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Sijoitetun pääoman tuotto =

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja  
+ Rahoituskulut

x 100
Sidottu pääoma keskimäärin 1)

Omavaraisuusaste =

Oma pääoma+vähemmistöosuus+ 
poistoero+vapaaehtoiset varaukset

x 100
Koko pääoma – Saadut ennakot

1) Sidottu pääoma keskimäärin = vuoden alun ja lopun 
oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman keskiarvo. 
Liittymismaksut luetaan sidottuun pääomaan Energiamark-
kinaviraston tavan mukaisesti.

Pienasiakkaille myymästämme sähköstä on alkuperätakuilla 
todennettu 99,5 % pohjoismaisella vesivoimalla, 0,3 % 
kotimaisella tuulella ja 0,2 % paikallisilla puuperäisillä 
polttoaineilla tuotetuksi.

Vesivoima 99,5 %
Tuulivoima 0,3 %
Puuperäiset polttoaineet 0,2 %

Pienasiakkaille myydyn  
sähkön alkuperä 2011

Talouden tunnuslukuja 2011 2010 2009

Liikevaihto (1 000 e) 322 946 339 297 245 360

Liiketulos (1 000 e) 39 013 42 895 23 857

Liiketulos -% 12,1 12,6 9,7

Sijoitetun pääoman tuotto -% 8,1 8,9 5,1

Omavaraisuusaste -% 15,5 13,9 13

Investoinnit (1 000 e) 36 035 28 045 24 900

Toiminnan tunnuslukuja 2011 2010 2009

Sähkönloppuasiakasmyynti (milj. euroa) 59,4 64,0 63,6

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (milj. euroa) 112,8 111,7 102,4

Maakaasun myynti (GWh) 237 275 259

Sähkön siirto (GWh) 1 809 1 874 1 795

Sähkön tuotanto (GWh) 1 444 1 629 1 611

Kaukolämmön tuotanto (GWh) 2 173 2 477 2 246

Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
liikevaihdon jakautuminen

18 %

26 %
35 %

7 %

Henkilöstö 31.12.2011
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Sähkön loppuasiakasmyynti 18 %
Sähkön tukkumyynti 26 %
Kaukolämmön myynti 35 %
Sähkönsiirron myynti 14 %
Muu liikevaihto 7 %
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Tapaturmat Tampereen 
Sähkölaitos -yhtiöissä
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Vuosi 2011 jää historiankirjoihin vaiherikkaana epä-
varmuuksien vuotena. Energiayhtiön näkökulmas-
ta vuosi oli kaksijakoinen. 

Alkuvuonna tuotettiin, myytiin ja siirrettiin kylmän tal-
ven vuoksi energiaa normaalivuotta enemmän. Alkuvuon-
na teollisuuden suhdanteet olivat vireessä ja sähkön hin-
ta tukkumarkkinoilla oli korkealla kylmyyden, huonon ve-
sitilanteen ja Pohjolan ydinvoimaloiden epäluotettavuu-
den vuoksi. Runsasluminen alkutalvi aiheutti jakelualu-
eellamme poikkeuksellisen paljon jakeluhäiriöitä. 

Talven väistyttyä sähkön hintataso normalisoitui. Sit-
ten maailmalla alkoi tapahtua. Fukushiman maaliskuinen 
ydinvoimalaonnettomuus ja sen jälkiseuraukset toivat 
epävarmuuden energiamarkkinoille. Saksa ilmoitti sulke-
vansa kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2023 mennessä. 
Päästöoikeuksien hinta lähti nousuun, koska Saksa aikoo 
korvata osan sähköntuotannostaan venäläisellä maakaa-
sulla. Arabimaiden levottomuudet nostivat öljyn hintaa. 
Tällä oli vaikutusta maakaasun hintaan, joka nousi meil-
lä kuluneena vuonna noin 11 prosenttia. 

Norjan vesitilanne oli syksystä lähtien poikkeukselli-
sen hyvä, kun altaat täyttyivät nopeasti edellisen talven 
runsaslumisuuden ansiosta. Hyvä vesitilanne, lauha syk-
sy ja ydinvoimaloiden hyvä käytettävyys laskivat sähkön 
tukkumarkkinahintaa kesän jälkeen huomattavasti.  Eu-
roopan taloustilanne jätti energiakeskustelut varjoonsa. 
Eurokriisi alensi päästöoikeuksien hintaa ja vähensi teol-
lisuuden sähkönkulutusta. Sähkön hinta laski vuoden lo-
pussa tasolle, jossa sähkön tuottaminen maakaasulla ei 
ollut enää jatkuvasti kannattavaa. Sähkölaitos sopeutui 
kuitenkin vallitsevaan tilanteeseen hyvin. Tilikauden tulos 
oli pienentyneistä rahoituskustannuksista johtuen parem-
pi kuin edellisenä vuonna.

Uusiutuvan energian käyttöä lisätään
Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvan energian käyttöäm-
me 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteet ei-
vät toteudu pelkästään päätöksillä, vaan niihin pääsemi-
nen vaati suuria investointeja. Hyvä liiketaloudellinen tulos 
mahdollistaa suuret investoinnit ja investoinnit mahdollis-
tavat tuloksen myös tulevaisuudessa. 

Uusiutuvan energian ohjelmamme toteutui suunnitel-
lusti. Maakaasun käyttö väheni ja saimme lisättyä uusiu-
tuvan energian käyttöämme strategian mukaisesti 10 pro-
sentista 14 prosenttiin kokonaisenergian hankinnasta. Tam-
mervoiman hyötyvoimalaitos päätettiin sijoittaa Tarasten-
järvelle, jossa se tuottaa sähköä ja lämpöä vuonna 2015. 

Vuonna 2012 aloitetaan kaukojäähdytysliiketoiminta, 
jossa rakennuksia jäähdytetään Näsijärven syvänteistä 
saatavalla uusiutuvalla energialla. Rakennamme Pohjois-
maiden suurimman pellettilämpölaitoksen Sarankulmaan. 
Uusimme tuotantoamme siten, että voimme jatkossakin 
toimittaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan. Tämä on asi-
akkaidemme sekä myös Sähkölaitoksen tulevaisuuden ja 
kannattavuuden kannalta ainoa vaihtoehto. 

Kausihinnoittelu ja kulutuslaskutus  
lisäävät kuluttajien energiatietoisuutta
Kaukolämmössä juhlittiin alkuvuodesta 5000 asiakkaan 
rajapyykin ylittymistä. Kaukolämpöasiakkaamme päätet-
tiin siirtää kausihinnoitteluun 1.1.2012 alkaen. Kausihin-
noittelu on loistava esimerkki siitä, miten älykkäiden mit-
tareiden etäluentateknologian avulla saadaan tehtyä tuo-
te, josta hyötyvät asiakas, ympäristö ja sähkölaitos. Kau-
kolämmön hinnan pitäminen kilpailukykyisenä on yksi 
konsernimme tärkeimmistä tavoitteista. 

Kuluneen vuoden aikana olemme siirtyneet vaiheittain 

Nopeiden muutosten vuosi 2011

kulutuksen mukaiseen sähkön siirron ja energian laskutuk-
seen. Asiakkaat ovat suhtautuneet positiivisesti kulutus-
laskutukseen, joka omalta osaltaan kannustaa seuraamaan 
sähkönkulutustaan entistä tarkemmin.

Kilpailukykyinen, vastuullinen ja läheinen
Ei tarvitse olla ennustaja tietääkseen, että energia-ala jat-
kaa nopeaa muutostaan myös jatkossa. Loppuvuoden 
2011 Tapani- ja Hannu-myrskyt puhalsivat julkisuuteen 
halun muuttaa lainsäädäntöä ja lisätä sähkön jakeluyhti-
öiden vastuuta samanaikaisesti kun liiketoiminnan sään-
tely vähentää sähkön jakelusta saatavaa tuottoa. Ener-
giaverotus ja kilpailu kiristyvät edelleen tulevaisuudessa 
kaikissa liiketoiminnoissamme, tietotekniikan rooli kas-
vaa merkittävästi ja toimintaympäristö monimutkaistuu 
markkinoiden kehittyessä ja yhdentyessä niin pohjoismai-
sella kuin eurooppalaisellakin tasolla. 

Sanotaan, että on juostava kovaa pysyäkseen paikal-

laan murroksessa, ja tämä pitää paikkansa. Etenemisen 
suunnan tulee olla oikea. Uudistamme Tampereen Säh-
kölaitoksen strategiaa kuluvana vuonna ja panostamme 
erityisesti toimenpiteisiin, jotka kasvattavat kilpailukyky-
ämme tulevaisuudessa. Rakennamme työskentelyolosuh-
teemme entistä turvallisemmiksi ja pyrimme huolehtimaan 
siitä, että työntekijämme pääsevät terveinä eläkkeelle.

Tavoitteemme on olla kilpailukykyinen, vastuullinen ja 
läheinen energiayhtiö. Pitkäjänteinen työ asiakastyytyväi-
syyden kasvattamiseksi on tuottanut tulosta. Tutkimuk-
sen mukaan 93 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväi-
siä toimintaamme ja palveluihimme.

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, henkilöstöämme sekä 
muita sidosryhmiämme kuluneesta vuodesta.

Jussi Laitinen
Toimitusjohtaja

missio
Pirkanmaan luotettava  

voimanlähde  
– nykyaikainen jo  

vuodesta 1888

visio 
2012 
Olemme  

Pirkanmaan  
johtava ja halutuin  

energiayritys.

Tampereen Sähkölaitoksen hallitus: eturivissä Jussi Laitinen, Satu Sipilä, Peter Löfberg (pj.) ja Antti Juva.  
Takarivissä Leena Parvio (siht.), Ilpo Sirniö, Timo Lahtinen, Helena Perälä ja Kirsikka Siik.

Tampereen kaupunki

Tampereen 
energiantuotanto oy

Toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen

Tampereen 
kaukolämpö oy
Toimitusjohtaja 

Olavi Toiva

Tampereen 
Sähkönmyynti oy

Toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää

Tampereen 
Sähköverkko oy

Toimitusjohtaja 
Tapio Salonen

Tampereen  
vera oy

Toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen

Tampereen Sähkölaitos oy
Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Tammervoima oy
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Tampereen Sähkönmyynti Oy kehitti alkuvuodesta 
2011 Lähisähkö-tuotteen, jossa yhdistyvät luonte-
vasti paikallisuus ja uusiutuva energia. Asiakkaalla 

on nyt mahdollisuus valita todella paikallinen, puuperäi-
nen sähkötuote omakseen.

Lähisähkö tarkoittaa Tampereen Sähkölaitoksen omal-
la tuotantolaitoksella Naistenlahdessa valmistettua säh-
köä, joka on tuotettu Pirkanmaan ja lähialueiden metsis-
tä kerätyllä puuaineksella.

Puu on energianlähteenä uusiutuva ja ympäristöystä-
vällinen, sillä sen käyttö ei lisää kasvihuonepäästöjä. Tam-
pereen Energiantuotanto Oy on pitkään panostanut bio-
polttoaineiden lisäämiseen tuotannossaan, ja Lähisähkö 
merkitsee koko Sähkölaitokselle entistä tiiviimpää vihre-
ään jalanjälkeen keskittymistä. Kaikki pienasiakkaille myy-
tävä sähkö on jo täysin päästötöntä.

Hintakatto suojelee hinnannousuilta
Vuoden toinen uutuustuote oli Hintakatto. Kiinteän takuu-
summan maksamalla asiakas saa varmuuden siitä, ettei 
sähkön hinta hänellä nouse yli kattohinnan, vaikka Tam-
pereen Sähkönmyynti Oy:n myyntihinnat muille asiakkail-
le nousisivatkin.

Hintakatto joustaa alaspäin eli mahdolliset hinnanlas-
kut asiakas kuitenkin pääsee hyödyntämään. Kyse on eril-
lisestä tuotteesta, joka on lisättävissä perustuotteeseen 
eli Taloussähköön, Lämpösähköön sekä Kausisähköön. 
Heti keväällä Hintakattoa kohtaan oli runsaasti kiinnos-
tusta. Syksyllä hintakilpailu alkoi olla niin kovaa, ettei Hin-
takatolle ollut suurta kysyntää.

Laskutus kulutuksen mukaan
Kesäkuun alussa Sähkönmyynti korotti myyntihintojaan, 
koska kylmän talven jäljiltä sähkön hankintahinta oli ko-
ko keväänkin pysynyt korkeana.

Kesän kynnyksellä alettiin siirtää Tampereen Sähkö-
verkon ja Tampereen Sähkönmyynnin asiakkaita kulutus-
laskutukseen. Toden teolla massasiirrot käynnistettiin ke-
sälomien jälkeen. Vanhoilla asiakkailla on halutessaan yhä 
mahdollisuus pysyä arviolaskuasiakkaana. Elokuusta 2010 
lähtien solmitut asiakassuhteet perustuvat kuitenkin jo 
alun alkaen kulutuslaskutusjärjestelmään.

Sähkönkulutusraportti vuodelta 2010 lähetettiin sekä 
yksityis- että yritysasiakkaille kevättalvella 2011. Raport-
ti havainnollisti pylväinä, paljonko sähköä oli kulunut vuo-
sitasolla ja kunakin kuukautena. Raportista asiakas löysi 
myös vertailutietoa muiden vastaavien käyttäjien kulutuk-
sesta sekä osoitteita, joista löytyy lisätietoa tehokkaasta 
energiankäytöstä.

Syksyllä tehdyt asiakastyytyväisyystutkimukset osoit-
tivat, että asiakkaista 93 prosenttia oli joko erittäin tyyty-
väisiä tai tyytyväisiä yhtiön toimintaan. Tampereen Sähkö-
laitosta pidettiin luotettavana yhteistyökumppanina.  

Vanhuksille ja lapsille virkistystä
Tampereen Sähkönmyynti Oy:n sponsorointirahoitus koh-
distui vuonna 2011 muun muassa vanhainkotien ja päi-
väkotien suuntaan. Yhtiö kustansi kiertueen, jossa am-
mattiviulisti soitti ikivihreitä sävelmiä tamperelaisille ikäih-
misille sekä järjesti toiminnallisia musiikkiesityksiä päivä-
kotilapsille. Toivemusiikkiin perustuvat musiikkituokiot toi-
vat vanhusten arkeen kaivattua piristystä ja antoivat lap-
sille elämyksellisiä hetkiä musiikin 
parissa.

Tampereen Sähkölaitos 
hankki Mitsubishi iMiEV-
sähköauton, joka on eh-
tinyt jo näkyä kaupun-
kiliikenteessä Vihreä 
jalanjälki -teippauksi-
neen.

Tampereen Sähkönmyynti  
toi markkinoille Lähisähkön

Avauksia 2012
•	Tuodaan markkinoille yksi uusi sähkönmyyntituote,  

jonka lanseeraus perustuu pitkään esivalmisteluun.
•	Osallistutaan Tampereen Vuoreksessa järjestettäville 

Asuntomessuille.
•	Toteutetaan organisaatiossa toimintatapamuutos,  

joka lisää aktiivisuutta asiakkaisiin päin.
•	Pyritään hyödyntämään etäluennalla saatua dataa  

tehokkaasti myyntityössä.

TAMPEREEN SÄHKÖNMYYNTI OY
myy sähköä ja palvelee asiakkaita Pirkanmaalla.  
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 24.

halliTuS
Tampereen Sähkönmyynti oy 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2011 valit-
tiin Tampereen Sähkönmyynti Oy:n hallitukseen 
kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on emoyhtiön 
hallituksesta ja neljä konsernin sisältä. Tampe-
reen Sähkönmyynti Oy:n hallitus 2011–2012:
•	Jussi Laitinen, puheenjohtaja
•	Antti-Jussi Halminen
•	Leena Parvio
•	Helena Perälä
•	Satu Sipilä
•	Olavi Toiva

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja Pertti Suuripää ja sihteerinä 
Lotta Willberg Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 
Tampereen Sähkönmyynti Oy:n hallitus ko-
koontui neljään kokoukseen.

Tampereen Sähkölaitoksen  
vähittäismarkkinoille myymän 
sähköenergian jakauma

Toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää

markkinointi 
Markkinointipäällikkö 
Susanna Uusi-Erkkilä

asiakaspalvelu  
Asiakaspalvelupäällikkö 

Marja-Liisa Nieminen

myynti  
Myyntipäällikkö  
Jukka Larkila

kehitys  
Kehityspäällikkö  
Pauli Forsman

Tampereen Sähkönmyynti Oy:n organisaatio

 
”Meidän  

porukka on hitsautu-
nut hyvin yhteen”, kehaisee 
myyntisihteeri Tuija Pihkala 
(vas.), joka on työskennellyt  

Sähkölaitoksella jo 16 vuotta. 

Myyntisihteeri Susanna Ritala edus-
taa asiakaspalvelijoiden aktiivista 
nuorta polvea. Hän työskentelee 

Ratinan toimipisteessä vasta 
kolmatta vuotta. 

Sähkön  
loppuasiakasmyynti 
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 2011 2010 2009  2011 2010 2009

Milj. euroa

40 % 48 % 50 %

60 %

65,2

52 %

68,8

50 %

66,7
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Toimitusjohtaja 
Olavi Toiva

kehitys  
Kehityspäällikkö  
Timo Pesonen

Suunnittelu  
Suunnittelupäällikkö  

Hannu Vuorinen

verkonhallinta  
Verkkopäällikkö  
Heimo Iivonen

myynti  
Myyntipäällikkö 
Pasi Muurinen

Tampereen Kaukolämpö Oy:n organisaatio

Tampereen Kaukolämpö Oy jatkoi kaukojäähdytys-
liiketoiminnan käynnistämiseen liittyviä toimenpitei-
tä tiiviisti koko vuoden 2011. Selvitysten perusteel-

la päätettiin toiminnan käynnistämisestä Tampereen kes-
kustan alueella. Syksyllä solmittiin kaukojäähdytyksen toi-
mitussopimukset ensimmäisten asiakkaiden kanssa.

Ensimmäinen jäähdytyssopimus tehtiin Tampere-ta-
lon kanssa. Sen jäähdytys alkaa vuosien 2013-2015 ai-
kana. Ratinan alueelle valmistuu kesällä 2012 As. Oy Tam-
pereen Baana, josta tulee ensimmäinen kaukojäähdytys-
verkostoon liitettävä asuintalo. Vuoden 2013 alusta puo-
lestaan liitetään ensimmäinen toimistorakennus Kiinteis-
tö Oy Ratinankaari kaukojäähdytyksen piiriin.

Tampereen Energiantuotanto Oy tuottaa Tampereen 
Kaukolämpö Oy:lle kaukolämpöenergian, josta yhä suu-
rempi osa on biopohjaista. Energiantuotanto vastaa myös 
kaukojäähdytyksen tuotannosta, ja sekin perustuu pää-
osin uusiutuvaan energiaan eli järvien syvänteiden viiley-
den hyväksikäyttöön.

Kaukolämpöasiakkaiden määrä kasvoi
Kaukajärviosuuskunnan verkko siirtyi Tampereen Kauko-
lämpö Oy:n omistukseen ja vastuulle. Samalla verkoston 
piirissä olleet 104 kaukolämpöasiakasta siirtyivät suoraan 
Kaukolämmön asiakkaiksi. Tämä tiesi 5000 asiakkaan ra-
jan rikkomista vuoden 2011 alussa. Lisäksi vuoden aika-
na yhtiö sai 97 uutta asiakasta.

Tärkeimpiä kaukolämpöverkon uudisrakennuskohtei-
ta vuonna 2011 oli verkoston laajentaminen Vuorekses-
sa Mäyränmäeltä Vuoreskeskukseen ja kesän 2012 asun-
tomessualueelle. Peruskorjauksista merkittävimpiä olivat 
Hervannan valtaväylän siirtojohdon korjaaminen sekä Kyt-

tälän alueella haastavissa oloissa toteutettu laaja keskus-
tan verkon peruskorjaus. 

Tampereen Vedellä on suunnitteilla keskusvedenpuh-
distamo Sulkavuoreen rakennettaviin kalliotiloihin. Tam-
pereen Kaukolämpö on kiinnostunut mahdollisuudesta 
hyödyntää puhdistetun jäteveden lämpöä lämpöpumpul-
la. Kalliotilojen esisuunnittelu on käynnistetty tilavarauk-
sella kahdelle 18 megawatin lämpöpumpulle ja kylmä-
akulle sekä tarvittaville prosessitiloille.

Kausihinnoittelu saatiin käyntiin
Kaukolämmön hinnoittelussa päätettiin siirtyä vuodenvaih-
teesta 2012 entistä enemmän soveltamaan aiheuttamis-
periaatetta, ja tästä syystä otettiin käyttöön kausihinnoit-
telu. Energiamaksu kerrotaan tammi-, helmi- ja joulukuus-
sa 1,1:llä, kun taas kolmen kesäkuukauden aikana hinnoi-
tellaan 0,8:n kertoimella. Muuna aikana kerroin on 1.

Entistä oikeudenmukaisemmasta hinnoittelujärjestel-
mästä nauttii nykyisin jo yli 5000 kaukolämpöasiakasta. 

Kaukoluentaa hyödyntäen tarkistettiin sopimusvesivir-
tojen oikeellisuutta. Verkkopohjainen kaukolämmön kulu-
tusraportointi on kehitteillä ja maakaasuasiakkaiden liittä-
minen kaukoluennan piiriin jatkuu vuoden 2012 puolella.

Kaukolämmön hintaa oli tarpeen korottaa
Helmikuu oli poikkeuksellisen kylmä, mutta sen jälkeen 
oli normaalia lämpimämpää. Kokonaisuutena vuosi oli 
varsin lämmin. Kaukolämmön myynti jäikin Tampereen 
Kaukolämmön jakelualueella edellisvuotta pienemmäksi.

Eduskunta oli päättänyt vuoden 2011 alkuun ajoittu-
vasta polttoaineverotuksen kiristämisestä. Verojen ja polt-
toainekustannusten nousun vuoksi korotettiin lämmön 
energia- ja perusmaksua vuoden alussa. Lokakuun alus-
sa kaukolämmön energiamaksua nostettiin maakaasun 
ennakoitua nopeamman hinnannousun takia.

Kaukolämpö Oy oli mukana selvittämässä Vuoreksen 
Koukkurannan lämpöenergiaratkaisuita. Tutkituista läm-
mitystapavaihtoehdoista perinteinen kaukolämpö osoit-
tautui kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi koko Kouk-
kurannan alueella.

Kaukolämmön toimitusvarmuus pysyi edelleen hyväl-
lä tasolla.

Organisaatiorakennetta kehitettiin
Vuosi 2011 merkitsi kaukolämpöyhtiölle myös organisaa-
tion kehittämistä. Asioita lähestyttiin tulevaisuusnäkökul-
masta, ja huomiota kiinnitettiin organisaatiorakenteessa 
ennen kaikkea asiakastarpeiden täyttämiseen, verkoston 
yleissuunnitteluun ja mittaustiedon hallintaan.

Tampereen Kaukolämpö teki ensimmäiset 
kaukojäähdytyssopimukset

TAMPEREEN KAUKOLÄMPÖ OY
toimittaa kaukolämpöä ja maakaasua asiakkailleen Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.  
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 39.

halliTuS
Tampereen kaukolämpö oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2011 
valittiin Tampereen Kaukolämpö Oy:n halli-
tukseen kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. Tampereen Kaukolämpö Oy:n  
hallitus 2011–2012:
•	Jussi Laitinen, puheenjohtaja
•	Markku Jaakkola
•	Timo Lahtinen
•	Tapio Salonen
•	Kirsikka Siik
•	Pertti Suuripää

Asioiden esittelijänä hallituksen kokoukses-
sa on toimitusjohtaja Olavi Toiva ja sihteeri-
nä Lotta Willberg Tampereen Sähkölaitos 
Oy:stä. Tampereen Kaukolämpö Oy:n halli-
tus kokoontui neljään kokoukseen.

Avauksia 2012
•	Kaukolämmön laskutus alkaa toimia kausihinnoitteluperi-

aatteella.
•	Sopimusvesivirtojen aktiivista tarkistamista jatketaan.
•	Kaukojäähdytyksen toimittamista varten hankitaan tuo-

tantolaitteistot ja rakennetaan jäähdytysverkostoa.
•	Varaudutaan Tammervoima Oy:n Tarastenjärvelle sijoitet-

tavan voimalaitoksen liittämiseen kaukolämpöverkkoon.
•	Varaudutaan Sarankulmaan sijoitettavan pellettilämpö-

keskuksen liittämiseen kaukolämpöverkkoon. 

Tampereen Kaukolämpö Oy:n tunnuslukuja

2011 2010 2009

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (milj, euroa) 113,4 112,3 102,9

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (GWh) 2 007 2 360 2 134

Kaukolämpöasiakkaiden määrä  5 192 5 034 4 871

Lämmitystarveluku (astevuorokautta)  3 945 4 997 4 371

Vuoden huipputehontarve (MW) 873 790 673

Kaukolämmön tuotanto (GWh) 2 173 2 477 2 246

Jakelukeskeytykset (h/asiakaskiinteistö) 4,32 2,6 1,9

Maakaasun myynti (GWh) 237 275 259

Maakaasuasiakkaiden määrä 83 84 72

”Käyn 
päivittäin noin 

kymmenellä kaukoläm-
pötyömaalla valvomassa, 

ohjeistamassa ja tuomassa tervei-
siä. Vaihdan äijien kanssa kuulumiset 

ja saan kokonaiskuvan siitä, miten työt 
missäkin etenevät”, kertoo verkkomestari 

Marko Pajunen (oik.).

”Työmaallakin on mukava pysyä kärryillä 
siitä, mitä muualla touhutaan”, miettii 

koneasentaja Hannu Perälä  
sulkiessaan uutta kaukolämpö-

linjaa Tampereen Ruskon-
tien varressa. 
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halliTuS
Tampereen Sähköverkko oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2010  
valittiin Tampereen Sähköverkko Oy:n hallituk-
seen seitsemän jäsentä.  Tampereen Sähkö-
verkko Oy:n hallitus 2011–2012:
•	Seppo Mäkinen, puheenjohtaja
•	Johanna Hakonen
•	Antti Juva
•	Jorma Kuitunen
•	Anja Liukko
•	Mika Viirre
•	Miia-Hannele Vuori

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja Tapio Salonen ja sihteerinä 
Soile Niemi Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 
Tampereen Sähköverkko Oy:n hallitus kokoon-
tui yhdeksään kokoukseen.

2011 2010 2009

Liikevaihto (milj, euroa) 45,9 43,7 36,5

Sähkön siirto (GWh) 1 809 1 874 1 795

Siirtoasiakkaiden määrä (kpl)  136 665  134 652 131 560

Suurin keskituntiteho (MW)  361  352 346

Sähkönjakeluverkon pituus (km)*  3642  3 620 3 598

Jakelunkeskeytyksiä (h/asiakas)  0 92  0,62 0,22

Sähkönjakelun häiriökeskeytysten määrä (kpl)  164  146 52

Tampereen Sähköverkko Oy:n tunnuslukuja

* Ei sisällä  110 kV alueverkkoa.

Etäluettuihin mittarilukemiin perustuva kulutuslas-
kutus saatiin käyttöön suurimmalla osalla Tampe-
reen Sähköverkko Oy:n asiakkaista viime vuoden 

aikana. Vuonna 2010 alkaneessa projektissa varsinaiset 
massasiirrot arviolaskutuksesta kulutuslaskutukseen aloi-
tettiin ennen kesää. Vuoden lopussa jo yli 50 000 asia-
kasta sai kulutuslaskun. Luku sisältää myös kaikki elo-
kuusta 2010 alkaen saadut uudet asiakkaat, sillä heille ei 
alun perinkään ole lähetetty arviolaskuja.

Etäluennan täydellinen hyödyntäminen viivästyi, kun 
21 000 uutta etäluettavaa mittaria jouduttiin vaihtamaan. 
Yksi valmistajalta tullut erä oli pitänyt sisällään mittarei-
ta, joiden komponenteista osa oli viallisia. Kaikkiaan 1 500 
mittaria oli jo ehtinyt vioittua, ja koko vikaantumisaltis erä 
vaihdettiin takuutyönä.

Helikopteri apuna lumen pudottelussa
Sähköverkkoyhtiön vuosi alkoi ankarien luonnonolojen 
armoilla, sillä raskas lumi- ja jääkuorma painoi oksia ja 
kaatoi puita sähkölinjoille erityisesti  Teisko-Aitolahti-alu-
eella. Lumen pudotteluun saatiin apuun helikopteri, jota 
käytettiin myöhemmin raivaustöihin linjamaastossa.

Ensimmäistä kertaa jouduttiin maksamaan vakiokor-
vauksia asiakkaille yli 12 tuntia kestäneistä sähkökatkois-
ta. Korvausta sai yli 2 000 asiakasta.

Sähkön siirtohintaa ei vuonna 2011 muutettu. Sähkö-
verotus sen sijaan kiristyi heti tammikuun alussa, kun uu-
si energiaverotusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan. 
Tämä tiesi esimerkiksi noin 2 000 kilowattituntia sähköä 
kuluttavalle kerrostaloasukkaalle siirtolaskuun noin 16 
prosentin eli 20 euron nousua vuositasolla. Noin 18 000 
kilowattituntia kuluttavalle omakotitaloasukkaalle vero-
tuksen kiristyminen merkitsi noin 22 prosentin eli 182 eu-
ron korotusta vuosittaiseen siirtomaksuun.

Lähes puolet Tampereen Sähköverkon 
siirtoasiakkaista saa jo kulutuslaskun

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY
ylläpitää ja kehittää jakeluverkkoaan varmistaakseen asiakkailleen laadukkaat sähkönsiirtopalvelut.  
Yhtiössä oli vuoden lopussa 51 vakituista työntekijää.

Avauksia 2012
•	Loputkin asiakkaat otetaan kesään mennessä mukaan kulutus-

laskutukseen ja etäluentaa hyödynnetään entistä enemmän.
•	Siirrytään tuntipohjaiseen taseselvitykseen.
•	Hervannan 110/20 kilovoltin sähköaseman saneerauksen jälkim-

mäinen vaihe toteutetaan kesällä.
•	Verkostotöiden kilpailutuksia lisätään.

 
”Tampereen 

Veran kaverit soittavat, 
että Vuorekseen voi nyt tehdä 

kytkennän. Ehditkö ottaa tämän 
seuraavaksi?”

Tampereen Sähköverkon käyttökeskuk-
sessa ovat linjat kuumina silloinkin, kun 

akuutteja sähkökatkoja ei ole. Vuoromes-
tari Timo Raittinen (oik.) ohjaa Vesilinnan 

muuntamon käyttöönottoa samalla, 
kun sähkömestari Jouni Vanhanar-

kaus hoitaa kenttäliikennettä 
Virve-puhelinjärjestelmän 

kautta.

Tampereen Sähköverkko Oy:n organisaatio

halliTuS 
Puheenjohtaja  

Seppo Mäkinen 

Toimitusjohtaja 
Tapio Salonen

asiakaspalvelu
Palvelupäällikkö

Marko  
Lundström

käyttö ja 
 kunnossapito
Käyttöpäällikkö

Pentti Kalliomäki

Suunnittelu
Suunnittelu- 

päällikkö
Kari Tappura

omaisuuden 
hallinta

Verkkopäällikkö
Petri Sihvo

* Ei sisällä 110 kV alueverkkoa.

Hervannan sähköasemalla alkoi saneeraus
Henkilöstön sairauspoissaolot kääntyivät selvään laskuun, 
ja työtyytyväisyystutkimuksesta saatiin hyvät tulokset.

Hervannassa sijaitsevaa 110/20 kilovoltin sähköase-
maa ryhdyttiin saneeraamaan, ja työn ykkösvaihe saatiin 
päätökseen kesän loppuun mennessä. Kakkosvaihekin 
tullaan toteuttamaan kesäaikaan riskien minimoimiseksi. 

Kyseisen sähköaseman saneeraus oli vuoden suurin 
investointi. Uusi sähköasema tuo lisävarmuutta sähkön-
toimituksiin.

Verkostostrategia valmistui
Tampereen Sähköverkko Oy on jo pitkään ollut mukana 
kymmenen kaupunkiyhtiön niin sanotussa EK12-yhteis-
työssä. Kesällä 2011 valmistui yhteistyön tuloksena yh-
tiökohtainen Verkostostrategia 2030, jonka painopiste ni-
mestä huolimatta on tällä vuosikymmenellä.

Valmistelutyön aikana arvioitiin verkkoliiketoiminnan 
toimintaympäristön yleisiä muutostrendejä vuosien 2010 
ja 2030 välillä ja niiden vaikutuksia erityisesti omalla ja-
kelualueella. Niiden perusteella laadittiin muun muassa 
kuormitusennusteita, tarkistettiin laskentaparametreja ja 
arvioitiin tulevaisuuden verkostotekniikkaa. Tavoitteena 
oli löytää tulevien vuosien kehittämisen pääsuuntaviivat, 
joiden perusteella päivitetään vuotuiset investointitarpeet.
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Tampereen Vera Oy:n organisaatio

Toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen

infrapalvelut 
Rakennus- 
päällikkö 
Ville Aalto

myynti 
Ville Aalto 

Samuli Enqvist

Sähkö- 
verkko-
palvelut  

Rakennus-
päällikkö  

Samuli Enqvist 

logistiikka 
Logistiikka-

päällikkö 
Hannu  

Volanen

Tampereen Vera Oy hankki liiketoimintakaupalla hoi-
taakseen Tampereen Infralla aiemmin olleen liiken-
nevaloliiketoiminnan. Kesäkuussa toteutettu järjes-

tely toi Veralle kymmenen uutta työntekijää, ja koko lii-
kennevalotoiminta muodostaa kymmenisen prosenttia 
yhtiön liikevaihdosta.

Siirtynyt henkilöstö toi Veran riveihin uutta ja monipuo-
lista osaamista. Liikennevalojen asennusten ja kunnos-
tusten lisäksi liikennevalotiimin jäsenet toimivat muun mu-
assa katu- ja puistovalaistuksen parissa. He osallistuvat 
myös mittariasennuksiin.

Mittariasennuksia olikin ohjelmassa Veran väellä koko 
viime vuosi. Tampereen Sähköverkon alueella vaihdettiin 
touko-marraskuussa yli 21 000 kaukoluettavaa mittaria. 
Leppäkosken Sähkö Oy:lle tehty kaukoluettavien mitta-
reiden asennusprojekti jatkui läpi vuoden.

Vuores työllisti monella tapaa
Tampereelle rakenteilla oleva Vuoreksen alue työllisti Ve-
raa monella tapaa. Asuinalueen kaapelointeja tehtiin, ja 
monta muuntajaa pystytettiin. Vuoreksen Puistokadun ka-
tuvalaistuksessa näkyy Veran työn jälki, samoin kevyen 
liikenteen väylälle tehdyssä led-valaistuksessa.

Kiinnostavia projektikohteita Pirkanmaan ulkopuolel-
la olivat muun muassa Lappeenrannassa, Porvoossa ja 
Imatralla tehdyt 110 kV kaapelointi-, jatko- ja päätetyöt.

Tampereen 46. Valoviikot käynnistyivät lokakuun vii-
meisenä sunnuntaina, ja Tampereen Vera vastasi tuttuun 
tapaan kuvioiden asennuksesta, huollosta ja purkamises-

ta. Tänä vuonna esillä oli 162 valokuviota sekä muutama 
kuvio Tampere-Pirkkalan lentoasemalla.

Loppuvuonna Vera osallistui merkittävästi Tapanin ja 
Hannun päivien myrskytuhojen korjaukseen kolmen säh-
köverkkoyhtiön alueella.

Kehitysohjelmalla tulosvajetta vastaan
Henkilöstöpoliittisesti vuosi oli haasteellinen, sillä edellis-
vuoden lomautusten jatkeeksi käynnistettiin helmikuussa 
yhteistoimintaneuvottelut. Niiden tuloksena irtisanottiin 
yksi ylempi toimihenkilö, kaksi toimihenkilöä ja kuusi työn-
tekijää. Irtisanomisten perusteena olivat taloudelliset syyt, 
sillä Veran liiketulos oli jäänyt kahtena edellisenä vuonna 
yhteensä lähes kaksi miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi käyn-
nistettyä kehitysohjelmaa jatkettiin. Keväällä arvioitiin, et-
tä sen tulokset nostaisivat Veran talouden plussan puo-
lelle noin 800 000 euron verran. Näin tapahtuikin, eli pa-
rannus edellisvuoden tulokseen oli 1,6 miljoonaa euroa. 

Tämän mahdollistivat henkilöstö- ja kalustoresurssien 
sopeuttamisen lisäksi toiminnan keskittäminen Hervan-
taan, Sähkölaitoksen palvelusopimusten sisältöjen uudel-
leenneuvotteleminen, kaivusopimusten kilpailuttaminen 
sekä päivystyskäytäntöjen muuttaminen.

Asiakkuuksia haetaan kauempaakin
Vera uusi strategiansa kesäkuussa 2011. Tuolloin päätet-
tiin suunnata entistäkin merkittävämpi osa voimavarois-
ta suurimpien asiakkaiden palvelemiseen ja toisaalta et-
siä asiakkuuksia myös Tampereen seudun ulkopuolelta. 
Yhtiö pyrkii varmistamaan sen, että omalla henkilöstöllä 
on töitä aina. Vilkkaimpina aikoina käytetään tarpeen mu-
kaan lisäksi aliurakoitsijoita.

Asiakastyytyväisyysmittaukset osoittivat Veralle parem-
pia tuloksia kuin koskaan. Henkilöstöltäkin kysyttiin tun-
nelmia ja 75 prosenttia väestä oli sitä mieltä, että työilma-
piiri oli kehittynyt erittäin paljon tai paljon paremmaksi.

Tampereen Vera otti liikennevalot 
hoidettavakseen

TAMPEREEN VERA OY
Tampereen Vera Oy rakentaa ja ylläpitää sähkö-, ulkovalaistus- ja liikennetelematiikan  
verkkoja sekä tarjoaa asiakkailleen sähköverkkojen asiantuntija- ja mittauspalveluita.  
Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 105 henkilöä.

halliTuS
Tampereen vera oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2011 
valittiin Tampereen Vera Oy:n hallitukseen 
seitsemän jäsentä. Jäsenistä kolme on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. Tampereen Vera Oy:n hallitus 
2011–2012:
•	Jussi Laitinen, puheenjohtaja
•	Antti-Jussi Halminen
•	Timo Lahtinen
•	Leena Parvio
•	Helena Perälä
•	Ilpo Sirniö
•	Pertti Suuripää

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouk-
sessa on toimitusjohtaja Pekka Hyvönen 
ja sihteerinä Jenni Tolvanen Tampereen 
Sähkölaitos Oy:stä. Tampereen Vera Oy:n 
hallitus kokoontui kuuteen kokoukseen.

Avauksia 2012
•	Hämpin Parkin kaapeloinnit rakennetaan helmi- 

heinäkuussa. Kyseessä on lähes miljoonan euron  
arvoinen työmaa.

•	Panostetaan yhtiön pääprosessien kehittämiseen 
tuottavuuden parantamiseksi.

•	Kehitetään malleja henkilöstön kannustavaan  
palkkaukseen.

•	Toteutetaan markkinointikampanja erityisosaamisen 
myymiseksi myös muualle Suomeen.

”On 
ollut mukava 

huomata, miten 
liikennevalotiimimme on otettu 
lämpimästi vastaan Verassa.”

Tiimipäällikkö Touko Häkli (oik.) puhdis-
taa pölyt uudesta liikennevalo-ohjaimesta 
ennen kuin se viedään Verkatehtaankadun 

työmaalle. Varastotyönjohtaja Tuomo Virta-
nen toivotti liikennevalotiimin tervetulleeksi 
Hervantaan kesäkuun alussa. ”Sopu sijaa 
tekee. Liikennevalomiehet ovat niin pal-

jon Tampereen kaduilla, että eihän 
täällä päivittäin näe kuin näitä 

teidän romppeita”, Virta-
nen veistelee.
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Tampereen Sähköverkko Oy:n hallitus kesätunnelmissa. Eturivissä  
vasemmalta Jorma Kuitunen, Johanna Hakonen, Soile Niemi (siht.),  
Anja Liukko ja Miia-Hannele Vuori. Takarivissä Sähköverkon toimitus-
johtaja Tapio Salonen sekä hallituksen puheenjohtaja Seppo Mäkinen. 
Kuvasta puuttuvat Antti Juva ja Mika Viirre.

Sähkölaitos panostaa voimakkaasti henkilöstön työkykyisyyden säilyttä-
miseen ja parantamiseen. Kuvassa jumppaa esimiesten avokuntoutus-
ryhmä.

Esimiehen rooli perehdyttäjänä, esimerkin antajana, työn ohjaajana ja 
tukijana on keskeinen työsuoritusten onnistumiseksi. Sähkölaitos-yhtiöi-
den ensimmäiset Esimiespäivät järjestettiin joulukuussa.

Elokuussa aloitettiin Frenckellin patomuurin korjaaminen. Huonokun-
toinen muuri puretaan ja rakennetaan uusi, vahva muuri marraskuuhun 
2012 mennessä.

Tampereen Kaukolämpö Oy:n toimi-
tusjohtaja Olavi Toiva (vas.) lahjoitti 
As. Oy Saarenniitylle komean muis-
tolaatan, kun yhtiö on Kaukolämmön 
5000. asiakas. Laatan vastaanotti 
hallituksen puheenjohtaja Harri 
Rantakari.

Vuoden merkittävimpiä nähtävyyksiä Tampereen keskustassa oli kuiva 
Tammerkoski. Koski oli kuivana elokuussa reilun viikon, jotta Frenckellin 
patomuurin korjaustyöt päästiin aloittamaan.

Konsernin likoista on saatu joka vuosi edustava joukko reippailemaan 
Likkojen Lenkillä kauniissa Pyynikin ja Pispalan maisemissa.

Etäluettavat sähkömittarit 
mahdollistavat uusien 
palvelujen ja tuotteiden 
kehittämisen lähitulevai-
suudessa.

Nekalan lämpökeskuksen katolle pystytettiin elokuussa tuulivoimala.

Särkännimen huvipuistossa on 3,5 kW:n tuulivoimala, jolla tuotetaan 
sähköä yhden huvipuistolaitteen tarpeisiin.

Syksyllä 2011 sol-
mittiin ensimmäinen 
kaukojäähdytyssopi-
mus. Tampere-taloon 
tulee saneerauksen 
yhteydessä kaupungin 
modernein jäähdy-
tystapa. Sopimuksen 
allekirjoittivat Tampe-
reen Kaukolämpö Oy:n 
toimitusjohtaja Olavi 
Toiva (vas.) ja Tilakes-
kuksen toimitusjohtaja 
Ilkka Ojala.

Tampereen Energiantuotanto uudistaa toimintatapaansa vuoden 2012 
aikana. Kehityspolusta keskusteltiin henkilöstön kanssa infotilaisuuksis-
sa, joista yksi pidettiin Naistenlahden voimalaitoksella.

Tampereen Veran miehet ripustivat lokakuussa 162 valokuviota Tampe-
reen keskustan katujen ylle. Valoviikkoja vietettiin jo 46. kerran.

Vuosittaista henkilöstöjuhlaa, Elojuhlaa, vietettiin elokuussa Viikinsaaren 
lämpimässä illassa.

TAPAHTUMIA, IHMISIÄ & ILMIÖITÄ 2011
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Vuoden 2011 erikoisimpia näkymiä Tampereen kau-
punkikuvassa oli Tammerkosken kuivaaminen vii-
koksi elokuussa. Kenties vain kerran sadassa vuo-

dessa tapahtuva tilaisuus innosti kymmeniä tuhansia ih-
misiä ihmettelemään kosken pohjaa.

Kuivaaminen oli osa Tampereen Energiantuotannon 
hanketta, jossa Frenckellin patomuuria alettiin korjata. 
Satakunnan sillan ja Patosillan välissä Tammerkosken ve-
si virtaa yhdessä kanavassa, jonka länsipuolen muuria 
kutsutaan Frenckellin patomuuriksi. Muuri on vuosien saa-
tossa heikentynyt niin huonoon kuntoon, että se pitää tur-
vallisuussyistä purkaa ja rakentaa uusi, vahvempi muuri. 

Kosken kuivaamisen ansiosta päästiin rakentamaan 
tukeva työnaikainen patoseinä, jonka takana vanha pa-
tomuuri päästään turvallisesti purkamaan. Työmaaliiken-
teen tarpeisiin rakennettiin keskikosken voimalaitoksen 
eteläpuolelle työmaasilta, joka sai maisemavalaistuksen 
itsenäisyyspäivästä 2011 lähtien. Patosillalle pystytettyyn 
työmaaseinään tilattiin seitsemältä paikalliselta graffititai-
teilijalta Tulinen virta -niminen graffititaideteos.

Frenckellin patomuurin korjaaminen on jatkoa Palatsin-
raitin silta- ja patohankkeelle, joka edelleen jatkuu Tammer-
kosken yläjuoksulla. Siitä hankkeesta kerrotaan sivulla 19.

Laaja uudistustyö Lielahdessa
Lielahden voimalaitoksessa tehtiin suuria modernisointi-
töitä lähes koko vuosi. Laajassa hankkeessa uusittiin ko-
ko prosessiautomaatio, sähköistys ja kenttäinstrumen-
tointi. Erillisprojekteissa uudistettiin lisäksi kaasuturbii- 
nien automaatio ja Lielahden valvomo. Valvomon moder-
nisointi sisälsi muun muassa valvomon järjestyksen ja ka-
lusteiden uusimisen, LVIS-työt sekä uuden prosessiohja-
uksen.

Lielahden investointien kokonaiskustannukset olivat 
noin 5,5 miljoonaa euroa. Investointi oli välttämätön, sil-
lä vanhaan järjestelmään ei saanut enää tukea eikä vara-
osia, jolloin vikaantuminen olisi voinut lamauttaa voima-
laitoksen toiminnan.

Modernisointien jälkeen kaikki Energiantuotannon tuo-
tantoprosessit ovat operoinnin yhteneväisyyden lisäksi 
myös yhteisen ylemmän tason tiedonkeruu- ja raportoin-
tijärjestelmän hyödynnettävissä.

Myös Finlaysonin voimalaitoksen sähköistyksen ja au-
tomaation uusiminen aloitettiin viime kesänä.

Tutkimus- ja kehitystoiminnassa Energiantuotanto te-
ki esiselvitykset ensimmäisestä puupellettikäyttöisestä 
huippukuormalämpökeskuksesta ja käynnisti sen hankin-
taprosessin. Lisäksi yhtiö oli mukana Tampereen Kauko-
lämpö Oy:n kaukojäähdytyshankkeen selvityksissä.

Puuta turpeen tilalle
Naistenlahti 2 -voimalaitosyksikössä puun osuus tuotet-
tavan energian lähteenä oli vuoden aikana jo 47 prosent-
tia. Kehitys on oikeansuuntainen, sillä ilmastopolitiikka 
edellyttää entistä enemmän biopolttoaineen käyttöä ener-
giantuotannossa. Lisäksi puun osuuden kasvattamiseen 
johti turvepula.

Pitkän tähtäimen tavoite on saada kasvattaa puun 
osuus reilusti yli 50 prosenttiin Naistenlahti 2:n polttoai-
neesta. Laitoksen kattilan vanhat alkuperäisosat on kui-
tenkin tarkoitettu turvepölypoltolle, joten se ei kaikin osin 
sovellu puun polttamiseen.

Biopolttoaineen vastaanottoasematoiminnan virittelyä 
jatkettiin, ja hanke onnistui hyvin. Uusiutuvilla polttoai-
neilla tuotetun energian osuuden lisäys edellisestä vuo-
desta oli 25 prosenttia. Tässä ovat mukana myös vesi- ja 
tuulivoima. Tampereen Energiantuotanto on osakkaana 
Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, joka hankki lisää aluevarauk-
sia rakennettaville tuulituotantoyksiköille. 

Organisaatio joustavammaksi
Yhtiö käynnisti projektin, jonka avulla toimintamallia py-
ritään muuttamaan tehokkaammaksi ja joustavammaksi 
toimintaympäristön muuttuessa esimerkiksi kausivaihte-
lujen vuoksi. Eläköitymiseen, osaamisenhallintaan sekä 
rekrytointiin kiinnitetään huomiota entistä enemmän.

Kaikkiaan vuosi 2011 oli kovin vaihteleva. Alkuvuosi 
oli erittäin kylmä. Tämä näkyi sähköenergian huippukulu-
tuksena ja nosti sähkön markkinahintaa voimakkaasti. 
Kesällä markkinat rauhoittuivat, ja tämän jälkeen sähkön 
hinta romahti Pohjoismaissa syksyn runsaiden sateiden 
ja lämpimän alkutalven 2011-2012 vuoksi.

Sähkön ja lämmön tuotannossa alkuvuosi toteutui suo-
tuisasti, mutta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla jäätiin ta-

Energiantuotanto pysäytti  
Tammerkosken virtauksen

TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY
vastaa Tampereen Sähkölaitoksen sähkön ja lämmön ajanmukaisesta tuotannosta,  
ylläpidosta ja kehittämisestä. Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 152.

voitteista. Turpeen ja puuperäisen polttoaineen hintake-
hitys pysyi maltillisena, vaikka Länsi-Suomessa turvetuo-
tannossa oli hankaluuksia. Öljyn ja maakaasun hintojen 
noususta huolimatta Tampereen Energiantuotanto Oy saa-
vutti hyvän tuloksen.

halliTuS
Tampereen energiantuotanto oy

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2011 va-
littiin Tampereen Energiantuotanto Oy:n halli-
tukseen viisi jäsentä. Jäsenistä kaksi on emo-
yhtiön hallituksesta ja kolme konsernin sisältä.
Tampereen Energiantuotanto Oy:n hallitus 
2011–2012:
•	Jussi Laitinen, puheenjohtaja
•	Mika Pekkinen
•	Kirsikka Siik
•	Satu Sipilä
•	Olavi Toiva

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja Antti-Jussi Halminen ja sih-
teerinä Lotta Willberg Tampereen Sähkölaitos 
Oy:stä. Tampereen Energiantuotanto Oy:n hal-
litus kokoontui kuuteen kokoukseen.

Avauksia 2012
•	Tampereen Energiantuotanto Oy rakentaa pellettikäyttöi-

sen kaukolämpökeskuksen Tampereen Sarankulmaan.
•	Palatsinraitin silta- ja patoprojekti ja Frenckellin patomuu-

rin uusiminen saatetaan loppuun, samoin Finlaysonin ve-
sivoimalaitoksen korjaus.

•	Toteutetaan kaukojäähdytyshanke yhdessä Tampereen 
Kaukolämpö Oy:n kanssa.

•	Siirrytään toiseen vaiheeseen toiminnankehitysprojektis-
sa, jossa yhtiön toimintamallia muutetaan tehokkaam-
maksi ja joustavammaksi.

Naistenlahti 1 603 GWh
Naistenlahti 2 313 GWh
Lielahti 472 GWh
Vesivoimalaitokset 56 GWh
Yhteensä 1 444 GWh

Naistenlahti 1 673 GWh
Naistenlahti 2 700 GWh
Lielahti 564 GWh
Lämpökeskukset 236 GWh
Yhteensä 2 173 GWh

Sähköntuotanto 2011 voimalaitoksittain (netto) Kaukolämmön tuotanto 2011

42 %
31 %

21 % 21 %

33 % 26 %

4 % 11 %

 
”Sinne mennään 

töihin, missä tarvitaan. 
Jouni on hauska jätkä, tuollai-

nen äänekäs ja piikikäs työkaveri,” 
paljastaa koneasentaja Eric Aarni-

metsä (vas.). 

Aarnimetsä Lielahden kunnossapidosta 
ja koneasentaja Jouni Leisku (kuvassa 
taka-alalla) kaukokäyttölaitosten kun-
nossapidosta kutsuttiin vaihtamaan 

yhteistyössä Naistenlahden 
voimalaitoksessa kaasutur-

biinin suuttimia.

Toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen

projekti- 
yksikkö 
Projekti- 
päällikkö  

Seppo Tattari

käyttö- 
yksikkö 

Tuotanto- 
päällikkö  

Jari Pinomäki

Tuotannon  
kehitys- 
yksikkö 
Kehitys- 
päällikkö  

Timo Heinonen

kunnossapito- 
yksikkö 

Kunnossapito- 
päällikkö  

Pentti Iso-Pietilä

Tampereen Energiantuotanto Oy:n organisaatio
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Tammerkosken turvallisuus  
ja liikenneyhteydet paranevat
Tampereen Energiantuotannon isännöimä Palatsinraitin 
silta- ja patohanke eteni vuoden aikana ripeästi ja pää-
osin suunnitelmien mukaan. Kun kyse on noin satavuoti-
aista rakenteista, yllätyksiin on varauduttu ja niitä tulee. 
Hankkeen kolmosvaiheessa Finlaysonin rantamuurin kun-
to paljastui oletettua huonommaksi ja muuri jouduttiin 
purkamaan loppuvuodesta. Toisaalta louhintatarve kana-
vassa oli oletettua pienempi. Hankkeen kokonaisaikatau-
lua yllätykset eivät muuta: Uusi kevyen liikenteen silta 
Tammerkosken yläjuoksulle valmistuu lokakuun 2012 lo-
pussa. 

Alkuvuodesta 2011 rakennettiin Tampellan kanavalle 
uusi, entistä vahvempi reunamuuri ja uusien patoluukku-
jen hydrauliikka-, sähköistys- ja automaatioasennukset 
valmistuivat. Huhtikuun alussa 2011 päättyi hankkeen 
kakkosvaihe, kun Näsijärven sulamisvedet päästettiin uu-
distettuun Tampellan voimalaitoskanavaan ja kunnoste-
tun Tampellan vesivoimalaitoksen turbiineihin. 

Hankkeen kolmosvaihe alkoi kesäkuussa, jolloin kui-
vattiin Finlaysonin voimalaitoskanava ja tehtiin kanavan 
pohjalle tie työmaakäyttöön. Patomuurien purkutyöt al-
koivat Näsijärven suunnasta ja uuden muurin rakentajat 
seurasivat purkajien perässä. Yhteensä Finlaysonin ka-
navasta purettiin noin 5000 kuutiota betonia ja muuta pur-
kutavaraa.

Kesäkuun alussa alkoi myös Finlaysonin voimalaitok-
sen kunnostus. Voimalaitoksen sähköistys ja automaatio 
uusittiin merkittäviltä osin. Myös mekaaniset osat, kuten 
turbiinit ja sulkuluukut, peruskunnostettiin. Heinäkuussa 
alkoivat tulevan kevyen liikenteen sillan perustuksien ja 
patoporttien pielirakenteiden rakennustyöt.

Palatsinraitin tulevalle sillalle tulee teräsbetonikansi. 

Keskikaistalle tulee asfalttibetoni ja reunakaistoille gra-
niittinopat. Sillan kaiteiden alle tulee kevyt ledivalaistus. 
Varsinainen sillan valaistus noudattelee samaa tyyliä kuin 
Vuolteen kävelysillalla Tampereella. Sillalta tulee olemaan 
hienot näkymät niin Näsijärven kuin kaupunginkin suun-
taan.

Tammerkosken muurien korjaus laajeni elokuussa ete-
lään, kun Frenckelllin patomuuria alettiin korjata. Tästä 
erillisestä hankkeen osasta on tietoa sivulla 16.

Havainnekuva: Pontek Oy

Maakaasu 
Turve
Puupolttoaineet

Maakaasu 
Turve
Puupolttoaineet
Öljy

Sähköntuotannon polttoaineet Kaukolämmöntuotannon polttoaineet

76 % 66 %
13 %

17 %

11 %
15 %

2 %

 29,2 38,1 37,7 26,1 36,5

mg/MJ
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Tuotannon 
NOX -ominaispäästöt

 2011 2010 2009 2008 2007

 63,7 62,4 58,1 58,3 65,9

Energiantuotanto (GWh)
 Sähkö  
(brutto) 

Omakäyttösähkö  
(netto)

 Sähkö  
(netto) Lämpö

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
Voimalaitokset

Naistenlahti 1 617 651 670 14 14 15 603 637 655 673 702 713

Naistenlahti 2 345 364 241 32 33 22 313 331 219 700 739 485

Lielahti 484 629 704 12 13 15 472 616 688 564 730 797

Vesivoimalaitokset 56 45 49 0,5 0,5 0,4 56 45 49

Lämpökeskukset 236 306 250

Yhteensä 1 502 1689 1664 58,5 60,5 52,4 1444 1629 1611 2173 2477 2245

Kokonaispäästöt (tonnia) CO2 SO2 NOx Hiukkaset
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Voimalaitokset

Naistenlahti 1 282 000 295 800 300 000 0 0 0 108 96 119 0 0 0

Naistenlahti 2 242 100 306 400 240 400 354 454 338 561 563 349 11 11 9

Lielahti 234 400 303 300 334 317 0 0 0 169 237 296 0 0 0

Lämpökeskukset 52 400 77 600 68 800 71 183 250 90 147 146 9 16 22

Yhteensä 810 900 983 100 943 517 425 637 588 928 1 043 910 20 27 31

H

H

Palatsinraitin silta- ja patotyömaalla lisättiin ohijuoksutus-
ta nostamalla settiluukkuja heinäkuussa, kun Näsijärven 
pinta oli suunniteltua korkeammalla. 

ENERGIANTUOTANTO 2011
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halliTuS 
Puheenjohtaja Peter Löfberg 

Toimitusjohtaja 
Jussi Laitinen

kehityspalvelut 
Kehitysjohtaja  
Mika Pekkinen

Talouspalvelut 
Talousjohtaja  

Timo Laaksonen

riskienhallinta
Riskienhallinta- 

päällikkö  
Soile Heinonen

energiapalvelut 
Energiajohtaja  

Markku Jaakkola

Tietohallinto 
Tietohallintopäällikkö 

Johannes Lindell

Tukipalvelut 
Varatoimitusjohtaja  

Leena Parvio

Tampereen Sähkölaitos Oy:n organisaatio

TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY
tuottaa yhteisiä palveluita koko konsernille sekä vastaa sen henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta  
tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vuoden lopussa vakituista henkilökuntaa yhtiössä oli 49. 

halliTuS
Tampereen Sähkölaitos oy

Varsinainen yhtiökokous  4.4.2011 nimesi Tampereen Sähkö-
laitos Oy:n hallitukseen seitsemän jäsentä.  Ylimääräinen  
yhtiökokous pidettiin 15.8.2011. Tampereen Sähkölaitos 
Oy:n hallitus 2011–2012:
•	Peter Löfberg, puheenjohtaja
•	Antti Juva
•	Timo Lahtinen
•	Helena Perälä
•	Kirsikka Siik
•	Satu Sipilä
•	Ilpo Sirniö

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa on toimitus-
johtaja Jussi Laitinen ja sihteerinä Leena Parvio Tampereen 
Sähkölaitos Oy:stä. Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus  
kokoontui kolmeentoista kokoukseen.

Vuodet 2011-2015 kattava Tampereen Sähkölaitok-
sen henkilöstöstrategia tuo kokonaisnäkemystä ja 
suunnitelmallisuutta konsernin henkilöstöpolitiik-

kaan. Täten se luo hyvät toimintamahdollisuudet yhtiöil-
le ja niiden ydintoiminnoille. Ennen strategian luomista 
tehtiin laajat haastattelut. Sanansa pääsivät tässä vai-
heessa sanomaan 22 avainhenkilöä sekä kaikki esimies-
tehtävissä työskentelevät.

Elokuussa 2011 hyväksytty ja Hessuksi nimetty stra-
tegia on konsernin kaikkien yhtiöiden yhteinen työkalu. 
Strategiaa toteutetaan erillisillä kehitysprojekteilla.

Hessu on liiketoimintalähtöinen, ja pohjautuu sähkö-
laitoskonsernin strategisiin päämääriin. Henkilöstöstrate-
gia koostuu sähkölaitosyhtiöiden tulevien vuosien henki-
löstötyön painopisteistä, tiekartasta sekä syksyllä 2011 
alkaneista ensimmäisistä kehitysprojekteista. Siinä on 
otettu huomioon lähivuosien haasteet, kuten eläköitymi-
nen ja osaavan henkilöstön saatavuus.

Kolme kehitysprojektia käyntiin
Henkilöstöstrategian toteuttamiseksi käynnistettiin syk-
syllä kolme kehitysprojektia. Näistä ensimmäinen on Esi-
miestyö ja viestintä. Tavoitteena on kuvata henkilöstön ja 
esimiesportaan välisen viestinnän nykyinen malli ja luo-
da sitä jalostaen uusi ja parempi toimintatapa. Toisena 
tavoitteena on käynnistää sähkölaitoksen esimiehille suun-
natut Esimiespäivät ja luoda yhtenäinen toimintamalli säh-
kölaitoksen esimiestyölle. Ensimmäiset Esimiespäivät jär-
jestettiin joulukuussa. Tilaisuuden aikana pohdittiin muun 
muassa, mitä parannuksia olisi tarpeen saada esimies-
työhön, mitä hankaluuksia työssä yleensä tulee eteen, 
millaisia ovat hyvät alaiset, kollegat ja esimiehet sekä mi-
tä taitoja esimieheltä tulee löytyä.

Suorituksen johtaminen -kehitysprojektin tavoitteena 

on suunnitella uutta suorituksenjohtamisjärjestelmää. Pro-
jektissa pilotoidaan tiimikohtaisia tuloskortteja emoyhti-
össä sekä Tampereen Kaukolämpö Oy:ssä. Tulevaisuu-
den tavoitteena on saada käyttöön tiimikohtaiset tulos-
kortit koko konsernissa.

Kolmas kehitysprojekti on Henkilöstösuunnittelu ja 
osaamisen johtaminen. Siinä muun muassa valmistellaan 
käyttöön otettavaksi koko konsernin laajuinen tapa ku-
vata osaamista. Samalla linjataan tulevaisuuden henki-
löstörakennetta ja esimerkiksi kuvataan ylempien toimi-
henkilöiden vastuualueet.

Keskusteluyhteys koetaan hyväksi
Sähkölaitoksen henkilöstötutkimus toteutettiin viime vuon-
na aivan uudella tavalla. Erityistä huomiota kiinnitettiin tu-
loksien käsittelyyn tiimikohtaisesti. Henkilöstötutkimuk-
sella mitataan esimerkiksi työilmapiirin laatua ja organi-
saation toimivuutta.

Yli 400 henkilöä työllistävässä konsernissa tutkimus 
oli varsin työllistävä, mutta sen pohjalta saatiin luotua yh-
tiö-, yksikkö- ja tiimikohtaisia toimenpidesuunnitelmia, 
joiden toteutumista seurataan.

Tutkimuksen perusteella henkilöstön tyytyväisyystaso 
oli vertailupohjana käytettyihin energiayhtiöihin verrattu-
na hieman keskimääräistä korkeampi. Erityisesti johdon 
ja henkilöstön välinen keskusteluyhteys oli toimiva. Esi-
miehen tasapuolisuuden ja eri ryhmien kohtelun tasapuo-
lisuus olivat selvästi paremmalla tasolla kuin vertailuyhti-
öissä. Omiin työtehtäviin oltiin tyytyväisiä, samoin kuin 
kehityskeskusteluihin esimiesten kanssa.

Ikämestari-ohjelma jatkuu
Henkilöstön keski-ikä aleni 49,4:stä vuodesta 47,9:ään 
vuoteen. Sairauspoissaolot vähenivät selvästi lähes kai-
kissa yhtiöissä. Työturvallisuuden tunnusluvut sen sijaan 
heikentyivät muun muassa useiden liukastumistapausten 
ja kahden tikastapaturman vuoksi.

Ikämestari-ohjelmaa kokeillaan kahden vuoden ajan, 
ja kokeilu siis jatkuu vuoden 2012 kesään. Ohjelman ta-
voitteena on estää työkyvyn heikkenemiseen liittyviä on-
gelmia, estää ennenaikaisia eläköitymisiä ja nostaa elä-
köitymisikää kahden vuoden verran. Ensimmäisen ohjel-
mavuoden onnistuneesti suorittaneet noin 50 henkilöä 
palkittiin viidellä Ikämestari-vapaapäivällä.

Särkänniemessä järjestettiin keväällä työhyvinvointi-
iltapäivä. Konsernin yhteinen Elojuhla puolestaan pidet-
tiin Viikinsaaressa monipuolisen ohjelman parissa ansioi-
tuneita palkiten. Vuoden Sähkisläiseksi valittiin Hannu 
Hoivassilta Tampereen Sähköverkko Oy:stä.

Kiusaamisessa nollatoleranssi
Koulutuspäiviä Sähkölaitoksen henkilöstölle kertyi yhteen-
sä 1239. Kaksi Tampereen Veran työntekijää suoritti säh-
kölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinnon ja yhdeksän 
Tampereen Energiantuotannon työntekijää voimalaitos-
käyttäjän ammattitutkinnon.

Sähkötyöturvallisuuteen liittyvää Sätky-koulutusta an-
nettiin 146 henkilölle. Katuturva I:n suoritti 94 ja Katutur-
va II:n 35 henkilöä. Myös HR-järjestelmien sähköistämi-
seen liittyviä koulutustilaisuuksia järjestettiin.

Tampereen Sähkölaitoksen rekrytointiprosesseja sel-
kiytettiin, ja uusille työntekijöille tarkoitettu opas valmis-
tui. Ollaan ihmisiksi -ohjeella puolestaan vahvistettiin työ-
paikkakiusaamisen nollatoleranssia koko konsernissa.

Avauksia 2012
•	Käynnistetään ja toteutetaan uusia henkilöstö-

strategian mukaisia kehitysprojekteja.
•	Pilotoidaan tiimikohtaisia tuloskortteja.
•	Kartoitetaan tulevaisuuden osaamisia.
•	Luodaan yhtenäinen esimiestyön toimintamalli.
•	Kehitetään sähköisiä HR-järjestelmiä.

 
”Laskettu aika 

lähestyy, joten arvostan 
kovasti sitä, että töissä on 

otettu ajoissa huomioon töideni 
kierto toisille.”

Talousohjauspäällikkö Lotta Willberg 
(oik.) saa äitiyslomasijaisen, mutta 
vastuu jakautuu etenkin controller 
Jenni Tolvaselle, joka ohjaa sijai-

selle omia töitään ja pääsee 
itse kokeilemaan siipiään 

esimiehenä.
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Talouden elpyminen ja teollisuuden kasvuodotukset 
jatkuivat Suomessa vuoden 2011 alkupuoliskolla 
selvästi ripeämpinä kuin euroalueella keskimäärin. 

Vallinnut kylmä säätila vahvisti puolestaan energiankulu-
tuksen kasvua. Positiivista talouskehitystä kesti vuoden 
keskivaiheille, jolloin teollisuuden kasvuodotukset alkoi-
vat heiketä eurokriisin myötä. 

Energian hinnat olivat huipussaan vuoden alkupuolis-
kolla. Öljyn kysyntää lisäsi Japanin maanjäristys, jonka 
seurauksena ydinvoimakapasiteettia ajettiin alas.  Raa-
kaöljyn maailmanmarkkinahinta heilui voimakkaasti koko 
vuoden. Vuoden päätöstaso oli 110 dollaria barrelilta.

Säätila toimi säätäjänä
Vaihtelevan säätilan merkitys kulutuksen säätäjänä ja hin-
nan muodostajana konkretisoitui vuoden sisällä. Kuiva 
kylmä alkuvuosi muuttui sateiseksi ja lämpimäksi loppu-
vuodeksi ja nopeasti parantunut pohjoismainen vesitilan-
ne romahdutti sähkön markkinahinnan (ks. graafi). Yhteis- 
ja erillissähkön tuotannon kilpailukyky oli vuoden lopulla 
heikko. 

Vuoden alussa pohjoismainen vesivoimavaranto oli 
edellisen kuivan vuoden perintönä heikko. Täyttöaste oli 
vain 42,5 %, kun pitkäaikainen keskiarvo on 67,5 %.  Kes-
kimääräinen taso saavutettiin toukokuun lopussa, ja vuo-
den lopussa täyttöaste oli 77 %. 

Sähkön hinta jäi edellisvuotta matalammaksi
Sähkön markkinahintaa ohjasivat vaihtelevat vesivoima-
varannot, korkeat raaka-ainehinnat ja talven kulutusky-
syntä. Vuoden aikana ei nähty edellisen vuoden kaltaisia 
hintapiikkejä. Keskusteluja kuitenkin käytiin kysyntäjous-
ton tarpeellisuudesta kulutuksen säätelyssä. Tammikuun 
keskihinta 68,98 €/MWh oli vuoden korkein ja joulukuun 
toteutumaksi muodostui 33,34 €/MWh. Vuoden keskihin-
naksi toteutui 49,30 €/MWh, kun se edellisenä vuonna oli 
56,64 €/MWh.

Suomessa sähkönkulutus (84,4 TWh) väheni 3,8 pro-
senttia, kun se edellisvuonna oli kasvanut lähes kahdek-
san prosenttia. Suomen sähkötase muodostui 14 TWh 
tuontivoittoiseksi. Sähköä tuotiin niin lännestä NordPool-
alueelta kuin idästä Venäjältä. 

Päästöhinnat päätyivät matalalle
Hiilidioksidipäästöjen hintataso oli vuoden aikana nousu-
suuntainen. EUADec-11:n hintataso vuoden alkaessa oli 
noin 14 euroa/tonni. Raaka-aineiden hintakehityksen mu-
kana hinta kohosi huippuunsa (18 euroa/tonni) vuoden 
toisella neljänneksellä. Maaliskuussa nousua vahvistivat 

Tampereen Sähkölaitos -konsernin edellisvuonna al-
kanut suotuisa tuloskehitys jatkui myös vuoden 
2011 alkupuoliskolla. Alkuvuosi oli kylmä ja sähkön 

markkinahintataso hyvä. Kylmyys lisäsi sähkön ja läm-
mön yhteistuotannon määrää sekä kaukolämmön ja säh-
kön kysyntää. Onnistunut, suunnitelmien mukainen ener-
giantuotanto saatiin toteutettua kustannustehokkaasti il-
man keskeytyksiä. 

Syksystä alkaen liiketoimintaympäristö muuttui haas-
tavammaksi, kun sähkön markkinahintataso lähti voimak-
kaaseen laskuun ja energian kulutus oli loppuvuonna sel-
västi ennakoitua vähäisempää.

Investoinnit lisääntyivät
Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 322,9 miljoonaa eu-
roa ja liiketulos asettui 39,0 miljoonaan euroon. Edellis-
vuodesta laskua liikevaihdossa oli viisi prosenttia ja liike-
tuloksessa yhdeksän prosenttia. 

Investointeja toteutettiin 36,0 miljoonalla eurolla, mikä 
oli 8,0 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Mittavim-
mat investoinnit olivat edelleen jatkuva Palatsinraitin sil-
ta- ja patoprojekti (katso s. 19) sekä Lielahden koko voi-
malaitoksen sähköistyksen, kenttäinstrumentoinnin ja pro-
sessiohjausautomaation uusinta. 

Konsernin tilikauden tulos nousi 12,4 miljoonaan eu-
roon. Tuloksen paranemiseen edellisvuodesta vaikutti kor-
kotason lasku. Poistoeron muutoksia ei tilikaudella kirjat-
tu, joten myöskään laskennalliset verot eivät rasittaneet 
tulosta. Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisen vuoden 
8,9 prosentista 8,1 prosenttiin.

Kannattavuuden paraneminen ja käyttöpääoman te-
hostuminen nostivat tulorahoitustasoa ja liiketoiminnan 
kassavirta nousi 39,4 miljoonaan euroon. Investointien ja 
osinkojen maksun jälkeen rahavarojen ja konsernitilisaa-
misten lisäys asettui 19,5 miljoonaan euroon, mikä oli hie-
man edellisvuotta vähemmän.

Haasteina lämmin loppuvuosi  
ja polttoaineiden hinnannousu
Tampereen Sähköverkko Oy hyvä kannattavuus vuonna 
2011, mihin osaltaan vaikutti vuoden alussa tehty siirto-
hintojen korotus. Energiamarkkinaviraston valvontajak-
solta 2008–2011 päädyttiin noin 0,9 miljoonan euron ku-
mulatiiviseen alituottoon, josta vuosien 2012–2015 val-
vontajaksolle siirtyy noin 0,4 miljoonan euron alituotto. 
Yhtiön liikevaihto nousi 45,9 miljoonaan euroon. Edellis-
vuonna liikevaihtoa kertyi 43,7 miljoonaa euroa. 

Tampereen Sähkönmyynti Oy:ssä sähkön markkina-
hintojen rajuilta heilahteluilta pyritään suojautumaan eril-

lisellä salkkuohjeistuksella. Silti alkuvuoden poikkeuksel-
lisen korkeat hinnat vaikuttivat hankintakustannuksiin ne-
gatiivisesti, kun taas loppuvuoden hyvin alhaiset hinnat 
eivät juurikaan vähentäneet sähkön hankintakustannuk-
sia. Yhtiön myynti laski edellisvuodesta seitsemän pro-
senttia ja liikevaihto asettui 66,6 miljoonaan euroon.

Tampereen Energiantuotanto Oy:ssä alkuvuosi toteu-
tui hyvin suotuisasti, mutta jälkimmäisen vuosipuoliskon 
aikana jäätiin jälkeen sähkön- ja lämmöntuotannon tavoit-
teista, koska alkutalvi on lämmin. Maakaasun hinta nou-
si merkittävästi, mutta turpeen ja puuperäisen polttoai-
neen hintakehitys pysyi maltillisempana, vaikka turpeen 
tuotantokesä epäonnistuikin Länsi-Suomessa. Tampe-
reen Energiantuotanto Oy:n liikevaihto asettui 194,6 mil-
joonaan euroon, jossa on laskua edellisvuodesta 7,7 mil-
joonaa euroa. 

Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämmön myyntiä 
lisäsi merkittävästi alkuvuoden kylmä sää, mutta lämmin 
loppuvuosi laski koko vuoden myyntimäärän 15 prosent-
tia edellisvuotta pienemmäksi. Asiakasmäärän kasvettua 
yhtiön liikevaihto nousi 127,8 miljoonaan euroon, jossa 
kasvua oli 1,0 miljoonaa euroa. Polttoaineiden hinnan nou-
susta johtuen tuotetun kaukolämmön ja jakelukaasun han-
kintakustannukset nousivat merkittävästi edellisvuodes-
ta, joten energiamaksua jouduttiin korottamaan 1.10.2011 
alkaen noin 7,1 prosenttia.

Tampereen Vera Oy:ssä vuonna 2010 aloitettu kehi-
tysohjelma alkoi tuottaa tulosta. Parantuneesta markki-
natilanteesta, toteutetusta liiketoimintakaupasta ja voite-
tuista uusista projektikohteista johtuen yhtiön liikevaihto  
kasvoi viidenneksen ja kannattavuus parani merkittäväs-
ti edellisestä vuodesta.

Omavaraisuusaste nousi
Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 544,0 mil-
joonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 409,2 
miljoonaa euroa ja vaihtuvia vastaavia 134,8 miljoonaa 
euroa. Pysyvien vastaavien pitoaikoja tarkistettiin edel-
leen Tampereen Kaukolämpö Oy:ssä. 

Omaa pääomaa konsernissa on 84,5 miljoonaa euroa 
ja vierasta pääomaa 459,5 miljoonaa euroa, josta 378,0 
miljoonaa euroa Tampereen kaupungin myöntämää pit-
käaikaista lainaa. Omavaraisuusaste nousi 15,5 prosent-
tiin. Järjestelmäkehityksen myötä myyntisaatavien kier-
toaikoja on saatu lyhyemmiksi ja käyttöpääomaa siten te-
hostettua.

Pohjoismaiden energiamarkkinoilla  
elettiin vesivarantojen täyttymisen tahtiin

Lämmin loppuvuosi söi  
alkuvuoden hyvää tulosta
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Sähkön markkinahinta 2011, viikkokeskiarvo

€/MWh

Fukushiman ydinvoimaonnettomuus ja sen seurauksena 
käydyt keskustelut ydinvoimatuotannon tulevaisuudesta. 

Eurokriisin myötä valtiot myivät merkittäviä määriä 
päästöyksiköitä markkinoille, mikä laski hintatasoa. Vuo-
den päätöshinnaksi toteutui noin 7 euroa/tonni. Päästö-
oikeuden hinta vaikutti myös osaltaan sähkön markkina-
hintaan. Uusi hiilidioksidipäästöjä koskeva päästökaup-
palaki astui voimaan 1.5.2011 

Päästökaupparekistereissä havaittiin turvallisuuspuut-
teita. EU-komissio asetti rekisterit turvallisuustestiin. Re-
kisterit avautuivat sitä mukaa kuin ne läpäisivät testin.

Sähkölaitoksella valmistauduttiin seuraavaan päästö-
kauppakauteen päivittämällä velvoitekautta 2013-2020 
koskeva päästökauppastrategia. 

Taseet tasapainossa
Tampereen Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt (810 911 
tonnia) vähenivät lähes 18 prosenttia edellisvuodesta. Eri-
tyisesti tähän vaikuttivat kaukolämmön kulutuksen ja tur-
peen käyttömäärän väheneminen sekä puupolttoaineen 
käytön lisääntyminen.

Tampereen Sähkölaitoksen toiminnassa korostettiin 
ympäristöarvoja ja hankittiin vähittäismyydylle sähkölle 
vastaava määrä vihreitä sertifikaatteja.

Energiatalouden suunnittelulla varmistettiin järkevä 
polttoainekäyttö ja tuotantolaitosten optimaalinen ener-
giahyötysuhde. NordPool Spot -sähköpörssissä toimim-
me myyjänä ja ostajana. Sähköpörssikauppamme volyy-
miksi toteutui yli 2,5 TWh. Sähkön ja polttoaineitten hin-
tavaihteluja vastaan suojauduttiin johdannaisilla salkun-
hallinnan keinoin. Markkinoilta saatiin salkunhallinnan suo-
jaustoimenpiteillä hintasuojaa konsernille noin yhdeksän 
miljoonaa euroa.

TALOUS ENERGIAMARKKINAT
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Ympäristömyönteinen ja tehokas sähkön ja kauko-
lämmön yhteistuotanto muodostaa merkittävän 
osan Tampereen Sähkölaitos Oy:n toiminnasta. 

Ympäristöasiat saavatkin runsaasti painoarvoa, ja tämä 
näkyi myös vuoden 2011 tilinpäätöksessä kasvaneina ym-
päristömenoina.

Ympäristötuloja kertyi 1,5 miljoonaa euroa, pääasias-
sa puusähkön tuotantotukena.

 Ympäristöinvestoinnit vuoden aikana kohdistuivat 
pääasiassa ilmastonsuojeluun ja ekotehokkuuden paran-
tamiseen. Esimerkiksi Naistenlahden ja Finlaysonin voi-
malaitosten omaa sähkönkäyttöä saatiin vähennettyä. 
Tampellan vesivoimalaitoksen peruskunnostukseen in-
vestoitiin 2,5 miljoonaa euroa. Biopolttoainelaitosten käyt-
töön ja kunnossapitoon käytettiin 11,6 miljoonaa euroa. 
Kaukolämpöverkon ekotehokkuutta parannettiin yli 2 mil-
joonan euron korjauksilla.

 Lisäksi tehtiin ympäristömyönteiset päätökset kauko-
jäähdytystoiminnan aloittamisesta sekä jätteiden energia-
hyötykäyttöön keskittyvän Tammervoima Oy:n perusta-
misesta.

Konsernin ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjärjestelmät 
kattavat kaiken toiminnan: sähkön ja lämmön tuotannon, 
myynnin ja siirron, maakaasun myynnin ja siirron, verkos-
tojen rakentamisen, käytön ja kunnossapidon sekä tuki-
palvelut. Järjestelmille on Inspectan myöntämät sertifi-
kaatit, joiden toimivuutta mitataan sisäisillä ja ulkoisilla 
auditoinneilla. Ulkoisen arvioinnin kohteena olivat vuon-
na 2011 Tampereen Kaukolämpö Oy:n ja emoyhtiön toi-
minnot. Sisäisesti auditoitiin Tampereen Vera Oy:n ja Tam-
pereen Sähköverkko Oy:n toiminnot.

Työtapaturmia sattui liikaa
Työturvallisuuden tunnusluvut heikkenivät, vaikka tavoi-
te oli vahvasti päinvastainen. Tavoite oli enintään seitse-
män työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti ja toteuma 
oli 21,4. Varsinkin liukastumisten aiheuttamat venähdyk-
set tulivat turhan tutuiksi. Samoin tilastoja heikensivät ti-
kastapaturmat.

Konsernissa ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi antaa 
periksi tavoitteesta, jonka mukaan työtapaturmien määrä 
vähenisi portaittain vuoteen 2017 mennessä kahteen ta-
paukseen jokaista miljoonaa työtuntia kohti. Vuodelle 2012 
tavoite on kuusi tapaturmaa per miljoona työtuntia.

Läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuuspuutteiden ha-
vaintoja kertyi vuoden mittaan 160. Havaintojen tekoon 
on kannustettu, ja tavoite oli viime vuodelle jo 185. Vaik-
ka siihen ei aivan päästykään, ilmoitusten määrä oli sel-
västi korkeampi kuin edellisinä vuosina.

Sähköt poikki harjoitusten ajaksi
Sähkölaitos organisoi helmikuussa evakuointiharjoituk-
sen Koskikeskuksessa. Aamuyöllä toteutetussa harjoi-
tuksessa sähköt katkaistiin, ja tarkoituksena oli testata 
järjestelmien toimivuutta ja selvittää, miten väki itse toi-
mii poikkeustilanteessa. Koskiklinikalta piti saada evaku-
oitua potilaita, ja kaikkien muidenkin tuli päästä vaikeuk-
sitta ulos rakennuksesta. 

Harjoitus sujui muuten hyvin, mutta jo aluksi havait-
tiin, että kiinteistön kuulutustekniikka ei ole mukana va-
ravoimajärjestelmässä. Puute korjattiin heti seuraavalla 
viikolla.

Toukokuussa osallistuttiin valtakunnalliseen sähköhäi-
riöharjoitukseen. Harjoituksessa sähköt katkesivat kuvit-
teellisesti kantaverkosta pakkaspäivänä Suomessa Ou-
lusta etelään asti. Kyseessä oli Suomen suurin sähköhäi-
riöharjoitus. Tampereella se pidettiin pääasiassa Tampe-
reen Sähköverkon harjoituksena. Mukana oli lisäksi osa 
Tampereen Energiantuotannosta sekä Sähkölaitoksen 
viestintäpalvelut. Korjaaviksi toimenpiteiksi harjoituksen 
aikana havaituille puutteille toteutettiin myöhemmin muun 
muassa kriisijohtoryhmän avainhenkilöiden ja varahenki-
löiden osoitteiden toimittaminen valvomoiden tietoon se-
kä tiettyjen kaasun paineenvähennysasemien priorisoin-
ti ensi vaiheen sähkönjakelun piiriin.

Säästötietoutta Pirkanmaan koululaisille
Lokakuussa valtakunnallisella Energiansäästöviikolla lah-
joitettiin energiansäästöstä kertovat oppilaan ja opetta-
jan paketit suurelle määrälle tokaluokkalaisia ja heidän 
opettajiaan ympäri Pirkanmaata.

Ympäristöasiat saivat  
runsaasti painoarvoa

Koskiklinikalla järjestetty yöllinen 
evakuointiharjoitus sujui mallikkaasti, 
kun varavoimakoneet antoivat säh-
köä. Potilaat kannettiin hätäpoistu-
misteitä pitkin kokoontumispaikalle.

Kansainvälisen työturvallisuuspäivän 
kunniaksi palkittiin vuonna 2011 
Sähkölaitos-yhtiöiden turvallisia toi-
mijoita joka yhtiöstä: Suvi Sillanpää 
(Sähkönmyynti), Pirkko Lindström 
(Sähkölaitos), Kari Rantanen (Vera), 
Tero Virtanen (Kaukolämpö) ja Mika 
Marttila (Sähköverkko). Ari Mikkonen 
(Energiantuotanto) ei ehtinyt onnitte-
lutilaisuuteen.

YMPÄRISTÖ, LAATU JA TURVALLISUUS

Ratinan sillan remontin yhteydes-
sä uusittiin myös sillan rakenteissa 
kulkevat kaukolämpöputket.

Vuoteen 2020 mennessä Tampereen Sähkölaitos 
-yhtiöiden tavoite on lisätä uusiutuvan ja 
vähäpäästöisen energian osuutta siten, että 
•	jätteiden energiahyödyntäminen on ratkaistu  

kestävällä tavalla Pirkanmaalla
•	uusiutuvan energian osuus on yli  

30 prosenttia kokonaishankinnasta
•	tuulivoiman hankinta on kymmenkertaistettu  

vähintään tasolle 60 GWh
•	oman energiantuotannon CO2-päästöt ovat vä-

hentyneet vuoden 2005 tasosta yli  20 prosenttia.
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Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt ja Pirkanmaan Jäte-
huolto Oy aikovat rakentaa jätettä polttoaineenaan 
käyttävän hyötyvoimalaitoksen Tampereen kaupun-

gin alueelle. Vuoden 2011 aikana hyötyvoimalaitoksen ra-
kentamispaikaksi valikoitui YVA-menettelyn kautta Taras-
tenjärvi, jossa voimalaitoksen välittömässä läheisyydes-
sä sijaitsee Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus.

Lokakuussa 2011 osapuolet 
perustivat yhteistyöyrityksen, Tam-
mervoima Oy:n, jonka tehtävä on 
rakentaa ja käyttää hyötyvoima-
laitosta. Tampereen Energiantuo-
tanto Oy omistaa Tammervoima 
Oy:stä 51 prosenttia ja Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy 49 prosenttia. Ku-

ten omistajatausta osoittaa, hyötyvoimalaitos on tarkoi-
tus liittää kiinteäksi osaksi Tampereen seudun energia-
infrastruktuuria. 

Tammervoima Oy jätti joulukuun lopussa Länsi- ja  
Sisä-Suomen aluehallintovirastoon hyötyvoimalaitoksen 
ympäristölupahakemuksen. 

Tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti
Hyötyvoimalaitos suunnitellaan ja rakennetaan nykyaikai-
seen arinatekniikkaan perustuen. Laitoksen energiantuo-
tannon kokonaishyötysuhde on yli 85 %. 

Hyötyvoimalaitos toteutetaan ympäristöä mahdollisim-
man vähän rasittavalla tavalla. Laitokseen tulee tehokas 
savukaasujen puhdistus, joka varmistaa savukaasupääs-
töille asetettujen päästöraja-arvojen alittamisen.  Voima-
laitos täyttää nykyiset päästönormit, jotka ovat merkittä-
västi tiukemmat kuin esimerkiksi haketta, turvetta ja kivi-
hiiltä polttoaineena käyttävien voimalaitosten päästörajat.

Kun hyödynnetään polttokelpoista jätettä energialäh-
teenä, voidaan vähentää maakaasun, turpeen ja öljyn 
käyttöä kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Sa-

malla Tampereen Sähkölaitoksen kasvihuonepäästöt  
tulevat vähentymään yli viisi prosenttia eli vähintäänkin 
50 000 tonnia CO2 vuodessa ja kaatopaikoilla syntyvät 
kaatopaikkakaasut vähenevät merkittävästi.

Uusiutuvaa energiaa ympäri vuoden
Hyötyvoimalaitos on suunniteltu sähkön ja kaukolämmön 
yhteistuotantolaitokseksi, joka tulee tuottamaan sähköä 
noin 100 GWh vuodessa ja lämpöä noin 300 GWh vuo-
dessa. Voimalaitoksen polttoaineeksi tarkoitettu jäte on 
ensisijaisesti lähtöisin kotitalouksista, julkisesta ja yksityi-
sestä palvelutoiminnasta sekä vähäisessä määrin kaupan 
ja teollisuuden aloilta. Suunnitelmissa laitoksen vuosittai-
seksi polttoainemääräksi on arvioitu 150 000−180 000 ton-
nia jätettä, josta uusiutuvan energian osuus on yli 50 pro-
senttia. Laitos tulee ympärivuotiseen jatkuvaan käyttöön.

Hyötyvoimalaitos tuottaa uusiutuvaa energiaa, varmis-
taa jätehuollon järjestämisen lain ja alueemme vaatimuk-
set täyttäen, tukee kierrätyksen kehittämistä ja vahvistaa 
paikallista energiantuotannon huoltovarmuutta. Voimalai-
toksen arvioitu valmistumisaika on 2015. Hankkeen kus-
tannusarvio on 110–125 miljoonaa euroa.

Lähienergiaa roskapusseista

Toimipisteet 2011

■ Julkujärvi

■ Elovainio

YLÖJÄRVI

■ Lamminpää

■■ Lielahti

■ Rahola

NOKIA

PIRKKALA

NÄSIJÄRVI

KANGASALA

PYHÄJÄRVI

■ Ollikka

■ ■ Ratina
  ■

          ■ 
■ Vesilinna

■ Sarankulma

■ Rautaharkko

■

■ Nekala

■ 
■ 

■ Hakametsä

■ Naistenlahti

■ Alasjärvi

Lahdentie

Kangasalantie

Turuntie

Vaasantie

Helsinki-Turku
■

■ Teisko

■

■

■

■ 

■ Kaleva

TAMPERE

Hervanta

■ TaysTampella

Finlayson
Keskikoski

■ Multisilta

Atala ■
■■  Myllypuro

■ Voimalaitos 

■ Toimistorakennus 

■ Siirrettävä lämpökeskus 

■ Kiinteä lämpökeskus 

■ Sähköasema 

■ Vesivoimalaitos

Havainnekuva hyötyvoimalaitoksen sijoituspaikasta Tarastenjärvellä.
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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


