
OSAVUOSIKATSAUS

Tuloskehitys 
Pori Energia konsernin liikevaihto oli katsauskau-

della 76,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 8,5 mil-
joonaa euroa ja tulos 4,2 miljoonaa euroa. Tulos 
on lähes viimevuoden vastaavan ajankohdan tasol-
la, vaikka liikevaihto on selvästi alempi. Liikevaih-
to on pienentynyt edellisvuoteen verrattuna sähkön 
alhaisen hinnan seurauksena ja siitä johtuen, että  
Pori Energian omistusosuus Suomen Teollisuuden 
Energiapalvelu-STEP Oy:stä on pienentynyt, eikä sen 
liikevaihtoa enää yhdistetä Pori Energia konserniliike-
vaihtoon. Liiketoiminnan volyymi on energiatoimitus-
ten määrällä mitattuna ollut kasvussa lukuun ottamatta 
prosessienergian toimituksia, jotka STEP:n osalta eivät 
enää sisälly konsernitoimituksiin.

Investoinnit 
Konsernin suurimmat investoinnit kohdistui-

vat jakelusähköverkkoon eri puolilla verkkoaluetta,  
kaukolämpöverkkoon, kaukojäähdytysverkkoon, Kris-
tiinankaupungin lämpökeskukseen ja osakkuusyhtiön 
Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimakapasiteetin kasvat-
tamiseen. Yhteensä verkkoliiketoiminnan investoinnit 
olivat 4,8 miljoonaa euroa. 

Lämpö- ja jäähdytystoiminnan investoinnit olivat 1,7 
miljoonaa euroa. 

Konsernin investointien kokonaismäärä oli 7,9 miljoo-
naa euroa. 

Energian myynnin ja siirron kehitys 
Pori Energian sähkön myynti alkuvuoden aikana 

oli 805 miljoonaa kilowattituntia (GWh). Myyntimää-
rä kasvoi edellisvuoden alkupuoliskoon verrattu-
na noin 3 %. Myyntimäärän lisäyksestä huolimatta 
asiakasmäärä oli alkuvuoden aikana laskusuunnas-
sa. Myyntisopimusten hintoja on tarkistettu ja tar-
kistetaan jatkuvasti markkinatilannetta vastaavaksi.  
Sähkönkulutuksen tuntimittaukseen perustu-
va spot-sähkötuote otettiin käyttöön maaliskuus-
sa. Tuotteen energiahinta määräytyy sähköpörssin 
Suomen hinta-alueen tuntihinnan mukaan, johon  
lisätään Pori Energian marginaali.

Sähkön siirto kulutukseen Pori Energia Sähkö-
verkot Oy:n verkkoalueella oli 598 GWh, mikä on  
7,7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Alueen 

voimalaitosten tuottaman sähkön vastaanot-
to verkkoon oli 21,4 % viime vuotta pienempi ollen  
266 GWh. Sähkön siirtohintoja alennettiin vuoden 2014 
lopulla ja pitkään jatkuneen alhaisen korkotason an-
siosta siirtohintojen taso on voitu pitää ennallaan. 

Kaukolämmön myynti oli 378 GWh. Myynnin energia-
määrä kasvoi viime vuoden alkupuoleen verrattuna 8,3 
% . Kaukolämmön kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla 
ja uusia kaukolämmön käyttäjiä liitetään tasaisesti verk-
koon. 

Emoyhtiön prosessienergian toimitus teollisuusasiak-
kaille toteutui viime vuoden tasolla. 

Energian tuotanto 
Energian tuotanto on toteutunut suunnitellusti. Voima-

laitospolttoaineiden saatavuus on ollut hyvä ja hintake-
hitys on ollut maltillista. Sähkön alhainen markkinahinta 
on pitänyt hiileen perustuvan lauhdesähkön tuotannon 
vähäisenä. Vielä vuoden 2015 alkupuolella tuotannos-
sa olleet Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin voimalai-
tokset, joista Pori Energialla on ollut käytössään osuus, 
ovat olleet pysyvästi pois tuotannosta. Tuotanto on kor-
vautunut hankinnalla pohjoismaisesta sähköpörssistä.

Kaukolämpö tuotettiin omissa voimalaitoksissa 
ja lämpökeskuksissa tai hankittiin teollisuuden yli-
jäämälämmön talteenottona. Pääasialliset polttoai-
neet olivat, metsähake, puunjalostusteollisuuden si-
vutuotteet, jyrsinturve sekä kaupan ja teollisuuden  
jätteistä valmistetut kierrätyspolttoaineet. 

Lähiajan näkymät 
Talouden epävarmuus näkyy edelleen energiamarkki-

noilla ja hintataso on alhaalla. Energian hinta- ja kysyn-
tätilanteen perusteella Pori Energia-konsernin taloudel-
linen asema säilyy alkuvuoden tasolla. 

Pori Energian tarjoamien teknillisten palveluiden ky-
synnän odotetaan pysyvän loppuvuoden tyydyttävällä 
tasolla. Porin kaupungin kanssa tehty sopimus katuva-
laistusverkon saneerauksesta parantaa osaltaan palve-
lumyynnin tilannetta edelliseen talvikauteen verrattuna. 
Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja vilkas rakennus-
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toiminta keskustan alueella ylläpitää kaukolämpöliit-
tymien kysyntää edelleen vilkkaana ja mahdollistaa 
lämmön myynnin sekä yhdistetyn sähkön ja lämmön-
tuotannon kasvun edelleen.

Keväällä 2016 aloitettua aurinkosähköjärjes-
telmien markkinointia jatketaan tavoitteena li-
sätä toimituksia alkuvuonna 2017. Myös tuu-
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livoimakapasiteetti kasvaa edelleen Raaheen 
valmistuneen Suomen Hyötytuuli Oy:n Nikkarikaar-
ron tuulipuiston tultua tuotantoon. Vuoden 2017 ai-
kana tuotantoa lisäävät Tahkoluodon merituulipuisto 
ja Raahen Annankankaan tuulipuisto. Yhtiön oman  
Hangassuon-Oosinselän tuulipuiston toteuttaminen 
odottaa valtion ilmasto- ja energiastrategian rinnalla 
valmisteltavaa uusiutuvan energian tukijärjestelmää.

Talous (1000 €) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015

Pori Energia konserni
Liikevaihto 76 867 91 220 162 094
Liikevoitto 8 452 10 700 12 506
Tulos 4 246 5 029 3 863

Pori Energia Oy
Liikevaihto 67 558 71 063 135 713
Liikevoitto 6 699 9 020 10 434
Tulos 4 311 8 400 4 736

Pori Energia Sähköverkot Oy
Liikevaihto 11 681 11 440 22 265
Liikevoitto 1 779 1 071 1 990
Tulos 275 -805 34

Suoritteet (GWh) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015

Sähkön myynti 805 781 1 526
Kaukolämmön myynti 378 349 594
Prosessienergian myynti 146 432 564
Sähkön siirto kulutukseen 598 555 1 087
Voimalaitoksilta vastaanotettu sähkö 266 338 541

Tase (konserni, 1000 €) 6/30/2016 6/30/2015 12/31/2015

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 212 116 221 410 211 849
Vaihtuvat vastaavat 64 555 46 936 67 036
Yhteensä 276 671 268 346 278 886
VASTATTAVAA
Oma pääoma 62 383 59 303 58 137
Vähemmistöosuudet 0 4 993 0
Vieras pääoma 214 288 204 050 220 748
Yhteensä 276 671 268 346 278 886

Toiminnan tunnusluvut (konserni) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015

Liikevaihto (M€) 76,9 91,2 162,1
Tulos (M€) 4,2 5,0 3,9
Investoinnit (M€) 7,9 7,3 18,3
Sijoitetun pääoman tuotto-% 6,9 8,6 5,1
Omavaraisuusaste 22,6 24,2 20,9
Henkilöstö 228 272 240


