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Toimitusjohtaja Risto Vaittinen 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Yhtiö toimii energiatoimialalla sisältäen sähkön ja 

lämmön  tuotannon, siirron ja myynnin kotitalouk-

sille ja yrityksille. Turku Energia tuo energiaa asi-

akkaidensa elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Talouden kehitys ohjaa selvästi energian käytön ke-

hitystä. Vaikka taloudellinen kasvu on edelleen al-

haisella tasolla, näkymä on kuitenkin se, että säh-

kön ja lämmönkysyntä jatkaa hitaassa kasvussa 

Turku Energian päämarkkina-alueilla. 

Öljyn ja kaasun hinta pysyy alhaisella tasolla ylituo-

tannosta ja heikosta kansainvälisestä talouden ke-

hityksestä johtuen. 

Sähkön tukkuhinta on historiallisen alhaisella ta-

solla ja ennustetaan, että hinta pysyy alhaisena 

myös tällä tarkastelujaksolla. Se alentaa oman säh-

köntuotannon kannattavuutta. 

Arvioidaan, että jatkossakin energian käyttöä, siir-

toa ja tuotantoa tullaan sääntelemään ja ohjaa-

maan keinoina mm. verotus, investointiavustukset,  

regulointi ja lainsäädäntö liittyen mm. ympäristö-

kysymyksiin.  

Ympäristöteknologia on kehittymässä monipuoli-

sesti, mikä mahdollistaa ns. hajautetun tuotannon 

nykyistä kilpailukykyisemmin.  

Suoraan asiakkaiden energiankäyttöön vaikuttaa 

jatkossa huomattavasti tuntitason energiankulu-

tuksen seuranta, joka mahdollistaa asiakkaille en-

tistä monipuolisempien energiaratkaisujen toteut-

tamisen ja myös tuotannon sähkö- ja lämpöverkos-

toon. 

Lähiaikojen investointeja tukee selkeästi alhainen 

korkotaso ja raaka-aineiden hintojen lasku. Toi-

saalta useilla investointipainotteisilla aloilla kysyn-

nän vähentyminen lykkää investointeja tulevaisuu-

teen. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Kannattava kasvu ja sen haltuunotto 

1. Energiatuotteiden ja -palveluiden asiakaslähtöi-

syyden lisääminen sekä asiakaskohtaisen kannatta-

vuuden varmistaminen 

- Nykyisen valikoiman uudistaminen edel-

leen entistä helpommaksi ja haluttavam- 

maksi – energiatehokkuuspalveluista lisäar-

voa 

- Kilpailun kiristyessä ja energiaratkaisujen 

monipuolistuessa siirtyminen energiapalve-

lun tarjoajasta kannattavien asiakkuuksien 

aktiiviseksi kehittäjäksi. 

- Asiakkaiden lämpöratkaisujen toteuttami-

nen tuotevalikoimaan 

2. Uusiutuvan ja vähähiilisen energiantuotannon ja 

-hankinnan lisääminen 

- Vuoteen 2020 mennessä sähköntuotantoka-

pasiteetin merkittävä lisäystavoite: inves-

toinnit vesi-, tuuli- ja ydinvoimaan ja yh-

distettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon 

- Vaihtoehtoisten polttoainevaihtoehtojen 

selvittäminen lämmöntuotannossa (esim. 

pelletti, hake ja LNG), päämääränä kevyen 

öljyn käytön vähentäminen. 

- Investoinnit päästövapaaseen lämmön 

huippu- ja varakapasiteettiin ja höyryn 

tuotantoon kasvavat 
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3. Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen vastaa-

maan kannattavan kasvun tarpeita ja resurssienhal-

linnan parantaminen 

- Osaamisen kehittäminen valituilla paino-

pistealueilla 

- Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen on 

keskeisessä asemassa 

4. Energiajärjestelmien toimitusvarmuuden ja 

älykkyyden lisääminen.  

- Sähkö- ja lämpöverkkoihin tehtävillä inves-

toinneilla ja kunnossapidolla taataan hyvä 

toimitusvarmuus asiakkaille. 

- Valmistautuminen pientuotannon kasvuun 

ja lisääntyvän kysyntäjouston hyödyntämi-

seen. 

5. Liiketoiminnan ja organisaatiorakenteiden kehit-

täminen 

- Ydin- ja tukiprosessien jatkuva kehittämi-

nen vastaamaan energiamarkkinoiden, asi-

akkaiden ja omistajien vaatimuksia. 

- Liiketoimintarakenteen kehittäminen toi-

mintaympäristön muuttuessa.

 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, % 

 
Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori 

Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, % 31,2 25 28 48 52 52 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
Suunnitelmien mukaisesti kevyen polttoöljyn käyttöä tullaan korvaamaan uusiutuvilla polttoaineilla esim. Jalostajan alueen höyryntuotannossa ja Luolavuoren pel-
lettilaitoksella. Vuonna 2018 hiiltä tullaan korvaamaan biopolttoaineella Naantalin uudessa monipolttoainevoimalaitoksessa. 
 
Verrattuna aikaisempaan lämmönhankintaan on Raision, Kaarinan ja Naantalin verkostoaluiden liittäminen Turku Energian lämmönhakintaan pienentänyt suhteelli-
sesti uusiutuvien energialähteiden osuutta, verrattaessa aikaisempaan jakeluun joka kohdistui Turun kapungin alueella olevaan lämmönjakeluun. 

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, % 30 30 32 43 45 50 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
Vesivoimantuotantoa saadaan osakkuusyhtiöistä (Svartisen, Kolsin Voima), sekä ostosopimuksilla,  tuulivoimaa osakkuusyhtiöstä (Hyötytuuli) sekä ostosopimuksilla, 
joiden määrää on tarkoitus lisätä merkittävästi. Biosähköä saadaan osakkuusyhtiöstä (TSE) Naantali 4 CHP-laitoksen käynnistymisen myötä loppuvuodesta 2017 al-
kaen. 
Hyötytuulen investointiohjelman mukaan tuulivoiman tuotanto lisääntyy voimakkaasti ennustekauden aikana. 
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Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille, 1.000 € 

Mittari tai indikaattori 

Maksettu osinko, milj. euroa 18,0 20,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kannattavalla liiketoiminnalla 

Antolainojen korko, milj. euroa 1,9 3,6 4,3 5,1 5,4 5,5 

Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus 

Mittari tai indikaattori 

Sähkönsiirron toimitusvarmuus,  
Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s) *josta Suoma-myrskyn 
osuus 0:02:59 

0:09:56* <0:25:00 <0:20:00 <0:20:00 <0:20:00 <0:20:00 

Energiateollisuuden mukaan taajamassa keskimääräinen keskeytysaika oli vuonna 2014 hieman yli tunnin ja kaupungissa noin 10  
minuuttia. Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli vuonna 2014 noin 4,5 tuntia. 

Lämmön toimitusvarmuus, 
Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s) 

0:51:00 <2:00:00 <2:00:00 <2:00:00 <2:00:00 <2:00:00 

Energiateollisuuden mukaan vuonna 2014 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 1,5 tuntia. 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2014 
TP 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

Asiakastyytyväisyys (360-malli) 58 61 57 61 61 61 61 

Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä 

Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)  1,14 0,97 1,10 1,15 1,12 1,05 1,03 
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Sähkön myynti, Gwh 1 247 1 239 1 307 1 500 1 600 1 700 1 700 

Lämmön myynti, Gwh 1 868 1 764 2 025 2 032 2 032 2 032 2 032 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 297 287 280 279 277 274 269 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 254.422 239.553 260.000 261.000 260.000 257.000 259.000 

Liikevoitto (1.000 €) 23.076 10.778 16.000 16.200 14.800 16.000 18.000 

Tilikauden tulos (1.000 €) 24.480 14.914 18.500 18.900 14.600 15.300 17.200 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 36.184 46.827 27.000 32.050 31.188 23.350 16.638 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 17,1 10,3 13 13 10 11 13 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,4 9,2 10 10 8 8 9 

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 16.005 18.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 51,9 45,2 38 36 32 31 30 

Nettovelkaantumisaste, % 23,5 38,5 59 70 91 102 107 

* vuosi 2014 = nettoinvestoinnit, sis opo-sijoitukset tuotantoon  
Sijoitukset uusiutuvaan energiantuotantoon rahoitetaan pääosin velkarahoituksella, joka alentaa vakavaraisuuden tunnuslukuja.   

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Energiatuotteiden kysynnän kasvu pysyy maltilli-

sena ja tämän vuoksi liikevaihto ei kasva. Liike-

voitto laskee vuoden 2014 tasosta, mutta pysyy 

vuoden 2016 ennustetulla tasolla, koska kilpailun 

takia sähkön ja lämmön hintoja ei voida nostaa kus-

tannusten nousua vastaavasti. Tulos pienenee, 

koska korkomenot kasvavat. Korkomenojen kasvu 

johtuu investointien rahoittamisesta vieraalla pää-

omalla. Investointitaso on korkea johtuen osake-

pääomasijoituksista tuotanto-osakkuusyhtiöihin. 
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Höyryn tuotannossa investoidaan myös muutta-

malla yksi öljykäyttöinen laitos hakelaitokseksi.

 


