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TEHTÄVÄ
PORVOON ENERGIA – LUONNOLLINEN VALINTA

BORGÅ ENERGI – ETT NATURLIGT VAL



Mukavuutta asumiseen, elämiseen ja yrittäjyyteen

– ympäristöä kunnioittaen



Saavutamme tavoitteemme olla LUONNOLLINEN 
VALINTA

vaalimalla yrityskuvaamme,
toimimalla tehokkaasti ja luotettavasti

sekä olemalla lähellä asiakasta.
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SÄHKÖVERKKOA 3500 km
Yhtiön sähköverkkoon, joka on 3 500 km pitkä, on liitetty n. 35 000 asiakasta.
Toiminta-alue on Porvoo, Etelä-Pornainen ja Länsi-Loviisa

150 KM
Uudistamme sähköverkkoa maa-
kaapeloimalla 150 km vuodessa

60 %
Tavoitteemme on vuoteen 2028 mennessä
nostaa jakeluverkkomme maakaapelointi-
astetta 60 %:iin.

60 MILJ. €
Hankkeen kokonaiskustannus on 
Noin 60 milj. €.
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PORVOO
PORNAINEN

LOVIISA

Toiminta-alue



Asiakasmäärät 2017

SÄHKÖASIAKKAITA  

KAUKOLÄMPÖASIAKKAITA 

MAAKAASUASIAKKAITA

35 119 kpl

2 146 kpl

41 kpl
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Unelmien Porvoo 2030

− Suomen viihtyisin ja vetovoimaisin kotikaupunki

− Menestyvät ja kasvavat yritykset

− Vastuullinen talous- ja omistajapolitiikka

− Kasvu metropolialueen imussa itäisen Uudenmaan solmukohtana

− Aktiivinen vaikuttaminen



Poimintoja kaupunkistrategiasta

− Arvostamme hyvää ja kaunista ja luomme yhdessä kestävää huomista.

− Kaupunki houkuttelee uusia asukkaita, osaajia sekä kilpailukykyisiä ja 
ympäristöystävällisiä yrityksiä.

− Tarjoamme kohtuuhintaisia ja monipuolisia asumisen mahdollisuuksia sekä 
muuttajia houkuttelevia asuinalueita ja palveluita.

− Kehitämme elinvoimapolitiikkaa ja koulutusta alueen yritysten tarpeista lähtien. 
Yritysten toimintaedellytykset näkyvät kaupungin päätöksenteossa. Luomme 
edellytyksiä cleantech- eli ympäristöliiketoiminnan menestymiselle. 

− Hiilineutraali kaupunki – ilmastotyön edelläkävijä

− Koko kaupunkikonserni osallistuu kaupunkistrategian toteuttamiseen. 



Ilmastotyön edelläkävijä

− Visio

• Ilmastotyö tuo Porvooseen lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää 
kaupunkiympäristöä sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille.

• Porvoo tunnetaan hiilineutraalista asumisesta, kestävistä yhdyskuntasuunnittelu-, 
energia-, joukkoliikenne- ja pendelöintiratkaisuista sekä Kilpilahden bio- ja 
kiertotalousklusterista.

• Porvoolaiset koulut, päiväkodit, kotitaloudet ja yritykset elävät kestävää arkea ja 
ottavat aktiivisesti osaa ympäristö- ja ilmastotavoitteiden edistämiseen.

− Avainsanat

• Hiilineutraali kaupunki

• Kestävä arki

• Kiertotalouskaupunki



Tolkkisten biovoimalaitos
Polttoaineena hake, puunkuori, pilke ja sahanpuru. 

Uusiutuvien polttoaineiden osuus yhtiön
kaukolämpötuotannossa yli 90%.



Sähkön vihreydessä on eroja. 
EKOenergia on maailman ainut ympäristömerkki sähkölle.

Tuotantoa valvoo Suomen luonnonsuojeluliitto. 



Erillistuotanto Yhteistuotanto

Lämmöntuotanto, Porvoo 2017



Puu Maakaasu Biokaasu POR

Polttoainejakauma, Porvoo 2017



Puu POR

Polttoainejakauma, Loviisa 2017
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