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Tampereen Sähkölaitos on luotettava, 
monipuolinen energia-alan toimija Pirkanmaalla. 

Palvelemme asiakkaitamme sähköön, kaukolämpöön, 
kaukojäähdytykseen, maakaasuun, sähkön siirtoon, 

sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon, 
energianmittaukseen, ulkovalaistukseen 

ja liikennevaloihin liittyvissä asioissa. 
Palveluksessamme on reilut 400 ammattilaista, 

joita kannustavat konsernin perinteet jo vuodesta 1888. 
Meillä on yli 140 000 asiakasta ja kaukolämpökiinteistöissä 

asuu jakelualueellamme 196 000 ihmistä. 

Tampereen Sähköverkko Oy:n 
jakelualue 

Sähkö ja lämpö – nykyajan elämänlangat

Ulkoasu: Johannan graafinen suunnittelutoimisto | Kirjapaino: Hämeen Kirjapaino, maaliskuu 2014 | Piirroskuvitus Mainostoimisto Mera, Valokuvat: Sami Helenius, Kimmo Torkkeli sekä Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt
Etukannen kuva: Naistenlahden voimalaitos | Takakannen kuva: Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen työmaa
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Vuosi 2013 lyhyesti
Sähkölaitos-konsernin liikevaihto

307
MILJOONAA EUROA



Sähkömittareista etäluettavia on 

Lielahti                  492,1 GWh
Naistenlahti1  630,4 GWh
Naistenlahti 2  610,6 GWh
Lämpökeskukset   450,8 GWh
  
 Yhteensä 2 183,9 GWh

22,5 %

28,9 %28 % 

20,6 % Kaukolämmön tuotanto 
voimalaitoksittain

Sähköntuotanto 
voimalaitoksittain (brutto) 

Lielahti               370,8 GWh
Naistenlahti 1     523,1 GWh
Naistenlahti 2     266,8 GWh
Vesivoima             53,7 GWh

 Yhteensä 1 214,4 GWh

30,5 %

43,1 %

22 %

4,4 %

Henkilöstöä 404

”Tampereen Sähköverkon siirtohinnat 
olivat koko maan vertailussa 

halvimmassa neljänneksessä. ”
s. 10

LÄHISÄHKÖ
on jo toiseksi 
suosituin tuote
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Merkittävä työllistäjä Pirkanmaalla
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

ampereen Sähkölaitos -yhtiöiden taloudellinen tulos 
vuonna 2013 oli enintään tyydyttävä. Liikevaihtoa ker-
tyi 307 miljoonaa euroa liiketuloksen jäädessä 18 mil-
joonaan euroon. 
 Euroopan taloustilanne on epävarma ja tuetun uu-

siutuvan energian tuoma lisäkapasiteetti yhdessä lämpimän 
sään kanssa on pitänyt sähkön tukkuhintaa poikkeuksellisen 
matalana. Sähkön tukkuhinta on nyt alimmillaan yhdeksään 
vuoteen. 
 Sähkölaitoksen tuotantorakenne on moniin muihin ener-
giayhtiöihin nähden yksipuolinen ja joustamaton, sillä maa-
kaasulla on liian suuri rooli energiantuotannossamme. Maa-
kaasun hinta muodostuu pitkälti öljymarkkinoiden perusteel-
la eikä seuraa sähkön tukkumarkkinahintaa. Sähkönsiirron 
hintaa alennettiin voimakkaasti vuoden 2012 lopulla, mikä 
alensi liiketulosta merkittävästi.
 Nostimme kannattavuuttamme neljällä miljoonalla eurol-
la kehitys- ja säästöohjelman avulla. Ohjelma piti sisällään 
toimintatapojen uudistamista mm. ylitöiden osalta, tilankäy-
tön tehostamista sekä lähes koko henkilöstön lomauttami-
sen. Ennen rakenteellisten muutosten valmistumista tulem-
me kokemaan muitakin haasteellisia vuosia.

Historiallisia tilanteita
Maakaasun kilpailukyky voimalaitospolttoaineena heikentyi 
kuluneena vuonna merkittävästi. Erityisesti energiavero nos-
taa maakaasun hintaa kaukolämmön polttoaineena. Lielah-
den kaasuvoimalaitoksellamme oli kaikkien aikojen pisimmät 
tuotantoseisokit markkinatilanteen vuoksi. Tuotimme kesällä 

lähes kuuden viikon ajan sähköä vain Tammerkosken vesivoi-
malla. Viimeksi tämänkaltainen tilanne on ollut 1980-luvulla.
 Olemme strategiamme mukaisesti ottamassa vihreitä as-

keleita eli investoimassa voimalaitoksiin uusiutuvan energian 
lisäämiseksi. Uusiutuvan energian käyttö voimalaitoksillam-
me oli ennätykselliset 19 prosenttia  Tavoitteemme on nos-
taa se 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Se ei onnistu 
ilman mittavia investointeja. Toimintaympäristön vakaus on 

tärkeää koko energia-alalle, joka tarvitsee luottamusta sii-
hen, että voimalaitosten investointiperusteet eivät oleellisesti 
muutu niiden elinkaaren aikana. 

Panostusta kaukolämpöön 
ja kaukojäähdytykseen
Nykyisillä markkinanäkemyksillä sähköntuotantoon 
ei kannata investoida. Suomeen rakentuva uusi ydin-
voima saattaa vähentää lämpötilariippuvan yhteis-
tuotannon ajoaikaa muutamaan kuukauteen. Säh-
kölaitoksen onkin kannattavuutensa kehittämiseksi 
muutettava tuotantorakennettaan eli käytännössä in-
vestoitava pääasiassa uuteen lämmöntuotantoon. Lä-
hivuosina Tampereella toimivat matalan sähkönhin-
nan aikana pääasiassa lämpöä tuottavat tuotanto-
laitokset (puu, turve, jäte) sekä korkeamman sähkön 
hinnan aikana käytettävät kaasukäyttöiset yhteistuo-
tantolaitokset.
     Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen rakentami-
nen käynnistyi syksyllä 2013 ja se on tuotannossa al-
kuvuodesta 2016. Toinen käynnissä oleva hankkeem-
me on Hervantaan sijoittuva hakelämpökeskus.  Sen 
käyttöönotto tapahtuu toukokuussa 2015. Vuonna 
2013 otimme käyttöön Suomen suurimman pellet-

tilämpökeskuksen. Meillä on rakenteilla 135 miljoonan eu-
ron investoinnit, ja niiden työllistävä ja elvyttävä vaikutus on 
merkittävä.
      Olemme tällä hetkellä Pirkanmaan suurin kotimaisten 
polttoaineiden käyttäjä ja työllistämme välillisesti polttoai-
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Kaukojäähdytysverkkoa rakennettiin 

Tampereen ytimeen. Taustalla erottuvat 

Näsinneula ja Tampereen Tuomiokirkko.

neketjussa noin 200 henkilöä. Kaasun käytön vähentyessä 
polttoainehankinnoistamme ohjautuu yhä suurempi osa työl-
listämään pirkanmaalaisia. Määrä voi jopa kaksinkertaistua. 
Paikallisuus ja paikallinen työllistäminen ovat tärkeitä arvoja 
Tampereen Sähkölaitokselle.
 Yksi vihreä askeleemme on kaukojäähdytyksen rakenta-
minen. Kaupunkikuvaan onkin jo ilmestynyt muutamia kau-
kokylmää tuottavia kontteja. Kun verkosto Näsijärven syvän-
teistä kylmän toimittamiseksi valmistuu muutaman vuoden 
kuluttua, kontteja ei enää tarvita. Järvikylmä lisää energiate-
hokkuutta ja vähentää sähkön käyttöä rakennusten jäähdyt-
tämisessä.

Tärkeitä onnistumisia
Taloudellisista haasteista huolimatta onnistuimme vuonna 
2013 useissa tärkeissä tavoitteissamme. Asiakastyytyväisyys 
nousi korkeimmalle tasolleen koskaan nykymuotoisella mit-
taristolla. Sähkölaitoksen vahvuuksina ovat etenkin pirkan-
maalaisuus sekä luotettava toiminta. Asiakkaat arvostavat 
myös lähituotteita: pirkanmaalaisesta puusta tuotettu Lä-
hisähkö nousi toiseksi suosituimmaksi sähkötuotteeksemme. 
 Uudistimme sähköisiä palvelukanaviamme. Asiakkaat 
voivat nyt seurata omaa sähkön ja kaukolämmön kulutus-
taan netistä Wattimaatti-palvelumme avulla. Urakointiliike-
toimintaa harjoittavan Tampereen Vera Oy:n toimialavertailun 
tunnusluvut nousivat kuluneena vuonna maamme parhaim-
mistoon ja asiakastyytyväisyys oli kilpailijoitaan parempi. 
Sähkön siirtohintamme olivat koko maan alimassa neljännek-
sessä.

 Kehitämme luotettavuuttamme edelleen sekä sähkön-
jakelussa että kaukolämmitysverkoissamme. Onnistuimme 
myös turvallisuudessa, ja työtapaturmien lukumäärä oli al-
haisin viimeiseen kymmeneen vuoteen.
 Tampereen Sähkölaitos on Suomen vanhin kunnalli-
nen sähkölaitos. Täytimme kuluneena vuonna jo 125 vuotta. 
Olemme muuttaneet muotoamme katujen valaisijasta täy-
simittaiseksi energiataloksi. Kehitymme jatkuvasti, sillä ha-
luamme palvella asiakkaitamme kilpailukykyisesti myös seu-
raavat sata vuotta.
 Haluan kiittää Sähkölaitoksen asiakkaita, yhteistyökump-
paneita ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta.
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ähkönkulutus kasvoi vuoden alkupuolella hieman 
edellisestä vuodesta, mutta enimmäkseen tämä johtui 
säästä. Helmikuu oli lauha, maaliskuu kylmä. Vuoden 
lopulla vallinnut lämmin säätyyppi leikkasi tuntuvas-

ti sähkön kulutusta. Suomen sähkönkulutus laski noin 1,5 % 
verrattuna vuoteen 2012, vaikka teollisuuden sähkönkulutus 
kasvoi hieman.

Vesivarannot normaaliin tasoon 
vasta joulukuussa
Pohjoismaiden vähäluminen talvi laski pohjoismaiset vesi-
varannot heti alkuvuodesta selvästi pitkän ajan keskiarvojen 
alapuolelle. Siellä pysyttiin vuoden lopulle asti, kunnes erit-
täin sateinen ja leuto joulukuu nosti vesitilanteen jälleen hie-
man normaalin yläpuolelle. 
 Vesivoiman niukkuus tuki kesällä ja erityisesti vuoden kol-
mannella neljänneksellä sähkön markkinahintaa Suomessa ja 
muualla Pohjoismaissa. Toisaalta erittäin leuto sää ja nopeas-
ti parantunut vesitilanne tekivät joulukuusta poikkeuksellises-
ti vuoden halvimman kuukauden sähkön tukkumarkkinoilla. 

Halpa hiili heikensi 
maakaasun kilpailukykyä
Hiilen hinta jatkoi laskuaan jo kolmatta vuotta, ja laski alku-
vuonna noin 20 prosenttia. Lasku pysähtyi elokuussa, jolloin 
hiilen markkinahinta oli lähellä tuotantokustannusten tasoa. 
Loppuvuoden ajan hinta pysytteli suunnilleen paikoillaan ja 
hiilestä tuli kannattavin fossiilinen polttoaine. Tampereella ei 

käytetä hiiltä polttoaineena, joten energiantuotantomme kil-
pailukykyisyys heikkeni näihin tuottajiin nähden merkittäväs-
ti. Markkinat kuitenkin epäilevät alhaisen hinnan pysyvyyttä, 
koska hiilijohdannaisten hinta on nouseva.
 Öljyn hinnan kääntyminen laskuun keväällä alensi myös 
öljyyn sidotun maakaasun hintaa, mutta lasku oli pieni ver-
rattuna hiilen hinnan laskuun. Elo-syyskuussa maailmanpo-
liittinen epävakaus nosti öljyn hintaa, mutta nousu jäi lyhytai-
kaiseksi. Koko vuoden kehitykseksi jäi muutaman prosentin 
lasku. 

Tuettu tuulivoima toimii hintahäirikkönä
Suomen, Ruotsin ja Norjan muodostama sähkömarkkinoiden 
ydinalue on merkittävästi ylijäämäinen sähkön osalta. Tuuli-
voiman tuettu lisääntyminen sähkömarkkina-alueella sekä 
Suomeen tulossa olevat suuret ydinvoimalat lisäävät enti-
sestään sähkön tarjontaa, mikä näkyy jo nyt hyvin alhaisina 
sähkön hintanäkyminä. Tämä vaikeuttaa merkittävästi kaikkia 
ilman valtion tukia tehtäviä sähköntuotantoinvestointeja lä-
hivuosien aikana.
 Viime vuosina erityisesti ruotsalaisen tuulivoiman mää-
rä on lisääntynyt selvästi. Tuotantotukien takia tuulivoimaa 
myydään markkinoille jopa negatiivisilla tukkumarkkinahin-
noilla. Tästä on muodostunut jo säännöllisesti toistuva ilmiö 
Tanskan ja Saksan sähkömarkkinoilla hyvin tuulisina tai hyvin 
alhaisen kulutuksen päivinä. Suomeen ja Ruotsiin nämä hin-
nat eivät kuitenkaan ole toistaiseksi yltäneet, koska Pohjois-
maissa on paljon hyvin säätökykyistä vesivoimaa. 

 Tuulivoiman lisääntyvä osuus kokonaistuotannosta nä-
kyy kuitenkin jo selvästi sähköpörssin hinnoissa. Erityisesti 
loppuvuonna oli erittäin tuulista, mikä osaltaan vaikutti jou-
lukuun alhaisiin sähkön hintoihin. 

Suomen aluehinta 
muita Pohjoismaita korkeampi
Suomi ja Ruotsi olivat samanhintaisia lähes 80 % vuoden 
2013 kalenteritunneista, mutta Ruotsin, Norjan, Tanskan ja 
Suomen kattava markkina-alue oli samanhintaista alle 25 % 
tunneista. Suomessa sähkön aluehinta näyttää nousseen jon-
kin verran muiden Pohjoismaiden hintojen yläpuolelle, koska 
Suomen ydinvoimainvestoinnit ovat edenneet erittäin hitaas-
ti eikä rajasiirtokapasiteetti ole riittänyt siirtämään edullista 
vesivoimaa Suomeen kysyntää vastaavasti. Hintoja nostivat 
myös Suomen ja Ruotsin väliset suunnitellut siirtojohtohuol-
lot sekä Meri-Porin hiilivoimalaitoksen vikaantuminen. Vuosi-
tasolla hinnat jäivät hyvin lähelle kymmenen vuoden keskiar-
voa ja selvästi viiden vuoden keskiarvon alapuolelle.
 Suomen aluehintaan on vaikuttanut myös Venäjän tuon-
nin yhä voimistunut vaihtelu, johon syynä on Venäjän mark-
kinoiden kohonnut ja Pohjoismaiden alentunut hintataso. 
Etenkin arkipäivien aamu- ja iltatunneilla sähkö on ollut Ve-
näjällä Suomea kalliimpaa eikä sitä ole kannattanut myydä 
Suomeen. Tämä on lisännyt sähkön hinnan päivänsisäistä 
vaihtelua Suomessa. 
 Vaikka aluehintaerot ovat pitkällä aikavälillä pienehköjä, 
päivän sisällä ne voivat olla hyvinkin suuria. Kassavirtaris-

Energiamarkkinat 2013
Talouden näkymät olivat Suomessa vuoden 2013 ajan alakuloiset, 

ja kasvuennusteita laskettiin vuoden mittaankin. 
Tämä loi laskupaineita myös sähkön hintaan, 

vaikka muutokset sähkön kulutuksessa olivat vain vähäisiä.

S

2012         2013Sähkön kulutus Suomessa (GWh)
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kin hallinnassa aluehintaeron muodostama hintariski ote-
taan huomioon. Aluehintaeroista kertyvillä tuloilla rahoite-
taan maiden välisten siirtoyhteyksien parantamista. Pitkällä 
aikavälillä aluehintaerojen pitäisi vähentyä. Aluehintaeroista 
kertoo tämän sivun alalaidan viikkokuvaaja.

Sähkömarkkinoiden yhdentyminen etenee
Sähkömarkkina-alue laajeni Latviaan maan liittyessä viimei-
senä Baltian maana osaksi yhteispohjoismaista sähköpörssiä. 
 Luoteis-Euroopan sähkömarkkinoiden integraatioprojekti 
on etenemässä. Lähitulevaisuudessa Pohjoismaiden sähkön 
hintoja aletaan laskea yhteisillä periaatteilla Keski-Euroopan 
ja Ison-Britannian sähkömarkkinoiden kanssa. Uusi toiminta-
malli sähkön hinnan laskennassa otetaan käyttöön alkuvuon-
na 2014. 
 Euroopan sähkömarkkina-alueiden yhteistoiminta edistää 
sähkömarkkinoiden toimintaa ja parantanee myös eurooppa-
laisen sähkönsiirtoverkoston luotettavuutta.

Päästökaupalla 
ei ohjausvaikutusta nykyhinnoilla
EU-parlamentti hylkäsi huhtikuussa päästöoikeuksien huuto-
kauppojen lykkäämisen. Ylijäämäinen päästömarkkina reagoi 

tulokseen ja CO2-päästöoikeuksien hinta putosi välittömästi 
40 prosenttia. Päästöoikeuden hinta lähes puolittui ensim-
mäisen vuosipuoliskon aikana, mikä entisestään paransi hii-
len kilpailukykyä. 
 Loppuvuonna päästöoikeushinta hieman toipui, kun 
päästökaupan uudistukset saivat lisää kannatusta. Nykyisil-
lä hinnoilla, noin 5 €/tn, päästökauppa ei ohjaa investointeja 
vähäpäästöiseen tuotantoon.

Vihreä kirja ja windfall
Euroopan komissio linjasi viitekehyksen vuoteen 2030 tule-
vaisuuden ilmastotavoitteista ja ohjausmekanismeista ns. 
Vihreässä kirjassa. Komission linjausten mukaan tulisi ede-
tä ensisijaisesti sitovilla päästövähennystavoitteilla ja vasta 
toissijaisesti uusiutuvan energian lisäämistavoitteilla. Tämä 
lisäisi tervettä kilpailua energiamarkkinoilla ja vähentäisi val-
tion tukien tarvetta. Linjausten eteneminen on kuitenkin epä-
varmaa. Yleisesti energia-ala tarvitsee pitkäaikaisia ja vakaita 
tavoitteita, koska alan investoinnit ovat kalliita ja vaikutuksil-
taan pitkäikäisiä.
 Energiantuottajille määrätty ns. windfall-vero aiheut-
ti hämmennystä vuoden aikana. Vero koskee vanhaa pääs-
tötöntä sähköntuotantoa eli vesi-, tuuli- ja ydinvoimaa. Ve-

roa on vaikea ymmärtää, koska nykyisellä alhaisella pääs-
töoikeushinnalla veron perusteissa kuvattuja sähköntuotan-
non ansiottomia voittoja ei juuri synny. Lisäksi windfall-vero 
rankaisee tuottajia olemassa olevien voimalaitosten käytön 
tehostamiseen tähtäävistä investoinneista. Tämä on ristirii-
dassa uusiutuvan energiantuotannon edistämisen tavoittei-
den kanssa. Vero kohdistuu myös  Tampereen Sähkölaitoksen 
vanhoihin vesivoimalaitoksiin.

Markkinariskien hallintaa kehitetään
Sähkömarkkinoiden muutokset aiheuttavat suuria haasteita 
myös Tampereen Sähkölaitos -yhtiöille. Vuoden aikana lin-
jattiin uusia vaatimuksia tukkusähkömarkkinakaupan tehok-
kuuden parantamiseksi. Lisäksi tehostettiin nykyisen voima-
laitoskapasiteetin taloudellista käyttöä.
 Uudistimme markkinariskien hallinnan ohjeistuksemme. 
Ohjeistuksessa otettiin aiempaa paremmin huomioon kon-
serniulottuvuus. Toimintoja kohdennettiin tarkoituksenmu-
kaisemmiksi muun muassa tulevia viranomaisvelvoitteita 
silmälläpitäen. Emoyhtiön hallitus hyväksyi uuden riskikäsi-
kirjan marraskuussa 2013.

Perushintainen (SYS) ja Suomen (FI) alueen sähkömarkkinahinta
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ampereen Sähkölaitos -konsernin strategia vuo-
sille 2013–2015 korostaa kestävää kehittymistä ja 
uudistumista. Strategiakauden aikana investoi-
daan uusiutuvaan energiantuotantoon merkittä-
västi, koska tänä aikana rakennetaan Tammervoi-

man hyötyvoimalaitos ja Hervannan hakelämpölaitos sekä 
aletaan ottaa kaukojäähdytykseen tarvittava kylmyys Nä-
sijärven syvänteistä. 
 Omistaja Tampereen kaupunki näkee Sähkölaitok-
sen keinona vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä ohjaa 
meitä ratkaisemaan Pirkanmaan kaatopaikkojen sul-
keutumisen ongelman jätteiden energiahyötykäytön 
muodossa. Uusiutuvien energialähteiden osuutem-

me tulee olla yli 30 % vuoteen 2020 mennessä. Kau-
punki pitää lisäksi tärkeänä, että pidämme huolta 

Sähkölaitoksen arvosta huolehtimalla sen kan-
nattavuudesta ja että toimimme taloudellises-
ti omillamme.

 Poliittiset toimet ohjaavat meitä siirtymään fossiilisista 
polttoaineista kohti uusiutuvia, eli ottamaan vihreitä askelei-
ta. Asiakkaat haluavat tätä myös eli teemme sen asiakaslähei-
sesti. Vihreitä askeleita asiakasläheisesti on siis monin tavoin 
perusteltu visiomme.
 Vihreyteen tähtää myös kannattavuuden kannalta konser-
nin tärkein investointi: tuotantorakenteen muutos. Emme tule 
toimeen nykyisillä markkinoilla pelkästään maakaasuun no-
jautumalla. Suomeen rakennettava uusi ydinvoima voi alen-
taa sähkön hintaa pitkäksikin aikaa.
 Lämmöntuotanto on tällä hetkellä kannattavampaa kuin 
sähkön tuotanto. Tästä johtuen tuotantorakenteemme tulee 
lämpöpainotteiseksi ja yhteistuotannon osuus tulee vähene-
mään. 

Vihreitä askeleita asiakasläheisesti
Asiakas ja ympäristö
  Kehitämme palveluidemme ja prosessiemme asiakas-
 läheisyyttä. Olemme paikallinen energiatoimija ja 
 siten luonnollisesti lähellä asiakasta.
  Asiakas voi käyttää sähköisiä palveluitamme 
 haluamanaan ajankohtana. 
 Häiriöviestintämme on reaaliaikaista. 
  Kehitämme ja uudistamme tuotteitamme 
 vastaamaan asiakkaan tarpeita. 
 Pidämme tuotteidemme hinnat kilpailukykyisinä.
  Paikallisuus edellyttää myös vastuullisuutta. 
 Kehitämme toimintaamme ympäristövastuullisesti 
 ja edistämme energiatehokkuutta. Lisäämme 
 uusiutuvan energian osuutta hankinnoissamme 
 ja vähennämme oman tuotannon hiilidioksidipäästöjä.

Luotettavuus ja toimintavarmuus
  Luotettavuuden ylläpitämiseksi tulee tehdä vuosi 
 vuodelta enemmän töitä, kun tekniikka vanhenee 
 ja vaatimustaso kasvaa.
  Työn tuottavuuden tulee kasvaa. Toiminnan hioutu-
 minen, teknologian kehittyminen ja tietotekniikka 
 auttavat tässä tavoitteessa. 

Osaaminen ja henkilöstö
  Asetamme uusia tavoitteita työhyvinvoinnille, 
 sairauspoissaolojen vähenemiselle ja työturvallisuudelle. 
  Pyrimme varmistamaan, että siirrymme terveinä 
 eläkkeelle. 
  Uusia henkilöitä rekrytoidessa muistamme, että olemme  
 valmiita uudistumaan ja kehittämään yrityskulttuu-
 riamme. Meillä on erinomaista osaamista nyt ja 
 tulevaisuudessa.
  Kehitämme tuloskorttijärjestelmää siten, että otamme   
 käyttöön yksikkökohtaiset tavoitteet ja samalla 
 parannamme tuloskorttijärjestelmän ohjaavuutta.

T

Oivalluksia toimintaympäristöstä
Energia-alan toimintaympäristössä on monia kehitys suun tia, joiden vaikutusta 
omaan toimintaan pohditaan aktiivisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

  Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit: 
 Lasketaanko puu uusiutuvaksi myös tulevaisuudessa?
  Miten ilmastonmuutos vaikuttaa sähköverkon toimintaan? 
 Kasvaako suurhäiriöiden riski ja kulutuksen vaihtelu?
  Rakentamismääräykset kiristyvät. 
 Miten tämä vaikuttaa kaukolämmön kysyntään?
  Pehmeiden arvojen ja kotimaisuuden merkitys kasvaa. 
 Ne ovat vahvuuksiamme, mutta miten viestimme niistä asiakkaille?
  Kehitämme yrityskulttuuriamme ja työhyvinvointiamme samaan aikaan, 
 kun merkittävä osa henkilöstöstä eläköityy. Millä toimenpiteillä etenemme?

Näkökulmia strategiaan

VISIO

Pirkanmaan luotettava
voimanlähde 

Luotettavuus  

Uudistuminen

Asiakasläheisyys

Tuloksellisuus



9

Sähkölaitos-konsernin toimintaympäristö
Tampereen Kaukolämpö Oy 

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys ovat 
ekologisia vaihtoehtoja, joita mark-
kinoilla verrataan kuitenkin hyvin 
erilaisiinkin lämmitys- ja jäähdytys-
muotoihin.

Kansallinen lainsäädäntö, verotus

Rakennusten ominaislämmönkulutus 
alenee edelleen energiatehokkuus-
toimenpiteiden johdosta. Kaukojääh-
dytyksen kysyntä on voimakkaassa 
kasvussa.

Kaukojäähdytys siirtyy konteista jär-
viveden kylmyyden hyväksikäyttöön.

Uudet liiketoimintamuodot luovat 
tarpeita myös uudenlaiselle osaa-
miselle.

Kaukolämpö ja kaukojäähdytys me-
nestyvät ekologisuutensa ansiosta 
yhä paremmin.

Tampereen Sähkönmyynti Oy

Sähköiset palvelut lisäävät kulutta-
jien kiinnostusta omaan energian-
käyttöön. Kilpailu vähittäismarkki-
noilla kiristyy.

Energiatehokkuuteen tulee uusia 
vaatimuksia (energiansäästö), 
verotus

Sähkön kulutus on laskussa ja 
asiakkaiden huono taloustilanne 
voi johtaa maksuvaikeuksiin.

Uusia tuotteita, sähköisten palvelui-
den jatkokehitystä 

Vihreän energian kysyntä kas-
vaa. Lähisähkö on jo nyt toiseksi 
myydyin tuote. Energiankulutuksen 
raportointipalvelu Wattimaatti lisää 
asiakkaiden sitoutuneisuutta energi-
ansäästöön.

Tampereen Sähköverkko Oy

Energiaviraston valvontamalli ohjaa 
toimintaa voimakkaasti.

Sähkömarkkinalain muutos kasvatti 
toimitusvarmuusvaatimuksia.

Alhainen korkokanta pienentää 
tuottotasoa.

Älykäs verkkoteknologia lisääntyy.

Uusia rekrytointeja tehdään 
eläköitymisiä korvaamaan.

Sähkökatkoista halutaan tietää 
nopeasti ja tietoisuus rahallisista 
korvauksista lisääntyy.

Tampereen Vera Oy

Ammattitaito ja kustannus-
tehokkuus tuovat jalansijaa 
erikokoisten kilpailijoiden 
puristuksessa.

Sähkömarkkinalain muutos 
kasvatti toimitusvarmuusvaati-
muksia.

Sähköverkkoinvestoinnit 
kasvussa

Siirrytään yhä enemmän 
myymään osaamista myös 
Pirkanmaan ulkopuolelle.

Uusia rekrytointeja tehdään 
liiketoiminnan kasvaessa.

Kilpailu 
osaavista 
työntekijöistä 
kasvaa.

Tampereen Energiantuotanto Oy 

Pohjoismainen ja eurooppalainen 
energiantuotanto vihertyvät, tuulivoi-
man merkitys sähkön hintakehitykses-
sä on kasvussa.

Verotus, rakennusmääräykset, toimi-
tusvarmuusvaatimukset, päästörajat.

Sähkön kulutus laskee talouden 
epävarmuustilanteissa, markkinat 
vaikeasti ennakoitavissa, polttoainei-
den hintakehitys (kaasu, puu, turve, 
pelletti, öljy).

Tuotanto hajaantuu. Polttoaineiden 
määrät jakautuvat aiempaa tasai-
semmin.

Suurten ikäluokkien ikääntyessä 
uusia urapolkuja aukeaa nuorille. 

Vihreän energian osuus tuotannosta 
kasvaa, kaasuriippuvuutta vähenne-
tään suunnitelmallisesti.

Kilpailukenttä

Poliittiset vaikutteet

Talousnäkymät

Kehitys- ja 
kasvupotentiaali

Rekrytointisuunnitelmat

Asenteet ja arvot

lämpö
jäähdytys
sähkö
kaasu
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ähkön markkinahintataso jatkui matalana vuonna 2013. 
Tähän vaikuttivat monet tekijät, kuten kivihiilen alhai-
nen markkinahinta sekä tuulivoiman voimakas raken-
taminen Pohjoismaissa ja Saksassa. Myös päästöoi-

keuksien halvat hinnat vaikuttivat sähkön hintaan alentavasti. 
Koska sähköntuotannon kannattavuus oli heikko, myös tuo-
tantomääriä laskettiin.
 Erityisesti loppuvuoden lämpimien säiden takia kauko-
lämmön tuotanto laski edellisvuodesta, joten sähkön ja läm-
mön yhteistuotantona tuotettu sähköntuotanto jäi tavoitteis-
ta. Kaukolämmön kannattavuutta paransi hieman hintojen 
korotus vuoden 2013 alussa.

Alhaiset siirtohinnat 
söivät kannattavuutta
Konsernin kannattavuus laski liiketuloksella mitattuna edellis-
vuodesta 17,5 % eli noin neljä miljoonaa euroa.
 Merkittävimmin kannattavuutta heikensi sähköverkkotoi-
minta. Energiaviraston sähköverkkotoiminnan kohtuullisen 
tuoton valvontajakson 2012–2015 mukaisen uuden laskenta-

mallin ja voimakkaasti alentuneen korkotason myötä sähkön 
siirtomaksuja laskettiin loppuvuodesta 2012. Tämä hinnan 
alennus yksinään laski liikevoittoa 5,5 miljoonaa euroa. Tam-
pereen Sähköverkon siirtohinnat olivat koko maan vertailus-
sa halvimmassa neljänneksessä.
 Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 307,5 miljoonaa eu-
roa ja liiketulos asettui 18,8 miljoonaan euroon. Konsernin ti-
likauden tulos nousi edellisvuodesta 2,6 miljoonaan euroon, 
vaikka liikevaihdossa oli laskua 2,2 prosenttia. Lainojen uu-
delleenjärjestelyjen myötä korkokustannukset laskivat. 

Investointeja uusiin liiketoimintoihin
Tampereen Sähkölaitos -konserni investoi yhteensä 27,7 mil-
joonalla eurolla, mikä oli 10,3 miljoonaa euroa edellisvuotta 
vähemmän. Merkittävimmät investoinnit liittyivät kaukojääh-
dytykseen, jota ollaan vakiinnuttamassa liiketoimintana. Kau-
kojäähdytysjohdon rakentaminen keskusta-alueelle oli vuo-
den kallein johtoinvestointi.
 Muita huomattavia investointeja olivat Sarankulman uu-
den pellettikäyttöisen lämpökeskuksen valmiiksi saattaminen 
ja Lielahden höyryturbiinin täysrevisio. Pellettilämpökeskuk-
sen jatkokehitystyöt jatkuvat edelleen vuonna 2014. Sähkö-
verkkopuolella suurin yksittäinen investointi oli Rautaharkon 
sähköaseman vanhan osan 20 kilovoltin kytkinlaitoksen sa-
neeraus. Jakeluverkon investoinneissa korostui aiempia vuo-
sia enemmän vanhan verkon korvaus ja saneeraus.

Pääomia järjesteltiin uudelleen
Sähkölaitos-konsernissa järjesteltiin pääomarakennetta uu-
delleen. Järjestely koski kaikkia muita yhtiöitä paitsi Tampe-
reen Veraa. Järjestelyn myötä Tampereen kaupungin myön-

tämät lainat muutettiin tilikauden aikana kahteen erilliseen, 
etuoikeusasemaltaan erilaiseen lainaan ja ne keskitettiin 
emoyhtiöön. Tytäryhtiöt pääomitettiin kaikki oman pääoman 
ehtoisesti. Rahoitus tehtiin lyhentämällä kaikki sisäiset lainat 
ennenaikaisesti pois. Pääomajärjestelyjen myötä pitkäaikai-
set lainat lyhenivät 2,5 miljoonalla eurolla ja korkokustannuk-
set pienenivät edellisvuoteen verrattuna merkittävästi.
 Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 528,5 mil-
joonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 397,5 miljoo-
naa euroa ja vaihtuvia vastaavia 131,0 miljoonaa euroa. 
 Omaa pääomaa konsernissa on 82,7 miljoonaa euroa ja 
vierasta pääomaa 444,9 miljoonaa euroa, josta lainoja 350 
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste nousi 15,9 prosenttiin 
edellisvuoden 15,4 prosentista.

Lämmöntuotanto toimi Energiantuotannon veturina
Tampereen Sähkölaitoksen kulunut vuosi sujui taloudellisesti tyydyttävästi. 
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Talouskehitys  liiketoiminnoittain
Tampereen Sähköverkko Oy:n liikevaihto laski 40,4 miljoo-
naan euroon ja liiketulos oli 9,3 miljoonaa euroa. Sähköverk-
kotoiminnan tuottotasoa laski Energiaviraston sallitun tuoton 
laskentamalli uudelle valvontajaksolle. Alhaiseen sallittuun 
tuottotasoon vaikuttaa merkittävimmin matalalla pysytellyt 
valtion 10 vuoden obligaatiokorko. Yhtiön tavoitteena on hin-
tojen vakaus ja tulevaisuuden ennakointi. Tampereen Sähkö-
verkko Oy vastaa Tampereen alueen sähköverkkotoiminnas-
ta. Lisäksi yhtiön jakeluverkkoa on vähäisessä määrin myös 
Kangasalla, Lempäälässä ja Pirkkalassa.
 Alhaiset sähkön markkinahinnat johtivat kovaan hintakil-
pailuun vähittäismyyntimarkkinoilla, mikä laski Tampereen 

Sähkönmyynti Oy:n tuottotasoa. Tilikauden liikevaihto oli 
62,3 miljoonaa euroa ja laski edellisvuodesta viisi prosenttia.
 Tampereen Energiantuotanto Oy:ssä tuloskehitys oli posi-
tiivinen johtuen pääasiassa lämmöntuotannon parantunees-
ta kannattavuudesta. Alhainen sähkön markkinahintataso ja 
korkea polttoaineiden, erityisesti maakaasun hintataso ai-
heuttivat kuitenkin sen, että sähköä oli ajoittain kannattama-
tonta tuottaa. Liikevaihto laski hieman edellisvuoden tasolta 
194,1 miljoonaan euroon. Liiketulos nousi 11,2 miljoonaan 
euroon, missä oli nousua 3,6 miljoonaa euroa edellisvuoteen 
verrattuna. 
 Tampereen Kaukolämmön myyntimäärät laskivat loppu-
vuoden lämpimien säiden myötä. Kaukolämmön liikevaihto 

kasvoi edellisvuodesta 147,2 miljoonaan euroon ja liiketulos 
nousi 3,6 miljoonaan euroon, mikä oli 0,2 miljoonaa euroa 
edellisvuotta parempi.
 Tampereen Vera Oy:lle tilikausi oli toiminnan kehittämi-
sen aikaa. Yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehitysoh-
jelmaa toteutettiin edelleen onnistuneesti. Yhtiö teki liikevoit-
toa 0,5 miljoonaa euroa. 
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ampereen Sähkölaitosta pidetään asiakastutkimusten 
valossa ennen kaikkea luotettavana, pirkanmaalaisena 
toimijana. Meidät tavoittaa helposti ja palveluillamme 
on kasvot. Tuotteemme ovat kilpailukykyisiä ja ympäris-

töystävällisiä. Uutta etunojaa ollaan nyt ottamassa tuoteke-
hityksen saralla.

Lämmitysmarkkinoiden ykkönen
Tampereen Kaukolämpö on kehittänyt palveluitaan ja liiketoi-
mintaansa, mikä on lisännyt yrityksen ja sen tuotteiden kiin-
nostavuutta suunnittelijoiden ja isännöitsijöiden keskuudes-
sa. Kaukojäähdytys on uusi liiketoiminta-alue, joka on tuonut 
uutta intoa suunnittelupuolelle ja jonka rakentaminen näkyy 
kaupunkikuvassa. Kaukojäähdytyksen piirissä on vasta muu-
tamia asuin- ja liikerakennuksia Tampereen keskustassa, mut-

ta kiinnostus on ylittänyt odotukset. Esimerkiksi Taysin kam-
pusalueelle toimitukset alkoivat loppuvuodesta ja tulevat laa-
jenemaan lähivuosina merkittävästi.
 Kaukolämpö on saanut valtakunnallistakin mainetta sopi-
musvesivirtojen tarkistuksista. Isännöitsijät ovat kiitelleet tar-
kistuksia; he ymmärtävät niiden tärkeyden ja tarpeellisuuden. 
Kaukolämpö on tunnettu, luotettava, ympäristöystävällinen 
tuote ja asiakassuhteet ovat tyypillisesti pitkiä. Kaukolämpö-
perheeseen on tulossa kaksi uutta tuotetta: rakennusaikainen 
kaukolämpö ja hybridikohteiden kaukolämpö. Nämä molem-
mat perustuvat asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.
 Kiinteiden maksujen osuus kaukolämpölaskusta on keski-
määrin 15 prosenttia. Mitä pienempi osuus kiinteillä maksuil-
la on, sitä suurempia ovat asiakkaiden omien energiansääs-
tötoimenpiteiden vaikutukset. Kustannusvastaava hinnoittelu 

ohjaa myös asiakaslaitteistoista huolehtimiseen. Tampereella 
rakennusten lämmitysenergian tarpeesta yli 90 prosenttia ka-
tetaan kaukolämmöllä.
 Investoinneista Hervantaan suunniteltu hakelämpökes-
kus sekä Tammervoiman hyötyvoimalaitos tulevat varmista-
maan kaukolämmön riittävyyttä. Kaupunkirakentamisen koh-
teista erityisesti Niemenranta ja Härmälänranta puolestaan 
ovat tärkeitä kaukolämmön laajenemissuuntia.

Suosittelen!
Vuoden 2013 lopulla tehty asiakastutkimus paljastaa, että pe-
räti 94 prosenttia asiakkaistamme on valmiita suosittelemaan 
Tampereen Sähkölaitosta tuttavilleen. Tämä on koko 10-vuoti-
sen tutkimuksen paras luku.
 Yleinen tyytyväisyys Sähkölaitokseen on korkealla tasol-
la: erittäin tyytyväisten asiakkaiden osuus on 28 prosenttia ja 
tyytyväisten kokonaisosuus 95 prosenttia. Asiakasryhmien 
välisestä tarkastelusta nousee esille etenkin määräaikaisen 
sähkösopimuksen tehneiden keskuudessa korostuva tyyty-
väisyys. Myös nettipalveluiden ja laskutuksen toimivuus ovat 
kehittyneet vuoden aikana positiivisesti.

Asiakasläheistä palvelua ja tiivistä tuotekehitystä
Vuonna 2013 valmisteltiin monia mielenkiintoisia tuote- ja palvelulanseerauksia vuodelle 2014.
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Lähisähkö jo toiseksi suosituin tuote
Paikallisuuden arvostus näkyy siinä, että määräaikainen, 
ympäristöystävällisesti pirkanmaalaisella puulla Tampereen 
Naistenlahden voimalaitoksessa tuotettu Lähisähkö on nous-
sut kahdessa vuodessa Tampereen Sähkönmyynnin toiseksi 
suosituimmaksi tuotteeksi.
 Uusia nousijoita odotetaan vuonna 2014 julkistettavista 
kahdesta uudesta sähkötuotteesta. Osalla asiakkaista on tut-
kimusten mukaan valmiutta ottaa sähkömarkkinoiden heilun-
nan aiheuttamaa hintariskiä itselleen ja muun muassa tähän 
aiotaan vastata uudella tuotteella.
 Sähkön markkinahintojen odotetaan pysyvän tasaisen 
matalalla tasolla ja asiakkaiden halu kilpailuttaa sähkön myy-
jiä tulee lisääntymään entisestään. Tampereen Sähkönmyynti 
tulee jatkamaan maltillista ja johdonmukaista hinnoittelupoli-
tiikkaansa myös tulevana vuonna.

Omaa kulutusta voi seurata netistä
Asiakkaiden odottama, nettipohjainen kulutusraportointipal-
velu oli kehityksen kärkihankkeita koko vuoden. Wattimaatiksi 
nimetty palvelu tuli joulukuussa Sähkölaitoksen oman henki-
lökunnan testattavaksi ja asiakaspalveluhenkilöstö sai siihen 
koulutusta. Palvelu on tarkoitus julkaista sähkö-, lämpö- ja 
jäähdytysasiakkaiden käyttöön helmikuussa 2014. Wattimaa-
tista kerrotaan lisää sivulla 20.

Tampereen Veran toimialue laajenee
Tampereen Vera on panostanut asiakaspalvelun laatuun ja 
se näkyy myös tuloksissa. Vuoden mittaan tehdyissä kaikissa 
neljässä asiakastutkimuksessa Veran työ kokonaisuutena ar-
vioitiin paremmaksi kuin kilpailijoilla.
 Markkinoinnissa Vera lisäsi tunnettuuttaan merkittävästi 
tammikuussa järjestetyillä verkostomessuilla. Myynti Tam-
pereen ulkopuolella kasvoi suuremmaksi kuin koskaan ai-
empina vuosina. Esimerkiksi Elenia Oy:lle tehtiin maakaape-

lointeja Keski-Suomessa ja Hämeessä. Muita isoja projekteja 
tehtiin mm. Tampereen Sähköverkko Oy:lle, Tampereen Kau-
kolämpö Oy:lle ja JE-Siirto Oy:lle. Näissä hankkeissa koros-
tuivat alihankinnan ja projektinhoidon merkitys. Loppuvuo-
desta veralaiset niittivät kiitosta etenkin myrskytuhojen jälki-
en korjaamisessa.
 Erityisammattitaitoa 110 kV -töissä on vahvistettu viime 
vuosina ja se tuonut töitä ympäri Suomea: veralaiset urakoi-
vat vuoden mittaan mm. Haminassa Googlen palvelinhallis-
sa, Fingridin sähköasemalla Hikiällä, Seinäjoella ja Jyväsky-
lässä. Leppäkosken Sähkölle tehty etäluettavien sähkömitta-
rien vaihtoprojekti valmistui puoli vuotta alkuperäistä aika-
taulua aiemmin. Hyvän maineen ansiosta Veran kasvupoten-
tiaalin nähdään olevan etenkin oman ydinalueen ulkopuoli-
sissa työkohteissa ympäri Suomea.
 Tampereen Vera uudisti nettisivunsa juuri ennen joulua. 
Veran ajankohtaiset uutiset ja uuden ilmeen löytää osoittees-
ta www.tampereenvera.fi.

Yli 10 000 lampun asennusta Tampereella
Tampereen Veran Infrapalvelut-ryhmä asensi ja vaihtoi vuo-
den aikana Tampereen kaupungille noin 2000 katu- ja julki-
sivuvalopistettä. Uusia valaistuksia rakennettiin mm. Pakka-
huoneen aukiolle, Pikku Kakkosen leikkipuistoon sekä Vuorek-
seen ja Rissoon rakentuvien uusien kaupunginosien kaduille 
ja puistoihin. Ulkovalaistuksen kunnossapidon piti kiireisenä 
noin 8000 lampun vuotuinen vaihtomäärä, ennakoivat huol-
totoimet sekä liikennevahingoissa vaurioituneet pylväät ja 
valaisimet.
 Tampereen liikennevaloliittymiin vaihdettiin liki 20 uutta 
ohjauskojetta ja uudet liikennevalot mm. Tipotien uuden ter-
veysaseman luo. Liikennevalot ja -telematiikka -ryhmä uusi 
myös runsaasti liikennevalojen ilmaisinsilmukoita sekä Pir-
kanmaan ELY-keskuksen että Tampereen kaupungin ylläpitä-
millä teillä ja kaduilla. 
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Sähkönjakelun luotettavuus parani 
Tampereen Sähköverkolla on yli 140 000 asiakasta. Asiakkais-
ta jo 98,5 prosenttia oli vuoden 2013 lopussa sähkömittarei-
den etäluennan piirissä. Etäluennan toimivuutta parannettiin 
vuoden aikana ja siihen liittyvää raportointia kehitettiin.
 Tampereen Ratinassa Sähkötalon edessä olevasta säh-
köautojen lataustolpasta saatiin vuoden mittaan hyviä koke-
muksia. Vaikka sähköautojen määrä on kaupungissa pieni, 
niiden oletetaan lisääntyvän voimakkaasti lähivuosina. Säh-
köverkko on ollut aktiivisesti mukana tutkimassa sähköauto-
jen lataukseen liittyviä mahdollisuuksia.
 Sähkön siirtohinta pysyi koko vuoden ennallaan ja oli 
koko maan alimmassa neljänneksessä.
 Vaikka etenkin loppuvuoden myrskyt aiheuttivat useita 
sähkökatkoja, koko vuoden aikana sekä sähkökatkojen määrä 
että niiden kesto olivat merkittävästi pienempiä kuin edellisi-
nä vuosina. Sähkökatkojen kestoa pyritään lyhentämään enti-
sestään muuntamoautomaatiolla, josta kerrotaan tarkemmin 
sivulla 21. Tulevana vuonna Sähköverkko kehittää edelleen 
sähköisiä asiakaspalveluitaan. 
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Polttoainevalikoima 
laajenee, 
päästöt 

vähenevät
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TUOTANTO

Uusi ennätys uusiutuvan energian määrässä
 Uusiutuvan energian osuus nousi yli 20 prosenttiin energian kokonaistuotannosta, 

kun sen osuus oli vielä 2000-luvulla kuuden prosentin tasolla.

maakaasu  74 %
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puupolttoaineet  12 %
vesivoima  5 %
tuulivoima  1 %
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Tampereen voimalaitoksilla maakaasu on edelleen kes-
keisin polttoaine 68 prosentin osuudella. Sen käyttö on 
kuitenkin vähentynyt 15 prosenttia ja turpeen käyttö yli 5 
prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana.

 Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettiin Tampereen Ener-
giantuotannossa viime vuonna noin 770 GWh lämpöä ja säh-
köä, mikä vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin koko 
energiankulutusta. Energiantuotannon kokonaismäärä oli 
noin 3 400 GWh, jossa oli laskua edellisestä vuodesta noin 6 
prosenttia.
 Uusiutuvan energian lähteinä käytetään Tammerkosken 
vesivoimaa, Naistenlahden voimalaitoksessa puuperäisiä 
polttoaineita sekä Sarankulman lämpökeskuksessa pellettiä. 
Lisäksi hankitaan tuulivoimaa Suomen Hyötytuuli Oy:ltä ja 
biokaasusähköä Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksesta.  
 Tampereen Energiantuotanto on osakkaana Suomen 
Hyötytuuli Oy:ssä, joka on vuoden aikana määrätietoisesti 
hankkinut lisää aluevarauksia uusille tuotantoyksiköille. Vara-
tuille alueille on tehty YVA-arviointeja ja viety luvitusta eteen-
päin.
 Tampereen Energiantuotannossa laitosten hyvä käytet-
tävyys sekä toimintaympäristön aktiivinen seuranta ja siihen 

vaikuttaminen ovat keskeisiä asioita, koska niiden kautta luo-
daan mahdollisuuksia yhtiön vakaalle toiminnalle. Yhtiön tu-
levan vuoden toiminnassa hyvin tärkeässä asemassa on in-
vestointien ja kunnossapitotoimintojen ennakoiva suunnitte-
lu, niiden entistä tehokkaampi toteutus sekä kokonaisvaltai-
set riskienkartoitus- ja hallintatoimet.

Hiilidioksidipäästöt vähentyneet
EU edellyttää, että hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää 20 % 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Sähkölaitok-
sen uudistusten myötä hiilidioksidipäästöt ovat kääntyneet 
selvään laskuun. Vuoteen 1990 verrattuna hiilidioksidipäästöt 
ovat nyt alentuneet noin 22 prosenttia. Näin EU:n asettama 
päästövähennys on jo nyt saavutettu, jos katsotaan vuoden 
2013 päästötasoa. Tosin vuosi 2013 oli lämmin, joten sähköä 
ja kaukolämpöä kului hieman tavanomaista vuotta vähem-
män.
 Euroopan päästökauppajärjestelmän alaiset hiilidioksidi-
päästöt vuonna 2013 olivat 669 kilotonnia. Niiden määrä laski 
11 prosenttia edellisvuodesta. Tavoitteena on edelleen alentaa 
hiilidioksidipäästöjä ja tähän päästään investoimalla tulevai-
suudessakin uusiutuvaan energiaan ympäristönäkökulmat 
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huomioiden. Hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitetta tu-
kevat myös rakennushankkeemme: Tammervoiman hyöty-
voimalaitos, joka rakentuu Tarastenjärven jätteenkäsittelykes-
kuksen yhteyteen sekä uusi hakelämpökeskus, jota aletaan 
rakentaa Hervantaan.
 Heti vuoden 2020 jälkeen on tarkoitus uudistaa Naisten-
lahden voimalaitoksen biokattila. Kun uusi kattila on käytös-
sä, voidaan energiantuotannon hiilidioksidipäästöt puolittaa 
2000-luvun alun yli miljoonan tonnin tasolta 500 000 tonniin. 
Näiden ilmastonmuutosta hillitsevien investointien kokonai-
sarvio on yhteensä noin 250 miljoonaa euroa.

Pellettilaitos tuottaa lämpöä 
Sarankulmassa
Suomen suurin pellettilämpökeskus vihittiin käyttöön 12. 
huhtikuuta Tampereen Sarankulmassa. Kotimaista puuperäis-
tä polttoainetta käyttävä pellettilämpökeskus tuottaa kauko-
lämpöä vara- ja huippukuormalaitoksena parhaimmillaan 33 
MW lämpöteholla. Samalla se korvaa fossiilisia polttoaineita, 
sillä Sarankulmassa on aiemmin tuotettu kaukolämpöä öljyl-
lä ja maakaasulla. Investointi tukee työllisyyttä Pirkanmaalla, 
sillä laitoksen toimitti Metso-konserniin kuulunut MW Power 
ja sen pelletit tehdään Vapon Vilppulan tehtaalla.
 Pellettilämpölaitos on Suomen suurin yksittäinen puupel-
letin käyttäjä. Jos sen vuosikulutus tulee olemaan arvioidusti 
noin 12 800 tonnia vuodessa, se on lähes seitsemän prosent-
tia koko Suomen puupelletin kulutuksesta. Tampereen alueen 
kaukolämpöasiakkaiden kannalta lämpökeskus on merkittävä 
etenkin siksi, että se vakauttaa kaukolämmön hintaa, edis-
tää hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitetta ja parantaa 
omalta osaltaan kaukolämmön toimitusvarmuutta. Teknisis-
tä haasteista huolimatta laitoksella tuotettiin lämpöä heti en-
simmäisenä toimintavuonna selvästi yli suunnitellun.

Kaukojäähdytys kiinnostaa 
suunnittelijoita ja saneeraajia
Kaukojäähdytys on Tampereella uusi kiinteistöjen jäähdytys-
muoto, joka on lyömässä itseään läpi isojen keskustakiinteis-
töjen ympäristöystävällisenä, toimintavarmana ja helppohoi-

toisena ratkaisuna. Toistaiseksi kaukojäähdytysverkkoon on 
liitetty vasta kuusi asiakasta, mutta verkostoa ollaan parhail-
laan rakentamassa esimerkiksi Tampereen yliopistollisen sai-
raalan Kaupin kampusalueelle. Vuoteen 2022 mennessä kau-
kojäähdytyksen piiriin on tarkoitus liittää kampusalueella 22 
erillistä rakennusta, joista osa uudisrakennuksia. Ensimmäi-
senä kaukojäähdytykseen liitettiin uusi O-rakennus (obduktio 
ja arkisto) kesäkuussa. Vuoden 2013 aikana kaukojäähdytys 
aloitettiin myös esimerkiksi Tullintorin kauppakeskuksessa.
 Kaukojäähdytyksen suosion taustalta löytyy laajaa, suju-
vaa yhteistyötä koko konsernista. Kun uutta verkostoa raken-
netaan kaupunkialueelle, tarvitaan asiantuntemuksen lisäksi 
markkinointia, myyntiä, uutta tekniikkaa, maa-alueita, lupia, 

vuokrasopimuksia sekä muuntamoiden ja sähköliittymien 
asentamista. Toistaiseksi kylmä tehdään konteissa, mutta lä-
hivuosina se on tarkoitus tuoda Näsijärven syvänteistä.
 Tampereen Vedellä on alkanut Kaupin vedenottamon sa-
neeraus ja siinä yhteydessä Kaupinojalle rakennetaan kauko-
jäähdytyksen tuotantolaitos ja järvivesipumppaamo.
 Kaukojäähdytyksessä kiinteistöstä poistetaan lämpöener-
giaa kaukojäähdytyskiertovettä käyttämällä ja lämmönvaihto 
asiakkaan piirin ja kaukojäähdytyspiirin välillä tapahtuu tek-
nisessä tilassa, aivan kuten kaukolämmössä. 

Vuonna 1981 otettiin käyttöön Kaukajärven lämmönsiirrin-
asema, joka jäi tarpeettomaksi syyskuussa 2013, kun loput-
kin Kaukajärven alueen kiinteistöt kytkettiin kaukolämmön 
kantaverkkoon. Aseman otti käyttöön Tampereen Sähkölai-
toksen Käyttöosaston kaukolämpötoimiston käyttömestari 

Antti-Pekka Mäkelä. Nippelit ovat vaihtuneet 32 vuodessa 
kosketusnäyttöön ja Mäkelästä on tullut Tampereen Ener-
giantuotannon asiantuntija. Mäkelällä oli kunnia sulkea tar-
peettomaksi jäänyt asema.  

Loputkin kaukajärveläiset pääsivät kantaverkon piiriin
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Rakennuspaikan ja rakennuksen perustietoja:
  Tontin pinta-ala: 4,1 hehtaaria
  Rakennushankkeen kokonaiskerrosala: 8200 m2 
  Rakennusalan leveys on keskimäärin 45 m ja pituus 160 m
  Kattilarakennuksen korkeus on 46 m 
 ja savupiipun korkeus 75 m

Vastuullista hyötyenergiaa
Energiantuotannon tytäryhtiö Tammervoima Oy jatkaa hyö-
tyvoimalaitoshankkeen toteuttamista. Hyötyvoimalaitos sai 
ympäristöluvan helmikuussa ja rakennusluvan kesäkuussa. 
Arinateknologiaan perustuvan voimalaitoksen päälaitehan-
kinnoista päätettiin syyskuussa. Valittu teknologia on luo-
tettavin jätteiden energiahyödyntämisratkaisu, ja menetel-
mä perustuu jätteiden syntypaikkalajitteluun Pirkanmaalla. 
Maanrakennustyöt alkoivat syyskuun puolivälissä Tampe-
reen Tarastenjärvellä. 
 Voimalaitoshankkeen kustannusarvio on yhteensä 105 
miljoonaa euroa. Rakennushankkeen työllisyysvaikutus on 
noin 300 henkilötyövuotta. Voimalaitos otetaan kaupalliseen 
käyttöön tammikuussa 2016.

 Tammervoiman laitoksessa tullaan käsittelemään vuo-
sittain noin 150 000 tonnia sekajätettä. Tästä määrästä tuo-
tetaan 310 GWh kaukolämpöä ja 90 GWh sähköä tampere-
laisten kotien tarpeisiin. Energiantuotantoon ohjataan vain 
materiaalihyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet.
 Voimalaitoshankkeen yhteistyökumppanit ovat Pirkan-
maan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt. Jät-
teiden energiahyötykäyttö monipuolistaa paikallisen ener-
giantuotannon polttoainevalikoimaa ja leikkaa hiilidioksidi-
päästöjä. Samalla päästään eroon jätteiden kaatopaikkasi-
joittamisesta. Sähkölaitokselle on tärkeää, että hyötyvoima-
laitos auttaa pitämään kaukolämmön hinnan kilpailukykyi-
senä.
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ampereen Sähkönmyynti Oy myy kaiken pienasiakkaille 
myytävän sähkön ympäristöystävällisesti vedellä, tuu-
lella ja puuperäisillä polttoaineilla tuotettuna. Myös oma 
tuotantomme seuraa vihreitä askelia määrätietoisesti ja 

suunnitelmallisesti. Omana kunnianhimoisena tavoitteenam-
me on, että vuonna 2020 tuotamme 38 prosenttia energias-
tamme uusiutuvilla energianlähteillä. Vuonna 2013 energias-
ta jo 20,5 % tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla, kun mukaan 
lasketaan tuulivoimaosuudet.
 
Hakelämpökeskus tulee turvaamaan 
Hervannan lämmönsaannin
Tampereen Hervantaan suunnitellaan hakelämpökeskus-
ta, jossa tuotetaan kaukolämpöä hervantalaisten tarpeisiin. 
Etenkin kylminä talvipäivinä alueella olisi odotettavissa te-
hopulaa ilman uutta lämpökeskusta. Hakelämpökeskuksen 
polttoaineteho tulee olemaan noin 50 MW ja polttoaineina 
käytetään lähinnä metsähaketta, purua, kuorta ja jyrsinturvet-
ta. Laitoksen käyttöaikatavoite on yli 4000 tuntia vuodessa.
 Tampereen Veran tontille suunniteltu hakelämpökeskus 
oli marraskuussa Tampereen kaupungin ympäristö- ja raken-
nusjaostossa, joka myönsi hankkeelle ympäristöluvan.
 Uusi laitos työllistää polttoaineketjussa vakituisesti noin 
50 henkilöä ja rakennushankkeen aikana työllistävyys on noin 
150 henkilötyövuotta. Koko investoinnin suuruus tulee ole-
maan noin 30 miljoonaa euroa.
 Tampereen Tarastenjärvelle rakennetaan parhaillaan hyö-
tyvoimalaitosta, jolla tuotetaan pirkanmaalaisten jätteistä 
lämpöä ja sähköä vuodesta 2016 lähtien. Tammervoima-hank-
keesta kerrotaan enemmän sivulla 19.

Aurinko- ja tuulivoimaa
Seuraamme aktiivisesti toimialamme kehitystä ja esimerkik-
si hajautetun tuotannon hyvitysjärjestelmämme toimivuutta. 
Aurinkojärjestelmien yleistyessä tulevaisuudessa tulemme 
tarjoamaan asiakkaille myös uusia vaihtoehtoja tuotteistuk-
sessamme. 
 Omana pilottikohteenamme Nekalan lämpökeskuksen 
seinälle asennettiin maaliskuun alussa aurinkosähköjärjes-
telmä. Pieneen järjestelmään kuuluu 17 neliömetriä aurinko-
paneeleita, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on 2,4 kW. Ko-
keilussa olevan järjestelmän takaisinmaksuaika Tampereelle 
tulevan auringonsäteilyenergian perusteella yli 20 vuotta. 
 Nekalan ja Särkänniemen pientuulivoimaloidemme vuo-
situotanto on ollut noin 3000 kWh, kun odotukset olivat yli 
5000 kWh. Näin ollen tuulivoiman pilottikohteidemme osal-

ta takaisinmaksuajaksi voidaan laskea noin 50 vuotta ilman 
huolto- ja kunnossapitokustannuksia. 

Wattimaatti tuo tarkkuutta 
energian käyttöön
Vuoden 2013 aikana kehitettiin asiakkaiden käyttöön Watti-
maatti-nimistä energiankulutuksen seurantapalvelua, jonka 
julkistus siirtyi alkuvuoteen 2014. Wattimaatti on automaatti-
nen, nettipohjainen palvelu, josta jokainen asiakas voi seura-
ta omaa sähkön ja kaukolämmön kulutustaan sekä hyödyntää 
helppokäyttöisiä raportointiominaisuuksia. Sähkölaitoksen 
henkilöstö sai testata uutta palvelua joulukuussa.
 Wattimaatti esittää energiankulutuksen tunnin tarkkuu-
della. Raportoinnin avulla käyttäjällä on mahdollisuus saavut-
taa rahallisia säästöjä muokkaamalla kulutustottumuksiaan ja 
todentamalla säästöt Wattimaatin avulla. Tuntiraportoinnista 
voi myös havaita mm. joidenkin sähkölaitteiden vikaantu-
misen ja jatkuvasti päällä olevan pohjakuorman. Wattimaat-
ti esittää kulutustietoa, joka on saatu käyttöpaikalla olevalta 
etäluettavalta mittarilta.
 Wattimaatti on tarkoitettu Tampereen Sähköverkon, Tam-
pereen Sähkönmyynnin ja Tampereen Kaukolämmön asiak-
kaille.

T

Sähkölaitos tukee vuosittain 
muutamia alan opinnäytetöitä. 

Vuonna 2013 valmistui neljä 
opinnäytetyötä, joiden teossa 

olimme vahvasti mukana.

KEhITyS

 Vihreitä askelia

 Suomen suurimman pellettilämpölaitoksen 
 käyttöönotto Tampereen Sarankulmassa v. 2013
 Hakelämpökeskus valmistuu Tampereen Hervantaan 
 v. 2015
 Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen käyttöönotto v. 2016
	Panostaminen tuulivoimaan Suomen Hyötytuuli Oy:n 
 osakkuuden kautta
 Naistenlahden puu-turvevoimalaitoksen uusinnan 
 suunnittelu siten, että se kykenee käyttämään 
 huomattavasti nykyistä enemmän puuta 
 vuosikymmenen vaihteessa.
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Kehitys tähtää uusiutuvan energian lisäämiseen
Polttoainevalikoima laajenee ja päästöt vähenevät suunnitelmallisesti.
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uoden 2014 aikana rakennetaan muuntamoautomaatio-
ta, jotta sähkönjakelun luotettavuus paranee Tampereen 
Sähköverkon jakelualueella. Laitteistojen avulla keski-
jänniteverkon kytkentää voidaan ohjata valvomosta kä-

sin mobiiliverkon kautta. Pilottiprojekti toteutetaan yhteis-
työssä ABB:n kanssa. Jo kesään mennessä liitetään jakelu-
verkolta ensimmäiset 25 muuntamoa kaukokäyttöisiksi. 
 Muuntamoille asennetaan automaatiolaitteet, joiden 
avulla voidaan ohjata muuntamon erottimia ja samalla siir-
tää valvontatietoa Ratinan käyttökeskuksen järjestelmään. 
Älykäs automaatio tehostaa vikapaikan löytymistä, nopeut-
taa kytkentöjen tekoa, auttaa ennaltaehkäisemään varsinais-
ten vikojen syntymistä ja tehostaa huoltoa ja kunnossapi-
toa. Järjestelmä parantaa myös muuntamoiden valvontaa ja 
turvallisuutta. Kaupunkiympäristössä hyödynnettävä älykäs 

kauko-ohjattava muuntamo voi parhaimmillaan vähentää 
sähkökatkojen keston noin kymmenykseen.
 Tampereen Sähköverkko jatkaa pilottiprojektin jälkeen 
verkostostrategiansa mukaisesti verkostoautomaation lisää-
mistä tärkeimmissä uudisrakennus- ja saneerauskohteissa. 
Tarkoitus on silloin käyttää myös tässä pilottiprojektissa ke-
hitettävää tekniikkaa.
 Energiavirasto on asettanut tavoitteen, että vuoteen 2030 
mennessä vuosittainen sähkönjakelun kokonaiskeskeytysai-
ka kaupunkialueella ei saa ylittää yhtä tuntia.

Häiriötilanteiden tiedotusta on kehitetty
Verkkoyhtiön yksi tärkeimmistä tavoitteista on asiakkaiden 
tehokas tiedottaminen ja palveleminen häiriötilanteissa. Tam-
pereen Sähköverkossa on varauduttu suurhäiriön aikaisiin 

vikapuheluiden vastaanottoon kouluttamalla toimistohenki-
löstöä uuden häiriöpuhelinjärjestelmän käyttöön ja paranta-
malla tiedotusta internetsivuilla. 
 Palveluita on mahdollista vielä kehittää etäluettavista mit-
tareista saatavien tietojen avulla. Mittareilta on kulutustie-
tojen lisäksi mahdollista saada tiedot sähkökatkoista, nolla-
vioista, sulakepaloista sekä tietoa sähkön laadusta.

Loppuvuoden myrskyt 
koettelivat sähköverkkoa
Syksyn 2013 aikana Suomen sähkönjakeluverkkoja koetteli 
neljä rajua myrskyä: Reima 5.11., Eino 17.11., Oskari 1.12. ja 
Seija 13.12. Vaikutukset asiakkaille jäivät kuitenkin melko vä-
häisiksi, koska vikoja korjattiin tehostetusti ja asiakastiedo-
tus toimi aiempaa tehokkaammin. Tampereen Sähköverkon 
alueella pääosa sähkökatkoista selvitettiin alle 12 tunnissa. 
Ennen loppusyksyn myrskyjä vuoden 2013 aikana sähkökat-
koja oli hyvin vähän.
Suurin osa sähkökatkoista johtui kovan tuulen kaatamista 
puista, jotka osuivat ilmassa kulkeviin sähköjohtimiin. Lauha 
ja sateinen loppusyksy vaikutti siihen, että maa oli pehmeää 
ja puut olivat alttiita kaatumaan sähkölinjojen päälle.
 Syyskuussa 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki aset-
taa sähkön toimitusvarmuudelle uusia vaatimuksia. Myrskyn 
seurauksena ei saa aiheutua verkon käyttäjälle asemakaa-
va-alueella yli 6 tuntia kestävää ja asemakaava-alueen ulko-
puolella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. 

Sähkönjakelun luotettavuus paranee 
älykkäällä verkkoteknologialla

V
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Voimalaitokset
Naistenlahti 1 
   sähköteho 129 MW 
   lämpöteho 144 MW 
Naistenlahti 2 
   sähköteho 60 MW 
   lämpöteho 120 MW 
Lielahden voimalaitos 
   sähköteho 147 MW 
   lämpöteho 160 MW 

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

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

Tampereen 
Energiantuotannon 
tuotantolaitokset

Voimalaitos

Toimistorakennus

Siirrettävä lämpökeskus

Kiinteä lämpökeskus

Sähköasema

Vesivoimalaitos

YLÖJÄRVI

NOKIA

PIRKKALA

TAMPERE

KANGASALA

NÄSIJÄRVI

PYHÄJÄRVI

Julkujärvi

Elovainio
Vaasantie

Turuntie

Helsinki - Turku

Kangasalantie

Lahdentie

Myllypuro

Rahola

Lamminpää

Lielahti

Ollikka

Naistenlahti

Tampella

Keskikoski
Finlayson

Vesilinna

Ratina

Tays

Hakametsä

Kaleva

Nekala

Rautaharkko

Atala

Alasjärvi

Teisko

Hervanta

Sarankulma

Multisilta

Vahvoilta juurilta 
on turvallista 

ponnistaa
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Onnea, Tampereen Sähkölaitos!
Tampereen Sähkölaitos täytti 125 vuotta 15.11. 2013. 

Juhlat vietettiin Raatihuoneella 29. marraskuuta.

”Tampereen kaupunki oli 1880-luvulla pimeä kaupunki. 
Muissa kaupungeissa oli kaasuvaloja, Tampereella vain himmeitä öljyvaloja. 

Pimeys tuotti ongelmia, Kyttälässä tarvittiin välillä jopa yhdeksän kasakkaa pitämään kuria.
   

Tamperetta valaistiin sähkölampulla yksityisin voimin kokeilumielessä, jonka jälkeen 
Tammerfors Aftonbladet, Aamulehti ja Tampereen Sanomat kehottivat kaupungin herroja 

valtuusmiehiä hankkimaan sähkövalot. Näin sitten tehtiinkin ja Sähkölaitos syntyi 15. marraskuuta 
1888. Kauppiaat ja liikemiehet perustivat samoihin aikoihin Oy Sähkön, 

joka sai luvan käyttää kaupungin sähkötolppia. 
Vuonna 1894 kaupungissa oli 1600 lamppua. 

   Pian kaupunkiin muodostui kaksi kilpailevaa verkkoa: 1500 ja 1000 voltin tasa- ja 
vaihtovirtaverkostot. Oy Sähkö loi sähkölle kysyntää ja teki sähköä kalliilla höyryvoimalla. 
Kaupunki alkoi tarjota vesisähköä paljon halvemmalla kuin Oy Sähkö tarjosi höyrysähköä 

ja niinpä Oy Sähkön piti lopettaa toimintansa tai myydä laitteensa kaupungille. 
Lopulta kaupunki osti Oy Sähkön liiketoiminnan. Tampereen kaupungin liiketoiminnan ohjaus 

näytti toimivan jo tuolloin viisaasti ja pitkäjänteisesti. Kunta pystyi tuottamaan palveluaan yksityistä 
tahoa edullisemmin ja otti toiminnan hoitaakseen. Miten toimitaankaan nyt 119 vuotta myöhemmin! 

Näin siis synnyimme ja kasvoimme,  kiitos siitä herroille valtuusmiehille.”

– Ote toimitusjohtaja Jussi Laitisen juhlapuheesta –

Tampereen 
Energiantuotannon 
tuotantolaitokset

125
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Ympäristövastuullisuus korostuu investoinneissa
Uusi ympäristöohjelma antaa konkreettiset ohjenuorat tytäryhtiöille.

ampereen Sähkölaitos -konsernin ympäristövastuul-
lisuutta mitataan ympäristömenoina ja -investoin-
teina. Vuonna 2013 merkittävimmät ympäristöinves-
toinnit kohdistuivat kaukolämpöverkon saneerauk-
seen, kaukojäähdytysverkon rakentamiseen sekä 
Rautaharkon sähköaseman rakennusmuutokseen. 

Tammervoiman hyötyvoimalaitoshankkeen suunnitte-
lua jatkettiin ja laitoksen maanrakennustyöt alkoivat 

syyskuun puolivälissä. Hervannan hakelämpökeskus 
on suunnitteluvaiheessa. 
    Ympäristömenojen puolella merkittävimmät erät 

syntyivät biopolttoaineiden ostosta, polttoainei-
den hiilidioksidi- ja energiaveroista sekä kauko-

lämpöverkon vuotojen korjauksesta. 
     Sähköverkossa merkittävimmät me-

not syntyivät etäluentajärjestelmän laa-
jentamisen kuluista. Vuoden 2013 lo-

pussa energiankäytön etäluen-
nan piirissä oli 98,5 % sähkön 

kulutuspaikoista ja kaikki 
kaukolämmön kulutus-

paikat. Ympäristötulo-
ja saatiin pääasiassa 
puusähkön tuotan-
totukena.

     Puun ja mui-
den biopolttoainei-
den käyttö konsernin 

omasta polttoainekäy-
töstä kasvoi edellisestä 

vuodesta hieman, noin 19 
prosenttiin. Euroopan pääs-

tökauppajärjestelmän alaiset hiilidioksidipäästöt vuonna 
2013 olivat 669 kilotonnia. Niiden määrä laski 11 prosenttia 
edellisvuodesta. Tavoitteena on edelleen alentaa hiilidioksi-
dipäästöjä ja lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Tule-
vaisuuden investointeja suunnitellaan aktiivisesti ympäristö-
näkökulmat huomioiden.
 Kaikki Tampereen Sähkönmyynti Oy:n pienasiakkaille 
myymä sähkö on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialäh-
teillä, kuten vesivoimalla ja tuulella. 

Energiatehokkuutta töissä ja kotona
Viikolla 41 vietettiin valtakunnallista energiansäästöviikkoa, 
jolloin korostimme energiatehokkuutta sekä konsernin sisällä 
että henkilöstön omassa toiminnassa. Vinkkejä henkilöstölle 
jaettiin intran kautta.

 Energiansäästöviikolla toteutettiin myös leikkimielinen 
kilpailu. Konsernin yhtiöt kisasivat keskenään siitä, mikä toi-
mipaikoista säästi eniten sähköä energiansäästöviikon aikana 
verrattuna edelliseen viikkoon. Voittajaksi selviytyi Tampereen 
Vera, jossa pienillä asioilla saatiin eniten säästöä: sähkölait-
teiden käyttöön kiinnitettiin erityistä huomiota ja kahvitkin 
juotiin tunnelmavalaistuksessa. Tampereen Sähkölaitos on 
osallistunut energiansäästöviikon tapahtumiin jo useita vuo-
sia erilaisin tempauksin.

Toimintapolitiikka päivitettiin nykyslangiin
Sähkölaitosyhtiöiden toimintapolitiikka päivitettiin konsernin 
strategisten päämäärien mukaisesti. Tällä kertaa politiikkaan 
sisällytettiin myös energiatehokkuusnäkökulma. 

ymPäRISTö

T
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Toimintapolitiikka
Aito asiakasläheisyys
 Olemme paikallinen luotettava monipuolinen energiatalo.
 Panostamme asiakaslähtöisyyteen toiminnassamme.
 Opastamme asiakkaitamme tehokkaaseen ja 
 ympäristövastuulliseen energian käyttöön. 
 Toimitusvarmuus on tuotteittemme laadun perusta. 
 
Kestävä kannattavuus ja uudistuminen  
 Asetamme toiminnallemme sekä kannattavuudelle 
 päämäärät ja tavoitteet. 
 Sertifioitu toimintajärjestelmä takaa sitoutumisemme 
 toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
 Alan asiantuntijoina otamme vastuun työstämme. 
 Noudatamme toimintaamme ohjaavia 
 lakeja ja määräyksiä.
 Tehostamme sisäisten prosessiemme toimivuutta. 
 Huolehdimme toimintaympäristömme turvallisuudesta. 
 Riskienhallinnalla varmistamme toiminnan jatkuvuuden 
 myös erityistilanteissa. 
 Henkilöstömme on osaavaa ja uudistushaluista. 

 
Kohti vihreämpää jalanjälkeä
 Lisäämme uusiutuvien energialähteiden 
 osuutta tuotteissamme. 
 Kannamme vastuumme ympäristöstä investoimalla 
 tulevaisuuden energiaratkaisuihin.
 Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen 
 ohjaa toimintaamme. 

Konsernin ympäristöohjelman pohjaksi päivitettiin yhtiöiden 
merkittävimmät ympäristöpäämäärät ja -näkökohdat. Niiden 
pohjalta yhtiöt asettavat itselleen ympäristö asioihin liittyviä 
tavoitteita. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

  Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvien energialähteiden  
 osuutta tuotteissamme.
  Tarjoamme asiakkaillemme Lähisähköä ja muita 
 uusiutuvaan energiaan pohjautuvia vaihtoehtoja.
  Tuemme hajautetun sähköntuotannon verkkoon liittämistä.
  Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön 
 turvallisuuden ja viihtyisyyden.
  Minimoimme toimintamme melu- ja pölyhaitat.
  Lisäämme sähköverkon kaapelointia.
  Teemme yhteiskaivuita muiden toimijoiden kanssa 
 mahdollisuuksien mukaan. 
  Lisäämme sähköverkoston automaatiota lyhentäen 
 näin keskeytysaikoja.
 Lisäämme toimintamme energiatehokkuutta.
 Vähennämme omakäyttöenergian kulutusta.
 Käytämme pienihäviöllisiä komponentteja.
 Optimoimme toimistojemme tilatarpeet.
 Vähennämme toimintamme ympäristöhaittoja.
 Tuemme ympäristövastuullista energiantuotantoa.
 Hankimme pieniä ja kompakteja sähköasemia, 
 kojeistoja ja laitteita.
 Opastamme asiakkaitamme tehokkaaseen ja 
 ympäristövastuulliseen energian käyttöön. 
 Kehitämme ja tarjoamme asiakkaillemme uusia palveluja.

Sisäiset auditoinnit 2013
	Tampereen Energiantuotanto Oy
	Tampereen Kaukolämpö Oy
	Tampereen Sähkölaitos Oy

Ulkoiset auditoinnit 2013
	Tampereen Energiantuotanto Oy
	Tampereen Sähkönmyynti Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden toimintajärjestelmä vastaa 
ympäristö-, laatu- ja turvallisuusstandardien vaatimuksia. 

Auditoijat tarkastivat Naistenlahden 
voimalaitoksen purkupaikat.

ympäristöohjelma uudistettiin
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Paras turvallisuustilanne vuosiin
 Vuosi 2013 oli konsernin paras tapaturmavuosi viimeiseen kymmeneen vuoteen: 

nolla työtapaturmaa saavutettiin peräti viidessä konsernin kuudesta yhtiöstä.

avoitteena Tampereen Sähkölaitos -yhtiöissä oli mak-
simissaan viisi sairauspoissaoloon johtanutta työtapa-
turmaa vuoden aikana. Toteuma oli seitsemän ja tästä 
laskettu tapaturmataajuus 9,7 työtapaturmaa miljoonaa 

työtuntia kohti. Läheltä piti -tilanteita ja turvallisuuspuuteha-
vaintoja kirjattiin 162.
 Huomionarvoista on se, että toimistotyötä tekevien yh-
tiöiden lisäksi nollatuloksen saavuttivat myös Kaukolämpö, 
Sähköverkko ja Energiantuotanto, joissa työskennellään tur-
vallisuuden kannalta vaativissa olosuhteissa. Myös Verassa 
tapaturmatilanne on pitkällä aikavälillä parantunut.
 Vaikka vuoden 2013 tavoitteita ei täysin saavutettu, ei tu-
levien vuosien kiristyvistä tavoitteista tingitä. Vuoden 2014 ta-
voitteena on, että konsernissa tapahtuu maksimissaan neljä 
sairauspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa. 

Turvallinen toimija 
on esimerkillinen työntekijä
Työturvallisuutta ja -hyvinvointia koskevat tavoitteet kirjataan 
vuosittain konsernin TTT-painopisteohjelmaan. Pitkän tähtäi-
men tavoitteena on edelleen nolla tapaturmaa. Tampereen 
Sähkölaitos -yhtiöt onkin ollut Nolla tapaturmaa -foorumin jä-
senenä jo 10 vuotta eli heti sen perustamisajoista asti. Edelly-
tämme esimerkiksi, että koko henkilöstömme on suorittanut 
hätäensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutukset. 
 Kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä palkitaan esimer-
killistä turvallisuustyötä tehnyt työntekijä. Vuonna 2013 kon-
sernin Turvalliseksi toimijaksi valittiin Hannu Vuori Tampe-
reen Verasta. Tiimipäällikkönä Hannu vastaa sähköasemien ja 
muuntamoiden rakentamisesta sekä kunnossapidosta. Lisäk-
si hän toimii yhtiön sähkötiloihin töihin tulevien perehdyttä-
jänä sekä yhtenä konsernin sisäisistä auditoijista.

Pelastusharjoitus 
ensimmäistä kertaa virtuaalipelinä
Tampereen Energiantuotannon pelastusharjoitus toteutet-
tiin marraskuussa yhteistyössä Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen kanssa. Kyseessä oli yhteistoimintaharjoitus, joka tällä 
kertaa käytiin läpi virtuaalisesti - kuin pelinä. Kuvitteellisessa 
tilanteessa Naistenlahden turvekattilan repeäminen aiheutti 
tulipalon, voimakkaan paineaallon sekä savukaasupäästö-
jä. Harjoitukseen osallistui järjestäjien lisäksi myös poliisin, 
aluehallintoviraston sekä voimalaitoksen lähialueen toimi-
joita. Palautetilaisuudessa huomiota kiinnitettiin erityisesti 
johtovastuisiin sekä yleisen vaaratiedotteen antamiseen kah-
della kielellä. Tampereen Energiantuotannon osalta harjoitus 
sujui erinomaisesti.
 Syyskuussa toteutettiin valmiusharjoitus VARPU, jossa 
demonstroitiin konsernin varautuminen kuviteltuun tilantee-
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seen: ”On tammikuu ja meitä koettelee kylmä pitkä pakkas-
jakso. Koko Suomi on vakavassa tehopulassa ja kaikki reser-
vit on otettu käyttöön.” Tilannetta arvioitiin yhdessä Kauko-
lämmön, Sähköverkon ja Energiantuotannon kannalta. Har-
joitus tuotti hyödyllistä tietoa kehityskohteista. Samalla päi-
vitettiin konsernin varautumis- ja valmiussuunnitelma sekä 
vika- ja kriisiviestintäohje.

Taloudelliset riskit lisääntyneet
Sähkölaitos-konserni kehittää riskienhallintaansa markkina-
olosuhteiden, operatiivisen toiminnan ja liiketoimintaym-
päristön jatkuvien muutosten mukana. Riskienhallinnan tar-
koituksena on tukea konsernia strategian toteuttamisessa 
sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ehkäistä 
ei-toivottuja tapahtumia. Sähkölaitos-yhtiöiden kokonaisval-
taisen riskienhallinnan osa-alueita ovat johdon riskienhallin-
ta, markkinariskien hallinta, varautumis- ja valmiussuunnitte-
lu, toimintojen vaarojenkartoitus ja riskienhallinta sekä pro-
jektien riskienhallinta.
 Vuonna 2013 merkittävimmistä riskeistä ja riskienhallin-
nasta raportoitiin yhtiöiden hallituksille osana vuotuista toi-
minnan suunnittelua ja seurantaa. Raportointi varmistaa, että 
riskienhallinta toimii yhtiöissä samojen periaatteiden mu-
kaisesti ja että yhtiörajojen ylittävät riskit tulee huomioitua. 
Lisäksi emoyhtiön hallitukselle laadittiin yhteenvetoraportit 
hyvän hallintotavan mukaisesti. Raporttien pohjalta voidaan 
todeta, että yhtiöiden riskienhallinta on hyvällä tasolla.
 Suuri osa konsernin emoyhtiön riskirekisteriin kirjatuis-
ta riskeistä on taloudellisia ja koskee koko konsernia. Muun 
muassa pääomien uudelleenjärjestely on muodostanut kon-
sernin toimintaan uusia taloudellisia riskejä. Riskien hallitse-

miseksi niille on laadittu erilliset riskienhallintasuunnitelmat, 
joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Konsernin ta-
loudellinen menestys on kiinni oikeiden investointien tekemi-
sestä oikeaan aikaan. Siksi tulevaisuutta suunnitellaan myös 
pitkällä tarkastelujaksolla. 

Turvalliseksi toimijaksi 
2013 valittiin Hannu Vuori  
Tampereen Verasta.
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ähkölaitos-yhtiöissä vietiin vuoden aikana läpi Ke-
Sä13-nimellä kulkenut kehittämis- ja säästöohjelma. 
Se sisälsi muun muassa irtisanomisia, lomautuksia, 
ylityörajoituksia ja useita pienempiä säästökohteita. 

 Osana säästöohjelmaa käynnistettiin tilavuokrien piene-
nemiseen tähtäävä tilahanke. Hankkeen tavoitteena on, että 
Sähkölaitos luopuu Ratinan Sähkötalosta ja koko Ratinan 
alueen toiminta sijoitetaan läheiseen Lämpötaloon, jossa 
aiemmin on toiminut esimerkiksi Tampereen Kaukolämpö.
 Tilahankkeen johdosta Tampereen Kaukolämmön verkko-
ryhmä siirtyi jo syksyllä Lielahden voimalaitoksen alueelle ja 
muut Lämpötalon toiminnot tilapäisesti Sähkötaloon. Kau-
kolämmön henkilöstöä sijoittui Sähkötaloon Tampereen Säh-
könmyynnin ja Tampereen Sähköverkon tiloihin. Se tiivisti 
yhteistyötä ja sai aikaan uudentyyppistä verkostoitumista.

 Lähes satavuotias Lämpötalo on tarkoitus saneerata. Ra-
kennuksen sisällä tehtävät kevyet purkutyöt alkoivat joulu-
kuussa 2013.
 Tavoitteena on, että Sähkötalosta luovutaan 1.10.2014 
mennessä. Sen jälkeen Lämpötalosta löytyvät Tampereen 
Sähkölaitos Oy, Tampereen Sähkönmyynti Oy, Tampereen 
Sähköverkko Oy sekä Tampereen Kaukolämpö Oy, lukuun ot-
tamatta Lielahteen sijoitettua verkkoryhmää.

Tehokkaammin ja joustavammin
Tampereen Sähkölaitos -konsernissa tehostettiin johtamisjär-
jestelmiä kannustinjärjestelmiä, työhyvinvointia ja esimies-
työtä kehittämällä. Esimerkiksi tiimikohtaisia tuloskortteja pi-
lotoidaan vuoden 2014 aikana. 
 Tampereen Kaukolämmön organisaatiota kehitettiin vuo-

den aikana siten, että uusi tiimijako astui voimaan marras-
kuussa. Muutoksella tähdätään uuden strategian mukaiseen 
kehitykseen sekä varmistetaan osaamisen jatkuminen suur-
ten investointien ja eläkkeellesiirtymisten kynnyksellä.
 Tampereen Energiantuotanto jatkoi toiminnankehityspro-
jektiaan, jolla vahvistetaan organisaation tehokkuutta, jousta-
vuutta ja liikkuvuutta jatkuvasti muuttuvassa toimintaympä-
ristössä. Muuttuvissakin olosuhteissa halutaan pitää työym-
päristö henkilöstölle turvallisena ja motivoivana.
 Tampereen Vera kehitti monipuolisesti toimintaansa py-
syvän kilpailuedun luomiseksi. Koko henkilöstön asiakaspal-
velutaitoja parannettiin koulutusten avulla ja esimiehille val-
mistui projektiopas, jonka tiimoilta pidettiin myös projekti-
koulutustilaisuus. 
 Veran kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehitysohjelmaa 
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Vuonna 2014 tapahtuu
	Tammervoiman hyötyvoimalaitosta 

 rakennetaan edelleen Tarastenjärvellä. 

	Uutta hakelämpökeskusta aletaan rakentaa Hervantaan. 

	Selvitetään voimalaitosyhteistyötä 

 Leppäkosken Sähkön kanssa Nokialla. 

	Lanseerataan sähköinen energiankulutuksen 

 raportointipalvelu Wattimaatti.

	Pilotoidaan yksikkökohtaista tuloskorttia ja selvitetään 

 sen käyttömahdollisuudet koko konsernissa. 

	Työaikapankin käyttäjäkunta laajenee. 

	Ratinan toiminnot tiivistetään Lämpötaloon, 

 joka saneerataan. 

	Uudistetaan Tampereen Kaukolämmön asiakaslupaus. 

	Kehitetään konsernin markkinariskien hallintaa. 

	Rakennetaan pumppaamo kaukojäähdytyksen 

 tarpeisiin Kaupinojalle.

	Selvitetään aurinkolämmön tulevaisuutta 

 Tampereella.

	Vietetään tamperelaisen kaukolämmön 

 50-vuotisjuhlavuotta.

	Laaditaan kaukolämpöverkon peruskorjaus-

 suunnitelma vuosille 2015−2020. 

	Lanseerataan uusia tuotteita. 

	Tehostetaan sähkökatkoja 

 koskevaa tiedotusta.

	Kehitetään konsernin energia-

 tehokkuusjärjestelmää. 

	Laaditaan sähköverkon kehittämis-

 suunnitelma ja varautumissuunnitelma.

	Toteutetaan Työyhteisöseulakysely, 

 jonka tulosten perusteella kohdennetaan 

 työterveyshuollon toimenpiteitä.

päivää

2013          2012              2011 

Koulutuspäivät

1 500

1 200

900

600

300

0

500 778               1 239

kpl

2013          2012              2011 

Jatkuvan parantamisen ehdotukset

35

30

25

20

15

10

0

21                 35                 34

kpl

2013          2012              2011 

Aloitteet

30

25

20

15

10

0

15 30 19

toteutettiin edelleen muun muassa sopimalla henkilöstön 
kanssa uudesta työaikajärjestelystä. Sen avulla työaikaa siir-
rettiin kiireisemmälle kesäajalle vuosityöajan säilyessä en-
nallaan. Toimintaa tehostettiin myös ottamalla koko yhtiössä 
käyttöön työnohjausjärjestelmä, jonka täysimääräistä hyö-
dyntämistä päästään testaamaan vuoden 2014 aikana. 
 Emoyhtiössä uudistettiin toimintatapoja ja rakenteita. 
Emoyhtiön tukipalveluissa tehokkuutta lisättiin vähentämäl-
lä työpaikkoja ja kehittämällä toimintatapoja. Konsernista jäi 
vuoden aikana eläkkeelle 22 henkilöä. Uusia, vakinaisia työ-
paikkoja luotiin 13. 



30

Tampereen Sähkölaitos Oy

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Jussi Laitinen. Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa 
25.4.2013. Uusi hallitus kokoontui vuonna 2013 
kymmenen kertaa. Edellinen hallitus kokoontui 
alkuvuodesta kolmeen kokoukseen.

Tampereen Sähköverkko Oy

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Tapio Salonen. Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa 
25.4.2013.  Uusi hallitus kokoontui vuonna 2013 
kuusi kertaa. Edellinen hallitus kokoontui 
alkuvuodesta kahteen kokoukseen.

Tampereen Sähkönmyynti Oy 

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää. Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa 
10.4.2013.  

Tampereen Kaukolämpö Oy

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Olavi Toiva. Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa 25.4.2013. 

Tampereen Energiantuotanto Oy

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen. Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa 
11.4.2013. 

Tampereen Vera Oy

Asioiden esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen. Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa 
25.4.2013. 

Tammervoima Oy

Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa 13.5.2013 ja 
ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 7.10.2013. 
Yhteensä hallitusten kokouksia oli vuonna 2013 
yhdeksän.

Hallitukset
Peter Löfberg (pj.) 
Satu Eskelinen
Tero Mattila 
Riitta Lyytikäinen 

Kirsikka Siik 
Timo Lahtinen
Mikko Kriikku

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

Leena Parvio
Olavi Toiva

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

Tapio Salonen
Pertti Suuripää

Seppo Mäkinen (pj.)
Vesa Eskola
Johanna Hirvimies
Niina Laitinen

Tero Mattila
Helena Perälä
Jarmo Salmi

Jussi Laitinen (pj.)
Pekka Hyvönen
Leena Parvio

Pertti Suuripää
Olavi Toiva

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

Pertti Suuripää
Olavi Toiva

Peter Löfberg (pj.)
Jussi Laitinen
Jukka Mäkelä

Harri Kallio
Arto Vuojolainen

Tampereen Sähkölaitoksen hallitus, ylärivissä Leena Parvio, 

Timo Lahtinen, Tero Mattila, Mikko Kriikku, Jussi Laitinen ja 

alarivissä Kirsikka Siik, Satu Eskelinen ja Riitta Lyytikäinen.
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TAmPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Sähkölaitos Oy
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Tampereen 
Energiantuotanto Oy

Toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen

Tammervoima Oy

Tampereen 
Kaukolämpö Oy
Toimitusjohtaja 

Olavi Toiva

Tampereen 
Sähkönmyynti Oy

Toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää

Tampereen 
Sähköverkko Oy
Toimitusjohtaja 
Tapio Salonen

Tampereen 
Vera Oy

Toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen
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Johtoryhmät
Tampereen Sähkölaitos Oy

Jussi Laitinen (pj.)
Soile Heinonen
Markku Jaakkola
Timo Laaksonen
Johannes Lindell
Riku Merikoski
Leena Parvio
Mika Pekkinen
Riitta Savola
Sari Pajula (siht.)

Tampereen Sähköverkko Oy

Tapio Salonen (pj.)
Pentti Kalliomäki
Arto Kivikangas
Marko Lundström
Kari Tappura
Petri Sihvo (siht.)
Soile Niemi (controller)

Tampereen Sähkönmyynti Oy

Pertti Suuripää (pj.)
Pauli Forsman
Jukka Larkila
Teppo Nieminen
Susanna Uusi-Erkkilä
Lotta Willberg (controller)

Tampereen Kaukolämpö Oy

Olavi Toiva (pj.)
Juho Anttila
Heimo Iivonen
Paavo Knaapi
Pasi Muurinen
Jyrki Parpola
Timo Pesonen
Soile Niemi (controller)

Tampereen Energiantuotanto Oy

Antti-Jussi Halminen (pj.)
Timo Heinonen
Pentti Iso-Pietilä
Tapani Peltomaa
Jari Pinomäki
Noora Huhtamo (siht.)
Jenni Tolvanen (controller)

Tampereen Vera Oy

Pekka Hyvönen (pj.)
Ville Aalto
Samuli Enqvist
Hannu Volanen
Kaj Mård
Jenni Tolvanen (controller)

Kuvassa Tampereen Vera Oy:n piha Hervannassa. Pihalle aletaan rakentaa hakelämpökeskusta keväällä 2014.
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Tampereen Sähkölaitos Oy
Voimakatu 11, Tampere 
Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen Energiantuotanto Oy
Rahtimiehenkatu 7, Tampere 
Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen Kaukolämpö Oy
Voimakatu 17, Tampere 
Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen Sähkönmyynti Oy
Voimakatu 11, Tampere 
Puhelin: (03) 5653 5111

Tampereen Sähköverkko Oy
Voimakatu 11, Tampere 
Puhelin: (03) 5653 5112

Tampereen Vera Oy
Väkipyöränkatu 5, Tampere 
Puhelin: (03) 5653 5113

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt
PL 175, 33101 Tampere

www.sahkolaitos.fi
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