
ENSIMMÄISENÄ EHTII ENEMMÄN



Myymme energiatehokasta ja 
taloudellista kaukolämpöä, kauko-
jäähdytystä ja maakaasua kiinteistöihin 
Tampereella, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä.

Asiakkaamme saavat käyttöönsä 
asiantuntijoiden neuvonta- ja opastus-
palvelut. Etäluettaviin mittareihin 
perustuvan palvelumme kautta 
asiakkaamme saavat energiankäytöstään 
ajantasaisia raportteja ja ennusteita.

VAIVATONTA 
ENERGIAA



Sähkölaitoksella on yli 

asiakasta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ Selkeästi muuttovoittoisella kaupunki-
seudulla palvelujen tarjonta lisääntyy 

nopeasti.

Kaupungissa on käynnissä mm. raitiotien 
rakentaminen, ratapihan kansihanke ja 

kauppakeskusten rakennustöitä.

Tampere on liikenteen solmukohta. 
Liikenteen määrä kasvaa vuosit-

tain noin kolmen prosentin                  
tahdilla.

Tampereella on noin 

asukasta.

Kaupunkiseudulla on noin 

asukasta.

kuva: Tampereen kaupunki / Studio Daniel Libeskind
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ENERGIAKÄÄNNE 
FOSSIILISISTA UUSIUTUVIIN

Energiakäänteen ansiosta tuotantomme on 
siirtynyt kotimaisiin polttoaineisiin: 
uusiutuvien polttoaineiden osuus on 
kivunnut jo 50 prosenttiin.

Olemme onnistuneet vähentämään myös 
hiilidioksidipäästöjä yli 50 % vuoteen 2010 
verrattuna. Samalla kilpailukykymme on 
parantunut ja pystymme tarjoamaan 
parempia palveluja kustannustehokkaasti.







VASTUULLISESTI 
UUSIUTUVALLA 
ENERGIALLA

Olemme investoineet 2010-luvulla lähes
200 milj. euroa pellettilämpölaitokseen, 
hakelämpölaitokseen ja savukaasupesureihin 
sekä yhdyskuntajätettä polttavaan 
hyötyvoimalaitokseen.

Lisäksi rakennamme kaukojäähdytysverkkoa 
keskusta-alueelle ja tuulivoimaa yhdessä 
Suomen Hyötytuuli Oy:n kanssa.

160 milj. euron Naistenlahti 3 -biolaitos 
valmistuu vuoden 2022 lopussa.



POLTTOAINEET 2020
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ENERGIAN HANKINTA JA CO2-PÄÄSTÖT

Toteuma ja ennuste 
vuoteen 2035

CO2-PÄÄSTÖT



TUOTANTOLAITOKSET metsä-/bioenergialla



TUOTANTOLAITOKSET

Naistenlahti 2

valmistumisvuosi 1977

polttoaineteho 192 MW; turve, puu, kaasu ja 
öljy

sähköteho 60 MW
lämpöteho 120 MW + pesuriteho 35 MW

Naistenlahti 3

Käyttöönotto 2022 syksy

polttoaineet; puu, kierrätyspuu, srf, turve 
kaasu, öljy

Polttoaineteho 207 MW

sähköteho 60 MW
lämpöteho 130 MW + pesuriteho 35 MW



Hervannan hakelämpölaitos

polttoaineteho: 49,5 MW, bio

Lämpöteho 57 MW pesurin kanssa

Sarankulman pellettilämpölaitos

Teho: 37 MW 

TUOTANTOLAITOKSET



Kpa polttoaineen hankinnan määrien kehitys 
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Hankintalähteet

• Toimittajia 7 kpl, hankinta yhteensä n. 1500 GWh (750 000 m3)

• Sopimusmäärät metsäenergiassa vaihtelevat (kaudelle 23-24) 
115 – 450 GWh, 4 isointa 80 %

• Metsäenergian lisäksi sivutuotteita (kuori/puru) n. 150 GWh 
jonkun verran

• Sopimukset tehdään tuotantokausittain syyskuu – elokuu

• Neuvottelut käydään Q2
• Pääosin 2 neuvottelua kunkin toimittajan kanssa
• Neuvoteltu sopimuskausi on vuoden päästä alkava tuotantokausi
• Sovittavan kauden lisäksi tavoitteet sitoumuksetta + 4 v.



Vaatimukset toimitettavalle hakkeelle

• Hakkeen kulutus huipussaan 320 m3 (256 MW)

• Puupolttoainenimikkeiden laatu ja ominaisuudet on 

määritelty Puupolttoaineiden laatuohjeessa ”VTT-M-07608-

13 – päivitys 2020”.

• Toimitettavat polttoaineet tulee olla palakokoa P63 ja kosteus 

alle 60 %. 

• Laatupoikkeamia: metalli, Kivet, jääkamit, vihreätä



Esimerkkejä laatuongelmista



Toimitus laitoksille

• Laitoksilla uusittu vaakaus, mahdollistaa yhdellä kertaa 
pitkän HCT kaluston vaakauksen

• Kuljetuskalustona puoliperä- täysperävaunu ja kontti

• Puoliperä peräpurkuna tai sivukippinä

• 24/7 toimitukset

• Terminaalit, toimitusten varmistamiseksi kaikissa 
olosuhteissa



Virtauskaavio




