestä. Hyöty-
Energia-sähkötuotteen asiakasmäärä on noussut nopeasti 
yli 10 000 sopimuksen. 
 HyötyEnergia on näkyvä osa myös  Tampereen Särkän-
niemeä. HyötyEnergia-partiossa oli kesätöissä 11 nuorta, jot-
ka huolehtivat huvipuistoalueen roskien keräilystä koko ke-
sän ajan. 
 Särkänniemen uutuuslaite Hype-vuoristorata käyttää 
HyötyEnergiaa. Vauhdikas Hype on Suomen korkein lau-
kaistava vuoristorata – se on myös Särkänniemen huvi-
puiston historian nopein ja korkein huvilaite. 
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HELMIKUUSSA 2017 pieni joukko Aamulehden Moron lu-
kijoita vieraili Ihmepaikat-retkellään Naistenlahden luolassa 
ja lämpökeskuksessa. Aiemmin lukijoiden toivepaikkoja Säh-
kölaitoksen tiloista ovat olleet Keskikosken vesivoimalaitos ja 
Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos. 
 Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun luolaan on 
päästetty vieraita. Lämpökeskus oli ollut retkeä edeltävän 
yön käynnissä, joten toppatakkikansalle tuli turvavarusteis-
saan vähintäänkin lämmin. Retkeläiset pääsivät ihailemaan 
mm. valvomoa, kattiloita ja varavesisäiliötä. Mukaan tarttui 
aimo annos Sähkölaitos-tietoutta kotiin viemisiksi. 

Moron lukijat kävivät luolassa

ENERGIA-ALALLA on tapahtumassa isoja muutoksia, jotka 
antavat tilaisuuden luoda uusia palveluratkaisuja. Sähkön-
kulutuksen ja koko sähkön vähittäismarkkinan hallintaan on 
tulossa kansallinen datahub, johon liittyvät kaikki Suomessa 
toimivat sähkön myyjät ja jakeluyhtiöt. Datahub on keskitet-
ty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tullaan tallentamaan tiedot 
Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. 
 Kun suomalainen sähköasiakas vuonna 2020 vaihtaa säh-
könmyyjää, kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakelu-
verkkoyhtiön välillä siirtyy datahubin kautta. Tällä hetkellä 
tiedot sijaitsevat hajautetusti eri yhtiöiden järjestelmissä. 
 Järjestelmä nopeuttaa, yksinkertaistaa, parantaa ja te-
hostaa kaikkien osapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön 
käyttöön liittyvät ydintiedot sijaitsevat vain yhdessä paikassa. 
Keskitetyn ratkaisun etuja on myös se, että tiedot ovat yhden-

vertaisesti ja samanaikaisesti kaikkien osapuolten saatavilla. 
Myyjän vaihto, kuluttajan muutto ja muut sähkösopimukseen 
liittyvät muutokset ovat vain yksi esimerkki tiedonvaihtoa 
edellyttävistä tilanteista. 

Datahub helpottaa kysyntäjoustoa
Datahub voi myös käsitellä ja jalostaa etäluettavien sähkömit-
tarien lähettämää, tallennettua tietoa. Nämä tiedot ja mah-
dolliset tulevaisuuden mobiilisovellukset voivat tarjota säh-
kön kuluttajille täysin uusia palveluja. Datahub ja älykkäät 
järjestelmät mahdollistavat myös sähkön käyttäjien osallis-
tumisen kysyntäjoustoon. Kysyntäjoustossa on kyse sähkön 
tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisesta siten, että säh-
könkäyttöä säädellään automaattisesti sähköverkon kuormi-
tuksen mukaan.

 Kaikkien ei kannata tehdä palvelu- ja ICT-ratkaisuja itse ja 
yksin. On myös asiakkaan edun mukaista verkottua ja toimia 
kustannustehokkaasti. Sähkölaitos on valmistautunut data-
hubin tuloon yhdistämällä voimansa toisen vahvan energia-
yhtiön, Elenia Oy:n kanssa. Parhaillaan on kehitteillä järjes-
telmä, joka tulee helpottamaan asiakastietojen hallinnointia 
ja tarjoamaan asiakkaille uudenlaisia palveluita ja asiakasko-
kemusta. Myös Wattimaatti-raportointipalvelu tullaan uudis-
tamaan tässä yhteydessä.
 Strategisella tasolla uudistusprojektin tavoitteena on vah-
vistaa Tampereen Sähkölaitoksen kilpailukykyä energiatoimi-
alalla sekä antaa paremmat valmiudet tulevien muutoksien 
toteuttamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. 

Kansallinen datahub tulee sähkön myyjien ja kuluttajien palvelukseen

Hinnoittelumuutos lisäsi 
kustannusvastaavuutta 
ja paransi palvelua 
KAUKOLÄMMÖN hinnoittelurakenne muuttui vuoden 2017 
alusta siten, että Sähkölaitoksen kaukolämpöasiakkaiden 
energialasku koostuu nyt energiamaksusta ja tehomaksusta. 
Kokonaisuudessaan muutos alensi hivenen kaukolämmön 
myyntituloja. Asiakkaille se tarkoitti käytännössä tehomaksu-
jen korottamista ja energiamaksujen laskemista. Muutoksen 
taustalla oli energiakäänne-investointiohjelman myötä muut-
tunut kaukolämmön tuotannon kustannusrakenne.
  Samassa yhteydessä otettiin käyttöön tehomaksun au-
tomaattinen tarkistaminen asiakkaan mitattuun energianku-
lutukseen perustuen. Tämä tarkoittaa vuodelle 2018 sitä, että 
tehomaksukertymä on asiakkaiden hyväksi 1,5 M€ pienempi. 
Tarkistetut tehomaksut astuivat voimaan 1.1.2018 alkaen. 
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Asiakaspalvelua siellä 
missä asiakas on

K50-messut Pakkahuoneella tammikuussa
ASTA-messut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 
helmikuussa
K50-festarit Tullikamarin aukiolla toukokuussa
Tammelantorin Aurinkotori kesäkuussa
Pirkanmaan Osuuskaupan Asiakasomistajaravit elokuussa
Useat tapahtumat Särkänniemessä kesän aikana
Tamyn kaupunkisuunnistus syyskuussa
Farmari-maatalousnäyttely Seinäjoella syyskuussa

Alihankinta 2017 -messut Tampereen Messu- ja 
Urheilu keskuksessa syyskuussa
Tampereen Päivän pihatapahtuma ja avoimet ovet 
Keskikosken vesivoimalaitoksella lokakuussa
Suomen Kädentaidot -messut Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa marraskuussa
InnoEvent Tampere marraskuussa
Myyntipisteellä Pirkanmaan Osuuskaupan myymälöissä 
 ympäri vuoden

Sähkölaitoksen edustajia saattoi vuonna 2017 tavata 
ainakin seuraavilla messuilla sekä tapahtumissa: 

Energia-alan megatrendejä
1.  VÄHÄHIILISYYS JA UUSIUTUVAT POLTTOAINEET: 
 Ilmastoneutraali tuotanto, uudet tuotantotekno-
 logiat kaupallistuvat (esim. akkuteknologia) 

2. DIGITALISAATIO: Uudet hajautetut teknologiat, 
 älykkäät verkot, mittaus- ja ohjauspalvelut 

3.  KANSAINVÄLINEN KILPAILU: 
 Energiamarkkinoista kansainväliset, energiasta palvelu 

4.  KULUTTAJIEN NOUSU: 
 Asiakkaalla paljon uusia mahdollisuuksia, 
 pientuotannon kasvu, uusia palvelutarpeita nousee

Tavattiinko me jo?

SÄHKÖLAITOKSEN toiminnassa on aina menty 
asiakaspalvelun laatu edellä. Tästä syystä asiakkaat 
ovat erityisen tyytyväisiä ja uskollisia. Viimeisimmän 
asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan jopa 97 % 
asiakkaista on joko erittäin tai melko tyytyväisiä ja 
suositteluvalmius on poikkeuksellisen korkea. Myös 
palvelutasot ovat olleet hyvällä tasolla selvästi kasva-
neista puhelumääristä huolimatta.
 Tampereen Sähkölaitos on niitä harvoja energia-
yhtiöitä, joilla on edelleen asiakaspalvelupiste. Siitä 
halutaan pitää kiinni myös jatkossa. Ideana on, että 
asiakas valitsee haluamansa kanavan ja Sähkölaitos 
on siellä läsnä asiakkaalle vaivattomasti ja laaduk-
kaasti.
 Energia-alaa kuumottaa kilpailun kiristyminen sekä 
uudempana asiana datahub - sähkön vähittäismarkki-
noiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Asiakastieto-
järjestelmämme uudistamisen aikakin lähenee. Uudis-
tetut nettisivut otettiin käyttöön syksyllä 2017. Chat-pal-
velu liitetään niihin vuoden 2018 aikana. 



MAALISKUUN lopulta lähtien peruskorjattiin Hervan-
nan valtaväylällä kulkevaa kaukolämpöjohtoa 1,1 kilo-
metrin matkalta Sammon valtatien ja Kanjonin sillan vä-
lisellä osuudella. Työ kavensi tältä osuudelta valtaväylän 
liikenteen Hervannan suuntaan vain yhdelle kaistalle. 
Hanketta seurattiin aktiivisesti Sähkölaitoksen nettisivuil-
la ja sosiaalisessa mediassa, jotta tienkäyttäjät saatiin pi-
dettyä ajan tasalla.

 Osuus oli vielä alkuperäistä Hakametsän lämpökes-
kuksen ja Hervannan välistä putkea, joka oli rakennettu 
1970-luvun lopulla. Työ valmistui elo-syyskuun vaihteessa. 
 Sammon valtatien ja Kanjonin sillan välillä on ollut 
eniten asiakkaita haittaavia vaurioita viime vuosina ja nyt 
toimitusvarmuus Hervannan suuntaan parani merkittä-
västi. 

Kaukolämmön toimitusvarmuus 
Hervannan suuntaan parani merkittävästi

12
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TAMPEREEN Valoviikot avattiin perjantaina 27. loka-
kuuta. Tampereen Veran työntekijät asensivat valoku-
viot paikoilleen ympäri keskustaa edellisinä päivinä. 
Kuvioiden joukkoon liittyi ensimmäistä kertaa myös 
Tampereen Sähkölaitoksen juhlakuvio, jonka suunnitte-
li Heikki Hakala. Yhteistössä Aamulehden Moron kanssa 
järjestetty juhlakuvion suunnittelukilpailu keräsi muka-
vasti osallistujia ja erityisesti äänestäjiä. Sähkölaitoksen 
perustamisvuoden 1888 kunniaksi kuvio pääsi kunnia-
paikalle Tampereen Keskustorille. 

Uusi valokuvio 
juhlistaa 
130-vuotista historiaa

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS tarjoaa ilmaista 
matkapuhelinten latausta kolmessa keskeisessä ja 
tutussa rakennuksessa Tampereella. Kaikissa paikoissa 
pystyy lataamaan useita kännyköitä yhtaikaa ja 
turvallisesti.

  Tampere-talon aula
  Pääkirjaston Metson aula
  Tampereen yliopiston päärakennuksen Alakuppila

LAUANTAINA 22.4. järjestettiin Keskikosken vesivoi-
malaitoksella avoimet ovet sekä pihatapahtuma. Samaan 
aikaan raotettiin Tammerkosken yläjuoksulla Palatsinraitin 
patoluukkuja niin, että koski pääsi kohisemaan myös tul

vauomassa, joka normaalisti on kuivana. Ensimmäistä ker-
taa järjestetty tapahtuma houkutteli satoja kaupunkilaisia 
Tammerkosken ääreen sekä Keskikoskelle syömään herne-
keittoa ja lättyjä. 

LOPPUIKO VIRTA?  EI HÄTÄÄ.

PATO OLI IRTI
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#aurinko

Aurinkoenergia 
     kiinnostaa asiakkaita

As. Oy Tampereen Tapion katolla paneelit on suunnattu etelään ja asennettu 17 asteen kulmaan.
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uonna 2017 aurinkopaneelit tuotiin Tampereen Säh-
kölaitoksen tuotevalikoimaan. Se tapahtui kevääl-
lä yhteistyössä tunnetun lempääläläisen yhteistyö-
kumppanin, Finnwind Oy:n kanssa. Tuotevalikoima 
kattaa verkkoon kytkettävät aurinkopaneelit avaimet 

käteen -periaatteella omakotitaloihin, maatiloille, 
yrityksille ja taloyhtiöille. Toimitusalue kattaa 

lähes koko Suomen.
 Ensimmäisten asiakkaiden jou-

kossa oli myös Sähkölaitos itse. Läm-
pötalon katolle Ratinaan nousi pie-
ni aurinkovoimala, joka tuottaa noin 
6500 kilowattituntia sähköä vuodes-
sa. Näin kerätään kokemuksia ja sa-
malla pystytään asiakkaille helpos-
ti näyttämään, miltä paneelit näyttä-

vät ja miten ne kytketään. Lämpötalon 
katolla on 28 polykideaurinkopaneelia, 

joiden teho on 260 Wp eli yhteensä voi-
malan teho on 7280 Wp. Niitä varten on 

kuuden kilowatin verkkoinvertteri.

Hiljainen voimala 
kattojen yllä
Ensimmäinen asuinkerrostalokohde oli Tampereen Tamme-
lassa As. Oy Tampereen Tapio. Sen katolle asennettiin 72 au-
rinkopaneelin voimala. Asennustyö kesti viikon. Tapionkadun 
asukkaat toivovat korvaavansa ostosähköä lähes 20 000 kilo-
wattituntia vuodessa. Mahdollisen ylijäämäsähkön he voivat 
myydä Sähkölaitokselle.
 Aurinkosähköjärjestelmä on sarja sähköverkkoon kytket-
täviä aurinkovoimaloita, jotka muuntavat auringon säteilye-
nergian suoraan normaaliksi 230 V, 50 Hz käyttösähköksi. Kun 

aurinkosähköä ei ole saatavilla, käyttösähkö tulee saumatto-
masti paikallisesta sähköverkosta.
 Tapionkatu 21:ssä koko aurinkovoimalan nimellisteho on 
20 kW eli parhaimmillaan voimala tuottaa asunto-osakeyh-
tiölle sähköä 20 kilowatin teholla. Nimellistehoon voidaan 
päästä Tampereen leveyksillä keskipäivällä hyvällä auringon-
paisteella maalis-syyskuussa.
 Paneelit asennettiin kelluvasti eli painoperustaisesti. Se 
tarkoittaa, että huopakatolle laitettiin pieni kattohuovan pala 
suojaksi jokaisen paneelin kulman alle ja palan päälle 20 kilon 
betonikivi. Yhden paneelin paino on 25 kiloa.
 Valitut aurinkopaneelit on helppo asentaa ja ne on tehty 
kestämään. Jos ei terävällä lumilapiolla niitä hakkaa vahin-

gossa rikki, ne pysyvät hyvässä kunnossa. Paneelin päällä on 
vahva likaa hylkivä, pinnoitettu lasipinta. Kun aurinko pais-
taa, paneeli lämpiää ja sulattaa lumen itse. Kyseessä on siis 
talvisinkin huoltovapaa järjestelmä. EN1090-sertifioidut au-
rinkopaneelien asennusjärjestelmät on suunniteltu Suomen 
ankariin ilmasto-olosuhteisiin ja valmistettu Suomessa.
 Aurinkopaneeleilla ja telineillä on 12 vuoden takuu. Verk-
koinvertterin perustakuu on 5 vuotta ja asennusjärjestelmän 
takuu 12 vuotta. Aurinkopaneelin tehontuottotakuu on 12 
vuotta ja 90 % uuden paneelin tuotosta. 

V
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#talous

ampereen Sähkölaitos -konsernin edellisvuonna al-
kanut suotuisa talouskehitys jatkui vahvasti myös 
vuonna 2017. Konserni ylsi ennätyksellisen hyvään 
liiketulokseen, 49,0 milj. euroon, mikä oli 5,9 milj. 

euroa eli 13,7 % edellisvuotta parempi. 
 Liikevaihto laski 269,9 milj. euroon edellisvuoden 274,2 
milj. eurosta. Laskua oli 4,3 milj. euroa eli 1,6 %. Myyntiä las-
ki ennen kaikkea tuotetun sähkön määrän pieneminen. Tuo-
tanto ajoittui alhaisten hintojen ajoille, mikä sekin laski myyn-
tiä. Edellisvuotta lämpimämpi sää laski myös kaukolämmön 
myyntimääriä. Kaukolämmön hintoja ei muutettu.
 Sähkön markkinahintataso oli lievässä nousussa edel-
lisvuodesta, mutta pysytteli silti matalalla. Hintakehitykseen 
vaikuttivat muun muassa alkuvuoden kuiva vesitilanne Poh-
joismaissa ja siirtoyhteyksien epäkäytettävyys Ruotsin ja 
Norjan välillä. Vaikka sähkön markkinahintojen alhainen taso 

pienensi sähköntuotannon kannattavuutta, saatiin polttoai-
neiden hankintakustannuksia laskettua mm. onnistuneiden 
suojaustoimenpiteiden ansiosta. 

Rakennukset ostettiin kaupungilta
Tampereen Sähkölaitos -konsernin investoinnit vuonna 2017 
olivat 69,9 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi oli 
Sähkölaitoksen käytössä olevien rakennusten osto Tampe-
reen kaupungilta 34,3 milj. eurolla.
 Vanhoilla tuotantolaitoksilla toteutettiin lisää lämmöntuo-
tannon säätöaluetta parantavia pienempiä investointeja sekä 
suunnitelmallisesti rakennettiin ja parannettiin kaukolämpö-
verkkoa.
 Kaukojäähdytysliiketoiminnan infrastruktuurin rakenta-
minen jatkui aktiivisesti. Siinä merkittävin investointi oli vuo-
den aikana valmistunut Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos. 

Kaukojäähdytykseen investoitiin 5,9 miljoonaa euroa.
 Sähköverkkotoiminnan investoinnit olivat lähes suunni-
tellut eli 15,7 miljoonaa euroa. Isoimpana yksittäisenä inves-
tointieränä oli uuden sähköaseman rakentaminen Lammin-
päähän.

Hajautettu lämmön erillistuotanto 
paransi kannattavuutta
Sähkölaitoksen energiakäänne tähtäsi fossiilisten polttoainei-
den, käytännössä maakaasun, käytön vähentämiseen. Tam-
mervoiman hyötyvoimalaitos sekä Hervannan hakelämpölai-
tos ja Sarankulman pellettilämpölaitos olivat strategiaisia in-
vestointeja, joiden ansiosta kaukolämmön tuotanto nojaa nyt 
aiempaa enemmän kiinteisiin ja uusiutuviin polttoaineisiin. 
Öljyn käyttö lisääntyi jonkin verran, mikä johtui päätöksestä 
jatkaa kevyen polttoöljyn varmuusvaraston pienentämistä.
 Tulosmielessä ennätyksellisen hyvä vuosi perustui pitkäl-
le juuri kaukolämmön erillistuotantoon sekä toisaalta huo-
nosti kannattavan sähköntuotannon vähentämiseen.
 Vaikka kaukolämmön myyntimäärät pysyttelivät edellis-
vuoden tasolla, vuosien sisällä on ollut suuria vaihteluita ja 
lämpötilaprofiilit ovat olleet erilaisia. Vuoden 2017 lämpöpro-
fiili sopi erinomaisesti tuotannolle: Talvikuukaudet toteutuivat 
edellisvuotta lämpimämpinä ja muut vuodenajat kylmempinä. 
Tämä paransi kokonaiskannattavuutta. Lisäksi vuoden 2017 tu-
losta tukee Naistenlahti 1 -maakaasuvoimalaitoksen tehore-
servisopimuksen jatkaminen kantaverkkoyhtiön kanssa.
 Päästökaupassa päästöoikeuksien hinnat nousivat mer-
kittävästi 2017 aikana, mikä nosti jonkin verran päästöoikeus-
kustannuksia. Sähkölaitoksen hyvin ajoitetut investoinnit leik-

Tuloskuntojatkuu vahvana

T

50 %25 %

16 %

1 % 7 %
1 %

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN 
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN

 Kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti 50 %
 Sähkön myynti 25 %
 Sähkön siirto 16 %
 Maakaasun myynti 1 %
 Maakaasun siirto 1 %
 Muu liikevaihto 7 %
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kasivat päästömääriä ja aiemmin säästetyt oikeudet yhdessä 
ilmaisjakojen kanssa kuitenkin paransivat tilannetta.
 Sähköverkkoliiketoiminnan liiketulos oli 12,4 milj. euroa 
ja nousi edellisvuodesta 2,5 milj. eurolla. Siirtomäärät kasvoi-
vat edellisvuodesta noin prosentin ja liikevaihto kasvoi edel-
lisvuodesta noin seitsemän prosenttia. Tämä johtui lähinnä 
siirtomäärien ja -hintojen muutoksesta. Siirtohintoja koro-
tettiin 1.10.2017 alkaen keskimäärin yhdeksän prosenttia. Lii-
kevaihtoa kasvatti lisäksi sähköliittyminen liittymismaksujen 
kirjaustavan muutos toukokuussa. Liittymismaksut muutet-
tiin asiakkaan kannalta palautuskelvottomiksi. Tästä johtuen 
liittymismaksutulot on kirjattu tulosvaikutteisesti toukokuusta 
alkaen.
 Markkinaosuus säilyi kaikkien energiatuotteiden osalta 
vahvana. Sähkön loppuasiakasmyynnissä sekä kaukojäähdy-
tysliiketoiminnassa saatiin aikaan kasvua.
 Konsernin tilikauden tulos oli 30,7 milj. euroa ylittäen 
edellisvuoden 5,5 milj. eurolla.

Rahoitus ja tunnusluvut
Kannattavuuden paraneminen nosti tulorahoitustasoa ja lii-
ketoiminnan rahavirta ilman konsernitilisaamisia asettui 74,9 
miljoonaan euroon, kun ne edellisenä vuonna olivat 81,8 milj. 

euroa. Lainoja lyhennettiin 14 miljoonalla eurolla. Investoin-
tien ja osinkojen maksun jälkeen rahavarat ja konsernitilisaa-
miset pienenivät 19,6 miljoonaa euroa, kun ne edellisvuonna 
kasvoivat 25,5 miljoonaa euroa.
 Konsernin oma pääoma kasvoi 18,0 milj. eurolla 146,6 
milj. euroon. Oman pääoman tuotto nousi 22,1 prosenttiin 
edellisvuoden 21,0 prosentista. Omavaraisuusaste nousi 24,1 
prosentista 27,3 prosenttiin. 
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alouden käänne parempaan näkyi sähkönkulutuksen 
hienoisena kasvuna Suomessa. Sähköä kulutettiin 
85,5 TWh eli 0,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 
2016. Samaan aikaan sähköntuotanto Suomessa (65 

TWh) laski, joten yhä suurempi osa Suomen sähkönkulutuk-
sesta katettiin tuonnilla. 
 Suomessa tuotetusta sähköstä yhä suurempi osa tuo-
tettiin uusiutuvilla. Vuosi 2017 oli hyvä vesivuosi ja Suomen 
sähköntuotannosta vesivoiman osuus oli 22,5 prosenttia. 
Biomassapohjaisten polttoaineiden osuus sähköntuotannos-
ta oli 16,8 prosenttia ja tuulivoiman 7,4 prosenttia. Merkittä-
vin lisäys oli tuulivoiman kapasiteetin kasvu 512 megawatilla. 

Suomen tuulivoimakapasiteetti on nyt 2044 MW.
 Lauhdetuotannon määrä laski noin 31 prosenttia vuo-
desta 2016. Yhteistuotannon määrä pysyi ennallaan. Alhaiset 
sähkön markkinahinnat eivät kannusta sähköntuotantokapa-
siteetin lisärakentamiseen Suomessa, joten uutta kapasiteet-
tia on rakennettu lähinnä tukien avulla. Kannattavuutta hei-
kentävät myös verot ja muut hallinnolliset kustannukset, jot-
ka ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina.

Kaukolämmön kulutus kasvussa
Sähkön markkinahinnat nousivat 2,3 % edellisvuodesta. Suo-
men aluehinta oli 33,19 e/MWh. Hintaerot Viroon ja Ruotsiin 
kaventuivat. Markkinahintaa alkuvuodesta nostivat kuivahko 
vesitilanne Pohjoismaissa ja siirtoyhteyksien epäkäytettävyys 
Ruotsin ja Norjan välillä. Ruotsin ydinvoimaloiden huoltosei-
sokit nostivat markkinahintaa elo-syyskuulla. Loppuvuodesta 
markkinahinnat laskivat, kun vesitilanne parani, siirtoyhtey-
det normalisoituivat ja sää pysyi leutona. Sähkön hintatasoa 
ohjaavat yhä enemmän muutokset tuulivoiman tuotannos-
sa, siirtokapasiteetin käytettävyys sekä sähkön vientimäärät 
Keski-Eurooppaan.
 Kaukolämmön markkinaosuus uudisrakennuksissa Suo-
messa pysyi korkealla: 66 % uudisrakennuksista liitettiin kau-
kolämpöön. Kaukolämpö on erityisesti taajamissa suosituin 
lämmitysmuoto. Kaukolämmön lämpötilakorjattu kulutus 
nousi edellisvuoden tasosta 0,4 prosenttia. Kaukolämpöä 
käytettiin Suomessa 35,7 TWh vuonna 2017. 
 Kaukolämmön tuotanto Suomessa pohjautuu yhä enem-
män uusiutuviin polttoaineisiin. Biomassa on korvannut tur-

vetta ja hukkalämmön hyötykäyttö on kasvanut viime vuosi-
na. Sillä tuotetaan jo yhdeksän prosenttia kaukolämmöstä.

Energiantuotannon 
kustannukset nousussa
Vuonna 2017 poliittiset jännitteet maailmalla kasvoivat. Yh-
dysvalloissa Donald Trump astui presidentin virkaan tammi-
kuussa ja Yhdysvaltain politiikka kääntyi jo vaaleissa enna-
koituun suuntaan. Yhdysvallat ilmoitti irtaantuvansa Pariisin 
ilmastosopimuksesta alkukesällä 2017. Fossiilisten polttoai-
neiden uutta tulemista pönkitettiin esimerkiksi helpottamalla 
fossiilisten polttoaineiden tuotantoa, siirtoa ja käyttöä. Öljyn 
hinnannousu on entisestään nopeuttanut Yhdysvaltain nou-
sua merkittäväksi öljyntuottajaksi. 
 Geopoliittiset jännitteet mm. Pohjois-Koreassa, Iranissa, 
Syyriassa, Irakin kurdialueilla ja Saudi-Arabiassa sekä OPEC:in 
tuotannonrajoituksien onnistuminen ja rajoituksien jatkos-
ta sopiminen ovat nostaneet öljyn hinnan korkealle. Vuoden 
2017 alussa hinta oli 55 dollaria barrelilta ja vuoden lopussa 
jo lähes 70 dollaria barrelilta. 
 Hiilen hinta nousi voimakkaasti syksyllä sekä kohonneen 
öljyn hinnan vuoksi että Kiinan ja Intian talvenaluskysynnän 
kasvun vuoksi. Huolimatta siitä, että lukuisat eurooppalaiset 
maat - Suomi mukaan lukien - ovat ilmaisseet luopuvansa 
hiilestä, hiiltä käytetään edelleen niin Aasiassa kuin Euroo-
passakin. Hiilen hinta onkin edelleen merkittävä tekijä sähkön 
hintatason määrittämisessä. 
 Suomessa hiilen ja öljyn hinnat ohjaavat indeksihinnoit-
telun vuoksi maakaasun hintaa, joka sekin nousee maailman-

Talouden elpyminen 
                      nostaa sähkönkulutusta Suomessa

#energiamarkkinat

T
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markkinahintojen myötä. Myös päästöoikeuksien hinta nousi 
vuoden 2017 aikana, mikä osaltaan nosti fossiilisilla polttoai-
neilla tuotetun energian tuotantokustannuksia.
 Vuoden alussa päästöoikeuden hinta oli noin 5 €/hiilidiok-
siditonni ja vuoden lopussa noin 8 €/hiilidioksiditonni. Vuo-
den 2018 aikana päästöoikeuksien hinnan ennakoidaan pysy-
vän joko saavutetulla tasolla tai kipuavan jopa korkeammalle.

Politiikka vaikuttaa kustannuksiin
Energiantuotantoon vaikuttavat poliittiset reunaehdot ovat 
murroksessa, mikä aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuut-
ta niin Suomessa kuin EU:ssakin. Suurta huomiota keräsivät 
vuoden varrella mm. hallituksen energia- ja ilmastostrategia 
2030, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, älyverkko-
työryhmän väliraportti ja suomalaisen uusiutuvan tuen jär-
jestelmän uusimisehdotus. 
 EU-komission talvipakettiin kuuluvista direktiiveistä kä-
siteltiin mm. uusiutuvan energian direktiiviä, energiatehok-
kuusdirektiiviä ja rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. 
Suomessa erityisesti metsäenergian kestävän käytön määrä 
ja sen mittaaminen on polttava kysymys. 
 
Kysyntäjousto, IoT, 
lohkoketjut, energiayhteisöt
Polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintakehityksen sekä tuo-
tantokapasiteetin ja siirtoyhteyksien muutoksien vaikutukset 
energiamarkkinoihin ovat varmasti merkittäviä tulevaisuu-
dessakin. Olkiluoto 3-ydinvoimalan käynnistyminen vuonna 
2019 lähenee ja muuttaa merkittävästi suomalaista sähkön-
tuotantorakennetta. 
 Keskustelu energiamarkkinoiden uudistustarpeista esi-
merkiksi älyverkkotyöryhmässä jatkuu. Joustamattoman tuu-
li- ja aurinkosähkön tuotannon sovittaminen energiajärjes-
telmään ja ilmastonmuutoksen torjunta tulevat vaatimaan 
muutoksia, joten hype-sanat kysyntäjousto, IoT, lohkoketju 
ja energiayhteisöt ovat varmasti aktiivikäytössä myös vuon-
na 2018. 
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#ilmastoteko

Kaupinojan 
kaukojäähdytyslaitos

TA M P E R E

NÄSIJÄRVI

PYHÄJÄRVI

Järvikylmää 
                    ja juomavettä

20

ampereen Sähkölaitos palkittiin jo toista kertaa pe-
räkkäin Vuoden Ilmastoteko -kilpailussa. Vuonna 2016 
yleisöäänestyksen voitto tuli Tamperelainen pesu-
riperhe -ympäristöteolla ja vuonna 2017 tuli yleisö-

äänestyksen kolmas sija Järvikylmää ja juomavettä -ympä-
ristöteolla.
 Järvikylmää ja juomavettä -nimi viittaa Kaupinojan kau-
kojäähdytyslaitokseen, joka valmistui keväällä 2017. Sen vih-
kiäisiä vietettiin 30. elokuuta. Kyseessä on Euroopan suurin 
järvijäähdytyslaitos.
 Suomessa kiinteistöt viilennetään yleensä rakennuskoh-
taisella ilmastoinnilla tai rannikon läheisyydessä merivedestä 
tuotetulla kaukojäähdytyksellä. Tampereella viilennystä teh-
dään Näsijärven kylmyyden avulla. Se on aiemmin hyödyntä-
mätön, uusiutuva kotimainen potentiaali jäähdytysenergian 
tuotannossa: viereisen järven syvänteiden kylmä johdetaan 
alueen kiinteistöjen käyttöön.
 Näsijärvi on kuin joka talvi uudelleen latautuva akku. Se 
on kilpailuvaltti sekä Sähkölaitokselle että asiakkaille, jotka 
ovat jo saaneet tämän vihreän vaihtoehdon ansiosta sertifi-
kaatteja. Hyvänä esimerkkinä tästä on Nokian vihreä datasa-
li, Green datacenter. Järvijäähdytys on Suomen teollisuuden 
uusi ekologinen kilpailuetu.
 Hankkeen toinen erityisyys on yhteistyö Tampereen Ve-
den kanssa. Yhteistyön ansiosta imuputkesta saadaan kus-
tannustehokkaasti myös tamperelaisille prosessoitava juo-
mavesi. Näsijärven läheisyyden ansiosta jäähdytysvedelle ei 
ole ollut tarvetta louhia luolia. 

T

Vihkiäiset 
Kaupinojalla synnyttivät muistoja
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lokuun 30. päivä järjestettiin Kaupinojalla juhlat, jotka 
muistetaan positiivisena poikkeuksena laitosvihkiäis-
ten sarjassa. Juhlat, joissa murrettiin jäätä, laulettiin 
Kesäpäivä Kangasalla puvuntakit värähdellen, onni-
teltiin Jonne Aaronia, ihasteltiin ilotulitusta, tanssit-

tiin Pitkä kuuma kesä ja ties mitä. Päiväjuhla edusti viralli-
sempaa vihkiäisseremoniaa, illan juhla oli astetta rokimpi. 
Juhlat järjestivät Tampereen Sähkölaitos ja Tampereen Vesi 
yhteistyössä. 
 Kaukojäähdytyslaitosta ei vihitty käyttöön nappia pai-
namalla, vaan Pekka Pesonen, Kirsikka Siik ja Jussi Laiti-
nen (kuva) saivat mäiskiä moskuloilla pitkään, että jäävuori  
vapautti siniset vetensä. Tilaisuuden juonsi Oskari Palomäki.

 Päivän teema oli paikallisuus ja se näkyi myös muusik-
kovalinnassa. Jonne Aaron (kuvassa) todisti olevansa perus-
tamperelainen huumorimies, jota ei meinaa saada lavalta, 
kun on kerran sinne päässyt. Jonne Aaronilla oli keskiviikko-
na sattumalta myös 34-vuotissyntymäpäivä, jonka kunniaksi 
hänet kakutettiin.
 Paikalla oli myös kaukojäähdytyksen isä, Olavi Toiva. Hän 
oli koko liiketoiminnan alullepanija Sähkölaitoksella. Jos Ola-
vi on isä, niin Timo Pesonen on äiti. Hän synnytti Kaupinojan 
kaukojäähdytyslaitoksen. Molemmat ovat jo eläkkeellä.
 Virallisten vihkiäisten jäkeen vietettiin vapaamuotoisem-
mat vihkiäiset projektissa mukana olleiden kesken. Pitkän 
päivän ilta päättyi klo 21.20 komeaan ilotulitukseen. 

#vihkiäiset

Vihkiäiset 
Kaupinojalla synnyttivät muistoja
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amperelaisen kaukojäähdytyksen historia on lyhyt, 
mutta intensiivinen. Ensimmäinen kaukojäähdytys-
asiakas oli vuonna 2012 Ratinassa sijaitseva asuin-
kerrostalo, Tampereen Baana. Pian tämän jälkeen 

kontteihin sijoitetut laitteistot ryhtyivät tuottamaan jäähdy-
tystä myös Tampere-taloon ja Tampereen yliopistolliseen sai-
raalaan. Nyt verkko on jo noin 12 kilometriä pitkä ja alittaa 
kaupungin halki kulkevan Tammerkoskenkin. Asiakkaina on 
lähes 30 kiinteistöä.
 Kilpailukyinen kaukojäähdytys myös houkuttelee kau-
punkiin jäähdytystä tarvitsevia yrityksiä. Näköpiirissä on, että 
kysyntä kaksinkertaistaa Tampereen Kaupinojalla sijaitsevan 
kaukojäähdytyslaitoksen tuotantotehon 2020-luvun alkuun 
mennessä, jolloin päästään jo 23 MW:n rakennettuun jääh-
dytystehoon. Kaupinojan tehoja on mahdollista nostaa lähes 
40 megawattiin asiakastarpeiden mukaan.

 Myös aivan lähiajan näkymät ovat myönteiset. Tampe-
reen ratapihan päälle valmistuu 2020-luvun alussa Kansi ja 
Areena -kiinteistökokonaisuus, jonka ensimmäisen vaiheen 
seitsemän kiinteistöä liitetään kaukojäähdytysverkkoon. 
 Kokemusten mukaan rakennuttajat ovat lisääntyvässä 
määrin kiinnostuneita kaukojäähdytyksestä, etenkin niissä 
kerrostalokohteissa, joihin suunnitellaan omistusasuntoja. 
Globaalilla tasolla ennakoidaan datasalien tuloa kustannus-
tehokkaan kaukojäähdytyksen perässä. Tällöin myös Tampere 
on hyvä, potentiaalinen vaihtoehto.
 Perinteiseen tekniikkaan verrattuna sähkön tarve ja 
CO2-päästöt pienenevät jopa 90 %, sillä tamperelainen kau-
kojäähdytys käyttää parasta nykytekniikkaa. Hyvän kierre 
kantaa: verkkoa laajennetaan, asumisviihtyvyys ja kysyntä 
lisääntyvät, ilmanlaatu paranee ja kaupungin vetovoima kas-
vaa. Vaivaton ratkaisu mahdollistaa uusien sovellusten ide-
oinnin järvijäähdytyksen käytölle.

Euroopan suurin järvijäähdytyslaitos
Vaikka laitos on nimeltään Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos, 
tuotteen nimenä käytetään kuitenkin Lähijäähdytystä, sillä 
tehdäänhän jäähdytys lähellä asiakasta. Lähijäähdytys on 
osa Tampereen Sähkölaitoksen tuoteperhettä, johon kuulu-
vat myös Lähisähkö ja Lähilämpö. Nekin ovat täysin paikal-
lisia tuotteita.
 Tampereen Sähkölaitos toimitti vuonna 2017 asiakkail-
leen kaukojäähdytystä yhteensä 18 000 megawattituntia. Asi-
akkaiden liittymäteho oli 18 megawattia. Kolean kesän aikana 

huipputeho ei käynyt lähellä asiakkaille varattua huippute-
hoa.
 Kaupinojan kaukojäähdytyslaitokseen otetaan vettä 20 
metrin syvyydestä. Näsijärvessä on kylmää vettä riittävästi, 
sillä vesipatjan paksuus on useissa paikoissa yli 50 metriä. 
Kilometrin pituinen putki tuo sekunnissa maksimissaan 700 
litraa vettä molemmille: sekä jäähdytyslaitoksen että samalla 
tontilla toimivan Tampereen Veden pintaveden puhdistuslai-
toksen tarpeisiin. 
 Vapaajäähdytys tapahtuu vuonna 2016 käyttöön otetussa 
pumppaamorakennuksessa, jossa sijaitsevat järvivesipum-
put ja lämmönvaihtimet. Kaukojäähdytyksen vedenjäähdyt-
timet ovat pumppaamon seinän takana. Vedenjäähdytin si-

Kaukojäähdytys 
 laajenee nopeasti Tampereella 

T

#kaukojäähdytys

Maailman suurimman kaukolämpöyhtiön edustajat Kiinasta tutustuivat Euroopan 

suurimpaan järvijäähdytyslaitokseen 22.9. Vieraiden isäntänä toimi hankevastaava 

Kari Wessman (vas.).

Iltajuhlassa oli vähemmän virallinen pukukoodi ja tunnelma. Tässä fiilistelevät Säh-

kölaitoksen Pasi Manner, Hanni Hirvonen, Samu Lepistö ja Timo Heikkilä.
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#kaukojäähdytys

sältää mm. ison kompressorin moottoreineen, lauhduttimen 
ja höyrystimen. Muutaman kymmenen metrin päähän Näsi-
järven rannasta kallion sisään rakennetussa kiinteistössä on 
viisi kerrosta, joista alimmat kerrokset ovat järven pinnan ala-
puolella.
 Vapaajäähdytys huolehtii suurimman osan vuotta tuotan-
nosta. Kompressoreita käytetään jäähdytyksessä vain silloin, 
kun Näsijärven syvänteen veden lämpötila on yli kahdeksan 
astetta ja silloinkin osa jäähdytyksestä tapahtuu vapaajääh-
dytyksenä.
 Vesi pumpataan kaukojäähdytysverkkoon 7,4-asteisena 
ja optimitilanteessa se palaa laitokselle mitoituksen mukaan 
16 asteeseen lämminneenä. Talvella kaukojäähdytyskierros-
ta vastaa yksi pienempi pumppu, jonka avuksi kesäisin voi-
daan käynnistää kaksi isompaa pumppua. Järvivesi jääh-
dyttää kaukojäähdytyskiertoveden vapaajäähdytyksen läm-
mönvaihtimissa ja lauhduttimissa ja palaa takaisin järveen 
kaukojäähdytysveden paluulämpöisenä tai lauhduttimista 
20–30-asteisena. 
 Kaukojäähdytyksen paluuvesi hyödynnetään, sillä lämpö-
pumpun avulla sillä lämmitetään Kaupinojan laitoksen pinta-
vedenottamon tiloja. Paluuvettä tullaan käyttämään myös Ka-
levaan rakenteilla olevassa maauimalan ulkoaltaiden veden 
lämmittämisessä kesällä. 

Luontoarvot säilytettiin
Koska kaukojäähdytyslaitos on luonnonkauniilla paikalla 
Tampereen Kaupissa, rakennusten ja rakenteiden toteutus 
suunniteltiin luonnonarvoja kunnioittaen. Maisema ei juuri-
kaan muuttunut rakennustöiden takia, sillä uudet tilat sijoitet-
tiin kallion sisään. Puiston palveluja parannettiin rakentamal-
la parkkipaikkoja. Myös kulku hiekkarannalle ja Kaupin ojan 
saunalle säilytettiin. 



uonna 2017 aurinkosähköstä tuli maailman nopeim-
min kasvava energiantuotantomuoto. Tampereella 
Sähkölaitos otti aurinkopaneelit tuotevalikoimaansa, 
mutta sähköä tuotettiin eniten Naistenlahti 2 -voima-

laitosyksikössä eli puulla ja turpeella.
 Naistenlahti 2:n juhlavuotta vietettiin saneerausten mer-
keissä. Näyttävin korjaustyö oli 40 vuotta tuulessa ja tuiskus-
sa rapautuneen betonipiipun saneeraus. Piipun korkeus on 
90 metriä ja sen halkaisija on kuusi metriä. Pelkkä rakennus-
telineiden pystytys kesti kuukauden. 
 Kesällä 2015 piippuun asennettiin uusi sisäpiippu ruos-
tumattomasta teräksestä ja kesällä 2017 pinta betonoitiin ja 
maalattiin uudelleen. Saneeraus valmistui lokakuun alkupuo-

lella, eikä se vaikuttanut voimalaitosyksikön toimintaan.
  Naistenlahti 2:n höyryturbiini ja generaattori avattiin hei-
näkuussa. Höyryturbiinille ja sen turbogeneraattorille suori-
tettiin laaja huolto, joka tarkoittaa, että turbiinin pesä avattiin, 
roottori nostettiin ulos, osat puhdistettiin lasikuulapuhalluk-
sella, tarkastettiin ja huollettiin. Vastaavat työvaiheet tehtiin 
generaattorin roottorille ja staattorille.
 Naistenlahti 2:n turbogeneraattori on 40 vuotta vanha ja 
sitä oli kesän huoltoon mennessä käytetty noin 250 000 tun-
tia. Huollon yhteydessä tehtiin myös höyryturbiinilaitoksen 
elinikäanalyysi, mikä tarkoitti normaalia enemmän materiaa-
litutkimuksia, tarkastuksia ja sähköisiä mittauksia.

Naistenlahti 2 uusitaan 2020-luvun 
tekniikalla ja osaamisella
Naistenlahti 2 -voimalaitosyksikkö alkaa olla teknisen käyttö-
ikänsä loppupuolella, joten suunnitelmat sen modernisoimi-
seksi ovat jo pitkällä. Tarkoitus on uusia se ympäristön ehdoil-
la eli voimalaitoksessa tulee olemaan jatkossa mahdollisuus 
polttaa 100-prosenttisesti biopolttoaineita. Tällä hetkellä laitos 
polttaa puun ja turpeen sekoitusta. Turpeen käyttöä voidaan 
tarvittaessa vähentää. Myös laitoksen melu- ja pölypäästöt 
tulevat pienenemään entisestään.
 Ympäristövastuullisuuden lisääntymisen ohella toinen 
kantava ajatus on huoltovarmuuden turvaaminen Tampereen 
seudulla. Naistenlahti 2 on kaukolämpöverkon keskeisin sol-
mukohta Tampereella.

Naistenlahden voimalaitos täytti 40 vuotta
#energiantuotanto
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 Naistenlahdessa on tarkoitus hyödyntää olemassa olevaa 
rakennuskantaa niin paljon kuin se on järkevää. Muutamia 
sivurakennuksia ja kuljettimia jouduttaneen kuitenkin purka-
maan ja rakentamaan ne tarkoituksenmukaisemmin uudes-
taan. Näin parannetaan toiminnallisuutta sekä saadaan lisää 
varastointitilaa puulle ja hakkeelle.
 Voimalaitoksen kuuma sydän, 40-vuotias kattila, ei tule 
pääsemään jatkossa tiukentuviin savukaasun päästörajoihin, 
joten Naistenlahteen tulee uusi leijukerrostekniikkaa käyttävä 
kattila. Sen vuoksi suunnitelmissa on tehdä pieniä laajennuk-
sia kattilarakennukseen. Uusi savukaasupesuri on tarkoitus 
säilyttää, mutta sähkösuodatin korvataan tehokkaammalla 
letkusuodattimella. Tämä auttaa vähentämään päästöjä en-
tistäkin paremmin.
 Naistenlahti 2:n teho tulee pysymään samassa suuruus-
luokassa kuin nykyään. Puunkäytön lisäys mahdollistaa entis-
tä vahvemmin paikallisen Lähisähkön ja -lämmön tuottami-
sen. Jo nyt  Tampereen Sähkölaitos työllistää satoja henkilöi-
tä puuketjussaan.
 Ympäristölupahakemus jätettiin Aluehallintovirastoon 
joulukuussa 2017. Jos kaikki menee suunnitellusti, vuonna 
2022-2023 Naistenlahti 2 tuottaa sähköä ja lämpöä uusissa 
kuorissa ja uudella tekniikalla. Uudistustyön aikana Naisten-

lahti 2:n tuotanto pyritään korvaamaan Lielahden voimalai-
toksen ja Naistenlahti 1:n sekä lämpölaitosten tuotannolla.

Turverekat puhalletaan 
puhtaiksi Naistenlahdessa
Ympäristövastuullisuus koostuu toimista, joilla edistetään 
ympäristömme hyvinvointia. Naistenlahden voimalaitoksen 
kesärevisiossa tehtiin jälleen yksi uusi ympäristöteko, kun 
rakennettiin turverekoille oma puhdistaja poistumisovelle.
 Usein autopesuloissa ajetaan lopuksi kuivaavan puhalti-
men läpi. Tätä ideaa jalostettiin Naistenlahden voimalaitok-
sen turpeen vastaanotossa siten, että siellä turverekoille teh-
dään poislähdön hetkellä kylkien ja katon puhdistus.
 Kun turverekka ajaa vastaanottoon, ovet sulkeutuvat. Tur-
velasti tyhjennetään linjalle, siitä otetaan näytteet ja rekka-
kuski avaa poistumisoven. Uusi puhdistusjärjestelmä käyn-
nistyy samaan aikaan, kun ovi alkaa avautua. Järjestelmä pu-
haltaa kuivan turpeen rekan kyljistä ja katolta turvevastaanot-
toon sisälle.
 Uudistuksen jälkeen turvepöly voimalaitoksen pihassa 
loppui ja kuljetusyrittäjätkin ovat kiitelleet uutta järjestelmää.

Kesällä 2017 Naistenlahti 2:n piipun pinta betonoitiin ja maalattiin uudelleen.
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POLTTOAINEIDEN OSUUDET

 Puu 17 % 
 Vesivoima 8 % 
 Tuuli 6 % 
 Turve 27 % 
 Maakaasu 34 % 
 Jäte 8 % 

Uusiutuva sähkö 2017: 35 %
Fossiilinen sähkö 2017: 65 %

Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi, puolet fossiiliseksi.

POLTTOAINEIDEN OSUUDET

 Puu, hake ja pelletti 38 % 
 Jäte 18 % 
 Turve 24 % 
 Maakaasu 15 % 
 Öljy 5 % 

Uusiutuva kaukolämpö 2017: 47 %
Fossiilinen kaukolämpö 2017: 53 %

Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi, puolet fossiiliseksi.
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KAUKOLÄMMÖN TUOTANNON 
RAKENNE

SÄHKÖNTUOTANNON 
RAKENNE

Yhteensä 
2 226,2 GWh 34 %

17 %

27 %

8 % 

4 %

6 %

4 %

Yhteensä 
652,6 GWh

 Puu, hake ja pelletti 28 %
 Vesi 2 %
 Tuuli 1 %
 Hukkalämpö (savukaasupesurit) 8 %
 Jäte 8 %
 
 Turve 21 %
 Maakaasu 20 %
 Öljy 4 %
 Jäte 8 %

Uusiutuvat polttoaineet 47 %
Fossiiliset polttoaineet 53 %

Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi, puolet fossiiliseksi.

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN 
ENERGIANTUOTANNON 

POLTTOAINEET 2017

Yhteensä 
3 198 GWh

28 %

8 %

8 %21 %

20 %

4 %
8 %

1 %
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Naistenlahti 1 varmistaa Suomen 
sähkön riittävyyttä tehoreservissä
Naistenlahti 1 on tällä hetkellä Energiaviraston hankkimassa 
tehoreservissä eli Fingridin varavoimalaitoksena. Se tulee py-
symään paikoillaan viereisen voimalaitosyksikön saneerauk-
sen melskeissäkin.
 Naistenlahti 1 hyväksyttiin tehoreserviin ajalle 1.7.2017-
30.6.2020. Tehoreservissä olevat voimalaitokset aktivoidaan 
sähkön vuorokausimarkkinoilla, mikäli markkinaehtoinen ky-
syntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tehoreservissä laitos on pidet-
tävä talvikaudella koko ajan 12 tunnin käynnistysvalmiudessa 
ja muuna aikana yhden kuukauden käynnistysvalmiudessa. 

Tesomalaiset maalasivat 
Raholan pumppaamon 
 Raholan pumppaamo on aiemminkin kiinnostanut maalarei-
ta, mutta valitettavasti vain sellaisia, jotka eivät ole lupaa ky-
syneet. Toukokuussa pumppaamoa maalattiin kuitenkin luval-
la ja graffitit saatiin piiloon paikallisten voimin.
 Maalareina hääri tesomalaisia kutsuvieraita ja ohikulkijoi-
takin, kun Tampereen Taidekasvatus ry ja Tesoman kulttuuri-
kummit järjestivät ympäristön kaunistamiseen tähtäävän tem-
pauksen. Vastaavina taiteilijoina paikalla olivat Antti-Jussi ja 
Kaisa Kortesoja, jotka maalasivat ja teippasivat pohjat. Niille 
paikalliset ihmiset saivat käydä maalaamassa omat ruutunsa.

Tahkoluodon merituulipuisto 
lisäsi tuulivoimaa 
Maailman ensimmäisen jääolosuhteisiin suunnitellun me-
rituulipuiston käyttöönottoa Porin Tahkoluodossa juhlit-
tiin 31. elokuuta. Tahkoluoto on Suomen ensimmäinen  
meriperustuksille rakennettu tuulipuisto.
 Suomen Hyötytuuli on panostanut merituulivoiman ke-
hittämiseen jo pitkään ja rakennutti maan ensimmäisen tuu-
livoimalan meriperustuksilla Porin Tahkoluotoon vuonna 2010 
ja nyt tätä laajennettiin 10 uudella tuulivoimalalla. 
 Suomen Hyötytuuli Oy on vuonna 1998 perustettu tuuli-
voiman tuotantoyhtiö, jonka osakkaana on mm. Tampereen 

Sähkölaitos Oy. Suomen Hyötytuulella on viisi toiminnassa 
olevaa tuulipuistoa, kaksi Porissa ja kolme Raahessa. Lisäksi 
suunnitteluvaiheessa on useita hankkeita eri puolella Suomea.
 
Näsijärven säännöstely muutoksessa
Näsijärven säännöstelyssä eletään muutoksen aikoja. Kevääl-
lä 2017 Näsijärven säännöstely-yhtiö sai jo toistamiseen poik-
keusluvan olla tekemättä ns. kevätkuoppaa järveen. Aiemmin 
on totuttu, että järven pinta ajetaan keväällä matalaksi, jot-
ta lumien sulamisvedet yläjuoksulta mahtuvat Näsijärveen. 
Poikkeaminen vaikuttaa positiivisesti sekä vesien tilaan että 
vesien käyttöön. Vedenkorkeus voidaan nostaa tavallista no-
peammin kesän virkistyskäyttötasolle ja samalla parannetaan 
myös Pyhäjärven veden vaihtuvuutta. 

Kaukolämpöverkon lisävesi kuriin 
Kaukolämpöverkkoon syötetyn lisäveden määrä on yksi tär-
keimmistä ja parhaimmista verkon kunnosta kertovista mitta-
reista. Vettä häviää verkostossa olevien vuotojen kautta, mut-
ta myös asiakkaiden mahdolliset vaihdinvuodot vaikuttavat 
lisäveden määrään. Vaihtimien kautta vettä voi siirtyä myös 
käyttövesiverkosta kaukolämpöverkkoon päin.
 Lisäveden vähentämiseksi tehdään töitä monella eri ta-
paa. Verkon ennakkohuollossa asentajat kiertävät ja tarkas-
tavat kaukolämpökaivoja, joista vuotava vesi usein ilmenee. 
Ennakkohuoltoon kuuluu myös säännölliset helikopterista 
tehtävät koko verkon (Tampere, Pirkkala, Ylöjärvi) kattavat 
lämpökamerakuvaukset. Kuvauksia voidaan tehdä myös dro-
nella tai käsilämpökameralla. Lämpökamerakuvien perusteel-
la voidaan päätellä vuotojen lisäksi esimerkiksi heikkoeristei-
siä johto-osuuksia.
  Lisäveden määrää voidaan vähentää myös suunnitelmal-
lisella verkoston peruskorjaamisella. Isot, vanhaa johtora-
kennetta olevat siirtojohdot tullaan kokonaisuudessaan uu-
simaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi vuosit-
tain saneerataan ennakkohuollosta saatavien tietojen avul-
la määriteltyjä johto-osuuksia sekä vuodoista laajentuneita 
osuuksia.

 Uudessa automaattisessa kaivojenvalvontajärjestelmäs-
sä kaivoon asennetaan anturipaketti, joka mittaa kaivossa 
mahdollisesti olevan veden pinnankorkeutta ja kaivon lämpö-
tilaa. Tiedot siirtyvät kaivoista automaattisesti valvontajärjes-
telmään. Meno- ja paluuputkiin on asennettu myös virtausmit-
tauksia, joiden avulla pystytään havaitsemaan vuotoja. 
 Lämpökamerakuvan ja tietokoneohjelman avulla tutki-
taan maanpinnan lämpötilaeroja mahdollisten lämpövuoto- 
ja eristevauriokohtien paikantamiseksi. 

Tampereen Sähköverkko ja Tampereen taidemuseo ovat mukana projektissa, jossa 

paikalliset graffititaiteilijat koristavat aiemmin sutattuja muuntamoita. Tahmelan vierto-

tien varressa sijaitsevan muuntamon on maalannut Samuli Kivinummi.
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ammervoiman hyötyvoimalaitos tuotti vuonna 2017 
energiaa yhteensä 439 GWh, missä on tuotannon 
kasvua edellisestä vuodesta yli 6 prosenttia. Jätteen-
polton käytettävyys toteutui kiitettävällä yli 99 prosen-

tin tasolla ja laitoksen käyntiaika oli 8056 tuntia. Tuotannossa 
oli vain kolmen viikon suunniteltu kesäseisokki kesäkuussa ja 
lokakuun alussa viikon mittainen arinan kausihuolto.
 Tammervoima Oy on Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Pir-
kanmaan Jätehuolto Oy:n yhdessä omistama jätteen ener-
giahyödyntämiseen keskittyvä tuotantoyhtiö. Tammervoima 
Oy:n hyötyvoimalaitos valmistui Tampereen Tarastenjärvelle 
joulukuussa 2015. Tammervoima Oy työllisti palvelusopimuk-
sin yhteensä 19 työntekijää ja toimintavuoden aikana laitos-
esittelyihin osallistui noin 3 000 vierasta.

Laitoksen rakennusaikana varastoitu 
yhdyskuntajäte saatiin poltettua
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksella poltettiin jätettä yh-
teensä noin 168 000 tonnia ja laitoksen rakentamisaikana 
vuosina 2014 – 2015 varastoitu yhdyskuntajäte saatiin nyt ko-
konaisuudessaan hyödynnetyksi energiaksi. Yhdyskuntajät-
teen osuus oli 93 %, josta 86 % oli kotitalouksien sekajätettä. 
Loput jäte-erät olivat peräisin Pirkanmaan elinkeinoelämästä. 
Sairaalajätteen osuus oli noin yksi prosentti. 
 Poltettava jäte kerättiin Pirkanmaan Jätehuollon 17 kun-
nan alueelta sekä Jyväskylän seudulta Mustankorkea Oy:n 
toimialueelta Keski-Suomesta. Muutamia jäte-eriä tuli polt-
toon myös Jätekukon toimialueelta Kuopion seudulta ja Kier-
tokaari Oy toimialueelta Oulusta. Hyötyvoimalaitokselle toi-
mitettiin yhteensä 19 400 jätekuormaa.

Jätteen laatu on parantunut
Pirkanmaan Jätehuollon panostukset kierrätykseen ja jät-
teiden syntypaikkalajitteluun näkyvät vastaanotetun jätteen 
laadussa. Lasin ja metallin määrä jätteessä on olennaisesti 
vähentynyt, mikä on havaittavissa sekä pohjatuhkan vähen-
tymisestä että arinalle sulaneen metallin määrästä.
 Laitoksella syntyi noin 35 700 tonnia tuhkaa, mikä oli 21,2 
prosenttia poltetusta jätemäärästä. Edellisenä vuonna tuhkan 
kokonaismäärä oli yli prosentin verran suurempi, joten ennen 
polttoa on jätteestä poistunut yli 1 500 tonnia palamattomia 
materiaaleja enemmän kuin vuonna 2016. Jätteestä saadaan 

tehokkaasti talteen lähes kaikki energia, koska pohjatuhkan 
palamattoman hiilen määrä on ollut alle yhden prosentin 
koko laitoksen tuotantoajan.

Toiminta sai sertifikaatin
Keväällä 2017 Tammervoima Oy:ssä toteutettiin toimintajär-
jestelmän ulkoinen arviointi Sähkölaitos-konsernin menette-
lyjen mukaisesti. Arvioinnin tuloksena yritykselle myönnettiin 
ympäristö-, laatu- ja turvallisuussertifikaatit (ISO 14001, ISO 
9001, OH SAS 18001). 
 Hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutuksista raportoi-
daan viranomaisille laitoksen tarkkailusuunnitelman mukai-
sesti. Vuonna 2017 jätteenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 
74000 tonnia. Laitoksen ympäristöluvan lupamääräysten 
kaikki raja-arvot alittuivat selvästi. Laitoksen määräaikaistar-
kastus suoritettiin 25.10.2017.

Energiatehokkuutta parannetaan
Laitos tulee hyödyntämään vuosittain yli 165 000 tonnia se-
kajätettä ja tuottamaan sähköä noin 50 GWh ja kaukolämpöä 
yli 400 GWh vuodessa riippuen sähkön markkinahinnoista ja 
reduktioajon määrästä. Laitoksen energiataloutta tullaan pa-
rantamaan edelleen tehostamalla savukaasupesurin lauhde-
vesien hyötykäyttöä tavoitteena lisätä kaukolämmön tuotan-
toa.  Poltettavan jätteen laatua parannetaan lasin, metallien ja 
biojätteen lajittelua tehostamalla sekä panostamalla jätteen 
esikäsittelylaitoksen toimintaan. 

Hyötyvoimalaitos ylsi 
tuotantoennätykseen

#tammervoima

T
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itkäjänteinen työ sähkön toimitusvarmuuden paran-
tamiseksi tuottaa tulosta Tampereen Sähköverkko 
Oy:ssä. Jo vuosi 2016 oli yhtiölle monellakin mitta-
rilla hyvä vuosi, mutta vuosi 2017 oli jopa hieman pa-

rempi. Toimitusvarmuus parani entisestään ja oli yhtiön his-
torian paras. Tulokset todentavat, että tehdyt valinnat ovat 
olleet oikeita ja tällä tiellä kannattaa jatkaa. Esimerkiksi auto-
maation lisäämistä ja maakaapelointia jatkettiin vuonna 2017 
suunnitelmien mukaisesti.
 Eräs toimitusvarmuutta heikentävä tekijä oli ulkopuolis-
ten toimijoiden huolimattomuus. Vuoden aikana ulkopuo-
listen toimijoiden huolimattomuudesta aiheutui enemmän 
vaurioita kuin säästä, mikä sekin oli historiallista. Ilman huo-
limattomuudesta johtuvia vaurioita toimitusvarmuus olisi ol-
lut vieläkin parempi.
 Vuoden aikana aloitettiin Lamminpään toisen sähköase-
man rakentaminen. Investointi tähtää läntisen jakelualueen 
toimitusvarmuuden parantamiseen, kun uudet asuinalueet 
aikanaan valmistuvat mm. Santalahteen ja Hiedanrantaan.
 Rakennushankkeita tehtiin myös kaupungin kehittymisen 
ja tiivistymisen tahtiin. Esimerkiksi Rantatien varrella maise-
ma muuttui, kun varsin näkyvällä paikalla ollut 110 kV ilma-
johto purettiin ja korvattiin maakaapelilla. Kaapelointireitti 
integroitiin Rantatunnelin rakentamisen yhteyteen. Reitti kul-
kee muiden johtojen kanssa rakennettujen teiden, penkerei-
den ja ramppien alla siltoja väistellen. Työ alkoi vuonna 2015 
ja viheralue valmistui keväällä 2017. Samaan hankkeeseen 
liittyi uuden kiristäjäpylvään ja kaapelipäätetelineen raken-
taminen Pölkkylänniemeen. Uudet yhteydet saatiin käyttöön 
toukokuussa.

Kaupungin kehittyminen 
ja kasvu kiihtyivät
Moneen muuhun jakeluverkkoyhtiöön verrattuna Tampereen 
Sähköverkko toimii alueella, joka kasvaa ja kehittyy voimak-
kaasti. Selkeästi vilkastunut uudiskohteiden rakentaminen 
näkyi vuonna 2017 sekä kaupunkikuvassa että asiakasmää-
rissä. Asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana noin 2,3 prosentil-
la, mikä on lähes kaksikertainen määrä aikaisempien vuosien 
keskimääräiseen tasoon nähden. Yhtiön historian aikana vas-
taavaa asiakasmäärän kasvua ei ole ollut, joten tältäkin osin 
vuosi oli ennätyksellinen. 

Asiakaslähtöisyyteen 
panostaminen jatkuu
Asiakaslähtöisyyteen panostaminen oli yksi vuoden keskei-
simmistä painopisteistä Tampereen Sähköverkko Oy:n toi-
minnassa. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen ja paremman 
asiakaskokemuksen luominen olivat teemoja, joiden kanssa 
työskenneltiin useaan otteeseen. Vuoden aikana vahvistuikin 
ajatus, että myös jakeluverkkoyhtiön pitää olla entistä enem-
män asiakkaan arjessa mukana mahdollistamassa tulevaa 
kehitystä.  

Raitiotien rakentaminen alkoi
Raitiotien rakentaminen alkoi odotetusti varsin nopealla aika-
taululla Tampereella. Raitiotien reitiltä siirrettiin useasta koh-
dasta johtoja toiseen paikkaan. Samalla rakennettiin myös 
uusia johtovarauksia tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. 

Paras toimitusvarmuus 
                Sähköverkon historiassa

P

#sähköverkko
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Toimintaympäristö on muuttumassa
Keskustelu teknologisesta murroksesta jatkui aktiivisena mo-
nella rintamalla. Tämä vahvisti ajatuksia siitä, että jakeluver-
konhaltijan on oltava aktiivisesti mukana kehityksessä ja toi-
mintaympäristön muutoksessa.
 Konkreettinen esimerkki jo käynnissä olevasta muutok-
sesta on hajautetun pientuotannon lisääntyminen. Vuoden 
2017 aikana pientuotannon määrä kaksinkertaistui aikaisem-
paan nähden. Määrät ovat edelleen pieniä, mutta viimeisim-
pien vuosien trendi on selkeä merkki siitä, että muutosnope-
us on kiihtymässä. 
 Pientuotannon lisäksi esimerkiksi sähköautot, -varastot ja 
älykäs kuormanohjaus ovat asioita, josta ainakin osa tulee li-
sääntymään ja tätä kautta osaltaan vaikuttamaan Tampereen 
Sähköverkonkin toimintaan.

Pitkäjänteistä toimintaa
Hyvä laatu on alan luonteesta johtuen koko toiminnan edelly-
tys. Investointeja tehdään pitkällä tähtäimellä tulevien vuosi-
kymmenten ratkaisuiksi ja tästä johtuen aikaisempina vuosi-
na aloitettua työtä laadun varmistamiseksi jatkettiin edelleen. 
Laadukkaalla rakentamisella pyritään varmistamaan, että asi-
akkaiden kokema rakennusaikainen haitta olisi mahdollisim-
man pieni ja että pitkällä tähtäimellä asiakkaiden kokema hin-
ta-laatusuhde olisi mahdollisimman hyvä. 
 Tampereen Sähköverkon hintataso on monessa käyttäjä-
ryhmässä viiden edullisimman yhtiön joukossa. Sähkön siir-
tohintoja korotettiin 1.10. lähtien keskimäärin noin kuusi pro-
senttia verkkopalvelutuotteesta ja kulutuksen määrästä riip-
puen. Verottomiin siirtohintoihin korotus oli keskimäärin noin 
yhdeksän prosenttia. 
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#verkonrakennus

Sähköistyvä liikenne ja 
älykkäät sähköverkot tuovat

kasvupotentiaalia



ampereen Vera Oy:n tuottamilla palveluilla on kasva-
va kysyntä sen päämarkkina-alueella Pirkanmaalla. 
Tärkeimpinä työllistävinä seikkoina olivat sähkönja-
kelun toimitusvarmuuden parantamiseen kohdistet-
tavat verkostoinvestoinnit sekä kasvavan Tampereen 

kaupunkiseudun infrarakentamisen investoinnit. Tulevaisuu-
dessa älykkäiden sähköverkkojen kehittyminen ja sähköisty-
vä liikenne tuovat verkonrakennus- ja palveluntuotantotoi-
mialalle uusien liiketoimintojen ja kasvun mahdollisuuksia. 
 Vuoden 2017 aikana Tampereen Vera osallistui sähkölaut-
tojen, -bussien ja -autojen latausasemien sekä raitiotien ra-
kentamisprojekteihin. Teknologiamurroksen eteneminen lisää 
mm. latausverkostojen rakentamista ja tarvetta niiden ylläpi-
topalveluille lähivuosina.
 Asiakasrajapinnassa Vera onnistui jälleen hyvin, sillä asi-
akkaat pitivät Tampereen Veran toimintaa molemmissa asia-
kaskyselyissä kilpailijoiden toimintaa parempana. Toiminnan 
kehittäminen kohdistettiin erityisesti asiakkaiden tärkeinä 
osa-alueina korostamiin palveluiden laatuun ja työturvalli-
suuteen. Palaute niistä oli pääsääntöisesti erinomaista.

Reviiri laajeni Pohjoismaihin
Valtakunnallisesti Tampereen Vera toteutti 110 kV kaapelointi- 
ja päätetyöurakoita niin sähköasematoimittajille kuin verk-
koyhtiöille ja teollisuuslaitoksillekin. Vera toimitti myös his-
toriansa ensimmäisen 220 kV ja 400 kV kaapelointiurakan 
Fingridin sähköasemalle sekä ensimmäisen urakan Ruotsiin 
ja Tanskaan. Veran tunnettuus parani edelleen merkittävästi 
suurjännitekaapeloinnin ja 110 kV -päätetöiden urakointikoh-
teiden toteuttajana. 
 Isot jakeluverkkojen ja muuntamoiden rakennusprojektit 
työllistivät Veran asentajia paikallisesti. Tampereelle toteutet-
tiin myös 110 kV maakaapelointi- ja päätetyöurakoita. 
 Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen projektitoimitukset 
keskittyivät Tampereelle sekä ympäristökuntiin. Suurimmat 
projektit olivat  Tampereen Tammerkosken kansallismaise-
man valaistuksen rakentaminen sekä Pyynikinharjun valais-
tuksen uusiminen.
 Tampereelle rakennetaan raitiotietä, jonka valaistus- ja lii-
kennevalotyöt Vera toteuttaa. Paikallisesti näkyvää työtä on 
myös noin 2000 elohopeahöyryvalaisimen vaihto led-valaisi-
miin. Infrakunnossapito keskittyi Tampereen kaupungin ulko-
valaistuksen ja Pirkanmaan liikennevalojen kunnossapitopal-
veluihin, joita tullaan jatkamaan. Energiamittalaitteiden asen-
nus- ja ylläpitoliiketoiminnan volyymi oli edellisten vuosien 
tasolla.

Tilauskanta on hyvä
Tilauskanta vuodelle 2018 on hyvä ja uusia merkittäviä raken-
tamissopimuksia on tehty niin sähköasema- kuin muuntamo-
rakentamisistakin. Tampereen raitiotien valaistus- ja liikenne-
valotyöt jatkuvat, samoin liikennevalvontakamera-asennuk-
set. Yksittäisistä työkohteista mielenkiintoinen on esimerkiksi 
Pitkäniemen sairaala-alueen valaistus. 

Sähköistyvä liikenne ja 
älykkäät sähköverkot tuovat

kasvupotentiaalia
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TAMMERKOSKI SAA 
UUDEN VALAISTUKSEN

TAMMERKOSKEN valaistuksen uudistustyöt alkoivat vä-
lillä Patosilta–Vuolteensilta. Ensimmäinen osa valaistusura-
kasta valmistui syksyllä, ja kosken pohjoispää saa valaistuk-
sen vuoden 2019 loppuun mennessä. Valaistus tehdään si-
ten, että valot korostavat kansallismaisemaa. Urakoitsijana 
toimii Tampereen Vera Oy. Hankkeen kotimaisuusaste on yli 
90 prosenttia.
 Tampereen koskimaiseman valaistusurakka on osa Viiden 
tähden keskusta -kehitysohjelmaa, jolla lisätään kaupungin 
viihtyisyyttä, turvallisuutta ja vetovoimaa. Tammerkosken va-
laistus tulee kulkemaan rantamuuria pitkin Näsijärveltä Pyhä-
järvelle saakka. Uusi valaistus pyyhkii kosken muurien pintaa 
ja tuo muurikivetykseen elävyyttä, kun varjot leikittelevät ja 
liikkuvat. 
 Värejä on mahdollista käyttää Patosillan putouksessa sa-
moin kuin Keskikosken vesivoimalaitosrakennuksessa. Myös 
puistoja ja virtaavaa vettä on mahdollista korostaa. Valaistuk-
sella korostetaan myös muurien luonnollista epätasaisuutta. 
Valaistustilanteita voidaan vaihtaa esimerkiksi arjen ja juhlan 
välillä. Toteutus on dynaaminen eli jokainen valaisin on ohjel-
moitavissa.
 Led-valaistusratkaisun suunnittelussa on ollut mukana 
suomalaista huippuosaamista. Valaistus ja laitteisto on rää-
tälöity nimenomaan Tammerkosken olosuhteita varten: tässä 
ympäristössä kosteus, höyry sekä kuuman ja kylmän vaihte-
lut asettavat kovat haasteet. Valaistuksen tulee olla helposti 
huollettava ja korjattava, mutta myös saatavuudeltaan ja kus-
tannuksiltaan hallittava ja kotimainen. 

Kuva: VisitTampere/Laura Vanzo
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yöturvallisuuden parantaminen on yksi konsernin 
keskeisistä strategisista tavoitteista. Tavoitetta edis-
tettiinkin vuoden aikana monella saralla.
 Alkuvuodesta kyseltiin henkilöstöltä työturvallisuus-
asenteista ja työturvallisuuden nykytasosta. Henki-

löstö koki nykytilanteen hyväksi, sillä konsernin keskiarvok-
si tuli taso 4, kun asteikko oli 1-5. Tulevaisuuden tavoitteena 
oli vastaajien näkemyksen mukaan päästä tasolle viisi, joten 
halu uudistumiseen ja toiminnan parantamiseen on selvä. 
Kyselyn yhteydessä henkilöstö antoi runsaasti vapaamuo-
toista palautetta. Palaute sisälsi konkreettisia kehitysideoita 
ja teemoja, joihin halutaan lisää panostusta. Palautetta käy-
tetään kehitystyön tukena.
 Turvallisuushavaintoja tehtiin vuonna 2017 ennätysmää-
rä. Havaintojen määrän kasvulla on tilastollisesti tarkasteltu-
na työtapaturmien määrää vähentävä vaikutus. Vaikutus tosin 
alkaa purra vasta hieman jälkijättöisesti, mutta nyt tehdään 
juuri oikeita asioita työtapaturmien määrän alentamiseksi tu-
levaisuutta ajatellen.  

Tapaturmattomuus 
pitkän tähtäimen tavoitteena
Työtapaturmien määrä ei ole lähtenyt halutussa tahdissa pu-
toamaan, vaan kolme viimeisintä vuotta ovat olleet hyvin 
toistensa kaltaisia työtapaturmien määrässä. Vuonna 2017 
sairauspoissaoloa vaatineita työtapaturmia tapahtui seitse-
män. Niistä tosin kolme tapahtui harmillisesti työhyvinvointi-
päivissä. Ilman työhyvinvointipäivien urheilutapaturmia olisi 
otettu aimo harppaus tiellä kohti nollaa tapaturmaa. 
 Tapaturmien jälkeen tehtiin ohje työhyvinvointipäivien 

järjestämisestä. Siinä otetaan kantaa myös turvallisiin aktivi-
teetteihin.
 Tapaturmien vähentäminen on aivan mahdollista, mutta 
se vie aikaa. Vuonna 2017 työtapaturmista aiheutui 100 pois-
saolopäivää ja konsernin tapaturmataajuus miljoonaa työ-
tuntia kohden oli 11,0. Konsernin tavoitteena vuodelle 2017 
oli enintään kolme sairauspoissaoloa aiheuttanutta työtapa-
turmaa.

Mobiiliratkaisut helpottavat 
työmaakierrosten raportointia
Konsernin työsuojeluryhmässä laadittiin konkreettinen työ-
turvallisuustoimenpiteiden luettelo, joka ohjasi työturvalli-
suuden ja -hyvinvoinnin painotuskohtia vuodelle 2017. Yhden-
toista toimenpiteen lista toteutui yli 90-prosenttisesti. Esimer-
kiksi mobiiliratkaisuja laajennettiin, kun  Tampereen Sähkölai-
tos Oy:n Energia-yksikössä otettiin käyttöön NordSafety-työ-
kalu työmaakierrosten tekemiseen. 
 Vuoden aikana myös raportointia automatisoitiin. Työtur-
vallisuustiedoista saadaan nyt enemmän irti uuden rapor-
tointityökalun avulla. 
 Konsernin työsuojeluryhmä haki oppia ja uusia ideoita 
työturvallisuuden kehitykseen kahdella yritysvierailulla. Vah-
va halu työsuojelun kehittämiseen on, ja uusiin haasteisiin 
halutaan hakea ratkaisuja jo etukäteen.

Ennakoiva työturvallisuustyö nosteessa
Turvallisuushavaintoja kirjataan Sähkölaitoksella kahteen jär-
jestelmään: yksittäiset havainnot TyöTurvaan ja Energia-yksi-
kössä työmaakierrokset NordSafetyyn. 

Ennätyksellinen määrä 
             turvallisuushavaintoja

#turvallisuus

T T



Ennätyksellinen määrä 
             turvallisuushavaintoja
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 NordSafetyyn tehtiin 175 turvallisuushavaintoa. Havain-
tojen mobiilikirjaus nopeuttaa tiedon välitystä ja sen käsitte-
lyä sekä edistää turvallisuutta. 
 Yksittäisiä työturvallisuushavaintoja tehtiin ennätysmää-
rä TyöTurvaan, 450 kappaletta. Tämä on 170 havaintoa enem-
män kuin vuonna 2016. Erityisesti Tampereen Vera Oy ja Tam-
pereen Sähköverkko Oy kirjasivat havaintoja enemmän kuin 
edellisvuosina. Tampereen Vera Oy asetti vuoden tavoitteeksi 
100 havaintoa, joka ylittyi reilusti, kun havaintoja tehtiin jopa 
174 kappaletta.
 Vuonna 2017 tavoitteena oli reagoida 90 prosenttiin Työ-
Turvan havainnoista kuuden päivän sisällä ilmoituksen teke-
misestä.  Uuteen tavoitteeseen ei aivan päästy. 
 Vuoden aikana kierrettiin kuudessa eri toimipisteessä 50 
kierrosta. Safety Walk -kierroksilla oman henkilöstön edusta-

jat, jotka eivät normaalisti työskentele tarkastusalueella, pää-
sivät osallistumaan työturvallisuustoimintaan. Kierrosten ve-
täjät antoivat positiivista palautetta kierroksista, sillä Safety 
Walk -kävelijät toivat tuorein silmin esiin uusia havaintoja.
 Turvallisuudesta huolehtiminen ei kuulu vain työajal-
le, vaan tavoitteena on säilyä terveenä ja ehjänä myös va-
paa-ajalla. Syksyllä kampanjoitiinkin liukastumisten ehkäise-
miseksi sekä pimeässä näkymisen puolesta. Kaikille hankit-
tiin heijastimet sekä halukkaille liukuesteet. 
 Sähkölaitos-konserni haki Nolla tapaturmaa -foorumin ta-
soluokitusta ja saavutti tason III – Suuntana maailman kärki. 
Sähkölaitos-konserni on ollut foorumin jäsen sen perustami-
sesta vuodesta 2003 asti. 

Portaikon jälkeen ritilätasolle jatkuva ritiläporras merkittiin vuoden aikana näkyväksi, ettei siihen kompastu.
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Ikämies ei taklaa eikä lämmi
Tampereen Verasta turvallinen toimija on sähköasentaja Petri 
Lång. Palkinnon perusteluissa todetaan, että Petri Lång on 
toiminut hyvänä esimerkkinä muille työturvallisuusasioissa. 
Hän puuttuu toimintaan, jos näkee epäkohtia. Petrin työmaat 

ovat hyvässä ja turvallisessa kunnossa.
Petri Lång on ollut Sähkölaitoksella töis-

sä vuodesta 1984 ja niistä ajoista tur-
vallisuuskäsitykset ovat koko ajat 

tiukentuneet. 
- Suurin muutos on ollut kypärän 
käytössä. Alussa sellaista ei käy-
tetty. Turvakengät minulla on ol-
lut aina. Itselle ei ole sattunut ta-

paturmia koskaan. Jokunen pie-
ni haava on tullut, mutta ei mitään 

isompaa. 
 Petri pitää omassa työssään vaa-

ranpaikkoina erityisesti myrskytuhojen 
selvittelyitä, kun moottorisahan kanssa kuljetaan 
nostelemassa puita pois linjoilta kovassa tuules-
sa ja usein pimeässä.
 - Onneksi on moottorisahakoulutusta ja 
järki päässä. Myös mittarikytkennöissä ja 
pylvästyöskentelyssä tulee joskus tilanteita 
ja yllätyksiä, joihin pitää yrittää varautua.
 Mikä on sinun reseptisi turvallisem-
paan työskentelyyn?
 - Olen itse tällainen vähän rauhallisempi 

kaveri. Se ja kokemus tuovat turvallisuutta. Toiset on vähän 
hätäisempiä ja siitä aiheutuu huolimattomuutta. Myönnän, 
ettei ole aina helppoa sanoa kaverille jostain turvallisuusju-
tuista, kun kaikki me on tehty näitä töitä jo pitkään. Mutta yri-
tetään, yritetään.
 Petri harrastaa lenkkeilyä sekä jääkiekkoa Ikurin IFK:ssa.
 - Se on ihan turvallinen laji, kun ikämiehissä ei saa läm-
miä eikä taklata.

Ideamylly jauhaa omista kokemuksista
Tampereen Sähköverkosta turvalliseksi toimijaksi valittiin 
kunnossapitoinsinööri Timo Hakkarainen. Timo on erittäin 
aktiivinen ja tarkka turvallisuushuomioiden tekijänä. Työtur-
vallisuusnäkökohdat tulevat hyvin otetuksi huomioon 
kaikessa työssä.
 Timolle ei ole sattunut sairauspoissaoloa 
vaatineita tapaturmia, mutta läheltä on pitä-
nyt useita kertoja. 
- Kun niitä tapahtuu, täytyy ottaa opiksi ja 

kertoa avoimesti tilanteesta, että toi-
mintaa pystytään kehittämään. 

Itse olen tällainen honkkeli, 
niin kantapään kautta huo-
maan monia kehitysasioita ja 
on helppo ottaa muutkin honk-
kelit huomioon tulevaisuuden va-
ralle, Timo hymyilee.
 Timo Hakkaraisen nimi on viidessä vuo-

dessa tullut tutuksi niin havaintojen tekijänä 

kuin JP-ehdotustenkin keksijänä. JP tarkoittaa jatkuvaa paran-
tamista.
     - Nämä kaksi systeemiä tukevat toisiaan: Kun esimerkik-
si peruutin päin puuta, tein turvallisuushavainnon ja heti pe-
rään JP-ehdotuksen siitä, että työautoihin pitäisi saada pe-
ruutuskamerat.
 Suurimmiksi vaaroiksi omassa työssään Timo näkee lii-
kenteen sekä päivystysvuorot, joissa eteen voi tulla hyvin 
monenlaisia tehtäviä. 
 Timo kokee kehittyneensä turvallisuushakuisammaksi 
vuosien varrella.
 - Nuorempana tärkeintä oli saada työt nopeasti tehtyä, 

mutta nykyään turvallisuus on tärkeämpää: voin esimer-
kiksi edellyttää urakoitsijalta koppa-autoa, jotta 

työtä ei tarvitse tehdä tikkailta tai pylväästä. 
 
Aamulämmittelyt 
jäävät tekemättä
Tampereen Sähkölaitos Oy:stä turvalli-
seksi toimijaksi valittiin käynnissäpito-
asentaja Pasi Peltomäki. Hän työskente-
lee Tammervoimassa. Palkinnon peruste-

luissa nostetaan esiin erityisesti Pasin toi-
minta sairaalajätteen sekä polttoon tulevien 

terävien esineiden suhteen. 
 Pasin sitkeyden ansiosta työryhmä vieraili 

Taysissa tutustumassa terveydenhuollon erityisjättei-
siin. Ryhmä oppi, miten sairaalajätteet vanhennetaan ennen 
kuin ne tuodaan poltettaviksi.

Turvallisuuden tekijät

#palkitut

Kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä huhtikuussa palkittiin konsernin turvalliset toimijat.
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 - Vanhentaminen tappaa pöpöt ja tekee jätteen turvalli-
semmaksi käsitellä, Pasi kiteyttää.
 Kahmareihin tarttuu jätteestä magneetteja, jotka vetävät 
puoleensa mm. puukkoja ja neuloja.
 - Kahmarit pitää rasvata kahdesta kohdasta joka päivä. 
Alun perin asentaja joutui pujottelemaan renkaiden, neulo-
jen ja muiden jätteiden läpi kahmarin runkoon asti. Suojaus-
ta on sittemmin parannettu ja rasvausaukkoja on siirretty pa-
rempaan paikkaan. Nyt mietitään, olisiko rasvaus mahdollista 
automatisoida.
 Pasi Peltomäki tuli Sähkölaitokselle töihin lähetiksi 
15-vuotiaana. 41 vuoden työurasta suurin osa on kulunut 
Naistenlahden voimalaitoksella, josta hän siirtyi sujuvasti 
Tammervoimaan pari vuotta sitten.
 - Uudessa laitoksessa on uudempaa tekniikkaa ja sen an-
siosta turvallisempia ratkaisuja. Sekin lisää turvallisuutta, että 
jäte ei ole yhtä herkästi syttyvää kuin turve.
 Pasi ei ole täysin säästynyt tapaturmilta.
 - Seitsemän vuotta sitten selkään tuli lihasrevähdys, kun 
avasimme isoja pultteja ja tuli käytettyä vähän voimaakin. Se 
vähän hymyilytti, kun korjaavaksi toimenpiteeksi oli kirjoitet-
tu lihasten alkulämmittely. Ei tunnu ihan omalta jutulta.
 Uusi nettipohjainen turvallisuusperehdytys saa Pasilta 
kiitosta.
 - Se säästää koulutuspäiviä ja on kaikille samanlainen. 
Koulun penkillä voi istua olematta oikeasti läsnä, mutta kun 
tekee itse, pitää keskittyä ja lukea, että pystyy vastaamaan. 

Tampereen Veran asentajat huolehtivat tarvittaessa 

Hämeensillan patsaiden pukemisesta.

Keväällä juhlittiin Tapparan Suomen mestaruutta.
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uurten laitosinvestointien jälkeen Sähkölaitos-kon-
serni keskittyy nyt toiminnan tehostamiseen ja arvon 
tuottamisen lisäämiseen. Tästä syystä keväällä aloi-
tettiin Tehokkaat prosessit -projekti, tuttavallisemmin 
Teppo.

 Konsernin strategisina tavoitteina on tuottaa arvoa asiak-
kaalle, parantaa toiminnan kannattavuutta ja toteuttaa liike-
toimintalähtöisiä investointeja. Teppo-projekti tukee strate-
giaa luomalla konsernille yhden johtamisjärjestelmän siten, 
että asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys ja kustan-
nustehokkuus lisääntyvät. 
 Teppo-projektissa konsernille luodaan prosessijohtami-
sen ja prosessien kehittämisen pelisäännöt LEAN-viitekehyk-
seen sekä ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmän stan-
dardie n vaatimuksiin perustuen. Työskentelytapana on yhtei-
söllinen oppiminen, ja koko henkilöstö osallistuu projektiin. 
 Tarkoituksena on lisäksi kirkastaa esimiesten ja toimihen-
kilöiden roolia, vastuita ja identiteettiä liiketoiminnan ja hen-
kilöstön osaamisen kehittämisessä sekä vahvistaa henkilös-
tön edellytyksiä oman toimintansa kehittämiseen. Esimiehiä 
kannustetaan valmentaviksi johtajiksi ja esimiehiksi.

Kehitystyötä koko rintamalla
Ensimmäisessä vaiheessa luotiin prosessikartta, johon ku-
vattiin konsernin ulkoisia asiakkaita palvelevat ydinproses-
sit sekä niitä tukevat prosessit. Juuri näitä prosesseja tullaan 
kehittämään. Lisäksi analysoitiin kokouskäytäntöjä ja tehtiin 
johdolle henkilökohtaisen profiilin analyysit (HPA) johtami-
sen ja yhteistyön kehittämiseksi.
 Esimiesvalmennus aloitettiin syksyllä 2017 ja se jatkuu 
kesäkuuhun 2018. Tänä aikana tavoitteena on ottaa prosessi-
johtamismalli käytäntöön. Aikataulu on haastava, sillä uusien 
standardien mukainen menettely auditoidaan jo elo-syys-
kuussa 2018.
 Kolmannessa vaiheessa tullaan osallistamaan koko hen-
kilöstö mukaan prosessien kehittämiseen. Tavoitteena on, 
että tiimit ja koko henkilöstö kehittävät konsernin yhteisiä toi-
mintaprosesseja.
  Teppo-projekti päättyy keväällä 2019. Lopputuloksena on 
jatkuvaan parantamiseen perustuva yrityskulttuuri ja johta-
misjärjestelmä. Teppo-projekti on siis vain alku prosessijoh-
tamisen tiellä - pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää toi-
mintaprosesseja siten, että vaikutus näkyy myös tuloksessa.

Teppo uudistaa 
            konsernin tavan toimia

#johtaminen

JATKUVAN
PARANTAMISEN 

JOHTAMIS-
JÄRJESTELMÄ

Tammervoiman tuoretta sertifikaattia juhlistettiin voimalaitoksella kakkukahvein 

14.8.2017. Mika Pekkinen ja Laura Laaksonen valitsivat sertifikaateille paikat.

Päävaihe 1 
JOHDON LINJAUKSET

Johdon linjaukset LEAN-kehittämiselle
 ja prosessijohtamiselle.

Päävaihe 2 
ESIMIESTYÖPAJAT

Viitekehyksiin ja niiden työkaluihin tutustuminen 
sekä työkalujen käyttöönotto soveltuvin osin. 

Tavoiteltava prosessijohtamismalli käytäntöön.

Päävaihe 3 
HENKILÖSTÖ MUKAAN PROJEKTIIN

Tiimit ja henkilöstö aktiivisesti mukaan 
prosessien kehittämiseen. 

Yhteistoiminnan kehittäminen.

Tammervoima mukaan nykyisiin 
konsernin sertifikaatteihin
Nykyisen ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmän arvi-
ointia toteutettiin kahdessa vaiheessa vuonna 2017. Maalis-
kuussa auditointi kohdistui Tammervoima Oy:öön, joka sel-
viytyi arvioinnista ilman poikkeamia. Näin konsernin uusin 
tytäryhtiö liitettiin mukaan olemassa oleviin sertifikaatteihin.
 Lokakuun arvioinnissa kohteena olivat yleisten johta-
mismenettelyjen ohella tietoturva- ja tietosuoja-asiat sekä 
Energia- ja Hallinto-yksiköiden toiminnot. Energia-yksikössä 
kohdetarkastelut tehtiin Naistenlahden voimalaitoksella sekä 
kaukolämpöverkolla. 

SS



ähkölaitoksella otetaan parhaillaan käyttöön 
Lean-menetelmiä työssä, kehitetään prosesseja ja 
prosessijohtamista sekä uudistetaan tietojärjestel-
miä. Kehittämistyön tueksi onkin tärkeää vahvistaa 

suunnitelmallisesti myös yrityskulttuuria, joka muuttuu näi-
den kehitysprojektien myötä väistämättä.
 Yrityskulttuuri on kehys, jonka sisällä töitä tehdään. Se 
on käyttäytymisnormeja, toimintatapoja, johtamistapoja, ko-
kouskäytäntöjä, puhuttelua ja tervehtimistä. Se on asenne, 
joka työpaikalla vallitsee. Yrityskulttuurityös-
sä Sähkölaitos tekee näkyväksi sitä, millai-

nen yrityskulttuuri vallitsee ja siihen pyritään yhdessä vai-
kuttamaan siten, että yrityskulttuuri on tulevaisuutta ja työ-
hyvinvointia tukeva. Konsernin yrityskulttuuria kirjoitetaan 
näkyväksi kevään 2018 aikana asiantuntijoiden johdolla. Ta-
voitteena on myös tehdä arvot näkyviksi niin, että ne ohjaa-
vat käytännön toimintaa. Henkilöstöä osallistetaan eri tavoin 
tulevaisuuden yrityskulttuurin muotoiluun. 

Uudet tavoitteet, uudet roolit
Kun tavoitteet muuttuvat, myös tehtävänkuvia ja rooleja tar-

kastellaan uudelleen. Henkilöstöhallinnon roolia nostettiin 
panostamalla henkilöstön kehittämiseen, osaamisen johta-
miseen sekä HR-tietojärjestelmien kilpailutuksen valmiste-
luun. Hallinnon uudelleenorganisointi tehtiin muuttuneita 
tarpeita ja tehtäviä vastaavaksi. Uusina tehtävänkuvina hal-
lintoon tulivat HR-kehityspäällikkö, asiakasneuvoja, tapahtu-
makoordinaattori ja konsernin työsuojelupäällikkö. 
  HR-kehitysohjelmaa vietiin eteenpäin yhdessä ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma lähti liikkeelle järjes-
telmäkartoituksesta, mutta laajeni henkilöstöhallinnon ko-

konaisvaltaiseen kehittämiseen. 
Kehitystyön tarkoitus on tarjota 
käyttöön järjestelmiä, jotka jat-
kossa palvelevat yhä paremmin 
liiketoimintaa ja esimiehiä. Esi-
merkiksi tuntikirjaukseen ja työ-
ajan seurantaan on tulossa uu-
sia työkaluja vuonna 2018.

Tulevaisuuteen sopiva yrityskulttuuri
#henkilöstö
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Työ henkilöstön parhaaksi on saanut yllättävää, mutta ansaittua 

huomiota. Tampereen Sähköverkko Oy juhli (kuvassa) helmi-

kuussa viidettä sijaansa Suomen innostavimpien työpaikkojen 

kilpailussa pienorganisaatioiden sarjassa. Tampereen Sähkö-

laitos Oy puolestaan valittiin kymmenen finalistin joukkoon 

Pirkanmaan paras työnantaja 2017 -kilpailussa.

S
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 Hallinto-yksikkö johtaa konsernin Tietosuoja 2018-projek-
tia, jonka tavoitteena on varautua tietosuoja-asetuksen voi-
maantuloon keväällä 2018 ja varmistaa, että Sähkölaitoksen 
toiminta täyttää asetuksen kriteerit. 
 Myös Energia-yksikkö organisoitui uudelleen. Suurin 
muutos elokuun alusta lukien oli Energiapalvelut-osaston ja 
Energiantoimitus-osaston yhdistyminen. 

Erikoisammattitutkinnoista 
Twitter-koulutuksiin
Henkilöstökoulutuksella Tampereen Sähkölaitos turvaa stra-
tegian edellyttämää osaamista, varautuu liiketoiminnan 
muutoksiin sekä vastaa kehityskeskusteluissa esille nouse-
viin koulutustarpeisiin. Vuonna 2017 konsernissa oli koulu-
tuspäiviä 956
 Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Esimiespäivät tuo-
vat esimiehille työkaluja henkilöstöjohtamiseen sekä antavat 
ajattelun aiheita mm. työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liit-
tyen. Esimiespäivissä (kuvassa) vuonna 2017 nostettiin esille 
mm. valmentava johtaminen ja mentorointi, jotka ovat Säh-
kölaitoksella uusia oppimistapoja. 
 Mentoroinnin pilotti toteutettiin keväällä 2017 viiden 
mentorointiparin voimin. Sähkölaitoksen mallissa pari itse 
määrittelee mentoroinnin tyylin, joka voi olla sparraavaa, val-

mentavaa tai yhdessä tekemistä. Mentorointipari voi herätel-
lä toisiaan uudenlaiseen ajatteluun tai toimia sillanrakentajina 
kohti uusia työtehtäviä. Mentoroinnin aluksi pari määrittelee 
itselleen tavoitteet koko mentorointiprosessin ajaksi. Haku toi-
selle mentorointikierrokselle vuoden loppupuolella tuotti viisi 
uutta mentorointiparia, jotka jatkavat vuonna 2018.
 Uudenlaisina koulutuksina henkilöstölle järjestettiin kou-
lutusta sosiaalisessa mediassa toimimiseksi. Kesätyöntekijän 
vetämiin LinkedIn- ja Twitter-koulutuksiin osallistui kesän ai-
kana lähes 50 sähkisläistä.
 Henkilöstön ammatillista osaamista lisätään tarvittaessa 
oppisopimuskoulutuksilla sekä muilla ammatillisilla koulutuk-
silla. Vuonna 2017 käynnistyivät muun muassa voimalaitos-
alan erikoisammattitutkinto, sähköverkkoasentajan ammat-
titutkinto sekä kaukolämpöasentajan oppisopimuskoulutus, 
jotka jatkuvat vuonna 2018. Lakisääteiset, pakolliset ja työn 
edellyttämät koulutukset ja pätevyydet pidetään ajan tasalla. 
Henkilöstölle järjestetään kattavasti myös työturvallisuuskort-
ti- ja hätäensiapukoulutusta.

Uusi kumppanuusmalli 
tehostaa asiakaspalvelua
Sähkölaitos aloitti valmistautumisen tulevaisuuteen ja eten-
kin kansallisen datahubin tuloon kehittämällä Suomen ener-
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Sairauspoissaolot
% vuosityöajasta
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Henkilöstön keski-ikä 2017 47,2 vuotta

Ennätyksellisen vähän 
sairauspoissaoloja
Vuosia jatkunut työhyvinvoinnin kehittäminen kantaa hedel-
mää: konsernin sairauspoissaoloprosentti on alentunut kol-
messa vuodessa lähes 40 prosenttia. Vuonna 2015 sairaus-
poissaoloja oli 5,3 % tehdystä työajasta, vuonna 2017 enää 
4,7 % ja vuonna 2017 vain 3,2 prosenttia. Yhtiökohtainen vaih-
telu on myös pienentynyt. Sairauspoissaolojen vähentämi-
sestä pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää. Esimerkiksi käyt-
töön otetulla työkykyisyyskeskustelujärjestelmällä on ollut 
selkeä vaikutus.

Joka 50. pääsi kesätöihin
Sähkölaitos-konserni sai vuonna 2017 peräti 1233 kesätyö-
hakemusta. Heistä kesätöihin pääsi 25.

giamarkkinoilla täysin uudenlaisen palvelukonseptin, jossa 
yhdistyy kahden energiayhtiön palveluosaaminen ja vankka 
kokemus energiaratkaisuista. Sähkölaitos valitsi yhteistyö-
kumppanikseen Elenia Palvelut Oy:n, jonka kanssa sovittiin 
keväällä voimien yhdistämisestä asiakaspalvelussa, mahdol-
lisuudesta skaalaetujen hyödyntämiseen sekä yhteisten ke-
hittämisresurssien paremmasta käytöstä.
 Yhteistyöhön sisältyy Tampereen Sähkölaitoksen moni-
kanavainen asiakaspalvelu, laskutus ja saatavienhallinta. Yk-
sityisasiakkuudet-yksiköstä siirtyi 8. toukokuuta Eleniaan 13 
asiakaspalvelun ammattilaista. Sähkölaitos hoitaa edelleen 
itse teknisen asiakaspalvelun. Yhteistyö vahvistaa Sähkölai-
toksen joustavien palveluratkaisujen kehittämistä, palvelu-
tuotteiden tuotekehitystä sekä liiketoimintojen tehokkuutta. 

Suosituimmat kesätyöpaikat 
Sähkölaitoksella

Myyntisihteeri 140 hakemusta

Sähköautomaatioasentaja 128 hakemusta

Suunnittelijaharjoittelija 123 hakemusta

Varastotyöntekijä (Vera) 122 hakemusta

Laboranttiharjoittelija 102 hakemusta
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Ville Aalto valittiin Tampereen 
Veran toimitusjohtajaksi
Tampereen Vera Oy:n toimitusjohtaja Pekka Hyvönen 
siirtyy eläkkeelle 1.2.2018. Hänen seuraajakseen valit-
tiin insinööri Ville Aalto, 36, joka aloitti 20. marraskuu-
ta 2017 väliaikaisena toimitusjohtajana. Aalto on työs-
kennellyt Verassa vuodesta 2006 lähtien ensin yhtiön 
palvelumyynnin tehtävissä ja vuodesta 2010 alkaen 
liiketoimintayksikön päällikkönä. 

Juoksua, pyöräilyä, 
lapset mukana töissä…
Sähkisläiset ovat osallistuneet jo vuosia yhdessä Likkojen 
Lenkille ja polkupyöräilijät keränneet ajokilometrejä Kilomet-
rikisaan. Keväällä 2017 järjestettiin Sähkölaitoksen ensimmäi-
nen juoksukoulu. Juoksukoululaisia valmensi ammattival-
mentaja, kestävyysjuoksija Jari Hemmilä. Ryhmän yhteisenä 
tavoitteena oli osallistua Pyynikki-juoksuun. Lopulta juoksu-
koululaisista yhdeksän juoksi vappuaattona reippaasti kisan 
maaliin räntäsateessa.

 Marraskuussa yhdistettiin kansainvälisen Lapsi mukaan 
töihin -teemapäivän merkeissä työ- ja kotielämä. Lapset pää-
sivät tutustumaan omien vanhempien työpisteisiin, kiertele-
mään ohjatusti eri puolilla taloa sekä syömään ja askartele-
maan yhdessä. He tutustuivat mm. valvomotyöhön (kuvassa)
sekä keskeyttivät konsernin johtoryhmän kokouksen hetkek-
si. Aamulehden toimittaja ja kuvaaja seurasivat lapsia ja ra-
portoivat päivän kulusta lehdessä.
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TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY   

Puheenjohtaja  Peter Löfberg  
Jäsenet  Mikko Kriikku
  Timo Lahtinen
 Tero Mattila
 Marjut Ontronen
 Pekka Salmi
 Kirsikka Siik

Sihteeri  Leena Parvio

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksissa 
toimi yhtiön toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY   

Puheenjohtaja  Seppo Mäkinen  
 
Jäsenet   Vesa Eskola
 Pentti Herranen
 Kristiina Michelsson 4.10.2017 saakka 
 Helena Nikkanen
 Jaakko Suominen 
 Anne Tervo

 Sihteeri   Jussi Vilenius
 
Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksissa 
toimi yhtiön toimitusjohtaja Marko Lundström. 

TAMPEREEN VERA OY   

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

TAMMERVOIMA OY   

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

#hallitukset

Peter Löfberg    Mikko Kriikku  Timo Lahtinen                Tero Mattila                    Marjut Ontronen  Pekka Salmi                   Kirsikka Siik



Tampereen Sähkölaitos Oy
Voimakatu 17, 33100 Tampere 
Puhelin: 020 630 3001

Tampereen Sähköverkko Oy
Voimakatu 17, 33100 Tampere 
Puhelin: 020 630 3601

Tampereen Vera Oy
Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere 
Puhelin: 020 630 3901

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

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

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -YHTIÖT 


