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Vuosi 2008 oli tekemisen vuosi
Jos vuotta 2007 saattoi kuvata Rauman Energian suurten ratkaisujen

tavoitettamme vähentää riippuvuutta pörs-

vuotena, niin vuosi 2008 oli tekemisen vuosi. Yhteistyön käynnistämi-

sisähköstä ja varmistaa pitkällä aikavälillä

nen Vakka-Suomen Voiman kanssa tarkoitti muutoksia lähes jokaiselle

vakaa ja ennustettava sähkön hankinta.

organisaatiossa työskentelevälle. Strategisena linjauksena olivat verkos-

Oman tuotannon osuus koko yhtiön säh-

toitumisen avulla saatavat hyödyt: osaaminen, tehokkuus, laatu ja kes-

könhankinnasta oli 27 % ja loput sähköstä

kittyminen ydinosaamiseen.

ostettiin markkinoilta.

Yhteistyön näkyvin muutos oli verkonrakennuksen siirtyminen keväällä

Sähkökaupan kannattavuus kehittyi suo-

Vertek Oy:lle, joka perusti toimipisteen Kairakadulle Rauman Energian

tuisasti edellisvuodesta ja nousi monien

tiloihin. Sähkökauppayhtiö Lännen Omavoiman eteen tehtiin töitä koko

tappiollisten vuosien jälkeen lievästi posi-

syksy, niin että uusi yhtiö saattoi aloittaa toimintansa 1.1.2009. Uusien

tiiviseksi.

toimintatapojen hiominen jatkuu vielä vuoden 2009.

Näkymät vuodelle 2009
Vahva tekemisen vuosi näkyi myös investoinneissa. Käyttöomaisuusinvestoinnit sähkö- ja kaukolämpöverkkoon olivat yli 6 miljoonaa euroa,

Yhtiön toimintaedellytyksissä ei odoteta

mikä on kaikkien aikojen suurin luku. Erityisesti kaukolämpö jatkoi rei-

tapahtuvan olennaisia muutoksia vuoden

pasta kasvua. Vuosi 2008 oli ennätysvuosi lämpöliittyjien määrässä ja

2009 aikana. Suurin muutos aiheutuu säh-

verkon rakentamisessa.

kökauppaliiketoiminnan siirtymisestä vuoden alussa Lännen Omavoima Oy:lle.

Rauman Energian liikevaihto oli 32,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4,8 mil-

Rauman Energialle jää kolme pääliiketoi-

joonaa euroa. Tilikauden tulos nousi edellisvuoden 2,6 miljoonasta eu-

mintaa: Sähköverkko, sähkön tuotanto ja

rosta 3,5 miljoonan euroon – tuloksen kasvu aiheutui pääasiassa myynti-

kaukolämpö. Sähkön siirrossa valmistau-

saatavien jaksotuskäytännön muutoksesta, operatiivisen toiminnan tulos

dutaan kulutusmittareiden etäluentaan,

pysyi edellisvuoden tasolla.

johon siirrytään vuoteen 2014 mennessä.
Valtioneuvoston asetuksen edellyttämät

Yhtiö hankki keväällä 5 MW:n
tuotanto-osuuden Jyväskylän Voimasta. Osuus

etäluettavat, tuntitarkat mittarit asennetaan vuosien 2010 – 2013 aikana valtaosaan käyttöpaikoista.

vastaa 6-8 prosenttia
Rauman Energian

Yhtiön tuloksen ennakoidaan

sähkön hankinnas-

heikkenevän jonkin verran.

ta. Hankinta tukee

Sähkön markkinahinnan voimakas pudotus ja samalla
tuotantokustannusten nousu
vaikuttavat erityisesti tuotantoliiketoiminnan kannattavuuteen. Kaukolämpöliiketoiminnassa biopolttoaineiden hinnan
nousu nostaa tuotantokustannuksia. Lämmöntarpeen vaikea ennustettavuus voi aiheuttaa suuriakin muutoksia
kannattavuudessa. Myös sähkön siirtomäärien odotetaan laskevan yleisen taantuman takia.
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Rauman Energia lyhyesti
Rauman Energia on kokonaan Rauman kaupungin omistama energiayhtiö, jonka päätuotteita vuonna 2008 olivat sähkö
ja kaukolämpö.
Rauman Energian perustehtävä: Energiaa - tunnista tuntiin, päivästä päivään

Toimintaperiaatteemme ja arvomme
Olemme ajassa

Toimimme reilusti

Menestymme yhdessä

• Tunnemme asiakkaamme
ja pidämme lupauksemme

• Olemme avoimia ja rehellisiä

• Teemme työmme hyvin
– joka päivä paremmin

• Uudistamme ja uudistumme - ketterä kehittyjä

• Toimintamme on taloudellisesti
kannattavaa

• Kehitämme osaamistamme
– opimme uutta joka päivä

• Pidämme huolta
ympäristöstämme

• Verkostoidumme ja menestymme
yhdessä kumppaneidemme kanssa
• Toimintamme hyödyt jäävät alueelle

Rauman Energian yhtiötason strategia seuraavalle viidelle vuodelle luotiin vuoden 2008 syksyllä.

Strategiset tavoitteet 2009 - 2013
Energiaomavaraisuuden kasvattaminen

Paras paikallinen palvelu

Uusia tuotanto-osuuksia hankkimalla omavaraisuusaste

Panostetaan vahvasti palvelun laatuun ja energiatehokkuus-

nousee 50 prosenttiin verkkoalueen kulutuksesta.

neuvontaan. Pidetään sähkön siirtohinta ja kaukolämmön

Valtaosa tuotannosta on CO2-vapaata ydinvoimaa tai

hinta alle maan keskiarvon.

uusiutuvaa bio- tai tuulienergiaa.

Tehokkaat toimintaprosessit

Verkko-omaisuuden hallinta

Tehostetaan toimintaa verkostoitumalla.

Optimoidaan investoinnit PTS-suunnittelua kehittämällä.

Kehitetään toimintaa Suomen laatupalkintokriteerien

Rakennetaan säävarmaa verkkoa mm. kaapelointia lisää-

mukaisesti. Vahvistetaan henkilöstön osaamista.

mällä. Vikojen määrä on alle maan keskiarvon.

Taloudellisesti vahva yhtiö
Pidetään huolta kannattavuudesta, jotta se riittää strategian mukaisiin verkko- ja tuotanto-osuusinvestointeihin.
Kasvatetaan omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä.

Avainlukuja
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Vuosikatsaus 2008
VSV-yhteistyö alkoi vaiheittain
Rauman Energia Oy:n ja Vakka-Suomen Voima Oy:n
yhteistyön laajentaminen leimasi vuotta 2008. Työ
eteni vaiheittain edellisvuonna solmitun aiesopimuksen mukaisesti. Yhteistyön tavoitteeksi oli asetettu molempien yhtiöiden osaamisen, kustannustehokkuuden ja toiminnan laadun parantaminen.
Aiesopimuksen mukaisesti Rauman
Energia luopui sähköverkkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta
sekä urakoinnista. Liiketoiminta siirtyi
toukokuussa 2008 Vertek Oy:lle, joka
samalla perusti toimipisteen Rauman
Energian tiloihin. Yhtiöllä on toimipisteet Laitilan ja Uudenkaupungin lisäksi
Porissa, Ylöjärvellä ja Piikkiössä.
Rauman Energia tuli Vertek Oy:n osakkaaksi
suunnatulla osakeannilla ja Rauman Energialta siirtyi 14 henkilöä vanhoina työntekijöinä Vertek Oy:n palvelukseen. Vakka-Suomen Voima pysyi edelleen Vertekin enemmistö-osakkaana.
ja uuden yhtiön palvelulupaukset julkistetRauman Energia vastaa molempien yhtiöiden sähköverkkojen

tiin 1.12.2008. Yhtiön nimeksi tuli Lännen

valvonnasta ja käyttökeskustoiminnasta. Tämä yhteistyö aloitet-

Omavoima Oy, jolla haluttiin korostaa pai-

tiin toukokuussa.

kallisuutta ja siitä asiakkaille koituvia hyötyjä.

Vuoden aikana valmisteltiin monissa työryhmissä Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman sähkökaupan siirtämistä yhtei-

Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voi-

seen myyntiyhtiöön, joka hoitaisi molempien osakkaiden säh-

ma omistavat 1.1.2009 toimintansa aloit-

kön myynnin, markkinasähkön hankinnan ja suojauksen. Nimi

taneen myyntiyhtiön puoliksi. Yhtiöllä on
noin 41 000 asiakasta. Lännen Omavoiman palvelukseen siirtyi Rauman Energiasta kaksi sähkökaupan ammattilaista.
Yhteistyön syventämiseen ei liittynyt merkittäviä omaisuuserien siirtoja. Rauman
Energia ja Vakka-Suomen Voima omistavat jatkossakin omat sähköverkkonsa,
voimantuotanto-osuutensa ja kaukolämpötoimintansa.
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Sähkökauppa
Rauman Energian sähkön myynti vuonna 2008 oli 326 GWh, josta verk-

Rauman Energia osti myymästään sähkös-

koalueen ulkopuolisen myynnin osuus oli 131 GWh. Edellisen vuoteen

tä markkinoilta 240 GWh eli 73 %. Omien

verrattuna sähkön myynti pieneni noin viidenneksen. Syynä pudotuk-

tuotanto-osuuksien määrä oli 87 GWh eli

seen oli poikkeuksellisen lämmin vuosi sekä päätös vähentää ulkopuo-

27 % kaikesta myydystä sähköstä.

lelle suuntautuvaa yritysmyyntiä, missä kannattavuus on kovan kilpailun
vuoksi heikko.

Suomi on muiden EU-maiden tavoin sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä. Vuoden alussa alkanut uusi päästökauppakausi
nosti päästöoikeuksien hintaa ja siten myös sähkön hankintahintaa. Sähköenergian hintaa korotettiin huhtikuussa keskimäärin 8 % ja lokakuussa
13 %. Korotus oli linjassa valtakunnallisen korotustason kanssa.
Sähkökaupan kannattavuus nousi monien tappiollisten vuosien jälkeen
lievästi positiiviseksi. Rauman Voima Oy tuotti markkinahintaa edullisempaa sähköä edellisvuotta enemmän ja mahdollisti näin säästöjä sähkön
hankinnassa.
Toisaalta Suomen hinta-alueen korkeaan hintaan vaikuttivat keväästä
syksyyn jatkuneet siirtorajoitukset Norjan ja Ruotsin välillä. Suurimmillaan toteutunut kuukausittainen aluehintaero oli noin 15 €/ MWh. Huippu
saavutettiin kesäkuussa. Aikaisempina vuosina aluehintaero on ollut 1-2
euroa megawattitunnilta.
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Kaukolämpö
Rauman Energian kaukolämmön myynti oli vuonna 2008 yhteensä 247
GWh. Tavanomaista lämpimämmän vuoden vuoksi myynti pysyi edellisvuoden tasolla, vaikka asiakasmäärä ja liittymäteho kasvoivat. Rauman
kaukolämmöstä 99,7 % tuotettiin Rauman Voiman biovoimalaitoksessa.
Uusiutuvien polttoaineiden osuus oli voimalaitoksessa 82 prosenttia.
Kaukolämpöverkkoa laajennettiin ennätyksellisesti. Uutta verkkoa rakennettiin n. 10 km ja uusia liittyjiä oli 110. Silikallion pientaloalueella ensimmäisen vaiheen kaukolämpötyöt saatiin keväällä päätökseen. Suurin osa
alueelle rakentaneista valitsi taloonsa kaukolämmön. Sampaanalan teollisuusalueelle ja Kortelaan runkoverkon rakentaminen aloitettiin pääsiäisen jälkeen ja työ valmistui marraskuussa. Kaukolämmön markkinointi
alueella jatkuu v. 2009.
Koko kaukolämpöverkko kuvattiin ensimmäisen kerran helikopterista
marraskuussa. Kuvauksessa ei löytynyt ainuttakaan vesivuotoa, sen sijaan paikallistettiin muutamia lämpövuotoja. Kuvaus uusitaan jatkossa
4-5 vuoden välein, niin ettei verkon kunto aiheuta yllätyksiä.
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Kaukolämmön hintataso nousi koko maassa päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnannousun vuoksi. Raumalla kulutusmaksuja korotettiin
helmikuun alussa 4,9 prosenttia ja lokakuun alussa 7 prosenttia. Vielä
ennen vuoden vaihdetta päätettiin korotuksesta, joka tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Tämän korotuksen taustalla oli biopolttoaineiden voimakas hinnannousu, joka oli kytköksissä erityisesti turpeen hinnannousuun huonon turvevuoden vuoksi.
Kaukolämmön hinta oli Raumalla koko maan vertailussa alimmassa neljänneksessä korotusten jälkeenkin.
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Sähköverkko
Rauman Energian sähkön siirron volyymi putosi vuonna 2008 edelliseen vuoteen verrattuna hieman yli kaksi prosenttia. Sähköä siirrettiin 296 GWh. Raumalla laskun aiheutti pääasiassa poikkeuksellisen lämmin vuosi. Koko maassa kulutus putosi 3,8 %. Tähän vaikuttivat sään ohella teollisuuden sähkönkulutuksen väheneminen
taloudessa alkaneen taantuman vuoksi.
Sähkön siirtoliiketoiminnan viime vuoden merkittävimmät toiminnot
liittyivät VSV-yhteistyöhön, verkonrakennusliiketoiminnan ulkoistamiseen ja Kairakadun sähköaseman keskijännitekojeiston saneeraukseen.

Käyttökeskustoiminnan keskittäminen
Raumalle merkitsi mm. tietojärjestelmien
yhdistämistä. Samaan aikaan tapahtunut
rakennustoimintojen ulkoistaminen Vertekiin edellytti aivan uudenlaista panostusta
suunnitteluun ja rakennuttamiseen.
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Sähkön laatuun investoitiin
Investoinnit entistä parempaan sähkön laatuun ja verkon luotettavuuteen jatkuivat. Vuoden 2008 investointiohjelmassa olivat Kairakadun sähköasemarakennuksen saneeraus ja 20 kV:n kojeiston
uusiminen. Tämän hankkeen jälkeen Kairakadun pääsähköasema
on täysin modernisoitu.
Merkittävä investointihanke oli Äyhöntien kaapelointi, jossa vanha
ilmajohto purettiin ja korvattiin maakaapelilla. Entistä parempaan
sähkönlaatuun tähtäävä hanke oli myös saaristolähtöihin asennetut kaksi uutta pylväskatkaisijaa, jotka edustivat täysin uutta
tekniikkaa. Verkoston kokonaiskaapelointiaste nousi 53 prosentista 55:een. Runkoverkossa, jossa mahdolliset häiriöt koskettavat usein isoa asiakasmäärää, verkon maakaapelointiaste nousi
46,6:sta 50,8:aan.
Sähkön siirron kulutusmaksua korotettiin tammikuun alussa noin
7 %. Korotus johtui pääasiassa sähköverkon rakennus- ja ylläpitokustannusten noususta sekä kanta- ja alueverkon kustannusten
noususta. Korotuksen jälkeenkin Rauman Energian hinnat jäivät
reilusti maan keskiarvon alapuolelle.
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Ympäristövastuu
Ympäristöpolitiikkamme mukaisesi olemme tunnistaneet toimintamme

Toimenpiteet ympäristövaikutus-

ympäristövaikutukset ja lakisääteiset vaatimukset ja huomioimme ne kai-

ten vähentämiseksi

kessa toiminnassamme. Rauman Energian toiminnassa merkittävimmät
ympäristönäkökohdat liittyvät energian tuotannossa tehtyihin polttoainevalintoihin.
- Energian tuotannossa ja hankinnassa pyritään löytämään tuotantomuotoja, jotka ovat myös ympäristön kannalta edullisia.
- Sähkö- ja lämpöverkkotoiminnassa verkkojen sijoittamisessa ja teknisiä
ratkaisuja valittaessa otetaan huomioon verkkojen ympäristövaikutukset.
- Verkkojen rakennus- ja kunnossapitotyömaiden hallinnassa

Rauman Energia liittyi vuoden 2008 aikana Elinkeinoelämän (EK) ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) luomaan energiatehokkuussopimukseen, jossa olemme
sitoutuneet oman energiankäytön tehostamiseen ja tukemaan asiakkaidemme
energiankäytön tehostamista.

huomioidaan työmaiden

Energiatehokkuussopimukset ovat voi-

asianmukainen mer-

massa vuosina 2008–2016 ja niillä tavoi-

kintä, liikenteenoh-

tellaan 9 prosentin energiansäästöä vuo-

jaus ja ympäristön

teen 2016 mennessä. Vuoden 2009 aikana laaditaan yhtiökohtaiset suunnitelmat

siisteys.
-

Aktiivisella

ja yksityiskohtaiset tavoitteet sopimuksen

asiakasneuvon-

mukaisten päämäärien saavuttamiseksi.

nalla neuvom-

Vuoden 2008 aikana olemme toteuttaneet

me asiakkaita

kehittämistoimia toimintasuunnitelmien

energiansääs-

mukaisesti toimintamme ympäristövaiku-

töa s i o i s s a

tusten vähentämiseksi.

ja

energiankäytön
tehostamisessa.

Myydystä kaukolämmöstä 99,7 % hankittiin Rauman Voima Oy:n biovoimalaitokselta, jolloin omien öljykäyttöisten vara- ja
huippuvoimalaitosten käyttö pystyttiin minimoimaan suunnitellulla tavalla.
Sähköverkon investoinnit kohdistuivat
suunnitelmien mukaisesti maakaapelointiasteen nostamiseen, sähkönjakelun laa-

Ominaispäästöt
Rauman Energian osuus Rauman Voiman polttoaineista oli
428 GWh. Hiilidioksidin ominaispäästö polttoainemäärästä
oli 31,7 g/kWh. Rauman Energian myymän sähkön aiheuttama CO2 ominaispäästö vuonna 2007 oli 88,2 g/kWh. Suomessa myydyn markkinasähkön aiheuttama CO2 ominaispäästö vuonna 2007 oli 98 g/kWh.
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dun parantamiseen ja verkkojen maisemahaitan pienentämiseen.
Työmaiden merkintää ja liikenteenohjausta sekä kaivantojen suojausta parannettiin niin, että haitta alueen asukkaille olisi
mahdollisimman pieni.

Asiakkaille suunnattiin aikaisempaa
enemmän energiansäästöneuvontaa ja
ilmastonmuutostietoutta asiakaslehdessä ja www-sivuilla.
Henkilöstön osaamista
lisättiin koulutuksella. Energiasäästöviikolla
järjestettiin useita ilmastomuutokseen liittyviä tilaisuuksia. Viikon valmistelut alkoivat jo keväällä,
jolloin päätettiin ilmastoseminaarin järjestämisestä yhteistyökumppaneille. Seminaarin pääpuhujana oli hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija, kansanedustaja Oras
Tynkkynen.
Asiantuntijat pitivät viikon aikana n. 600 koululaiselle ja opiskelijalle ilmastonmuutokseen ja
energiansäästöön liittyviä oppitunteja Rauman ammattiopiston auditoriossa. Ammattiopiston opettajat ja
opiskelijat huolehtivat mm. netissä toteutetun energiavisan järjestelyistä. Kaikille Rauman ala-asteille kustannettiin Energiaa tokaluokkalaisille – kampanjan energiansäästöpaketit ja päiväkoteihin toimitettiin aiheeseen liittyviä värityskirjoja.
Energiankulutuksesta kiinnostuneilla asiakkailla on mahdollisuus lainata maksutta kulutusmittareita asiakaspalvelusta ja Rauman kirjastoista.
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Sosiaalinen vastuu
Verkostoitunut toimintatapa korostuu yhtiön sosiaalisena ja talou-

Henkilöstö

dellisena vastuuna suhteessa yhteistyökumppaneihin, asiakkaisiin ja
henkilöstöön. Rauman Energia työllistää välillisesti kymmeniä hen-

Rauman Energian palveluksessa oli vuo-

kilöitä talousalueella.

den päättyessä 41 kokopäiväistä henkilöä.
Uusia työntekijöitä palkattiin kaksi ja niin

Rauman Energian toimintajärjestelmä sertifioitiin vuonna 2006 laatu-

ikään kaksi työsuhdetta päättyi. Liiketoi-

järjestelmästandardin ISO 9001 mukaisesti. Vuoden 2008 aikana toi-

mintakaupassa 14 henkilöä siirtyi vanhoi-

mintajärjestelmää laajennettiin kattamaan myös työturvallisuusasiat.

na työntekijöinä Vertek Oy:n palvelukseen.

Yhtiön työturvallisuuspolitiikka päivitettiin ja työturvallisuusasiat otettiin

Henkilöstön keski-ikä oli tilikauden päätty-

kiinteämmäksi osaksi yhtiön muuta toiminnan suunnittelua, tavoitteiden

essä 46,2 vuotta.

asettamista ja seurantaa.
Työturvallisuusasioiden kehittämisen pohjaksi tehtiin yhtiön kaikki toiminnot kattava työturvallisuusriskien kartoitus. Näin saatiin ajantasainen tieto eri toimintoihin liittyvistä työturvallisuusriskeistä sekä
menetelmistä, joilla niitä tällä hetkellä hallitaan.
Osana riskikartoitusta syntyi myös parannusehdotuksia turvallisuustason edelleen parantamiseksi. Kehittämistoimet on huomioitu tulevien vuosien suunnitelmissa.

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka
Rauman Energia Oy on asiakastarpeisiin ja omaisuuden hallintaan toi-

Työsuojelun jatkuva huomioonottaminen

mintansa perustava, nopeasti kehittyvä infrayhtiö. Tuotteitamme ovat

ja kehittäminen ovat osa korkeaa turvalli-

sähkö ja kaukolämpö sekä niihin liittyvät palvelut.

suuskulttuuria. Työsuojelun tavoitteena on

Olemme tunnistaneet toimintamme työturvallisuusriskit ja lakisääteiset

hyvä työkyky ja terveys, hyvä henkinen hy-

vaatimukset ja otamme ne huomioon kaikessa toiminnassamme.

vinvointi ja työskentelyilmapiiri, hyvät työs-

Jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen ovat keskeinen osa

kentelyolosuhteet sekä korkea työturvalli-

yhtiömme periaatteita. Asetamme vuosittain tavoitteita päämäärien saavuttamiseksi ja seuraamme säännöllisesti tavoitteiden toteutumista ja toimintamme kehittymistä.
TTT-järjestelmä on osa toimintajärjestelmää, joka ohjaa
koko organisaation toimintaa. TTT-järjestelmä on dokumentoitu TTT-käsikirjaan ja sitä täydentäviin
toimintokuvauksiin ja
menettelyohjeisiin.

suustaso.
Näiden asioiden onnistuneella hoidolla
saavutetaan tärkeimmät tavoitteet: vähäiset tapaturmat ja sairauspoissaolot.
TTT-päämäärät ja – tavoitteet saavutetaan
henkilöstön ja alihankkijoiden ammattitaidolla ja motivaatiolla. Meistä jokainen on
sitoutunut noudattamaan TTT-järjestelmää
ja tuntee omaan työtehtäväänsä liittyvät
työturvallisuusriskit.
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Voimatorin asiakaspalvelukoulutusohjelmaan osallistui seitsemän henkilöä, lisäksi henkilöstöä oli mukana useissa Voimatori-yhtiöiden työryhmissä. Elokuussa Rauman Energia palkittiin Vuoden Voimatoriyhtiönä. Palkinnon perusteluina olivat
menestyminen puhelinpalvelututkimuksessa ja liiketoiminnan tuloskehitys.
Koko yhtiön henkilöstö on tulospalkkiojärjestelmän piirissä.
Tulospalkkio perustuu Rauman Energian taloudelliseen tulokseen sekä yksikkötason tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiö tukee henkilöstön virkistystoimintaa, josta huolehtii henkilöstökerho ELVU. Henkilökunnalle tarjotaan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Aktiiviseen liikuntaan kannustetaan kuntokorteilla.
Viime vuonna toteutettiin toinen henkilöstökysely, joka jatkossa tehdään
säännöllisesti kahden vuoden välein. Kyselyn mukaan henkilöstön kokonaistyytyväisyys ja työpaikan suositteluhalukkuus ovat korkeita valtakunnallisestikin verrattuina. Vahvuudeksi koettiin myös pyrkimys uudistumiseen. Osastojen välinen yhteistyö ja tiedonkulku koettiin hyviksi, mutta
kokonaisuutena sisäistä viestintää tulisi parantaa.
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Asiakkaat
Energiansäästöön liittyvien tilaisuuksien lisäksi Rauman Energia järjesti edellisvuosien tapaan maaliskuussa rakentajaillan, jonka aiheina olivat liittymäasiat ja lämmitysjärjestelmät.
Lännen Omavoiman lanseeraukseen liittyi kaikille asiakkaille
suunnattu tutustumistilaisuus ja glögitarjoilu toimitalossa joulukuussa. Tilaisuus oli menestys, kävijöitä oli
lähes 500.
Voimatorilla -asiakaslehti ilmestyi
neljä kertaa, lisäksi kaukolämmöstä
tehtiin oma esite.

Sponsorointi
Rauman Energia tukee paikallista
kulttuuri- ja urheiluelämää. Erityisenä
painopisteenä on lasten ja nuorten urheiluharrastus. Yhteistyötä
tehdään alueen urheiluseurojen sekä erilaisten kulttuuritapahtumia järjestävien ja
yhteisöjen kanssa. Sponsorointikohteet valitaan niin,
että ne ovat sopusoinnussa
Rauman Energian arvomaailman kanssa.
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Taloudellinen vastuu
Rauman Energian taloudellinen vastuu on hoitaa hyvin

Talous

liiketoimintaansa ja sitä kautta kasvattaa omistaja-arvoa.
Kaikki toiminnan taloudelliset hyödyt jäävät alueelle.

Yhtiön liikevaihto oli 32,7 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 4,4 prosenttia. Sekä absoluuttinen että suhteel-

Yhtiön investoinnit pysyivät edelleen ennätysmäisen korke-

linen kannattavuus paranivat. Liikevoitto oli 14,8 % (12,1

alla tasolla. Kokonaisinvestoinnit olivat 7,5 miljoonaa euroa,

%) liikevaihdosta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

josta investoinnit sähkö -ja kaukolämpöverkkoihin olivat 6

oli 3,53 M€ (2,57 M€) ja sijoitetun pääoman tuotto 10,7 %

miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi oli Kairaka-

(9,3 %).

dun sähköaseman 20 kV kojeiston saneeraus, joka maksoi
yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Sähkökaupan kannattavuus kehittyi suotuisasti edellisvuodesta ja nousi lievästi positiiviseksi. Rauman Voima

Yhtiö osti maaliskuussa 2008 viiden megawatin osuuden

Oy tuotti markkinahintaa edullisempaa sähköä edellisvuot-

Jyväskylässä rakenteilla olevasta Keljonlahden voimalai-

ta enemmän ja mahdollisti näin säästöjä sähkön hankin-

toksesta. Kotimaista puuta ja turvetta hyödyntävä biovoi-

nassa.

malaitos valmistuu vuonna 2010. Laitoksen rakentaa ja sen
tuotannosta vastaa Jyväskylän Energia Oy:n perustama

Muiden pääliiketoimintojen osalta sähkönsiirron absoluutti-

Jyväskylän Voima Oy. Laitos hyödyntää modernia CHP-

nen kannattavuus kasvoi edellisvuodesta liikevaihdon kas-

eli yhteistuotantoteknologiaa, jossa tuotetaan samassa

vun ansiosta. Kaukolämmön kannattavuus sen sijaan heik-

prosessissa lämpöä ja sähköä. Rauman Energian ostama

keni tuntuvasti päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen

tuotanto-osuus koskee sähkön lauhdetuotanto-osuutta.

nousun sekä normaalia lämpimämmän vuoden vuoksi.

Vuonna 2007 yhtiö päätti lähteä mukaan Fennovoiman
ydinvoimalahankkeeseen, joka on edennyt suunnitelmien
mukaan. Fennovoima Oy luovutti 9.10.2008 työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
Vaihtoehdot laitoksen sijaintipaikkakunniksi ovat Pyhäjoki,
Ruotsinpyhtää ja Simo. Fennovoima jätti 14.1.2009 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksensa ydinvoimalan
rakentamisesta. Rauman Energia tekee lopullisen investointipäätöksen sen jälkeen, kun valtioneuvostolta on saatu
periaatepäätös ja eduskunta on sen vahvistanut. Tämän
ennakoidaan tapahtuvan keväällä 2010.
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Tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2008

1.1. - 31.12.2007

32 699 279,70

31 306 650,13

Valmistus omaan käyttöön

4 822 112,23

5 365 256,98

Liiketoiminnan muut tuotot

152 096,31

66 804,21

26 199 215,39

26 318 704,04

			
LIIKEVAIHTO

			
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut

2 559 167,12

2 898 880,42

Suunnitelman mukaiset poistot

2 514 974,01

2 332 449,39

Liiketoiminnan muut kulut

1 573 065,64

1 391 018,57

4 827 066,08

3 797 658,90

-1 292 613,08

-1 227 265,60

3 534 453,00

2 570 393,30

-2 412 507,17

-2 241 765,37

-292 848,54

-86 365,21

829 097,29

242 262,72

			
LIIKEVOITTO
			
Rahoitustuotot ja -kulut
			
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
			
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)
Tuloverot
			
TILIKAUDEN VOITTO
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Tase vastaavaa

31.12.2008

31.12.2007

			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet

431 600,06

246 353,69

Aineelliset hyödykkeet

36 871 836,84

33 359 808,97

Sijoitukset

11 494 630,64

10 435 124,56

			
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus

258 806,00

407 576,06

Pitkäaikaiset saamiset

583 768,56

56 994,00

Lyhytaikaiset saamiset

3 967 211,91

2 561 121,86

Rahat ja pankkisaamiset

2 844 665,75

24 066,14

56 452 519,76

47 091 045,28

				

Tase vastattavaa
			
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma

1 681 879,26

1 681 879,26

Ylikurssirahasto

4 150 680,66

4 150 680,66

Edellisten tilikausien voitto

2 297 560,10

2 055 297,38

829 097,29

242 262,72

8 959 217,31

8 130 120,02

8 176 046,40

5 763 539,23

Tilikauden voitto
				
			
Tilinpäätössiirtojen kertymä
			

VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikaiset, ml. palautuskelpoiset liittymismaksut

27 077 667,81

26 230 197,55

Lyhytaikaiset

12 239 588,24

6 967 188,48

				

56 452 519,76

47 091 045,28
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Rauman Energia Oy
Kairakatu 4, 26100 Rauma
puh. (02) 837 781
www.raumanenergia.fi

