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VUOSIKATSAUS

Tuloskehitys
Pori Energia konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 

162,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 12,5 miljoonaa 
euroa ja tulos 3,9 miljoonaa euroa. Tulos oli ennakoi-
dulla tasolla, mutta on edellisvuotta heikompi lämmi-
tysenergian normaalia alhaisemmasta kysynnästä 
ja alhaisesta sähkön hintatasosta johtuen. Liikevaih-
toa edellisvuoteen verrattuna alensi myös Suomen 
Teollisuuden Energiapalvelut-STEP Oy:n siirtyminen 
konsernissa tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi, jonka 
liikevaihto ei enää sisälly koko vuoden osalta konserni-
liikevaihtoon. 

Investoinnit
Konsernin suurimmat investoinnit kohdistuivat säh-

köasemiin ja sähköverkkoon eri puolilla verkkoaluetta, 
uusien kaukolämpökeskusten rakentamiseen Ulvilassa 
ja Kristiinankaupungissa sekä kaukojäähdytysverkon 
kehittämiseen Porissa. Yhteensä verkkoliiketoiminnan 
investoinnit olivat 9,6 miljoonaa euroa. Kaukolämmi-
tys- ja jäähdytysinvestoinnit olivat 5,7 miljoonaa euroa. 
Tuulivoimatuotantoon investoitiin 1,8 miljoonaa euroa.

Konsernin investointien kokonaismäärä oli 18,3 
miljoonaa euroa. 

Energian myynnin ja siirron kehitys
Pori Energian sähkön myynti vuonna 2015 oli 
1 526 miljoonaa kilowattituntia (GWh). Myyntimää-

rä laski edellisvuoteen verrattuna 1,6 %. Toistaiseksi 
voimassa olevien sähkösopimusten hintoja alennettiin 
marraskuun alussa keskimäärin 7% ja määräaikaisten 
sähkösopimusten hintataso jatkoi laskuaan markkinati-
lanteen mukaisesti.

Sähkön siirto kulutukseen Pori Energia Sähköver-
kot Oy:n verkkoalueella vuonna 2015 oli 1 087 GWh. 
Edellisvuoteen verrattuna sähkön käyttö väheni 1,3 %. 
Matala korkotaso on mahdollistanut sähkön siirtohin-
tojen säilyttämisen aikaisemmalla hintatasolla tällä 
pääomavaltaisella liiketoiminta-alueella. Sähköverk-
koon tilattiin vuoden aikana 96 uutta sähköliittymää 
ja vanhoja liittymiä suurennettiin 58 liittymän osalta. 
Sähkön käyttöpaikkojen määrä kasvoi vuoden aikana 
1104 kohteella. 

Kaukolämmön myynti vuonna 2015 oli 594 GWh. 
Myynnin energiamäärä säilyi edellisvuoden tasolla, 
koska jo edellisvuosi oli normaalivuotta lämpimämpi ja 
toisaalta kaukolämmitys on lisännyt osuuttaan mark-
kinoilla. Kaukolämmön kysyntä säilyi hyvällä tasolla 

ja uusia liittymiä rakennettiin 32 kappaletta, joiden 
yhteenlaskettu liittymisteho on 11,1 MW. Lisäksi Pori 
Energia vuokrasi Porin kaupungilta Lavian aluelämmi-
tysverkon, jossa on 11 asiakasta. 

Kaukojäähdytykseen liitettiin Satakunnan keskussai-
raalan uusi Naisten ja Lastentalo.

Energian tuotanto
Sähkön ja lämmön yhteistuotantona tuotettu sähkö-

määrä aleni edellisvuodesta noin 11 % vastaten 15,1 
%:a sähkön koko hankinnasta. Vuosina 2013 ja 2014 
hankittujen uusien Kymijoen ja Kokemäenjoen vesi-
voimaosuuksien myötä vesivoiman tuotanto lisääntyi 
edellisvuoteen verrattuna yli kolminkertaiseksi osuu-
den ollessa hankinnasta 14,3 %, tuulisähkön osuus 
oli 1,2 %, ydinvoiman osuus 0,3 % ja lauhdevoiman 
osuus 3,2 %. Loput myydystä sähköstä hankittiin poh-
joismaisesta sähköpörssistä.

Kaukolämpö tuotettiin omissa voimalaitoksissa ja 
lämpökeskuksissa tai hankittiin teollisuuden ylijäämä-
lämmön talteenottona. Pääasialliset polttoaineet olivat 
metsähake, puunjalostusteollisuuden sivutuotteet, jyr-
sinturve sekä kaupan ja teollisuuden jätteistä valmiste-
tut kierrätyspolttoaineet.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keski-

määrin 287 henkilöä eli 15 henkilöä vähemmän kuin 
edellisvuonna. Palkkoja ja palkkioita konsernissa 
maksettiin yhteensä 14,1 miljoonaa euroa.

Ympäristö
Pori Energia konsernin toimintajärjestelmä täyttää 

laatustandardin SFS-EN ISO 9001:2008, ympäris-
töstandardin SFS-EN ISO 14001:2004, työterveys 
ja – turvallisuusstandardin OHSAS 18001:2007 sekä 
energiahallintastandardin 50001:2011 vaatimukset. 

Vuoden 2015 aikana ei tapahtunut ympäristölle 
vaaraa aiheuttaneita vahinko- tai vaaratilanteita. Kon-
sernin kaikilla tuotantolaitoksilla ja muussa toiminnas-
sa on noudatettu ympäristölupaehtojen määräyksiä. 
Kuluttaja-asiakkaille myyty sähkö on tuotettu vuoden 
2015 alusta alkaen uusiutuvilla energialähteillä.
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toimitusjohtaja

Lähiajan näkymät
Talouden epävarmuus näkyy edelleen energiamark-

kinoilla ja sekä polttoaineitten että sähkön hintatasot 
ovat matalat. Vuoden 2016 alun energian hinta ja 
kysyntätilanteen perusteella Pori Energia-konsernin 
taloudellinen asema säilyy vuoden 2015 tasolla.

Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja kaukolämmi-
tyksen kilpailukyky ylläpitävät kaukolämpöliittymien 
kysyntää edelleen vilkkaana ja mahdollistavat lämmön 
myynnin sekä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotan-
non kasvun. Kaukojäähdytysverkoston rakentaminen 
jatkuu Porin keskusta-alueella. 

Konsernin merkittävimmät investoinnit kohdistuvat 
edelleen sähköverkkoon. Verkostoinvestoinneilla 
parannetaan sähköverkon säävarmuutta ja varmiste-
taan verkoston kapasiteetin riittävyys sähkön käytön 
kasvua silmällä pitäen. Painopiste verkkoinvestoin-
neissa on sähköasemissa ja keskijänniteverkoston 
kaapeloinnissa. 

Tuulivoiman osuus Pori Energian sähkönhankinnas-
sa lisääntyy Suomen Hyötytuuli Oy:n Raahen Nikka-
rinkaarron tuulipuiston valmistuessa keväällä 2016 ja 
Porin merituulipuiston tullessa käyttöön vuonna 2017. 
Oman Hangassuon-Oosinselän tuulipuiston raken-
taminen on viivästynyt kaava- ja rakennuslupavali-
tuksista johtuen. Uusiutuvan energian tuotantotukien 
uudistuksen jälkeen alue on kuitenkin erittäin varteen-
otettava ja kilpailukykyinen tuulipuiston sijoituspaikka. 

Pori Energian tarjoamien teknisten palvelujen 
kysyntä on alentunut Porin alueella. Kysynnän kasvu 
edellyttää teollisten investointien tason nousua. Tuu-
livoimatuotannon viivästynyt lisääntyminen on hidas-
tanut myös tämän alan palvelujen kysyntää. Seuraa-
van puolentoista vuoden aikana tuotantokapasiteetti 
kuitenkin kaksinkertaistuu, joten myös alan palvelu-
kysynnän odotetaan vauhdittuvan. Katuvalaistuksen 
siirtyminen led-tekniikkaan tuonee lisää työtilaisuuksia 
sähköisen infran rakentajille.

Vuosikatsaus 1.1.-31.12.2015
Talous (1000 €) 1-12/2015 1-12/2014

Pori Energia konserni
Liikevaihto 161 990 186 763
Liikevoitto 12 506 15 062
Tulos 3 863 6 078

Pori Energia Oy
Liikevaihto 134 446 143 540
Liikevoitto 10 434 11 097
Tulos 4 736 2 025

Pori Energia Sähköverkot Oy
Liikevaihto 22 265 23 462
Liikevoitto 1 990 3 919
Tulos 34 31

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy (30.6.2015 asti)
Liikevaihto 13 924 30 773
Liikevoitto 702 583
Tulos 1 166 1 983

Suoritteet (GWh) 1-12/2015 1-12/2014

Sähkön myynti 1 526 1 580
Kaukolämmön myynti 594 596
Prosessienergian myynti 564 855
Sähkön siirto kulutukseen 1 087 1 101
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Tase (konserni, 1000 €) 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 211 849 217 466
Vaihtuvat vastaavat 67 036 49 473
Yhteensä 278 886 266 939
VASTATTAVAA
Oma pääoma 58 137 55 774
Vähemmistöosuudet 0 5 966
Vieras pääoma 220 748 205 200
Yhteensä 278 886 266 939

1-12/2014

Liikevaihto (M€) 162,0 186,8
Tulos (M€) 3,9 6,1
Investoinnit (M€) 18,3 33,7
Sijoitetun pääoman tuotto-% 5,1 6,7
Omavaraisuusaste 20,9 23,2
Henkilöstö 240 267

Toiminnan tunnusluvut (konserni)  1-12/2015

Voimalaitoksilta vastaanotettu sähkö          541


