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2010 2009

Liikevaihto (1 000 e) 339 297 245 360

Liiketulos (1 000 e) 42 895 23 857

Liiketulos-% 12,6 9,7

Sijoitetun pääoman tuotto-% 8,9 5,1

Omavaraisuusaste-% 13,9 13,0

Investoinnit (1 000 e) 28 045 42 900

Tunnuslukuja 2010, Tampereen Sähkölaitos -konserni
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2010 2009

Sähkön loppuasiakasmyynti (milj. euroa) 68,8 66,7

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (milj. euroa) 112,3 102,9

Maakaasun myynti (GWh) 275 259

Sähkön siirto (GWh) 1 874 1 795

Sähkön tuotanto (GWh) 1 629 1 611

Kaukolämmön tuotanto (GWh) 2 477 2 246

Toiminnan tunnuslukuja

Henkilöstö yhtiöittäin
31.12.2010
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Konsernin henkilöstö
31.12.2010
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Tampereen Sähkölaitos -konsernin 
liikevaihdon jakautuminen

Pienasiakkaille myydyn sähkön alkuperä 2010

Talouden tunnuslukuja

Sisällysluettelo

Koko henkilöstön  
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Tampereen Kauko-
lämpö Oy hankki 
käyttöönsä maakaa-
sulla kulkevan auton. 
Kaasuauton päästöt 
ovat huomattavasti 
puhtaampia kuin 
bensa-autojen, 
ja sen käyttökus-
tannukset jäävät 
puoleen bensa-auton 
kuluista. Suunnittelija 
Karo Kilpinen käy 
maakaasuautolla 
suunnittelukatsel-
muksissa.

Toukokuussa julkistettiin Tampereen Sähkölaitos 
-yhtiöiden ja Pirkanmaan Jätehuollon yhteinen hyö-
tyvoimalaitoshanke. Tammervoimaksi nimetty hanke 
alkoi ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä 
(YVA). Julkistustilaisuudessa puhui mm. apulais-
pormestari Timo Hanhilahti, joka korosti hanketta 
yhtenä tulevaisuuden suurista ympäristövastuullisis-
ta avauksista.

Tampereen Vera 
keskitti toimin-
tansa Hervannan 
Väkipyöränkadulle.

Sähkölaitos kiinnosti Rekrytori 2010 -tapahtumassa helmi-
kuussa. Tampereen Sähkölaitosta tapahtumassa edustivat 
mm. henkilöstöpäällikkö Annika Miettinen ja sähköasenta-
ja Veli-Matti Rintala. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt tarjosi 
vuonna 2010 yhteensä 56 kesätyöpaikkaa, joihin tuli peräti 
1 760 hakemusta. 
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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.

Pienasiakkaille myymästämme sähköstä on alkuperätakuilla 
todennettu 99,7 % pohjoismaisella vesivoimalla ja 0,3 % 
kotimaisella tuulella tuotetuksi. Myymämme sähkö on 
hiilidioksidivapaata eli sen CO2-päästöt ovat 0 g/kWh.

19 %

29 %
33 %

13 %

6 %

0,3 % tuulivoima

99,7 % vesivoima

 Sähkön loppuasiakasmyynti ...... 19 %
 Sähkön tukkumyynti  ................. 29 %
 Kaukolämmön myynti ................ 33 %
 Sähkönsiirron myynti ................. 13 %
 Muut tuotot  ...............................  6 %

32



Vuonna 2010 talouden suhdanteet kääntyivät nousuun, sähkön 
käyttö kasvoi Suomessa lähes kahdeksan prosenttia ja meidän ja-
keluverkkomme alueella viisi prosenttia. Kulunut vuosi oli myös 
poikkeuksellisen kylmä. Tästä johtuen sähkön ja lämmön tuotan-
nossa ja jakelussa tehtiin kaikkien aikojen ennätykset. 

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden vuosi 2010 oli taloudellises-
ti onnistunut. Erinomaiseen tulokseen vaikuttivat useat tekijät. Säh-
kön tuotanto myytiin pohjoismaisille sähkömarkkinoille poikkeuk-
sellisen kovaan hintaan, sähkö- ja polttoainemarkkinoiden riskien-
hallinnassa onnistuttiin ja mikä tärkeintä: operatiivisessa toimin-
nassa onnistuttiin. Voimalaitokset ja muut tuotantoprosessimme 
toimivat suunnitellusti. 

Voimalaitosten ajotapaa muutettiin menestyksellisesti siten, et-
tä ensimmäistä kertaa miesmuistiin käytettiin kiinteää polttoainet-
ta eli turvetta ja puuta myös kesäaikaan. Oma sähköntuotantom-
me varmisti tuloksemme tänä vuonna ja korosti siten oman kilpai-
lukykyisen tuotannon roolia myös tulevaisuudessa.

Sähkölaitos onnistui pitämään tuotteiden ja palveluiden hinnat 
kilpailukykyisinä, vaikka sähkön vähittäismarkkinat toimivat poik-
keuksellisesti. Rajusti kohonneita sähkön pörssihintoja ei kovas-
sa kilpailutilanteessa siirretty sellaisinaan vähittäishintoihin. Tästä 
aiheutui sähkön vähittäismyynnille huomattavia lisäkustannuksia 
niin meillä kuin energia-alalla koko Suomessa.

Muutosvauhti sumentaa näkyvyyttä
Energia-alalla vallinnut perinteinen, kohtuullisen ennakoitava toi-
mintaympäristö näyttää olevan historiaa ja toimialaan vaikuttavat 
muutokset ovat nyt suuria ja nopeita. Vuosi 2010 oli energia-alal-
la korostuneesti muutosten ja niiden valmisteluiden vuosi. Ener-
giaveropaketti valmistui syksyllä ja uusiutuvan energian syöttöta-
riffijärjestelmä hyväksyttiin vuoden viimeisinä päivinä. Ympäristöys-
tävällisestä maakaasusta tuli uuden energiaveron myötä polttoai-
ne, jonka käyttöä ohjataan vähennettäväksi. Sähkölaitoksen on 
mahdotonta muuttaa nopealla aikataululla energiantuotantonsa 
käyttämään vaihtoehtoista polttoaineita, kuten puuta ja turvetta.

Meneillään oleva energiapoliittinen muutosvaihe sekä EU:ssa et-
tä Suomessa haittaa näkyvyyttä, kun suunnittelemme tulevaisuuden 
suuria ja kauaskantoisia investointeja. Näissä olosuhteissa Sähkölai-
toksella laadittiin kuitenkin muuttuvaan toimintaympäristöömme so-
veltuva pitkän tähtäimen investointisuunnitelma aina vuoteen 2030 
asti. Luotamme siihen, että hyvä tulos mahdollistaa suuret investoin-
nit ja investoinnit puolestaan mahdollistavat hyvän tuloksen myös tu-
levaisuudessa. Investointien lisäksi suuri osa tuloksestamme siirtyy 
omistajamme ja siten koko Tampereen alueen hyvinvoinnin tueksi.

Uusiutuvan energian käyttöä lisätään
Sähkölaitokselle on tärkeää pitää asiakkaat tyytyväisinä ja tuot-
teidemme hinnat kilpailukykyisinä. Valitettavasti vuodenvaihtees-
sa 2011 energiaverot näkyivät alueellamme kohonneena kauko-
lämmön hintana ja nousevan sähköveron muodossa.

Onnistumisten 
vuosi 2010

Kaukolämmön hinnan vakiinnuttamiseksi kehitämme tuotanto-
rakennetta ja etsimme uusia, edullisia tapoja tuottaa kaukoläm-
pöä. Löydämme tähän varmasti ratkaisut, joilla yhtiömme säilyvät 
elinvoimaisina ja kehityskykyisinä.  

Olemme jo käynnistäneet useita hankkeita lisätäksemme uusiu-
tuvan energian käyttöä 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tär-
keitä välitavoitteita tämän saavuttamiseksi ovat Tammervoiman 
hyötyvoimalaitos sekä keskusjätevedenpuhdistamon puhdistetus-
ta jätevedestä tuotettava kaukolämpö. Kummatkin hankkeet näyt-
tävät etenevän oikeaan suuntaan. Uskomme, että lopputulos vai-
heittaisesta tuotantomme uudistamisesta on sekä asiakkaiden, hen-
kilöstön että muiden sidosryhmien kannalta paras mahdollinen.

Palaset loksahtelevat paikoilleen
Vuosi 2010 oli erinomainen esimerkki siitä, miten tärkeää on ener-
giantuotannon ja jakelun toimivuus. Luonnonvoimille emme mah-
da mitään, mutta niiden aikaansaannoksiin voi varautua. Talven 
tykkylumi ja kesän myrskyt kaatoivat puita sähkölinjoillemme. Vi-
kojen korjaaminen sujui olosuhteisiin nähden nopeasti. 

Maailman muuttuessa on meidänkin muututtava vähintään sa-
maa tahtia. Toimintakykymme varmistamiseksi otimme käyttöön 
kaikki yhtiömme kattavan riskienhallintajärjestelmän. Neljännes hen-
kilöstöstämme jää eläkkeelle seuraavan viiden vuoden kuluessa. 
Luotettavuutemme varmistamiseksi myös tulevaisuudessa laadim-
me vuoteen 2015 ulottuvan henkilöstösuunnitelman. Energia-alalla 
menestyminen vaatii uusia toimintamalleja ja taitoja, aktiivisuutta ja 
aloitteellisuutta sekä verkottumista, kun kilpailu kiristyy ja sääntely 
lisääntyy. Tietotekniikan rooli tulee vääjäämättä lisääntymään älyk-
kään sähköverkon rakentuessa ja sähköisten asiakaspalveluiden li-
sääntyessä. Kaikkien palojen tulee loksahtaa kohdalleen.

Uudistettu strategiamme korostaa asiakkaan, tuloksellisuuden 
sekä ympäristöasioiden vastuullista merkitystä toiminnassamme. 
Palvellaksemme asiakkaita vuosi vuodelta paremmin tulee meidän 
oppia uutta joka päivä. Viime vuodet ovat osoittaneet, että henki-
löstömme on osaavaa ja haluaa olla kehittämässä palveluitamme 
yhä paremmiksi. Tästä nöyrin kiitos koko henkilöstölle.

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita saa-
mastamme luottamuksesta ja tuloksellisesta vuodesta 2010. 

Toimitusjohtaja
Jussi Laitinen
Tampereen Sähkölaitos Oy

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

Tampereen Sähkö-
laitos 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.

Tampereen Sähkölaitos 
-konsernin johtoryhmä 
(vas.): Tapio Salonen, 
Jussi Laitinen, Pertti 
Suuripää, Leena Par-
vio, Olavi Toiva, Pekka 
Hyvönen ja Antti-Jussi 
Halminen.

Missio
Pirkanmaan luotettava  

voimanlähde  
– nykyaikainen jo  

vuodesta 1888

Visio 2012 
Olemme  

Pirkanmaan  
johtava ja halutuin  

energiayritys.
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Tampereen Sähkönmyynti 
myi kotitalouksille vain 
vihreää energiaa 

T
ampereen Sähkönmyynti Oy panosti vahvasti kestävään kehitykseen ja 
alkoi omalta osaltaan pienentää sähkönkäytön aiheuttamaa hiilijalanjäl-
keä. Kaikki sen kotitalous- ja pienasiakkaille myymä sähkö on vuoden 
2010 alusta lähtien tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä kuten 

vesivoimalla ja tuulella. Asiakkaat ottivat ympäristöä vähemmän kuormittavan 
sähkön vastaan tyytyväisinä,  etenkin kun siirtyminen sen käyttöön ei edellyttä-
nyt heiltä toimenpiteitä.  

Myös entistä useammat yritykset kiinnittivät viime vuonna huomiota käyttämän-
sä sähkön alkuperään. Esimerkiksi Tampere-talo ja Särkänniemen elämyspuisto 
siirtyivät Tampereen Sähkönmyynnin asiakkaina käyttämään vihreää sähköä. 

Kohti vihreämpää jalanjälkeä -kampanja sai tunnustusta markkinoinnistaan. 
Sen tv-mainos valittiin MTV3:n vuoden 2009 parhaaksi aluemainokseksi Tampe-
reen ja Kanta-Hämeen alueella. 

Pakkaset ja helteet lisäsivät sähkön kulutusta
Kylmä alkuvuosi pitkine pakkasjaksoineen ja varhain marraskuussa alkanut uu-
si talvi lisäsivät sähkön kulutusta selvästi. Kesä oli lämmin, ja sähköä kului pal-
jon tilojen viilennykseen. Hyvästä myynnistä huolimatta Tampereen Sähkönmyyn-
nille aiheutui harmia sähkön pohjoismaisesta tukkumarkkinahinnasta, joka kipu-
si ennätyskorkealle alku- ja loppuvuodesta.

Sähkön myyntihinnat nousivat kaksi kertaa
Tampereen Sähkönmyynti nosti toistaiseksi voimassa olevia sähkön myyntihin-
tojaan 15. maaliskuuta 2010. Energiamaksuja korotettiin seitsemän prosenttia, 
mutta kuukausikohtaisiin perusmaksuihin ei tullut muutoksia. Elokuun alussa 
energiamaksut nousivat 11 prosenttia ja perusmaksuihin tuli 0,5-1 euron koro-
tus. Korotusten taustalla oli voimakkaasti kallistunut sähkön tukkumarkkinahin-
ta. Edellisen kerran sähkön myyntihintoja nostettiin vuonna 2008. 

Kilpailutilanne jatkui kireänä pien- ja yritysasiakasmarkkinoilla, ja etenkin muu-
tamat uudet sähkönmyyjät toimivat aggressiivisesti. Tampereen Sähkönmyynti 
vastasi haasteeseen puhelinmyyntikampanjalla, joka suunnattiin pääasiassa en-
tisille asiakkaille. Kampanja sai hyvän vastaanoton, ja moni heistä palasi asiak-
kaaksemme. Asiakkaiden liikkuvuus alalla on lisääntynyt, mikä tarjoaa hyviä mah-
dollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Tampereen Sähkölaitoksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella 
niin yksityis- kuin yritysasiakkaatkin kokevat positiivisena vahvan paikallisuutem-
me ja luotettavuutemme. Toimintaamme ollaan varsin tyytyväisiä.

Koemarkkinoinnissa sähkön Hintakatto 
Uusien, asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaavien sähkönmyyntituotteiden ke-
hitystyö jatkui. Syksyn Asta Koti -messuilla koemarkkinoitiin Hintakatto-tuotet-
ta, jota vastaavaa muilla alan toimijoilla ei Suomessa ole. Maksamalla tietyn ta-
kuusumman asiakas varmistaa, ettei sähkön hinta vuoden aikana nouse yli mää-
rätyn kattohinnan. Mahdolliset hinnanalennukset tulevat kuitenkin Hintakatossa 
asiakkaan hyödyksi. Ensimmäiset kokemukset uudesta tuotteesta ovat olleet 
myönteisiä. 

Kulutuslaskutus uusille asiakkaille jo käyttöön 
Uudet kaukoluettavat sähkömittarit ovat mahdollistaneet siirtymisen sähkön to-
dettuun käyttöön perustuvaan kulutuslaskutukseen arviolaskutuksen sijasta. Elo-
kuun alusta lähtien kaikki uudet sähkönmyyntiasiakkaat on liitetty suoraan uuden 
laskutustavan piiriin. Loput Tampereen Sähkölaitoksen noin 130 000 asiakkaas-
ta siirretään kulutuslaskutukseen vähitellen oman aikataulunsa mukaisesti vuo-
den 2011 kesästä lähtien. 

Teatterisponsorointia uimahallissa
Tampereen Sähkönmyynti sponsoroi keväällä yhdessä Tampereen Sähköverkon 
kanssa Teatteri Siperian Pää edellä -teatteriesitystä, jonka näyttämönä toimi re-
monttia odottava Pyynikin uimahalli. Esitys käsitteli nuorten pahoinvointia ja vä-
kivaltaistumista. Kultturihankkeeseen liittyi myös taidenäyttely, keskustelutilai-
suuksia ja koulutusta.

TAMPEREEN SäHKöNMyyNTI Oy 
myy sähköä ja palvelee asiakkaita Pirkanmaalla.  
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 26.

Tampereen Sähkönmyynti Oy
Toimitusjohtaja
Pertti Suuripää

Avauksia 2011
•	Markkinoille tuodaan Hintakatto-tuote  

ja Lähisähkö-tuote, joka on tuotettu 
Naistenlahti 2 -voimalaitoksella 
Pirkanmaalta kerätyllä 
puupolttoaineella.

•	Arviolaskutuksesta siirrytään 
kulutuslaskutukseen kesästä lähtien.

•	Sähkön käytöstä lähetetään asiakkaille 
kulutusraportti sähkölaskun mukana. 

HALLITUS 
Tampereen Sähkönmyynti Oy 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2010 
valittiin Tampereen Sähkönmyynti Oy:n 
hallitukseen kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on 
emoyhtiön hallituksesta ja neljä konsernin 
sisältä. 

Tampereen Sähkönmyynti Oy:n  
hallitus 2010–2011:
•	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 seitsemään kokoukseen. 

Sähkön  
loppuasiakasmyynti  
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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
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Tampereen Kaukolämpö 
vastasi kovaan 
lämmitystarpeeseen  

K
aukolämmön ja maakaasun käyttö Tampereen Kaukolämpö Oy:n ja-
kelualueella nousi kaikkien aikojen ennätykseen alkuvuoden poikke-
uksellisen kylmyyden ja varhaisen talventulon myötä. Kaukolämmön 
myynti kasvoi yli kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Yhtiö teki hy-

vän tuloksen vuonna 2010. 
Muutaman taantumavuoden jälkeen rakentaminen piristyi, mikä näkyi kauko-

lämpöliittymien kysynnän kasvuna. Kaukolämmön piiriin liittyi 119 uutta kiinteistöä. 
Marraskuussa saatiin sovittua käytännön toimista Kaukajärviosuuskunnan 

kaukolämpöverkoston ja jakelutoiminnan siirtymisestä Tampereen Kaukoläm-
mölle 1.1.2011 alkaen. Siirron myötä asiakasmäärä kasvoi 106:lla. Kaukoläm-
mön asiakasmäärä nousi samalla yli 5000 asiakkaan rajan.

Kaukolämmön hinta pysyi vakaana. Energia- tai perusmaksuihin ei tullut ko-
rotuksia.

Kaukoluennasta selviä etuja
Helmikuussa saatiin päätökseen projekti, jossa noin 5 000:een olemassa olevaan 
kaukolämpömittariin asennettiin kaukoluentalaite. Kaukoluennasta saatiin heti 
selviä etuja. Esimerkiksi laskutus nopeutui kuukaudella, ja kerättyjä tuntimit-
tausarvoja lämpöenergiasta, kiertovesimäärästä ja lämpötiloista hyödynnettiin 
sopimustietojen hoidossa. 

Kaukolämpötoimitukset Vuorekseen alkoivat  
Uutta kaukolämpöverkkoa rakennettiin yli kahdeksan kilometriä ja vanhaa pe-
ruskorjattiin yli kaksi kilometriä. Hervannasta vedettiin siirtojohto Vuorekseen uu-
delle Mäyränmäen alueelle, jossa ensimmäiset kiinteistöt liitettiin kaukolämmön 
piiriin. Hervannan valtaväylällä peruskorjattiin kaukolämmön siirtojohtoa. Tam-
pereen keskustassa työllisti muun muassa Sokoksen tavaratalon laajennukseen 
liittyvä putkireitin muutos. Kaukolämpöverkon pituus on yhteensä lähes 600 ki-
lometriä.

Maakaasun jakeluverkkoa laajennettiin kesällä Uudestakylästä Kissanmaan 
kautta Tampereen yliopistolliselle sairaalalle. Uusi putkilinja rakennettiin ennen 
kaikkea sairaalan tarpeisiin, mutta siihen liittyi useita reitin varrella sijaitsevia pien-
taloja. Maakaasuverkkoa Kaukolämmöllä on yhteensä noin 60 kilometriä.

Toimitusvarmuus säilyi hyvänä
Kaukolämmön toimitusvarmuus pysyi hyvällä tasolla. Jakelukeskeytyksiä oli kes-
kimäärin 2,6 tuntia asiakaskiinteistöä kohti, mikä oli hieman enemmän kuin edel-
lisvuonna. 

Toimitusvarmuutta edistettiin arvioimalla kaukolämpöverkon kuntoa ja huol-
tamalla sitä ennakolta. Esimerkiksi keväällä verkkoa kuvattiin lämpökameralla 
helikopterista käsin Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä mahdollisten vuoto-
kohtien havaitsemiseksi. 

Uutta liiketoimintaa erillislämpökeskuksista ja kaukojäähdytyksestä 
Tampere-Pirkkalan lentoaseman aluelämpöverkko siirtyi Tampereen Kaukoläm-
mölle toukokuun alussa Fortum Power and Heat Oy:ltä. Raskasöljykäyttöinen 

siirrettävä lämpökeskus korvataan ympäristöystävällisellä kaukolämmöllä. Ylö-
järven Lakialaan puolustusvoimien alueelle rakennettiin erillislämpökeskus, joka 
tuottaa lämpöä isolle tutkimuslaitokselle. 

Vuoden aikana kartoitettiin kaukojäähdytystoiminnan aloittamista Tampereen 
keskustan alueella. Tarkoituksena on jakaa keskitetyssä tuotantolaitoksessa tuo-
tettua jäähdytettyä vettä putkiston välityksellä useille rakennuksille ilmastoinnin 
jäähdytykseen. Kaukojäähdytys on ympäristöystävällinen, vaivaton ja luotettava 
jäähdytysratkaisu, joka pienentää kiinteistön sähkönkulutusta oleellisesti. 

Tampereen Kaukolämpö Oy
Toimitusjohtaja

Olavi Toiva

TAMPEREEN KAUKOLäMPö Oy 
toimittaa kaukolämpöä ja maakaasua asiakkailleen 
Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.  
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 35.

HALLITUS 
Tampereen Kaukolämpö Oy 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2010 
valittiin Tampereen Kaukolämpö Oy:n hallituk-
seen kuusi jäsentä. Jäsenistä kaksi on emo- 
yhtiön hallituksesta  ja neljä konsernin sisältä. 

Tampereen Kaukolämpö Oy:n  
hallitus 2010–2011:
•	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 
kuuteen kokoukseen.

2010 2009 2008

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (milj. euroa) 112,3 102,9 83,7

Kaukolämmön loppuasiakasmyynti (GWh) 2 360 2 134 1935

Kaukolämpöasiakkaiden määrä 5 034 4 871 4769

Lämmitystarveluku (astevuorokautta) 4 997 4 371 3889

Vuoden huipputunnin tehontarve (MW) 790 673 533

Kaukolämmön tuotanto (GWh) 2 477 2 246 2100

Jakelukeskeytykset (h/asiakaskiinteistö) 2,6 1,9 5,8

Maakaasun myynti (GWh) 275 259 248

Maakaasuasiakkaiden määrä 84 72 69

Kaukolämpö- ja kaasutoiminta

Toimitusjohtaja 
Olavi Toiva

yleissuunnittelu   
Kehitysinsinööri  
Pasi Muurinen

Kehitys  
Kehityspäällikkö  
Timo Pesonen

Suunnittelu  
Suunnittelupäällikkö  

Hannu Vuorinen

Verkonhallinta  
Verkkopäällikkö  
Heimo Iivonen

Myynti  
Myyntipäällikkö 

Timo Pesonen (oto)

Tampereen Kaukolämpö Oy:n organisaatio

Avauksia 2011
•	Kaukolämpöverkko laajenee 

Mäyränmäeltä Vuoreskeskukseen ja 
tulevalle asuntomessualueelle.

•	Verkkopohjainen kulutusraportointi 
asiakkaille kaukolämmön käytöstä 
alkaa. 

•	Maakaasuasiakkaat liitetään 
kaukoluennan piiriin. 

•	Kaukojäähdytysliiketoiminnan 
käynnistämiseen liittyviä toimia 
jatketaan Tampereen keskustan 
alueella.

•	Tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää 
Sulkavuoreen kaavaillun jätevesien 
keskuspuhdistamon lämpöä.
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Tampereen Sähköverkko 
koki sähkökatkosten 
suman 

L
uonnonvoimat koettelivat Tampereen Sähköverkko Oy:n toimintaa vuon-
na 2010. Talven tykkylumi ja kesän myrskyt kaatoivat puita sähkölinjojen 
päälle ja aiheuttivat poikkeuksellisen paljon käyttökeskeytyksiä etenkin 
Teisko-Aitolahden alueella. Tammi-helmikuussa sattui sähkökatkoja lä-

hes kymmenkertaisesti edellisiin alkutalviin verrattuna. 
Viat saatiin suurimmaksi osaksi paikannettua, rajattua ja korjattua nopeasti, 

eivätkä asiakkaat joutuneet olemaan pitkiä aikoja ilman sähköä. Häiriöiden suu-
reen määrään nähden niistä aiheutui kohtuullisen vähän kustannuksia.  

Toimitusvarmuuden parantamiseksi ilmajohtoverkkoa siirretään maakaape-
leihin kaavoitetuilla alueella mahdollisuuksien mukaan. Muualla lisätään johto-
aukkojen tarkastusta ja karsimista esimerkiksi helikopterin avulla. 

Sähkönkäyttö kääntyi nousuun 
Sähkönkäyttö kasvoi 4,7 prosenttia edellisvuodesta sekä kylmän talven että ta-
louden elpymisen johdosta. Sähköliittymien määrä lisääntyi 245 kappaleella. 

Sähkön siirtohintoja korotettiin 1. tammikuuta ja 15. marraskuuta 2010 kes-
kimäärin kymmenen prosenttia kummallakin kerralla. Korotusten taustalla oli toi-
mintaan sitoutuneiden pääomien kasvu, kohonneet kustannukset ja varautumi-
nen lähivuosien verkostoinvestointeihin. Siirtohinnat säilyivät korotuksista huo-
limatta valtakunnallisesti kilpailukykyisinä.

Tampereen Sähköverkko saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja teki 
hyvän tuloksen. 

Uudet asiakkaat jo kulutuslaskutuksen piiriin
Kevään aikana saatiin valmiiksi sähkömittareiden KAUKO 10 -projektin massa-
asennukset, joissa lähes 100 000 vanhaa sähkömittaria vaihdettiin kaukoluetta-
viksi. Kaukoluenta tekee mahdolliseksi todettuun kulutukseen perustuvan lasku-
tuksen nykyisen arviolaskutuksen sijasta. Uusi laskutustapa otettiin käyttöön uu-
silla sähkönsiirtoasiakkailla elokuusta alkaen. Muut asiakkaat siirtyvät sen piiriin 
vaiheittain vuoden 2011 aikana. 

Multisillan sähköasema valmistui
Tampereen Sähköverkon suurin yksittäinen investointi kohdistui 110/20 kilovol-
tin sähköaseman rakentamiseen Multisiltaan Fingrid Oyj:n uuden 110 kV:n säh-
köaseman yhteyteen. Lokakuussa käyttöön otettu asema parantaa Tampereen 
eteläisen alueen sähkönsyötön käyttövarmuutta sekä toimii Vuoreksen ja Lah-
desjärven alueiden sähkönsiirron pääsyöttöpisteenä. 

Vuoden aikana toteutuivat aiemmin sovitut eteläisen alueen verkkojärjestelyt, 
kun kantaverkkoon kuuluneet 110 kV:n voimajohdot Kangasalan ja Hervannan 
sekä Hervannan ja Rautaharkon välillä siirtyivät Tampereen Sähköverkolle. 

Syksyllä käynnistyi rakennus- ja talotekninen saneeraus Naistenlahden voi-
malaitoksen luolatiloissa sijaisevalla 110/20 kV:n sähköasemalla. Työ jatkuu ke-
sään 2011 asti.

Organisaatiota selkeytettiin 
Tampereen Sähköverkon organisaatiota uudistettiin kesäkuussa. Toiminta jaet-

TAMPEREEN SäHKöVERKKO Oy 
ylläpitää ja kehittää jakeluverkkoaan varmistaakseen 
asiakkailleen laadukkaat sähkönsiirtopalvelut.  
Yhtiössä oli vuoden lopussa 55 vakituista työntekijää.

Tampereen Sähköverkko Oy
Toimitusjohtaja
Tapio Salonen

tiin neljään yksikköön, jotka ovat Omaisuuden hallinta, Käyttö ja kunnossapito, 
Suunnittelu sekä Asiakaspalvelu. Uudistus selkeytti myös liittymärakentamisen 
asiakasprosesseja, joiden byrokraattisuudesta oli tullut palautetta asiakastutki-
muksessa. Sama tutkimus kertoi, että asiakkaiden mielestä yhtiön tekninen osaa-
minen ja neuvonta ovat erinomaisella tasolla.

Sähkönmyyjän vaihtoihin ja mittaustietojen välittämiseen liittyvä sähkömark-
kinoiden tiedonvaihto siirtyi alkuvuodesta Tampereen Sähkönmyynnistä Tampe-
reen Sähköverkolle.  

Verkostourakoinnissa laajennettiin kilpailutusta useammille toimijoille.

Asiantuntijana hallitussa sähkökatkossa 
Häiriötilanteiden hallinnan asiantuntijana Tampereen Sähköverkko osallistui lo-
kakuussa hallittuun sähkökatkoon, jossa testattiin asiakkaan muuntamon vara-
voimajärjestelmän toimivuutta. Samassa yhteydessä Tampereen teknillinen yli-
opisto tutki kiinteistön valaistus- ja varajärjestelmien toimivuutta mahdollisessa 
suurhäiriössä.  

Kokeilun jälkeen ryhdyttiin päivittämään kriittisten asiakkaiden tietoja sekä 
kartoittamaan heidän varavoimajärjestelmiensä tilaa. 

2010 2009 2008

Liikevaihto (milj. euroa) 43,7 36,5 32,4

Sähkön siirto (GWh) 1 874 1 795 1 837

Siirtoasiakkaiden määrä (kpl) 134 652 131 560 131 410

Suurin keskituntiteho (MW) 352 346 320

Sähkönjakeluverkon pituus (km)* 3 620 3 598 3 578

Jakelunkeskeytyksiä (h/asiakas) 0,62 0,22 0,28

Sähkönjakelun häiriökeskeytysten  
määrä (kpl) 146 52 68

Tampereen Sähköverkko Oy:n tunnuslukuja

* Ei sisällä  110 kV alueverkkoa.

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

Tampereen Sähköverkko Oy:n organisaatio

HALLITUS 
Tampereen Sähköverkko Oy  

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2010 
valittiin Tampereen Sähköverkko Oy:n 
hallitukseen seitsemän jäsentä. 

Tampereen Sähköverkko Oy:n  
hallitus 2010–2011:
•	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 
kokoontui seitsemään kokoukseen.

Avauksia 2011
•	Hervannan 110/20 kV:n sähköaseman 

saneeraus käynnistyy. 
•	Kulutuslaskutus ja -raportointi alkavat. 
•	Valmistaudutaan tuntimittaustiedon 

hyödyntämiseen.
•	Luodaan verkostostrategia ja 

kehitetään älykästä sähköverkkoa 
yhdessä yhdeksän muun 
kaupunkiverkkoyhtiön kanssa. 
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Tampereen Vera  
paransi loppuvuotta 
kohden 

T
alouden taantuma näkyi Tampereen Vera Oy:n toiminnassa vuonna 2010. 
Sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakennus- ja kunnossapitotöiden ky-
syntä jatkui vähäisenä, ja kilpailu alan toimijoiden kesken oli kireää. Tam-
pereen Vera jäi sille asetetuista liikevaihto- ja kannattavuustavoitteista. 

Loppuvuotta kohden markkinat elpyivät ja tilauskanta kohentui. 
Heikon kysynnän vuoksi yhtiön toimintaa jouduttiin sopeuttamaan. Alkuvuo-

desta käytiin yt-neuvotteluja, jotka johtivat henkilöstön määräaikaisiin lomautuk-
siin. Henkilöstöresursseja vähennettiin myös luonnollisen poistuman kautta, kun 
lähteneiden tilalle ei palkattu uusia ja määräaikaiset työsuhteet lopetettiin. 

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 29.1.2010 asti ins. Jussi Wallin ja sen jälkeen 
väliaikaisesti VT, MBA Leena Parvio, kunnes uudeksi toimitusjohtajaksi nimitet-
tiin ins. Pekka Hyvönen 1.6.2010.  

Muutto saman katon alle tehosti toimintaa
Keväällä vietiin läpi Veran Kevät 2010 -kehitysprojekti, johon kuului useita toi-
mintaa tehostavia hankkeita. Yksi niistä oli toimintojen keskittäminen Hervannan 
logistiikkakeskukseen ja sähköasemalle. Alasjärven, Teiskon, Lielahden ja Kale-
van tukikohdista sekä Ratinan toimipisteestä luovuttiin. Tilaratkaisu säästää kus-
tannuksia, parantaa tiedonkulkua ja helpottaa monitaitoisen henkilöstön siirty-
mistä tehtävistä toisiin työkuormituksen mukaan.  

Toinen kehityshanke liittyi organisaatioon, joka uudistui kesäkuun alussa. Toi-
minta jaettiin asiakaslähtöisesti kahteen toimintayksikköön: Sähköverkkopalve-
luihin ja Infrapalveluihin.  

Kesällä käynnistettiin pitkän tähtäimen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on 
parantaa kannattavuutta ja kilpailukykyä, keventää kustannusrakennetta, lisätä 
työn tuottavuutta ja hankkia asiakkuuksia Tampereen kaupunkikonsernin ulko-
puolelta. Vaikutukset liiketoimintaan ja tulokseen näkyvät kokonaisuudessaan 
vuonna 2011. 

Isoja urakoita päätökseen  
Tampereen Vera sai kesällä valmiiksi mittavan aliurakan kantaverkkoyhtiö  
Fingrid Oyj:n ja Tampereen Sähköverkko Oy:n yhteisen 110/20 kilovoltin sähkö-
aseman rakennustöissä Tampereen Multisillassa. Päätökseen saatiin myös 110 
kilovoltin maakaapeliyhteyden rakentaminen Jyväskylässä Keljonlahden voima-
laitokselta Keljonkankaan sähköasemalle. Verkonrakennustöihin kuului myös 
muun muassa muuntopiirin saneeraus Lempäälän Aimalassa. 

Infrarakentamisen puolella Tampereen Vera sai Leppäkosken Sähkö Oy:ltä ti-
lauksen noin 27 000 kaukoluettavan mittarin vaihto- ja asennustöistä. Ne käyn-
nistyivät syksyllä ja jatkuvat vuoteen 2013 saakka. Ulkovalaistusverkkoja raken-
nettiin useissa kohteissa. Vaativimpia olivat Tampereella uuden 150-metrisen Lau-
konsillan valaistus, Kirjastonpuiston ensimmäisen vaiheen peruskunnostukseen 
liittyvä alue- ja maisemavalaistus sekä Tampereen Teatterin julkisivuvalaistus.

Uusia asiantuntijapalveluita kehitettiin 
Tampereen Vera kehitti vuoden aikana asiantuntijapalveluitaan. Uutuutena tuo-
tiin markkinoille kaapelikartoitus, jota taloyhtiöt voivat hyödyntää piha-alueiden-

sa saneerauksen tai putkiremontin yhteydessä. Kaapelikartta kertoo luotettavas-
ti, missä sähkö- ja telekaapelit sekä kaukolämpöputket sijaitsevat. 

Syksyllä toteutettiin pihavalaistukseen liittyvä suoramarkkinointikampanja ta-
loyhtiöille. Tampereen Vera tarjoaa niille palveluita pihavalaistuksen muuttami-
seksi uusien EU-vaatimusten mukaiseksi, sillä elohopealamppujen käyttö kielle-
tään vuoden 2015 alusta.

Myönteistä palautetta asiakkailta 
Tampereen Vera teki kuuden kuukauden välein asiakastutkimukset, joiden tulos-
ten mukaan Vera on onnistunut toiminnassaan hyvin. Vastaajien mielestä asen-
tajien työskentely, työn laatu, yhteyshenkilöiden tavoitettavuus ja käytännön töi-
den järjestelyt ovat kilpailijoita parempia. 

Vuonna 2009 aloitettua, avainasiakkaille suunnattua asiakaskyselyä jatkettiin 
kuukausittain internetin kautta.

TAMPEREEN VERA Oy 
rakentaa ja ylläpitää sähkö-, ulkovalaistus- ja teollisuussähköverkkoja sekä 
tarjoaa rakennuttamis-, asiantuntija- ja mittauspalveluita asiakkailleen. 
Yhtiössä työskenteli vuoden lopussa 110 henkilöä.

Tampereen Vera Oy
Toimitusjohtaja

Pekka Hyvönen

Tampereen Vera Oy:n organisaatio

Toimitusjohtaja 
Pekka Hyvönen

Infrapalvelut 
Rakennus-
päällikkö 
Ville Aalto

Myynti 
Myynti-

päällikkö 
Markus  
Joonas

Kehitys 
Kehitys-
päällikkö 

Veera  
Höglund

Sähkö- 
verkko-
palvelut  

Rakennus-
päällikkö  
Samuli  
Enqvist 

Logistiikka 
Logistiikka-

päällikkö 
Hannu  

Volanen

HALLITUS 
Tampereen Vera Oy 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2010 
valittiin Tampereen Vera Oy:n hallitukseen 
seitsemän jäsentä. Jäsenistä kolme on emo- 
yhtiön hallituksesta ja neljä konsernin sisältä. 
Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 21.6.2010. 

Tampereen Vera Oy:n hallitus 2010–2011:
•	Jussi Laitinen, puheenjohtaja
•	Antti-Jussi Halminen 
•	Timo Lahtinen 
•	Leena Parvio 
•	Helena Perälä 
•	Ilpo Sirniö 
•	Pertti Suuripää 
 
Asioiden esittelijänä hallituksen kokouksessa on 
toimitusjohtaja Pekka Hyvönen ja sihteerinä 
Jenni Tolvanen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä. 

Tampereen Vera Oy:n hallitus kokoontui 
kahteentoista kokoukseen. 

Avauksia 2011
•	Leppäkosken Sähkö Oy:n 

kaukoluettavien mittareiden 
asennusprojekti jatkuu. 

•	Tampereen Infra -liikelaitoksen 
liikennevalotoiminta siirtyy Tampereen 
Veralle keväällä 2011. 

•	Oman toiminnan ja 
alihankkijaverkoston tehokkuutta 
kehitetään edelleen.
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Tapahtumia,  
ihmisiä ja ilmiöitä

Helmikuun alussa viimeisetkin konsernin henkilös-
töstä siirtyivät kunta-alan sopimuksista Energiate-
ollisuuden työehtosopimuksiin. Paikallissopimukset 
allekirjoitettiin 8. tammikuuta 2010. Allekirjoittajina 
sopimuksissa olivat yhtiöiden toimitusjohtajat ja 
henkilöstöjärjestöjen edustajat. 

Kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä 28.4.2010 
Woiman suojeluryhmä palkitsi jokaisesta yhtiöstä 
turvallisen toimijan. Kuvassa turvalliset toimijat 
hymyilevät vaaran paikassa eli Ratinassa kaivannon 
reunalla. Vasemmalta Kirsi Raippalinna (Tampereen 
Kaukolämpö), Pirkko Karvonen (Tampereen Säh-
könmyynti), Soile Heinonen (Tampereen Sähkölai-
tos), Timo Raittinen (Tampereen Sähköverkko) ja 
Harri Antila (Tampereen Energiantuotanto). Kuvasta 
puuttuu Tom Karetoja (Tampereen Vera).

Tampereen Sähköverkon 
erikoissuunnittelija Timo Mäkelä 
vihdottiin Vuoden Sähkisläi-
seksi. Vuoden Sähkisläinen 
on henkilöstön ehdottama, 
positiivinen, yhteistyökykyinen 
ja ammattitaitoinen henkilö.

Henkilöstöjuh-
lan teemana 
oli burleski, 
joka sai ainakin 
Tampereen 
Sähkönmyynnin 
henkilöstön 
kukoistamaan.

Sähkölaitos-yhtiöissä työskentelee noin 170 yli 55-vuotiasta. Heistä valikoitui 
oman innokkuuden siivittämänä noin 60 hengen joukko, joka aloitti Ikämestarioh-
jelman keväällä. Ohjelmalla tuetaan ikääntyneen henkilöstön työssä jaksamista ja 
työssä viihtymistä. 

Tampellan vesivoima-
laitoksen sähköistys 
ja automaatio uusittiin 
merkittäviltä osin. 
Myös mekaaniset 
osat, kuten turbiinit ja 
sulkuluukut, perus-
kunnostettiin osana 
Palatsinraitin silta- ja 
patohanketta. Kuvassa 
voimalaitossali.

Tampereen Sähkö-
verkon jakokaapit 
saivat jo toistamiseen 
uudet kuoret, kun 15 
keskustan jakokaapin 
seinää koristeltiin 
tamperelaisten taitei-
lijoiden taideteoksilla. 
Kuvassa on Tiina 
Riutan teos Meaning 
in Life#1.

Tampereen Kaukolämpö Oy tutkii kaukolämpöverkkonsa kuntoa kuvaamalla sitä 
lämpökameralla helikopterista käsin. Kaukolämpöverkkoa kuvataan keväällä sik-
si, että maa on vielä kylmä, joten mahdolliset vuotokohdat näkyvät hyvin kuvissa. 
Käyttömestari Jyrki Parpola on ollut suunnistajana mukana lämpökamerakuvauk-
sissa jo 90-luvulta lähtien.

Lennot ovat tehokas tapa arvioida verkoston kuntoa ja lopulta varmistaa asiak-
kaille mahdollisimman häiriötön kaukolämmön toimitus.

Huhtikuussa asennettiin kaksi turvavaijeria Tammerkoskeen. Ensimmäinen 
laskettiin noin 100 metriä Hämeensillan eteläpuolelle ja toinen Satakunnan-
sillan ja Patosillan välille. Huomioväristen turvavaijerien asentaminen on osa 
Tammerkosken turvallisuuden lisäämistä, johon myös Palatsinraitin silta- ja 
patohanke tähtää. Tammerkosken turvallisuusluokitus on noussut, kun kau-
punki on tiivistynyt kosken ympärillä.

Lielahden voimalaitoksen pääprosessien automaatio, instrumentointi ja sähköis-
tys uudistetaan 17.10.2011 mennessä. Hankintasopimus Metso Automationin 
kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa. Johtaja Sami Pitkänen (vas.) seurasi läheltä, 
kun johtaja Ismo Niittymäki ja Tampereen Energiantuotannon toimitusjohtaja 
Antti-Jussi Halminen allekirjoittivat hankintasopimuksen. 

Tampellan vesivoimalaitoksen turpiinit suljettiin 7. 
kesäkuuta ja patorakenteet laskettiin voimalaitos-
kanavaan. Vesi alkoi laskea ja työmaalla jännitettiin, 
mitä voimalaitoskanavan pohjasta paljastuu.
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HALLITUS 
Tampereen Energiantuotanto Oy 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2010 
valittiin Tampereen Energiantuotanto Oy:n 
hallitukseen viisi jäsentä. Jäsenistä kaksi  
on emoyhtiön hallituksesta ja kolme konsernin 
sisältä. 

Tampereen Energiantuotanto Oy:n  
hallitus 2010–2011:
•	Jussi Laitinen, puheenjohtaja 
•	Mika Pekkinen 
•	Kirsikka Siik 
•	Satu Sipilä 
•	Olavi Toiva  

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

Tampereen Energiantuotanto Oy:n hallitus 
kokoontui seitsemään kokoukseen. 

Tampereen 
Energiantuotanto teki 
tuotantoennätyksen

E
rittäin kylmä alkuvuosi ja varhainen talventulo marraskuussa nostivat 
energian kulutuksen huippuunsa. 

Tampereen Energiantuotanto Oy teki ennätyksen sekä sähkön että 
lämmön tuotannossaan vuonna 2010.

Kylmimpinä kausina sähkön markkinahinta nousi voimakkaasti. Se kompen-
soi kustannuksia, joita syntyi Lielahden ja Naistenlahti 1 -voimalaitosyksiköiden 
polttoaineina käytettävien maakaasun ja öljyn hinnan kallistumisesta. Tampereen 
Energiantuotanto saavutti toiminnassaan hyvän tuloksen.

yhä enemmän uusiutuvaa energiaa
Uusiutuviin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa lisättiin suunnitelmien 
mukaisesti. Vuoden aikana biopolttoaineiden osuutta Naistenlahti 2 -voimalaitos-
yksikössä nostettiin enimmillään 54 prosenttiin kuukaudessa. Keskimäärin nii-
den osuus oli 40 prosenttia. Polttoaineena käytettävää metsä- ja kantohaketta, 
purua ja kuorta oli hyvin saatavilla. Niiden, kuten myös pääpolttoaineena käytet-
tävän jyrsinturpeen, hintakehitys pysyi maltillisena. 

Tuulivoimalla tuotettuun uusiutuvaan energiaan panostettiin lisää. Yhtiö kas-
vatti omistusosuuttaan Suomen Hyötytuuli Oy:stä, joka rakensi ja otti vuoden ai-
kana käyttöön viisi uutta tuulivoimalaitosyksikköä. Asiakkaille myytävä Hyöty-
tuuli-sähkö on peräisin Porin ja Raahen tuulipuistoista. Tavoitteena on kymmen-
kertaistaa tuulivoiman hankinta vuoteen 2020 mennessä, jolloin tuulivoimalla tuo-
tetun energian määrä nousisi nykyisestä 6 GWh:sta 60 GWh:iin. 

Vihreää energiaa tuotettiin myös kolmessa omassa Tammerkoskessa sijait-
sevassa vesivoimalaitoksessa, tosin Palatsinraitin silta- ja patoprojekti rajoitti jon-
kin verran niiden tuotantoa.  

Tammerkoski turvallisemmaksi 
Tampereen Energiantuotannon viime vuosien suurinvestointi, Palatsinraitin silta- 
ja patohanke, eteni suunnitelmien mukaisesti. Vanhojen rakenteiden purkutyöt 
ja louhinnat saatiin päätökseen lokakuussa, jonka jälkeen Tampellan vesivoima-
laitoskanavassa alkoivat rakennustyöt. Tampellan puolella saatiin valmiiksi Pa-
latsinraitin sillan kantava rakenne.

Osana hanketta Tampereen Energiantuotanto asennutti keväällä veneturva-
puomin Tammerkosken yläjuoksulle sekä kaksi turvavaijeria Tammerkoskeen. 
Yksi sijaitsee noin sata metriä Hämeensillan eteläpuolella ja toinen Satakunnan-
sillan ja patosillan välillä. Huomioväriset turvavaijerit lisäävät koskiturvallisuutta. 
Jatkossa Tampereen aluepelastuslaitos nostaa vaijerit pois talvisin ja laskee ne 
paikoilleen keväisin. 

Uudistuksia Lielahden voimalaitokseen 
Kesäkuussa allekirjoitettiin sopimus Metso Automation Oy:n kanssa Lielahden 
voimalaitoksen automaation, instrumentoinnin ja sähköistyksen uudistamisesta. 
Laaja uudistustyö on välttämätön, sillä nykyinen järjestelmä on tullut elinkaaren-
sa päähän. Hankkeen toteutussuunnittelu käynnistyi syksyllä, ja modernisoitu 
automaatio otetaan käyttöön lokakuussa 2011.

Tampereen Energiantuotanto rakensi yhdessä Tampereen Kaukolämpö Oy:n 

kanssa erillislämpökeskuksen Ylöjärven Lakialaan. Puuta ja palaturvetta poltto-
aineenaan käyttävä lämpökeskus tuottaa noin 5 000 MWh lämpöenergiaa Puo-
lustusvoimien Teknilliselle Tutkimuslaitokselle. Projekti edustaa uutta liiketoimin-
taa, sillä Tampereen Energiantuotanto ei ole aiemmin toteuttanut vastaavia, eril-
lisille alueille suunnattuja lämmityskohteita.

Lielahden voimalaitoksen kaasuturbiini 1 ja generaattori täysrevisioitiin sekä 
kaukolämmön lämmönvaihdin 1 remontoitiin kesällä.

Muuttoliikettä voimalaitosten välillä
Naistenlahden ja Lielahden voimalaitosten toimistotilojen muutostyöt valmistui-
vat helmikuussa. Samassa yhteydessä järjesteltiin työpisteitä uudelleen toimin-
nan tehostamiseksi. Muun muassa Tampereen Energiantuotannon johtoryhmä 
muutti Naistenlahdesta Lielahteen, kun taas käyttö- ja kunnossapidon operatii-
viset päälliköt sekä osa asiantuntijoista siirtyivät Naistenlahteen lähemmäksi omia 
ryhmiään verstaiden tuntumaan.

TAMPEREEN ENERgIANTUOTANTO Oy 
vastaa Tampereen Sähkölaitoksen sähkön ja lämmön  
ajanmukaisesta tuotannosta, ylläpidosta ja kehittämisestä. 
Vuoden lopussa vakituista henkilöstöä oli 154.

Tampereen Energiantuotanto Oy
Toimitusjohtaja

Antti-Jussi Halminen

Kaukolämmön
tuotanto 2010

 Naistenlahti 1 .............. 702 GWh
 Naistenlahti 2 .............. 739 GWh  
 Lielahti  ....................... 730 GWh
 Lämpökeskukset ......... 306 GWh

 Yhteensä .................. 2 477 GWh

Sähköntuotanto 2010  
voimalaitoksittain (netto)

 Naistenlahti 1 .............. 637 GWh
 Naistenlahti 2 .............. 331 GWh
 Lielahti ........................ 616 GWh
 Vesivoimalaitokset ........ 45 GWh

 Yhteensä .................. 1 629 GWh

3 % 12 %

29 %

28 %

31 %

39 %38 %

20 %

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

Avauksia 2011
•	Lielahden voimalaitoksen automaatio 

uusitaan, kaasuturbiini 2 täysrevisioi-
daan ja kaukolämmönvaihdin 2 
uusitaan.

•	Palatsinraitin silta- ja patoprojekti 
jatkuu vuoden 2012 loppuun.

•	Tampereen Energiantuotanto osallistuu 
hyötyvoimalaitoksen yva-arviointiin ja 
sijoituspaikkavaihtoehtojen tutkimi-
seen. 

•	Näsi- ja Pyhäjärvien syvänteiden 
kylmää vettä hyödyntävää kaukojääh-
dytystä kehitetään yhdessä Tampereen 
Kaukolämpö Oy:n kanssa.
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T
ampereen Sähkölaitos -yhtiöt ja Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy suunnittelevat jätettä polttoaineena käyttävän hyöty-
voimalaitoksen rakentamista Tampereen kaupungin alu-
eelle. Tammervoiman hyötyvoimalaitos on suunniteltu säh-

kön ja kaukolämmön yhteistuotantolaitokseksi.
Voimalaitoksen polttoaineeksi tarkoitettu jäte on lähtöisin koti-

talouksista, julkisesta ja yksityisestä palvelutoiminnasta sekä kau-
pan ja teollisuuden aloilta. Suunnitelmissa laitoksen vuosittaisek-
si polttoainemääräksi on arvioitu 120 000−180 000 tonnia jätettä.

ympäristövaikutusten arviointi 
Vuoden 2010 aikana hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten 
arvioinnissa (YVA) tarkasteltiin neljää eri sijoitusvaihtoehtoa Tam-
pereella: Lielahti, Rusko, Sarankulma ja Tarastenjärvi. YVA-menet-
telyn aikana arvioitiin hyötyvoimalaitoksen toimintojen ja rakenta-
misen aiheuttamat ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen 
edellyttämässä laajuudessa.

Hyötyvoimalaitoshanke todettiin arvioinnissa teknisesti toteut-
tamiskelpoisesti kaikissa hankevaihtoehdoissa. Yhteiskunnallinen 
toteuttamiskelpoisuus arvioidaan lopullisesti kaavoitusvaiheessa. 
Arvioinnin aikana todettiin kaikkien sijoituspaikkojen olevan sellai-
sia, että tarvittavat kaavamuutokset olisi mahdollista toteuttaa.

Hyötyvoimalaitoksen hyödyt:
•	Pirkanmaalaisten jätteet eivät enää päädy kaatopaikalle, vaan niistä tehdään lämpöä ja sähköä. 
•	Jätteiden energiahyötykäyttö monipuolistaa energiantuotannon polttoainevalikoimaa.
•	Ilmastokuormitus vähenee, kun biohajoavat jätteet eivät enää tuota metaania kaatopaikalla. Energiahyödyntäminen  

ei kilpaile materiaalien kierrättämisen kanssa, vaan energiaksi ohjataan nykyisin kaatopaikoille päätyvä jätevirta.
•	Yhdyskuntajätteestä yli puolet on uusiutuvaa energiaa.

Energian tuotanto (GWh) Sähkö (brutto) Omakäyttösähkö Sähkö (netto) Lämpö
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Voimalaitokset
Naistenlahti 1 651 670 14 15 637 655 702 713
Naistenlahti 2 364 241 33 22 331 219 739 485
Lielahti 629 704 13 15 616 688 730 797
Vesivoimalaitokset 45 49 0,5 0,4 45 49

Lämpökeskukset 306 250
Yhteensä 1 689 1 664 61 53 1 629 1 611 2 477 2 246

Kokonaispäästöt (tonnia) CO2 SO2 NOX Hiukkaset
2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Voimalaitokset
Naistenlahti 1 295 800 300 000 0 0 96 119 0 0
Naistenlahti 2 306 400 240 400 454 338 563 349 11 9
Lielahti 303 300 334 317 0 0 237 296 0 0

Lämpökeskukset 77 600 68 800 183 250 147 146 16 22
Yhteensä 983 100 943 517 637 588 1 043 910 27 31

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

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Yhteensä 58,8 60,2 38,1 37,7 62,4 58,1 1,6 2,0

Energiantuotanto 2010

Polttoaine-energian kulutus ja päästökuvaajat

Sähköntuotannon 
polttoaineet 2010

Kaukolämmön- 
tuotannon  

polttoaineet 2010

  Maakaasu
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 Puupolttoaineet
 Öljy
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Tammervoiman yleisö-
tilaisuudessa elokuussa 
hankkeesta vastaavien 
kanssa oli keskustele-
massa viitisenkymmentä 
kansalaista.

Hyötyvoimalaitoksen 
ympäristövaikutusten 
arviointi on tehty neljässä 
sijoituspaikkavaihtoeh-
dossa Tampereella: 
Lielahden voimalaitoksen 
tontilla, Ruskon ja Saran-
kulman rakentamattomilla 
teollisuus- ja varastoalu-
eilla sekä Tarastenjärven 
jätteenkäsittelyalueen 
vieressä.
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,7 36
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,1

38
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Sijoituspaikkavaihtoehtojen vertailu
Ympäristöllisessä toteuttamiskelpoisuudessa on eroja kohteiden 
välillä. Erot muodostuvat lähinnä liikenne-, maaperä-, pohjavesi- 
ja luontovaikutusten osalta. Lielahden osalta korostuvat liikenne- 
sekä pohjavesivaikutukset ja Sarankulman osalta luontovaikutuk-
set. Maaperävaikutuksia muodostuu erityisesti Ruskon ja Saran-
kulman hankevaihtoehdoissa. Sen sijaan jätteen energiahyötykäyt-
töhankkeissa usein esille nostetut ilmanlaatuvaikutukset jäävät kai-
kissa hankevaihtoehdoissa pieniksi. 

Ympäristövaikutusten eroista huolimatta hanke on ympäristöl-
lisesti toteutuskelpoinen kaikissa vaihtoehdoissa, kun rakentami-
sessa huomioidaan mahdolliset riskitekijät ja haitallisten vaikutus-
ten ehkäisemistoimet. Sosiaalinen toteuttamiskelpoisuus vaihte-
lee hankevaihtoehdoittain. Tarastenjärven hankevaihtoehto on so-
siaalisten vaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisin.

Hankkeen eteneminen
YVA-prosessin päätyttyä vuoden 2011 aikana tullaan päättämään 
laitoksen mahdollinen sijoituspaikka ja jättämään ympäristölupa-
hakemus hankkeen toteuttamiseksi.

Voimalaitoksen on tarkoitus valmistua vuosien 2014–2015 ai-
kana. Hankkeen kustannusarvio on 100 –110 miljoonaa euroa.

81,4 %

66,2 %

15,7 %

8,0 %

21,8 %

2,9 %

4,0 %

Tammervoiman hyötyvoimalaitos
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Tampereen Sähkölaitos 
varautuu  
tulevaisuuteen  

T
ampereen Sähkölaitos -konsernin tavoitteena on olla edelläkävijä hyvän 
henkilöstöpolitiikan harjoittamisessa. Henkilöstön osaamisen turvaami-
seen ja kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen panostetaan 
voimakkaasti.  

Energia-alan tulevaisuuden työmarkkinaskenaario valmistui syksyllä 2010. 
Energia-alan toimintaympäristön muutoksiin varautuminen edellyttää energiayh-
tiöiltä määrätietoista valmistautumista tulevaisuuteen ja uudenlaiseen osaami-
seen. Toisaalta henkilöstön korkea keski-ikä nostaa työssä jaksamisen aiempaa 
suuremmaksi haasteeksi. Useissa toiminnoissa henkilöstömäärä tulee pienene-
mään johtuen energia-alan rakennemuutoksesta ja toimintojen ulkoistamisesta.

Uusi henkilöstösuunnitelma 
Tampereen Sähkölaitos -konserni on samojen haasteiden edessä. Sähkölaitos-
yhtiöissä työskenteli vuoden lopussa 430 henkilöä, joista neljännes on jäämäs-
sä eläkkeelle seuraavien viiden vuoden kuluessa. Vuoden 2010 keskeinen kehi-
tyshanke tulevaisuuteen varautumisessa oli koko konsernin henkilöstösuunnitel-
man laatiminen aina vuoteen 2015 asti. Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huo-
mioon energia-alan työmarkkinoiden muutostrendit. Henkilöstön määrä tulee vä-
hentymään hallitusti eläköitymisten johdosta, eikä uusi henkilöstö tarvitse vält-
tämättä samanlaista osaamista kuin vanha.

 
Työhyvinvoinnin edistämisessä uusia tuulia  
Sähkölaitos panostaa määrätietoisesti työhyvinvoinnin edistämiseen. Tavoittee-
na on, että henkilöstö jatkaa työssä eläkeikään asti ja jää terveenä eläkkeelle. Työ-
kykyongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan järjestelmällisesti monin eri kei-
noin. Vuoden uusi avaus oli keväällä käynnistynyt Ikämestariohjelma, jolla tuetaan 
yli 55-vuotiaiden työssä jaksamista ja viihtymistä. Sen avulla pyritään jatkamaan 
työuria kahdella vuodella, vähentämään sairauspoissaoloja sekä siirtämään hil-
jaista tietoa vanhemmilta työntekijöiltä nuoremmille. Ikämestariohjelman osallis-
tujat sitoutuvat ylläpitämään ja kehittämään työ- ja toimintakykyään työterveys-
huollon laatiman henkilökohtaisen kunto- ja terveysohjelman mukaisesti.

Ryhmälle nuorempia työntekijöitä järjestettiin ensimmäistä kertaa avokuntou-
tusta. Sen tavoitteena on ennaltaehkäisevästi edistää työssä jaksamista. Yhteis-
työtä työterveyshuollon kanssa myös tiivistettiin. Työterveyshuollon edustajat 
osallistuivat esimerkiksi yhtiöiden työturvallisuuskierroksille. 

 
Työilmapiiriä seurataan säännöllisesti
Sähkölaitos kartoittaa konsernin työilmapiiriä ja henkilöstön kehitystoiveita sään-
nöllisesti. Alkuvuodesta tehdyn henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan vastaa-
jista 77 prosenttia näki ilmapiirin kehittyneen parempaan suuntaan kahden viime 
vuoden aikana.    

Henkilöstötutkimus toi esille uusia kehitysideoita, joita vietiin vuoden aikana 
eteenpäin konkreettisina toimenpiteinä. Joulukuussa tehtiin seurantakysely toi-
menpiteiden vaikutuksista. Tulosten mukaan positiivista kehitystä oli ehtinyt ta-
pahtua. 

Sekä henkilöstötutkimuksesta että vuoden aikana pidetyistä kehityskeskus-

teluista esiin nousseista ideoista ja toimenpide-ehdotuksista koottiin johdolle ra-
portti, jota käytetään tukena toiminnan kehittämisessä.

 
Sähköiset järjestelmät valtaavat alaa
Sähköisten järjestelmien rooli lisääntyi henkilöstöhallinnossa. Käyttöön otettiin 
sähköinen kehityskeskustelujärjestelmä, joka sisältää kehityskeskusteluiden li-
säksi tehtäväkuvaukset ja koulutusrekisterin. Yli 90 prosenttia konsernin henki-
löstöstä kävi kehityskeskustelun uudella järjestelmällä. Myös vuosilomien ja pois-
saolojen seuranta muuttui sähköiseksi.

Jatkuva parantaminen siirtyi samoin sähköiseen kauteen osana uutta kehitys-
keskustelujärjestelmää. Vuoden aikana tehtiin 43 JP-ehdotusta ja 19 aloitetta.

 
Kaikki mukaan Energiateollisuuden työehtosopimukseen
Helmikuun alussa loputkin konsernin henkilöstöstä siirtyivät kunta-alan sopimuk-
sista Energiateollisuuden työehtosopimuksien piiriin. Kaikille henkilöstöryhmille 
laadittiin uudet paikallissopimukset ja käyttöön otettiin uusi työsuorituksen arvi-
ointijärjestelmä, jonka perusteella työehtosopimukseen perustuvat yrityskohtai-
set erät jaettiin.

 
Koulutusta moneen tarpeeseen
Tampereen Sähkölaitos -yhtiöissä oli vuonna 2010 yhteensä 1 304 koulutuspäi-
vää. Koulutusta saatiin koskien mm. työehtosopimuksia, henkilökohtaisen suo-
riutumisen arviointia, koulutusrekisteriä, asiakaspalvelun turvallisuutta ja työky-
kyongelmien ennaltaehkäisyä. Yhteensä 229 henkilöä osallistui työturvallisuus-
kortin täydennyskoulutukseen ja 10 henkilöä suoritti peruskurssin. SPR:n hätä-
ensiapukoulutusta sai 129 henkilöä. Englantia opiskeltiin eritasoisissa ryhmissä. 

 Yksi henkilö suoritti sähkölaitosasentajan ammattitutkinnon, yksi sähköasen-
tajan tutkinnon ja yksi kaukolämpöasentajan tutkinnon.

Tampereen Sähkölaitos Oy
Varatoimitusjohtaja

Leena Parvio

HALLITUS 
Puheenjohtaja  
Peter Löfberg 

Toimitusjohtaja 
Jussi Laitinen
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Energiatalous
Salkunhoito
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Tampereen Sähkölaitos Oy:n organisaatio

HALLITUS 
Tampereen Sähkölaitos Oy 

Varsinainen yhtiökokous päätti 20.4.2010  
nimetä Tampereen Sähkölaitos Oy:n  
hallitukseen seitsemän jäsentä. 

Tampereen Sähkölaitos Oy:n  
hallitus 2010–2011: 
•	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 kokoontui 
neljääntoista kokoukseen. 

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 50. 

Avauksia 2011
•	Konsernille luodaan uusi 

henkilöstöstrategia, joka ulottuu 
vuodelle 2015.

•	Henkilöstötutkimus toteutetaan 
uusitussa muodossa.

•	Emoyhtiölle luodaan pääprosessien 
tuotantostrategia.
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Pakkaset kirittivät 
hyvää tulosta 
tuotannolle

T
ampereen Sähkölaitos -konsernin kannattavuus parantui 
merkittävästi edellisvuodesta. Suotuisa tuloskehitys oli 
monen tekijän summa, mutta merkittävimmin siihen vai-
kuttivat sähkön markkinahintojen poikkeuksellisen korkea 

taso erityisesti alku- ja loppuvuonna yhdistettynä onnistuneeseen 
energiantuotantoon. 

Talvikausien kylmyys lisäsi sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
määrää sekä kaukolämmön ja sähkön kysyntää. Vaikka polttoai-
neiden hintataso erityisesti kaasun, öljyn ja puun osalta nousi sel-
västi edellisvuodesta, puun ja turpeen hyvän saatavuuden ja tuo-
tantokoneiston korkean käytettävyyden ansiosta energiaa saatiin 
ajettua kustannustehokkaasti. 

Liiketulos kohosi, investoinnit vähenivät
Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 339,3 miljoonaa euroa ja lii-
ketulos asettui 42,9 miljoonaan euroon. Edellisvuodesta kasvua 
liikevaihdossa oli 38 prosenttia ja liiketuloksessa 80 prosenttia. In-
vestointeja toteutettiin 28,0 miljoonalla eurolla, 13,8 miljoonaa eu-
roa edellisvuotta vähemmän. Konsernin tilikauden tulos nousi voi-
tolliseksi 8,5 miljoonaa euroa, kun vuonna 2009 tulos jäi tappiolli-
seksi 4,4 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto nousi edel-
lisen vuoden 5,1 prosentista 8,9 prosenttiin.

Kannattavuuden paraneminen ja käyttöpääoman tehostuminen 
nostivat tulorahoitustasoa, ja liiketoiminnan kassavirta, ilman kon-
sernitilisaatavia, nousi 42,5 miljoonaan euroon. Investointien ja ra-
hoituserien jälkeen rahavarojen ja konsernitilisaatavien lisäys oli 
21,8 miljoonaa euroa.

Tytäryhtiöillä erilaiset näkökulmat 
Korkea sähkön markkinahinta hyödytti eniten Tampereen Energian-
tuotanto Oy:tä, joka teki ennätyksellisen hyvän tuloksen. Yhtiön lii-
kevaihto asettui 202,3 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuodesta 
oli 33,9 miljoonaa euroa. 

Tampereen Kaukolämpö Oy:n liikevaihto nousi 126,8 miljoo-
naan euroon, kasvua oli 12,6 miljoonaa euroa. Kylmä sää lisäsi 
merkittävästi kaukolämmön myyntiä. Kaasun hinnannoususta joh-
tuen tuotetun kaukolämmön ja jakelukaasun hankintakustannuk-
set nousivat edellisvuodesta, joten yhtiön kannattavuus laski. Hin-
nankorotuksiin ei kuitenkaan ryhdytty.

Sähkön markkinahinnat nousivat nopeasti alkuvuonna ja olivat 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jopa kaksi kertaa korkeam-
mat kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Kovasta kilpailusta joh-
tuen sähkön myyntihintoja nostettiin kuitenkin maltillisesti. Liike-
vaihto Tampereen Sähkönmyynti Oy:ssä kasvoi edellisvuoden ta-
sosta noin neljä prosenttia, 71,3 miljoonaan euroon. 

Tampereen Sähköverkko Oy:ssä kannattavuuden kehitykses-
sä näkyi jo edellisvuoden lopulla alkanut noususuhdanne. Yhtiön 
sallittua tuottotasoa nosti osaltaan korkea kustannustehokkuus 
mm. mittarihankinnoissa. Yhtiön liikevaihto nousi 43,7 miljoonaan 
euroon. Edellisvuonna liikevaihtoa kertyi 36,5 miljoonaa euroa. 

Tampereen Vera Oy:ssä vuonna 2010 aloitettu kehitysohjelma 
alkoi tuottaa tulosta ja kannattavuuden lasku saatiin taittumaan. 
Liikevaihtoa kertyi 11,7 miljoonaa euroa, mikä oli noin miljoona eu-
roa edellisvuotta vähemmän.

Omavaraisuusaste parani
Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma nousi 539,0 miljoo-
naan euroon. Pysyviä vastaavia konsernissa on 407,3 miljoonaa 
euroa ja vaihtuvia vastaavia 131,7 miljoonaa euroa. Pysyvien vas-
taavien pitoaikoja tarkistettiin edelleen Tampereen Energiantuo-
tanto Oy:ssä sekä Tampereen Sähköverkko Oy:ssä. Omaa pää-
omaa konsernissa on 75,1 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 
463,9 miljoonaa euroa, josta 378,0 miljoonaa euroa Tampereen 
kaupungin myöntämää pitkäaikaista lainaa. Omavaraisuusaste 
nousi 13,9 prosenttiin. Järjestelmäkehityksen myötä myyntisaata-
vien kiertoaikoja on saatu alas ja käyttöpääomaa siten tehostet-
tua. 

Markkinat odottavat 
nousujohteista vuotta 
2011

Y
leisen taloustilanteen nopea toipuminen edellisen vuo-
den taantumasta näkyi teollisuustuotannon ja energian-
kulutuksen kasvuna. Alhaisen lähtötason ansiosta säh-
kön käyttö kasvoi Suomessa lähes kahdeksan prosent-

tia vuonna 2010.
Kaikkien aikojen huiput sähkön hinnassa – helmikuun lopussa 

jopa 1400 €/MWh tuntihintana – aiheutuivat monen asian yhteis-
vaikutuksesta. Sähkön voimakas kysyntä tukkumarkkinoilla, alku- 
ja loppuvuoden pitkähköt pakkasjaksot sekä kuiva vesivuosi nos-
tivat sähkön hintaa. Korkeaa hintatasoa tukivat myös Ruotsin ydin-
voimalaitosten seisokit. Vaikka hintapiikit yllättivät sähkömarkki-
nat, Tampereen Sähkölaitos onnistui kuitenkin kohtuullisesti het-
kellistaseiden hallinnassa ja hintapiikeiltä suojautumisessa. Suo-
men hinta-alueen vuosikeskihinta päätyi tasolle 56,64 €/MWh. Hin-
tataso oli noin 53 prosenttia edellisvuotta korkeampi.

Pohjoismainen vesivuosi ei tuonut apua kylmyyden aiheutta-
maan sähkön lisäkysyntään. Vesitilanne pysyi toisena perättäise-
nä vuonna huonona. Vesivoimavaraston vajaus viikkoenergiana oli 
joulukuussa noin 30 TWh alle keskiarvon. Pohjoismaihin tuotiin 
merkittävästi sähköä Keski-Euroopasta ja Venäjältä. Suomessakin 
kivihiilen käyttö kasvoi erityisesti sähkön erillistuotannossa. Fos-
siilisilla hiili- ja kaasupolttoaineilla tuotettu sähkö ohjasi voimak-
kaasti markkinasähkön hintaa vuonna 2010. Oheisessa graafissa 
on esitetty sähkön markkinahinnan kehitys 2000-luvulla.

öljyn hintaheilunta heijastui maakaasukustannuksiin
Keskeisin käyttämämme polttoaine, maakaasu, muodosti merkit-
tävimmän osan myös polttoaineiden hankintakustannuksista. Maa-
kaasun hintaa välillisesti ohjaava öljyn markkinahinta romahti vuo-
den 2009 taloustaantumassa lyhyessä ajassa yli kolmanneksen, 
mutta hinta kohosi vuoden 2010 aikana lähes taantumaa edeltä-
neelle tasolleen. Yhteistuotantolaitoksissamme käytetty toinen 
merkittävä polttoaine oli turve, jonka käyttömäärä jäi noin neljäs-
osaan kaasun käytöstä. 

Polttoaineiden hintavaihteluilta suojauduttiin ajantasaisilla tuo-
tantoennusteilla ja salkunhallinnan toimenpiteillä. Vuonna 2010 ny-
kymuotoisen salkkumallin aikana solmitut johdannaissopimukset 
tuottivat konsernille lähes viisi miljoonaa euroa.

Voimalaitoksissamme tuotetun sähkön myimme sähköpörssiin 
markkinaehtoisesti. Sähköntuotannon kannattavuutta paransi polt-
toaineiden kustannuskehitystä nopeammin kohonnut sähkön mark-
kinahinta. Lämmöntuotannon kustannukset nousivat, koska kau-
kolämpöä tuotettiin kylmänä talvena tavanomaista enemmän eril-
lisissä lämpökeskuksissa kalliimmilla polttoaineilla.

Päästöoikeuksien määrä vastasi tarvetta
Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet vastasivat likimain polt-
toainekäytön vaatimaa määrää. Päästöoikeuden vuoden päätös-
hinta oli markkinalla 14,8 €/tCO2. 

Päästöoikeuskaupassa vuosi oli poliittinen pettymys. Vuoden 
2009 joulukuussa järjestetty Kööpenhaminan kokous päättyi lai-
haan kompromissiin ja vuoden 2010 Cancunin kokouksessa käy-
tännössä varmistui, että Kioton pöytäkirjalle ei saada laajaa kan-
sainvälisesti sitovaa jatkosopimusta. Päästökaupassa on meneil-
lään Kioton pöytäkirjan mukainen velvoitekausi 2008–2012. 

Markkinoiden suhdanne-ennusteet vuodelle 2011 ovat pitkälle 
samanlaisia kuin mihin vuosi 2010 päätettiin.

Energiajohtaja Markku Jaakkola
Tampereen Sähkölaitos Oy

Talousjohtaja Timo Laaksonen
Tampereen Sähkölaitos Oy

Pohjoismaisen sähkömarkkina-alueen kalenteriviikon keskihinta
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Riskit saatiin 
kokonaisvaltaisesti 
hallintaan

O
sana hyvää johtamista on Tampereen Sähkölaitos  
-yhtiöiden riskienhallinta otettu haltuun laajan riskien-
hallintaprojektin avulla. Projekti valmistui maaliskuus-
sa, mutta sen ohjeistama toimintamalli jatkuu konser-

nin arjessa. 
Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan malli perustuu tuoreeseen ris-

kienhallintapolitiikkaan, käsikirjaan ja ohjeistuksiin. Malli jakautuu 
viiteen osa-alueeseen, joita ovat johdon riskienhallinta, markkinaris-
kien hallinta, projektien riskienhallinta, toimintojen vaarojen kartoi-
tus ja niiden riskiarviointi sekä valmiussuunnittelu. Yhtiöiden merkit-
tävimmät riskit tunnistettiin ja arvioitiin sekä niille laadittiin riskien-
hallintasuunnitelmat. Riskienhallinnan seuranta ja raportointi toteu-
tetaan hyvän hallintotavan (Corporate Governance) mukaisesti yh-
tiöiden hallituksille ja omistajalle. 

Projektien riskienhallintaa pilotoitiin Palatsinraitin silta- ja pato-
hankkeessa. Riskien todennäköisyyttä ja vaikuttavuutta on käyty 
läpi säännöllisesti hankkeen eri vaiheissa.

Kehitystyö jatkui EQS-toimintajärjestelmän  
mukaisesti
Yhtiöiden toimintaa kehitettiin sertifioidun toimintajärjestelmän poh-
jalta. Sertifikaatti kattaa sähkön ja lämmön tuotannon, myynnin ja 
siirron, maakaasun myynnin ja siirron, verkostojen rakentamisen, 
käytön ja kunnossapidon sekä tukipalvelut. Toimintapolitiikan mu-

kaisesti ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohdat huomioidaan 
kaikissa konsernin toiminnoissa. 

Auditoinnit varmistivat toiminnan jatkuvaa kehittymistä. Ulkoi-
sen arvioinnin kohteena olivat Energiantuotannon ja Sähkönmyyn-
nin toiminnot; sisäisesti auditoitiin Kaukolämmön ja emoyhtiön toi-
minnot.

Entistä ympäristöystävällisempää  
liikkumista ja kuljetusta
Tampereen Kaukolämpö hankki keväällä käyttöönsä maakaasu-
auton esitelläkseen myymänsä tuotteen mahdollisuuksia liiken-
teessä. Hankintapäätöstä puolsivat alhaisemmat ympäristövaiku-
tukset ja käyttökustannukset, jotka jäävät lähes puoleen bensa-
auton kuluista.

Tampereen Sähkölaitos puolestaan oli mukana hankkeessa, 
jossa bensiinikäyttöisiä autoja muutetaan sähköautoiksi. Tampe-
relaisen yrityksen rakentama eCorolla2 kulkee kahdella akustol-
laan 130-150 kilometriä yhdellä latauksella ja sen huippunopeus 
on 120 km/h. Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupun-
gin ja Tredean kanssa. 

Vuoden 2010 alusta Naps.-asiakaslehteä on toimitettu lukijoil-
le päästöttömästi Itella Green -lähetyksenä. Palveluun kuuluvien 
lähetysten hiilidioksidipäästöt lasketaan ja kompensoidaan täysi-
määräisesti sertifioitujen ilmastoprojektien kautta. 

Taidetta kaupunkilaisten silmäniloksi 
Tampereen ydinkeskustan ilmettä on jo vuodesta 2009 lähtien pi-
ristänyt nykytaide 15 jakokaapin kyljessä. Positiivista huomiota 
saanutta Taidetta jakokaapeissa -projektia jatkettiin yhteistyössä 
Tampereen nykytaiteen museon kanssa. Jakokaapit saivat koris-
teekseen uudet pleksille tulostetut taideteokset, jotka ovat peräi-
sin tamperelaistaiteilijoiden siveltimistä. 

Työturvallisuus jäi tavoitteistaan
Vuosi 2010 ei tapaturmien osalta sujunut tavoitteiden mukaisesti. 
Sairauspoissaoloon johtaneita työtapaturmia konsernissa sattui 16, 

kun tavoitteena oli enintään kahdeksan. Tapaturmataajuus nousi 
17,5 työtapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti ja tapaturmavaka-
vuus 28,1 päivään yhtä työtapaturmaa kohti. Läheltä piti -tilantei-
ta ja turvallisuuspuutehavaintoja kirjattiin kuitenkin aiempaa ahke-
rammin.

Työturvallisuuden lisäämiseksi järjestettiin muun muassa työ-
turvallisuuskorttikoulutusta ja koulutusta väkivaltatilanteissa toimi-
miseksi. Sähkölaitos-yhtiöt on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen; 
konsernin pitkän tähtäimen tavoitteena on alentaa tapaturmataa-
juus kahteen vuoteen 2017 mennessä.

Harjoitukset ja pelisäännöt  
lisäsivät turvallisuutta
Tampereen Energiantuotanto harjoitteli marraskuussa Nekalan läm-
pökeskuksella uuden vaahdotusjärjestelmän käyttöä yhdessä Tam-
pereen aluepelastuslaitoksen kanssa. Ratinan Sähkötalossa har-
joiteltiin turvallista poistumista oikeassa palohälytystilanteessa, 
kun relelaboratoriossa syntynyt savu laukaisi palohälyttimet. Har-
joitus oli hyödyllinen, sillä sen johdosta kokoontumispaikka päivi-
tettiin asianmukaiseksi Ratinan alueen muutoksiin nähden. 

Sähkölaitoksen naapurustossa Ratinassa kerrostalojen raken-
taminen jatkui vilkkaana. Työmatkaliikenteen turvallisuuden kehit-
tämiseksi sovittiin liikennejärjestelyistä ja pelisäännöistä alueen ra-
kentajien ja Tampereen kaupungin edustajien kanssa. 

Palatsinraitin rakennustyöt näkyivät  
ja kuuluivat ympäristössä 
Palatsinraitin silta- ja patohanke jatkui Tammerkosken yläjuoksul-
la. Toisen vaiheen aluksi työmaaliikenne lisääntyi, kun Tampellan 
voimalaitoksen patomuurien kiviainesta kuljetettiin pois ja uutta 
betonia ja terästä tuotiin tilalle. Louhinta- ja ja räjäytystyöt olivat 
pienimuotoisempia kuin ensimmäisessä vaiheessa. Turvallisuus-
syistä Näsijärven pinta oli noin 20 senttiä tavallista alempana. Hank-
keen vaikutuksista ja turvallisuusnäkökohdista kerrottiin projektin 
omilla internetsivuilla ja tiedotustilaisuuksissa, joita pidettiin Vap-
riikin ja Oikeustalon työntekijöille. 

Riskienhallintapäällikkö Soile Heinonen
Tampereen Sähkölaitos Oy

Tapaturmat  
Tampereen Sähkö-
laitos -yhtiöissä
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KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA

Markkina- 
riskien 
hallinta

Projektien 
riskien- 
hallinta

Valmius- 
suunnittelu

Johdon 
riskien- 
hallinta

Toimintojen 
vaarojen 
kartoitus  
ja niiden 

riskiarviointi

Riskienhallintapolitiikka 
Riskienhallinnan periaatteet ja tavoitteet, määritelmät,  

toimintatavat, vastuut, raportointi ja ylläpito

Riskienhallinnan edistäminen 
Johdon sitoutuminen Jatkuva parantaminen 

Kesäkuussa tehtiin rivakasti töitä Palatsinraitin silta- ja patotyö-
maalla, vaikka kevään sulamisvesiä jouduttiin ohijuoksuttamaan 
tulvauomassa.
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Kohti hiilineutraalia 
energiatulevaisuutta

T
ampereen Sähkölaitoksen energiantuotannon kehittämis-
ohjelma toteuttaa yhtiön energiahankintastrategian aset-
tamat tavoitteet ja luo vihreät askelmerkit kohti hiilineut-
raalia Tamperetta.

Keskeinen strateginen tavoite on lisätä uusiutuvan ja vähäpääs-
töisen energian osuutta vuoteen 2020 mennessä 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 vähentyneet 

vuoden 2005 tasosta yli 20 prosenttia.

Energiantuotannon kehittämisohjelma 2020
Keskeiset toimenpiteet tällä vuosikymmenellä ovat:
•	Tammerkosken vesivoimalaitosten tehonkorotukset
•	Tammervoiman hyötyvoimalaitos
•	Naistenlahti 2 biokattilan uusiminen vastaamaan IE-direktiivin 

vaatimuksia
•	bioenergialogistiikan kehittäminen
•	Pirkanmaan keskuspuhdistamon jäteveden lämmön 

hyödyntäminen lämpöpumppulaitoksella 
•	osallistuminen aktiivisesti Suomen Hyötytuuli Oy:n maatuuli-

voiman investointihankkeisiin rannikkoalueilla.

Näillä toimenpiteillä tullaan saavuttamaan ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseksi asetetut tavoitteet vaiheittain toteutuksen painottues-
sa vuosille 2014–2020. Energiantuotannon rakennemuutosohjel-

Toimipisteet 2010

Ulkoasu: Viestintätoimisto Selander & Co. Oy
Kuvat: Kimmo Torkkeli ja Tampereen Sähkölaitos
Toimitusjohtajien henkilökuvat on kuvattu  
Tampereen Kauppahallissa.
Kirjapaino: Kirjapaino Hermes Oy
Maaliskuu 2011

Palaute vuosiraportista: viestinta@sahkolaitos.fi
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man investointikustannuksiksi on arvioitu nykyhinnoilla 200–250 
miljoonaa euroa mitoitustasosta riippuen. Ohjelman hankkeiden 
kannattavuus tullaan arvioimaan kunkin investointipäätöksen yhte-
ydessä ja jokaisesta hankkeesta tehdään kannattavuuteen perus-
tuva erillinen päätös. Näin tavoitteeseen päästään vaihe vaiheelta.

Suurimmat epävarmuudet laaditussa energiatulevaisuusske-
naariossa ovat kaukolämpökuormien kehittyminen ja siihen vai-
kuttavat tekijät. Kehittämisohjelma perustuu kaukolämmön kysyn-
tämalliin, jossa on pyritty huomioimaan vanhan rakennuskannan 
energiatehokkuuden paraneminen tulevaisuudessa, tulevat raken-
nusmääräykset sekä lämmitysmarkkinoiden kilpailun kiristyminen 
ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Energiantuotannon kehittämisohjelman ajantasaisuus päivite-
tään vuosittain osana Sähkölaitoksen strategiaprosessia. Siinä huo-
mioidaan kulloinkin toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.  

Katsaus tulevaisuuteen
Potentiaalisina uusina mahdollisuuksina lisätä uusiutuvan 
energian osuutta tulevina vuosikymmeninä ovat:
•	pyrolyysitekniikka bioöljyn valmistuksessa ja käyttö nykyisillä 

lämpökeskuksilla
•	biokaasun valmistusprosessien kehittäminen ja käyttö 

nykyisillä maakaasuvoimalaitoksilla
•	kaasutustekniikan laajamittainen hyödyntäminen
•	aurinkoenergiajärjestelmät
•	uusiutuvaa energiaa hyödyntävä kaukojäähdytysjärjestelmä.

Sähkölaitos seuraa uusien tuotantoteknologioiden kehittymistä ja 
on aktiivinen toimija myös sähkön erillistuotantohankkeissa.
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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


