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Muutostilanteessa 
vaaditaan osuvia 
analyysejä
Vuosi 2009 oli haasteellinen ja yllätyksellinen koko energia-alalla. Sähkönkulu-
tus väheni Suomessa seitsemän prosenttia, mutta Tampereen alueella vain noin 
kolme prosenttia, mikä johtui sähköä käyttävän teollisuuden pienehköstä mää-
rästä. Loppuvuonna sähkönkulutus kääntyi lievään nousuun. Kylmä joulukuu li-
säsi lämpötilaan sidoksissa olevien liiketoimintojen myyntiä.

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden tulos muodostui taantumasta huolimatta koh-
talaiseksi. Yhtiöittämisen vuoksi ensimmäinen toimintavuosi oli suunniteltu alijää-
mäiseksi, mutta pystyimme pienentämään alijäämää ennustettua pienemmäksi.

Energia-ala nousi ennätyksellisen voimakkaasti julkisuuteen. Vaikka Kööpen-
haminan ilmastokokous ei saanut aikaan sopimusta kasvihuonekaasujen leik-
kaamisesta vuoden 2012 jälkeen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pyritään laa-
jalla rintamalla. Se on tärkeää myös omistajallemme Tampereen kaupungille. 

Omistajalla on vahvat odotukset, joita toteutamme päivitetyn strategiamme 
kautta. Se määrittelee tulevaisuuden tukijaloiksemme asiakaslähtöisyyden, tuot-
tavan toiminnan sekä ympäristöasioiden entistä korostetumman huomioimisen.

Kun tavoitteenamme ovat tyytyväiset asiakkaat, meidän tulee olla läsnä asiak-
kaiden toivomalla tavalla ja tarjota heille kiinnostavia ja kilpailukykyisiä tuotteita. 
Energiateollisuudessa on suuret sitoutuneet pääomat, joten toimintamme tuot-
tavuus on luonnollinen tavoitteemme. Tampereen Sähkölaitokselta odotetaan 
alan parhaisiin toimijoihin vertailtavaa kilpailukykyä ja tulosta. Hyvä tulos mah-
dollistaa varojen siirtämisen omistajamme ja siten koko Tampereen alueen ja 
asukkaiden hyväksi. Ympäristöasioiden huomioiminen näkyy tavoitteissamme ja 
toimissamme. Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä: tavoitteenamme on kas-
vattaa uusiutuvan energian määrä vuoteen 2020 mennessä 30 prosenttiin koko-
naisenergian hankinnastamme. Puupolttoaineen saatavuuden varmistamiseen 
on kiinnitetty erityistä huomiota.

Energia-alan toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti. Sähköautojen yleistymi-
seen varaudutaan. Älykkäät sähköverkot, joiden avulla muun muassa hajautettu  
uusiutuvan energian tuotanto ja energiatehokkuuspalvelut voidaan laajamittaisesti 
liittää verkkoon, ovat muotoutumassa. Nämä antavat mahdollisuuksia sähköverk-
ko- ja myyntiliiketoiminnoille.

Maakaasun energiavero uhkaa nousta vuoden 2011 alusta. Tämä aiheuttaa lä-
hes 15 miljoonan euron vuotuisen lisäkustannuksen Sähkölaitokselle. Tavoitteem-
me on edelleen toimittaa asiakkaillemme hinnaltaan kilpailukykyistä sähköä ja 
kaukolämpöä, joten pyrimme kaikin keinoin sopeutumaan kiristyvään kilpailuun.

Vaikka energia-alaa leimaavat monensuuntaiset muutospaineet, tulevaisuu-
den versot ovat jo olemassa. Tarkalla analyysillä pyrimme ennakoimaan kehitys-
suuntia suunnitellessamme tulevaisuuden energiantuotantoinvestointeja. Tampe-
reen Sähkölaitos pyrkii jatkossakin tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. 

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, henkilöstöämme sekä muita sidosryhmiäm-
me tuloksekkaasta vuodesta 2009.

Toimitusjohtaja
Jussi Laitinen
Tampereen Sähkölaitos Oy

Hyrsingin alakoululaiset saivat Tampereen Kauko-
lämmöltä pyöräilykypärät kiitoksena koulun poik- 
keuksellisen hienosta suhtautumisesta kauko- 
lämpötyömaahan. Koulu järjesti kuljetuksia työmaan 
ohi matkaa taittaneille oppilaille. Sivu 10

Henkilöstö valitsi Vuoden 2009 Sähkisläiseksi  
tiimipäällikkö Tuomo Virtasen Tampereen Verasta. 
Sivu 16

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöissä neuvoteltiin uusien 
yhtiöiden henkilöstöä koskevat paikallissopimukset. 
Sivu 16

Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin täysimittaisesti 
käyttöön. Järjestelmän alkuvaiheessa tuottamien vir-
helaskujen selvittelyyn palkattiin vuoden aikana lisä-
resursseja. Sivu 4

Naistenlahden voimalaitoksen alueelle rakennettiin 
uusi biopolttoaineen vastaanottoasema, seulomo, 
varastosiilo, kuljettimia sekä laajemmat tilat turpeen 
varastointiin. Sivu 6

Keskeytysinfojärjestelmä on verkkopalvelu, joka ker-
too reaaliaikaisesti sen, miten sähkönjakelu toimii 
Tampereen Sähköverkon alueella. Sivu 8
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Pirkanmaan  
johtava ja halutuin  
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Kauko 10 -hankkeessa 
vaihdettiin lähes  
100 000 vanhaa  
sähkömittaria uusiin 
kaukoluettaviin  
malleihin. Sivu 8
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Sijoitetun pääoman tuotto =
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + Rahoituskulut

x 100
Sidottu pääoma keskimäärin 1)

Omavaraisuusaste =
Oma pääoma + 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 Energiamarkkinaviraston 
tavan mukaisesti.

Uudet yhtiöt

Tampereen  
Energian- 

tuotanto Oy

Tampereen  
Kauko- 

lämpö Oy

Tampereen  
Sähkön-

myynti Oy

Liikevaihto (1 000 e) 168 352 114 185 68 167

Liiketulos (1 000 e) -123 13 973 6 442

Liiketulos-% -0,1 12,2 9,5

Sijoitetun pääoman  
tuotto-% -8,8 18,2 31,9

Omavaraisuusaste-% 41,0 22,8 25,8

Investoinnit (1 000 e) 15 886 8 192 212

Vanhat yhtiöt
Tampereen  

Sähköverkko Oy
Tampereen  

Vera Oy

2009 2008 2009 2008

Liikevaihto (1 000 e) 36 502 32 438 13 009 15 140

Liiketulos (1 000 e) 6 546 6 588 -1 106 456

Liiketulos-% 17,9 20,3 -8,5 3,0

Sijoitetun pääoman  
tuotto-% 4,7 5,1 -30,3 12,7

Omavaraisuusaste-% 80,0 83,0 45,0 52,7

Investoinnit (1 000 e) 17 587 14 458 1 1 507

Tampereen  
Sähkölaitos  
-konserni

Tampereen  
Sähkölaitos Oy

Liikevaihto (1 000 e) 245 360 10 390

Liiketulos (1 000 e) 23 857 -1 532

Liiketulos-% 9,7 -14,7
Sijoitetun pääoman  
tuotto-% 8,8 -0,4

Omavaraisuusaste-% 13,0 16,7

Investoinnit (1 000 e) 42 900 1 148

Tunnuslukuja 2009

Tampereen Sähkölaitos -konserni koostui vuonna 2009 ensim-
mäistä kertaa kuudesta osakeyhtiöstä. Vaikka uusi konserniraken-
ne otti vuoden aikana ensiaskeleitaan, sopeutuminen yhtiömaail-
maan sujui hyvin. Tytäryhtiöt jatkoivat työntekoa omilla toimialoil-
laan ja Tampereen Sähkölaitos Oy tuotti tytäryhtiöilleen konserni-
palveluja. Henkilöstö osoitti joustavuutensa ja muutosvalmiuten-
sa, ja näin mahdollisti tavoitteiden saavuttamisen.

Yhtiöittäminen selkeytti toimintaa sekä johtamisen että opera-
tiivisen toiminnan näkökulmista. Yhtiöt toimivat nyt kaikki samo-
jen pelisääntöjen mukaan, liiketoiminnan läpinäkyvyys lisääntyi ja 
vertailtavuus muihin energiayhtiöihin tuli mahdolliseksi. Tämä an-
taa hyvän lähtökohdan sekä asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi et-
tä sisäisen toiminnan kehittämiseksi. Yhtiöittämisen myötä tytär-
yhtiöt saivat enemmän tulosvastuuta, joka toi myös lisää strate-
giavastuuta. 

Konsernin toimintaa johtaa emoyhtiön hallitus, johon kuuluu 
omistajan edustajina seitsemän Tampereen kaupunginhallituksen 
valitsemaa jäsentä. Asioiden esittelijänä toimii emoyhtiön toimitus-
johtaja. Myös tytäryhtiöillä on omat hallitukset.

Sähkölaitoksella organisoitiin vuoden aikana riskienhallinta uu-
delleen sekä luotiin kokonaisvaltaisen riskienhallinnan malli. Riskien-
hallinta turvaa yhtiöiden omaisuutta ja toimintaa tapahtumilta, jotka 
voivat toteutuessaan aiheuttaa huomattavia menetyksiä.

Vuonna 2008 käyttöön otettu uusi asiakastietojärjestelmä osoit-
tautui keskeneräiseksi, joten järjestelmän kehitystyöhön ja virheel-

listen laskujen käsittelyyn palkattiin lisätyövoimaa vuoden mittaan. 
Toukokuussa konsernin toimitusjohtaja Veli-Pekka Nurmi jätti teh-
tävänsä. Hänen työnsä jatkajaksi valittiin DI, MBA Jussi Laitinen, 
joka on aiemmin toiminut Tampereen Sähkölaitoksen kehitysjoh-
tajana. Oikeaan laskutusrytmiin päästiin kesäkauden jälkeen, ja 
järjestelmän vakaus saatiin hyvälle tasolle.

Kaukoluentahanke eteni erinomaisesti. Sekä sähkön että kau-
kolämmön mittareista viimeisetkin saadaan kaukoluettaviksi alku-
vuonna 2010. Modernien kaukoluenta- ja asiakastietojärjestelmi-
en ansiosta Tampereen Sähkölaitos pystyy muun muassa kehittä-
mään entistä asiakaslähtöisempiä tuotteita.

Merkittävimpiä vuoden uusista avauksista oli hyötyvoimalaitos-
hankkeen suunnittelun aloittaminen yhteistyössä Pirkanmaan Jä-
tehuollon kanssa. Yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen mo-
nipuolistaisi Tampereen Sähkölaitoksen tuotantorakennetta ja vä-
hentäisi maakaasuriippuvuutta. Hyötyvoimalaitos täydentäisi myös 
materiaalikierrätystä, sillä se tuottaisi energiaa nyt kaatopaikalle 
haudattavasta materiaalista. Hyötyvoimalaitoksen ympäristövai-
kutusten arviointi käynnistetään vuonna 2010.

Osana konsernin ympäristövastuullista toimintaa Tampereen 
Sähkönmyynti Oy teki lokakuussa päätöksen myydä jatkossa vain 
vihreää sähköä kotitalousasiakkailleen. Vuoden 2010 alusta lähti-
en kotitalousasiakkaille myytävä sähkö on tuotettu vesivoimalla. 
Tämä pienentää asiakkaiden hiilijalanjälkeä merkittävästi ja on si-
ten vaikuttamassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 

TAMPEREEN  
KAUPUNKI

Tampereen  
Sähkölaitos Oy 
Toimitusjohtaja  
Jussi Laitinen

Tampereen  
Vera Oy 

Toimitusjohtaja  
Jussi Wallin

Tampereen  
Sähköverkko Oy 

Toimitusjohtaja  
Tapio Salonen

Tampereen  
Kaukolämpö Oy 
Toimitusjohtaja  

Olavi Toiva

Tampereen  
Sähkönmyynti Oy 

Toimitusjohtaja  
Pertti Suuripää

Tampereen  
Energiantuotanto Oy 

Toimitusjohtaja  
Antti-Jussi Halminen

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt
Missio

Pirkanmaan luotettava  
voimanlähde  

– nykyaikainen jo  
vuodesta 1888

Yksi konserni, kuusi sydäntä

Konsernin emoyhtiö Tampereen Sähkölaitos Oy toimi vuonna 2008 Tammer-
kosken Energia Oy:n nimellä, ja sen toiminta laajeni vuonna 2009 sisältämään 
myös Energiapalvelut ja Tukipalvelut.

Yhtiöiden operatiivinen toiminta alkoi vuonna 2009, joten niille ei ole 
taulukossa vertailuvuotta.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus 
(vas.): Timo Lahtinen, Jussi Laitinen (tj.), 
Satu Sipilä, Antti Juva, Peter Löfberg, 
Helena Perälä, Ilpo Sirniö, Leena Parvio 
(hall. siht.) ja Kirsikka Siik.

Henkilöstö yhtiöittäin
31.12.2009
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Konsernin henkilöstö
31.12.2009
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Koulutuspäivät
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1 797

1 598

%

2009

Sähkön loppuasiakasmyynti (milj. euroa) 66,7

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (milj. euroa) 102,9

Maakaasun myynti (GWh) 259

Sähkön siirto (GWh) 1 795

Sähkön tuotanto (GWh) 1 611

Kaukolämmön tuotanto (GWh) 2 246

Toiminnan tunnuslukuja

Henkilöstö

Talouden tunnuslukuja

Koko henkilöstön  
ikäjakauma 31.12.2009
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Henkilöstön keski-ikä 
31.12.2009
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Tampereen 
Sähkönmyynti 
pienentää
asiakkaiden 
hiilijalanjälkeä 
Tampereen Sähkönmyynti Oy sitoutui kestävään kehitykseen ja ilmastonmuu-
toksen hillintään entistä enemmän viime vuonna. Syksyllä päätettiin, että vuo-
den 2010 alusta lähtien kotitalous- ja pienasiakkaille myytävä sähkö tuotetaan 
kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. Ainakin aluksi sähkö on tuotettu vesivoi-
malla. Asiasta kerrotaan tarkemmin sivulla 23. 

Laskutus aikatauluun heinäkuussa 
Ongelmat vuonna 2008 uusitun asiakastietojärjestelmän käyttöönotossa jatkui-
vat koko alkuvuoden. Ne ilmenivät asiakkaiden laskutuksessa myöhästymisinä 
ja sekaannuksina, mikä johtui suurten tietomassojen siirtämisestä ja tietojen yh-
distämisestä useista eri lähteistä. 

Kevään aikana ohjelmatoimittajalta saatiin järjestelmästä uusi versio, ja asia-
kaspalveluun palkattiin lisäresursseja. Laskutusongelmat näkyivät jonkin verran 
asiakkaiden liikehdintänä. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan suurin osa Tam-
pereen Sähkönmyynnin asiakkaista kuitenkin suhtautui ongelmiin ymmärtäväi-
sesti ja huomasi, kun asiat alkoivat korjaantua.  

Sähkön myyntihinnat laskivat kaksi kertaa 
Tampereen Sähkönmyynti laski sähkön myyntihintojaan 1. toukokuuta markki-
natilanteesta johtuen. Taloussähkön hinta aleni 8 prosenttia ja lämpösähkön hin-
ta 6 prosenttia. Syyskuun alussa myyntihintoja laskettiin lisää 7 prosenttia. 

Hintakilpailu sähkönmyyjien kesken kiristyi. Maanlaajuisesti katsoen Tampe-
reen Sähkönmyynnin hinnoittelu on pysynyt koko vuosikymmenen pitkäjäntei-
sesti ja ennakoitavasti keskiarvohintojen tasolla tai niiden alapuolella. Vaasan yli-
opiston alainen tutkimuslaitos Vaasa EMG teki hintavertailun Tampereen Säh-
könmyynnin toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintojen ja kuuden 
merkittävimmän Pirkanmaalla kilpailevan sähkönmyyjän määräaikaisten tarjous-
hintojen välillä. Hintaerot osoittautuivat hyvin pieniksi, ja suurin tappio kuluttajal-
le aiheutui lopulta määräaikaisella sopimuksella. 

Täsmälaskutukseen siirtymistä valmisteltiin 
Sähkömittareiden vaihtaminen kaukoluettaviksi vuoden 2009 aikana mahdollis-
taa jatkossa siirtymisen laskutukseen, joka perustuu reaaliaikaiseen kulutustie-
toon. Tampereen Sähkölaitoksella valmisteltiin muun muassa uuden täsmälas-
kutuksen ja kulutusraporttien käyttöönottoa.

Yhteistyötä laskutustapojen kehittämiseksi tehtiin myös tamperelaisten oma-
kotiyhdistysten jäsenien muodostaman asiakaspaneelin kanssa. Kesällä 2009 
toteutettuun mielipidekyselyyn vastasi 682 omakotitaloutta. Vastaajista 58 pro-
senttia haluaa täsmälaskun, loput valitsisivat jatkossakin arvio- ja tasauslaskun. 
Mahdollisuutta tarkkailla omaa sähkönkäyttöä kuukausitasolla pidettiin erittäin 
kiinnostavana. Sähkönmyynnin tavoitteena on siirtyä täsmälaskutukseen vuo-
den 2010 aikana.

Maltillinen linja sponsoroinnissa
Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus linjasi konsernin sponsorointia koskevat oh-
jeet. Niiden mukaan Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt tukevat vain sellaista toimin-
taa, joka on sopusoinnussa arvomaailmamme kanssa. Esimerkiksi poliittinen ja 
aatteellinen tukitoiminta rajattiin tämän ulkopuolelle. Sponsoroinnilla edistetään 
Pirkanmaan hyvinvointia valituilla kohdealueilla. Tällaisia alueita ovat esimerkik-
si nuorisokasvatus, urheiluseurojen nuorisotyö sekä kulttuuri- ja ympäristöasiat. 
Sponsorointia koordinoi Tampereen Sähkönmyynti Oy.

Vuonna 2009 sponsorointiin käytettiin 22 000 euroa. Merkittävimmän tuen 
saivat kaikki 1700 Tampereen kaupungin tokaluokkalaista, joille jaettiin Energian-
säästöviikon oppilaan paketit (10 000 e).

Sähkön  
loppuasiakasmyynti  
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Avauksia 2010
Vihreän sähkön myynti koti- •	
talous- ja pienasiakkaille alkoi 
1.1.2010.
Uusia, esimerkiksi sähkön  •	
hintakattoon tai lähivoima- 
laitoksilla tuotettuun sähköön 
liittyviä palvelutuotteita  
kehitetään ja testataan. 
Reaaliaikainen, kulutustietoon •	
perustuva täsmälaskutus  
pyritään aloittamaan syksyllä. 

Tampereen SähkönmyynTi Oy
Toimitusjohtaja
Pertti Suuripää

HALLITUS 

Tampereen Sähkönmyynti Oy 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.6.2009 
valittiin Tampereen Sähkönmyynti Oy:n 
hallitukseen kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. 

Tampereen Sähkönmyynti Oy:n  
hallitus 2009–2010:
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 
kokoontui yhteentoista kokoukseen. 

Toimitusjohtaja 
Pertti Suuripää

Markkinointi 
Markkinointiassistentti 
Susanna Uusi-Erkkilä

Asiakaspalvelu  
Asiakaspalvelupäällikkö 

Marja-Liisa Nieminen

Myynti  
Myyntipäällikkö  
Jukka Larkila

Kehitys  
Kehityspäällikkö  
Pauli Forsman

Tampereen Sähkönmyynti Oy:n organisaatio

n Tampereen Sähkönmyynti Oy myy sähköä ja palvelee asiakkaita 
Pirkanmaalla. Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 26. 

Sponsorointi ei sisällä urheilupaikkamainoksia, 
joita oli 22 100 euron arvosta.

Lapset ja nuoret 53,8 %

Ympäristö 18,2 %

Yleishyödyllinen 14,6 %

Urheilu 12,5 %

Opiskelijat 0,9 %

Sponsorointi kohderyhmittäin

Avauksia 2010
Vihreän sähkön myynti koti- •	
talous- ja pienasiakkaille alkoi 
1.1.2010.
Uusia, esimerkiksi sähkön  •	
hintakattoon tai lähivoima- 
laitoksilla tuotettuun sähköön 
liittyviä palvelutuotteita  
kehitetään ja testataan. 
Reaaliaikainen, kulutustietoon •	
perustuva täsmälaskutus  
pyritään aloittamaan syksyllä. 

Avauksia 2010
Vihreän sähkön myynti koti- •	
talous- ja pienasiakkaille alkoi 
1.1.2010.
Uusia, esimerkiksi sähkön  •	
hintakattoon tai lähivoima- 
laitoksilla tuotettuun sähköön 
liittyviä palvelutuotteita  
kehitetään ja testataan. 
Reaaliaikainen, kulutustietoon •	
perustuva täsmälaskutus  
pyritään aloittamaan syksyllä. 
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Tampereen 
Energiantuotanto 
lähes tuplasi 
biopolttoaineen 
käytön 
Tampereen Energiantuotanto Oy sai loppusyksyllä valmiiksi mittavan rakennus-
hankkeen, joka mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon kaksinkertaistami-
sen Naistenlahti 2 -voimalaitosyksikössä. Alueelle rakennettiin uusi biopolttoai-
neen vastaanottoasema, seulomo, 3 000 kuutiometrin varastosiilo ja kuljettimia. 
Samalla lisättiin turpeen varastointikapasiteettia.

Joulukuussa biopolttoaineiden osuutta Naistenlahti 2 -yksikössä nostettiin ai-
emmasta 20 prosentista enimmillään jopa 38,6 prosenttiin. Tavoitteena on nos-
taa se 40 prosenttiin vuoden 2010 aikana. Pääpolttoaineena säilyy edelleen tur-
ve. Biopolttoaineena käytetään metsähaketta, purua ja kuorta. Tampereen Ener-
giantuotanto on yksi Suomen suurimmista puupolttoaineen ostajista. 

Nolla tapaturmaa
Tampereen Energiantuotannossa ei sattunut koko vuonna yhtään sairauspoissa-
olopäiviin johtanutta työtapaturmaa. Etenkin kesäkausi oli Energiantuotannolle 
kuitenkin haastava, sillä Naistenlahdessa oli silloin kolme suurta hanketta käyn-
nissä samaan aikaan: Naistenlahti 2:n höyryturbiinin täysrevisio ja säätöjärjestel-
män modernisointi, höyryturbiinin generaattorin roottorin uudelleenkäämitys se-
kä biopolttoaineen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmän rakentaminen. Nämä 
kaikki valmistuivat ja otettiin tuotantokäyttöön lähes yhtaikaa. Tämä edellytti pro-
jektinhallinnalta suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta, jotta riskit saatiin kartoitettua 
ja eliminoitua.

Loppuvuodesta käynnistettiin Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksilla toi-
misto- ja sosiaalitilojen muutostyöt.

Palatsinraitin silta- ja patohanke käynnistyi
Kolmivuotinen Palatsinraitin silta- ja patohanke käynnistyi marraskuussa Tam-
merkosken keskeltä tulvauomasta. Ensimmäiset koeräjäytykset tehtiin joulun al-
la, ja varsinaiset louhinnat alkoivat tammikuun alussa 2010. Aiheesta kerrotaan 
lisää sivulla 24.

Hanke toimii pilottina, jossa sovelletaan konsernin uutta kokonaisvaltaisen 
riskienhallinnan ohjeistusta riskien tunnistamisessa ja jäännösriskin minimoimi-
sessa.

Leuto alkutalvi vähensi sähkön tarvetta 
Leudon alkuvuoden ja voimakkaasti alentuneiden sähkön hintojen vuoksi säh-
köntuotanto jäi hieman sille asetetusta tavoitteesta. Lämmöntuotannossa sen si-

HALLITUS 

Tampereen Energiantuotanto Oy 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2009 
valittiin Tampereen Energiantuotanto Oy:n 
hallitukseen kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. 

Tampereen Energiantuotanto Oy:n  
hallitus 2009–2010:
Jussi Laitinen, puheenjohtaja 
Mika Pekkinen 
Kirsikka Siik 
Satu Sipilä
Olavi Toiva 
Jussi Wallin 

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa on 
toimitusjohtaja Antti-Jussi Halminen ja sihteerinä 
Lotta Willberg Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 

Tampereen Energiantuotanto Oy:n hallitus 
kokoontui kymmeneen kokoukseen. 

Toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen

Projekti- 
yksikkö 
Projekti- 
päällikkö  

Seppo Tattari

Käyttö- 
yksikkö 

Tuotanto- 
päällikkö  

Jari Pinomäki

Tuotannonkehitys- 
yksikkö 
Kehitys- 
päällikkö  

Jarno Laitila

Kunnossapito- 
yksikkö 

Kunnossapito- 
päällikkö  

Pentti Iso-Pietilä

Tampereen Energiantuotanto Oy:n organisaatio

Tampereen energianTuOTanTO Oy
Toimitusjohtaja
Antti-Jussi Halminen

jaan päästiin budjetoidulle tasolle. Tampereen Energiantuotanto kuitenkin saa-
vutti positiivisen tuloksen, sillä sen käyttämistä polttoaineista maakaasun ja öl-
jyn hinnat laskivat vuoden aikana ja pienensivät tuotantokustannuksia.  

Vesivoimalaitosten sähköntuotanto jäi hieman vuosibudjetin alle. Syinä olivat 
sademäärällisesti kuiva vuosi sekä juoksutusten säännöstely Palatsinraitin silta- 
ja patohankkeen takia.

Panostus tuulivoimalla tuotettuun uusiutuvaan energiaan jatkui edelleen. Tam-
pereen Energiantuotanto on osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, joka päätti 
toukokuussa laajentaa tuulivoiman tuotantoaan Raahessa neljällä uudella tuuli-
voimalalla. 

Huumekoirille lahjoituksena harjoitusputkia
Tampereen Energiantuotanto luovutti huhtikuussa Pirkanmaan poliisilaitoksen 
koiraryhmälle 30 harjoitusputkea, joiden avulla harjoitellaan esimerkiksi huumei-
den ja räjähdysaineiden etsimistä kontrolloidusti. Putket valmistettiin Naistenlah-
den voimalaitoksen kunnossapidon verstaalla. 

Kaukolämmön
tuotanto 2009

28 %

22 %
45 %

5 %

 Lielahti ........................ 797 GWh
  Naistenlahti 1  ............. 714 GWh
 Naistenlahti 2 .............. 485 GWh
 Lämpökeskukset ......... 250 GWh

 Yhteensä .................. 2 246 GWh

Sähköntuotanto 2009  
voimalaitoksittain (netto)

33 %

49 %12 %

6 %

 Lielahti ........................ 688 GWh
  Naistenlahti 1 .............. 655 GWh
 Naistenlahti 2 .............. 219 GWh
 Vesivoimalaitokset ........ 49 GWh

 Yhteensä .................. 1 611 GWh

n Tampereen Energiantuotanto Oy vastaa Tampereen Sähkölaitoksen 
sähkön ja lämmön ajanmukaisesta tuotannosta, ylläpidosta ja kehittä-
misestä. Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 156.

Avauksia 2010
Biopolttoaineen osuus Naisten-•	
lahti 2 -voimalaitosyksikössä 
nostetaan 40 prosenttiin.
Palatsinraitin silta- ja pato- •	
hanke jatkuu. 
Lielahden voimalaitoksen  •	
kaasuturbiini 1 ja generaattori 
täysrevisioidaan kesällä.  
Naistenlahti 1 -voimalaitosyksi-
kössä tehdään muutostöitä mm. 
höyryturbiinin generaattorissa.
Ylöjärvelle rakennetaan kiinteän •	
polttoaineen erillislämpökeskus.

Avauksia 2010
Biopolttoaineen osuus Naisten-•	
lahti 2 -voimalaitosyksikössä 
nostetaan 40 prosenttiin.
Palatsinraitin silta- ja pato- •	
hanke jatkuu. 
Lielahden voimalaitoksen  •	
kaasuturbiini 1 ja generaattori 
täysrevisioidaan kesällä.  
Naistenlahti 1 -voimalaitosyksi-
kössä tehdään muutostöitä mm. 
höyryturbiinin generaattorissa.
Ylöjärvelle rakennetaan kiinteän •	
polttoaineen erillislämpökeskus.

Avauksia 2010
Biopolttoaineen osuus Naisten-•	
lahti 2 -voimalaitosyksikössä 
nostetaan 40 prosenttiin.
Palatsinraitin silta- ja pato- •	
hanke jatkuu. 
Lielahden voimalaitoksen  •	
kaasuturbiini 1 ja generaattori 
täysrevisioidaan kesällä.  
Naistenlahti 1 -voimalaitosyksi-
kössä tehdään muutostöitä mm. 
höyryturbiinin generaattorissa.
Ylöjärvelle rakennetaan kiinteän •	
polttoaineen erillislämpökeskus.
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HALLITUS 

Tampereen Sähköverkko Oy  
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2009 
valittiin Tampereen Sähköverkko Oy:n 
hallitukseen seitsemän jäsentä. 

Tampereen Sähköverkko Oy:n hallitus 
2009–2010:
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 
Jenni Tolvanen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 

Tampereen Sähköverkko Oy:n hallitus 
kokoontui kahdeksaan kokoukseen. 

Tampereen SähköverkkO Oy  
Toimitusjohtaja  
Tapio Salonen

n Tampereen Sähköverkko Oy ylläpitää ja kehittää jakeluverkkoaan 
varmistaakseen asiakkailleen laadukkaat sähkönsiirtopalvelut. Yrityk-
sessä oli vuoden lopussa 53 vakituista työntekijää.

Tampereen 
Sähköverkko 
siirtyi mittareiden 
kaukoluentaan 
Tampereen Sähköverkko Oy sai miltei päätökseen mittavan Kauko 10 -hankkeen, 
jossa lähes 100 000 vanhaa sähkömittaria vaihdettiin kaukoluettaviksi. Vain muu-
tama tuhat mittaria jäi vaihdettavaksi vuoden 2010 puolella. Verkkoliiketoimin-
nan historian suurin investointi maksaa yli 22 miljoonaa euroa, kun mukaan las-
ketaan pitkäaikainen luentapalvelusopimus TeliaSoneran kanssa. 

Projekti sujui suunnitellusti. Muutostöistä kerrottiin kattavasti Naps.-asiakas-
lehdessä ja Sähkölaitoksen internetsivujen interaktiivisessa Kysy Kaukolta -pal-
velussa. 

Tampere siirtyi sähkömittareiden kaukoluentaan ensimmäisenä maamme suu-
rista kaupungeista. Valtioneuvoston 1. maaliskuuta 2009 antaman asetuksen mu-
kaan Suomessa kaikkien verkonhaltijoiden on otettava käyttöön kaukoluettavat, 
tuntikulutuksen mittaavat sähkömittarit ja tarjottava asiakkailleen tuntimittaus-
pohjaiset lukematiedot vuoteen 2014 mennessä. 

Uusia palveluita käyttöön vähitellen
Kaukoluettavat mittarit avaavat uusia mahdollisuuksia palveluiden kehittämisel-
le. Ensimmäisenä uudistuu laskutus, joka jatkossa perustuu aina mittarilukemaan 
ja siten lähes reaaliaikaiseen kulutustietoon. Kehitteillä on myös verkkopalvelu, 
johon asiakkaat pääsevät kirjautumaan omilla tunnuksillaan ja jossa he voivat 
seurata omaa sähkönkäyttöään. 

Verkkopalvelua tai tekstiviestejä on tarkoitus käyttää myös tiedonkulun pa-
rantamiseen Sähköverkon ja asiakkaan välillä. Asiakkaita voidaan informoida 
sähkökatkoista, verkkovioista ja suunnitelluista jakelukeskeytyksistä.

Jakelukeskeytyksistä löytyy jo tietoa netistä
Sähkölaitoksen internetsivuilla otettiin kesäkuussa käyttöön keskeytysinfojärjes-
telmä. Se kertoo reaaliaikaisesti, missä verkon alueella on sähkökatkoja, kuinka 
monta asiakasta ne koskevat ja mitä sähkökatkoksia, raivauksia tai kunnossa-
pitotarkastuksia on suunnitteilla. 

Taantuma vähensi sähkönkulutusta  
Sähkön siirtohintoja korotettiin 1. maaliskuuta lähtien. Korotuksen vaikutus asi-
akkaille oli 7–12 prosenttia. Sen syinä olivat yleinen kustannustason nousu eri-
tyisesti palkka- ja verkonrakennuskustannuksissa sekä varautuminen tuleviin 
verkkoinvestointeihin. Siirtohinnat olivat hinnankorotuksen jälkeenkin selkeästi 
alle maan keskitason ja Energiamarkkinaviraston määrittelemän siirtohinnoitte-
lun kohtuullisuustason.

Sähkönkäytön määrä laski 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Talouden taantu-
ma vähensi etenkin yritysasiakkaiden sähkönkulutusta. Sähköliittymien määrä 
kasvoi 272:lla. 

Vuorekseen rakenteilla sähkölinja 
Etelä-Tampereen sähkönsiirtoa ollaan järjestelemässä uudelleen. Kantaverkko-
yhtiö Fingrid Oyj aloitti kesällä uuden 110 kilovoltin sähköaseman rakennustyöt 
Multisillassa. Tampereen Sähköverkko on hankkeessa mukana osaomistajana ja 
rakentaa samalla viereiselle tontille oman 20 kilovoltin sähköaseman, joka syöt-
tää sähköä tulevalle Vuoreksen asuinalueelle. Uusi sähköasema valmistuu ke-
sällä 2010. 

Työnjakoa konsernin sisällä
Vuoden aikana emoyhtiö siirsi taseselvityksen Tampereen Sähköverkko Oy:lle. 
Muutoksen taustalla on pyrkimys keskittää kaikki jakeluverkonhaltijan vastuulle 
keskeisesti liittyvät selvitys- ja hallinnointityöt verkkoyhtiölle ja siten edistää säh-
kömarkkinoiden toimivuutta.

Taide valtasi sähkönjakokaapit
Osa Tampereen ydinkeskustan sähkönjakokaapeista sai uuden, taiteellisen il-
meen syyskuun puolivälissä. Yhteensä 15 jakokaapissa Hämeenpuiston ja rau-
tatieaseman välillä on voinut ihailla pirkanmaalaisten taiteilijoiden pleksille tulos-
tettuja teoksia. Teokset on valinnut Tampereen nykytaiteen museo. 

Tampereen Sähköverkko Oy kustansi teosten painamisen ja kiinnityksen. Ne 
elävöittävät katukuvaa kesään 2010 asti, jonka jälkeen ne vaihdetaan. 

HALLITUS 
Puheenjohtaja  

Seppo Mäkinen 

Toimitusjohtaja 
Tapio Salonen

Projektit 
Projektipäällikkö  

Hannu Hoivassilta

Verkkotoiminto 
Verkkopäällikkö  

Petri Sihvo

Palvelutoiminto 
Tapio Salonen  

(oto)

Käyttötoiminto 
Käyttöpäällikkö  

Pentti Kalliomäki

Tampereen Sähköverkko Oy:n organisaatio

2009 2008 2007

Liikevaihto (milj. euroa) 36,5 32,4 32,5

Sähkön siirto (GWh) 1 795 1 837 1 951

Siirtoasiakkaiden määrä (kpl) 131 560 131 410 123445

Suurin keskituntiteho (MW) 346 320 350,6

Sähkönjakeluverkon pituus (km)* 3 598 3 578 3 523

Jakelunkeskeytyksiä (h/asiakas) 0,22 0,28 0,17

Sähkönjakelun häiriökeskeytysten  
määrä (kpl) 52 68 47

Avauksia 2010
Asiakkaille tarjotaan uusia  •	
internetpohjaisia palveluita,  
joita kehitetään yhteistyössä 
muun muassa omakotiyhdistys-
ten jäsenistä koostuvan asiakas-
paneelin kanssa.   
Valmistaudutaan lisääntyvään •	
tarjontaan sähkömarkkinoilla ja 
siihen, että asiakkaat vaihtavat 
sähköntoimittajaa entistä use-
ammin. 
Multisillan sähköasema valmis-•	
tuu kesällä 2010 ja syöttää säh-
köä Vuoreksen kaupunginosaan. 
Sähköverkkourakoita kilpailute-•	
taan useilla eri toimijoilla.  

Tampereen Sähköverkko Oy:n tunnuslukuja

* Ei sisällä  110 kV alueverkkoa.



10 11

hu
ol

et
to

m
uu

s Tampereen kaukOlämpö Oy
Toimitusjohtaja
Olavi Toiva

n Tampereen Kaukolämpö Oy toimittaa kaukolämpöä ja maakaasua 
asiakkailleen Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Vuoden lopussa 
vakituista henkilöstöä oli 36.

Tampereen 
Kaukolämpö on 
alansa kärkeä 
kaukoluennassa 
Tampereen Kaukolämpö Oy:n ensimmäistä toimintavuotta leimasi mittava kau-
koluentaprojekti. Noin 5 000:een olemassa olevaan kaukolämpömittariin asen-
nettiin kaukoluentalaite, joka kerää tunneittain lukemia muun muassa lämpöener-
giasta, kiertovesimäärästä ja lämpötiloista. Asiakkaiden ei enää tarvitse itse lu-
kea mittariaan ja lähettää lukematietojaan kuukausittain, vaan tiedot siirtyvät au-
tomaattisesti kaukolämmön toimittajalle. 

Asennustyöt sujuivat suunnitelmien mukaan. Ne eivät edellyttäneet asiakkail-
ta toimenpiteitä eikä niistä aiheutunut lämmöntoimituksen keskeytyksiä. Samas-
sa yhteydessä osa vanhoista mittareista korvattiin uusilla. Projekti vietiin koko-
naisuudessaan loppuun helmikuun 2010 alussa. 

Tampereen Kaukolämpö edustaa nyt mittarilukemien automaattisessa keruus-
sa ja käsittelyssä alansa ehdotonta kärkeä Suomessa. Mittaustietojen kaukolu-
enta tunnin tarkkuudella tehostaa vuonna 2009 täysimittaisesti käyttöön otetun 
asiakastietojärjestelmän käyttöä entisestään.  

Uusien liittymien kysyntä väheni 
Kaukolämmön myynti kasvoi runsaat seitsemän prosenttia vuodesta 2008. Edel-
listä, sääoloiltaan poikkeuksellisen lämmintä talvea seurasi kylmempi talvi, mikä 
lisäsi kiinteistöjen lämmitystarvetta. Kaukolämmön energiamaksut pysyivät va-
kaina; muutoksia ei tehty ylös- eikä alaspäin.

Yleinen talouden taantuma ja siitä seurannut rakennustoiminnan hiipuminen 
näkyivät toimialueella kaukolämpöliittymien kysynnän selvänä supistumisena. 
Kaukolämmön piiriin liitettiin uusia asiakkaita noin kolmannes vähemmän kuin 
hyvän talouskasvun aikana vuonna 2008. 

Viime vuonna Tampereen Kaukolämmön merkittävin työkohde oli kaukoläm-
pöverkon laajentaminen Pirkkalaan Satakunnan Lennoston alueelle. Uutta kau-
kolämpöputkea rakennettiin yhteensä 15,8 kilometriä. Kaukolämpöverkkoa pe-
rusparannettiin muun muassa Hervannan valtaväylällä ja Paasikiventiellä.

Maakaasuverkko laajeni jälleen
Tampereen Kaukolämpö laajensi jälleen maakaasuverkkoaan, kun Turtolasta Uu-
teenkylään johtavalta linjalta rakennettiin haaraputki Kalevanharjun suuntaan. Uu-
si, neljän kilometrin pituinen johtoreitti kulkee Kalevanharjua pitkin Vaasan & Vaa-
san leipomolle. Maakaasuverkkoon liittyi myös reitin varrella olevia kiinteistöjä. 

Vuonna 2010 maakaasuverkkoa jatketaan Uudestakylästä Tampereen yliopis-
tollisen sairaalan alueelle höyryntuotantotarpeisiin. 

HALLITUS 

Tampereen Kaukolämpö Oy 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2009 
valittiin Tampereen Kaukolämpö Oy:n 
hallitukseen kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. 

Tampereen Kaukolämpö Oy:n  
hallitus 2009–2010:
Jussi Laitinen, puheenjohtaja 
Markku Jaakkola 
Timo Lahtinen 
Tapio Salonen  
Kirsikka Siik 
Pertti Suuripää 
  
Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja Olavi Toiva ja sihteerinä 
Lotta Willberg Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 
 
Tampereen Kaukolämpö Oy:n hallitus 
kokoontui kymmeneen kokoukseen. 

Toimitusvarmuus parani selvästi 
Panostus kaukolämmön toimitusvarmuuden kasvattamiseen näkyi selvästi, sillä 
jakelukeskeytykset vähenivät edellisvuoden 5,8 tunnista 1,9 tuntiin asiakaskiin-
teistöä kohti. Entistä häiriöttömämpään kaukolämmön toimitukseen on päästy li-
säämällä verkon kunnon arviointia ja ennakkohuoltoa. Tampereen Hervannassa 
kuvattiin keväällä kaukolämpöjohtoja lämpökameralla helikopterista käsin. 

Suunnittelu- ja rakennuttamistoiminnot eriytettiin
Organisaation sisällä järjesteltiin toimintoja, kun Tampereen Kaukolämmön ver-
konrakennusyksikön suunnittelu- ja rakennuttamistoiminnot eriytettiin toisistaan. 
Tavoitteena on varautua toimintaympäristön tuleviin muutoksiin sekä parantaa 
kaukolämpötoiminnan kustannustehokkuutta ja aikataulujen pitävyyttä.

Pyöräilykypärät alakoululaisille kiitokseksi 
Syksyllä Tampereen Kaukolämpö lahjoitti Pirkkalassa sijaitsevan Hyrsingin ala-
koulun jokaiselle oppilaalle oman pyöräilykypärän. Lahjoituksella kiitettiin kou-
lun suhtautumista lasten koulutietä viitisen viikkoa haitanneeseen kaukolämpö-
työmaahan. Koulu järjesti omaehtoisesti koulukuljetukset niille oppilaille, joiden 
matkan varrella Lentoasemantien työmaa sijaitsi.

Toimitusjohtaja 
Olavi Toiva

Yleissuunnittelu   
Kehitysinsinööri  
Pasi Muurinen

Kehitys  
Kehityspäällikkö  
Timo Pesonen

Suunnittelu  
Suunnittelupäällikkö  

Hannu Vuorinen

Verkonhallinta  
Verkkopäällikkö  
Heimo Iivonen

Myynti  
Myyntipäällikkö  

Marko Lundström

Tampereen Kaukolämpö Oy:n organisaatio

2009 2008 2007

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (milj. euroa) 102,9 83,7 74,5

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (GWh) 2 134 1935 1987

Kaukolämpöasiakkaiden määrä 4 871 4769 4603

Lämmitystarveluku (astevuorokautta) 4 371 3889 4062

Vuoden huipputunnin tehontarve (MW) 673 533 783

Kaukolämmön tuotanto (GWh) 2 246 2100 2137

Jakelukeskeytykset (h/asiakaskiinteistö) 1,9 5,8 3,4

Maakaasun myynti (GWh) 259 248 253

Maakaasuasiakkaiden määrä 72 69 61

Avauksia 2010
Maakaasuverkko laajenee,  •	
kun putkilinjaa jatketaan  
Uudestakylästä Tampereen  
yliopistolliselle sairaalalle.
Hervannasta rakennetaan  •	
kaukolämpöhaara uuden  
Vuoreksen kaupunginosan  
suuntaan, ensimmäiseksi  
Mäyränmäen alueelle.
Kaukoluennan tarjoamia  •	
mahdollisuuksia kehitetään  
ja hyödynnetään. 

Kaukolämpö- ja kaasutoiminta
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  BIOENERGIAA
Naistenlahteen rakennet-
tiin uusi biopolttoaineen 
vastaanottoasema, 
seulomo, 3 000 kuutio-
metrin varastosiilo ja 
kuljettimia. Kuvassa on 
uusi puupolttoaineen 
purkupaikka.

  PATOTYÖMAA
Tammerkosken patotyö-
maa kiinnosti kansalaisia 
ja mediaa. Tori-lehden 
toimittajan Armi Niemelän 
haastateltavina olivat pro-
jektipäällikkö Seppo Tatta-
ri (vas.) ja työmaapäällikkö 
Reino Humalajoki.

  STRATEGIA
Merunlahden strategia- 
seminaarissa elokuussa 
ei väliajallakaan maltettu 
rentoutua.

  ARKISTO
Tampereen Sähkölaitos  
-yhtiöiden vanhoja asia- 
kirjoja luovutettiin 
Tampereen kaupungin-
arkistoon yhteensä 108,5 
arkistohyllymetriä eli yli 
100 muuttolaatikollista. 
Kuvassa ahkeroivat Pirjo 
Koivisto, Matti Asunen ja 
Jyrki Asunen.

  PUHALLUS
Hätäensiapukoulutukses-
sa painettiin 30 kertaa, 
puhallettiin kaksi kertaa. 
Mallia näyttää SPR:n 
kouluttaja Veijo Vasama.

  HARJOITUS
Tampereen Energian-
tuotannon ja Tampereen 
aluepelastuslaitoksen 
yhteinen onnettomuus-
harjoitus Naistenlahden 
öljyvarastolla osoitti 
tarkkojen karttojen tar-
peellisuuden.

  PALKITUT
Työsuojeluryhmä valitsi huhtikuussa Tampereen 
Sähkölaitos -yhtiöiden vuoden 2009 turvallisiksi 
toimijoiksi Risto Myllysen, Tuomo Joensuun, Markku 
Ahosen, Tuija Pihkalan, Reijo Korvenojan ja Pentti 
Sahinojan. He ovat omalla asenteellaan ja esimer-
killään olleet edesauttamassa turvallisuuskulttuurin 
kehittymistä yhtiöissä. Palkinnot jakoivat varatoi-
mitusjohtaja Leena Parvio (kuvassa vasemmalla) ja 
toimitusjohtaja Veli-Pekka Nurmi (kuvassa oikealla).

  TORNI
Kun neuvottelutiloista oli 
avokonttorimallisessa 
Ratinan toimipisteessä 
pulaa, entisen muun-
tamorakennuksen 
alakertaan rakennettiin 
neuvotteluhuone Torni.

  LINTUVIERAS
Lokakuussa Ravintola 
Sähkörannan ikkunan 
takana vieraili helmipöl-
lö, jota lintubongaajatkin 
kävivät joukolla ihaile-
massa.

  HELLETTÄ
Kesä 2009 oli lämmin, loppuvuosi kylmä. Koko vuo-
den lämmitystarveluvuksi Ilmatieteen laitos mittasi 
Pirkkalassa 4371 astevuorokautta.

  LÄMPÖÄ
Kaukolämpöverkkoa pe-
rusparannettiin Hervan-
nan valtaväylällä 9-tieltä 
Sotilaankadulle.
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Tapahtumia,  
ihmisiä ja ilmiöitä

Sähkölaitos

Tampereen stadion

Ratinan suvanto

Viinikanlahti

Ratina

Tampereen valtatie

Jokikatu

Ratinan rantatie

N
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eenpuisto

Vuolteenkatu

Voim
akatu

H
atanpään valtatie

  UUSI OSOITE
Ratinan aluetta 
rakennetaan voimak-
kaasti. Entinen kulkutie 
Jokikadulta suljettiin 
loppuvuodesta, jolloin 
Tampereen Sähkölaitok-
sen uudeksi osoitteeksi 
tuli Voimakatu 11. 
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HALLITUS 

Tampereen Vera Oy 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.6.2009 
valittiin Tampereen Vera Oy:n hallitukseen 
seitsemän jäsentä. Jäsenistä kolme on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. 

Tampereen Vera Oy:n hallitus 2009–2010:
Jussi Laitinen, puheenjohtaja
Antti-Jussi Halminen 
Timo Laitinen 
Leena Parvio 
Helena Perälä 
Ilpo Sirniö 
Pertti Suuripää 
 
Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja Jussi Wallin ja sihteerinä 
Jenni Tolvanen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 

Tampereen Vera Oy:n hallitus kokoontui 
kahdeksaan kokoukseen. 

tu
rv

al
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uu
s Tampereen vera Oy

Toimitusjohtaja
Jussi Wallin

Tampereen  
Vera tunsi  
taantuman 
toiminnassaan 
Vuosi 2009 oli vaikea Tampereen Vera Oy:lle, eikä suunniteltua kannattavan kas-
vun tavoitetta saavutettu. Talouden taantuma vähensi jonkin verran sähkö- ja  
ulkovalaistusverkkojen rakennus- ja kunnossapitotöitä. Erityisesti lama kiristi kil-
pailua alan toimijoiden kesken. Loppuvuodesta käytiin neuvotteluja toiminnan 
sopeuttamisesta, jota ei vuonna 2009 kuitenkaan toteutettu.

Veran suurin asiakas oli Tampereen Sähköverkko Oy, jolta saatu tilauskanta 
pystyy työllistämään suuren osan henkilökunnasta. Tämä antaa hyvän perustan 
toiminnan kehittämiselle.

Monipuolisia töitä – myös taiteen parissa
Tampereen Veralla oli vuoden aikana monipuolisia rakennus- ja kunnossapito-
töitä lähialueilla. 

Tampereen ydinkeskustassa saneerattiin Sokos-tavaratalon muuntamot erit-
täin vaativissa olosuhteissa. Tammerkosken rannalla sijaitsevan Kirjastonpuis-
ton aluevalaistusta uudistettiin. Kangasalantiellä ja sen viereisellä kevyen liiken-
teen väylällä modernisointiin valaistusta. 

Yksi syksyn mielenkiintoisimmista kohteista oli Kanta-Tampellan Pellavan- 
torille pystytetyn, Hans-Christian Bergin suunnitteleman Valon kehrä -taideteok-
sen sähköistys.

Tampereen Vera on kesästä 2009 lähtien toiminut aliurakoitsijana kantaverk-
koyhtiö Fingrid Oyj:n ja Tampereen Sähköverkko Oy:n yhteisen 110/20 kilovol-
tin sähköaseman rakennustöissä Multisillassa. Työ jatkuu kesään 2010 asti. 

Panostus isojen maakaapeliurakoiden erikoisosaamiseen tuotti tulosta, kun 
Tampereen Vera voitti Jyväskylän sähkönsiirtotoiminnasta vastaavan JE-Siirto 
Oy:n tarjouskilpailun. Se alkaa keväällä 2010 rakentaa pääurakoitsijana 110 ki-
lovoltin maakaapeliyhteyttä Keljonlahden voimalaitokselta Keljonkankaan säh-
köasemalle.

Tavoitteena asiakaslähtöisyyden lisääminen
Muutaman vuoden käytössä ollutta prosessimaista toimintatapaa kehitetään 
asiakaslähtöisemmäksi. Kuuden kuukauden välein toteutettu asiakastutkimus 
osoitti, että 89 prosenttia asiakkaista on tähänkin asti ollut tyytyväisiä Tampe-
reen Veran toimintaan. 

Maaliskuussa 2009 käynnistettiin uusi, avainasiakkaille suunnattu asiakasky-
sely, joka toteutetaan kuukausittain internetin kautta. Mukana on seitsemän kes-
keistä palvelumittaria, joiden perusteella lasketaan keskiarvo Tampereen Veran 
onnistumisesta. Kyselyssä voi myös antaa vapaamuotoista palautetta tyyliin ”kuu-

Toimitusjohtaja 
Jussi Wallin

Kehitys
Kehityspäällikkö
Veera Höglund

Tampereen Vera Oy:n organisaatio

n Tampereen Vera Oy:n tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää sähkö-,  
ulkovalaistus- ja teollisuussähköverkkoja sekä tarjota niiden  
kokonaisvaltaisia rakennuttamis-, asiantuntija- ja mittauspalveluita 
asiakkailleen. Verassa työskenteli vuoden lopussa 122 henkilöä.

kauden parhaat ja heikoimmat hetket.” Entistä tiiviimmän seurannan avulla mah-
dollisiin epäkohtiin voidaan reagoida nopeammin ja korjata ne välittömästi ilman 
kuukausien viivettä.  

Asiantuntijapalvelut kehitystyön alla
Tampereen Vera hakee rakennus- ja kunnossapitotöiden lisäksi uutta liiketoimin-
taa asiantuntijapalveluista. Sähkön laatumittauksiin ja magneettikenttien mitta-
uksiin erikoistunutta PrimaVera-palvelua kehitettiin vuoden aikana edelleen. Led-
teknologian tuomia mahdollisuuksia ulkovalaistukseen seurataan edelleen aktii-
visesti.

Kunnossapito- 
palvelut

Kunnossapito- 
päällikkö

Janne Ketola

Suunnittelu- 
palvelut

Markus Joonas 
(oto)

Energiamittaus- 
palvelut

Mittauspalvelu- 
päällikkö

Veikko Pippuri

Myynti ja  
markkinointi

Myynti- 
päällikkö

Markus Joonas

Logistiikka- 
palvelut

Logistiikka- 
päällikkö

Hannu Volanen

Rakentamis- 
palvelut

Verkonrakennus- 
päällikkö

Samuli Enqvist

Avauksia 2010
Kapasiteetti sovitetaan  •	
vastaamaan kysyntää.
Prosessimaista toimintatapaa •	
muutetaan entistä asiakas- 
lähtöisemmäksi ja etsitään  
uusia asiakaskohderyhmiä.
Tilankäyttöä tehostetaan  •	
mm. Hervannan logistiikka- 
keskuksessa. Joistakin toimi- 
tiloista luovutaan.
110 kilovoltin yhteyden rakenta-•	
minen Jyväskylään.
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Tampereen SähkölaiTOS Oy
Varatoimitusjohtaja
Leena Parvio

HALLITUS 

Tampereen Sähkölaitos Oy 
Varsinainen yhtiökokous päätti 22.4.2009 
nimetä Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallituk-
seen seitsemän jäsentä. 

Tampereen Sähkölaitos Oy:n  
hallitus 2009–2010:
Peter Löfberg, puheenjohtaja
Antti Juva 
Timo Lahtinen  
Helena Perälä 
Kirsikka Siik 
Ilpo Sirniö
Satu Sipilä  

Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa 
on toimitusjohtaja Jussi Laitinen ja sihteerinä 
Leena Parvio Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 

Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus kokoon-
tui 17 kokoukseen. 

HALLITUS 
Puheenjohtaja  
Peter Löfberg 

Toimitusjohtaja 
Jussi Laitinen

Kehityspalvelut 
Kehitysjohtaja  
Mika Pekkinen

Teknologian  
kehityspalvelut

Talouspalvelut 
Talousjohtaja  

Timo Laaksonen

Talousohjaus 
Ulkoinen laskenta 

Riskienhallinta 
Tietojärjestelmät

Energiapalvelut 
Energiajohtaja  

Markku Jaakkola

Salkunhoito 
Energiatalous

Tukipalvelut 
Varatoimitusjohtaja  

Leena Parvio

Viestintä 
Tilapalvelut 

Toimistopalvelut 
Henkilöstöpalvelut

Tampereen Sähkölaitos Oy:n organisaatio

Tampereen 
Sähkölaitos koordinoi 
yhteisiä palveluita
Vuoden 2009 alussa toteutetun Sähkölaitoksen toimintojen toinen yhtiöittämi-
nen teetti paljon töitä henkilöstön asemaa koskevissa asioissa. Tampereen Säh-
kölaitos Oy:ssä, Tampereen Energiantuotanto Oy:ssä, Tampereen Kaukolämpö 
Oy:ssä ja Tampereen Sähkönmyynti Oy:ssä käytiin neuvottelut siirtymisestä kun-
nallisista virka- ja työehtosopimuksista Energiateollisuuden työehtosopimusten 
piiriin. TES 2010 -projektissa laadittiin noin 250 henkilön tehtävänkuvaukset, ar-
vioitiin työtehtävien vaativuus ja neuvoteltiin paikallissopimukset kaikkien henki-
löstöryhmien kanssa. Lisäksi käytiin neuvottelut konsernin uudesta tulospalkkio-
järjestelmästä. 

Henkilöstötutkimus paljasti eroja yhtiöiden välillä
Helmikuussa tehtiin työviihtyvyyttä kartoittanut henkilöstötutkimus, jonka tulok-
set paljastivat suuria eroja yhtiöiden välillä. Esimerkiksi asiakastietojärjestelmän 
käyttöönoton ongelmat aiheuttivat selvää ylikuormittumista Tampereen Sähkön-
myynnin henkilöstössä, mutta myös Tampereen Veran vastaajat olivat kriittisiä. 
Henkilöstö oli tyytyväisintä Tampereen Sähköverkossa ja Tampereen Sähkölai-
toksella. Tutkimustulokset johtivat moniin kehittämistoimiin yhtiöissä. 

Työhyvinvointi otettiin vakavasti 
Toimet muun muassa tapaturmien vähentämiseksi, henkilöstön työkyvyn paran-
tamiseksi ja keskimääräisen eläköitymisiän nostamiseksi jatkuivat. Henkilöstölle 
järjestettiin fyysisen kunnon testejä ja ryhmäkuntoutuksia. Työhyvinvointipäivä jär-
jestettiin turvallisuushenkisenä Tampere Areenassa ja perinteistä henkilöstöjuh-
laa vietettiin syksyllä Sorin Sirkuksessa. Tilaisuudessa jaettiin ansiomitaleja ja kun-
niamerkkejä pitkään palvelleille henkilölle. Vuoden 2009 Sähkisläiseksi valittiin 
Tuomo Virtanen Tampereen Verasta.

Monipuolista koulutusta koko henkilöstölle 
Sähkölaitos-yhtiöillä oli vuonna 2009 yhteensä 1 797 koulutuspäivää. Ne sisäl-
sivät muun muassa WoimaVoorumi-koulutukset, perehdytystä matkustuksenhal-
lintaohjelmaan, esimiesten työturvallisuusvalmennusta ja asiakaspalvelun turval-
lisuuskoulutusta. 

Työturvallisuuskorttikoulutuksiin osallistui 169 henkilöä. Hätäensiapukoulu-
tusta järjestettiin kaikissa muissa yhtiöissä paitsi Tampereen Verassa. 

Viisi henkilöä suoritti sähkölaitosasentajan tutkinnon ja yksi ylemmän ammat-
titutkinnon. Yksi henkilö suoritti kunnossapidon ammattitutkinnon ja yksi kauko-
lämpöasentajan ammattitutkinnon. 

Tampereen Energiantuotannossa jatkui voimalaitoksen käyttäjän ammattitut-
kintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus. Koulutukseen osallistuu 10 henkilöä ja 
se päättyy vuoden 2011 tammikuussa. 

Vuoden aikana tehtiin 22 jatkuvan parantamisen (JP) ehdotusta, joista kah-
deksan toteutettiin. Aloitteita tehtiin kolme, joista kaksi palkittiin. Sähköiseen aloi-
tejärjestelmään siirtymisen valmistelulla oli ilmeinen vaikutus tehtyjen aloitteiden 
vähäisyyteen.

n Tampereen Sähkölaitos Oy tuottaa yhteisiä palveluita koko konser-
nille sekä vastaa sen henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta tiiviis-
sä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vuoden lopussa vakituista henki-
lökuntaa yhtiössä oli 53. 

Viestintää laajemmalla skaalalla 
Yhtiöittäminen laajensi viestintätarpeita merkittävästi. Sisäisessä tiedottamises-
sa panostettiin tiedonkulun nopeuteen ja tapahtumien valokuvaukseen. 

Sähkölaitos-yhtiöiden asiakastiedottamisen pääkanavat olivat internet ja nel-
jä kertaa vuodessa ilmestynyt Naps.-asiakaslehti. 

Tiedotustilaisuuksia järjestettiin asiakastietojärjestelmän laskutusongelmista, 
Naistenlahden biopolttoaineen vastaanottoaseman rakentamisesta ja Sähkölai-
toksen siirtymisestä kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön myy-
jäksi. Oman viestintäkokonaisuutensa muodostivat Palatsinraitin silta- ja pato-
projekti sekä Kaukoluentaprojekti. 

eHR esimiestyön avuksi 
Tampereen Sähkölaitos -yhtiöissä on otettu käyttöön sähköinen eHR-kehitys-
keskustelujärjestelmä. Se sisältää perinteisen kehityskeskustelun lisäksi tehtä-
vänkuvaukset, tehtävien vaativuuden arvioinnit, henkilökohtaisen palkanosan ar-
vioinnin sekä työkykyisyyskeskustelumahdollisuuden. Vuonna 2009 järjestelmän 
käyttöä laajennettiin koulutusrekisteriin ja Tampereen Vera Oy otti käyttöön myös 
eHR:n osaamishallintaosion. 

Toimitusjohtaja vaihtui 
Toimitusjohtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi irtisanoutui tehtävästään 1.6.2009 lu-
kien. Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus valitsi 27.5.2009 Tampereen Sähkö-
laitos Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi DI, MBA Jussi Laitisen, joka aloitti tehtä-
vässään 1.6.2009.  

Uusia tekijöitä taloon 
Sähkölaitos rekrytoi aktiivisesti uutta henkilökuntaa. Vuoden aikana haettavana 
oli 16 erilaista tehtävää, joista kokonaan uusia olivat muun muassa kehityspääl-
likön, kehitysinsinöörin, viestintäpäällikön, salkunhoitajan ja hankintapäällikön 
tehtävät. Asiakastietojärjestelmän laskutusongelmien selvittely- ja asiakaspalve-
lutyöhön palkattiin 15 työntekijää, joista osa oli vuokratyövoimaa. 

Avauksia 2010
Koko konsernissa siirrytään •	
Energiateollisuuden työehto- 
sopimusten piiriin 1.2.2010. 
Aloitetaan hyötyvoimalaitoksen •	
suunnitteluhanke yhteis- 
työssä Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy:n kanssa. 
Otetaan käyttöön Ikämestari- •	
ohjelma tukemaan ikääntyneen 
henkilöstön työhyvinvointia.  
Laaditaan yhtiöille asiakirja- •	
hallinnan suunnitelmat.
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Poikkeuksellinen talousvuosi aiheutti epävarmuutta myös pohjois-
maisilla energiamarkkinoilla.

Taantuma laski kulutuskysyntää voimakkaasti vuoden alkupuo-
liskolla, ja sähkön tukkuhinta kävi pohjalukemissaan maaliskuussa. 
Taantuman pohja saavutettiin alkusyksystä. Loppuvuodesta sähkön 
kysyntä alkoi kasvaa, mikä aiheutti hintaan korotuspaineita.

Tampereen Sähkölaitos -konserni liittyi täysjäseneksi johdannais-
kaupan Nord Pool ASA -pörssiin, jossa käydään finanssikauppaa 
sähköllä ja päästöoikeuksilla. Finanssikauppa on suurten energia-
määrien tukkukauppaa, mutta ennen kaikkea finanssikaupan avul-
la hallitaan liiketoimintaan liittyviä markkinariskejä. Aiemmin konser-
ni on ollut suorana jäsenenä vain fyysisessä sähköpörssissä.

Markkinariskeiltä suojautumisessa korostuu yhtiökohtaisen kat-
teen suojaus. Konsernin johdannaiskaupankäynti on perustunut 
vuoden 2009 alusta alkaen kahden salkun malliin, jossa tuotanto- 
ja myyntiyhtiö on eriytetty toiminnallisesti itsenäisiksi yksiköiksi. 
Kaupanhallintaan muodostettiin erilliset salkkuportfoliot, joissa mo-
lemmat yritykset voivat vapaasti valita kaupankäynnin vastapuo-
lensa joko suoraan pörssin kautta tai kahdenvälisin sopimuksin. 
Tuotannon portfoliossa käydään kauppaa myös polttoaine- ja pääs-
töjohdannaisilla.

Huoli globaalista ilmastokriisistä heijastui myös Tampereen Säh-
könmyynti Oy:n asiakkaiden palautteissa. Sähkönmyynnin toimek-
siannosta Energiapalveluiden salkunhoitoyksikkö hankki alkupe-
rätakuut, joilla varmistetaan, että pienasiakkaiden käyttämä säh-
kö on tuotettu NordPool-verkkoon ilman CO2-päästöjä. Yksikkö 
myös eriytti Tampereen Energiantuotanto Oy:n hiilidioksidittomat 
tuotantojakeet tavallista sähköä arvokkaammaksi, alkuperältään 
varmennetuksi CO2-vapaaksi sähköksi.

Tampereen Energiantuotanto Oy:n ja Tampereen Sähkönmyynti 
Oy:n sähköntoimitusten tasekäsittelyssä otettiin vuoden alussa käyt-
töön valtakunnallinen kahden taseen malli. Uudessa mallissa tark-
kojen ennusteiden merkitys hetkellistaseen hallinnassa on suuri.  

Hintojen ennustettavuus on monimutkaistunut
Paikallisena sähkölaitosyhtiönä Tampereen Sähkölaitos on osa 
EU:n energiamarkkinaa, koska sähkö- ja päästömarkkina-alueet 
ulottuvat Pohjoismaiden ulkopuolelle. Pohjoismaisen vesivoiman 
merkitys sähkön tukkumarkkinahinnan muodostajana on edelleen 
olemassa, mutta maailmanmarkkinoiden polttoaineet johdannais-
vaikutuksineen ohjaavat myös paikallista tukkuhintaa. 

na vastaamaan todellisia jäljellä olevia pitoaikoja, mikä osaltaan 
vaikutti tuloksiin parantavasti.

Tampereen Vera Oy:ssä verkonrakennusurakat vähentyivät ja 
kannattavuus laski, minkä johdosta yhtiössä jouduttiin sopeutta-
maan toimintaa vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tampereen Ve-
ran liiketulos jäi 1,1 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Jatkoa ajatel-
len yhtiön avoin tilauskanta on kuitenkin hyvä.

Tampereen Sähköverkko Oy:n kannattavuus pysyi edellisvuo-
den tasolla. Liiketulos asettui 6,5 miljoonaan euroon. Pääasiallise-
na syynä tulokseen oli sähkön siirtomäärien pienentyminen yrityk-
sille myytävän keskijännitesähkön osalta.

Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma on 511,6 miljoonaa 
euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 411,2 miljoonaa euroa ja 
vaihtuvia vastaavia 100,5 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa kon-
sernissa on 66,6 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 445,0 mil-
joonaa euroa, josta 378,0 miljoonaa euroa Tampereen kaupungin 
myöntämää pitkäaikaista lainaa.

Merkittävin polttoaineiden sekä sähkön tukkuhintaan vaikutta-
va tekijä on edelleen öljy. Tukkusähkön rajahinnan muodostajana 
olevan kivihiilen hinta seuraa öljyn hintaa.  Kaasun ostohinnan pit-
kälti määrittävä öljyn hinta ja sen muutokset ovat lisänneet kus-
tannus- ja kateriskiä Sähkölaitoksella. Kaasun osuus on lähes 78 
prosenttia konsernin polttoainekäytöstä.

Päästökaupassa edetään toista EU-kauppajaksoa (2008–2012). 
Hiilidioksidin kokonaispäästöt Tampereen Energiantuotannossa 
vuonna 2009 olivat 943,5 tonnia, mikä on 2,6 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2008 (919,6 tonnia). Päästöoikeuden vuoden päätös-
hinnaksi toteutui päästömarkkinalla 13,2 €/tCO2 (14,5 €/tCO2).

Päästöjen lisääntyminen johtui pitkälti edellisvuotta kylmem-
mästä säästä johtuneesta tuotannon kasvusta ja vesivoiman alle 
normaalivuoden toteutuneesta tuotannosta. Kuivahkon vesivuo-
den takia Tammerkosken vesivoiman tuotanto pieneni puoleen 
edellisen vuoden huipputuotannosta. Tammerkosken yläjuoksulla 
aloitettu Palatsinraitin silta- ja patohanke vaikutti loppuvuodesta 
myös merkittävästi Näsijärven pinnan tasoon. 

Taloudessa oli 
haasteellinen 
vuosi
Tampereen Sähkölaitos -konsernin kannattavuus pysyi vuonna 
2009 tyydyttävällä tasolla monista haasteista huolimatta. Maail-
manlaajuinen talouskriisi alensi sähkön kysyntää, erityisesti yritys-
myynnin puolella. Lisäksi rakennusalan laman vuoksi verkonraken-
nus- ja ulkovalaistusurakoiden tilaukset vähenivät.

Konsernin sisällä jatkettiin yhtiöittämisen aiheuttamia muutos-
töitä; taloushallinnossakin prosesseja kehitettiin ja toimintaa so-
peutettiin vastaamaan uutta yhtiörakennetta. Uuden asiakastieto-
järjestelmän käyttöönotto vuonna 2008 aiheutti ongelmia talou-
dessa ja viivästyksiä laskutuksessa. Vuoden 2009 aikana järjestel-
mä saatettiin tarkoitustaan vastaavaan kuntoon, ja laskutus ja pe-
rintä päästiin kirimään ajan tasalle ja kassavirta vakiinnuttamaan.

Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 245,4 miljoonaa euroa ja 
liiketulos asettui 23,9 miljoonaan euroon. Investointeja toteutettiin 
42,9 miljoonalla eurolla. Yhtiöittämisen myötä konsernilla on sel-
keä taloudellinen vastuu yritystensä arvon säilyttämisestä, rahoi-
tuksensa suunnittelusta sekä omistajalle tuloutettavasta korvauk-
sesta sijoitetulle pääomalle.

Konsernin tilikauden tulos jäi tappiolliseksi 4,4 miljoonaa euroa. 
Tulorahoituksella ei katettu koko nettoinvestointien määrää, vaan 
uutta lainaa otettiin 40 miljoonaa euroa. 

Sähkön hintaa laskettiin kaksi kertaa
Sähkön loppuasiakasmyynti pienentyi hieman edellisvuodesta.  
Alhaisen sähkön markkinahinnan ansiosta sähkön myyntihintoja 
laskettiin kaksi kertaa vuoden aikana. Näistä syistä Tampereen 
Sähkönmyynti Oy:n liikevaihto ja kannattavuus jäivät jonkin verran 
tavoitellusta tasosta. Liiketulos oli 6,4 miljoonaa euroa.

Tampereen Energiantuotanto Oy teki puolestaan ennakoitua 
paremman tuloksen, vaikka liiketulos jäikin tappiolle 0,1 miljoonaa 
euroa. Liikevaihtoa laskivat pienentyneet sähkön- ja lämmöntuo-
tantomäärät, alhainen sähkön markkinahinta sekä Tampereen Kau-
kolämpö Oy:lle myytävän lämmön ja jakelukaasun hinta. Edellis-
vuotta alhaisemmat kaasun hankintakustannukset puolestaan pa-
ransivat tulosta.

Myös Tampereen Kaukolämpö Oy:n liiketulos 14,0 miljoonaa 
euroa oli ennakoitua parempi. Kulunut vuosi oli normaalia aavis-
tuksen verran kylmempi. Kaukolämmön hankintakustannukset jäi-
vät kaasun hinnasta johtuen ennustettua pienemmiksi.

Käyttöomaisuuden pitoaikoja tarkistettiin Tampereen Energian-
tuotanto Oy:ssä ja Tampereen Kaukolämpö Oy:ssä vuoden aika-

Energiajohtaja
Markku Jaakkola

Talousjohtaja
Timo Laaksonen

Energiamarkkinoilla 
nousujohteinen 
loppuvuosi

Tilastotietoa
Sähkömarkkinoilla Suomen aluehin-•	
naksi toteutui 36,98 €/MWh (vuonna 
2008  51,02 €/MWh).
Tampereen Sähkölaitos kävi fyysisel-•	
lä sähköllä kauppaa sähköpörssissä 
0,55 TWh:n verran. Yhteistuotanto-
sähköä (CHP) tuotettiin yli 1,5 TWh.
Kaukolämpöä hankittiin Tampereen •	
Kaukolämpö Oy:n tarpeisiin yhteensä 
2,2 TWh.
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* EQS = Environment (ympäristö), Quality (laatu), Safety (turvallisuus)

TKS = Tampereen Sähkölaitos Oy, TET = Tampereen Energiantuotanto Oy, KL = Tampereen Kaukolämpö Oy, 
TSM = Tampereen Sähkönmyynti Oy, TSV = Tampereen Sähköverkko Oy, VERA = Tampereen Vera Oy

Keskeiset EQS-toimenpiteet* vuonna 2009

Auditointi  
varmisti  
järjestelmän 
toimivuuden
Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt panostavat toiminnan jatkuvaan ke-
hittämiseen ja ympäristövastuullisuuteen. Toiminnan kehittämisen 
takeena on vuonna 2006 sertifioitu toimintajärjestelmä, joka kattaa 
sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja siirron, maakaasun myyn-
nin ja siirron, verkostojen rakentamisen, käytön ja kunnossapidon 
sekä tukipalvelut. 

Toimintajärjestelmän avulla toteutetaan toimintapolitiikkaa, jon-
ka mukaan kaikissa toiminnoissa huomioidaan ympäristö-, laatu- 
ja turvallisuusnäkökohdat. Toiminnan jatkuva kehittyminen varmis-
tetaan sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Vuonna 2009 ul-
koisen arvioinnin kohteena olivat Tampereen Sähköverkko Oy ja 
Tampereen Vera Oy. 

Panostus työturvallisuuteen kasvoi
Vuoden 2009 vahva teema oli työturvallisuus, jota edistettiin eri-
laisin koulutuksin, teemapäivin ja harjoituksin. 

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöissä sattui vain kahdeksan saira-
uspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vuonna 2008 luku-
määrä oli 16. Asetettu tavoite – enintään 11 tapaturmaa – alittui 
reippaasti. Nolla tapaturmaa -foorumin ohjeistuksen mukaiseksi 
tapaturmataajuudeksi muodostui 8,8 työtapaturmaa miljoonaa työ-
tuntia kohti. Haasteellisena pitkän tähtäimen tavoitteena on vä-
hentää tapaturmat kahteen vuoteen 2017 mennessä. 

Yksi vuoden 2009 menestyjistä oli Tampereen Energiantuotanto 
Oy, jossa ei sattunut yhtään sairauslomaan johtanutta työtapaturmaa. 
Saavutus oli erinomainen, etenkin kun Naistenlahden voimalaitoksel-
la oli yhtaikaa käynnissä useita rakennus- ja revisiohankkeita ja ton-
tilla liikkui enimmillään toistasataa työntekijää eri yrityksistä.

Voimalaitoksilla harjoitellaan joka vuosi erilaisia hätätilanteita. 
Marraskuussa Naistenlahden öljyvarastolla järjestettiin yhteistyös-
sä Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa onnettomuusharjoitus, 
jossa aiheena oli toiminta öljyvarastolla palohälytystilanteessa. 

Työturvallisuuskoulutusta uudella tavalla 
Helmikuussa käynnistettiin internetin kautta toteutettu WoimaVoo-
rumi-koulutus koko henkilöstölle. Kurssin teema oli Turvallisuus 
asenteeksi. Jokainen analysoi yrityksen turvallisuustilannetta,  
arvioi omaa turvallisuuskäyttäytymistään ja sai ehdottaa kehittä-
miskohteita. Koulutukseen osallistui 97 prosenttia henkilöstöstä. 

Lokakuussa järjestettiin toinen WoimaVoorumi-koulutus, jonka 
teemana oli Oho!...Tee ilmoitus! Siihen osallistui 88 prosenttia hen-

Yhteistyötä ympäristön  
parhaaksi 
Tampereen Sähkölaitos on mukana rahoittajana Tampereen 
seudun ILMANKOS-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää 
seudun asukkaiden yhteisöllisyyttä ja ilmastonmuutoksen hil-
lintää. 

Tampereen Sähkölaitos on yksi Ekokumppanit Oy:n perus-
tajajäsenistä. Ekokumppanit tuottaa muun muassa ympäris-
töhuoltoon ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä tiedotus-, neu-
vonta- ja asiantuntijapalveluita. Sähkölaitoksen energiansääs-
töneuvonta on keskitetty Ympäristötietokeskus Moreeniaan. 

Kaloja lähijärviin ja  
happea Mäyhäjärveen 
Tammerkosken varren toimijana ja vesivoiman hyödyntäjänä 
Tampereen Sähkölaitos hoitaa  vuotuisen velvoitteensa kalo-
jen istutuksesta Pyhäjärveen ja Näsijärveen. 

Lempäälässä sijaitsevan, pahasta sinileväongelmasta kär-
sivän Mäyhäjärven ilmastusprojekti veden happipitoisuuden 
lisäämiseksi jatkuu. Tampereen Sähkönmyynti Oy tukee han-
ketta myös talvikaudella 2009–2010 antamalla Mäyhäjärven 
Suojeluyhdistykselle ilmastimien käyttämän sähköenergian.

Johtaminen E/Q/S Yhtiö

Kehityskeskustelujen ja koulutusten käyttöön otettiin eHR-järjestelmä. E/Q/S kaikki

Resurssit E/Q/S Yhtiö

Järjestettiin henkilöstölle kuntoremonttikursseja, DEHKO-päivät sekä työhyvinvointipäivä. S kaikki

Järjestettiin työturvallisuuskorttikoulutus ja hätäensiapukoulutus koko henkilöstölle  
(jatkuu vuonna 2010).

S kaikki

Järjestettiin henkilöstölle WoimaVoorumi-työturvallisuuskoulutukset. S kaikki

Vahvistettiin henkilöstöresursseja tarvittaviin yksiköihin. Q/S TSM, TKS, TET

Kehittäminen E/Q/S Yhtiö

Järjestettiin onnettomuusharjoitus Naistenlahden voimalaitoksen öljyvarastolla. E/Q/S TET

Käyttöönotettiin Naistenlahden voimalaitoksella syyskuussa valmistunut puupohjaisten  
polttoaineiden vastaanottoasema.

E TET

Asfaltoitiin öljysäiliöiden ympäristöä lämpökeskuksilla. E TET

Urakoitsijoiden raivaustyökoneissa käytettiin voiteluöljyinä bioöljyjä. E TSV

Kehitettiin toimintajärjestelmän käytettävyyttä uudistamalla intranetiä. Q TKS

Jatkettiin osallistumista Mäyhäjärven ilmastusprojektiin. E TSM

Vedenpinnan alentaminen takaa padon rakentajien ja kaupunki-
laisten turvallisuuden sateisten aikojen sattuessa. Ympäristöön 
haittoja tuovat melu, tärinä, työmaaliikenne ja työmaa-alueet. Hank-
keen turvallisuusnäkökohdista ja hankkeen etenemisestä kerro-
taan kattavasti mm. projektin omilla internetsivuilla. Lähialueen 
asukkaita ja yrityksiä informoidaan lisäksi myös muita viestinnän 
keinoja käyttäen.

Uusiutuvaa energiaa puusta,  
vedestä ja ilmasta
Tampereen Energiantuotanto Oy paransi edellytyksiään lisätä uu-
siutuvien energianlähteiden käyttöä ja siten vähentää hiilidioksidi-
päästöjään. Naistenlahti 2 -voimalaitosyksikön yhteyteen valmis-
tui syksyllä uusi biopolttoaineen vastaanottoasema, jonka ansios-
ta puupolttoaineiden käyttöä voidaan lisätä nykyisestä 200 GWh:sta 

noin 2,5-kertaiseksi eli 400–500 GWh:n vuosittaiseen käyttöta-
soon. Samalla turpeen käyttöä voidaan vähentää. Vuoden 2010 
tavoitteena on nostaa biopolttoaineen eli metsähakkeen, purun ja 
kuoren osuus 40 prosenttiin Naistenlahti 2:ssa käytettävästä polt-
toaineesta. 

Uusiutuvaa energiaa saatiin myös Tammerkoskessa sijaitsevis-
ta Finlaysonin, Tampellan ja Keskiputouksen vesivoimalaitoksista. 
Vuonna 2009 vesivoimalla tuotettiin sähköä 49 GWh.

Panostus tuulivoimalla tuotettuun uusiutuvaan energiaan jat-
kuu. Tampereen Energiantuotanto Oy  on osakkaana Suomen Hyö-
tytuuli Oy:ssä, joka päätti toukokuussa laajentaa tuulivoiman tuo-
tantoaan Raahessa neljällä uudella tuulivoimalalla. Laajennuksen 
jälkeen tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto kaksinkertaistuu 
noin 60 GWh:iin. Uudet tuulivoimalaitokset aloittavat sähköntuo-
tannon keväällä 2010. 

Tapaturmat  
Tampereen Sähkö-
laitos -yhtiöissä

25

20 

15 

10 

5 

0

kpl/milj. työtuntia

48

 2006 2007 2008 2009

17,3

8,8

18,4

23,9

13
,7

0 00

19
,3

19
,3

Ta
m

pe
re

en
  

En
er

gi
an

tu
ot

an
to

Ta
m

pe
re

en
  

Ka
uk

ol
äm

pö
 

Ta
m

pe
re

en
  

Sä
hk

öl
ai

to
s 

Ta
m

pe
re

en
  

Sä
hk

ön
m

yy
nt

i
Ta

m
pe

re
en

  
Sä

hk
öv

er
kk

o
Ta

m
pe

re
en

  
Ve

ra
 

Tapaturmat  
yhtiöittäin 2009

20 

15 

10 

5 

0

kpl/milj. työtuntia

kilöstöstä. Tavoitteena oli aktivoida henkilöstöä tekemään turval-
lisuuteen liittyviä ilmoituksia entistä herkemmin. 

WoimaVoorumin turvallisuuskoulutuksissa henkilöstö teki yh-
teensä 160 kehittämisehdotusta, joista vuoden loppuun mennes-
sä ehdittiin toteuttaa jo reilu neljännes. Osa kehittämisehdotuksis-
ta liittyi työmatkaturvallisuuden parantamiseen. Ehdotusten innoit-
tamana koko henkilöstölle jaettiin pyöräilykypärät kansainvälise-
nä työturvallisuuspäivänä 28. huhtikuuta ja heijastimet valtakun-
nallisena tapaturmapäivänä perjantaina 13. marraskuuta. Woima-
Voorumin ehdotuksista lähti liikkeelle myös yrityksen turvallisten 
toimijoiden palkitseminen. Palkittujen kuva löytyy tämän raportin 
sivulta 13. 

Konsernissa aloitettiin hätäensiavun ja työturvallisuuskortin päi-
vityskoulutukset koko henkilöstölle. Koulutukset jatkuvat keväällä 
2010. 

Palatsinraitin silta- ja patotöiden  
vaikutuksista informoitiin 
Palatsinraitin silta- ja patotyö vaikuttaa elämään Tammerkosken 
yläjuoksun lähiympäristössä ja Näsijärven rannoilla seuraavien kol-
men vuoden ajan. Näkyvin vaikutus on Näsijärven pinnanlasku. 

Veran ulkoisessa auditoinnissa Pikku Kakkosen työmaalla auditoi-
tiin myös urakoitsijat. Traktorin kahvoissa Jorma Lahti Killin Kaivin 
Ky:stä ja oikealla auditoija Seppo Saarinen Inspecta Sertifiointi 
Oy:stä. Selin kuvaajaan Tampereen Vera Oy:n logistiikkapäällikkö, 
työsuojelupäällikkö Hannu Volanen.
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Tampereen Sähkönmyynti Oy:n kaikki kotitalous- ja 
pienasiakkaat saavat 1.1.2010 lähtien sähköä, jon-
ka tuotannossa ei ole syntynyt haitallisia hiilidioksi-
dipäästöjä (CO2).

Asiakkaiden hiilijalanjälki pienenee eli vihertyy 
merkittävästi, kun Tampereen Sähkönmyynti päätti 
siirtyä uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön 
myyntiin. Käytännössä kotitalous- ja pienasiakkai-
den sähkö on tuotettu ympäristövastuullisesti ve-
dellä ja tuulella. 

Tampereen Sähkölaitos -konserni on sitoutunut 
ympäristövastuullisuuteen, ja tutkimusten mukaan 
asiakkaatkin sitä sähkönmyyjältään odottavat. Vih-
reään sähköön siirtyminen oli Tampereen Sähkön-
myynniltä paras ja konkreettisin tapa osoittaa ym-
päristövastuullisuuttaan.

Aiemmin Uusiutuva energia -osuuksia ostanei-
den asiakkaiden sopimukset on muutettu automaat-
tisesti tavanomaisiksi, toistaiseksi voimassa olevik-

Energian tuotanto (GWh) Sähkö (brutto) Omakäyttösähkö Sähkö (netto) Lämpö
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Voimalaitokset
Naistenlahti 1 670 573 15 13 655 560 713 583
Naistenlahti 2 241 233 22 21 219 212 485 466
Lielahti 704 843 15 18 688 825 797 947
Vesivoimalaitokset 49 99 0,4 0,4 49 99   

Lämpökeskukset       250 108
Yhteensä 1 664 1 748 53 53 1 611 1 696 2 246 2 103

Kokonaispäästöt (tonnia) CO2 SO2 NOX Hiukkaset
2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Voimalaitokset
Naistenlahti 1 300 000 253 460  0 0 119 92  0 0 
Naistenlahti 2 240 400 242 762 338 353 349 368 9 8,6
Lielahti 334 317 396 871  0 0 296 383 0 0

Lämpökeskukset 68 800 26 401 250 45 146 47 22 3,8
Yhteensä 943 517 919 494 588 398 910 890 31 12

Ominaispäästöt  
(mg/MJ, CO2 g/MJ) CO2 SO2 NOX Hiukkaset

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Yhteensä 60,2 60,2 37,7 26,1 58,1 58,3 2 0,8

Energiantuotanto 2009

si sopimuksiksi. Hyötytuulisähköön tai -osuuksiin 
muutos ei vaikuttanut millään tavoin – ne ovat edel-
leen tuulella tuotettuja hyviä vaihtoehtoja.

Hiilidioksidipäästöt nollaan
Muutos on merkittävä: Jos omakotitalossa asuvan 
sähkönkulutus on 20 000 kWh vuodessa, hän tuot-
taa 3 360 kg hiilidioksidipäästöjä vuosittain. Jos säh-
kö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä, hiilidi-
oksidipäästöt ovat vuodessa 0 kg. 

Jos tavallisella perheautolla ajaa 20 000 km vuo-
dessa, hiilidioksidipäästöjä syntyy 3 360 kg vuodes-
sa. Jos vaihtaa autonsa sähköautoksi, hiilidioksidi-
päästöt jäävät noin 670 kg vuodessa. Vasta jos säh-
köautonsa lataa vihreällä sähköllä, hiilidioksidipääs-
töt ovat 0 kg vuodessa.

Kokonaan uusiutuvaan energiaan siirtyminen 
koskee kotitalous- ja pienasiakkaita, mutta myös 
suuryritysasiakkailla on mahdollisuus niin halutes-
saan pienentää hiilijalanjälkeään.

Aina ajan tasalla
Tampereen Sähkönmyynnin kotitalous- ja pienasiak-
kaiden sopimukset ovat toistaiseksi voimassa ole-
via. Se tarkoittaa, ettei asiakkaiden tarvitse kuluttaa 
aikaansa seuraamalla hinnanvaihteluja ja miettimäl-
lä, mikä olisi paras hetki sitoa hinta. Tampereen Säh-
könmyynnin asiakkaat ovat aina ajan tasalla sekä 
hinta- että ympäristökysymyksissä.

Kohti vihreämpää jalanjälkeä

Polttoaine-energian kulutus ja päästökuvaajat

Sähköntuotannon 
polttoaineet 2009

86,0 %11,2 %
2,8 %

Kaukolämmön- 
tuotannon  

polttoaineet 2009

72,3 %4,4 %

17,2 %

6,1 %
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Tampereen Kaukolämpö Oy järjesti uuden maakaasuputken alueella sijaitsevien kiinteistöjen asukkaille tiedo-
tustilaisuuden toukokuussa Ratinassa. Kuvassa esitelmöi myyntipäällikkö Veli-Heikki Niiranen Gasum Oy:stä.
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Tampereen keskustaa halkovan Tammerkosken ylä-
juoksu uudistuu. Koski saa entistä ehommat pato-
muurit sekä kokonaan uuden padon ja kevyen lii-
kenteen sillan, joka yhdistää Tampellan ja Finlayso-
nin kulttuurimaisemat.

Kaupungin turvallisuus kohenee, kun Tammer-
kosken purkautumiskyky tulvatilanteissa lisääntyy. 
Uudet patorakenteet täyttävät uusimmat patoturva-
määräykset. Sähkölaitoksen kannalta merkittävää 
on myös se, että uusien rakenteiden ja patoluukku-
jen ansiosta Näsijärven säännöstely ja juoksutus hel-
pottuvat. Silta ja pato rakennetaan useassa vaihees-
sa vuoden 2012 loppuun mennessä. 

Pitkään valmisteltu hanke siirtyi toteutusvaihee-
seensa elokuussa 2009, kun Näsijärven pintaa alet-
tiin laskea patotöiden takia normaalia alemmaksi. 
Vedenpinnan alentaminen takaa rakentajien ja kau-
punkilaisten turvallisuuden myös sateisten aikojen 
sattuessa.

Lokakuussa perustettiin työmaa-alue Tampellan 
puolelle, Aleksandra Siltasen puistoon. Rakentajien 
käyttöön rakennettiin työsilta yli Tammerkosken ja 
työsillalta ramppi alas tulvauomaan. Joulukuussa oli 
koeräjäytys, jossa testattiin sopivaa panostusta tam-
mikuussa alkavia louhintoja varten.

Palatsinraitin silta- ja patohanke toteutetaan Tam-
pereen Sähkölaitoksen ja Tampereen kaupungin yh-
teistyönä. Uuden padon rakennuttaa ja patomuurit 
korjauttaa Tampereen Energiantuotanto Oy. Hank-
keen pääurakoitsija on Insinööritoimisto Seppo Ran-
tala Oy. Kevyen liikenteen sillan rakentamisesta vas-
taa Tampereen kaupungin Kaupunkiympäristön ke-
hittäminen.

Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti sekä lähiym-
päristössä asuvia että Näsijärven käyttäjiä. Ajanta-
saisin tieto löytyy hankkeen omilta internetsivuilta 
osoitteesta www.palatsinraitinsilta.fi.

Toimipisteet 2009

Ulkoasu: Viestintätoimisto Selander & Co. Oy
Kuvat: Kimmo Torkkeli ja Tampereen Sähkölaitos
Kirjapaino: Hermes Oy
Maaliskuu 2010

Palaute vuosiraportista: viestinta@sahkolaitos.fi

2010 2011 2012

Louhitaan tulvauoman 
pohjaa, johon raken-
netaan patoporttien 
perustukset. Raken-
netaan työnaikainen 
pato.

Rakennetaan Tam-
pellan voimalaitoksen 
patoportit ja pato-
muuri. Voimalaitosta 
peruskorjataan.

Rakennetaan Finlay-
sonin voimalaitoksen 
patoportit ja pato-
muuri. Voimalaitosta 
peruskorjataan.

Uusi kevyen liikenteen 
silta rakennetaan uu-
sien patorakenteiden 
päälle.

Mittasuhteet
Tammerkosken leveys yläjuoksulla •	  ...........67 metriä
Kosken syvyys tulvauomassa •	  ...................1–3 metriä
Palatsinraitin sillan pituus •	  .........................94,5 metriä
Palatsinraitin sillan leveys •	  .........................6 metriä
Patoportteja •	  ..............................................7 kappaletta
Koskesta louhitaan kalliota arviolta •	  ..........800 kuutiota
Kosken purkautumiskyky paranee •	  ...........30 prosenttia
Rakentaminen kestää•	  ................................3 vuotta
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Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualue
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Palatsinraitin silta ja pato
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Havainnekuva: Pontek Oy



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

Tampereen Energiantuotanto Oy 
Rauhaniementie 13 B, 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 
Voimakatu 17, Tampere
Puhelin: (03) 5653 5113

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt
PL 175, 33101 Tampere

www.sahkolaitos.fi
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