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Toimitusjohtaja Timo Honkanen  

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. Nähdään, että sähkönkysyntä jatkaa hi-

taassa kasvussa Turku Energian päämarkkina-alu-

eilla lämmön kysynnän pysyessä stabiilina. 

Biopolttoaineiden hinnat ovat olleet hienoisessa 

nousussa. Päästöoikeuden hinta on noussut merkit-

tävästi, mikä jo valmiiksi korkeiden kivihiiliverojen 

kanssa on nostanut selvästi kivihiilellä tuotetun 

lämmön hintaa. 

Sähkön tukkuhinta noussut pohjistaan, mutta on 

silti edelleen maltillisella tasolla. Hydrologisen ti-

lanteen parantuessa ja Olkiluodon uuden ydinvoi-

malan käyttöön tullessa hinnan odotetaan hieman 

laskevan.  

 

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. 

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 

- Sähköntuotantokapasiteetin jatkuva lisäys-

tavoite: investoinnit vesi-, tuuli- ja ydin-

voimaan. 

- Vaihtoehtoisten polttoainevaihtoehtojen 

selvittäminen lämmöntuotannossa (esim. 

LNG, lämpöpumput, kierrätyspolttoaine ja 

puupelletit), päämääränä kivihiilen ja ke-

vyen öljyn käytön edelleen vähentäminen. 

V.2020 alussa otetaan käyttöön Naantalin 

voimalaitoksella savukaasulauhdutin, mikä 

lisää kasvihuonepäästöttömien energia-

muotojen osuutta lämmöntuotannossamme 

kivihiilen käytön vähentyessä merkittä-

västi, kunnes siitä lähivuosina ollaan luo-

vuttu kokonaan.  
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- Turun kaupungin ilmastosuunnitelman 2029 

(kv 11.6.2018 § 142) linjausten toteuttami-

nen kohti hiilineutraalia energiaa 2029. 

 

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, sekä edelleen 

parannetaan energiajärjestelmän hyöty-

suhdetta. 

- 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, % 

Turun alueella käytettävä lämpö, kylmä, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään 2029 (kompensaatiot huomioiden). 
− Hiilen energiakäytöstä luovutaan jo 2025, mikäli valtio osallistuu tästä aiheutuviin investointikustannuksiin. 
− Uusiutuvan energian osuus kaukolämmössä on vähintään 65 prosenttia vuonna 2021. 
− Uusiutuvan energian osuus Turku Energian myydystä sähköstä ja lämmöstä on vähintään 80 prosenttia vuonna 2025 

(Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029, kv 11.6.2018 § 142) 

 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori 

Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, % 50,0 54,0 60 60 65 70 
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Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
Naantalin monipolttoainelaitoksen bio-osuutta kasvatetaan tasaisesti, biolaivaus- vaihtoehto tulee käyttöön 2019 mennessä ja laitokselle rakennetaan savukaasun 
lämmön talteenottolaitteisto. Hukkalämpöjen hyödyntämistä kaukolämpöverkossa lisätään ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvia laitosinvestointeja viedään 
eteenpäin. 

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, % 50,0 56,8 60 60 65 70 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
Vesivoimantuotantoa saadaan osakkuusyhtiöistä (Svartisen, Hafslund, Kolsin Voima), sekä ostosopimuksilla,  tuulivoimaa osakkuusyhtiöstä (Hyötytuuli) sekä ostosopi-
muksilla, joiden määrää on tarkoitus lisätä merkittävästi. Biosähköä saadaan osakkuusyhtiöstä (TSE) Naantali 4 CHP-laitoksen käynnistymisen myötä loppuvuodesta 
2017 alkaen. 

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille, 1.000 € 

Mittari tai indikaattori 

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

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kehittämällä liiketoimintaa asiakaslähtöisemmäksi, toiminnan tehostamisella ja kehittämisellä 

Antolainojen korko, milj. euroa 3,9 4,6 4,6 4,9 5,1 5,2 

Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus 

Mittari tai indikaattori 

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

    0:11:34 <0:20:00 <0:20:00 <0:20:00 <0:20:00 <0:20:00 

Energiateollisuuden mukaan vuonna 2016 sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli noin kaksi tuntia. 

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

0:58 <2:00:00 <2:00:00 <2:00:00 <2:00:00 <2:00:00 

Energiateollisuuden mukaan vuonna 2015 kaukolämmön keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 1,5 tuntia. 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet 

Asiakastyytyväisyys (360-malli) 71 
98% tyytyväi-

siä 
71 71 71 71 71 

Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä 

Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)  1,27 1,08 1,24 1,31 1,29 1,26 1,24 

Sähkön myynti, Gwh 1 219 1 141 1 205 1 224 1 237 1 249 1 260 

Lämmön myynti, Gwh 2 005 2 052 1 991 2 016 2 016 2 016 2 016 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 286 282 360 360 360 360 360 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 255 014 256 681 280 476 273 300 270 000 272 200 273 000 

Liikevoitto (1.000 €) 17 849 15 225 22 647 22 500 20 900 21 200 23 000 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
(1.000 €) 

27 562 23 185 32 000 26 600 24 700 24 700 26 000 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 27 423 41 476 30 000 29 500 28 900 23 300 15 400 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 16,2 13,5 18,7 13,7 12,7 12,6 13,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,5 10,3 13,5 10,9 10,1 9,9 10,0 

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 18 000 18 000 18 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
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Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 42,1 39,6 42,7 43,2 42,3 42,0 42,0 

Nettovelkaantumisaste, % 59,5 64,8 61,1 59,1 64,9 67,1 67,0 

Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023.  
Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) taseen (konsernitaseen) loppusummasta:  
 
Vuosi 2020: 23,1 milj. euroa 
Vuosi 2021: 27,3 milj.euroa 
Vuosi 2022: 24,1 milj.euroa 
Vuosi 2023: 20,0 milj. euroa 
 
 
 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA 

VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuosi 2020 tulee jatkumaan taloudellisesti vahvana, sekä edistämään siirtymistä jälleen ison 

askeleen kohti kasvihuonepäästötöntä Turun seudun energiainfrastruktuuria. Jo päätettyjä in-

vestointeja, uusia palveluita asiakkaillemme ja toiminnan tehostamistoimenpiteitä on saatettu 

maaliin ja ne näkyvät jo positiivisesti sekä asiakashinnoissa, yhtiön tuloksessa kuin myös kasvi-

honepäästöttömien energiamuotojen osuuden kasvuna yhtiön tuotantopaletissa. Lopunkin käy-

tössä olevan kivihiilen ja öljyn korvaamista muilla tuotantomuodoilla selvitetään ja toteutusta kii-

rehditään niin ympäristö- kuin taloussyistä 


