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Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota  
juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 
28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta valtakunnallisesti 
tunnustetuksi uusiutuvien polttoaineiden käyttäjäksi.

ESEN 110 VUOTTA  
ENERGIAA 1900–2010

1950-luku 
Kaukolämpötoiminta Mikkelissä alkaa. Kuvas-

sa sähkölaitos ilmasta kuvattuna n. vuonna 

1955. Kuvan yläosassa näkyy Likolampi.

1960- ja 70-luvut 
Kaukolämpöverkosto laajenee ja öjyn hinta-

kriisi pakottaa rajoittamaan energian kulutusta. 

Lämpövoimalan suunnittelu alkaa. Kuvassa 

näkymä Maaherrankadulta 1960-luvulla.

1920- ja 1930-luvut 
Energianpuute muodostaa esteen teollisuu-

den saamiselle Mikkelin seudulle. Tasavirta 

vaihtuu vaihtovirraksi. Kuvassa Palokunnan-

talo ja Naisvuori 20-luvun asussaan.

1980- ja 1990-luvut 
Kaukolämmön tuotannon ja myynnin lisään-

tyessä sähkölaitoksesta tulee nimenmuutok-

sella energialaitos. Pursialan lämpökeskus 

valmistuu vuonna 1981 ja Pursialan voima-

laitos vuonna 1990. Sähkökilpailu vapautuu 

ja ympäristökysymykset nousevat pinnalle. 

Osakeyhtiö perustetaan vuonna 1994.

2000-luku 
ESE on merkittävä työllistäjä Mikkelin seu-

dulla työllistäen välittömästi n. 250 henkilöä. 

Pursialan voimalaitoksen laajennusosa val-

mistuu vuonna 2005. ESE hankkii osakkuuk-

sia sähkönhankintayhtiöistä. ESE keskit-

tyy vihreän energian markkinoihin. ESEn 

uusiutuvilla polttoaineilla tuotettua sähköä 

markkinoidaan Ekoteko-markkinointinimellä, 

jolle on myös myönnetty Suomen Luonnon-

suojeluliiton Ekoenergia-merkki. 

1900- ja 1910-luvut 
Sähkölaitos Mikkeliin ja kaduille sähkövalot. 

Sähkölaitos siirtyi kaupungille 1.2.1911.  

Ensimmäinen vuonna 1908 hankittu sähkön-

tuotannon höyrykattila kuvassa vasemmalla 

ja toinen oikealla.  

1940-luku 
Sähkönkulutusta säännöstellään ja sähkö-

laitos liitetään valtakunnan verkkoon. ESEn 

uudisrakennus valmiina vuonna 1949.
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ESE JA YMPÄRISTÖ 
VUONNA 2010

Yhtiö täytti 110 vuotta.

 Metsähakkeen käyttö  
kasvoi 25 %.

 Osoituksena ESEn menestyksekkäästä 
toiminnasta uusiutuvien polttoaineiden 
käyttäjänä Mikkeli palkittiin 
Uusiutuvan energian kunta  
2010 -palkinnolla.

Yhtiö kasvatti niin lämmön myyntiään 
kuin sähkön siirtoaankin.

 Voimalaitosten käytettävyys oli 
erittäin hyvä ja oman sähköntuotannon 
tukkumyynnissä hyödyttiin sähkön 
korkeasta pörssihinnasta.
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TOIMITUSJOHTAJAN  
KATSAUS 2010

Arvoisa lukija

Vuosi 2010 oli erittäin kylmä. Vastaavia lämmöntarvelukuja on viimeksi nähty 80-luvun puolivälin vuosina.  

Lämmön myynnissä ESE saavuttikin ennätyksensä 504.92 GWh. Pursialan voimalaitoksen sähköntuotanto oli 

255.2 GWh.

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto on erittäin ympäristöystävällinen muoto tuottaa energiaa, ja ESE tekee 

sen pääosin uusiutuvilla polttoaineilla. Kuluneena vuonna ESE-konsernin uusiutuvien (puu ja ruokohelpi) 

polttoaineiden osuus oli 62.9 % ja turpeen 34,0 %. Öljyä ja kivihiiltä käytettiin 3.1 %. Lisäksi ESE:llä on osuuk-

sia tuuli- ja vesivoimayhtiöistä, joten uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin noin 60 % kaikesta myydystä 

sähköstä. 

ESE myy ympäristöystävällisesti tuotettua energiaansa Ekoenergia merkityn Ekoteko-brändin alla. ESE osallis-

tui yhdessä omistajansa Mikkelin kaupungin kanssa Uusiutuvan energian kunta -kilpailuun. Kilpailun tarkoi-

tuksena on edistää uusiutuvan energian käyttöä kunnissa ja tuoda esille myönteisiä esimerkkejä. Osoitukse-

na ESEn menestyksekkäästä toiminnasta Mikkeli palkittiin Uusiutuvan energian kunta 2010 -palkinnolla.

ESEn vesivoimaosakkuusyhtiö Koskienergia Oy:n ja sen tytäryhtiön Alakoski Oy:n tuotanto ESElle oli 25.5 

GWh. Koskienergia on viime vuosina saneerannut voimakkaasti vesivoimalaitoksiaan nostaakseen niiden 

tuotantokapasiteettia. Tätä työtä yhtiö jatkaa edelleen. Tuulivoimalla tuotettua sähköä Propel-Voima Oy:ltä ja 

Vapon Tuulivoima Oy:ltä ESElle tuli 0.5 GWh.

Päästöoikeuksia ESE:lle oli myönnetty vuodelle 2010 yhteensä 164 804 tonnia, josta toteutui 151869 tonnia. 

Alhaisesta kesäajan pörssisähkön hinnasta johtuen ESE rajoitti lauhdesähkön tuotantoaan ja näin osa pääs-

töoikeuksista jäi käyttämättä.  

Puupolttoaineiden saannin turvaaminen sekä niiden kilpailukykyinen hinta ovat strategisesti erittäin tärkeitä 

ESElle. Turvaamalla uusiutuvien polttoaineiden saanti, vähennetään tarvetta hankkia lisää päästöoikeuksia ja 

voidaan tuottaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan. Siksi ESE panostaa puupolttoaineiden hankintaan lähi-

alueilta ja kehittää edelleen toimintaa Venäjällä tytäryhtiöittensä OOO ESEn ja OOO Russkij Les:n kautta.

Erkki Karppanen 

toimitusjohtaja
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Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on energianhuoltoyhtiö, 
jonka kilpailukyky perustuu laadukkaaseen palveluun 
sekä ympäristö-, energiatehokkuus-, työterveys ja työtur-
vallisuusasioiden huomiointiin. Toiminnan tavoitteena 
on kasvu uusia kilpailukykyisiä tuotteita sekä joustavaa 
ja asiakaskeskeistä palvelua tuottamalla ja kehittämäl-
lä. Tärkein ympäristötavoite on kestävä kehitys vihreää 
energiaa tuottamalla ja asiakkaiden vaatimukset huo-
mioiden. Työterveyden ja työturvallisuuden tavoitteina 
ovat työturvallisuuden varmistaminen, onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy ja rajaaminen sekä henkilöstön hyvin-
voinnin edistäminen. Konsernin omaa energian käyttöä 
seurataan säännöllisesti ja energian käytön tehokkuutta 
kehitetään jatkuvasti.

Tavoitteet saavutetaan sitouttamalla yhtiö ja sen henkilöstö jatkuvaan 

parantamiseen. Yhtiön toiminnassa sitoudutaan noudattamaan laki-

sääteisiä vaatimuksia, ja henkilöstön tietoisuutta toiminnan tavoit-

teista ja tuloksista pidetään yllä. Henkilöstön ammattitaito pidetään 

toiminnan tavoitteiden ja vaatimusten tasolla. 

ESEn toiminnassa huomioidaan kaikkien sidosryhmien vaatimukset. 

Toiminnasta raportoidaan ja tiedotetaan suunnitelmallisesti.

Tämä tarkoittaa toiminnassamme seuraavaa:
ESEn tavoitteena on suunnitelmallisesti laajentaa markkinaosuuksiaan 

Etelä-Savossa kaikilla energiahuollon osa-alueilla sekä koko Suomessa 

sähkön myyjänä. Nämä päämäärät saavutetaan uusien ennakkoluu-

lottomien tuotteiden, kilpailukyvyn, ympäristöasioiden huomioimi-

sen, hyvän työturvallisuuden ja laadukkaan palvelun yhteisvaikutuk-

sella.

Hyvään lopputulokseen päästään ulkoisten asiakassuhteiden lisäksi 

tunnistamalla sisäiset asiakassuhteet ja hoitamalla niitäkin yhtä laa-

dukkaasti. Erityisen tärkeää tämä on moniosaamista vaativissa koko-

naispalveluissa.

Yleisenä tavoitteena on, että uudet tuotteet ovat alalla uusia, ominta-

keisia ja kilpailijoiden tuotteita halutumpia. Toimintaamme luon-

nehtivat joustavuus ja toimintatapojen muuttaminen asiakkaiden 

tarpeiden muuttuessa.

ESE kannustaa yksilöä itsenäisempään työskentelyyn ja vastuunot-

toon. Tämän tueksi on rakennettu laatu-, ympäristö-, työterveys- ja 

työturvallisuusjärjestelmät.

Toiminta keskitetään ydinosaamisen vahvistamiseen sekä toimintojär-

jestelmiä kehitettäessä ja yhteistyötahoja valittaessa huomioitavaan 

verkottumiseen.

Toiminnan ytimenä on ESEn vihreä energia, joka takaa toiminnan kes-

tävän kehityksen mukaisen pohjan ja yhtiön omaleimaisuuden.

Perinteisen toiminnan ulkopuolella keskitytään niihin segmentteihin, 

joiden tarpeita ESEn ydinosaaminen parhaiten vastaa.

Yrityskuvan kehittämisellä pyritään siihen, että ESE nähtäisiin ympä-

ristöstämme huolehtivana, lähellä asiakasta olevana, luotettavana, 

palveluhenkisenä, Mikkelin seutua rakentavana, ihmisten ja yritysten 

kanssa arjessa elävänä sekä henkilöstönsä työturvallisuudesta huoleh-

tivana yrityksenä. Yrityskuvaan kuuluu myös erityisesti seutukunnan 

luontaisten yritysmuotojen tukeminen. Yrityskuvan rakentamisesta 

vastaa koko henkilöstö.

Kasvuhakuisen toimintalinjan ympäristönäkökohdat toteutetaan 

kasvattamalla omaa, puupohjaisten polttoaineiden käyttöön mah-

dollisimman laajasti pohjautuvaa energiantuotantoa taloudellisten 

reunaehtojen puitteissa.

Polttoainetta hankitaan useasta lähteestä. Hankinnassa huomioidaan 

yhteistyökumppaneiden toimintamenetelmät ja näiden yritysten 

kyky vastata parhaalla mahdollisella tavalla ESEn toimintaperiaatteisiin 

laadun, ympäristön ja työturvallisuuden osalta.

Ulkoinen sähkönhankinta käsittää sekä sähkönoston että voimantuo-

tantolaitteiden omistuksen ja osakkuudet voimatuotantoyhtiöissä. 

Ostossa hyödynnetään pääsääntöisesti eri yhteistyötahojen asian-

tuntemusta. Omassa voimantuotannossa ja osakkuusyhtiöissä ostot 

suunnataan mahdollisuuksien mukaan ekologisiin hankintalähteisiin 

(mm. tuuli- ja vesivoimaan).

Asiakashallintajärjestelmiä kehitetään sekä omatoimisesti että valta-

kunnallista ulottuvuutta tavoitellen muiden sähköyhtiöiden kanssa. 

ESEn omat toimintajärjestelmät on huomioitava tässä kehitystyössä.

ESEn toiminta ohjautuu asiakaspalautteen perusteella. Tätä tarkoitusta 

varten järjestettävän systemaattisen asiakaskuuntelun perusteella rek-

lamaatioihin ja kehitystoiveisiin pyritään reagoimaan aukottomasti ja 

nopeasti. Jokainen eseläinen on asiakaspalvelija ja vastuussa palvelun 

laadusta työtehtävästään riippumatta. Jokainen on lisäksi vastuussa 

oman työnsä laadusta.

1. LAATUPOLITIIKKA  
(SISÄLTÄÄ MYÖS YMPÄRISTÖ-, TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSPOLITIIKAT)
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Toimintajärjestelmä vastaa ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 stan-

dardien vaatimuksia. Organisaatio on koulutettu tuntemaan standar-

dien vaatimukset ja toimintajärjestelmän menettelytavat niin laajalti 

kuin on tarkoituksenmukaista. Toimintaperiaatteisiin kuuluu toimin-

nan jatkuva parantaminen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, 

työturvallisuudesta huolehtiminen sekä työterveysasioiden jatkuva 

kehittäminen. Näihin periaatteisiin on koko yritys sitoutunut. Yrityk-

sessä on tunnistettu toimintaan kohdistuvat ympäristö ja työsuojelu-

lainsäädännön vaatimukset, joita noudatetaan.

Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtaminen 

on osa ESEn jokapäiväistä toimintaa. Se perustuu toiminnan vuosit-

taiseen suunnitteluun, suunnitelmien toteutumisen säännölliseen 

seurantaan ja seurannassa ilmenneiden poikkeamien korjaamiseen. 

Jokaisella henkilöstöön kuuluvalla on mahdollisuus osallistua yhtiön 

toimintajärjestelmän kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

2. TOIMINNAN KUVAUS JA 
YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT
ESE on Mikkelin kaupungin täysin omistama energiakonserni, johon 

kuuluu emoyhtiön lisäksi kaksi tytäryhtiötä: ESE-Verkko Oy ja ESE-Tek-

niikka Oy. Emoyhtiön toiminta käsittää energian tuotannon, myynnin, 

lämmönjakelun sekä lämmönjakeluun liittyvän rakennus- ja kunnos-

sapitotoiminnan. ESE-Verkko Oy:n toimialaan kuuluvat sähkönsiirto 

sekä siihen liittyvä rakennus- ja kunnossapitotoiminta. ESE-Tekniikan 

Oy:n toimialaa ovat energia-alan kohteiden urakointi ja huoltotoimin-

ta, energiakauppa sekä alan konsultointi.

ESE tuottaa sähköä, lämpöä ja höyryä omassa Pursialan vastapaine-

voimalaitoksessaan. Lämpöä ja höyryä tuotetaan voimalaitoksien 

lisäksi muissa ESEn lämpökeskuksissa. Lämpöä toimitetaan Mikkelin 

alueelle ja sähköä eri puolille Suomea. Yhtiön omat sähkön ja lämmön 

jakeluverkot ovat Mikkelin kaupungin alueella.

Toiminnan merkittävim-

piä ympäristönäkökohtia 

ovat energiantuotannos-

ta aiheutuvat päästöt, 

sähkön jakeluverkon 

öljytäytteisten kompo-

nenttien vuotoriskit sekä 

energian jakeluverkkojen 

rakentamisesta aiheutuvat 

ympäristöhaitat.

Seuraavissa taulukoissa on 

esitelty ESEn toiminnan 

avainlukuja kolmen viime 

vuoden ajalta.

2.1 Energiantuotanto
Yhtiö tuottaa sähköä, lämpöä ja höyryä voimalaitoksessa, kiinteissä 

lämpökeskuksissa sekä pieneltä osin siirrettävissä lämpökeskuksissa. 

Sähköstä tuotettiin 85 % yhdessä kaukolämmön kanssa. Polttoaineina 

käytettiin mekaanisen puunjalostusteollisuuden sivutuotteita (purua, 

haketta ja kuorta), turvetta, metsätähdehaketta, kivihiiltä ja öljyä.  

Öljyä käytettiin voimalaitoksen käynnistyksiin, kaukolämmön erillis-

verkoissa sekä kantaverkossa huippu- ja varapolttoaineena.

Sähkön tuotantoteho on 60 MW ja kaukolämmön tuotantoteho 

120 MW kiinteillä polttoaineilla. Huippu- ja varalämpökeskuksia on 5 

kappaletta, joiden tuotantoteho on 100 MW. Siirrettäviä öljykäyttöisiä 

lämpökeskuksia oli vuonna 2010 käytössä 7 kappaletta. Kaukolämpö-

verkon ulkopuolella lämpöä ja höyryä tuotettiin puupolttoaineella ja 

öljyllä kymmenessä lämpökeskuksessa.

2.2. Sähköenergian jakelu

2.2.1 Toiminnan kuvaus
ESE-Verkko Oy:n jakelualueeseen kuuluu suuri osa vuoden 2001 alussa 

Mikkelin kaupungin ja maalaiskunnan ja Anttolan kunnan kuntaliitokses-

sa muodostetun uuden Mikkelin kaupungin alueesta.  Sähkön siirtoasi-

akkaita on n. 23 500 kpl ja jakeluverkkoon siirretty sähkömäärä vuonna 
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2010 oli 353 GWh, joka on 12 GWh suurempi kuin vuonna 2009.  

Vuoden aikana sähkönjakeluun tuli 44 uutta liittymää ja vanhan liitty-

män muutosta. Omakotitaloja liitettiin 32 kappaletta.

2.2.2 Ympäristötase ja ympäristökuormituksen arviointi
Sähköverkon pituus oli vuoden lopussa 1 000 km, nettolisäys on  

14 km. Vuoden aikana rakennettiin 20 kV verkkoa 7 km ja 0.4 kV 

verkkoa 9 km. ESE-Verkko Oy:llä on viidellä 110/20 kV sähköasemalla 

käytössä yksi 10 MVA, yksi 16 MVA ja neljä 25 MVA päämuuntajaa.

  

Mikkelin keskustassa valmistuivat toriparkin pysäköintilaitoksen 

yhteyteen rakennettu 20 kV kytkinasema ja suurin osa alueen kaa-

peloinneista. Vuosina 2009–2011 asennettavien keskijännitekaape-

leiden kokonaispituus on n. 20 km. Laajat kaivutyöt tehtiin muiden 

rakennustöiden yhteydessä ja samalla aikataululla, jolloin minimoitiin 

työnaikainen haitta. 

      

Muun jakeluverkon osalla rakennettiin kaksi uutta puistomuuntamoa, 

kaksi kiinteistömuuntamoa ja yksi pylväsmuuntamo. Saneeraustöissä 

korjattiin neljä kiinteistömuuntamoa ja poistettiin yksi pylväsmuun-

tamo. Saneerauskohteissa pienennettiin öljyvahingonriskiä muun-

tamoilla, joilla on muuntajaöljyä yhteensä n. 2 100 kg. Asuntoalueilla 

tehdyt sähköverkon uusinta- ja laajennustyöt kasvoivat vähän edellis-

vuodesta. Suurimmat kohteet olivat Maamiehentie, Parkontie ja Mäki-

tie Rantakylässä, Notkokatu Lähemäellä, Hevosmiehenkatu Kirjalassa 

ja Savisilla Itäharjun alue.  

 

Keskijänniteverkon kaapelointiaste kasvaa jatkuvasti ja vuoden 2010 

lopussa 20 kV verkosta on kaapeloitu 45 %. 400 V pienjänniteverkon 

kaapelointiaste on nyt 77 %.  

 

Kesäkaudella raivattiin kaikki 20 kV ilmajohtolinjat, työssä poistettiin 

johtoaukoista alusvesakko ja hyvin runsaasti reunapuita ja oksia.  

 

Kunnallistekniikan rakentamisessa jatkettiin hyvää yhteistyötä 

kaikkien katualueelle järjestelmiä rakentavien osapuolten kesken ja 

minimoitiin rakentamisen ympäristöhaittoja. Pysyvänä periaatteena 

on tehdä kaikki johtojärjestelmät ja kadunrakennus yhtenä työmaana 

kerralla kuntoon. Talviaikaan tehtävissä kadunrakennuskohteissa asen-

netaan sähköjärjestelmiä varten kaapeliputkitus.

Verkkohäviöiden osuus on n. 10.7 GWh eli n. 3 %. Häviöiden määrää 

seurataan johto-osuuksittain ja häviöiden pienentämistavoite vaikut-

taa osaltaan uusimistöihin ja verkon käyttöön. 

2.3. Lämpöenergian jakelu
Vuonna 2010 kaukolämpölinjaa rakennettiin 3 869 m. Kaukolämpöön 

liitettiin 45 kiinteistöä, joista 20 vaihtoi öljylämmityksen kaukoläm-

pöön. Loput olivat uusia kiinteistöjä.

 

Kaukolämpöverkostoa laajennettiin vanhoille pientaloalueille Peitsa-

rissa ja Lehmuskylässä sekä useita yksittäisiä kohteita eri puolilla kau-

punkia. Vuoden aikana saneerattiin vanhoja kaukolämpölinjoja 549 m.

Vuoden 2010 lopussa kaukolämpöverkoston pituus oli 181 020 m. 

Kaukolämpölinjojen rakentamisessa käytetään freonivapaita polyure-

taanieristeisiä kaukolämpöjohtoelementtejä.  

 

Kaukolämpöveden kulutus vuonna 2010 oli 2 100 m3. Vesi menee 

valtaosaltaan maastoon tyhjennysten ja vuotojen yhteydessä. Kau-

kolämpöveden pH:n säätöön ja hapen poistoon käytetään kemikaa-

lia, jonka pitoisuus on 50–100 ml/m3. Lisäksi kaukolämpöveteen on 

lisätty indikaattoriksi vihreää fluoresoivaa väriä, jonka pitoisuus on n. 

3 mg/ l. Kyseiset kemikaalit ovat hyvin veteen liukenevia ja luonnossa 

hajoavia.
 
 

Lämmön jakelun tärkeimpiä tunnuslukuja vuodelta 2010

• Myyty lämpöenergia 504,9 GWh

• Myyty höyryenergia 29,6 GWh

• Kaukolämpöverkkoon toimitettu energiamäärä 539,0 GWh

• Toimitetun energian hankintalähteet:

 • Yhteistuotanto                                                            442,3 GWh 

 • Erillistuotanto                                                                96,7 GWh 

• Kaukolämmön omakäyttösähkön kulutus  

  (sis. pumppaussähkön) 15,1 GWh

• Kaukolämpöverkon tilavuus 4951 m3

• Kaukolämpöön liitetyt kiinteistöt 2103 kpl

• Kaukolämmitetyt rakennuskuutiot 10,1 milj. m3

Lämmön myynnin jakauma on jaettu asuinrakennuksiin,  

julkisiin rakennuksiin ja teollisuuskiinteistöihin.

Vuonna 2010 lämmön myynnin jakautuminen 

 • Asuinrakennukset  41 %   

 • Liike- ja julkiset rakennukset 31 % 

 • Teollisuus 28 %

 
2.4. Sähkön hankinta ja myynti
ESE hankkii myymänsä sähkön Pursialan vastapainevoimalaitokselta, 

osakassähkönä Koskienergia Oy:ltä sekä muilta yhteistyökumppaneil-
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ta. Tuulisähköä hankitaan Propel-Voima Oy:ltä, jossa ESE on osakkaa-

na, sekä ostosopimuksella Vapon Tuulivoima Oy:ltä.

2.4.1 Hankinnan kehitys
Sähkönmyyntiliiketoiminnan käyttöön hankittu sähkö tuotettiin 

pääasiallisesti Pursialan voimalaitoksella. Sen lisäksi hankittiin vesivoi-

malla tuotettua sähköä Koskienergia Oy:ltä ja tuulivoimalla tuotettua 

sähköä Propel-Voima Oy:ltä ja Vapon Tuulivoima Oy:ltä. Oman säh-

köntuotannon lisäksi sähköä hankittiin myös sähköpörssistä.

2.4.2. Sähkön tuoteseloste

ESEn myymän sähkön alkuperätiedot,  
uusimmat alkuperätiedot ovat vuodelta 2009 

 • Uusiutuvat energialähteet 60 %

 • Fossiiliset energialähteet ja turve 24 %

 • Ydinvoima 16 %

ESE täyttää jo nyt oman osuuden selkeästi EU:n komission Suomelle 

esittämästä vaatimuksesta, jonka mukaan uusiutuvan energian osuu-

den pitää olla 38 % vuoteen 2020 mennessä.

2.4.3.  Uusiutuvat energialähteet ja Ekoenergia merkitty 
Ekoteko-sähkö

ESE tunnetaan ympäristöystävällisen energian tuottajana ja myyjänä. 

Ekologisen energian tuotantoa on määrätietoisesti kehitetty vuosien 

aikana. ESEn hankkima ja myymä ympäristöystävällinen sähkö on 

tuotteistettu Ekoteko-sähköksi. Ekoteko-sähkö perustuu vain uusiutu-

viin energialähteisiin tai uusiutuviin polttoaineisiin. ESEn ympäristöys-

tävällisen sähkön lähteitä olivat tuulivoima (0,2 %), vesivoima (11,9 %) 

ja puupohjaisin polttoainein tuotettu (87,9 %). ESEn käyttämä puu-

polttoaine on eri muodoiltaan haketta, metsähaketta, kantoja, kuorta, 

purua ja murskattua kierrätyspuuta. 

Tuulella tuotettu Ekoteko-sähkö ja puupohjaisin polttoainein tuotettu 

Ekoteko-sähkö täyttävät Suomen Luonnonsuojeluliitto Ry:n tiukat 

Ekoenergia-merkin kriteerit. ESE on yksi suurimmista puupohjaisin 

polttoainein sähköä tuottavista energiayhtiöistä Suomessa. ESE on 

ollut myös yksi ensimmäisistä SLL ympäristöystävällisen energiamer-

kinnän hyväksynnän saaneista sähköyhtiöistä. Ekoenergia-merkin 

saavat vain ne tuotteet tai tuottajat, jotka täyttävät Suomen Luonnon-

suojeluliiton ekologisen sähköntuotannon tiukat kriteerit. 

Pursialan voimalaitoksen sähköntuotannon ominaispäästöt 

Päästöt 2008 2009 2010
Tuotanto  
yhteensä

Ekoteko-  
sähkö

Tuotanto  
yhteensä

Ekoteko-  
sähkö

Tuotanto  
yhteensä

Ekoteko- 
 sähkö

Rikkidioksidi (mg/kWh) 412 0 190 0 199 0

Typpidioksidi (mg/kWh) 856 856 718 718 439 439

Hiilidioksidi (g/kWh) 310 0 235 0 266 0

Hiukkaspäästöt (mg/kWh) 52 52 27 27 25 25

2.5. Jätehuolto
Energiantuotannon sivutuotteina syntyvät tuhkat muodostavat mää-

rällisesti selvästi merkittävimmän osan ESEn toiminnasta syntyvistä 

jätteistä. Energiantuotannossa syntyvistä tuhkista noin 54 % menee 

hyötykäyttöön. Muita merkittäviä toiminnasta aiheutuvia jätteitä ovat 

sekajäte, kierrätettävä tai poltettava paperi ja pahvi sekä ongelmajät-

teet. Vuonna 2010 jätteitä syntyi yhteensä 434,1 tonnia, josta hyöty-

käyttöön meni 83 %. Jätteen määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta, 

koska vuoden 2010 jätemäärää kasvatti suuri metalliromun määrä 345 

tonnia.

Jätelaji
Määrä

(t)
Hyöty- 

käyttöön (%)

Tuhkat 7971 54 

Muut jätteet yhteensä 434,1 83 

  Kierrätettävä metalliromu 345

  Muu kierrätettävä jäte 7,7

  Poltettava jäte 7,4

  Sekajäte 73,2

  Ongelmajätteet 0,8
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PANOKSET

Energiantuotannon polttoaineet Kulutus (GWh)

Jyrsinturve 395

Raskas polttoöljy 21

Kevyt polttoöljy 15

Puupohjaiset polttoaineet

    Teollisuuden sivutuotteet 274

    Metsähake 447

    Kierrätyspuu 11

Kaikki yhteensä 1 163

Veden kulutus Kulutus (m3)

Voimalaitosprosessiin 44 125

Kaukolämpöverkkoon 2 100

Yhteensä 46 225

Sähkön kulutus Kulutus (GWh)

Voimalaitos 29,6

Kaukolämmön jakelu 15,1

Yhteensä 44,7

Muut käyttöaineet Kulutus (t)

Kuljetuskaluston polttoaineet 136

Voimalaitosprosessin kemikaalit 53,3

TUOTOKSET

Energiantuotanto Tuotanto (GWh)

Sähköntuotanto 255

Kaukolämmöntuotanto 479

Teollisuuslämmöntuotanto 65

Sähkön- ja lämmöntuotannon  

hyötysuhde

73,8

Päästöt Määrä (t)

Ilmaan

     Hiilidioksidi 443 404

    Rikkidioksidi 158

    Typpioksidit 288

    Hiukkaset 48

Veteen

    Lämpöä vesistöön 817 TJ

Jätteet Määrä (t)

Tuhkat läjitykseen 3 638

Tuhkat hyötykäyttöön 4 333

Kierrätysjäte 353

Poltettava jäte 7

Sekajäte 73

Ongelmajäte 1

3. YMPÄRISTÖTASE
 

 

ESEn toiminnan ympäristötase on muodostettu perinteisellä panos- ja tuotosmenetelmällä. Taseajattelussa yhtiön toiminta 

rajataan taserajan sisäpuolelle, ja kaikki taserajan ylittävät materiaali- ja energiavirrat kuvataan. Polttoainekuljetuksissa kuluvat 

polttoaineet on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, koska nämä kuljetukset ostetaan ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta. Myös 

osakkuusvoimalaitoksien tuotannot on rajattu pois tästä tarkastelusta. Ympäristötase muodostuu energian tuotantoon, jakeluun 

ja siirtoon tarvittavista panoksista sekä toiminnan jälkeen syntyvistä tuotoksista.
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ESEn toiminnan merkittävimmät ympäristöriskit on tunnistettu ESEn 

toimintajärjestelmää rakennettaessa. Riskien tunnistukset tarkaste-

taan ja päivitetään vuosittain. Tällä hetkellä seuraavat ympäristö-
riskit on tunnustettu ESEn kannalta tärkeimmiksi:
 • Energiantuotannon päästöt

 • Sähköverkon öljytäytteisten verkkokomponenttien vuodot

 • Mahdollisten tulipalojen aiheuttamat ympäristöpäästöt

 •  Voimalaitoksen polttoaineiden kuljetuksesta  

aiheutuvat pölypäästöt

 • Öljylämpökeskusten vuodot

Liiketoimintakohtaisen vuosisuunnittelun yhteydessä on laadittu 

toimenpideohjelmat tunnistettujen riskien pienentämiseksi, mm. 

tulipalotilanteiden toimintavalmiuksia parannetaan järjestämällä 

koulutusta, ja sähköverkon öljytäytteisiä komponentteja vaihdetaan 

ympäristön kannalta turvallisempiin. Energiantuotannon ominais-

päästöt ovat jo tällä hetkellä hyvin vähäisiä ja tavoitteena on pitää ne 

nykytasollaan.

4. YMPÄRISTÖPOIKKEAMAT JA RISKIT

ESE:llä ei tapahtunut vuonna 2010 yhtään ympäristöonnettomuutta.  

Tapahtuneet neljä ympäristöpoikkeama on esitetty alla olevassa taulukossa.

Poikkeama Tapahtui Vaikutukset Tehdyt toimenpiteet

Pursialanlahden jäälle oli 

päässyt leviämään turvepölyä

13.1.2010 Lumihanki oli likaan-

tunut paikoin pölystä. 

Levinnyt pölymäärä oli 

pieni.

Polttoaineen vastaanottajia on velvoitettu seuraamaan pölynpoisto-

järjestelmän toimintaa ja pitämään sen toimintakunnossa. Työohjeet 

on päivitetty. Tuhkan ajajaa on opastettu valvomaan, ettei pölyä 

leviä ympäristöön.

Tähkämäen kivihiilivarasto oli 

syttynyt itsestään palamaan

19.8.2010 Palokaasuja levisi  

lähiympäristöön

Pelastuslaitos kävi sammuttamassa tulipalon. Kivihiili varaston seu-

rantaa lisättiin ja kivihiilivarasto myytiin talvikaudella 2010–2011

ESEn hoidossa olevan lämpö-

keskuksen raskasöljysäiliön 

ylitäyttö öljyauton kuljettajan 

toimesta

7.9.2010 ja 

8.12.2010

Pieni määrä öljyä valui 

maahan

Öljyt poistettiin pelastuslaitoksen toimesta. Öljysäiliön laitteistossa 

ei ollut vikaa, ylitäyttö johtui kuljettajan väärästä työtavasta. Asiasta 

reklamoitiin öljyntoimittajalle.
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ESE:llä on käytössä atk-pohjainen lakien seurantajärjestelmä varmis-

tamassa, että viimeisimmät tiedot lainsäädännön kehityksestä ovat 

käytössä. Järjestelmässä on tunnistettu ne lainkohdat, joissa on ESEn 

toimintaan kohdistuvia vaatimuksia. Toiminnan vaatimustenmukai-

suutta seurataan vuosittain sisäisten auditointien yhteydessä. 

Merkittävimmät ESEn toimintaa koskevat lainsäädännölliset 
vaatimukset sijoittuvat seuraaviin ryhmiin:

 • Ilmansuojelu

 • Meluntorjunta

 • Jätteiden käsittely 

 • Vesiensuojelu

 • Ympäristönsuojelu

 • Kemikaalilainsäädäntö

 • Suojauskemikaalilainsäädäntö

7.1. Energiatehokkuussopimus
Etelä-Savon Energia Oy allekirjoitti 

vuoden 2008 aikana liittymisasiakir-

jat energiatuotannon ja energiapal-

veluiden toimenpideohjelmiin. Energiantuotannon toimenpideoh-

jelmaan liityttiin voimaliiketoiminnan osalta ja muut yksiköt liittyivät 

energiapalveluiden toimenpideohjelmiin. Näillä liittymisasiakirjoilla 

ESE liittyi mukaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjär-

jestelmään ja sitoutuu noudattamaan siellä asetettuja vaatimuksia. 

Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. 

7.2. Ympäristöluvat
Konsernin kaikille ympäristölupaa edellyttäville laitoksille on myön-

netty ympäristölupa. Vuoden 2010 aikana minkään laitoksen lupaa ei 

tarvinnut uusia.

7.3. Hiilidioksidipäästöoikeudet
Kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi hiilidioksidipäästöoikeudet 

vuosille 2008–2012. ESE sai päästöoikeudet Pursialan voimalaitokselle 

ja viidelle kaukolämmön kantaverkkoon liitetylle lämpökeskukselle. 

Vuodelle 2010 myönnetyt päästöoikeudet riittivät kattamaan voima-

laitoksen tuotannon. 

7.  LAKISÄÄTEISET YMPÄRISTÖVASTUUT JA SOPIMUKSET

ESE:llä on käytössä sertifioitu toimintajärjestelmä, joka täyttää stan-

dardien (ISO 9001 -laatujärjestelmät, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmät 

sekä OHSAS 18001 -työturvallisuus- ja työterveysjohtamisjärjestelmät) 

vaatimukset ja johon ESEn kaikki toiminnot kuuluvat. Osoituksena 

tästä Det Norske Veritas on myöntänyt Etelä-Savon Energia Oy:lle, 

ESE-Tekniikka Oy:lle ja ESE-Verkko Oy:lle sertifikaatit kaikista kolmesta 

standardista.  

 

Toimintajärjestelmän ajantasaisuus on varmistettu vuosittaisilla 

sisäisillä auditoinneilla. Lisäksi järjestelmän vaatimustenmukaisuutta 

seurataan sertifikaatin myöntäneen Det Norske Veritaksen yhdeksän 

kuukauden välein toteuttamilla seurantatarkastuksilla.

ESEn toimintajärjestelmään sisältyvä ympäristöjärjestelmä varmistaa 

ympäristönsuojelun nivoutumisen osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

Ympäristöjärjestelmämme päätavoitteena on ympäristönsuojelun 

jatkuva parantaminen, joka perustuu ympäristöriskien jatkuvaan 

tunnistamiseen ja analysointiin. Analyysien perusteella keskitetään 

voimavaroja merkittävimpien ympäristöriskien ennaltaehkäisyyn.

5. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ 
 

6. YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET
 
ESEn ympäristökustannukset muodostuvat jätteiden ja jätevesien 

käsittelyn kustannuksista, ympäristöasioiden hallinnan kehittämiskus-

tannuksista, ympäristövaikutusten seurannasta ja ympäristönsuojelun 

parantamisinvestoinneista.

Kohde Kustannukset (1000 Є)

Ympäristöjärjestelmä (ISO14001) 10

Jätehuolto 29

Tuhkan käsittely 135

Ympäristövakuutus 2

Jätevesimaksut 45

Ympäristötiedotus 5

Yhteensä 226
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ESEn lähitulevaisuuden kehitystä ohjaa sertifioitu ympäristöjärjestel-

mä, joka velvoittaa ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen. 

ESEn toiminnan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat energi-

antuotannon päästöt. Ne ovat jo tätä nykyä erittäin vähäisiä, joten 

ympäristönsuojelun kehittämistoimenpiteitä on kohdistettu muihin 

toiminnassamme tunnistettuihin ympäristövaikutuksiin. 

ESEn ympäristötavoitteet vuodelle 2011 ovat:

 • ESElle myönnettyjä hiilidioksidipäästöoikeuksia ei ylitetä

 • Pursialan voimalaitoksen energiatehokkuuden parantaminen

 •  Uusiutuvien polttoaineiden osuus vähintään 70 %  

polttoaineiden käytöstä

 • Tuhkan hyötykäytön lisääminen

 •  Pohjavesialueille asennetaan 2 ympäristöystävällistä MIDEL-

muuntajaa, joiden öljy ei vahingoita pohjavettä luontoon 

päästessään tai öljyvahinko estetään muuntamon rakenteella. 

 •  Verkkotietojärjestelmän häviölaskennan parantaminen 

 ja häviöiden optimointi

 • Asiakkaiden ympäristöneuvonnan ja tiedottamisen lisääminen.

8.  YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA

ESE tekee kiinteästi yhteistyötä eri kouluasteiden kanssa. Monipuo-

linen työympäristö tarjoaa työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkoja 

useille nuorille ympäri vuoden; työharjoittelu täydentää oppilaitos-

ten teoriaopintoja käytännön harjoittelujaksoilla.

Opiskelijoiden lisäksi ESEssä vierailee vuosittain kymmeniä erilaisia 

ryhmiä tutustumassa energiantuotantoon ja ESEn ympäristöjärjes-

telmään.

9. LÄHITULEVAISUUDEN KEHITYS

10. LISÄTIETOJA

Tämän ympäristöraportin on laatinut ESEn ympäristötiimi.

Ympäristötiimin kokoonpano vastuualueittain.

ESE-Verkko Oy
Risto Kosunen
044-735 3833
risto.kosunen@ese.fi

Sähkönmyyntiliiketoiminta
Jari Nykänen
044-735 3729
jari.nykanen@ese.fi

Lämpöliiketoiminta
Unto Roikonen
044-735 3866
unto.roikonen@ese.fi

Voimaliiketoiminta
Asko Lintunen
044-735 3896
asko.lintunen@ese.fi

Jätehuolto
Juha Kaksonen
044-735 3849
juha.kaksonen@ese.fi

ESE-Tekniikka Oy
Arto Nieminen
044-735 3832
arto.nieminen@ese.fi

Ympäristöjärjestelmä
Jarno Marttinen, tiimin puheenjohtaja
044-735 3815
jarno.marttinen@ese.fi

Viestintä
Mervi Ahokainen, tiimin sihteeri
044-735 3823
mervi.ahokainen@ese.fi  
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ESEn tuotanto yhteensä

MWh TJ %

Polttoaineet

turve 395 343 1 423 34,0

teollisuuden sivutuotteet 273 504 985 23,5

metsähake 447 101 1 610 38,4

kierrätyspuu 10 670 38 0,9

kivihiili 1 542 6 0,1

raskas polttoöljy 20 852 75 1,8

kevyt polttoöljy 14 573 52 1,3

Yhteensä 1 163 585 4 189 100,0

Energia CO2-ominaisp.

MWh TJ g/kWh

Tuotanto:

Sähkö 255 154 919 266

Kaukolämpö 479 291 1 725 161

Teollisuuslämpö 64 536 232 194

Hyötysuhde vastapainesähkön ja  

lämmöntuotannolle

73,8 %

Päästö Ominaispäästö Viranomaisraja

t mg/MJ mg/m3(n)

Päästöt ilmaan:

Hiilidioksidi 443 404 106 549

Rikkidioksidi 158 38 800 1), 4) 400 3), 4)

Typen oksiidit 288 69 600 1), 400 3)

Hiukkaset 48 12 50 1), 3),150 2)

Prosesiveden kulutus 44 125 m3

Lämpö vesiin ja viemäriin 817 TJ

Yhteensä laitoksessa Kuormitus

Tuotannon sivutuotteet t % g/kWh

Tuhka hyötykäyttöön 4 333 54 5,42

Tuhka läjitykseen 3 638 46 4,55

Tuhka yhteensä 7 971 100 9,98

1)  Pursiala 1 voimalaitoksella

2)  lämpökeskuksella

3) Pursiala 2 voimalaitoksella

4) Asetus 798/2007

 Liite 1. Energian tuotannon ympäristötase
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Hiilidioksiidi Rikkidioksiidi Typen oksiidit Hiukkaset Lämpö

Voimalaitokset Ominais- 
pääs.

Päästö Ominais- 
pääs.

Päästö Ominais- 
pääs.

Päästö Ominais-
pääs.

Päästö Ominais- 
pääs.

Päästö

polttoaineet MWh TJ g/kWh t mg/kWh t mg/kWh t mg/kWh t kJ/kWh GJ

turve  376 433     1 355     373     140 537    

teollisuuden sivutuotteet  222 816     802     -    

metsähake  439 756     1 583     -    

kierrätyspuu  10 670     38     -    

raskas polttoöljy  3 490     13     282     985    

kivihiili  1 542     6     339     523    

Yhteensä  1 054 708     3 797     135     142 045     101     107     224     236     13     14     41     43 456    

Sähköntuotannon osuudet  500 724     1 803     135     67 436     101     51     224     112     13     6     41     20 631    

Sähkön tuotannolle  266     199     439     25    

Lämpökeskus

polttoaineet

turve  18 910     68     373     7 060     828     16     648     12     97     2    

teollisuuden sivutuotteet  -     -     -     -     -     540     -     97     -    

metsähake  -     -     -     -     -     540     -     97     -    

raskas polttoöljy  623     2     282     176     1 684     1     720     0     144     0    

kevyt polttoöljy  47     0     265     12     388     0     540     0     144     0    

Yhteensä  19 580     70     370     7 248     854     17     650     13     99     2     -     -    

Voimaliiketoiminta yhteensä  1 074 288     3 867     139     149 294     115     123     231     249     15     16     40     43 456    

Varalämpökeskukset ja erillisverkot 

polttoaineet

puupelletti  991     4     -     828     1     648     1     97     0    

metsähake  7 258     26     -     -     -     540     4     97     1    

raskas polttoöljy  12 299     44     282     3 472     1 684     21     720     9     144     2    

kevyt polttoöljy  14 085     51     265     3 739     388     5     540     8     144     2    

Yhteensä  34 633     125     208     7 210     780     27     607     21     133     5     -     -    

Kaukokäytetyt  
lämpökeskukset

polttoaineet

puupolttoaineet  49 784     179     -     -     -     360     18     720     36    

raskas polttoöljy  4 440     16     282     1 253     1 684     7     720     3     144     1    

kevyt polttoöljy  440     2     265     117     388     0     540     0     144     0    

Yhteensä  54 664     197     25     1 370     140     8     391     21     669     37     -     -    

Yhteensä  1 163 585     4 189     136     157 874     136     158     250     291     49     57     41     43 456    

 Liite 2. Voimalaitoksen ja lämpökeskusten päästöt
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Liite 3. Sähkönjakeluverkon kehitys 2008–2010

2008 2009 2010

Toimitettu sähkö (GWh) 345 342 353

Sähköverkon pituus (km)

0,4 kV 730 740 746

20 kV 224 225 231

110 kV 29 29 23

S-verkon kaapelointiaste (%)

0,4 kV 76 77 77

20 kV 39 43 45

 Liite 4. Kaukolämmön jakelun, -siirron ja -myynnin  
ympäristötase 2010

Käytetyt raaka-aineet

 • Lämpöhäviöiden osuus toimitetusta energiasta 8,0 %

 • Oma lämpöenergiankulutus 1,4 GWh

 • Kaukolämpöveden kulutus  

   (sis. vuodot ja tyhjennykset) 2100 m3

 • Veden vaihtuvuus verkon tilavuudesta 42 %

 • Käytetyt kemikaalit, 0,2 tn

   joista vaarallisia 0,2 tn

 -  kemikaalin pieni pitoisuus kaukolämpöverkon  

vedessä ei aiheuta haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Ympäristökuormitus

Jakelun päästöt vesiin, viemäriin ja maastoon

 • vesivuoto ja tyhjennykset 2100 m3

 • vuotoveden lämpösisältö 122 MWh

 • vaaralliset ja haitalliset aineet 0,2 tn

Liite 5. ESEn toiminnan jätteet vuonna 2010

Jätteen määrä Yksikkö

KIERRÄTYSJÄTE 352,7 t

Metalliromu 345 t

Kierrätyspaperi, toimistopaperi, 
lehdet ja pahvit 

6 t

Biojäte 1,7 t

POLTETTAVA JÄTE 7,4 t

Sekalainen paperi- ja pahvijäte 7,4 t

SEKAJÄTE 70,3 t

Sekalainen yhdyskunta-  
ja toimistojäte 

5,3 t

Muut, betonijäte 63,8 t

Muut, sadevesiliete 4,1 t

ONGELMAJÄTE 3,6 t

Jäteöljyt 0,2 t

Käytöstä poistettu kyllästetty 

puutavara 

0,3 t

Öljynsuodattimet 0,3 t

Muut, laboratoriojäte 0,1 t

KOKONAISJÄTEMÄÄRÄ 434,1 t

Hyötykäyttö 82,9 %

Tietoa ympäristöraportista
Toimitus: Etelä-Savon Energia
Valokuvat: Fotolia, Plugi, Valokuvaaja XXX
Graafinen suunnittelu ja tuotanto: Mainostoimisto Mediataivas
Paperi: Galerie Art Silk 300 g, Munken Lynx 115 g
Paino: Kirjapaino Fram

Vuosikertomuksessa käytetty paperi on sertifioitu PEFC-ympäristömerkin 

vaatimusten mukaisesti ja täyttää Joutsenmerkin ympäristövaatimukset. 

Painotyössä käytetyt painovärit ja kemikaalit ovat Joutsenmerkin ja  

REACH-asetuksen vaatimuksen mukaisia. Painoväri on kasviöljypohjaista,  

ja myös muiden materiaalien käytössä suositaan kierrätettäviä ja ympäris-

töystävällisiä tuotteita. Paino XXX Oy:n toiminta on ISO 9001 -sertifioitu.




