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AVAINLUKUJA 2021 Tuotettua kaukolämpöä

2 378,7 GWh
(2 035 GWh vuonna 2020)

Tuotettua sähköä

605,3 GWh
(546,7 GWh vuonna 2020)

Kaukolämpöliittymiä

5 780 
(5 737 vuonna 2020)

Kaukojäähdytysliittymiä

59
(55 vuonna 2020)

Sähkönsiirtoasiakkaita

165 218
(162 069 vuonna 2020) 

Liikevaihto

320,0 M€
(265,1 M€ vuonna 2020)

Liiketulos

51,7 M€
(44,5 M€ vuonna 2020) 

Henkilöstömäärä

386
(385 vuonna 2020)

Tulevaisuuden ja asiakkaiden kanssa 
yhteensopiva jo yli 130 vuotta 

Tampereen Sähkölaitos on moderni energiakonserni, joka tuottaa kotimaista, uusiutuvaa  
energiaa ja kehittää aktiivisesti tulevaisuuden energiaratkaisuja. Vähennämme kasvihuone-
kaasupäästöjä ja luomme lisää työpaikkoja Pirkanmaalle. 

Olemme luoneet vahvaa pohjaa sille, että seuraavienkin vuosien aikana onnistumme 
menestyksekkäästi tuottamaan juuri niitä palveluita ja tuotteita, joita asiakkaat haluavat. 
Uudet palvelut tulevat yhdistämään entistä paremmin sähkö-, lämpö- ja jäähdytys-
verkkomme. Tulevaisuudessa ja yhdessä asiakkaiden kanssa nämä verkot keskustelevat 
älykkäällä tavalla keskenään. 
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Tampereen Sähkölaitos Oy

tuottaa, myy ja jakelee sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä myy ja 
jakelee maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Olemme 
palvelleet asiakkaitamme jo vuodesta 1888. Yhtiö toimii Tampereen Sähkölaitos 

-konsernin emoyhtiönä. Konsernin omistaa Tampereen kaupunki.

Tampereen Sähköverkko Oy

vastaa sähkön  
jakeluverkon suunnittelusta, 

rakennuttamisesta, 
kunnossapidosta ja käytöstä 

Tampereen alueella. 

Tampereen Vera Oy

toteuttaa sähköverkko-, 
ulkovalaistus- ja 

liikenneratkaisuja julkisille 
ja yksityisasiakkaille 
kaikkialla Suomessa. 

Tammervoima Oy

tuottaa omistajilleen 
jätteiden energia- ja 

hyödyntämispalveluja. 
Yhtiön toinen omistaja on 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 
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Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Valoa kohti?

K
irjoitan tätä katsausta vuoteen 2021 nyt maalis-
kuun 2022 alussa. Päivä on pidentynyt, lämmi-
tyskausi lähenee loppuaan. Koronarajoitukset on 
purettu ja pääsemme pitkästä aikaa tapaamaan 
niin työkavereita kuin muutakin lähipiiriä. On 
päästy siihen valon aikaan, johon koko vuosi 2021 
kurkoteltiin. Vuonna 2021 suunniteltiin tulevaa, 

valmistauduttiin koronan jälkeiseen uuteen aikaan. Kuvaavaa on 
varmasti se, että Sähkölaitoksen uudistumiseen tähtäävän pro-
jektin nimeksikin tuli viime vuonna Unelmien Sähkölaitos.

Juuri nyt se valo on kuitenkin pitkien varjojen takana. Venä-
jän hyökkäys Ukrainaan yllätti, vaikka uhkaava ilmapiiri oli pitkään 
ollut olemassa. Nyt se on todellisuutta, joka jätti viime vuoden 
pitkittyneen koronakriisin vain ikäväksi vastoinkäymiseksi.

Lähdimme vuoteen 2021 ennätyskorkean maakaasun ja 
päästöoikeuden siivittämänä. Käyttämästämme energiasta koti-
maista energiaa oli 71 prosenttia ja loput siis tuontipolttoaineita, 
joita käytetään kovilla pakkasilla tuomaan lämmityksen vaatimaa 
lisätehoa. Hintatasot olivat kuluneena vuonna sellaiset, että toi-
voimme lämmintä talvea, koska lämmön myynti ei kovilla pak-
kasilla ollut taloudellisesti kannattavaa. 

Kaasun hinta nousi rajusti, koska Venäjä rajoitti kaasun myyn-
tiä Keski-Eurooppaan, ja tämä vaikuttaa sekä lämmitys- että säh-
kömarkkinaan. Sähkön markkinahinta alkoi nousta huhtikuusta 
alkaen voimakkaasti. Nousuun vaikutti kaasun hinnan lisäksi 
kuiva vesivuosi. Loppuvuonna nähtiin historian korkeimmat 
ja pitkäkestoisimmat sähkön hintapiikit. Edellä kuvattu tilanne 
osoittaa, että energiamaailman toimintaympäristö on erittäin 
huonosti ennustettavissa, eivätkä ennusteet perustu logiikkaan. 

Sähkön vähittäismyyjät joutuivat vaikeuksiin joulukuun kor-
kean hinnan vuoksi. Suomessa hinnannousua ei ole siirretty asi-
akkaalle, vaan se jää myyjän kannettavaksi. Markkinahintojen 
edetessä asiakkaalle asti tulee älykäs energiankäyttö lisäänty-
mään. Se tarkoittaa esimerkiksi kysyntäjoustoa ja energiankäy-
tön siirtämistä edullisiin ajanjaksoihin. Ne vähentäisivät tuotan-
totarpeita erityisen kalliina jaksoina. Tällä hetkellä asiakkaiden 
osallistuminen sähkömarkkinaan on liian vähäistä. Se johtunee 
siitä, ettei kiinteähintainen sähkö motivoi älykkääseen energian-
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käyttöön. Tuulivoimantuotannon lisääntyminen tulee myös 
kasvattamaan kysyntäjouston tarvetta.

Sähkömarkkinalakia muutettiin, koska sähkön siirtohinta 
kasvoi aivan odotetusti suureksi maaseudulla liian nopean 
investointitahdin vuoksi. Kaikkien verkonhaltijoiden tulee 
alentaa siirtohintaansa, näin myös Tampereella, vaikka mei-
dän siirtohintamme ovat maan alimpien joukossa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän on vaikeaa säh-
köistää Tamperetta ja kasvattaa liittymien kokoa vaikkapa 
sähköautojen ja lämpöpumppujen yleistyessä. Uusi laki vai-
keuttaa Suomen pääsemistä ilmastotavoitteisiin. 

Energia on politiikkaa ja sillä pyritään rauhan aikana 
vähentämään päästöjä ja lisäämään äänestäjien tyytyväi-
syyttä. Kriisin aikana sillä yritetään ansaita itselle parempi 
neuvotteluasema ja sekoittaa kriisikumppanin energiajärjes-
telmät. Kummastakin on kokemuksia kuluneelta vuodelta.

Kohti uusiutuvia ja ehkä pidemmällekin

Uusi Naistenlahti 3 -biovoimalaitos yksittäisenä investointina 
alentaa koko Tampereen päästöjä 20 prosenttia. Meidän kan-
naltamme hanke on merkittävä, sillä se lisää käynnistyessään 
uusiutuvan energian osuuden 50 prosentista 70 prosenttiin 
ja samalla vähentää kaasunkäyttöämme 20 prosentista 14 
prosenttiin. Uusi laitos käyttää polttoaineena metsähaketta, 
kierrätyspuuta sekä kaupan ja teollisuuden pakkausjätettä. 
Turpeen polttomahdollisuus säilyy varmuuden vuoksi.

Suomeen rakentuu lisää päästötöntä energiantuotantoa. 
Olkiluoto 3 otetaan käyttöön kesällä 2022 ja tuulivoimaa on 
otettu käyttöön enemmän kuin koskaan aikaisemmin, jopa 
140 tuulivoimalaa. Olkiluoto 3 vähentää tuontiriippuvuut-
tamme ja tuulivoima lisää vaatimustasoa sähköjärjestelmäl-
lemme. Asennettu tuulivoimakapasiteetti on jo 3 300 MW 
– siis kaksinkertainen teho Olkiluoto 3:een verrattuna. Tuu-
levuus Suomessa näkyy jo hyvin alentuneina sähkön mark-
kinahintoina tuulisina aikoina.

Suomeen tulee rakentaa sähkön käyttöä tasoittavia rat-
kaisuita, sillä sähköä ei voi varastoida. Näitä on Tampereel-

lakin suunnitteilla, esimerkiksi sähkökattila, jota käytetään 
sähkön hinnan ollessa matala. Olemme myös suunnittele-
massa hyvin säätyvää laitosta, jossa Tammervoiman savu-
kaasujen hiilidioksidista tehdään metaania. Nämä molem-
mat tulevat tukemaan Suomen sähköjärjestelmän toimintaa 
sekä vähentämään CO2-päästöjä Tampereella. Nämä ovat 
myös hyviä esimerkkejä polttoon perustumattomasta 
kaukolämmöstä.

Tampereen Sähkölaitos on ollut etujoukoissa vähentä-
mässä lämmityksen hiilidioksidipäästöjä. Laadimme selvi-
tyksen polttoon perustumattoman ja hiilinegatiivisen kauko-
lämmön tuottamisesta Tampereella. Asetimme tavoitteeksi 
hiilinegatiiviselle tuotannolle vuoden 2040, joka asettuu 
Suomen hiilineutraalisuuden tavoitevuoden 2035 jälkeen.

Tavoitevuosi 2040 perustuu nykyteknologiaan, koska 
haluamme rakentaa uskottavan polun itsellemme. Uudet 
keksinnöt voivat toki tuoda oikopolkuja, mutta niiden varaan 
emme laske. Siirtymä sisältää haasteita ja paljon lisäsel-
vitys- ja kehitystarpeita. Potentiaaliset teknologiat ovat 
sähkö kattilat, lämpöpumput sekä hiilidioksidin talteenotto. 
Haasteena niin Tampereen Sähkölaitoksella kuin muillakin 
energiayhtiöillä on se, että olemme juuri tehneet investoin-
nit uusiutuvaan energiaan ja jo nyt puhumme seuraavasta 
askeleesta. Investoinnit maksaa aina asiakas ja siksi inves-
tointien tulee olla pitkäikäisiä. Ei ole yhtä hopealuotia, joka 
ratkaisee päästöhaasteemme, vaan ratkaisu koostu useasta 
eri ratkaisusta.

Tampereen Sähkölaitokselle vuosi 2021 oli lähtökohdiltaan 
haastava, mutta lopulta hyvä ja tuloksekas. Liikevaihtomme 
oli 320,0 M€, liiketuloksemme 51,7 M€ ja tilikauden tulos 
33,2 M€. Omistajallemme Tampereen kaupungille maksetta-
van osingon ennakoimme olevan noin 20 milj. euroa. 

Haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja erityi-
sesti henkilöstöä kuluneesta vuodesta!

Jussi Laitinen
toimitusjohtaja

Tampereen Sähkölaitos Oy

”Markkinahintojen edetessä asiakkaalle asti tulee älykäs 
energiankäyttö lisääntymään. Se tarkoittaa esimerkiksi 

kysyntäjoustoa ja energiankäytön siirtämistä edullisiin ajanjaksoihin. 
Ne vähentäisivät tuotantotarpeita erityisen kalliina jaksoina.” 
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Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021  TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNI

Hyvä tulos haastavassa 
energiamarkkinassa 
Tampereen Sähkölaitos -konserni teki hyvän taloudellisen tuloksen poik-
keuksellisen haastavassa energiamarkkinassa. Vuosi 2021 jää Sähkö-
laitoksen historiaan vuotena, jolloin sähkön vuosikeskihinta nousi Suo-
messa noin 260 prosenttia ja maakaasun hinta lähes kymmenkertaistui 
rajuimmassa hintapiikissä Keski-Euroopassa.

Kallistuneet markkinahinnat nostivat Sähkölaitoksen myyntiä tun-
tuvasti. Liikevaihto kasvoi noin 55 miljoonalla eurolla 320 miljoonaan 
euroon. Vaikka hintojen voimakkaat heilahtelut hankaloittivat Sähkölaitok-
sen tuloksentekoa, liiketulos asettui hyvälle, 52 miljoonan euron tasolle. 
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Liikevaihdon jakautuminen 
toiminta-alueittain

46,0 %

28,5 %

15,2 %

1,4 %
1,1 %

7,8 %

320 milj. e
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Osuus %

■ Kaukolämmön ja
-jäähdytyksen myynti .... 46,0

■ Sähkön myynti  .............. 28,5

■ Sähkön siirto  ...................15,2

■ Maakaasun siirto ..............1,4

■ Maakaasun myynti  ..........1,1

■ Muu liikevaihto  ................ 7,8



2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
liikevaihto kasvoi edellisvuoteen 
verrattuna 54,9 miljoonaa euroa eli 
20,7 prosenttia. Kasvun taustalla 
olivat energian tukkumarkkinoiden 
korkeat hinnat ja kylmät säät.

Konsernin liiketulos oli hyvällä 
tasolla. Konserni pystyi vastaamaan 
haastaviin markkinatilanteisiin 
joustavan tuotantorakenteen ja 
onnistuneiden markkina   - 
suojausten avulla. 

Merkittävin investointihanke 
oli leasingjärjestelynä toteutet-
tava Naistenlahti 3 -voimalaitos-
yksikkö. Noin 195 miljoonan 
euron kokonaiskustannusarvio 
optioineen nousi toteutuksen 
laajentumisen ja kustannus-
nousujen takia. 
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Verojalanjälki 2021 
(suluissa vuoden 2020 osuudet)

Osuus, milj. e
■ Valmisteverot

(mm. sähkövero) .......60,4 (44,0)

■ Arvonlisävero ............36,9 (35,7)

■ Työnantajamaksut ja
palkkojen ennakon- 

 pidätykset ................... 11,1 (10,5)

■ Yhteisövero  ................... 7,2 (5,6)

■ Muut ...............................0,2 (0,2)

Konsernin verojalanjälki kuvaa Tampereen 
Sähkölaitos -konsernin toiminnasta 
yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja 
veronluonteisia maksuja. Välittömien ja 
välillisten verojen lisäksi verojalanjäljessä 
on avattu henkilöstöön liittyvät veron-
luonteiset maksut ja työntekijöiden 
palkoista tehdyt ennakonpidätykset.
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52,5 %

0,2 %

6,2 %
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Osuus %

■ Kaukolämmön ja
-jäähdytyksen myynti.... 46,0

■ Sähkön myynti .............. 28,5

■	Sähkön siirto ...................15,2

■	Maakaasun siirto ..............1,4

■	Maakaasun myynti ..........1,1

■	Muu liikevaihto ................ 7,8

9,6 %

115,8 milj. e 
(96,1 milj. e) 



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

Vuosina 2010–2030 
hiilidioksidipäästöt 
vähenevät 95 prosenttia.

Päästövähenemä

Vuonna 2030 uusiutuvien 
energia lähteiden osuus  
on 90 prosenttia.
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Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021 ENERGIAKÄÄNNE 2010–2030

-57 %-43 %0 %  -95 %-82 %-57 %-43 %0 %  -95 %-82 %

8



Teimme energiakäänteen jo vuonna 2010, jolloin valitsimme 
uusiutuvat energialähteet tulevaisuuden tavaksi tuottaa 
energiaa. Nyt olemme puolivälissä matkalla kohti tavoite-
vuotta 2030. Silloin 90 prosenttia energiasta tuotetaan 
uusiutuvilla polttoaineilla, ja hiilidioksidipäästömme ovat 
95 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2010.

Ratkaisujamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat 
mm. Naistenlahti 3 -biovoimalaitos, Tarasten Aurinkopuisto,
tuulivoiman kehittäminen Suomen Hyötytuuli Oy:n osak-
kaana sekä tulevaisuudessa mahdollinen geotermisen läm-
mön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa. Rakennamme
uudet tuotteet ja palvelut ilmasto tavoitteet edellä. Esimerk-
kejä tästä ovat energiaa ja päästöjä säästävä Älykäs kau-

kolämpö -palvelu sekä sähköautoilua edistävä Lähisähkö 
lataus -palvelu. 

Hiilineutraalia Tamperetta tavoitteleva Tampereen 
kaupunki otti käyttöönsä ilmastobudjetin vuonna 2020. 
En simmäinen ilmastobudjetti sisälsi Tampereen hiili-
neut raaliustavoitetta mukailevan kaupunkitasoisen pääs-
töjen enimmäismäärän eli päästöbudjetin vuoteen 2030 
saak ka. Tampereen Sähkölaitoksen osuus on 36% hii li- 
 neutraalisuustavoitteesta. 

Kohti kaukolämmön hiilinegatiivista tulevaisuutta
 Lue sivulta 19.
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Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MEGATRENDIT

Tamperelainen kaukolämpö kiinnosti 
Glasgow’n ilmastokokouksessa 
Tampereen Sähkölaitos oli mukana Skotlannin Glasgow’ssa järjestetyssä ilmasto-
kokouksessa, jossa YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen allekirjoittaja maat 
tarkastelivat ilmastopolitiikkaansa. Tamperelaiset kaukol ämpöratkaisut ja -projektit 
kiinnostivat laajalti kansainvälistä osallistujajoukkoa. 

Lokakuussa pidettyyn kaksiviikkoiseen konferenssin osal-
listui paikan päällä arviolta noin 25 000 ihmistä. Yksi heistä 
oli Tampereen Sähkölaitoksen Energiamarkkinat-yksikössä 
työskentelevä johtaja Jukka Joronen. 

– Tampere on mukana monissa päästövähennyshank-
keissa. Tampereen kaupungin, Sähkölaitoksen ja Pirkan-
maan Jätehuollon omistama Ekokumppanit on tässä kes-
keinen toimija ja olen Ekokumppanien hallituksessa. Yksi 
hanke, jossa Ekokumppanit on mukana, on kansainvälinen 
Urb-En Pact -projekti. Sen tavoitteena on eurooppalaisten 
kaupunkien yhteistyönä luoda edellytyksiä, jotta kaupungit 
pystyvät vastaamaan Euroopan Unionin Fit for 55 -ilmas-
totavoitteisiin. Keskeisin tavoite on vähentää EU:n kasvi-

huonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä vuoden 1990 tasosta, Joronen kertoo. 

Joronen oli projektissa ainoa mukana ollut energiayh-
tiön edustaja, joten hän pääsi vastailemaan kysymyksiin 
laajasti. Erityisesti tamperelainen kaukolämpö kiinnosti 
kokousvieraita. 

– Monissa kaupungeissa on tahtoa käynnistää lämmi-
tykseen erilaisia tehostamistoimenpiteitä. Euroopassa 
energiayhtiöt ovat kuitenkin pääasiassa kansallisen tason 
toimijoita, kun meillä ne ovat kaupunkitason toimijoita. Aina-
kin Ranskassa, Romaniassa ja Puolassa kaupungeilla on 
iso haaste löytää vastinkumppaneita, keiden kanssa edes 
puhua energia-asioista.

Tampereen delegaatio YK:n ilmastokouksessa Glasgow’ssa: Sähkölaitoksen Jukka Joronen (vas.), Ekokumppaneiden Jari Saukko ja  
Silva Vuopponen, apulaispormestari Aleksi Jäntti sekä Ilari Rautanen Ekokumppaneista. 
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Vaikuttavat megatrendit Ratkaisumme

ILMASTONMUUTOS

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää 
uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä ja 
kehittämistä, energiankäytön tehostamista 
sekä uusien tuotantoteknologioiden  
kaupallistamista. 

Toteutamme energiakäännettä. Sen tavoitteena on, 
että vuonna 2030 hiilidioksidipäästömme ovat 95 %  
pienemmät kuin vuonna 2010 ja 90 % energian -
tuotannostamme on uusiutuvaa. 

 Lue lisää s. 8–9

ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN

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

Sadat taloudet ja taloyhtiöt Tampereen Sähköverkon 
alueella ovat siirtyneet sähkön kuluttajista myös sähkön 
tuottajiksi. Vuonna 2021 pientuottajien kokonaismäärä 
ylitti alueellamme 600 tuottajan rajapyykin. 

 Lue lisää s. 17

SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU

Sähkönkulutus kasvaa Tampereen seudun 
voimakkaan asuin- ja liike rakentamisen 
kasvun sekä muun muassa sähköautojen 
yleistymisen myötä. Esimerkiksi kysyntä-
jousto ja erilaiset akkuteknologiat mahdol-
listavat sähkön tarjoamisen palveluna.

Jatkoimme pitkäjänteisiä verkkoinvestointejamme, 
joiden keskeisin tavoite on toimitusvarma sähkönjakelu-
verkko. Suunnittelimme ja rakensimme myös sähkö-
verkkoja sekä valaistus- ja liikenteenhallintajärjestelmiä 
älykkäiden ympäristöjen ja kaupunkien tarpeisiin.  

 Lue lisää s. 32–34

VASTUULLISUUS

Lisääntynyt ilmastotietoisuus ja kansain-
väliset ympäristösopimukset korosta-
vat läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta  
kaikkien organisaatioiden toiminnassa. 

Teemme systemaattisesti johdettua työtä ympäristö-, 
laatu-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiemme 
mukaisesti. Konsernin johtamisjärjestelmää ja proses-
seja kehitetään jatkuvan oppimisen ja parantamisen 
periaatteella. Vuonna 2021 painotimme erityisesti 
henkilöstöjohtamiseen liittyvää kehitystyötä.

 Lue lisää s. 26–27

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN

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

Edistämme uhanalaisten lajien elinolosuhteiden säi ly   -
mistä elinkelpoisina. Vuonna 2021 osallistuimme Näätä-
suon kosteustasapainon ylläpitoon, jotta lehtovirmajuuren 
kasvuympäristön elinolosuhteet voidaan säilyttää. 
Jatkoimme myös lintupallojen asentamista keskijännite-
ilmajohtoihin lintujen turvallisuuden varmistamiseksi.

DIGITALISAATIO

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

Olemme tehneet merkittäviä ratkaisuja monipuolisten 
ja älykkäiden energiaverkkojen yhteiskäytöstä Tampe-
reella. Yhteisenä nimittäjänä ratkaisuissa on lämpö-
energian järkevä kiertotalous. 

 Lue lisää s. 26–27

GLOBALISAATIO

Energia-ala kansainvälistyy. Maailman-
talouden yleinen kehitys vaikuttaa 
energiatoimialaan muun muassa raha-
markkinoiden, poltto aineiden hinta-
kehityksen ja sähkön kysynnän kautta. 

Olemme aktiivinen toimija vapautuvilla ja moni-
puolistuvilla energiamarkkinoilla. Markkinoiden 
keskeisiä ajureita ovat päästöoikeudet ja siirto-
kapasiteetin riittävyys. 

 Lue lisää s. 12–13
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Sähkön hinta Nord Pool -sähköpörssissä

Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021 ENERGIAMARKKINAT

Eurooppalainen energiakriisi nosti sähkön 
hinnan ennätyksellisen korkealle

Energiamarkkinavuosi 2021 oli lähes kaikilla mittareilla poikkeuksellinen. 
Aiempi vuosi oli historiallisesti halvin sähkövuosi Pohjoismaissa ja heti 
perään vuodesta 2021 tuli avoimen markkina-ajan kallein koskaan. 

Pohjoismaissa sähkön vuosikeskihinnaksi muodostui  
62,31 €/MWh ja Suomessa 72,34 €/MWh. Pohjoismai-
den keskihinta nousi 570 prosenttia ja Suomen hinta 258 
prosenttia. 

Tavanomaisesti Pohjoismaiden tärkein hinta-ajuri on 
vesitase, mutta nyt hintaa ohjasi vahvasti myös Euroo-
pan laajuinen energiakriisi. Vesitase oli vuoden alussa 
merkittävästi ylijäämäinen, mutta kesään mennessä 
tilanne normalisoitui. Kesästä eteenpäin sademäärät 
jäivät tavanomaisesta ja vesitase laski 15–20 TWh nor-
maalin alapuolelle. Tilanne korjaantui hetkellisesti, mutta 
kylmä ja kallishintainen joulukuu kannusti vesivoimatuot-
tajia ajamaan allastasot jälleen alas. Vuoden keskilämpö-
tila oli lähes normaali. Talvikuukaudet olivat kylmiä ja kesä 
lämmin. Tuulisuus jäi tavanomaisesta, mutta heikompaa 
tuulta kompensoi kasvanut tuulivoimaloiden määrä. 

€/MWh 2019 2020 2021

Suomen aluehinta 44,04 28,02 72,34

Systeemihinta* 38,94 10,93 62,31

Vuosimuutos -6 % -36 % +258 %

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

Sähkön hinnannousu johtui polttoaineista ja päästöoikeuk-
sista. Maakaasun hintakehitys oli ajoittain lähes tähtitieteel-
listä. Kaasu kallistui alkuvuoden 20 €/MWh:n tasolta jopa 
yli 180 €/MWh:n tasolle vuoden lopun hurjimmassa hinta-
piikissä.

Markkina odotti Nord Stream 2 -kaasuputkiyhteyden val-
mistuvan vuoden aikana ja helpottavan tarjontatilannetta, 
mutta hankkeen lupaprosessi viivästyi. Venäjä täytti pitkä-
aikaisten sopimusten velvoitteet, mutta ei tuonut ylimää-
räisiä kaasueriä sähköisille markkinapaikoille. Gazprom ei 
myöskään täyttänyt hallussaan olevia Euroopan varastoja 
ja kesästä eteenpäin varastotilanne oli historiallisen heikko. 

Kohonnut riskitaso ja matalat varastot nostivat kaasun 
markkinahintoja. Eurooppa joutui turvautumaan yhä enem-
män LNG-toimituksiin, joista kilpailtiin hinnalla Aasian mark-
kina-alueen kanssa. Sähköntuotannon ajojärjestys kääntyi 
suosimaan kaasun sijaan rusko- ja kivihiiltä. Syksyllä alkoi 
tapahtua historiallisia polttoainevaihtoja kaasulta öljylle. 
Teollisuus leikkasi kysyntäänsä mahdollisuuksien rajoissa. 
Hintahuippu ajoittui jouluun, kun sää oli kylmää ja putki-
kaasun tuonnit Venäjältä pysyivät alhaalla. Ukrainan kriisistä 
sanailtiin painavammin äänensävyin ja markkina hinnoitteli 
uhkakuvia mahdollisista sotatoimista. 

Päästöoikeuksien hinnannousun vaikutukset 
jäivät maltillisiksi

Kaasumarkkinan ohella myös päästöoikeusmarkkina oli voi-
makkaassa vedossa ja hinnat nousivat tasaisesti läpi vuo-
den. Päästöoikeuksien valtava hinnannousu 30 €/t tasolta 
yli 80 €/t tasolle ohjaa päästökauppasektorin investointeja, 
mutta energiamarkkinan näkökulmasta päästöoikeuksien 
ohjausvaikutus jäi lopulta maakaasun hintaliikkeen jalkoihin.

Päästöoikeuksia vauhditti maakaasulauhteen tippumi-
nen sähköntuotannon marginaalista ja sen korvautumi-
nen huomattavasti suurempipäästöisellä rusko- ja kivihiili-
tuotannolla. Päästökaupan alaiset päästöt nousivat vuonna 
2021 arviolta 7–8 prosenttia edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Päästöoikeusmarkkina on perusluonteeltaan ennen 
kaikkea poliittinen ja tärkein ohjaus tuli EU:n niin sanotun 
Fit-for-55 -paketin myötä. Siinä ehdotettiin lukuisia toimia, 
joiden avulla on mahdollista saavuttaa 55 prosentin päästö-
vähenemä vuoteen 2030 mennessä ja nollapäästöt vuoteen 
2050 mennessä. 

Markkinahintojen odotetaan pysyvän 
kalliina

Vuonna 2022 sähkön ja kaasun markkinahintojen odotetaan 
laskevan, mutta pysyvän historialliseen vertailutasoon näh-
den kalliina.

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö otetaan tuotantoon 
ja yhteydet Pohjoismaista Eurooppaan ja Iso-Britannian 
alueelle paranevat. Yhdessä nämä laskevat Suomen sähkön 
hinta-alueen systeemihinnan tasolle ja jopa sen alapuolelle.
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Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021 ASIAKKAAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT

Kaukolämmön kasvu jatkui 
tasaisena
Kaukolämmön tuotantotavat ja käyttö kehittyivät tasaisesti nousevalla käyrällä, 
kun taas sähkön myynnissä koettiin poikkeuksellisesta heiluntaa.

Euroopan laajuisen energiakriisin vaikutukset tuntuivat 
konkreettisesti myös Sähkölaitoksen asiakkuuksissa ja asia-
kastyössä. Loppuvuoden rajun hintapiikin takia päädyimme 
niinkin poikeukselliseen toimenpiteeseen, että keskey-
timme uusien asiakkaiden hankkimisen. Tilanne kuitenkin 
normalisoitui muutamassa viikossa. 

Kaukolämmön uusien liittymien myynti kehittyi tasai-
sesti ja liittymien määrä kasvoi tuntuvasti edellisvuoden 
tapaan. Vanhojen liittymien irtaantumisia oli hieman kes-
kivertovuotta enemmän. Tämä johtui osaltaan koronatilan-
teesta: vuodelle 2020 suunniteltuja irtaantumisia oli siirretty 
vuodelle 2021. Sähkön kuluttajamyynnissä sopimusmäärät 

kehittyivät myönteisesti, kuten vuotta aiemminkin. Loppu-
vuoden hintaheilunta lisäsi kuluttajien mielenkiintoa tuottei-
tamme kohtaan. 

Sähkölaitoksen ja erityisesti kaukolämmön mielikuvan 
kohottaminen on yksi asiakastyömme isoja tavoitteita. Kes-
keisin elementti mielikuvan ja myös myynnin kehittämi-
sessä on Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen valmistuminen. 
Esimerkiksi rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat edellyttävät 
uusiutuvan energian käyttöä kohteissaan. Olemme jo aiem-
min tarjonneet Naistenlahti 2:ssa tuotettua uusiutuvaksi 
sertifioitua Lähilämpö puu -tuotetta rajatusti, mutta Naisten-
lahti 3:n myötä kapasiteettimme kasvaa uudelle tasolle. 

Tamperelaiset saivat toivomansa pinkit ratikat elo-lokakuuksi 
ja Sähkölaitos näkyi isosti Se huoleton -kampanjalla Tampereen 
katukuvassa. Kampanja toi esiin Sähkölaitoksen rooleja historian, 
ilmastonmuutoksen ja innovaatioiden kautta. Mukana oli myös suuren 
yleisön vähemmän tuntemia teemoja, kuten lähijäähdytys ja geolämpö. 
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Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021 LOREM IPSUM

Nokian datasalista tulee 
Sähkölaitoksen kaukolämmön tuottaja 
Tampereen Sähkölaitos ja Hatanpään Valtatie 30:n yrityskiinteistön omistaja Castellum sopi-
vat yhteistyöstä, joka vie kaksisuuntaisen energiayhteistyön uudelle tasolle. Kiinteistössä 
toimii monen muun toimijan ohella Nokian datasali. Sen sähkön ja viilennyksen tarve on 
suuri, mutta se myös tuottaa suuren määrän hukkalämpöä. Yhteistyön ansiosta hukkalämpö 
voidaan jakaa Sähkölaitoksen asiakkaille kaukolämpönä.

Uudenlaisessa yhteistyössä molemmat osapuolet tekevät investointeja. Castellum 
hankkii kiinteistöön energiankäyttöä tehostavia lämpöpumppuja, joilla datasalitoiminnoista  
syntyvä ylimääräinen lämpö jalostetaan kaukolämpöverkkoon soveltuvaksi, uusiutuvaksi 
energiaksi ja samalla tuotetaan jäähdytystä kiinteistön datasalin tarpeisiin.

Sähkölaitos puolestaan rakentaa kiinteistöltä runkoverkkoon kaukolämpöjohdon, jonka 
avulla energia siirretään kaikkien kaukolämpöasiakkaiden käytettäväksi. Yhteistyön alkuvai-
heessa verkkoon saadaan noin 42 GWh hukkalämpöä, joka laskennallisesti vastaa 2 500 
omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta. Lämpötehon arvioidaan kasvavan vuoteen 
2025 mennessä niin, että Sähkölaitoksen asiakkaille tuotetaan lämpöenergiaa noin 85 GWh.

Yhteistyö on osa Sähkölaitoksen, Castellumin ja myös Nokia-yhtiön ilmasto- ja kestävyys-
tavoitteiden täyttämistä.
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Sorsapuisto soi sateessakin 
Klassisen musiikin helmistä, tangon rytmeistä 
ja Kummeli-huumorista voi nauttia täysin sie-
mauksin, vaikka niitä joutuisikin kuuntelemaan 
sateenvarjon alla. Tämän todensi Tampere- talon 
nurmikot täyttänyt tuhatpäinen yleisö, joka oli 
saapunut elokuun alussa Tampere-talon, Tam-
pere Filharmonian ja Tampereen Sähkölaitoksen 
perinteiseen Puistokonserttiin Sorsapuistossa. 
Tampere Filharmonian kapellimestarina loisti yli-
kapellimestari Santtu-Matias Rouvali ja solistina 
laulaja- näyttelijä Maria Ylipää. Hieman epäklas-
sisempaa meininkiä edustivat Kummeli- miehet, 
jotka juhlistivat Kari ja Karvattomat -kokoon-
panollaan 30-vuotis-tv-debyyttiään. 

Sähkis-asiointi- 
palvelu helpottaa 
energianseurantaa
Tampereen Sähkölaitoksen vanha verkkopalvelu 
korvattiin marraskuussa uudella Sähkis-asiointipal-
velulla. Sen kehittämisessä oli mukana Sähkölaitok-
sen ja Sähköverkon asiakkaista koottu pilottiryhmä.

Tampereen Sähkölaitos Oy:llä ja Tampereen 
Sähkö verkko Oy:llä on asiakkailleen omat Sähkis- 
palvelunsa. Syynä palveluiden eriyttämiselle on 
muun muassa se, ettei sähköverkkoyhtiö saa 
suosia yksittäistä sähkönmyyjää, edes samasta 
konsernista. 

Sähkölaitoksen Sähkiksestä asiakas näkee kau-
kolämmön, sähkön, sähköntuotannon, kaasun 
ja kaukojäähdytyksen kulutustiedot sekä laskut. 
Lisäksi palvelun kautta asiakas saa sähköpostiinsa 
ilmoitukset mahdollisista kaukolämmön ja -jäähdy-
tyksen keskeytyksistä ja voi halutessaan tilata kuu-
kausittaiset kulutusraportit suoraan sähköpostiin. 

Sähköverkon Sähkiksestä sen sijaan löytyy tie-
dot sähkön siirron osalta, kuten kulutustiedot, kuu-
kausiraportit ja menneet sähkökatkot. Asiakas voi 
halutessaan käyttää kumpaakin palvelua, jos hän 
on sekä Sähkölaitoksen että Sähköverkon asiakas.

Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021   ASIAKKAAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT
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Sähköntuottajan rooli 
innostaa Tampereella
Sadat taloudet ja taloyhtiöt ovat siirtyneet sähkön kuluttajista myös sähkön-
tuottajiksi. Rekisteröityjen pientuottajien määrä on kasvanut Tampereen 
Sähkö verkon jakelualueella tasaisesti, yli 60 prosenttia vuosittain. Vuonna 
2021 pientuottajien kokonaismäärä ylitti alueellamme 600 rajapyykin. 

Pientuottajien määrän kasvu Tampereen alueella noudattelee hyvin valta-
kunnallista kehitystä, joskin suurimmat verkkoyhtiöt laskevat tuottajiensa 
määrän jo tuhansissa. Kasvun taustalla on useita tekijöitä. Keskeisimpiä 
vaikuttajia ovat laitteistojen halpeneminen ja hankkimisen helppous Avai-
met käteen -ratkaisujen ansiosta. Sähköntuottamisen kannattavuuskin on 
parantunut oleellisesti. Samaan aikaan kun laitteistojen hinnat ovat puolittu-
neet, niiden teho on lähes kaksinkertaistunut. Myös investoinnin laskenta-
tapa on monilla vaihtunut: takaisinmaksuajan sijaan lasketaan korkoa sijoi-
tetulle pääomalle. 

Taloudellisten tekijöiden ohella sähkön pientuottajia motivoi voimakkaasti 
sen ympäristöystävällisyys sekä suomalaisille perinteinen energian omatoi-
minen tuottaminen. Aikoinaan pientalojen pihoilla seisseet halko pinot ovat 
vaihtuneet ympäristöystävällisemmän energian omatuotantoon.

Tampereen Sähköverkolla on 1.9.2021 alkaen ollut käytössä pientuotan-
non tuntinetotus. Se kuitenkin edellyttää, että asiakkaalla on ostaja mahdol-
liselle ylituotolle.
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Kauppakeskus Kale on erinomainen esimerkki nykyajan energiankäytön mahdolli-
suuksista sekä monipuolisten ja älykkäiden energiaverkkojen yhteiskäytöstä  
Tampereella, Sähkölaitoksen myyntipäällikkö Samu Lepistö kuvailee.

Kauppakeskus Kalessa toteutetaan  
järkevää energian kiertotaloutta

18

Tampereen Kalevaan kesällä valmistuneeseen Kale-kauppa-
keskukseen on toteutettu kiinteistökohtainen jäähdytys- ja 
lämpötekninen ratkaisu, joka hyödyntää edistyksellisesti 
Sähkölaitoksen kattavien verkostojen ominaisuuksia.

Uudessa CHC-järjestelmässä (Combined Heating and 
Cooling) lämpöpumpulla viilennetty vesi kiertää kauppa-
keskuksen putkistossa. Kiinteistön viilennyksessä läm-
menneen veden lämpöenergia siirretään tämän jälkeen 
Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon. Näin se hyödyttää 
ekologisesti muita kaukolämpöasiakkaita sen sijaan, että 
lämpö päästettäisiin perinteiseen tapaan katolla olevien 
lauhduttimien kautta ulkoilmaan – Kalessa toteutetaan jär-
kevästi energian kiertotaloutta. 

Koska Kalessa ei tarvita lauhduttimia jäähdyttämiseen, 
kattopinta-ala on hyödynnetty aurinkopaneeleille. Jäähdytys-
järjestelmä saa näistä tarvittavan sähkönsä. Kauppakeskus 
on siis myös kaukolämmön tuotantolaitos.

Kauppakeskus Kalen CHC-ratkaisussa asiakas ostaa jääh-
dytyksen palveluna. Sähkölaitos investoi Avaimet käteen 
-periaatteella lämpöpumpun, muun tuotantolaitteiston ja 
liittymän sekä ylläpitää ja valvoo järjestelmää. Asiakas mak-
saa kokonaisuudesta palvelumaksun. Kiinteistön rakennut-
taja on Suomen johtaviin instituutiosijoittajiin lukeutuva eQ 
Varainhoito Oy, jolle ympäristövastuullisuus on kiinteistö-
sijoitusten keskeinen ulottuvuus. CHC-tekniikan on toimit-
tanut kotimainen Oilon Oy.



Kohti kaukolämmön hiilinegatiivista tulevaisuutta
Sähkölaitos julkaisi syksyllä asiantuntijaselvityksen, jossa 
tarkastellaan kaupungin lämmittämismahdollisuuksia koko-
naan ilman polttamista. Polttoon perustumattoman ja hiili-
negatiivisen suunnitelman toteutumisen tavoitevuodeksi on 
asetettu vuosi 2040. Selvityksessä peilataan siis hieman yli 
20 vuoden perspektiivillä näköpiirissä olevia eri skenaarioita 
ja teknologioita. Pääskenaarioita on kaksi:
- Hiilidioksidin talteenotto. Energiantuotannon ei tarvitse

olla tällöin täysin polttoon perustumatonta; jos on polttoa,
on myös hiilidioksidin talteenottoa.

- Energiaa ei tuoteta polttamalla. Sallitaan kuitenkin esimer-
kiksi jätteenpoltto tai pienydinvoima.

Kolme tärkeintä tulevaisuuden tamperelaista polttovapaata 
vaihtoehtoa ovat:
1. Sähkökattilat yhdistettynä lämpövarastoo n ja keskitettyyn

sähkön käytön tuntioptimointiin niille tunneille, kun tuuli-
voimaa on paljon.

2. Teollisen luokan lämpöpumput sinne, missä lämmönläh-
teitä on saatavilla myös talvipakkasilla, esimerkiksi data-
saleihin, geokaivoihin ja voimalaitoksiin.

3. Hukkalämmöt ilmastoystävällisistä ja jopa hiilidioksidi-
negatiivisista valmistusprosesseista, kuten biohiilen ja
synteettisen polttoaineen valmistamisesta.

´  Tutustu asiantuntijaselvitykseen: bit.ly/3sNOxIw

Kaaviossa on esitetty yhteen-
veto polttoon perustumat-
tomien ja hiilinegatiivisten 
kaukolämpöteknologioiden 
potentiaalista, kustannus-
tehokkuudesta ja saatavuu-
desta. Mitä himmeämpi pallo 
on, sitä huonompi sen saata-
vuus on. Kiinnostavia tekno-
logioita ovat pallot oikeassa 
yläkulmassa. Kuvaajaan on 
merkitty katkoviivalla raja, 
jonka alapuolella olevat tek-
nologiat eivät ole riittävän 
kiinnostavia tarkasteltavaksi. 
Yksikään teknologia ei saa 
kustannustehokkuudeltaan 
arvosanaksi 4, mistä johtuen 
Sähkölaitos ei ole niihin vielä 
investoinut.

Kustannus: 
4 = mahdollistaa kaukolämmön hinnan laskemisen, 
3 = mahdollistaa kaukolämmön hinnan pitämisen ennallaan, 
2 = pakottaa nostamaan kaukolämmön hintaa, 
1 = merkittävästi kalliimpi kuin asiakkaiden vaihtoehtoiset lämmitysmuodot

Päästövähennyspotentiaali: 
4 = voisi yksinään ratkaista hiilineutraalin lämmityksen ongelman 
3 = suuri
2 = kohtalainen 
1 = pieni
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Tampereen Sähkölaitoksen tuotannon polttoaineet yhteensä 
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Ympäristötyön avainluvut 2021

Osuus %
■ Puu, hake ja pelletti  ................................... 26
■ Hukkalämpö .................................................. 8 
■	Jäte (uusiutuva)* ........................................... 7
■ Tuuli ............................................................... 2
■ Vesi ................................................................. 2

■ Maakaasu  ................................................... 23
■  Turve ............................................................ 18
■ Jäte (fossiilinen)* .......................................... 7
■	Kevyt polttoöljy ............................................. 7

Hiilidioksidin kokonaispäästöt Tampereen Sähkölaitoksella ja Tammervoimassa
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Osuus %
■ Puu, hake ja pelletti  ........................  29,1
■ Hukkalämpö  ......................................11,5 
■	Jäte (uusiutuva)*  ................................. 7,7

■ Maakaasu  ..........................................19,3
■  Turve  ..................................................16,4
■	Jäte (fossiilinen)*  ................................ 7,7
■	Öljy  .......................................................8,3

Osuus %
■ Puu  ......................................................................  13,6 
■ Tuulivoima ........................................................... 11,8
■ Vesi  ....................................................................... 10,9
■	Jäte (uusiutuva)* ...................................................  3,9

■ Maakaasu ............................................................  34,5
■  Turve  ...................................................................  21,4
■ Jäte (fossiilinen)* ................................................... 3,9

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CO2, t

502 415

■ Tampereen Sähkölaitos
■ Tammervoima (mukana  

luvuissa toimintansa  
käynnistymisestä alkaen)

Kaukolämmön alkuperä

* Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi, 
puolet fossiiliseksi.

3 338 GWh

8 %

26 %

13,6 %

34,5 %

21,4 %

3,9 %

11,8 %

10,9 %

3,9 %

2 %
2 %

7 %
23 %

18 %

7 %
7 %

Sähköntuotannon alkuperä

* Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi, 
puolet fossiiliseksi.

* Jätteestä puolet lasketaan uusiutuvaksi, puolet fossiiliseksi.

2 379 GWh 605 GWh

Polttoaineen kotimaisuusaste 70,9 %

605 GWh
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Tarastenjärvellä alkoi geolämmön poraaminen 
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen vieressä alettiin kesällä tutkia, 
saadaanko geolämmöstä uusi tapa tuottaa kaukolämpöä Tampereella.

Tampereen Sähkölaitoksella on jo vuosia puhuttu ja uskottu, 
että joskus paikallista kaukolämpöä saadaan myös syvältä 
maan alta. Kesällä tuo aika alkoi lähestyä konkreettisesti. 
Tammervoiman laitoksen vieressä Tarastenjärvellä aloitet-
tiin kansainvälistäkin mielenkiintoa herättävä poraushanke, 
jossa tutkitaan geolämmön poraamista suomalaisesta maa-
perästä. Hankkeessa on mukana Tampereen Sähkölaitoksen 
lisäksi 14 energiayhtiötä Suomen eri kaupungeista. Poraus-
teknologia tulee Etelä-Koreasta HanJin D&B -yhtiöltä, jolla on 
vahva kokemus niin öljyn- kuin geolämmönkin porauksista. 
Hankkeen operaattorina toimii suomalainen Thermo Rock Oy.

Hankesuunnitelman mukaan ensimmäisessä vaiheessa 
porataan reikä noin kolmen kilometrin syvyyteen. Tämä on 

se syvyys, josta tutkimusmielessä saadaan jo paljon tietoa 
siitä, miten tekniikka toimii, mitä maaperästä on tulossa 
ja kannattaako hanketta jatkaa. Vaaditaan myös uusia pää-
töksiä ennen jatkoporauksia. Vuoden loppuun mennessä 
porauksissa edettiin 2,1 kilometrin syvyyteen. Laskelmien 
mukaan noin seitsemän kilometrin syvyydessä on riittävän 
lämmintä, jotta geolämmöstä saadaan merkittävä uusi kau-
kolämmön lähde. 

Energialähteenä geolämmöllä on merkittäviä etuja. Se 
on päästötöntä ja uusiutuvaa, säädettävää ja vuodenajoista 
riippumatonta. Se ei myöskään aiheuta kuljetuskustan-
nuksia ja sille on valmis asiakaskunta laajan ja laajentuvan 
kaukolämpö verkon alueella. 
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Kuvassa taustalla olevan Tammervoiman 
ansiosta kaukolämpöputket ovat 

lähellä ja peruskuormalaitoksena 
Tammervoima on loistava tuki uudelle 

mahdolliselle lämmönlähteelle.
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FINLAYSONINKATU 5
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Kaupunkikuva 1 009 101NSL3 Voimalaitos 02.07.2020IPf

Vuoden 2022 lopulla valmistuva Naistenlahti 3 -biovoimalaitos tuottaa 
sähkön lisäksi vuosittain noin puolet koko kaupungin kaukolämmöstä. 

Naistenlahti 2 sammuu, Naistenlahti 3 syttyy
Naistenlahden voimalaitoksen kiinteän polttoaineen yksi-
kössä eli Naistenlahti 2:ssa syttyivät tulet syyskuussa vii-
meistä kertaa. Vuonna 1977 valmistunut ja vuonna 1998 
modernisoitu, puuta, turvetta, kaasua ja öjyä polttanut lai-
tos on tullut käyttöikänsä päähän. Naistenlahti 2:n energian-
tuotanto päättyy lopullisesti maaliskuussa 2022, jolloin Nais-
tenlahti 3 -biolaitosprojekti kiihtyy kohti koekäyttöä. Uuden 
kattilan ensitulet kiinteällä polttoaineella ovat syksyllä 2022 
ja kaupalliseen käyttöön laitos otetaan talvella. 

Naistenlahti 3:n rakennustyöt jatkuivat vuonna 2021 
suunnitellusti eri puolilla voimalaitostonttia; muun muassa 
kiinteän polttoaineen vastaanotossa tehtiin isoja muutos-
töitä, tontille rakennettiin uusi kierrätyspolttoainesiilo sekä 

pystytettiin kattilalaitos. Uuden kattilan painekoe toteutet-
tiin loppuvuodesta.

Naistenlahti 3:n pääpolttoaineina ovat uusiutuvat metsä-
peräiset biomassat, kuten metsähake ja metsäteollisuuden 
sivutuotteet. Naistenlahdessa poltetaan myös kierrätys-
puuta ja teollisuuden pakkausmateriaaleja. Turve jää vara-
polttoaineeksi. Noin 195 miljoonaa euroa kustantava biolai-
tos vähentää Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöjä noin 55 
prosenttia. Tämä on noin 20 prosenttia koko Tampereen 
hiilidioksidipäästöistä. 
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Löytyykö Naistenlahden 
voimalan yksi apupolttoaine 
Näsijärven pohjasta?

Näsijärven pohjassa, Hiedanrannan edustalla on 1,5 mil-
joonaa kuutiota selluteollisuuden peruja olevaa puukui-
tua. Se on läpimärkää, lyhytkuituista jätettä. Massaa on 
paikoin jopa kymmenen metriä paksuna patjana. Mätä-
nevä puuperäinen nollakuitu estää järven virkistyskäy-
tön alueella ja osin uuden Hiedanrannan kaupungin-
osan rakentamista. 

Sähkölaitos aloitti selvitystyön nollakuidun nostami-
sesta, kuivaamisesta ja polttamisesta sekä kustannuk-
sista yhteistyössä Hiedanrannassa toimivan Digi Toilet 
Systems -yhtiön kanssa. Alustavien arvioiden mukaan 
nollakuitua voisi olla 5–10 prosenttia puuperäisten 
poltto aineiden joukossa. 

Energiamentori auttaa pienentämään kiinteistöjen hiilijalanjälkeä

Sähkölaitos toi markkinoille Energiamentori-palvelun. Sen avulla julkiset ja yksi-
tyiset toimijat pystyvät muun muassa pienentämään kiinteistöjen energiakus-
tannuksia ja ilmastokuormaa. Energiamentori sisältää ohjelmiston kiinteistö-
jen energianhallintaan ja energiajohtamiseen sähkön, lämmön ja jäähdytyksen 
osalta. Palveluun on mahdollisuus yhdistää neuvontaa ja energiakonsultointia. 
Sähkölaitoksen kumppani Energiamentori-palvelussa on Enerkey-yhtiö.

Tampereen kaupunki alkoi hallita noin 300 kiinteistönsä energiankulutusta ja 
olosuhteita uuden Energiamentorin avulla. Kiinteistöt ovat Tampereen kaupun-
gin suurin energiankuluttaja. Palvelu tuo kaupungin Tilapalveluille ennustetta-
vuutta kustannuksiin sekä helpottaa budjetointia ja energiakulujen raportointia. 

700 neliötä tamperelaisen sähkön historiaa 
Sähkölaitoksen Lämpötalon pohjoispään muuriin valmistui 
kesällä Tampereen suurin muraali eli seinämaalaus. Noin 
700 neliön maalaus kuvaa tamperelaisen sähkön historiaa 
ensimmäisen lampun syttymisestä vuonna 1888 nykypäi-
viin saakka. Teoksen toteuttivat tamperelaiset kuvataiteili-

jat Hermann Sebastian Schultz, OCTO ja Tomi Lastunen. 
Taideprojektia koordinoi lastenkulttuuriyhdistys Sirkusrak-
kauspumpum, jonka kanssa Tampereen Sähköverkko on jo 
useita vuosia tehnyt yhteistyötä. Julkisessa tilassa sijait-
seva ympäristöteos on Ratinassa osoitteessa Voimakatu 17.
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Lämmöntuotannon huipputehon 
tarve tarkoittaa vuoden suurinta 
yhden tunnin tehontarvetta. Vuonna 
2021 se oli 15.1.2021 klo 8.00.

Lämmitystarveluku kuvaa raken-
nusten lämmitysenergian tarvetta. 
Luvun avulla toteutuneet lämmitys-
energian kulutukset saadaan  
vertailukelpoisiksi keskenään.
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Rohkeat vuosihuolto-  
päätökset kannattivat

Päätökset normaaleista vuosihuolloista myös 
pandemia-aikana osoittautuivat oikeiksi. 

Uusi huippu- ja varalämpökeskus 
rakentui Pirkkalan Ollikassa 
alkusyksyllä 2021. 

Teimme Sähkölaitoksen energiantuotannossa ja jakelun kunnossapidossa pandemian 
alussa isoja työjärjestelyitä. Päätimme toteuttaa kunnossapitoa suunnitelmallisesti, 
emmekä lähteneet esimerkiksi siirtämään isoja vuosihuoltoja. Tämä oli oikea päätös, 
sillä vuosihuoltojen aikana tuli vastaan alkavia vaurioita, jotka olisivat voineet aiheut-
taa tulevaisuudessa isoja haasteita hyvän käytettävyyden ylläpidolle. Vuosihuolloissa 
huolehdimme koronasuojautumisesta erityisen tarkasti, joten terveysturvallisuutta-
kaan emme vaarantaneet. 

Onnistuimme myös projektitoiminnoissamme. Rakensimme kaukolämpöverkkoa ja 
uusia liittymiä ison määrän ja toteutimme laajalti suunnitelmallista perusparannusta. 
Myös laitospuolella toteutimme isoja investointeja, esimerkkeinä Pirkkalan Ollikan 
uusi huippu- ja varalämpökeskus sekä Nekalan lämpölaitoksen polttimien uusinta. 

Kohti uutta toimintamalia

Aloitimme loppuvuodesta koko tuotanto- ja jakelutoimintoja koskevan Toimintamalli 
2023 -kehitystyön. Sen tavoitteena on määrittää Tampereen Sähkölaitoksen Energia- 
yksikölle uusi operatiivinen toimintamalli prosesseineen ja käytäntöineen. Nämä luovat 
tukevan pohjan merkittävien tuotantolaitosmuutosten jälkeiselle esihenkilötoiminnalle, 
tiedolla johtamiselle sekä systemaattiselle liiketoiminnan kannattavuuden, tuottavuu-
den ja kustannustehokkuuden parantamiselle. Digitalisaatio ja sen rohkea hyödyntä-
minen ovat isossa roolissa kehitystyössä. Työhyvinvointi nousee myös vahvasti esille 
ja sen kehittäminen on mukana koko kehitystyön ajatuksessa.
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Kiwa Inspecta arvioi lokakuussa 
Veran liikennevalotiimin 
toimintaa Nekalantiellä.

Vahvasti kehittyvä  
teini-ikäinen

Sähkölaitoksen johtamisjärjestelmä saavutti jo 
15 vuoden iän. Kehitys jatkuu vahvana. 

Sähkölaitos sai jo vuonna 2006 nykyisen 
sertifioidun johtamisjärjestelmänsä. Se 
todentaa yhtiön hoitavan ympäristö-, laatu- 
ja työturvallisuusasiansa vastuullisesti. Jär-
jestelmään kuuluvat ISO 14001 ympäristö-, 
ISO 9001 laatu- ja ISO 45001 työterveys- 
ja työturvallisuusjärjestelmät. Järjestelmän 
auditoinneilla varmistetaan, että rima pide-
tään riittävän korkealla, toiminta on sovitun 
mukaista ja etenkin, että toimintaa paran-
netaan jatkuvasti ja systemaattisesti.

Sähkölaitoksen johtamisjärjestelmää 
auditoidaan sekä sisäisesti että ulkoisesti 
joka vuosi. Kaikki toiminnot käydään läpi 
kolmen vuoden syklissä. Vuonna 2021 
auditoitiin kaikkien osakeyhtiöiden ja kon-
sernin johtaminen. Tampereen Sähköver-
kon prosesseista arvioitiin Sähköverkkoon 
liittymisen ja Sähköverkkopalvelujen pro-
sessia. Tampereen Verassa paneuduttiin 
Sähkö verkon rakentaminen-, Johtokartoi-
tus ja karttapalvelu- sekä Liikennevalojen 
kunnossapito -prosesseihin. Tampereen 
Sähkölaitos -yhtiössä arvioitiin Hallitus-
työskentely- sekä Ostolaskulta maksuun 
-prosessit.

Kaikkien yhtiöiden toiminta sai hyvät
arviot. Erityistä kiitosta saivat muun muassa
yhtiöiden selkeät strategiat ja niihin pohjau-
tuvat tavoitteet, toimivat ohjaustaulut ja joh-
tamisfoorumit johdon tukena, selkeät pro-
sessikuvaukset sekä tiivis yhteistyö ja sen
kehittäminen eri palveluntuottajien kanssa.
Kehuja keräsivät niin esihenkilöt kuin työn-
tekijätkin. Korjattavaa löytyi työturvallisuu-
den osalta parin lievän poikkeaman verran.
Nämä kohdistuivat ulkopuolisten urakoitsi-
joiden työtapaturmien kirjaamiseen osana
konsernin työturvallisuusraportointia.
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Isosti mukana 
muutoksessa!

Timo (vas.), Amadeus, Teemu, Hanni ja Pauli 
Asiakkuudet-yksikön tyky-päivää viettämässä.
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Sähkölaitos uudisti henkilöstöstrategiaansa, kirkasti yrityskulttuurinsa tavoitetilaa 
ja aloitti yrityksen organisoitumisen aiempaa liiketoimintalähtöisemmin. Yhteistä 
isoille tavoitteille ja teoille on, että henkilöstö on isosti mukana jo niiden 
suunnitteluvaiheessa. 

Osana uutta henkilöstöstrategiaa uudistimme ja yhtenäis-
timme palkitsemisen käytäntöjä. Tämän pohjaksi teimme 
syksyllä 2021 tasa-arvokyselyn ja palkkakartoituksen koko 
henkilöstölle. Näiden johtopäätöksinä voidaan todeta, että 
henkilöstö kokee Sähkölaitoksen tasa-arvoisena ja syrjimät-
tömänä työpaikkana. Päivitimme tasa-arvosuunnitelman ja 
jatkamme sen mukaisesti kehittämistä yhdessä. Sen lisäksi 
olemme pyrkineet lisäämään avoimuutta kehittämistyössä. 
Olemme osallistaneet henkilöstöä aiemmin jo valmistelu-
vaiheisiin.

Aloitimme loppuvuodesta myös yrityksen uudelleen orga-
nisoitumisen ja roolittamisen entistä liiketoimintalähtöisem-
min. Tätäkin työtä on viety eteenpäin siten, että kehityside-
oista keskustellaan asianomaisen henkilöstön kanssa ennen 
lopullisia päätöksiä ja kehitämme toimintamallia yhdessä. 
Esihenkilötyön kehittämisessä keskityimme uusimaan suori-
tuksen johtamisen prosessimme ja valmensimme esihenki-
löitämme tavoiteasetantaan ja palautteen antamiseen, millä 
myös halutaan lisätä avoimuuden kulttuuria. 

Kirkastimme lämpöliiketoimintamme strategiaa ja vahvis-
timme näkemystämme siihen liittyvistä kriittisistä osaami-
sistamme. Muun muassa Energia-yksikössämme alkoi lop-
puvuodesta kehityshanke, jossa pureudumme tarkemmin 
kriittisiin osaamisiimme ja niiden kehittämiseen tulevaisuu-
dessa. Myös koko myyntirajapintaa on tarkasteltu uusin sil-
min ja olemme vahvistaneet osaamistamme entisestään 
uusilla lisärekrytoinneilla ja toimintamalleilla.
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Unelmien Sähkölaitos

Aloitimme henkilöstön kanssa yhteisen Unelmien Sähkö-
laitos -projektin eli työn uuden normaalin Sähkölaitoksella. 
Syksyllä 2021 meillä oli useita työpajoja ja kyselyitä, joiden 
pohjalta rakennamme yhdessä uutta Sähkölaitoksen työ-
kulttuuria ja hybridiä tulevaan. Etätyö on tullut jäädäkseen ja 
projekti jatkuu vuonna 2022. Tarkoituksena on myös muut-
taa työtiloja vastaamaan uusia tarpeita ja tukemaan uuden-
laista työkulttuuria. 

Kaisa Jarmas (vas.) ja Karoliina Laine ovat työystäviä. Vuosia sitten 
työporukan vapaa-ajan matkalla ystävystyneet naiset kannattavat 
yhteisöllisyyttä. Kaisa työskentelee Tampereen Sähkölaitoksella ja 
Karoliina Tampereen Sähköverkolla.

Työhyvinvointia  
pandemian keskellä

Pandemia ja etätyö ovat haastaneet kaikkia vuorovai-
kutuksen ja yhteydenpidon näkökulmista. Työhyvin-
vointi ja yhteisöllisyyden kokemus ovat asioita, joihin 
Sähkölaitoksella halutaan panostaa.  

Näitä asioita tukemaan päivitimme vuonna 2021 
työhyvinvoinnin kokonaissuunnitelmamme, jonka 
avulla johdamme työhyvinvointia konsernissa.

Seuraamme neljä kertaa vuodessa esihenkilötyön 
fiilismittarikyselyn avulla, mitä meidän tiimeillemme 
kuuluu ja miten ihmiset voivat.

 Olemme koronapandemian aikana tehneet hyvin 
tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja työ-
suojeluryhmämme ovat kokoontuneet aktiivisesti ja 
pohtineet erilaisia tukitoimenpiteitä.

Työterveyshuoltomme on tehnyt muun muassa 
systemaattisia esihenkilösoittoja toimenpiteineen, 
joilla olemme varmistaneet esihenkilön ja tiimin jak-
samista poikkeusoloissa. Vuoden 2021 alkupuolella 
perustimme myös työhyvinvointilähettiläiden ryh-
män, jonka 13 tyhy-lähettilästä eri yksiköistä ovat 
olleet tukemassa henkilöstöä: monenlaisia aktivi-
teetteja on järjestetty tukemaan yhteisöllisyyttä ja 
tsemppaamista, kun emme ole päässeet tapaamaan 
toisiamme fyysisesti.

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
 2019 2020 2021 

% vuosityöajasta

Sairauspoissaolot

3,5 

2,8

4,2 

Henkilöstön ikäjakauma (keski-ikä 45,4 vuotta)

70

60

50

40

30

20

10

0
 alle 25 v. 25–29 v. 30–34 v. 35–39 v. 40–44 v. 45–49 v. 50–54 v. 55–59 v. yli 59 v. 

henkilöä

7

28

44

59 61

32

54 55

46

päivää

830

476

968

1 500

1 200

900

600

300

0

Koulutuspäivät

 2019 2020 2021 

Poikkeusvuosi näkyy myös koulutusmäärissä, jotka 
laskivat. Järjestimme kuitenkin konsernin henkilös-
tölle muun muassa työturvallisuus- ja tulityökorttikou-
lutuksia sekä sähkötyöturvallisuuskorttikoulutusta. 
Lisäksi järjestimme hankintoihin liittyvää koulutusta.
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Turvallisuushavaintojen määrä nousi tuntuvasti
Vuoden 2021 turvallisuushavaintojen tavoitemäärä koko kon-
sernissa oli 650 kappaletta. Tämä kuitenkin ylittyi tuntuvasti, 
1 881 kappaleeseen. Eniten havaintoja tuli Naistenlahti 3  
-voimalaitoshankkeesta. Uusi työturvallisuusjärjestelmä on
tehnyt havainnon teosta helppoa ja havaintojen tärkeydestä
muistutettiin useassa eri yhteydessä.

Esihenkilöt saivat joka kuukausi työsuojelun kuukausikir-
jeen, joka sisälsi kuukausittain vaihtuvan teeman mukaista 
turvallisuustietoutta. Toteutimme uuden, visuaalisen ja help-
pokäyttöisen työturvallisuusjärjestelmän koulutuksen, ja jär-
jestelmä otettiin hyvin käyttöön. Jatkoimme turvallisuus-
kävelyitä koronan sallimissa rajoissa ja kehitimme edelleen 
raportointia. 
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”Oma asenne ratkaisee”, 
turvalliset toimijat tuumaavat

Palkitsimme huhtikuussa kansainvälisenä 
työturvallisuuspäivänä konsernin kolme turvallista 
toimijaa: Tampereen Sähköverkon Juha-Pekka 
Mäkisen, Tampereen Veran Tommi Salmbergin ja 
Tampereen Sähkölaitoksen Juho Viitalan. Heidän kaikkien 
mielestä oma asenne ratkaisee, teemmekö turvallisesti töitä ja 
lähdemmekö työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Oikean asenteen lisäksi palkitut korostivat konkreettisia, 
helppoja arjen tekoja. Juha-Pekka muistutti, että kaikki 
voivat arvioida, miltä työmaa näyttää ja mitä mahdollisia 
vaaranpaikkoja näkyy. Tommin mielestä kuulosuojaimet ja 
silmäsuojat kannattaa pitää kiinni kypärässä, jolloin niitä voi 
käyttää pienissäkin työvaiheissa. Juho alleviivasi huolenpitoa 
omasta, mutta myös työkaverin turvallisuudesta. 

Juha-Pekka Mäkinen

Tommi Salmberg

Juho Viita
la



Tsemppiä!

Parasta poikkeusoloissa 
on työrauha ja turhien  
siirtymien väheneminen 
Kun korona-aikaa oli Suomessa kulunut vuosi, Sähkölaitoksella 
järjestettiin henkilöstölle tsemppiviikko. Sen aikana julkistetusta 
kyselystä selvisi, että olemme sopeutuneet hyvin muuttuneisiin 
toimintatapoihin. Parasta poikkeusoloissa on henkilöstön mielestä 
ollut työrauha sekä turhien siirtymien väheneminen.

Tomi Tiainen kaipaa asiakkaiden 
kohtaamisia kasvotusten 
Yritysmyynnissä työskentelevä myyntipäällikkö Tomi Tiainen 
on tottunut työskentelemään itsenäisesti ja etätyö kotona 
Hallilassa sopii hänelle hyvin. Avokonttorin hälinää ei ole 
ikävä, mutta asiakastapaamisia kyllä.

– Varsinkin isommat asiakkaat pitäisi ehdottomasti
tavata kasvotusten. On hyvä keskustella ajoittain markkina-
tilanteesta puolin ja toisin, Tomi kertoi maaliskuussa 2021. 

Korona-aikana myyntityö tapahtuu puhelimitse,  
sähköposti ja Teams-keskustelut tukevat sitä tarvittaessa. 

– Sähkölaitokselta on siinä mielessä hyvä soittaa, että suurin
osa haluaa pitää tamperelaisten puolta, eikä tykkää yhtään, jos 
kaiken maailman muut kokeilijat heitä häiritsevät. 

Tomin työn tauotuksesta huolehtivat Onni-kissa ja Make-terrieri.
– Olin ennen vanhaan hirveä juomaan kahvia, varmaan toistakymmentä

kuppia päivässä. Nyt on päiviä, etten ole keittänyt kahvia kuin aamulla. 
Ruokailun aloituskin venyy monesti ja olen itse asiassa laihtunut. 

Tomi toivoo, että korona on laittanut ihmisten arvoja tär keys järjestykseen. 
– Tässä puhutaan tappavasta viruksesta, niin meidän on pidettävä

toisistamme huolta, eikä olla niin itsekkäitä. Samassa veneessä tässä ollaan. 
Töissäkin kollegoiden arvostus on noussut. Tulee ikään kuin arvokkaampaa 
siitä, että joskus tapaa heitä ja saa keskustella. Minusta korona on tuonut 
lisää inhimillisyyttä tapaamisiin, kun ne ovat nyt niin harvinaisia.
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Korona-aikana Tomi Tiainen on 
ulkoillut paljon lastensa Olivian 

(vas.) ja Matildan kanssa.



Marianne Koskela ja koirapojat 
Uuno (vas.), Jaajo ja Elmo.

Takapihan maisemat 
rauhoittavat Marianne 
Koskelaa etätöissä

 T
iin

a 
R
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tik
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n

en

"Jos ei olisi koiria, olisi varmasti paljon vaikeampaa. Nyt en koe 
korona- aikaa ja etätyötä kovinkaan ahdistavina. Koirat auttavat 
sekä henkiseen että fyysiseen jaksamiseen", kertoo Marianne 
Koskela etätyöpisteeltään Tampereen Tasanteelta.

Marianne on normaaliaikoina töissä Naistenlahden voimalaitok-
sella, mutta käy siellä nyt vain satunnaisesti, jos on tulostettavaa 
ja arkistoitavaa. Marianne tekee töitä Naistenlahti 3 -projektissa 
projektisihteerinä. Työpisteenä on keittiön pöytä, jonka päällä on 
töistä haettu iso näyttö ja istuimena töistä haettu satulatuoli.

– Ikkunasta näkyy tällä hetkellä takapiha, puuaita, kalliota ja
metsää. Näkymä tuntuu tosi hyvältä, rauhoittavalta.

Kun työmatka-ajoja ei ole, Marianne aloittaa aamuisin työt kello 
6.30. Naistenlahdessa hän pyrki aloittelemaan kello 7 paikkeilla.

– Iltapäivällä lopettelen kello 14.30 jälkeen. Palaverit joskus
pidentävät päivää.

Marianne pyrkii pitämään kaksi taukoa päivässä.
– Myös ruokailu on tässä saman pöydän ääressä, niin se ei

oikein tunnu tauolta.
– Vapaa-ajan osaan erottaa, koska sekä puhelin että tietokone

menevät säppiin aina kun lopetan päivän työt. Kesti pitkään ope-
tella se, mutta kyllä kannatti. Viikonlopuiksi kasaan koko etätyö-
toimistoni pois keittiöstä.
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Juho Viitalalle kontaktiriski on 
kentällä todellinen

Kaukolämpöasentaja Juho Viitala tekee työtään työmailla ja lämmönjako-
huoneissa, ja vain pieneltä osin toimistolla, joka on Lielahden voimalaitoksella.

– Korona toi työhöni sen muutoksen, että menen aamuisin suoraan kotoa työ-
maalle. Lielahdessa käyn lähinnä vain hakemassa tarvikkeita ja joskus pitää työ-
suojelu- tai luottamushenkilötehtävien vuoksi käydä tietokoneella, Juho mietti.

Juho ymmärtää, että korona on tuonut aivan erilaisia paineita erilaista työtä 
tekeville.

– Etätöissä voi varmasti tuntua yksinäiseltä ja ahdistavalta, kun sosiaalinen
puoli puuttuu. Meillä taas koronan läheisyys tuntuu hyvin todelliselta, 
kun ollaan etulinjassa. Vaikka pääasiassa työskennellään työ-
parin kanssa, niin esimerkiksi lämmönjakohuoneeseen 
voi yhtäkkiä ilmestyä huoltomies tai isännöitsijä, eikä 
siellä ole turvaväleille tilaa. Kontaktiriski on jatku-
vasti läsnä, kun ollaan tällainen kenttäyksikkö. 

Hän on tyytyväinen siihen, miten korona-
vuosi Sähkölaitoksella on loppujen 
lopuksi sujunut, vaikka tilanne oli kai-
kille vuosi sitten uusi.

– Kommunikaatiomme on tii-
missäkin kehittynyt paremmaksi 
ja minusta tuntuu, että se kehit-
tyy tässä koko ajan. On tehty 
oikeita ratkaisuja ja hommat on 
saatu tehtyä niin kuin pitää-
kin. Se on kuitenkin pääasia. 
Korona kun ei vaikuta putki-
verkostoon millään lailla.

Kaukolämmön paku on Juho 
Viitalalle paitsi työkaluvarasto ja 

kulkuväline, myös lounasravintola, 
kun lounasravintolat on suljettu. 

Tsemppiä!
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TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY 

Toimimme jakeluverkon haltijana pääosin Tampereen alueella ja vastaamme sähköverkon suunnittelusta, 
rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Toimitamme asiakkaillemme sähköliittymiä, joihin 
sähköenergiaa siirretään jakeluverkon avulla. Hoidamme myös asiakkaidemme sähköenergian  
mittauksen ja välitämme mittarilukemat sähkönmyyjille. 

Toimitusvarman verkon  
rakentaminen Teiskossa jatkui 
Jo muutaman vuoden ripeänä edennyt Teiskon alueen toimitusvarmuuskriteerit täyttävän 
verkon rakentaminen jatkui. Tampereen Sähköverkko sopi keski- ja pienjänniteverkon 
saneerauksesta Verkonrakentaja Wire Oy:n kanssa noin 30 kilometrin matkalta. 

Neljään lohkoon Paarlahden pohjoispuolella jaetun saanee-
raushankkeen suunnittelu alkoi toukokuussa ja työt maas-
tossa alkoivat jo alkukesällä. Hankkeen arvioitu valmistu-
misajankohta on huhtikuu 2022. Verkonrakentaja Wireltä oli 
jo aiemmin tilattu alueelta saneerauskohteita, jotka toteu-
tettiin vuonna 2021. 

Hankkeessa on mukana myös ElmoNet Oy, joka raken-
nuttaa valokuituverkkoa samalle alueelle. Kaapeloinneissa 
voidaankin hyödyntää kustannustehokasta yhteisrakenta-
mista, jossa sähkö- ja telekaapelit sijoitetaan samaan ojaan. 

Mitä toimitusvarma  
sähkönjakeluverkko tarkoittaa? 

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönjakeluverkon vioittuminen 
myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa ver-
kon käyttäjälle asemakaava-alueella yli 6 tuntia tai muulla 
alueella, käytännössä haja-asutusalueella, yli 36 tuntia kes-
tävää sähkönjakelun keskeytystä. 

Tampereen Sähköverkko on verkkostrategiassaan mää-
ritellyt tavoitteeksi asemakaava-alueiden sähkönjakeluver-
kon kaapeloinnin. Muilla alueilla käytämme kaapeloinnin 
lisäksi myös ilmajohtoa. Etenkin säteittäisillä sähkönjakelu-

verkoilla, joihin on saatavissa ainoastaan yksi sähkönsyöttö-
suunta, on ilmajohtoverkko varsin hyvä verkkorakenne. Se 
ei välttämättä aina kestä myrskyjä tai lumikuormaa, mutta 
vikapaikan löytäminen ja korjaus on kaapelia huomattavasti 
nopeampaa, etenkin routa-aikaan. 

Lisäksi automaatiota, esimerkiksi muuntamoautomaatiota, 
joka sisältää erottimien kauko-ohjauksen sekä vianpaikannuk-
sen, rakennamme aiempaa tiheämmin myös haja-asutusalu-
eelle. Se edesauttaa nopeaa vikapaikan rajaamista, jolloin 
lähes poikkeuksetta saamme suurelle osalle vian piirissä ole-
vista asiakkaista sähköt palautettua muutamassa minuutissa. 

Nyt toteutettavassa hankkeessa kaapeloimme arviolta 40 
kilometriä 20 kilovoltin keskijännitejohtoja ja noin 35 kilo-
metriä 0,4 kilovoltin pienjännitejohtoja. Puistomuuntamoita 
rakennetaan noin 30 kappaletta, joista yli kymmenessä 
muuntamossa on erottimien kauko-ohjaus ja vianpaikan-
nus. Haaroitus- tai jakokaappeja tulee noin 100 kappaletta. 
Rahaa investointiin käytämme lähes neljä miljoonaa euroa. 

Tulevina vuosina Teiskon toimitusvarman sähkönjake-
luverkon rakentamisvauhti säilyy ennallaan. Vuoden 2028 
lopussa Teiskon sähkönjakeluverkko tulee olemaan vähintään 
lain määrittelemällä tasolla ja haja-asutusalueen asukkaiden 
kokemat keskeytyshaitat ovat selkeästi nykyistä pienemmät. 

Liikevaihto

 2019 2020 2021 

M€
80

60

40

20

0

49,7 52,650,7

 2019 2020 2021 

25

20 

15 

10 

5 

0

14,4 14,7

Liiketulos

M€

16,2

32



Sähkön siirtomäärät nousivat 
ennakoitua enemmän

Vuonna 2021 saimme alku- ja loppuvuodesta nauttia ulkolämpötilaltaan  
normaalista talvesta. Vaikka koko vuoden jatkuneeseen COVID19-pandemiaan liit-
tyneet eri rajoitustoimenpiteet koettelivatkin asiakkaidemme liiketoimintoja, tällä 
ei ollut merkittävää vaikutusta jakelualueemme sähkönsiirtomääriin. Kaupungin 
kasvaminen ja kehittyminen jatkuivat edelleen. Erityisesti kerrostalo kohteiden 
rakentaminen jatkui mittavana. 

Normaalitalvesta ja asiakasmäärän odotettua suuremmasta kasvusta johtuen 
ylitimme budjetoidut sähkön siirtomäärät selkeästi, 6,8 prosentilla. Tätä kautta yli-
timme myös budjetoidun liikevaihdon. Ylitys oli 5,8 prosenttia. Joulukuun häviö-
tön siirtomäärä 205 GWh oli ennätys yhtiömme historiassa. 

Keskeytysten tunnusluvut kohentuivat 

Keskeytyksiin liittyvät tunnusluvut laskevat tasaisesti. Vaikka keskeytysten  
kappalemäärä nousi edellisvuodesta, keskeytysten kestoaika asiakasta koh-
den laski melkein kahdella minuutilla, 9,4 minuuttiin. Tähän ovat vaikutta-
neet Teiskon haja-asutusalueella jatkuneet mittavat toimitusvarmuusinves-
toinnit  keskijänniteverkon kaapeloinnissa ja muuntamoautomaatiossa. Myös 
asemakaava- alueilla muuntamoautomaation rooli on noussut. Koko verkko-
vastuualueellamme on jo yli 250 muuntamoautomaatiokohdetta, joiden avulla  
keskeytysten selvitysaika on lyhentynyt. 

 2019 2020 2021 

 2019 2020 2021 

 2019 2020 2021  2019 2020 2021 

200 000

150 000

100 000

50 000

0

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Sähkönjakelun häiriökeskeytysten määrä

 2019 2020 2021 

kpl
500

400

300

200

100

0

305 
362 

225 

 2019 2020 2021 

min/asiakas
40

30

20

10

0

 11,2 9,4

23

5 000

4 000

3 000

2 000

0

500

400

300

200

0

162 069158 664

1 822  

3 921 3 990

310
344

Sähkönsiirto-
asiakkaiden määrä

Siirrettyä sähköä

Sähkön jakeluverkon pituus* Suurin tuntiteho

kpl

GWh

km MW

1 900

3 865

* Ei sisällä 110 kV:n alueverkkoa

378

1 948 

165 218

Toimitusvarman verkon
rakentaminen Teiskossa jatkui

3333

”Määrätietoiset toimitusvarmuus-
investoinnit tuottavat tulosta. 
Keskeytysten kestoaika asiakasta 
kohden laski melkein kahdella 
minuutilla 9,4 minuuttiin.”

Petri Sihvo
toimitusjohtaja,  
Tampereen Sähköverkko
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TAMPEREEN VERA OY 

Palvelemme julkisen infran ja teollisuusyritysten tarpeita 
älykkäiden ympäristöjen ja kaupunkien kehittämiseksi 
ympäri Suomea. Ydinosaamistamme ovat sähköverkkojen, 
ulkovalaistusten sekä liikenteenhallintajärjestelmien 
suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. 

Ratkaisuja myös 
ilmastonmuutokseen 

Yhteiskunnan sähköistymisellä on merkittävä rooli 
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tampereen  
Vera toi palvelutarjonnallaan ratkaisuja  
myös näihin sähköistymisen tarpeisiin.
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Vuonna 2021 olimme mukana useissa hankkeissa, joi-
den ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus on merkittävä. 
Rakensimme esimerkiksi sähkön siirtoyhteyksiä, joilla tuu-
livoimalat kytkeytyvät valtakunnan sähkönjakeluverkkoon. 
Rakensimme myös sähköautokannan kasvun edellyttämiä 
latausjärjestelmiä sekä raitiotien myötä vihreämmäksi ja 
sujuvammaksi muuttuvan joukkoliikenteen kriittisiä ohjaus-
järjestelmiä.

Uusiutuvan energiantuotannon kasvun ja liikenteen säh-
köistyminen lisäksi Vera turvaa yhteiskunnalle kriittisten 
toimintojen, kuten sairaaloiden, vedenjakelun ja datasa-
lien sähkön saantia. Työtämme huomataan harvemmin sil-
loin, kun kaikki toimii. Tilanne kuitenkin muuttuu nopeasti 
ja näkyvästi tarpeelliseksi, usein jopa elintärkeäksi silloin, 
kun sähkö lakkaa tulemasta pistorasioihin, hengityskonei-
siin, vesipumppuihin ja lukemattomiin muihin koneisiin ja 
laitteisiin, jotka pitävät tämän päivän hyvinvointiyhteiskun-
nan pyörät pyörimässä. 

Liikevaihto nousi ennätystasolle

Asiakkaidemme palvelemisen lisäksi onnistuimme paran-
tamaan liiketoiminnan tulosta, vaikka verkonrakennustoi-
mialan kannattavuus Suomessa jatkui voimakkaan kilpailun 
seurauksena heikkona. 

Kehittyvä ja kasvava Tampereen kaupunkiseutu ja sen 
lukuisat rakentamishankkeet ja ylläpitotarpeet antoivat poh-
jan Veran liikevaihdon kasvulle, joka päätyi vuoden lopussa 
yhtiön kaikkien aikojen ennätykseen. Toimintamme pää-
paino sijoittui edelleen Pirkanmaalle, mutta myös valtakun-
nallisten projektitoimitusten kysyntä voimistui, erityisesti 
siirtoverkko- ja sähköasemapalveluiden osalta.

0,58

19,3

Henkilöstö osallistui aktiivisesti toiminnan 
kehittämiseen

Kehitimme vuoden aikana operatiivista toimintaamme 
muun muassa kenttätyön ohjauksen, hankintaprosessien, 
johtamisen ja turvallisuuden osa-alueilla.

Henkilöstömme osallistui aktiivisesti toiminnan kehit-
tämiseen ja oli vaikuttamassa esimerkiksi työvälineiden, 
kuten autojen, kaluston, työvaatetuksen ja suojaimien han-
kintoihin. Henkilöstön osallistamisella on suuri vaikutus 
työssä viihtyvyyteen, joka mittausten perusteella parani 
vuoden takaisesta. Ja vaikka turvallisuustavoitteemme tapa-
turmattoman vuoden osalta eivät kaikilta osin toteutuneet, 
otimme vuoden aikana jälleen askeleen kohti turvallisempaa 
työpaikkaa ja työnteon kulttuuria.
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”Pystyimme kasvamaan 
toimi alan kireästä kilpailu-

tilanteesta huolimatta. 
Onnistuimme myös työ-
turvallisuuden ja -viihty-
vyyden parantamisessa.” 

Ville Aalto
toimitusjohtaja,  
Tampereen Vera
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TAMMERVOIMA OY 

Tuotamme hyötyvoimalaitoksessamme yhdyskuntajätteistä kaukolämpöä ja sähköä. Jätteenpoltto täydentää 
jätteiden materiaalikierrätystä, ja energiantuotantoon ohjataan vain materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomat 
sekajätteet. Poltettava jäte on kerätty Pirkanmaan Jätehuollon 17 kunnan alueelta ja Mustankorkean 
toimialueelta Keski-Suomesta. Laitokselle tulee pieniä määriä jätteitä myös muualta Suomesta.  
Tarastenjärven alueelle rakennetun hyötyvoimalaitoksen tuotanto käynnistettiin syyskuussa 2015. Vuonna  
2021 laitoksella oli 19 työntekijää. Tammervoiman omistavat Tampereen Sähkölaitos ja Pirkanmaan Jätehuolto. 

Hyötyvoimalaitoksen läpi virtasi 
jo miljoonas jätetonni 
Tammervoimassa vietettiin juhlapäivää, kun miljoonas jätetonni kipattiin laitoksen 
jätebunkkeriin joulukuussa 2021. Kuuden tuotantovuoden aikana laitoksella on 
vastaanotettu 122 000 jätekuormaa eli noin 70 kuormaa vuoden jokaisena arkipäivänä. 

Tammervoima on tuottanut kuuden vuoden aikana miljoo-
nasta tonnista sekajätettä yhteensä 2 450 GWh kaukoläm-
pöä. Tämä määrä vastaa Tampereen, Pirkkalan ja Ylö järven 
kaupunkien vuotuista lämmitystarvetta. Vuonna 2022 jouk-
koon liittyy myös Kangasalan uusi Lamminrahkan kau-
punginosa sekä Vatialan alue. 

Jätteenpoltossa jäljelle jäänyt, yhteensä 180 000 ton-
nia pohjatuhkaa on jalostettu takaisin hyötykäyttöön. Ensin 
tuhkasta on eroteltu metallit, joita voimalan tuotannosta 
on onnistuttu palauttamaan kierrätykseen yhteensä 15 000 
tonnia. Loppuosa tuhkan mineraalijakeista on hyödynnetty 
ja hyödynnetään jatkossakin rakennusteollisuudessa ja tei-
den rakentamisessa. Polttoprosessin jälkeen lentotuhka ja 
savukaasunpuhdistusjäte joudutaan toistaiseksi loppusijoit-
tamaan ilman hyötykäyttöä. Näiden osuus hyötyvoimalai-
tokseen tulevasta sekajätteen kokonaismäärästä on vain 
neljä prosenttia. 

Merkittäviä uusia kehityshankkeita 

Tammervoiman tontilla alkoi kesällä poraushanke, jossa tut-
kitaan geolämmön poraamista vesivasaratekniikalla. Tavoit-
teena on kehittää uusi kaukolämmön tuotantomenetelmä, 
joilla yhdestä syvästä geolämpökaivosta saatavaa lämpöä 
voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti osana 
hyötyvoimalan kaukolämmön tuotantoa. Geolämpökaivo 
voisi toimia myös laitoksen lämpövarastona. 

Tammervoima on käynnistynyt myös ilmastonmuutok-
sen hillintään liittyviä tutkimushankkeita, joilla pyritään pie-
nentämään jätteenpolton hiilidioksidipäästöjä ja paran-
tamaan kaukolämmöntuotannon energiatehokkuutta. 
Ottamalla talteen CO2 -kaasuja voimalaitoksen piipusta 
ja yhdistämällä siihen vetyä voidaan tuottaa synteettistä 
metaania liikenteen polttoaineeksi ja samalla lisätä kauko-
lämmön tuotantoa. Muita vaihtoehtoja hiilidioksidin hyö-
dyntämiseen ovat nestemäisten polttoaineiden tuotanto 
tai käyttö teollisuuden kemikaalien raaka-aineena. 
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”Lisää poltettavaa!”, Remeo Oy:n jäteautonkuljettaja Janne 
Lillqvist ja toimitusjohtaja Mika Pekkinen todistavat miljoonannen 
jätetonnin purkamista hyötyvoimalaitoksen jätebunkkeriin. 



Vietimme joulukuussa Tammervoima Oy:n 10-vuotis-
juhlia, sillä yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.12.2011 
ja toiminta virallisesti käynnistettiin. Alkuvuodet kului-
vat voimalaitospaikan valinnassa, ympäristövaikutusten 
arvioin nissa ja lupien haussa. Hyötyvoimalaitoksen maan-
rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2013 ja ensitulet jätekat-
tilassa sytytettiin 22.9.2015. Suuri rakennushanke valmis-
tui nopeasti kahdessa vuodessa ja juuri oikeaan aikaan, kun 
orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto Suomessa astui voi-
maan vuoden 2016 alussa. Hintaa sen aikaiselle Pirkanmaan 
suurimmalle maanpäälliselle infrahankkeelle tuli 111 miljoo-
naa euroa.

Prosessin käytettävyys 
oli hyvällä tasolla 
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksella poltettiin 
vuonna 2021 jätettä 168 717 tonnia, josta laitos tuotti 
energiaa yhteensä 466 GWh. Energiantuotanto laski 
edellisestä vuodesta 6,6 GWh ja poltettu jätemäärä 
vähentyi 4 177 tonnia. Jätteenpolton hiilidioksidi-
päästöt olivat 70 240 tonnia. Laitoksen vuosihuollot 
suoritettiin tehokkaasti 16 vuorokaudessa. Jätteen-
polttoprosessin käytettävyys oli edelleen erittäin 
hyvä 99,4 prosenttia ja laitoksen käyttötunnit toteu-
tuivat 8 323 tunnin tasolla. 
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Tarastenjärven 
hyötyvoimalaitoksessa 

hyödynnetään energiaksi 
vuosittain yli 600 000 asukkaan 
sekajätteet, noin 170 000 tonnia 
eli noin 20 000 autokuormallista. 
Tästä määrästä tuotetaan noin 
420 GWh kaukolämpöä ja noin 

50 GWh sähköä.
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 "Olimme aktiivisesti mukana 
merkittävissä kehityshankeissa, 

joissa selvitetään kaukolämmön 
uusia energialähteitä 
sekä mahdollisuuksia 
kauko lämpötuotannon 
energiatehokkuuden 
parantamiseen.”

Mika Pekkinen
toimitusjohtaja,  
Tammervoima
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	Juuri nyt se valo on kuitenkin pitkien varjojen takana. Venäjän hyökkäys Ukrainaan yllätti, vaikka uhkaava ilmapiiri oli pitkään ollut olemassa. Nyt se on todellisuutta, joka jätti viime vuoden pitkittyneen koronakriisin vain ikäväksi vastoinkäymiseksi.
	-

	Lähdimme vuoteen 2021 ennätyskorkean maakaasun ja päästöoikeuden siivittämänä. Käyttämästämme energiasta kotimaista energiaa oli 71 prosenttia ja loput siis tuontipolttoaineita, joita käytetään kovilla pakkasilla tuomaan lämmityksen vaatimaa lisätehoa. Hintatasot olivat kuluneena vuonna sellaiset, että toivoimme lämmintä talvea, koska lämmön myynti ei kovilla pakkasilla ollut taloudellisesti kannattavaa. 
	-
	-
	-

	Kaasun hinta nousi rajusti, koska Venäjä rajoitti kaasun myyntiä Keski-Eurooppaan, ja tämä vaikuttaa sekä lämmitys- että sähkömarkkinaan. Sähkön markkinahinta alkoi nousta huhtikuusta alkaen voimakkaasti. Nousuun vaikutti kaasun hinnan lisäksi kuiva vesivuosi. Loppuvuonna nähtiin historian korkeimmat ja pitkäkestoisimmat sähkön hintapiikit. Edellä kuvattu tilanne osoittaa, että energiamaailman toimintaympäristö on erittäin huonosti ennustettavissa, eivätkä ennusteet perustu logiikkaan. 
	-
	-

	Sähkön vähittäismyyjät joutuivat vaikeuksiin joulukuun korkean hinnan vuoksi. Suomessa hinnannousua ei ole siirretty asiakkaalle, vaan se jää myyjän kannettavaksi. Markkinahintojen edetessä asiakkaalle asti tulee älykäs energiankäyttö lisääntymään. Se tarkoittaa esimerkiksi kysyntäjoustoa ja energiankäytön siirtämistä edullisiin ajanjaksoihin. Ne vähentäisivät tuotantotarpeita erityisen kalliina jaksoina. Tällä hetkellä asiakkaiden osallistuminen sähkömarkkinaan on liian vähäistä. Se johtunee siitä, ettei k
	-
	-
	-
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	-
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	Sähkömarkkinalakia muutettiin, koska sähkön siirtohinta kasvoi aivan odotetusti suureksi maaseudulla liian nopean investointitahdin vuoksi. Kaikkien verkonhaltijoiden tulee alentaa siirtohintaansa, näin myös Tampereella, vaikka meidän siirtohintamme ovat maan alimpien joukossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän on vaikeaa sähköistää Tamperetta ja kasvattaa liittymien kokoa vaikkapa sähköautojen ja lämpöpumppujen yleistyessä. Uusi laki vaikeuttaa Suomen pääsemistä ilmastotavoitteisiin. 
	-
	-
	-
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	Energia on politiikkaa ja sillä pyritään rauhan aikana vähentämään päästöjä ja lisäämään äänestäjien tyytyväisyyttä. Kriisin aikana sillä yritetään ansaita itselle parempi neuvotteluasema ja sekoittaa kriisikumppanin energiajärjestelmät. Kummastakin on kokemuksia kuluneelta vuodelta.
	-
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	Kohti uusiutuvia ja ehkä pidemmällekin
	Uusi Naistenlahti 3 -biovoimalaitos yksittäisenä investointina alentaa koko Tampereen päästöjä 20 prosenttia. Meidän kannaltamme hanke on merkittävä, sillä se lisää käynnistyessään uusiutuvan energian osuuden 50 prosentista 70 prosenttiin ja samalla vähentää kaasunkäyttöämme 20 prosentista 14 prosenttiin. Uusi laitos käyttää polttoaineena metsähaketta, kierrätyspuuta sekä kaupan ja teollisuuden pakkausjätettä. Turpeen polttomahdollisuus säilyy varmuuden vuoksi.
	-

	Suomeen rakentuu lisää päästötöntä energiantuotantoa. Olkiluoto 3 otetaan käyttöön kesällä 2022 ja tuulivoimaa on otettu käyttöön enemmän kuin koskaan aikaisemmin, jopa 140 tuulivoimalaa. Olkiluoto 3 vähentää tuontiriippuvuuttamme ja tuulivoima lisää vaatimustasoa sähköjärjestelmällemme. Asennettu tuulivoimakapasiteetti on jo 3300 MW – siis kaksinkertainen teho Olkiluoto 3:een verrattuna. Tuulevuus Suomessa näkyy jo hyvin alentuneina sähkön markkinahintoina tuulisina aikoina. 
	-
	-
	-
	-

	Suomeen tulee rakentaa sähkön käyttöä tasoittavia ratkaisuita, sillä sähköä ei voi varastoida. Näitä on Tampereellakin suunnitteilla, esimerkiksi sähkökattila, jota käytetään sähkön hinnan ollessa matala. Olemme myös suunnittelemassa hyvin säätyvää laitosta, jossa Tammervoiman savukaasujen hiilidioksidista tehdään metaania. Nämä molemmat tulevat tukemaan Suomen sähköjärjestelmän toimintaa sekä vähentämään CO-päästöjä Tampereella. Nämä ovat myös hyviä esimerkkejä polttoon perustumattomasta kaukolämmöstä.
	-
	-
	-
	-
	-
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	Tampereen Sähkölaitos on ollut etujoukoissa vähentämässä lämmityksen hiilidioksidipäästöjä. Laadimme selvityksen polttoon perustumattoman ja hiilinegatiivisen kaukolämmön tuottamisesta Tampereella. Asetimme tavoitteeksi hiilinegatiiviselle tuotannolle vuoden 2040, joka asettuu Suomen hiilineutraalisuuden tavoitevuoden 2035 jälkeen.
	-
	-
	-

	Tavoitevuosi 2040 perustuu nykyteknologiaan, koska haluamme rakentaa uskottavan polun itsellemme. Uudet keksinnöt voivat toki tuoda oikopolkuja, mutta niiden varaan emme laske. Siirtymä sisältää haasteita ja paljon lisäselvitys- ja kehitystarpeita. Potentiaaliset teknologiat ovat sähkö kattilat, lämpöpumput sekä hiilidioksidin talteenotto. Haasteena niin Tampereen Sähkölaitoksella kuin muillakin energiayhtiöillä on se, että olemme juuri tehneet investoinnit uusiutuvaan energiaan ja jo nyt puhumme seuraavast
	-
	-
	-

	Tampereen Sähkölaitokselle vuosi 2021 oli lähtökohdiltaan haastava, mutta lopulta hyvä ja tuloksekas. Liikevaihtomme oli 320,0 M€, liiketuloksemme 51,7 M€ ja tilikauden tulos 33,2 M€. Omistajallemme Tampereen kaupungille maksettavan osingon ennakoimme olevan noin 20 milj. euroa. 
	-

	Haluan kiittää asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja erityisesti henkilöstöä kuluneesta vuodesta!
	-

	Jussi Laitinen
	toimitusjohtaja
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	Hyvä tulos haastavassa energiamarkkinassa 
	Hyvä tulos haastavassa energiamarkkinassa 

	Tampereen Sähkölaitos -konserni teki hyvän taloudellisen tuloksen poikkeuksellisen haastavassa energiamarkkinassa. Vuosi 2021 jää Sähkölaitoksen historiaan vuotena, jolloin sähkön vuosikeskihinta nousi Suomessa noin 260 prosenttia ja maakaasun hinta lähes kymmenkertaistui rajuimmassa hintapiikissä Keski-Euroopassa.
	Tampereen Sähkölaitos -konserni teki hyvän taloudellisen tuloksen poikkeuksellisen haastavassa energiamarkkinassa. Vuosi 2021 jää Sähkölaitoksen historiaan vuotena, jolloin sähkön vuosikeskihinta nousi Suomessa noin 260 prosenttia ja maakaasun hinta lähes kymmenkertaistui rajuimmassa hintapiikissä Keski-Euroopassa.
	-
	-
	-

	Kallistuneet markkinahinnat nostivat Sähkölaitoksen myyntiä tuntuvasti. Liikevaihto kasvoi noin 55 miljoonalla eurolla 320 miljoonaan euroon. Vaikka hintojen voimakkaat heilahtelut hankaloittivat Sähkölaitoksen tuloksentekoa, liiketulos asettui hyvälle, 52 miljoonan euron tasolle. 
	-
	-


	Figure
	Osuus %
	Osuus %
	Osuus %

	 
	■.Kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynti ....46,0
	 

	■.Sähkön myynti  ..............28,5
	■.Sähkön siirto  ...................15,2
	■.Maakaasun siirto ..............1,4
	■.Maakaasun myynti  ..........1,1
	■.Muu liikevaihto  ................7,8

	Figure
	Figure
	Figure
	Konsernin liiketulos oli hyvällä 
	Konsernin liiketulos oli hyvällä 
	Konsernin liiketulos oli hyvällä 
	tasolla. Konserni pystyi vastaamaan 
	haastaviin markkinatilanteisiin 
	joustavan tuotantorakenteen ja 
	onnistuneiden markkina   -
	 
	suojausten avulla. 


	Merkittävin investointihanke 
	Merkittävin investointihanke 
	Merkittävin investointihanke 
	oli leasingjärjestelynä toteutet
	-
	tava Naistenlahti 3 -voimalaitos-
	yksikkö. Noin 195 miljoonan 
	euron kokonaiskustannusarvio 
	optioineen nousi toteutuksen 
	laajentumisen ja kustannus-
	nousujen takia. 


	Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
	Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
	Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
	liikevaihto kasvoi edellisvuoteen 
	verrattuna 54,9 miljoonaa euroa eli 
	20,7 prosenttia. Kasvun taustalla 
	olivat energian tukkumarkkinoiden 
	korkeat hinnat ja kylmät säät.


	Figure
	Figure
	Figure
	 
	 
	 
	Osuus, milj. e

	■.Valmisteverot  (mm. sähkövero) .......60,4 (44,0)
	 

	■.Arvonlisävero ............36,9 (35,7) 
	■.Työnantajamaksut ja  palkkojen ennakon- pidätykset ...................11,1 (10,5)
	 
	 

	■.Yhteisövero  ...................7,2 (5,6)
	■.Muut ...............................0,2 (0,2)
	Konsernin verojalanjälki kuvaa Tampereen 
	Konsernin verojalanjälki kuvaa Tampereen 
	Sähkölaitos -konsernin toiminnasta 
	yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja 
	veronluonteisia maksuja. Välittömien ja 
	välillisten verojen lisäksi verojalanjäljessä 
	on avattu henkilöstöön liittyvät veron-
	luonteiset maksut ja työntekijöiden 
	palkoista tehdyt ennakonpidätykset.
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	ENERGIAKÄÄNNE 2010–2030


	Figure
	Hiilidioksidipäästöt vähenevät 95 prosenttia
	Hiilidioksidipäästöt vähenevät 95 prosenttia
	 


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

	Figure
	Teimme energiakäänteen jo vuonna 2010, jolloin valitsimme uusiutuvat energialähteet tulevaisuuden tavaksi tuottaa energiaa. Nyt olemme puolivälissä matkalla kohti tavoite-vuotta 2030. Silloin 90 prosenttia energiasta tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla, ja hiilidioksidipäästömme ovat 95 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2010.
	Teimme energiakäänteen jo vuonna 2010, jolloin valitsimme uusiutuvat energialähteet tulevaisuuden tavaksi tuottaa energiaa. Nyt olemme puolivälissä matkalla kohti tavoite-vuotta 2030. Silloin 90 prosenttia energiasta tuotetaan uusiutuvilla polttoaineilla, ja hiilidioksidipäästömme ovat 95 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2010.
	Ratkaisujamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat mm. Naistenlahti 3 -biovoimalaitos, Tarasten Aurinkopuisto, tuulivoiman kehittäminen Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana sekä tulevaisuudessa mahdollinen geotermisen lämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa. Rakennamme uudet tuotteet ja palvelut ilmasto tavoitteet edellä. Esimerkkejä tästä ovat energiaa ja päästöjä säästävä Älykäs kaukolämpö -palvelu sekä sähköautoilua edistävä Lähisähkö lataus -palvelu. 
	-
	-
	-
	-

	Hiilineutraalia Tamperetta tavoitteleva Tampereen kaupunki otti käyttöönsä ilmastobudjetin vuonna 2020. En simmäinen ilmastobudjetti sisälsi Tampereen hiili-neut raaliustavoitetta mukailevan kaupunkitasoisen pääs-töjen enimmäismäärän eli päästöbudjetin vuoteen 2030 saak ka. Tampereen Sähkölaitoksen osuus on 36% hii li- neutraalisuustavoitteesta. 
	 

	Kohti kaukolämmön hiilinegatiivista tulevaisuutta
	Kohti kaukolämmön hiilinegatiivista tulevaisuutta

	Lue sivulta 19.
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	TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MEGATRENDIT


	Tamperelainen kaukolämpö kiinnosti 
	Tamperelainen kaukolämpö kiinnosti 
	Tamperelainen kaukolämpö kiinnosti 
	Glasgow’n ilmastokokouksessa 


	Tampereen Sähkölaitos oli mukana Skotlannin Glasgow’ssa järjestetyssä ilmasto-kokouksessa, jossa YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen allekirjoittaja maat tarkastelivat ilmastopolitiikkaansa. Tamperelaiset kaukol ämpöratkaisut ja -projektit kiinnostivat laajalti kansainvälistä osallistujajoukkoa. 
	Tampereen Sähkölaitos oli mukana Skotlannin Glasgow’ssa järjestetyssä ilmasto-kokouksessa, jossa YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen allekirjoittaja maat tarkastelivat ilmastopolitiikkaansa. Tamperelaiset kaukol ämpöratkaisut ja -projektit kiinnostivat laajalti kansainvälistä osallistujajoukkoa. 

	Lokakuussa pidettyyn kaksiviikkoiseen konferenssin osallistui paikan päällä arviolta noin 25 000 ihmistä. Yksi heistä oli Tampereen Sähkölaitoksen Energiamarkkinat-yksikössä työskentelevä johtaja Jukka Joronen. 
	Lokakuussa pidettyyn kaksiviikkoiseen konferenssin osallistui paikan päällä arviolta noin 25 000 ihmistä. Yksi heistä oli Tampereen Sähkölaitoksen Energiamarkkinat-yksikössä työskentelevä johtaja Jukka Joronen. 
	-

	– Tampere on mukana monissa päästövähennyshankkeissa. Tampereen kaupungin, Sähkölaitoksen ja Pirkanmaan Jätehuollon omistama Ekokumppanit on tässä keskeinen toimija ja olen Ekokumppanien hallituksessa. Yksi hanke, jossa Ekokumppanit on mukana, on kansainvälinen Urb-En Pact -projekti. Sen tavoitteena on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyönä luoda edellytyksiä, jotta kaupungit pystyvät vastaamaan Euroopan Unionin Fit for 55 -ilmastotavoitteisiin. Keskeisin tavoite on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä väh
	-
	-
	-
	-
	-

	Joronen oli projektissa ainoa mukana ollut energiayhtiön edustaja, joten hän pääsi vastailemaan kysymyksiin laajasti. Erityisesti tamperelainen kaukolämpö kiinnosti kokousvieraita. 
	-

	– Monissa kaupungeissa on tahtoa käynnistää lämmitykseen erilaisia tehostamistoimenpiteitä. Euroopassa energiayhtiöt ovat kuitenkin pääasiassa kansallisen tason toimijoita, kun meillä ne ovat kaupunkitason toimijoita. Ainakin Ranskassa, Romaniassa ja Puolassa kaupungeilla on iso haaste löytää vastinkumppaneita, keiden kanssa edes puhua energia-asioista.
	-
	-


	Link
	Figure

	Tampereen delegaatio YK:n ilmastokouksessa Glasgow’ssa: Sähkölaitoksen Jukka Joronen (vas.), Ekokumppaneiden Jari Saukko ja Silva Vuopponen, apulaispormestari Aleksi Jäntti sekä Ilari Rautanen Ekokumppaneista. 
	Tampereen delegaatio YK:n ilmastokouksessa Glasgow’ssa: Sähkölaitoksen Jukka Joronen (vas.), Ekokumppaneiden Jari Saukko ja Silva Vuopponen, apulaispormestari Aleksi Jäntti sekä Ilari Rautanen Ekokumppaneista. 
	 


	Vaikuttavat megatrendit
	Vaikuttavat megatrendit
	Vaikuttavat megatrendit


	Ratkaisumme
	Ratkaisumme
	Ratkaisumme


	ILMASTONMUUTOS
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	ILMASTONMUUTOS



	TR
	Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä ja kehittämistä, energiankäytön tehostamista sekä uusien tuotanto teknologioiden kaupallistamista. 
	Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä ja kehittämistä, energiankäytön tehostamista sekä uusien tuotanto teknologioiden kaupallistamista. 

	Toteutamme energiakäännettä. Sen tavoitteena on, että vuonna 2030 hiilidioksidipäästömme ovat 95 % pienemmät kuin vuonna 2010 ja 90 % energian-tuotannostamme on uusiutuvaa. 
	Toteutamme energiakäännettä. Sen tavoitteena on, että vuonna 2030 hiilidioksidipäästömme ovat 95 % pienemmät kuin vuonna 2010 ja 90 % energian-tuotannostamme on uusiutuvaa. 
	
	 
	Lue lisää s. 8–9







	ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN
	ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN
	ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN
	ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN
	ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN
	ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN
	ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN
	ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTUMINEN



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

	Sadat taloudet ja taloyhtiöt Tampereen Sähköverkon alueella ovat siirtyneet sähkön kuluttajista myös sähkön tuottajiksi. Vuonna 2021 pientuottajien kokonaismäärä ylitti alueellamme 600 tuottajan rajapyykin. 
	Sadat taloudet ja taloyhtiöt Tampereen Sähköverkon alueella ovat siirtyneet sähkön kuluttajista myös sähkön tuottajiksi. Vuonna 2021 pientuottajien kokonaismäärä ylitti alueellamme 600 tuottajan rajapyykin. 
	
	 
	Lue lisää s. 17







	SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU
	SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU
	SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU
	SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU
	SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU
	SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU
	SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU
	SÄHKÖENERGIAN KYSYNNÄN KASVU



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


	Jatkoimme pitkäjänteisiä verkkoinvestointejamme, joiden keskeisin tavoite on toimitusvarma sähkönjakeluverkko. Suunnittelimme ja rakensimme myös sähköverkkoja sekä valaistus- ja liikenteenhallintajärjestelmiä älykkäiden ympäristöjen ja kaupunkien tarpeisiin.  
	Jatkoimme pitkäjänteisiä verkkoinvestointejamme, joiden keskeisin tavoite on toimitusvarma sähkönjakeluverkko. Suunnittelimme ja rakensimme myös sähköverkkoja sekä valaistus- ja liikenteenhallintajärjestelmiä älykkäiden ympäristöjen ja kaupunkien tarpeisiin.  
	-
	-
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	TR
	Lisääntynyt ilmastotietoisuus ja kansainväliset ympäristösopimukset korostavat läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta kaikkien organisaatioiden toiminnassa. 
	Lisääntynyt ilmastotietoisuus ja kansainväliset ympäristösopimukset korostavat läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta kaikkien organisaatioiden toiminnassa. 
	-
	-


	Teemme systemaattisesti johdettua työtä ympäristö-, laatu-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiemme mukaisesti. Konsernin johtamisjärjestelmää ja prosesseja kehitetään jatkuvan oppimisen ja parantamisen periaatteella. Vuonna 2021 painotimme erityisesti henkilöstöjohtamiseen liittyvää kehitystyötä.
	Teemme systemaattisesti johdettua työtä ympäristö-, laatu-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiemme mukaisesti. Konsernin johtamisjärjestelmää ja prosesseja kehitetään jatkuvan oppimisen ja parantamisen periaatteella. Vuonna 2021 painotimme erityisesti henkilöstöjohtamiseen liittyvää kehitystyötä.
	-
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	LUONNON MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN
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	TR
	Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luonnonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo. Ihmisen aiheuttama luonnon monimuotoisuuden massiivinen köyhtyminen on ajanut monet lajit ahdinkoon.
	Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luonnonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo. Ihmisen aiheuttama luonnon monimuotoisuuden massiivinen köyhtyminen on ajanut monet lajit ahdinkoon.
	-


	Edistämme uhanalaisten lajien elinolosuhteiden säi ly   -mistä elinkelpoisina. Vuonna 2021 osallistuimme Näätä-suon kosteustasapainon ylläpitoon, jotta lehtovirmajuuren kasvuympäristön elinolosuhteet voidaan säilyttää. Jatkoimme myös lintupallojen asentamista keskijännite-ilmajohtoihin lintujen turvallisuuden varmistamiseksi.
	Edistämme uhanalaisten lajien elinolosuhteiden säi ly   -mistä elinkelpoisina. Vuonna 2021 osallistuimme Näätä-suon kosteustasapainon ylläpitoon, jotta lehtovirmajuuren kasvuympäristön elinolosuhteet voidaan säilyttää. Jatkoimme myös lintupallojen asentamista keskijännite-ilmajohtoihin lintujen turvallisuuden varmistamiseksi.






	DIGITALISAATIO
	DIGITALISAATIO
	DIGITALISAATIO
	DIGITALISAATIO
	DIGITALISAATIO
	DIGITALISAATIO
	DIGITALISAATIO
	DIGITALISAATIO



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


	Olemme tehneet merkittäviä ratkaisuja monipuolisten ja älykkäiden energiaverkkojen yhteiskäytöstä Tampereella. Yhteisenä nimittäjänä ratkaisuissa on lämpö-energian järkevä kiertotalous. 
	Olemme tehneet merkittäviä ratkaisuja monipuolisten ja älykkäiden energiaverkkojen yhteiskäytöstä Tampereella. Yhteisenä nimittäjänä ratkaisuissa on lämpö-energian järkevä kiertotalous. 
	-
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	TR
	Energia-ala kansainvälistyy. Maailman-talouden yleinen kehitys vaikuttaa energiatoimialaan muun muassa raha-markkinoiden, poltto aineiden hinta-kehityksen ja sähkön kysynnän kautta. 
	Energia-ala kansainvälistyy. Maailman-talouden yleinen kehitys vaikuttaa energiatoimialaan muun muassa raha-markkinoiden, poltto aineiden hinta-kehityksen ja sähkön kysynnän kautta. 

	Olemme aktiivinen toimija vapautuvilla ja moni-puolistuvilla energiamarkkinoilla. Markkinoiden keskeisiä ajureita ovat päästöoikeudet ja siirto-kapasiteetin riittävyys. 
	Olemme aktiivinen toimija vapautuvilla ja moni-puolistuvilla energiamarkkinoilla. Markkinoiden keskeisiä ajureita ovat päästöoikeudet ja siirto-kapasiteetin riittävyys. 
	
	 
	Lue lisää s. 12–13
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	Eurooppalainen energiakriisi nosti sähkön hinnan ennätyksellisen korkealle
	Eurooppalainen energiakriisi nosti sähkön hinnan ennätyksellisen korkealle

	Energiamarkkinavuosi 2021 oli lähes kaikilla mittareilla poikkeuksellinen. Aiempi vuosi oli historiallisesti halvin sähkövuosi Pohjoismaissa ja heti perään vuodesta 2021 tuli avoimen markkina-ajan kallein koskaan. 
	Energiamarkkinavuosi 2021 oli lähes kaikilla mittareilla poikkeuksellinen. Aiempi vuosi oli historiallisesti halvin sähkövuosi Pohjoismaissa ja heti perään vuodesta 2021 tuli avoimen markkina-ajan kallein koskaan. 
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	€/MWh
	€/MWh
	€/MWh
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	€/MWh
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	2019
	2019

	2020
	2020

	2021
	2021


	Suomen aluehinta
	Suomen aluehinta
	Suomen aluehinta

	44,04
	44,04

	28,02
	28,02

	72,34
	72,34


	Systeemihinta
	Systeemihinta
	Systeemihinta
	*


	38,94
	38,94

	10,93
	10,93

	62,31
	62,31


	Vuosimuutos 
	Vuosimuutos 
	Vuosimuutos 

	-6 %
	-6 %

	-36 %
	-36 %

	+258 %
	+258 %






	Pohjoismaissa sähkön vuosikeskihinnaksi muodostui 62,31 €/MWh ja Suomessa 72,34 €/MWh. Pohjoismaiden keskihinta nousi 570 prosenttia ja Suomen hinta 258 prosenttia. 
	Pohjoismaissa sähkön vuosikeskihinnaksi muodostui 62,31 €/MWh ja Suomessa 72,34 €/MWh. Pohjoismaiden keskihinta nousi 570 prosenttia ja Suomen hinta 258 prosenttia. 
	 
	-

	Tavanomaisesti Pohjoismaiden tärkein hinta-ajuri on vesitase, mutta nyt hintaa ohjasi vahvasti myös Euroopan laajuinen energiakriisi. Vesitase oli vuoden alussa merkittävästi ylijäämäinen, mutta kesään mennessä tilanne normalisoitui. Kesästä eteenpäin sademäärät jäivät tavanomaisesta ja vesitase laski 15–20 TWh normaalin alapuolelle. Tilanne korjaantui hetkellisesti, mutta kylmä ja kallishintainen joulukuu kannusti vesivoimatuottajia ajamaan allastasot jälleen alas. Vuoden keskilämpötila oli lähes normaali.
	-
	-
	-
	-

	Kaasun raju hintakehitys ravisteli Euroopan energiamarkkinaa
	 

	Sähkön hinnannousu johtui polttoaineista ja päästöoikeuksista. Maakaasun hintakehitys oli ajoittain lähes tähtitieteellistä. Kaasu kallistui alkuvuoden 20 €/MWh:n tasolta jopa yli 180 €/MWh:n tasolle vuoden lopun hurjimmassa hintapiikissä.
	-
	-
	-

	Markkina odotti Nord Stream 2 -kaasuputkiyhteyden valmistuvan vuoden aikana ja helpottavan tarjontatilannetta, mutta hankkeen lupaprosessi viivästyi. Venäjä täytti pitkäaikaisten sopimusten velvoitteet, mutta ei tuonut ylimääräisiä kaasueriä sähköisille markkinapaikoille. Gazprom ei myöskään täyttänyt hallussaan olevia Euroopan varastoja ja kesästä eteenpäin varastotilanne oli historiallisen heikko. 
	-
	-
	-

	Kohonnut riskitaso ja matalat varastot nostivat kaasun markkinahintoja. Eurooppa joutui turvautumaan yhä enemmän LNG-toimituksiin, joista kilpailtiin hinnalla Aasian markkina-alueen kanssa. Sähköntuotannon ajojärjestys kääntyi suosimaan kaasun sijaan rusko- ja kivihiiltä. Syksyllä alkoi tapahtua historiallisia polttoainevaihtoja kaasulta öljylle. Teollisuus leikkasi kysyntäänsä mahdollisuuksien rajoissa. Hintahuippu ajoittui jouluun, kun sää oli kylmää ja putkikaasun tuonnit Venäjältä pysyivät alhaalla. Ukr
	-
	-
	-

	Päästöoikeuksien hinnannousun vaikutukset jäivät maltillisiksi
	Kaasumarkkinan ohella myös päästöoikeusmarkkina oli voimakkaassa vedossa ja hinnat nousivat tasaisesti läpi vuoden. Päästöoikeuksien valtava hinnannousu 30 €/t tasolta yli 80 €/t tasolle ohjaa päästökauppasektorin investointeja, mutta energiamarkkinan näkökulmasta päästöoikeuksien ohjausvaikutus jäi lopulta maakaasun hintaliikkeen jalkoihin.
	-
	-

	Päästöoikeuksia vauhditti maakaasulauhteen tippuminen sähköntuotannon marginaalista ja sen korvautuminen huomattavasti suurempipäästöisellä rusko- ja kivihiilituotannolla. Päästökaupan alaiset päästöt nousivat vuonna 2021 arviolta 7–8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Päästöoikeusmarkkina on perusluonteeltaan ennen kaikkea poliittinen ja tärkein ohjaus tuli EU:n niin sanotun Fit-for-55 -paketin myötä. Siinä ehdotettiin lukuisia toimia, joiden avulla on mahdollista saavuttaa 55 prosentin päästö-vähen
	-
	-
	-
	-

	Markkinahintojen odotetaan pysyvän kalliina
	Vuonna 2022 sähkön ja kaasun markkinahintojen odotetaan laskevan, mutta pysyvän historialliseen vertailutasoon nähden kalliina.
	-

	Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö otetaan tuotantoon ja yhteydet Pohjoismaista Eurooppaan ja Iso-Britannian alueelle paranevat. Yhdessä nämä laskevat Suomen sähkön hinta-alueen systeemihinnan tasolle ja jopa sen alapuolelle.

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

	Kaukolämmön tuotantotavat ja käyttö kehittyivät tasaisesti nousevalla käyrällä, kun taas sähkön myynnissä koettiin poikkeuksellisesta heiluntaa.
	Kaukolämmön tuotantotavat ja käyttö kehittyivät tasaisesti nousevalla käyrällä, kun taas sähkön myynnissä koettiin poikkeuksellisesta heiluntaa.

	Euroopan laajuisen energiakriisin vaikutukset tuntuivat konkreettisesti myös Sähkölaitoksen asiakkuuksissa ja asiakastyössä. Loppuvuoden rajun hintapiikin takia päädyimme niinkin poikeukselliseen toimenpiteeseen, että keskeytimme uusien asiakkaiden hankkimisen. Tilanne kuitenkin normalisoitui muutamassa viikossa. 
	Euroopan laajuisen energiakriisin vaikutukset tuntuivat konkreettisesti myös Sähkölaitoksen asiakkuuksissa ja asiakastyössä. Loppuvuoden rajun hintapiikin takia päädyimme niinkin poikeukselliseen toimenpiteeseen, että keskeytimme uusien asiakkaiden hankkimisen. Tilanne kuitenkin normalisoitui muutamassa viikossa. 
	-
	-

	Kaukolämmön uusien liittymien myynti kehittyi tasaisesti ja liittymien määrä kasvoi tuntuvasti edellisvuoden tapaan. Vanhojen liittymien irtaantumisia oli hieman keskivertovuotta enemmän. Tämä johtui osaltaan koronatilanteesta: vuodelle 2020 suunniteltuja irtaantumisia oli siirretty vuodelle 2021. Sähkön kuluttajamyynnissä sopimusmäärät kehittyivät myönteisesti, kuten vuotta aiemminkin. Loppuvuoden hintaheilunta lisäsi kuluttajien mielenkiintoa tuotteitamme kohtaan. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Sähkölaitoksen ja erityisesti kaukolämmön mielikuvan kohottaminen on yksi asiakastyömme isoja tavoitteita. Keskeisin elementti mielikuvan ja myös myynnin kehittämisessä on Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen valmistuminen. Esimerkiksi rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat edellyttävät uusiutuvan energian käyttöä kohteissaan. Olemme jo aiemmin tarjonneet Naistenlahti 2:ssa tuotettua uusiutuvaksi sertifioitua Lähilämpö puu -tuotetta rajatusti, mutta Naisten-lahti 3:n myötä kapasiteettimme kasvaa uudelle tasoll
	-
	-
	-


	Figure
	Tamperelaiset saivat toivomansa pinkit ratikat elo-lokakuuksi ja Sähkölaitos näkyi isosti Se huoleton -kampanjalla Tampereen katukuvassa. Kampanja toi esiin Sähkölaitoksen rooleja historian, ilmastonmuutoksen ja innovaatioiden kautta. Mukana oli myös suuren yleisön vähemmän tuntemia teemoja, kuten lähijäähdytys ja geolämpö. 
	Tamperelaiset saivat toivomansa pinkit ratikat elo-lokakuuksi ja Sähkölaitos näkyi isosti Se huoleton -kampanjalla Tampereen katukuvassa. Kampanja toi esiin Sähkölaitoksen rooleja historian, ilmastonmuutoksen ja innovaatioiden kautta. Mukana oli myös suuren yleisön vähemmän tuntemia teemoja, kuten lähijäähdytys ja geolämpö. 
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	Nokian datasalista tulee Sähkölaitoksen kaukolämmön tuottaja 
	Nokian datasalista tulee Sähkölaitoksen kaukolämmön tuottaja 

	Tampereen Sähkölaitos ja Hatanpään Valtatie 30:n yrityskiinteistön omistaja Castellum sopivat yhteistyöstä, joka vie kaksisuuntaisen energiayhteistyön uudelle tasolle. Kiinteistössä toimii monen muun toimijan ohella Nokian datasali. Sen sähkön ja viilennyksen tarve on suuri, mutta se myös tuottaa suuren määrän hukkalämpöä. Yhteistyön ansiosta hukkalämpö voidaan jakaa Sähkölaitoksen asiakkaille kaukolämpönä.
	Tampereen Sähkölaitos ja Hatanpään Valtatie 30:n yrityskiinteistön omistaja Castellum sopivat yhteistyöstä, joka vie kaksisuuntaisen energiayhteistyön uudelle tasolle. Kiinteistössä toimii monen muun toimijan ohella Nokian datasali. Sen sähkön ja viilennyksen tarve on suuri, mutta se myös tuottaa suuren määrän hukkalämpöä. Yhteistyön ansiosta hukkalämpö voidaan jakaa Sähkölaitoksen asiakkaille kaukolämpönä.
	-

	Uudenlaisessa yhteistyössä molemmat osapuolet tekevät investointeja. Castellum hankkii kiinteistöön energiankäyttöä tehostavia lämpöpumppuja, joilla datasalitoiminnoista syntyvä ylimääräinen lämpö jalostetaan kaukolämpöverkkoon soveltuvaksi, uusiutuvaksi energiaksi ja samalla tuotetaan jäähdytystä kiinteistön datasalin tarpeisiin.
	 

	Sähkölaitos puolestaan rakentaa kiinteistöltä runkoverkkoon kaukolämpöjohdon, jonka avulla energia siirretään kaikkien kaukolämpöasiakkaiden käytettäväksi. Yhteistyön alkuvaiheessa verkkoon saadaan noin 42 GWh hukkalämpöä, joka laskennallisesti vastaa 2 500 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta. Lämpötehon arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä niin, että Sähkölaitoksen asiakkaille tuotetaan lämpöenergiaa noin 85 GWh.
	-

	Yhteistyö on osa Sähkölaitoksen, Castellumin ja myös Nokia-yhtiön ilmasto- ja kestävyystavoitteiden täyttämistä.
	-


	Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021  
	Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021  
	Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021  
	 
	ASIAKKAAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT


	Figure
	Sorsapuisto soi sateessakin 
	Sorsapuisto soi sateessakin 

	Klassisen musiikin helmistä, tangon rytmeistä ja Kummeli-huumorista voi nauttia täysin siemauksin, vaikka niitä joutuisikin kuuntelemaan sateenvarjon alla. Tämän todensi Tampere- talon nurmikot täyttänyt tuhatpäinen yleisö, joka oli saapunut elokuun alussa Tampere-talon, Tampere Filharmonian ja Tampereen Sähkölaitoksen perinteiseen Puistokonserttiin Sorsapuistossa. Tampere Filharmonian kapellimestarina loisti ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali ja solistina laulaja- näyttelijä Maria Ylipää. Hieman epäkl
	Klassisen musiikin helmistä, tangon rytmeistä ja Kummeli-huumorista voi nauttia täysin siemauksin, vaikka niitä joutuisikin kuuntelemaan sateenvarjon alla. Tämän todensi Tampere- talon nurmikot täyttänyt tuhatpäinen yleisö, joka oli saapunut elokuun alussa Tampere-talon, Tampere Filharmonian ja Tampereen Sähkölaitoksen perinteiseen Puistokonserttiin Sorsapuistossa. Tampere Filharmonian kapellimestarina loisti ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali ja solistina laulaja- näyttelijä Maria Ylipää. Hieman epäkl
	-
	-
	-
	-


	Sähkis
	Sähkis
	Sähkis
	-asiointi-
	 
	palvelu helpottaa 
	energianseurantaa


	Tampereen Sähkölaitoksen vanha verkkopalvelu korvattiin marraskuussa uudella Sähkis-asiointipalvelulla. Sen kehittämisessä oli mukana Sähkölaitoksen ja Sähköverkon asiakkaista koottu pilottiryhmä.
	Tampereen Sähkölaitoksen vanha verkkopalvelu korvattiin marraskuussa uudella Sähkis-asiointipalvelulla. Sen kehittämisessä oli mukana Sähkölaitoksen ja Sähköverkon asiakkaista koottu pilottiryhmä.
	-
	-

	Tampereen Sähkölaitos Oy:llä ja Tampereen Sähkö verkko Oy:llä on asiakkailleen omat Sähkis- palvelunsa. Syynä palveluiden eriyttämiselle on muun muassa se, ettei sähköverkkoyhtiö saa suosia yksittäistä sähkönmyyjää, edes samasta konsernista. 
	Sähkölaitoksen Sähkiksestä asiakas näkee kaukolämmön, sähkön, sähköntuotannon, kaasun ja kaukojäähdytyksen kulutustiedot sekä laskut. Lisäksi palvelun kautta asiakas saa sähköpostiinsa ilmoitukset mahdollisista kaukolämmön ja -jäähdytyksen keskeytyksistä ja voi halutessaan tilata kuukausittaiset kulutusraportit suoraan sähköpostiin. 
	-
	-
	-

	Sähköverkon Sähkiksestä sen sijaan löytyy tiedot sähkön siirron osalta, kuten kulutustiedot, kuukausiraportit ja menneet sähkökatkot. Asiakas voi halutessaan käyttää kumpaakin palvelua, jos hän on sekä Sähkölaitoksen että Sähköverkon asiakas.
	-
	-


	Figure
	Sähköntuottajan rooli innostaa Tampereella
	Sähköntuottajan rooli innostaa Tampereella

	Sadat taloudet ja taloyhtiöt ovat siirtyneet sähkön kuluttajista myös sähkön-tuottajiksi. Rekisteröityjen pientuottajien määrä on kasvanut Tampereen Sähkö verkon jakelualueella tasaisesti, yli 60 prosenttia vuosittain. Vuonna 2021 pientuottajien kokonaismäärä ylitti alueellamme 600 rajapyykin. 
	Sadat taloudet ja taloyhtiöt ovat siirtyneet sähkön kuluttajista myös sähkön-tuottajiksi. Rekisteröityjen pientuottajien määrä on kasvanut Tampereen Sähkö verkon jakelualueella tasaisesti, yli 60 prosenttia vuosittain. Vuonna 2021 pientuottajien kokonaismäärä ylitti alueellamme 600 rajapyykin. 
	Pientuottajien määrän kasvu Tampereen alueella noudattelee hyvin valta-kunnallista kehitystä, joskin suurimmat verkkoyhtiöt laskevat tuottajiensa määrän jo tuhansissa. Kasvun taustalla on useita tekijöitä. Keskeisimpiä vaikuttajia ovat laitteistojen halpeneminen ja hankkimisen helppous Avaimet käteen -ratkaisujen ansiosta. Sähköntuottamisen kannattavuuskin on parantunut oleellisesti. Samaan aikaan kun laitteistojen hinnat ovat puolittuneet, niiden teho on lähes kaksinkertaistunut. Myös investoinnin laskenta
	-
	-
	-
	-

	Taloudellisten tekijöiden ohella sähkön pientuottajia motivoi voimakkaasti sen ympäristöystävällisyys sekä suomalaisille perinteinen energian omatoiminen tuottaminen. Aikoinaan pientalojen pihoilla seisseet halko pinot ovat vaihtuneet ympäristöystävällisemmän energian omatuotantoon.
	-

	Tampereen Sähköverkolla on 1.9.2021 alkaen ollut käytössä pientuotannon tuntinetotus. Se kuitenkin edellyttää, että asiakkaalla on ostaja mahdolliselle ylituotolle.
	-
	-


	Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021  
	Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021  
	Tampereen Sähkölaitos | Vuosikertomus 2021  
	 
	ASIAKKAAT JA MUUT SIDOSRYHMÄT


	Kauppakeskus Kalessa toteutetaan järkevää energian kiertotaloutta
	Kauppakeskus Kalessa toteutetaan järkevää energian kiertotaloutta
	 


	Story
	Tampereen Kalevaan kesällä valmistuneeseen Kale-kauppa-keskukseen on toteutettu kiinteistökohtainen jäähdytys- ja lämpötekninen ratkaisu, joka hyödyntää edistyksellisesti Sähkölaitoksen kattavien verkostojen ominaisuuksia.
	Uudessa CHC-järjestelmässä (Combined Heating and Cooling) lämpöpumpulla viilennetty vesi kiertää kauppakeskuksen putkistossa. Kiinteistön viilennyksessä lämmenneen veden lämpöenergia siirretään tämän jälkeen Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon. Näin se hyödyttää ekologisesti muita kaukolämpöasiakkaita sen sijaan, että lämpö päästettäisiin perinteiseen tapaan katolla olevien lauhduttimien kautta ulkoilmaan – Kalessa toteutetaan järkevästi energian kiertotaloutta. 
	-
	-
	-

	Koska Kalessa ei tarvita lauhduttimia jäähdyttämiseen, kattopinta-ala on hyödynnetty aurinkopaneeleille. Jäähdytysjärjestelmä saa näistä tarvittavan sähkönsä. Kauppakeskus on siis myös kaukolämmön tuotantolaitos.
	-

	Kauppakeskus Kalen CHC-ratkaisussa asiakas ostaa jäähdytyksen palveluna. Sähkölaitos investoi Avaimet käteen -periaatteella lämpöpumpun, muun tuotantolaitteiston ja liittymän sekä ylläpitää ja valvoo järjestelmää. Asiakas maksaa kokonaisuudesta palvelumaksun. Kiinteistön rakennuttaja on Suomen johtaviin instituutiosijoittajiin lukeutuva eQ Varainhoito Oy, jolle ympäristövastuullisuus on kiinteistö-sijoitusten keskeinen ulottuvuus. CHC-tekniikan on toimittanut kotimainen Oilon Oy.
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Kauppakeskus Kale on erinomainen esimerkki nykyajan energiankäytön mahdollisuuksista sekä monipuolisten ja älykkäiden energiaverkkojen yhteiskäytöstä Tampereella, Sähkölaitoksen myyntipäällikkö Samu Lepistö kuvailee.
	Kauppakeskus Kale on erinomainen esimerkki nykyajan energiankäytön mahdollisuuksista sekä monipuolisten ja älykkäiden energiaverkkojen yhteiskäytöstä Tampereella, Sähkölaitoksen myyntipäällikkö Samu Lepistö kuvailee.
	-
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	Kohti kaukolämmön hiilinegatiivista tulevaisuutta
	Kohti kaukolämmön hiilinegatiivista tulevaisuutta
	Sähkölaitos julkaisi syksyllä asiantuntijaselvityksen, jossa tarkastellaan kaupungin lämmittämismahdollisuuksia kokonaan ilman polttamista. Polttoon perustumattoman ja hiilinegatiivisen suunnitelman toteutumisen tavoitevuodeksi on asetettu vuosi 2040. Selvityksessä peilataan siis hieman yli 20 vuoden perspektiivillä näköpiirissä olevia eri skenaarioita ja teknologioita. Pääskenaarioita on kaksi:
	-
	-

	- Hiilidioksidin talteenotto. Energiantuotannon ei tarvitse olla tällöin täysin polttoon perustumatonta; jos on polttoa, on myös hiilidioksidin talteenottoa.
	 

	- Energiaa ei tuoteta polttamalla. Sallitaan kuitenkin esimerkiksi jätteenpoltto tai pienydinvoima.
	-

	Kolme tärkeintä tulevaisuuden tamperelaista polttovapaata vaihtoehtoa ovat:
	1. Sähkökattilat yhdistettynä lämpövarastoo n ja keskitettyyn sähkön käytön tuntioptimointiin niille tunneille, kun tuulivoimaa on paljon.
	-

	2. Teollisen luokan lämpöpumput sinne, missä lämmönlähteitä on saatavilla myös talvipakkasilla, esimerkiksi datasaleihin, geokaivoihin ja voimalaitoksiin.
	-
	-

	3. Hukkalämmöt ilmastoystävällisistä ja jopa hiilidioksidi-negatiivisista valmistusprosesseista, kuten biohiilen ja synteettisen polttoaineen valmistamisesta.

	´ 
	´ 
	Tutustu asiantuntijaselvitykseen: bit.ly/3sNOxIw
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	Kaaviossa on esitetty yhteen
	Kaaviossa on esitetty yhteen
	Kaaviossa on esitetty yhteen
	-
	veto polttoon perustumat
	-
	tomien ja hiilinegatiivisten 
	kaukolämpöteknologioiden 
	potentiaalista, kustannus
	-
	tehokkuudesta ja saatavuu
	-
	desta. Mitä himmeämpi pallo 
	on, sitä huonompi sen saata
	-
	vuus on. Kiinnostavia tekno
	-
	logioita ovat pallot oikeassa 
	yläkulmassa. Kuvaajaan on 
	merkitty katkoviivalla raja, 
	jonka alapuolella olevat tek
	-
	nologiat eivät ole riittävän 
	kiinnostavia tarkasteltavaksi. 
	Yksikään teknologia ei saa 
	kustannustehokkuudeltaan 
	arvosanaksi 4, mistä johtuen 
	Sähkölaitos ei ole niihin vielä 
	investoinut.
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	Päästövähennyspotentiaali: 
	Päästövähennyspotentiaali: 

	4 = voisi yksinään ratkaista hiilineutraalin lämmityksen ongelman 
	4 = voisi yksinään ratkaista hiilineutraalin lämmityksen ongelman 

	3 = suuri
	3 = suuri

	2 = kohtalainen 
	2 = kohtalainen 

	1 = pieni
	1 = pieni


	Kustannus: 
	Kustannus: 
	Kustannus: 

	4 = mahdollistaa kaukolämmön hinnan laskemisen, 
	4 = mahdollistaa kaukolämmön hinnan laskemisen, 

	3 = mahdollistaa kaukolämmön hinnan pitämisen ennallaan, 
	3 = mahdollistaa kaukolämmön hinnan pitämisen ennallaan, 

	2 = pakottaa nostamaan kaukolämmön hintaa, 
	2 = pakottaa nostamaan kaukolämmön hintaa, 

	1 = merkittävästi kalliimpi kuin asiakkaiden vaihtoehtoiset lämmitysmuodot
	1 = merkittävästi kalliimpi kuin asiakkaiden vaihtoehtoiset lämmitysmuodot
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	Figure
	Kuvassa taustalla olevan Tammervoiman ansiosta kaukolämpöputket ovat lähellä ja peruskuormalaitoksena Tammervoima on loistava tuki uudelle mahdolliselle lämmönlähteelle.
	Kuvassa taustalla olevan Tammervoiman ansiosta kaukolämpöputket ovat lähellä ja peruskuormalaitoksena Tammervoima on loistava tuki uudelle mahdolliselle lämmönlähteelle.

	Tarastenjärvellä alkoi geolämmön poraaminen 
	Tarastenjärvellä alkoi geolämmön poraaminen 

	Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen vieressä alettiin kesällä tutkia, saadaanko geolämmöstä uusi tapa tuottaa kaukolämpöä Tampereella.
	Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen vieressä alettiin kesällä tutkia, saadaanko geolämmöstä uusi tapa tuottaa kaukolämpöä Tampereella.

	Tampereen Sähkölaitoksella on jo vuosia puhuttu ja uskottu, että joskus paikallista kaukolämpöä saadaan myös syvältä maan alta. Kesällä tuo aika alkoi lähestyä konkreettisesti. Tammervoiman laitoksen vieressä Tarastenjärvellä aloitettiin kansainvälistäkin mielenkiintoa herättävä poraushanke, jossa tutkitaan geolämmön poraamista suomalaisesta maaperästä. Hankkeessa on mukana Tampereen Sähkölaitoksen lisäksi 14 energiayhtiötä Suomen eri kaupungeista. Porausteknologia tulee Etelä-Koreasta HanJin D&B -yhtiöltä,
	Tampereen Sähkölaitoksella on jo vuosia puhuttu ja uskottu, että joskus paikallista kaukolämpöä saadaan myös syvältä maan alta. Kesällä tuo aika alkoi lähestyä konkreettisesti. Tammervoiman laitoksen vieressä Tarastenjärvellä aloitettiin kansainvälistäkin mielenkiintoa herättävä poraushanke, jossa tutkitaan geolämmön poraamista suomalaisesta maaperästä. Hankkeessa on mukana Tampereen Sähkölaitoksen lisäksi 14 energiayhtiötä Suomen eri kaupungeista. Porausteknologia tulee Etelä-Koreasta HanJin D&B -yhtiöltä,
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	Hankesuunnitelman mukaan ensimmäisessä vaiheessa porataan reikä noin kolmen kilometrin syvyyteen. Tämä on se syvyys, josta tutkimusmielessä saadaan jo paljon tietoa siitä, miten tekniikka toimii, mitä maaperästä on tulossa ja kannattaako hanketta jatkaa. Vaaditaan myös uusia päätöksiä ennen jatkoporauksia. Vuoden loppuun mennessä porauksissa edettiin 2,1 kilometrin syvyyteen. Laskelmien mukaan noin seitsemän kilometrin syvyydessä on riittävän lämmintä, jotta geolämmöstä saadaan merkittävä uusi kaukolämmön l
	-
	-

	Energialähteenä geolämmöllä on merkittäviä etuja. Se on päästötöntä ja uusiutuvaa, säädettävää ja vuodenajoista riippumatonta. Se ei myöskään aiheuta kuljetuskustannuksia ja sille on valmis asiakaskunta laajan ja laajentuvan kaukolämpö verkon alueella. 
	-
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	Vuoden 2022 lopulla valmistuva Naistenlahti 3 -biovoimalaitos tuottaa sähkön lisäksi vuosittain noin puolet koko kaupungin kaukolämmöstä. 
	Vuoden 2022 lopulla valmistuva Naistenlahti 3 -biovoimalaitos tuottaa sähkön lisäksi vuosittain noin puolet koko kaupungin kaukolämmöstä. 

	Naistenlahti 2 sammuu, Naistenlahti 3 syttyy
	Naistenlahti 2 sammuu, Naistenlahti 3 syttyy

	Naistenlahden voimalaitoksen kiinteän polttoaineen yksikössä eli Naistenlahti 2:ssa syttyivät tulet syyskuussa viimeistä kertaa. Vuonna 1977 valmistunut ja vuonna 1998 modernisoitu, puuta, turvetta, kaasua ja öjyä polttanut laitos on tullut käyttöikänsä päähän. Naistenlahti 2:n energiantuotanto päättyy lopullisesti maaliskuussa 2022, jolloin Naistenlahti 3 -biolaitosprojekti kiihtyy kohti koekäyttöä. Uuden kattilan ensitulet kiinteällä polttoaineella ovat syksyllä 2022 ja kaupalliseen käyttöön laitos otetaa
	Naistenlahden voimalaitoksen kiinteän polttoaineen yksikössä eli Naistenlahti 2:ssa syttyivät tulet syyskuussa viimeistä kertaa. Vuonna 1977 valmistunut ja vuonna 1998 modernisoitu, puuta, turvetta, kaasua ja öjyä polttanut laitos on tullut käyttöikänsä päähän. Naistenlahti 2:n energiantuotanto päättyy lopullisesti maaliskuussa 2022, jolloin Naistenlahti 3 -biolaitosprojekti kiihtyy kohti koekäyttöä. Uuden kattilan ensitulet kiinteällä polttoaineella ovat syksyllä 2022 ja kaupalliseen käyttöön laitos otetaa
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	-
	-
	-
	-

	Naistenlahti 3:n rakennustyöt jatkuivat vuonna 2021 suunnitellusti eri puolilla voimalaitostonttia; muun muassa kiinteän polttoaineen vastaanotossa tehtiin isoja muutostöitä, tontille rakennettiin uusi kierrätyspolttoainesiilo sekä pystytettiin kattilalaitos. Uuden kattilan painekoe toteutettiin loppuvuodesta.
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	Naistenlahti 3:n pääpolttoaineina ovat uusiutuvat metsä-peräiset biomassat, kuten metsähake ja metsäteollisuuden sivutuotteet. Naistenlahdessa poltetaan myös kierrätyspuuta ja teollisuuden pakkausmateriaaleja. Turve jää varapolttoaineeksi. Noin 195 miljoonaa euroa kustantava biolaitos vähentää Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöjä noin 55 prosenttia. Tämä on noin 20 prosenttia koko Tampereen hiilidioksidipäästöistä. 
	-
	-
	-
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	Figure
	Näsijärven pohjassa, Hiedanrannan edustalla on 1,5 miljoonaa kuutiota selluteollisuuden peruja olevaa puukuitua. Se on läpimärkää, lyhytkuituista jätettä. Massaa on paikoin jopa kymmenen metriä paksuna patjana. Mätänevä puuperäinen nollakuitu estää järven virkistyskäytön alueella ja osin uuden Hiedanrannan kaupungin-osan rakentamista. 
	Näsijärven pohjassa, Hiedanrannan edustalla on 1,5 miljoonaa kuutiota selluteollisuuden peruja olevaa puukuitua. Se on läpimärkää, lyhytkuituista jätettä. Massaa on paikoin jopa kymmenen metriä paksuna patjana. Mätänevä puuperäinen nollakuitu estää järven virkistyskäytön alueella ja osin uuden Hiedanrannan kaupungin-osan rakentamista. 
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	Sähkölaitos aloitti selvitystyön nollakuidun nostamisesta, kuivaamisesta ja polttamisesta sekä kustannuksista yhteistyössä Hiedanrannassa toimivan Digi Toilet Systems -yhtiön kanssa. Alustavien arvioiden mukaan nollakuitua voisi olla 5–10 prosenttia puuperäisten poltto aineiden joukossa. 
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	Energiamentori auttaa pienentämään kiinteistöjen hiilijalanjälkeä
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	Figure
	Sähkölaitos toi markkinoille Energiamentori-palvelun. Sen avulla julkiset ja yksityiset toimijat pystyvät muun muassa pienentämään kiinteistöjen energiakustannuksia ja ilmastokuormaa. Energiamentori sisältää ohjelmiston kiinteistöjen energianhallintaan ja energiajohtamiseen sähkön, lämmön ja jäähdytyksen osalta. Palveluun on mahdollisuus yhdistää neuvontaa ja energiakonsultointia. Sähkölaitoksen kumppani Energiamentori-palvelussa on Enerkey-yhtiö.
	Sähkölaitos toi markkinoille Energiamentori-palvelun. Sen avulla julkiset ja yksityiset toimijat pystyvät muun muassa pienentämään kiinteistöjen energiakustannuksia ja ilmastokuormaa. Energiamentori sisältää ohjelmiston kiinteistöjen energianhallintaan ja energiajohtamiseen sähkön, lämmön ja jäähdytyksen osalta. Palveluun on mahdollisuus yhdistää neuvontaa ja energiakonsultointia. Sähkölaitoksen kumppani Energiamentori-palvelussa on Enerkey-yhtiö.
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	Tampereen kaupunki alkoi hallita noin 300 kiinteistönsä energiankulutusta ja olosuhteita uuden Energiamentorin avulla. Kiinteistöt ovat Tampereen kaupungin suurin energiankuluttaja. Palvelu tuo kaupungin Tilapalveluille ennustettavuutta kustannuksiin sekä helpottaa budjetointia ja energiakulujen raportointia. 
	-
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	700 neliötä tamperelaisen sähkön historiaa 
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	Sähkölaitoksen Lämpötalon pohjoispään muuriin valmistui kesällä Tampereen suurin muraali eli seinämaalaus. Noin 700 neliön maalaus kuvaa tamperelaisen sähkön historiaa ensimmäisen lampun syttymisestä vuonna 1888 nykypäiviin saakka. Teoksen toteuttivat tamperelaiset kuvataiteilijat Hermann Sebastian Schultz, OCTO ja Tomi Lastunen. Taideprojektia koordinoi lastenkulttuuriyhdistys Sirkusrakkauspumpum, jonka kanssa Tampereen Sähköverkko on jo useita vuosia tehnyt yhteistyötä. Julkisessa tilassa sijaitseva ympär
	Sähkölaitoksen Lämpötalon pohjoispään muuriin valmistui kesällä Tampereen suurin muraali eli seinämaalaus. Noin 700 neliön maalaus kuvaa tamperelaisen sähkön historiaa ensimmäisen lampun syttymisestä vuonna 1888 nykypäiviin saakka. Teoksen toteuttivat tamperelaiset kuvataiteilijat Hermann Sebastian Schultz, OCTO ja Tomi Lastunen. Taideprojektia koordinoi lastenkulttuuriyhdistys Sirkusrakkauspumpum, jonka kanssa Tampereen Sähköverkko on jo useita vuosia tehnyt yhteistyötä. Julkisessa tilassa sijaitseva ympär
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	Rohkeat vuosihuolto- päätökset kannattivat
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	Päätökset normaaleista vuosihuolloista myös pandemia-aikana osoittautuivat oikeiksi. 
	Päätökset normaaleista vuosihuolloista myös pandemia-aikana osoittautuivat oikeiksi. 
	 


	Uusi huippu- ja varalämpökeskus rakentui Pirkkalan Ollikassa alkusyksyllä 2021. 
	Uusi huippu- ja varalämpökeskus rakentui Pirkkalan Ollikassa alkusyksyllä 2021. 

	Teimme Sähkölaitoksen energiantuotannossa ja jakelun kunnossapidossa pandemian alussa isoja työjärjestelyitä. Päätimme toteuttaa kunnossapitoa suunnitelmallisesti, emmekä lähteneet esimerkiksi siirtämään isoja vuosihuoltoja. Tämä oli oikea päätös, sillä vuosihuoltojen aikana tuli vastaan alkavia vaurioita, jotka olisivat voineet aiheuttaa tulevaisuudessa isoja haasteita hyvän käytettävyyden ylläpidolle. Vuosihuolloissa huolehdimme koronasuojautumisesta erityisen tarkasti, joten terveysturvallisuuttakaan emm
	Teimme Sähkölaitoksen energiantuotannossa ja jakelun kunnossapidossa pandemian alussa isoja työjärjestelyitä. Päätimme toteuttaa kunnossapitoa suunnitelmallisesti, emmekä lähteneet esimerkiksi siirtämään isoja vuosihuoltoja. Tämä oli oikea päätös, sillä vuosihuoltojen aikana tuli vastaan alkavia vaurioita, jotka olisivat voineet aiheuttaa tulevaisuudessa isoja haasteita hyvän käytettävyyden ylläpidolle. Vuosihuolloissa huolehdimme koronasuojautumisesta erityisen tarkasti, joten terveysturvallisuuttakaan emm
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	Onnistuimme myös projektitoiminnoissamme. Rakensimme kaukolämpöverkkoa ja uusia liittymiä ison määrän ja toteutimme laajalti suunnitelmallista perusparannusta. Myös laitospuolella toteutimme isoja investointeja, esimerkkeinä Pirkkalan Ollikan uusi huippu- ja varalämpökeskus sekä Nekalan lämpölaitoksen polttimien uusinta. 
	Kohti uutta toimintamalia
	Aloitimme loppuvuodesta koko tuotanto- ja jakelutoimintoja koskevan Toimintamalli 2023 -kehitystyön. Sen tavoitteena on määrittää Tampereen Sähkölaitoksen Energia-yksikölle uusi operatiivinen toimintamalli prosesseineen ja käytäntöineen. Nämä luovat tukevan pohjan merkittävien tuotantolaitosmuutosten jälkeiselle esihenkilötoiminnalle, tiedolla johtamiselle sekä systemaattiselle liiketoiminnan kannattavuuden, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiselle. Digitalisaatio ja sen rohkea hyödyntäminen ovat
	 
	-
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	Vahvasti kehittyvä teini-ikäinen
	Vahvasti kehittyvä teini-ikäinen
	 


	Sähkölaitoksen johtamisjärjestelmä saavutti jo 15 vuoden iän. Kehitys jatkuu vahvana. 
	Sähkölaitoksen johtamisjärjestelmä saavutti jo 15 vuoden iän. Kehitys jatkuu vahvana. 

	Sähkölaitos sai jo vuonna 2006 nykyisen sertifioidun johtamisjärjestelmänsä. Se todentaa yhtiön hoitavan ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusasiansa vastuullisesti. Järjestelmään kuuluvat ISO 14001 ympäristö-, ISO 9001 laatu- ja ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Järjestelmän auditoinneilla varmistetaan, että rima pidetään riittävän korkealla, toiminta on sovitun mukaista ja etenkin, että toimintaa parannetaan jatkuvasti ja systemaattisesti.
	Sähkölaitos sai jo vuonna 2006 nykyisen sertifioidun johtamisjärjestelmänsä. Se todentaa yhtiön hoitavan ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusasiansa vastuullisesti. Järjestelmään kuuluvat ISO 14001 ympäristö-, ISO 9001 laatu- ja ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät. Järjestelmän auditoinneilla varmistetaan, että rima pidetään riittävän korkealla, toiminta on sovitun mukaista ja etenkin, että toimintaa parannetaan jatkuvasti ja systemaattisesti.
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	Sähkölaitoksen johtamisjärjestelmää auditoidaan sekä sisäisesti että ulkoisesti joka vuosi. Kaikki toiminnot käydään läpi kolmen vuoden syklissä. Vuonna 2021 auditoitiin kaikkien osakeyhtiöiden ja konsernin johtaminen. Tampereen Sähköverkon prosesseista arvioitiin Sähköverkkoon liittymisen ja Sähköverkkopalvelujen prosessia. Tampereen Verassa paneuduttiin Sähkö verkon rakentaminen-, Johtokartoitus ja karttapalvelu- sekä Liikennevalojen kunnossapito -prosesseihin. Tampereen Sähkölaitos -yhtiössä arvioitiin H
	-
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	Kaikkien yhtiöiden toiminta sai hyvät arviot. Erityistä kiitosta saivat muun muassa yhtiöiden selkeät strategiat ja niihin pohjautuvat tavoitteet, toimivat ohjaustaulut ja johtamisfoorumit johdon tukena, selkeät prosessikuvaukset sekä tiivis yhteistyö ja sen kehittäminen eri palveluntuottajien kanssa. Kehuja keräsivät niin esihenkilöt kuin työntekijätkin. Korjattavaa löytyi työturvallisuuden osalta parin lievän poikkeaman verran. Nämä kohdistuivat ulkopuolisten urakoitsijoiden työtapaturmien kirjaamiseen os
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	Kiwa Inspecta arvioi lokakuussa Veran liikennevalotiimin toimintaa Nekalantiellä.
	Kiwa Inspecta arvioi lokakuussa Veran liikennevalotiimin toimintaa Nekalantiellä.
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	Isosti mukana 
	Isosti mukana 
	Isosti mukana 
	muutoksessa!


	Timo (vas.), Amadeus, Teemu, Hanni ja Pauli Asiakkuudet-yksikön tyky-päivää viettämässä.
	Timo (vas.), Amadeus, Teemu, Hanni ja Pauli Asiakkuudet-yksikön tyky-päivää viettämässä.

	Sähkölaitos uudisti henkilöstöstrategiaansa, kirkasti yrityskulttuurinsa tavoitetilaa ja aloitti yrityksen organisoitumisen aiempaa liiketoimintalähtöisemmin. Yhteistä isoille tavoitteille ja teoille on, että henkilöstö on isosti mukana jo niiden suunnitteluvaiheessa. 
	Sähkölaitos uudisti henkilöstöstrategiaansa, kirkasti yrityskulttuurinsa tavoitetilaa ja aloitti yrityksen organisoitumisen aiempaa liiketoimintalähtöisemmin. Yhteistä isoille tavoitteille ja teoille on, että henkilöstö on isosti mukana jo niiden suunnitteluvaiheessa. 

	Osana uutta henkilöstöstrategiaa uudistimme ja yhtenäistimme palkitsemisen käytäntöjä. Tämän pohjaksi teimme syksyllä 2021 tasa-arvokyselyn ja palkkakartoituksen koko henkilöstölle. Näiden johtopäätöksinä voidaan todeta, että henkilöstö kokee Sähkölaitoksen tasa-arvoisena ja syrjimättömänä työpaikkana. Päivitimme tasa-arvosuunnitelman ja jatkamme sen mukaisesti kehittämistä yhdessä. Sen lisäksi olemme pyrkineet lisäämään avoimuutta kehittämistyössä. Olemme osallistaneet henkilöstöä aiemmin jo valmisteluvaih
	Osana uutta henkilöstöstrategiaa uudistimme ja yhtenäistimme palkitsemisen käytäntöjä. Tämän pohjaksi teimme syksyllä 2021 tasa-arvokyselyn ja palkkakartoituksen koko henkilöstölle. Näiden johtopäätöksinä voidaan todeta, että henkilöstö kokee Sähkölaitoksen tasa-arvoisena ja syrjimättömänä työpaikkana. Päivitimme tasa-arvosuunnitelman ja jatkamme sen mukaisesti kehittämistä yhdessä. Sen lisäksi olemme pyrkineet lisäämään avoimuutta kehittämistyössä. Olemme osallistaneet henkilöstöä aiemmin jo valmisteluvaih
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	Aloitimme loppuvuodesta myös yrityksen uudelleen organisoitumisen ja roolittamisen entistä liiketoimintalähtöisemmin. Tätäkin työtä on viety eteenpäin siten, että kehitysideoista keskustellaan asianomaisen henkilöstön kanssa ennen lopullisia päätöksiä ja kehitämme toimintamallia yhdessä. Esihenkilötyön kehittämisessä keskityimme uusimaan suorituksen johtamisen prosessimme ja valmensimme esihenkilöitämme tavoiteasetantaan ja palautteen antamiseen, millä myös halutaan lisätä avoimuuden kulttuuria. 
	-
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	Kirkastimme lämpöliiketoimintamme strategiaa ja vahvistimme näkemystämme siihen liittyvistä kriittisistä osaamisistamme. Muun muassa Energia-yksikössämme alkoi loppuvuodesta kehityshanke, jossa pureudumme tarkemmin kriittisiin osaamisiimme ja niiden kehittämiseen tulevaisuudessa. Myös koko myyntirajapintaa on tarkasteltu uusin silmin ja olemme vahvistaneet osaamistamme entisestään uusilla lisärekrytoinneilla ja toimintamalleilla.
	-
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	Unelmien Sähkölaitos
	Aloitimme henkilöstön kanssa yhteisen Unelmien Sähkölaitos -projektin eli työn uuden normaalin Sähkölaitoksella. Syksyllä 2021 meillä oli useita työpajoja ja kyselyitä, joiden pohjalta rakennamme yhdessä uutta Sähkölaitoksen työkulttuuria ja hybridiä tulevaan. Etätyö on tullut jäädäkseen ja projekti jatkuu vuonna 2022. Tarkoituksena on myös muuttaa työtiloja vastaamaan uusia tarpeita ja tukemaan uudenlaista työkulttuuria. 
	-
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	Työhyvinvointia pandemian keskellä
	Työhyvinvointia pandemian keskellä
	 


	Pandemia ja etätyö ovat haastaneet kaikkia vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon näkökulmista. Työhyvinvointi ja yhteisöllisyyden kokemus ovat asioita, joihin Sähkölaitoksella halutaan panostaa.  
	Pandemia ja etätyö ovat haastaneet kaikkia vuorovaikutuksen ja yhteydenpidon näkökulmista. Työhyvinvointi ja yhteisöllisyyden kokemus ovat asioita, joihin Sähkölaitoksella halutaan panostaa.  
	-
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	Näitä asioita tukemaan päivitimme vuonna 2021 työhyvinvoinnin kokonaissuunnitelmamme, jonka avulla johdamme työhyvinvointia konsernissa.
	Seuraamme neljä kertaa vuodessa esihenkilötyön fiilismittarikyselyn avulla, mitä meidän tiimeillemme kuuluu ja miten ihmiset voivat.
	 Olemme koronapandemian aikana tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja työsuojeluryhmämme ovat kokoontuneet aktiivisesti ja pohtineet erilaisia tukitoimenpiteitä.
	-

	Työterveyshuoltomme on tehnyt muun muassa systemaattisia esihenkilösoittoja toimenpiteineen, joilla olemme varmistaneet esihenkilön ja tiimin jaksamista poikkeusoloissa. Vuoden 2021 alkupuolella perustimme myös työhyvinvointilähettiläiden ryhmän, jonka 13 tyhy-lähettilästä eri yksiköistä ovat olleet tukemassa henkilöstöä: monenlaisia aktiviteetteja on järjestetty tukemaan yhteisöllisyyttä ja tsemppaamista, kun emme ole päässeet tapaamaan toisiamme fyysisesti.
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	Figure
	Kaisa Jarmas (vas.) ja Karoliina Laine ovat työystäviä. Vuosia sitten työporukan vapaa-ajan matkalla ystävystyneet naiset kannattavat yhteisöllisyyttä. Kaisa työskentelee Tampereen Sähkölaitoksella ja Karoliina Tampereen Sähköverkolla.
	Kaisa Jarmas (vas.) ja Karoliina Laine ovat työystäviä. Vuosia sitten työporukan vapaa-ajan matkalla ystävystyneet naiset kannattavat yhteisöllisyyttä. Kaisa työskentelee Tampereen Sähkölaitoksella ja Karoliina Tampereen Sähköverkolla.
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	Turvallisuushavaintojen määrä nousi tuntuvasti
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	Vuoden 2021 turvallisuushavaintojen tavoitemäärä koko konsernissa oli 650 kappaletta. Tämä kuitenkin ylittyi tuntuvasti, 1 881 kappaleeseen. Eniten havaintoja tuli Naistenlahti 3 -voimalaitoshankkeesta. Uusi työturvallisuusjärjestelmä on tehnyt havainnon teosta helppoa ja havaintojen tärkeydestä muistutettiin useassa eri yhteydessä. 
	Vuoden 2021 turvallisuushavaintojen tavoitemäärä koko konsernissa oli 650 kappaletta. Tämä kuitenkin ylittyi tuntuvasti, 1 881 kappaleeseen. Eniten havaintoja tuli Naistenlahti 3 -voimalaitoshankkeesta. Uusi työturvallisuusjärjestelmä on tehnyt havainnon teosta helppoa ja havaintojen tärkeydestä muistutettiin useassa eri yhteydessä. 
	-
	 

	Esihenkilöt saivat joka kuukausi työsuojelun kuukausikirjeen, joka sisälsi kuukausittain vaihtuvan teeman mukaista turvallisuustietoutta. Toteutimme uuden, visuaalisen ja helppokäyttöisen työturvallisuusjärjestelmän koulutuksen, ja järjestelmä otettiin hyvin käyttöön. Jatkoimme turvallisuus-kävelyitä koronan sallimissa rajoissa ja kehitimme edelleen raportointia. 
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	-


	Figure
	Figure
	Figure
	”Oma asenne ratkaisee”, turvalliset toimijat tuumaavat
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	Juha-Pekka Mäkinen
	Tommi Salmberg
	Palkitsimme huhtikuussa kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä konsernin kolme turvallista toimijaa: Tampereen Sähköverkon Juha-Pekka Mäkisen, Tampereen Veran Tommi Salmbergin ja Tampereen Sähkölaitoksen Juho Viitalan. Heidän kaikkien mielestä oma asenne ratkaisee, teemmekö turvallisesti töitä ja lähdemmekö työpäivän jälkeen terveenä kotiin.
	Palkitsimme huhtikuussa kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä konsernin kolme turvallista toimijaa: Tampereen Sähköverkon Juha-Pekka Mäkisen, Tampereen Veran Tommi Salmbergin ja Tampereen Sähkölaitoksen Juho Viitalan. Heidän kaikkien mielestä oma asenne ratkaisee, teemmekö turvallisesti töitä ja lähdemmekö työpäivän jälkeen terveenä kotiin.
	Oikean asenteen lisäksi palkitut korostivat konkreettisia, helppoja arjen tekoja. Juha-Pekka muistutti, että kaikki voivat arvioida, miltä työmaa näyttää ja mitä mahdollisia vaaranpaikkoja näkyy. Tommin mielestä kuulosuojaimet ja silmäsuojat kannattaa pitää kiinni kypärässä, jolloin niitä voi käyttää pienissäkin työvaiheissa. Juho alleviivasi huolenpitoa omasta, mutta myös työkaverin turvallisuudesta. 

	Juho Viitala
	Parasta poikkeusoloissa on työrauha ja turhien siirtymien väheneminen 
	Parasta poikkeusoloissa on työrauha ja turhien siirtymien väheneminen 
	 
	 


	Kun korona-aikaa oli Suomessa kulunut vuosi, Sähkölaitoksella järjestettiin henkilöstölle tsemppiviikko. Sen aikana julkistetusta kyselystä selvisi, että olemme sopeutuneet hyvin muuttuneisiin toimintatapoihin. Parasta poikkeusoloissa on henkilöstön mielestä ollut työrauha sekä turhien siirtymien väheneminen.
	Kun korona-aikaa oli Suomessa kulunut vuosi, Sähkölaitoksella järjestettiin henkilöstölle tsemppiviikko. Sen aikana julkistetusta kyselystä selvisi, että olemme sopeutuneet hyvin muuttuneisiin toimintatapoihin. Parasta poikkeusoloissa on henkilöstön mielestä ollut työrauha sekä turhien siirtymien väheneminen.

	Figure
	Tomi Tiainen kaipaa asiakkaiden 
	Tomi Tiainen kaipaa asiakkaiden 
	Tomi Tiainen kaipaa asiakkaiden 
	kohtaamisia kasvotusten
	 


	Yritysmyynnissä työskentelevä myyntipäällikkö Tomi Tiainen on tottunut työskentelemään itsenäisesti ja etätyö kotona Hallilassa sopii hänelle hyvin. Avokonttorin hälinää ei ole ikävä, mutta asiakastapaamisia kyllä.
	Yritysmyynnissä työskentelevä myyntipäällikkö Tomi Tiainen on tottunut työskentelemään itsenäisesti ja etätyö kotona Hallilassa sopii hänelle hyvin. Avokonttorin hälinää ei ole ikävä, mutta asiakastapaamisia kyllä.
	– Varsinkin isommat asiakkaat pitäisi ehdottomasti tavata kasvotusten. On hyvä keskustella ajoittain markkina-tilanteesta puolin ja toisin, Tomi kertoi maaliskuussa 2021. 
	 

	Korona-aikana myyntityö tapahtuu puhelimitse, sähköposti ja Teams-keskustelut tukevat sitä tarvittaessa. 
	 

	– Sähkölaitokselta on siinä mielessä hyvä soittaa, että suurin osa haluaa pitää tamperelaisten puolta, eikä tykkää yhtään, jos kaiken maailman muut kokeilijat heitä häiritsevät. 
	Tomin työn tauotuksesta huolehtivat Onni-kissa ja Make-terrieri.
	– Olin ennen vanhaan hirveä juomaan kahvia, varmaan toistakymmentä kuppia päivässä. Nyt on päiviä, etten ole keittänyt kahvia kuin aamulla. Ruokailun aloituskin venyy monesti ja olen itse asiassa laihtunut. 
	 

	Tomi toivoo, että korona on laittanut ihmisten arvoja tär keys järjestykseen. 
	– Tässä puhutaan tappavasta viruksesta, niin meidän on pidettävä toisistamme huolta, eikä olla niin itsekkäitä. Samassa veneessä tässä ollaan. Töissäkin kollegoiden arvostus on noussut. Tulee ikään kuin arvokkaampaa siitä, että joskus tapaa heitä ja saa keskustella. Minusta korona on tuonut lisää inhimillisyyttä tapaamisiin, kun ne ovat nyt niin harvinaisia.

	Korona-aikana Tomi Tiainen on ulkoillut paljon lastensa Olivian (vas.) ja Matildan kanssa.
	Korona-aikana Tomi Tiainen on ulkoillut paljon lastensa Olivian (vas.) ja Matildan kanssa.
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	Figure
	Takapihan maisemat 
	Takapihan maisemat 
	Takapihan maisemat 
	rauhoittavat Marianne 
	Koskelaa etätöissä


	"Jos ei olisi koiria, olisi varmasti paljon vaikeampaa. Nyt en koe korona- aikaa ja etätyötä kovinkaan ahdistavina. Koirat auttavat sekä henkiseen että fyysiseen jaksamiseen", kertoo Marianne Koskela etätyöpisteeltään Tampereen Tasanteelta.
	"Jos ei olisi koiria, olisi varmasti paljon vaikeampaa. Nyt en koe korona- aikaa ja etätyötä kovinkaan ahdistavina. Koirat auttavat sekä henkiseen että fyysiseen jaksamiseen", kertoo Marianne Koskela etätyöpisteeltään Tampereen Tasanteelta.
	Marianne on normaaliaikoina töissä Naistenlahden voimalaitoksella, mutta käy siellä nyt vain satunnaisesti, jos on tulostettavaa ja arkistoitavaa. Marianne tekee töitä Naistenlahti 3 -projektissa projektisihteerinä. Työpisteenä on keittiön pöytä, jonka päällä on töistä haettu iso näyttö ja istuimena töistä haettu satulatuoli.
	-

	– Ikkunasta näkyy tällä hetkellä takapiha, puuaita, kalliota ja metsää. Näkymä tuntuu tosi hyvältä, rauhoittavalta.
	Kun työmatka-ajoja ei ole, Marianne aloittaa aamuisin työt kello 6.30. Naistenlahdessa hän pyrki aloittelemaan kello 7 paikkeilla.
	– Iltapäivällä lopettelen kello 14.30 jälkeen. Palaverit joskus pidentävät päivää.
	Marianne pyrkii pitämään kaksi taukoa päivässä.
	– Myös ruokailu on tässä saman pöydän ääressä, niin se ei oikein tunnu tauolta.
	– Vapaa-ajan osaan erottaa, koska sekä puhelin että tietokone menevät säppiin aina kun lopetan päivän työt. Kesti pitkään opetella se, mutta kyllä kannatti. Viikonlopuiksi kasaan koko etätyö-toimistoni pois keittiöstä.
	-


	Marianne Koskela ja koirapojat Uuno (vas.), Jaajo ja Elmo.
	Marianne Koskela ja koirapojat Uuno (vas.), Jaajo ja Elmo.

	Juho Viitalalle kontaktiriski on 
	Juho Viitalalle kontaktiriski on 
	Juho Viitalalle kontaktiriski on 
	 
	kentällä todellinen


	Kaukolämpöasentaja Juho Viitala tekee työtään työmailla ja lämmönjako-huoneissa, ja vain pieneltä osin toimistolla, joka on Lielahden voimalaitoksella.
	Kaukolämpöasentaja Juho Viitala tekee työtään työmailla ja lämmönjako-huoneissa, ja vain pieneltä osin toimistolla, joka on Lielahden voimalaitoksella.
	– Korona toi työhöni sen muutoksen, että menen aamuisin suoraan kotoa työmaalle. Lielahdessa käyn lähinnä vain hakemassa tarvikkeita ja joskus pitää työsuojelu- tai luottamushenkilötehtävien vuoksi käydä tietokoneella, Juho mietti.
	-
	-

	Juho ymmärtää, että korona on tuonut aivan erilaisia paineita erilaista työtä tekeville.
	– Etätöissä voi varmasti tuntua yksinäiseltä ja ahdistavalta, kun sosiaalinen puoli puuttuu. Meillä taas koronan läheisyys tuntuu hyvin todelliselta, kun ollaan etulinjassa. Vaikka pääasiassa työskennellään työparin kanssa, niin esimerkiksi lämmönjakohuoneeseen voi yhtäkkiä ilmestyä huoltomies tai isännöitsijä, eikä siellä ole turvaväleille tilaa. Kontaktiriski on jatkuvasti läsnä, kun ollaan tällainen kenttäyksikkö. 
	-
	-

	Hän on tyytyväinen siihen, miten korona-vuosi Sähkölaitoksella on loppujen lopuksi sujunut, vaikka tilanne oli kaikille vuosi sitten uusi.
	-

	– Kommunikaatiomme on tiimissäkin kehittynyt paremmaksi ja minusta tuntuu, että se kehittyy tässä koko ajan. On tehty oikeita ratkaisuja ja hommat on saatu tehtyä niin kuin pitääkin. Se on kuitenkin pääasia. Korona kun ei vaikuta putkiverkostoon millään lailla.
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Kaukolämmön paku on Juho Viitalalle paitsi työkaluvarasto ja kulkuväline, myös lounasravintola, kun lounasravintolat on suljettu. 
	Kaukolämmön paku on Juho Viitalalle paitsi työkaluvarasto ja kulkuväline, myös lounasravintola, kun lounasravintolat on suljettu. 
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	TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY 
	TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY 
	TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY 

	Toimimme jakeluverkon haltijana pääosin Tampereen alueella ja vastaamme sähköverkon suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Toimitamme asiakkaillemme sähköliittymiä, joihin sähköenergiaa siirretään jakeluverkon avulla. Hoidamme myös asiakkaidemme sähköenergian mittauksen ja välitämme mittarilukemat sähkönmyyjille. 
	 


	Toimitusvarman verkon rakentaminen Teiskossa jatkui 
	Toimitusvarman verkon rakentaminen Teiskossa jatkui 
	 


	Jo muutaman vuoden ripeänä edennyt Teiskon alueen toimitusvarmuuskriteerit täyttävän verkon rakentaminen jatkui. Tampereen Sähköverkko sopi keski- ja pienjänniteverkon saneerauksesta Verkonrakentaja Wire Oy:n kanssa noin 30 kilometrin matkalta. 
	Jo muutaman vuoden ripeänä edennyt Teiskon alueen toimitusvarmuuskriteerit täyttävän verkon rakentaminen jatkui. Tampereen Sähköverkko sopi keski- ja pienjänniteverkon saneerauksesta Verkonrakentaja Wire Oy:n kanssa noin 30 kilometrin matkalta. 

	Neljään lohkoon Paarlahden pohjoispuolella jaetun saaneeraushankkeen suunnittelu alkoi toukokuussa ja työt maastossa alkoivat jo alkukesällä. Hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on huhtikuu 2022. Verkonrakentaja Wireltä oli jo aiemmin tilattu alueelta saneerauskohteita, jotka toteutettiin vuonna 2021. 
	Neljään lohkoon Paarlahden pohjoispuolella jaetun saaneeraushankkeen suunnittelu alkoi toukokuussa ja työt maastossa alkoivat jo alkukesällä. Hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on huhtikuu 2022. Verkonrakentaja Wireltä oli jo aiemmin tilattu alueelta saneerauskohteita, jotka toteutettiin vuonna 2021. 
	-
	-
	-
	-

	Hankkeessa on mukana myös ElmoNet Oy, joka rakennuttaa valokuituverkkoa samalle alueelle. Kaapeloinneissa voidaankin hyödyntää kustannustehokasta yhteisrakentamista, jossa sähkö- ja telekaapelit sijoitetaan samaan ojaan. 
	-
	-

	Mitä toimitusvarma sähkönjakeluverkko tarkoittaa?  
	 

	Sähkömarkkinalain mukaan sähkönjakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa verkon käyttäjälle asemakaava-alueella yli 6 tuntia tai muulla alueella, käytännössä haja-asutusalueella, yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. 
	-
	-

	Tampereen Sähköverkko on verkkostrategiassaan määritellyt tavoitteeksi asemakaava-alueiden sähkönjakeluverkon kaapeloinnin. Muilla alueilla käytämme kaapeloinnin lisäksi myös ilmajohtoa. Etenkin säteittäisillä sähkönjakeluverkoilla, joihin on saatavissa ainoastaan yksi sähkönsyöttösuunta, on ilmajohtoverkko varsin hyvä verkkorakenne. Se ei välttämättä aina kestä myrskyjä tai lumikuormaa, mutta vikapaikan löytäminen ja korjaus on kaapelia huomattavasti nopeampaa, etenkin routa-aikaan. 
	-
	-
	-
	-

	Lisäksi automaatiota, esimerkiksi muuntamoautomaatiota, joka sisältää erottimien kauko-ohjauksen sekä vianpaikannuksen, rakennamme aiempaa tiheämmin myös haja-asutusalueelle. Se edesauttaa nopeaa vikapaikan rajaamista, jolloin lähes poikkeuksetta saamme suurelle osalle vian piirissä olevista asiakkaista sähköt palautettua muutamassa minuutissa. 
	-
	-
	-

	Nyt toteutettavassa hankkeessa kaapeloimme arviolta 40 kilometriä 20 kilovoltin keskijännitejohtoja ja noin 35 kilometriä 0,4 kilovoltin pienjännitejohtoja. Puistomuuntamoita rakennetaan noin 30 kappaletta, joista yli kymmenessä muuntamossa on erottimien kauko-ohjaus ja vianpaikannus. Haaroitus- tai jakokaappeja tulee noin 100 kappaletta. Rahaa investointiin käytämme lähes neljä miljoonaa euroa. 
	-
	-

	Tulevina vuosina Teiskon toimitusvarman sähkönjakeluverkon rakentamisvauhti säilyy ennallaan. Vuoden 2028 lopussa Teiskon sähkönjakeluverkko tulee olemaan vähintään lain määrittelemällä tasolla ja haja-asutusalueen asukkaiden kokemat keskeytyshaitat ovat selkeästi nykyistä pienemmät. 
	-


	Figure
	Figure
	Figure
	Sähkön siirtomäärät nousivat ennakoitua enemmän
	Sähkön siirtomäärät nousivat ennakoitua enemmän
	 


	Figure
	Vuonna 2021 saimme alku- ja loppuvuodesta nauttia ulkolämpötilaltaan normaalista talvesta. Vaikka koko vuoden jatkuneeseen COVID19-pandemiaan liittyneet eri rajoitustoimenpiteet koettelivatkin asiakkaidemme liiketoimintoja, tällä ei ollut merkittävää vaikutusta jakelualueemme sähkönsiirtomääriin. Kaupungin kasvaminen ja kehittyminen jatkuivat edelleen. Erityisesti kerrostalo kohteiden rakentaminen jatkui mittavana. 
	Vuonna 2021 saimme alku- ja loppuvuodesta nauttia ulkolämpötilaltaan normaalista talvesta. Vaikka koko vuoden jatkuneeseen COVID19-pandemiaan liittyneet eri rajoitustoimenpiteet koettelivatkin asiakkaidemme liiketoimintoja, tällä ei ollut merkittävää vaikutusta jakelualueemme sähkönsiirtomääriin. Kaupungin kasvaminen ja kehittyminen jatkuivat edelleen. Erityisesti kerrostalo kohteiden rakentaminen jatkui mittavana. 
	 
	-

	Normaalitalvesta ja asiakasmäärän odotettua suuremmasta kasvusta johtuen ylitimme budjetoidut sähkön siirtomäärät selkeästi, 6,8 prosentilla. Tätä kautta ylitimme myös budjetoidun liikevaihdon. Ylitys oli 5,8 prosenttia. Joulukuun häviötön siirtomäärä 205 GWh oli ennätys yhtiömme historiassa. 
	-
	-

	Keskeytysten tunnusluvut kohentuivat 
	Keskeytyksiin liittyvät tunnusluvut laskevat tasaisesti. Vaikka keskeytysten kappalemäärä nousi edellisvuodesta, keskeytysten kestoaika asiakasta kohden laski melkein kahdella minuutilla, 9,4 minuuttiin. Tähän ovat vaikuttaneet Teiskon haja-asutusalueella jatkuneet mittavat toimitusvarmuusinvestoinnit  keskijänniteverkon kaapeloinnissa ja muuntamoautomaatiossa. Myös asemakaava- alueilla muuntamoautomaation rooli on noussut. Koko verkkovastuualueellamme on jo yli 250 muuntamoautomaatiokohdetta, joiden avulla
	 
	-
	-
	-
	-
	 


	Figure
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	Figure
	Figure
	* Ei sisällä 110 kV:n alueverkkoa
	* Ei sisällä 110 kV:n alueverkkoa

	Figure
	Figure
	”Määrätietoiset toimitusvarmuus-investoinnit tuottavat tulosta. Keskeytysten kestoaika asiakasta kohden laski melkein kahdella minuutilla 9,4 minuuttiin.”
	”Määrätietoiset toimitusvarmuus-investoinnit tuottavat tulosta. Keskeytysten kestoaika asiakasta kohden laski melkein kahdella minuutilla 9,4 minuuttiin.”

	Petri Sihvo
	Petri Sihvo
	toimitusjohtaja, Tampereen Sähköverkko
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	TAMPEREEN VERA OY 
	TAMPEREEN VERA OY 
	TAMPEREEN VERA OY 

	Palvelemme julkisen infran ja teollisuusyritysten tarpeita älykkäiden ympäristöjen ja kaupunkien kehittämiseksi ympäri Suomea. Ydinosaamistamme ovat sähköverkkojen, ulkovalaistusten sekä liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. 

	Ratkaisuja myös ilmastonmuutokseen 
	Ratkaisuja myös ilmastonmuutokseen 

	Yhteiskunnan sähköistymisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tampereen Vera toi palvelutarjonnallaan ratkaisuja myös näihin sähköistymisen tarpeisiin.
	Yhteiskunnan sähköistymisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tampereen Vera toi palvelutarjonnallaan ratkaisuja myös näihin sähköistymisen tarpeisiin.
	 
	 


	Vuonna 2021 olimme mukana useissa hankkeissa, joiden ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus on merkittävä. Rakensimme esimerkiksi sähkön siirtoyhteyksiä, joilla tuulivoimalat kytkeytyvät valtakunnan sähkönjakeluverkkoon. Rakensimme myös sähköautokannan kasvun edellyttämiä latausjärjestelmiä sekä raitiotien myötä vihreämmäksi ja sujuvammaksi muuttuvan joukkoliikenteen kriittisiä ohjausjärjestelmiä.
	Vuonna 2021 olimme mukana useissa hankkeissa, joiden ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus on merkittävä. Rakensimme esimerkiksi sähkön siirtoyhteyksiä, joilla tuulivoimalat kytkeytyvät valtakunnan sähkönjakeluverkkoon. Rakensimme myös sähköautokannan kasvun edellyttämiä latausjärjestelmiä sekä raitiotien myötä vihreämmäksi ja sujuvammaksi muuttuvan joukkoliikenteen kriittisiä ohjausjärjestelmiä.
	-
	-
	-

	Uusiutuvan energiantuotannon kasvun ja liikenteen sähköistyminen lisäksi Vera turvaa yhteiskunnalle kriittisten toimintojen, kuten sairaaloiden, vedenjakelun ja datasalien sähkön saantia. Työtämme huomataan harvemmin silloin, kun kaikki toimii. Tilanne kuitenkin muuttuu nopeasti ja näkyvästi tarpeelliseksi, usein jopa elintärkeäksi silloin, kun sähkö lakkaa tulemasta pistorasioihin, hengityskoneisiin, vesipumppuihin ja lukemattomiin muihin koneisiin ja laitteisiin, jotka pitävät tämän päivän hyvinvointiyhte
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Liikevaihto nousi ennätystasolle
	Asiakkaidemme palvelemisen lisäksi onnistuimme parantamaan liiketoiminnan tulosta, vaikka verkonrakennustoimialan kannattavuus Suomessa jatkui voimakkaan kilpailun seurauksena heikkona. 
	-
	-

	Kehittyvä ja kasvava Tampereen kaupunkiseutu ja sen lukuisat rakentamishankkeet ja ylläpitotarpeet antoivat pohjan Veran liikevaihdon kasvulle, joka päätyi vuoden lopussa yhtiön kaikkien aikojen ennätykseen. Toimintamme pääpaino sijoittui edelleen Pirkanmaalle, mutta myös valtakunnallisten projektitoimitusten kysyntä voimistui, erityisesti siirtoverkko- ja sähköasemapalveluiden osalta.
	-
	-
	-

	Henkilöstö osallistui aktiivisesti toiminnan kehittämiseen
	Kehitimme vuoden aikana operatiivista toimintaamme muun muassa kenttätyön ohjauksen, hankintaprosessien, johtamisen ja turvallisuuden osa-alueilla.
	Henkilöstömme osallistui aktiivisesti toiminnan kehittämiseen ja oli vaikuttamassa esimerkiksi työvälineiden, kuten autojen, kaluston, työvaatetuksen ja suojaimien hankintoihin. Henkilöstön osallistamisella on suuri vaikutus työssä viihtyvyyteen, joka mittausten perusteella parani vuoden takaisesta. Ja vaikka turvallisuustavoitteemme tapaturmattoman vuoden osalta eivät kaikilta osin toteutuneet, otimme vuoden aikana jälleen askeleen kohti turvallisempaa työpaikkaa ja työnteon kulttuuria.
	-
	-
	-


	Figure
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	 ”Pystyimme kasvamaan 
	 ”Pystyimme kasvamaan 
	 ”Pystyimme kasvamaan 
	toimi alan kireästä kilpailu-
	tilanteesta huolimatta. 
	Onnistuimme myös työ
	-
	turvallisuuden ja -viihty
	-
	vyyden parantamisessa.” 


	Ville Aalto
	Ville Aalto
	toimitusjohtaja, Tampereen Vera
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	TAMMERVOIMA OY 
	TAMMERVOIMA OY 
	TAMMERVOIMA OY 

	Tuotamme hyötyvoimalaitoksessamme yhdyskuntajätteistä kaukolämpöä ja sähköä. Jätteenpoltto täydentää jätteiden materiaalikierrätystä, ja energiantuotantoon ohjataan vain materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomat sekajätteet. Poltettava jäte on kerätty Pirkanmaan Jätehuollon 17 kunnan alueelta ja Mustankorkean toimialueelta Keski-Suomesta. Laitokselle tulee pieniä määriä jätteitä myös muualta Suomesta. Tarastenjärven alueelle rakennetun hyötyvoimalaitoksen tuotanto käynnistettiin syyskuussa 2015. Vuonna 2021 la
	 
	 


	Hyötyvoimalaitoksen läpi virtasi jo miljoonas jätetonni 
	Hyötyvoimalaitoksen läpi virtasi jo miljoonas jätetonni 
	 


	Tammervoimassa vietettiin juhlapäivää, kun miljoonas jätetonni kipattiin laitoksen jätebunkkeriin joulukuussa 2021. Kuuden tuotantovuoden aikana laitoksella on vastaanotettu 122 000 jätekuormaa eli noin 70 kuormaa vuoden jokaisena arkipäivänä. 
	Tammervoimassa vietettiin juhlapäivää, kun miljoonas jätetonni kipattiin laitoksen jätebunkkeriin joulukuussa 2021. Kuuden tuotantovuoden aikana laitoksella on vastaanotettu 122 000 jätekuormaa eli noin 70 kuormaa vuoden jokaisena arkipäivänä. 

	Tammervoima on tuottanut kuuden vuoden aikana miljoonasta tonnista sekajätettä yhteensä 2 450 GWh kaukolämpöä. Tämä määrä vastaa Tampereen, Pirkkalan ja Ylö järven kaupunkien vuotuista lämmitystarvetta. Vuonna 2022 joukkoon liittyy myös Kangasalan uusi Lamminrahkan kau-punginosa sekä Vatialan alue. 
	Tammervoima on tuottanut kuuden vuoden aikana miljoonasta tonnista sekajätettä yhteensä 2 450 GWh kaukolämpöä. Tämä määrä vastaa Tampereen, Pirkkalan ja Ylö järven kaupunkien vuotuista lämmitystarvetta. Vuonna 2022 joukkoon liittyy myös Kangasalan uusi Lamminrahkan kau-punginosa sekä Vatialan alue. 
	-
	-
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	Jätteenpoltossa jäljelle jäänyt, yhteensä 180 000 tonnia pohjatuhkaa on jalostettu takaisin hyötykäyttöön. Ensin tuhkasta on eroteltu metallit, joita voimalan tuotannosta on onnistuttu palauttamaan kierrätykseen yhteensä 15 000 tonnia. Loppuosa tuhkan mineraalijakeista on hyödynnetty ja hyödynnetään jatkossakin rakennusteollisuudessa ja teiden rakentamisessa. Polttoprosessin jälkeen lentotuhka ja savukaasunpuhdistusjäte joudutaan toistaiseksi loppusijoittamaan ilman hyötykäyttöä. Näiden osuus hyötyvoimalai-
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	Merkittäviä uusia kehityshankkeita 
	Tammervoiman tontilla alkoi kesällä poraushanke, jossa tutkitaan geolämmön poraamista vesivasaratekniikalla. Tavoitteena on kehittää uusi kaukolämmön tuotantomenetelmä, joilla yhdestä syvästä geolämpökaivosta saatavaa lämpöä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti osana hyötyvoimalan kaukolämmön tuotantoa. Geolämpökaivo voisi toimia myös laitoksen lämpövarastona. 
	-
	-

	Tammervoima on käynnistynyt myös ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä tutkimushankkeita, joilla pyritään pienentämään jätteenpolton hiilidioksidipäästöjä ja parantamaan kaukolämmöntuotannon energiatehokkuutta. Ottamalla talteen CO-kaasuja voimalaitoksen piipusta ja yhdistämällä siihen vetyä voidaan tuottaa synteettistä metaania liikenteen polttoaineeksi ja samalla lisätä kaukolämmön tuotantoa. Muita vaihtoehtoja hiilidioksidin hyödyntämiseen ovat nestemäisten polttoaineiden tuotanto tai käyttö teollisuude
	-
	-
	-
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	Vietimme joulukuussa Tammervoima Oy:n 10-vuotisjuhlia, sillä yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.12.2011 ja toiminta virallisesti käynnistettiin. Alkuvuodet kuluivat voimalaitospaikan valinnassa, ympäristövaikutusten arvioin nissa ja lupien haussa. Hyötyvoimalaitoksen maanrakennustyöt alkoivat syyskuussa 2013 ja ensitulet jätekattilassa sytytettiin 22.9.2015. Suuri rakennushanke valmistui nopeasti kahdessa vuodessa ja juuri oikeaan aikaan, kun orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto Suomessa astui voimaa
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	-


	Figure
	”Lisää poltettavaa!”, Remeo Oy:n jäteautonkuljettaja Janne Lillqvist ja toimitusjohtaja Mika Pekkinen todistavat miljoonannen jätetonnin purkamista hyötyvoimalaitoksen jätebunkkeriin. 
	”Lisää poltettavaa!”, Remeo Oy:n jäteautonkuljettaja Janne Lillqvist ja toimitusjohtaja Mika Pekkinen todistavat miljoonannen jätetonnin purkamista hyötyvoimalaitoksen jätebunkkeriin. 
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	Prosessin käytettävyys oli hyvällä tasolla 
	Prosessin käytettävyys oli hyvällä tasolla 

	Tammervoiman hyötyvoimalaitoksella poltettiin vuonna 2021 jätettä 168 717 tonnia, josta laitos tuotti energiaa yhteensä 466 GWh. Energiantuotanto laski edellisestä vuodesta 6,6 GWh ja poltettu jätemäärä vähentyi 4 177 tonnia. Jätteenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 70 240 tonnia. Laitoksen vuosihuollot suoritettiin tehokkaasti 16 vuorokaudessa. Jätteenpolttoprosessin käytettävyys oli edelleen erittäin hyvä 99,4 prosenttia ja laitoksen käyttötunnit toteutuivat 8 323 tunnin tasolla. 
	Tammervoiman hyötyvoimalaitoksella poltettiin vuonna 2021 jätettä 168 717 tonnia, josta laitos tuotti energiaa yhteensä 466 GWh. Energiantuotanto laski edellisestä vuodesta 6,6 GWh ja poltettu jätemäärä vähentyi 4 177 tonnia. Jätteenpolton hiilidioksidipäästöt olivat 70 240 tonnia. Laitoksen vuosihuollot suoritettiin tehokkaasti 16 vuorokaudessa. Jätteenpolttoprosessin käytettävyys oli edelleen erittäin hyvä 99,4 prosenttia ja laitoksen käyttötunnit toteutuivat 8 323 tunnin tasolla. 
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	Tarastenjärven 
	Tarastenjärven 
	Tarastenjärven 
	hyötyvoimalaitoksessa 
	hyödynnetään energiaksi 
	vuosittain yli 600 000 asukkaan 
	sekajätteet, noin 170 000 tonnia 
	eli noin 20 000 autokuormallista. 
	Tästä määrästä tuotetaan noin 
	420 GWh kaukolämpöä ja noin 
	50 GWh sähköä.
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	 "Olimme aktiivisesti mukana 
	 "Olimme aktiivisesti mukana 
	merkittävissä kehityshankeissa, 
	joissa selvitetään kaukolämmön 
	uusia energialähteitä 
	sekä mahdollisuuksia 
	kauko lämpötuotannon 
	energiatehokkuuden 
	parantamiseen.”
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