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Toimitusjohtajan katsaus
 
Vuosi 2013 oli suurten muutosten vuosi Westenergylle, olihan kyseessä jätteenpolttolaitoksen ensimmäinen kokonainen toiminta-  
vuosi. Projektin valmistuttua alkoi siirtyminen käytönaikaiseen toimintaan, ja oma henkilökunta tarttui ruoriin. Yrityksen johdos-
sa tapahtui myös muutoksia, kun allekirjoittanut aloitti yrityksen toimitusjohtajana vuoden alussa ja projektivaiheen toimitusjohtaja  
Jan Teir siirtyi uusiin tehtäviin. Kiitos hänelle ja koko projektiorganisaatiolle hienosta toteutuksesta! Heti alkuun saavutetut loista-
vat käyttö- ja tehokkuusluvut kertovat, että Westenergyn laitos on varmasti yksi maailman parhaista jätteenpolttolaitoksista.

Lähes kaikilla mittareilla mitattuna laitos ja henkilökunta selvisivät vuodesta hienosti. Laitoksen hyötysuhde oli erinomainen ja 
käytettävyys maailmanluokkaa. Myös ympäristöasiat hoidettiin hyvin, ja laitos herätti paljon kiinnostusta kuluttajien keskuudessa.

Ensimmäisen vuoden aikana operatiivista yhteistoimintaa omistajayhtiöiden eli asiakkaiden kanssa punnittiin. Myös tällä rintamalla toi-
minta sujui hyvin. Tästä ehkä parhaana todisteena se, että jätettä hyödynnettiin lopulta lähes 190 000 tonnia eli huomattavasti suunnitel-

tua enemmän. Yhteistyö Vaasan Sähkön kanssa sujui myös erinomaisesti. West- 
energy pystyi vastaamaan hyvin laitokselle asetettuun haasteeseen toimia 

Vaasan seudun kaukolämpötuotannon peruskuormalaitoksena, ja kesäaikana 
laitoksessa tuotettu höyry kattoikin koko Vaasan seudun lämmön tarpeen.
 
Yhtiön taloudellinen asema oli sekin hieman suunniteltua parempi. 
Suuret volyymit sekä jätteissä että tuotetussa energiassa edesauttoi-
vat taloudellisen tilanteen positiivista kehitystä. Lisäksi erityisesti tuh- 
kankäsittelykustannuksissa saavutettujen säästöjen ansiosta West- 
energy pystyi hoitamaan taloudelliset velvollisuutensa moitteetta.
 
Yhtiön hallitus vaihtui loppuvuodesta, ja vain edellisen hal-
lituksen puheenjohtaja jatkoi uudelle kaudelle. Haluankin kiit- 
tää eroavaa hallitusta aktiivisesta panoksesta ja syvällises- 
estä osaamisesta laitoksen suunnittelun ja toteutuksen aikana.

 
Vuoden aikana laitoksen toiminta on pitkälti vakiintunut, ja 

tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Haasteita ja kehitet-
tävää kuitenkin riittää pitkälle tulevaisuuteen, loihan 

hyvin sujunut ensimmäinen vuosi suuret odotukset 
myös tuleville vuosille. Näin suurelle investoin-

nille ovat ensimmäiset toimintavuodet tärkeitä 
sekä teknisesti että taloudellisesti. Suuri kiitos 

kuluneesta vuodesta ja onnistuneesta alku-
taipaleesta yhteistyökumppaneille, omista-

jille, hallitukselle sekä henkilökunnalle! 
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

 
 

Olli Alhoniemi



Westenergy Oy Ab
Westenergy Oy Ab omistaa Mustasaaren Koivulahdessa  
sijaitsevan jätteenpolttolaitoksen ja ylläpitää sen toimintaa. 
Laitoksessa hyödynnetään energiana viiden kunnallisen  
jätehuoltoyhtiön alueella syntyvä polttokelpoinen jäte, 
ja viime vuoden aikana poltettiinkin 188 437 tonnia yh-
dyskuntajätettä. Omistajayhtiöt ovat Oy Botniarosk Ab,  
Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Oy Stormossen Ab 
sekä Vestia Oy, ja yhtiöt toimivat noin 50 Länsi-Suomessa 
sijaitsevan kunnan alueella, missä asuu yhteensä noin 400 
000 asukasta. 
Yhteistyö paikallisen energiayhtiön, Vaasan Sähkö Oy:n, 
kanssa on merkittävää, sillä Vaasan Sähkö käyttää laitok-
sessa tuotetun höyryn sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. 
Laitoksessa tuotetulla sähköllä katetaan noin 7000 koti-
talouden vuositarve, ja tuotettu kaukolämpö riittää katta-
maan noin kolmasosan Vaasan Sähkön kokonaistarpeesta. 
Kesäkuukausien aikana Westenergyn laitoksessa tuote-
taan koko alueen kaukolämpö. 
Westenergy Oy Ab toimii omakustannusperiaatteella, eikä 
se jaa osinkoa omistajilleen. Näin koko toiminta-alueella 
pystytään tarjoamaan samanlaista ja -hintaista jätehuol-
toa poltettavan jätteen osalta. Omakustannusperiaatteen 
ansiosta kaikille alueen kuntalaisille pystytään tarjoamaan 
paras mahdollinen käsittelyhinta. 
Westenergyn laitos täydentää toimivan jätehuollon koko-
naisuutta, ja laitoksen ansiosta kaatopaikkasijoitus toimin-
ta-alueella on vähentynyt merkittävästi. Tämä merkitsee 
puolestaan metaanipäästöjen vähentymistä. Lisäksi jäte 
korvaa fossiilisten polttoaineiden eli kivihiilen ja öljyn käyt-
töä energian tuotannossa, mikä tarkoittaa myös hiilidioksi-
dipäästöjen vähenemistä.
Westenergyn toimintaa ohjaavat periaatteet energiatehok-
kuudesta, käytettävyydestä ja avoimuudesta. Energiate-
hokkuus tarkoittaa, että jätteen sisältämä energia pyritään 
hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti sähkön ja kau-
kolämmön tuotannossa. Käytettävyys sisältää tavoitteet 
laitoksen mahdollisimman tehokkaasta käyttöasteesta, ja 
avoimuus viittaa puolestaan avoimeen tiedottamiseen sekä 
kaikkien vierailuryhmien vastaanottamiseen. 
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Westenergyn toiminta-alue



Laitoksen ensimmäinen 
kokonainen tuotantovuosi 

sujui yli odotusten.
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Energiatehokkuus



Jätelaadun tarkastukset

Ympäristöluvan edellyttämät jätelaadun tarkastukset aloitettiin loppuvuodesta 2012. Tarkastukset tehtiin pistokoeluon-
teisesti, ja niiden tavoite on estää polttoon kelpaamattomien jätteiden päätyminen laitokselle. Samalla saadaan arvokasta 
tietoa lajittelun toimivuudesta toiminta-alueella. Tarkastetuista kuormista kerättiin erilleen polttoon kuulumattomat jäte-
jakeet, kuten metallijäte, sähkö- ja elektroniikkaromu, PVC-muovi, lasi ja vaaralliset jätteet. Tulokset raportoitiin omistaja-
yhtiöille ja valvovalle ympäristöviranomaiselle.

Tarkastukset ovat osoittaneet, että erityisesti metalli ja vaaralliset jätteet päätyvät vielä harmittavan usein poltettavan 
jätteen sekaan. Polttoon kelpaamattomaksi jätteeksi luokitellaan jäte, joka ei sisällä lainkaan hyödynnettävää energiaa, 
kuten metalli, lasi ja erilaiset rakennusjätteet. Nämä materiaalit jopa heikentävät itse polttoprosessin tehokkuutta. Vaa-
rallisten jätteiden tavoin niistä aiheutuu ongelmia ja lisäkustannuksia laitokselle. 

Vuoden 2014 alusta alkaen jätelaadun tarkastukset siirtyivät Oy Stormossen Ab:lle, ja jatkossa kaikki tarkastukset teh-
dään keskitetysti heidän toimestaan. Samalla jätteestä otetaan näyte lämpöarvon määritystä varten, ja erilleen kerätyt 
jätejakeet punnitaan ja valokuvataan. Tulosten perusteella jätehuoltoyhtiöt voivat kohdistaa jätteiden lajittelun opastusta 
ja ohjeistusta entistä paremmin.

Jätteen käsittelykapasiteetti 20,6 t/h

Käyttöaika 8404,5 h

Myyty kaukolämpö 275,1 GWh

Myyty sähkö 91,4 GWh

Vastaanotetun jätteen määrä 194 343 t

Poltetun jätteen määrä 188 437 t

Jätteen lämpöarvo 9,2 MJ/kg

Jätteenpolton jäännöstuotteet

Laitoksessa syntyvät jäännöstuotteet ovat pohjakuona, 
savukaasujen puhdistusjäte (ns. APC-jäte) ja kattilatuhka. 
Pohjakuonaa muodostuu alle 20 % jätemäärän painosta, ja 
se koostuu tuhkasta ja palamattomasta materiaalista, ku-
ten metallista, lasista ja kivestä. Kuona kuljetetaan jatkokä-
sittelyä varten Lakeuden Etapille Ilmajoelle, missä siitä ero-
tetaan metallit, joiden osuus on noin 10 %. Tähän mennessä 
pohjakuonaa ei ole voitu hyödyntää sellaisenaan maanra-
kentamisessa korkeiden raskasmetallipitoisuuksien vuoksi, 
joten se on sijoitettu vaarallisen jätteen kaatopaikalle. 

Savukaasujen puhdistusjäte ja kattilatuhka toimitetaan 
Ekokem-Palvelu Oy:lle käsiteltäväksi. Tutkimusten mukaan molemmat tuhkat ovat ominaisuuksiltaan tyypillisiä jätteen-
polton tuhkia, ja ne luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi sinkin korkean kokonaispitoisuuden vuoksi. Molemmat tuhkat käsi-
tellään stabiloimalla sementillä ja kiinteyttämällä, minkä jälkeen tuhkat voidaan sijoittaa vaarallisen jätteen kaatopaikalle. 
Toistaiseksi näitä tuhkia ei ole voitu hyötykäyttää niistä liukenevien haitta-aineiden vuoksi. 

Kuonan ja tuhkien hyötykäyttömahdollisuuksia tutkitaan jatkuvasti niin ulkomailla kuin Suomessakin. Lisää tutkimustie-
toa Westenergyn tuottamien kuonan ja tuhkien ominaisuuksista löydät kotisivuiltamme.

Energiatehokkuus

Tuotanto

Jätteenpoltto sujui laitoksessa ensimmäisenä kokonaisena toimintavuotena suunnitellusti: jätet-
tä poltettiin vuoden aikana noin 188 000 tonnia, kaukolämpöä tuotettiin 275 GWh ja sähköä 91 GWh.  
Jätteen lämpöarvo oli keskimäärin 9,2 MJ/kg, mikä on hieman suunnitteluarvoa (11 MJ/kg) alhaisempi. 

Laitoksella on korkea käyttöaste, ja tavoite 8000 tunnin 
vuotuisesta käyntiajasta ylittyi, sillä laitos oli käynnissä 
vuonna 2013 8405 tuntia. Lokakuussa pidettiin suunnitel-
tu 10 päivän mittainen huoltoseisokki. Häiriötilanteet ovat 
olleet laitoksessa melko vähäisiä, mutta marraskuussa yli-
määräisen alasajon aiheutti syöttösuppiloon jumiutunut 
kuution kokoinen betonilohkare. Tästä aiheutui 17 tuntia 
kestänyt laitoksen käyttökatkos. Tammikuussa laitoksen 
bunkkerissa syttyi pieni tulipalo, kun jäteauton kuormassa 
tullut kytevä jäte syttyi palamaan bunkkerissa. Bunkkeripa-
lo ei kuitenkaan johtanut laitoksen alasajoon.

Tuotannon avainluvut

Savukaasujen puhdistusjätettä
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Energiatehokkuus



Laitoksen savukaasu- 
päästöt alittivat  
merkittävästi ympäristö- 
luvassa määritetyt  
raja-arvot.
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Käytettävyys



 

Jätteenpolton päästöt

Polton aikana syntyvät savukaasut puhdistetaan Westenergyn laitoksessa huolellisesti, ja savukaasujen epäpuhtauspitoi-
suuksille on ympäristöluvassa määritetty tiukat raja-arvot. Savukaasuista mitataan puhdistuksen jälkeen jatkuvatoimisesti 
hiukkasia, orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOC), suolahappoa (HCl), fluorivetyä (HF), rikkidioksidia (SO

2
), typenokside-

ja NO
2
-muodossa, hiilimonoksidia (CO eli häkä) sekä elohopeata. Myös ammoniakin (NH

3
) määrää mitataan jatkuvatoimi-

sesti. Lisäksi raskasmetalleja sekä dioksiineja ja furaaneja mitataan lupamääräysten mukaisesti kertaluonteisesti. 

Poltossa syntyvät savukaasut puhdistetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen puhdistusvaihe tapah-
tuu jo tulipesässä, jossa savukaasuihin ruiskutetaan ammoniakkia typenoksidien (NO

x
) poistamiseksi.  

Järjestelmän nimi on DyNOR, ja sen toimintaa ja tehokkuutta selvitettiin vuonna 2012 laaditussa diplomityössä. Toisessa 
puhdistusvaiheessa, kattilan jälkeen, happamat epäpuhtaudet sekä raskasmetallit poistetaan savukaasuista. Savukaasut 
jäähdytetään, minkä jälkeen niihin lisätään kalkkia ja aktiivihiiltä, jotka sitovat kaasumaisessa muodossa olevat epäpuh-
taudet kiinteään muotoon. Tämän jälkeen epäpuhtaudet suodatetaan pois savukaasuista tekstiilisuodattimessa. Puhdis-
tuksen jälkeen savukaasujen haitta-ainepitoisuudet mitataan ennen niiden ohjaamista piippuun. 

Laitoksen kokonaispäästöt verrattuna ympäristöluvan raja-arvoihin näkyvät allaolevassa diagrammissa, ja jätteenpolton 
hiilidioksidipäästöt verrattuna muihin polttoaineisiin on kuvattu viereiseen taulukkoon. Pitoisuusvuosikeskiarvot alittivat 
merkittävästi ympäristöluvassa määritetyt raja-arvot. 

Jätteenpolttolaitoksen ympäristö

Jätteenpolttolaitos toimii ympäristö huomioon ottaen, ja 
ympäristön tilaa seurataan viranomaisten hyväksymien 
tarkkailuohjelmien mukaisesti. Laitosalueen pinta- ja pohja-
vesien laatua tarkkaillaan näytteenotoin keväisin ja syksyi-
sin, eikä vesien laaduissa ole todettu merkittäviä muutoksia 
aiempien vuosien tarkkailutuloksiin verrattuna. Laitoksen 
läheisyydessä sijaitsevan Vedahuggetin Natura-alueella 
puun rungoilla esiintyvän silomunuaisjäkälän esiintymän 
laajuutta ja kuntoa seurataan ulkopuolisen tarkkailijan toi-
mesta joka toinen vuosi. Vuonna 2012 tehdyissä seuranta-
mittauksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Seuraavan 
kerran jäkälien tilaa seurataan mittauksin kesällä 2014. 
Lisäksi Westenergy osallistuu Vaasan alueen ilmanlaadun 
yhteistarkkailuun, jonka vetäjänä toimii Vaasan kaupungin 
ympäristöosasto.

Laitoksen savukaasu- 
päästöt alittivat  
merkittävästi ympäristö- 
luvassa määritetyt  
raja-arvot.

JÄTE JA MUUT POLTTOAINEET

Eri polttoaineiden CO
2
päästö- kertoimien vertailu

   tCO
2
/TJ

Yhdyskuntajäte 40,0 
Maakaasu  55,04 
Raskaspolttoöljy 78,8
Kivihiili   93,3 
Jyrsinturve  105,9
Puu   109,6

Lähde: Tilastokeskus, polttoaineluokitus 2014.

Vuoden ilmastoteko 2012

Westenergyn, Vaasan Sähkön ja Vaskiluodon Voiman yh-
teinen Vaasan energiatäyskäännös valittiin Vuoden 2012 
Ilmastoteko -kilpailun voittajaksi. Yhteistyön lopputulok-
sia ovat hiilidioksidipäästöjen väheneminen ja paikallisen 
ilmanlaadun paraneminen, miljoonien eurojen investoinnit 
aluetalouteen sekä lähellä tuotetun energian tuottaminen 
alueen asukkaille. Alueen energiantuotannon hiilidioksidi-
päästöt vähenevät 425 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa 
lähes yhtä prosenttia Suomen hiilidioksidipäästöistä. Jät-
teen energiahyödyntäminen vähentää merkittävästi myös 
jätteen kaatopaikkasijoitusta, ja näin ollen myös metaani-
päästöt vähenevät. 
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Vuoden 2012 ilmastoteko

Vuoden 2013 päästöt

Käytettävyys
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Kuluttajille kerrotaan 
avoimesti jätteen  
modernista energia- 
hyödyntämisestä. 
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Avoimuus



Westenergyn laitos on 
kaikille avoin tutustumis- 

kohde, ja viime vuonna  
laitoksessa kävikin yli 

5000 vierailijaa.

Tapahtumia vuoden aikana

Vuonna 2013 Westenergy järjesti kahdet avoimet ovet: en-
simmäinen tapahtuma järjestettiin yhdessä Stormossenin 
kanssa, ja syksyllä laitoksen 1-vuotisjuhlan kunniaksi järjes-
tettiin Westenergyn omat avoimet ovet. Kävijöille tarjottiin 
mehua, kahvia ja makkaraa, ja päivän aikana kävijät pääsi-
vät osallistumaan laitoskierrokselle ja erilaisiin kilpailuihin. 
Lisäksi lapsille järjestettiin kasvomaalausta, ja auditoriossa 
oli näyttely, jossa oli esillä pohjakuonaan päätyneitä metal-
liesineitä. Sateisesta säästä huolimatta avointen ovien päi-
vä sai suuren suosion, sillä laitoskierroksilla oli lähes 300 
kävijää! 

Westenergy osallistui myös marraskuussa 2013 Vaasan yli-
opistolla järjestettyyn Energiapäivään, jonka tarkoitus on 
tehostaa energia-alan yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö-
tä. Vaikka laitos on vasta hiljattain aloittanut toimintansa, 
opiskelijat olivat jo tietoisia Westenergyn laitoksesta, ja 
monet opiskelijoista olivat vierailleet laitoksessa energia- 
tai ympäristötekniikkaan liittyvien kurssien puitteissa . 
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Vierailijoita laitoskierroksella

Avoimet ovet lokakuussa 2013

Jätteen energiahyödyntaminen tutuksi kuluttajille 

Pyrkimys avoimuuteen muodostaa tärkeän osan West- 
energyn strategiaa. Kuluttajille kerrotaan ja näytetään 
avoimesti, mitä moderni jätteen energiahyödyntäminen 
on, sekä muistutetaan, että polttolaitosten myötä lajittelun 
merkitys korostuu entisestään. 

Westenergyn jätteenpolttolaitos on vierailijoille avoin tu-
tustumiskohde, ja kaikki kiinnostuneet vierailuryhmät ovat 
tervetulleita tutustumaan laitokseen. Vuoden 2013 aikana 
laitoksessa kävikin yli 5000 kävijää! Tyypillisesti vierailut 
aloitetaan yritysesittelyllä hallintorakennuksen auditori-
ossa, missä vierailijoille kerrotaan yrityksen ja jätteenpolt-
tolaitoksen toiminnasta. Tämän jälkeen tehdään opastettu 
laitoskierros, jonka aikana nähdään muun muassa laitoksen 
valvomon ikkunasta suureen jätebunkkeriin, jonne mahtuu 
jopa 5 miljoonaa roskapussia. Kierroksen päätteeksi kur-
kistetaan arinalle, jonka päällä jätteet palavat noin 1000 
asteen lämpötilassa. Laitoksessa on vieraillut paljon erilai-
sia ryhmiä, aina esikoululaisryhmistä eri alojen asiantunti-
joihin. Myös paljon eri kansalaisuuksien edustajia on käynyt 
tutustumassa laitokseen. Laitoksen tekniset ratkaisut miel-
letään kiinnostaviksi asiantuntijoiden puolesta, ja toimin-
ta-alueen koululaisryhmät ja yhdistykset ovat innokkaita 
näkemään, miten heidän tuottamiensa jätteiden sisältämä 
energia muutetaan kaukolämmöksi ja sähköksi. Avoimen 
toiminnan kautta jätteen moderni energiahyödyntäminen 
tehdään tutuksi kuluttajille. On tärkeää kertoa kuluttajille, 
ettei polttokelpoinen jäte päädy enää kaatopaikalle vaan 
sen sisältämä energia hyödynnetään ympäristö huomioi-
den. 

Avoimuus



Hyvän työilmapiirin ja 
me-hengen luomiseksi 

henkilöstölle on  
järjestetty erilaisia akti- 

viteetteja.
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Henkilökunta



Westenergyllä oli vuoden 2013 alussa 31 ja vuoden lopussa 
30 vakituista työntekijää. Tammikuun alusta uudeksi toimi-
tusjohtajaksi nimitettiin Olli Alhoniemi rakennusvaiheen 
toimitusjohtajan Jan Teirin siirtyessä kohti uusia haastei-
ta. Myös projektiorganisaation muut työntekijät jättivät 
yhtiön alkuvuodesta. Heille kuuluu suuri kiitos mittavan 
rakennusprojektin menestyksekkäästä läpiviemisestä – 
Westenergyn laitos valmistui aikataulussa, budjetti jopa ali-
tettiin, ja käynnistysvaihe sujui lähes täysin ilman häiriöitä!

Westenergyn hallinnossa työskentelee viisi henkilöä:  
toimitusjohtaja, johdon assistentti, ympäristöinsinööri 
ja kaksi tiedottajaa. Tuotannossa tuotantopäällikön alai-
suudessa työskentelee laitoksen 18 käyttöhenkilöä, jotka 
valvovat ja ohjaavat laitoksen prosesseja ympäri vuoro-
kauden, vuoden jokaisena päivänä. He työskentelevät kol-
men hengen ryhmissä 12 tunnin vuoroissa. Yrityksen kaksi 
kunnossapitopäällikköä vastaavat puolestaan sähkö- ja au-
tomaatio- sekä mekaanisesta kunnossapidosta. Kunnos-
sapitotiimiin kuuluu myös automaatio- ja sähköasentaja, 
mekaaninen kunnossapitoasentaja sekä varastonhoitaja. 
He ovat perehtyneet myös laitoksen toimintaan ja voivat 
tarvittaessa toimia käyttöhenkilöstön sijaisina. 

Vuoden aikana Westenergyllä oli myös 14 määräaikaista 
työntekijää: kesätyöntekijöitä, opinnäyte- ja diplomityön-
tekijöitä sekä harjoittelijoita. Vuoden aikana valmistui kak-
si diplomityötä ja kaksi insinöörityötä, jotka ovat antaneet 
meille arvokasta tutkimustietoa laitoksen toiminnasta ja 
ympäristöstä. 
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Oopperaattoreilla on räätälöity koulutus tehtäviinsä

Westenergy on nuori organisaatio, sillä yrityksen toiminta 
käynnistyi virallisesti  vasta 1.1.2013, jolloin kaupallinen 
tuotanto alkoi koekäyttövaiheen päätyttyä. Laitoksen tuo-
tantopäällikkö Kenneth Skrifvars on firman konkari, joka on 
ollut talossa vuodesta 2009 asti. Suurin osa henkilöstöstä 
rekrytoitiin vuosien 2011 ja 2012 aikana. 

Hyvän työilmapiirin ja me-hengen luomiseksi henkilöstölle 
on järjestetty erilaisia aktiviteetteja. Vuoden aikana käy-
tiin tutustumassa Sysavin jätelämpövoimalaan Malmössä 
ja energiamessuilla Kööpenhaminassa, pelattiin paintballia 
lähimetsässä, ajettiin kartingia Alahärmässä ja tehtiin saa-
ristoristeily Kaskisissa. Syksyllä 2013 järjestettiin myös 
leikkimielinen kuntoilukampanja: puolen tunnin liikunta-
suorituksesta sai yhden pisteen, ja eniten pisteitä kerän-
neet palkittiin urheilullisilla palkinnoilla. Pisteitä kerättiin 
yhteensä yli 1400, eli Westenergyn henkilökunta liikkui yli 
700 tuntia kahden kampanjakuukauden aikana! Laitoksella 
on myös oma kuntosali, joka on ahkerassa käytössä. Työky-
vyn tukeminen ja vuorotyön terveysrasitteiden vähentämi-
nen onkin yksi Westenergyn työhyvinvointistrategian kes-
keisistä tavoitteista. 

Westenergyn lopputyöntekijät: Petri Riihimaa, Casper 
Ragvals ja Sanna-Sofia Skog

Henkilökunta

Henkilökunnalle järjestettiin liikuntakampanja

Työkyvyn tukeminen osana työhyvinvointistrategiaa



2009  
Laitosken rakennustyöt 
aloitetaan

6.8.2012 
Koepoltto

2011 
Laiteasennukset  
aloitetaan

9.7.2012
Ensimmäiset  
jätekuljetukset

2012
Laitos valmistuu

10.8.2012
Vaasan Sähkö aloittaa kaukoläm-
mön ja sähkön jakelun laitokselta

2007
Westenergy Oy Ab  
perustetaan

17.6.2009
Ympäristölupa  
myönnetään

2007 - 2008
YVA-menettelyt
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6.8.2012 
Koepoltto

9.7.2012
Ensimmäiset  
jätekuljetukset

2013 
Valinta Vuoden  
2012 Ilmastoteoksi

22.10.2012
Laitoksen vihkiäiset

10.8.2012
Vaasan Sähkö aloittaa kaukoläm-
mön ja sähkön jakelun laitokselta

2013
Valinta Vuoden 2012  
Rakennusmestarityöksi

1.1.2013
Olli Alhoniemi aloittaa  
toimitusjohtajana

1.1.2013
Laitoksen virallinen  
tuotantokäyttö alkaa
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Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2013
Westenergy Oy Ab on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2008. Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 – 9 ja kotipaikka 
Mustasaari. Yhtiön omistavat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. 
Kulunut tilikausi oli yhtiön kuudes. Westenergyn päätoimiala on jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii oma-
kustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja. 

Yhtiö on rakennuttanut jätteiden polttolaitoksen omistamalleen tontilleen Mustasaaren Koivulahdessa ja on ryhtynyt 
myymään osakkailleen jätteiden käsittelypalveluja omakustannusperiaatteella. Polttolaitoksen tuottama höyry muunne-
taan yhteistyökumppanin Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuudessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos val-
mistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2012. 

Westenergy Oy Ab:n liikevaihto nousi ensimmäisenä jätteenpolttolaitoksen täyden toimintavuoden aikana 19 166 847 
euroon (vuonna 2012 liikevaihto oli 8 555 897 euroa). Vuoden 2013 aikana jätteenpolttolaitos on toiminut hyvällä 96,2% 
käyttöasteella ja jätettä on poltettu  188 437 tonnia. Liikevaihdosta suuri osa 71% syntyy jätteenpolttopalvelun myynnistä. 
Tuotetusta höyrystä saadut korvaukset olivat 27 % liikevaihdosta. Yhtiön kassavirta kehittyi kuluneella tilikaudella hyvin, 
ja yhtiö selviytyi rahoitusvelvollisuuksistaan suunnitellusti. Rahoitusriskin pienentämiseksi yhtiön lainoista 90 % on sidot-
tu kiinteään korkoon. Yhtiön pitkäaikaisesta rahoituksesta 25% osalta ehdot tarkistetaan vuonna 2015 ja 75% lainoista on 
bullet-tyyppisiä erääntyen vuonna 2017. Yhtiön taloudellinen asema on hieman budjetoitua parempi johtuen budjetoitua 
suuremmista jätevolyymeistä, höyrymyynnistä sekä budjetoitua pienemmistä muuttuvista kustannuksista. Erityisesti tuh-
kankäsittelyskustannuksien suhteen saavutettiin kuluneella tilikaudella huomattava positiivinen kustannuskehitys. 

Tilikauden investoinnit liittyivät laitoksen rakennusprojektin viimeisiin töihin – paloeristyksiä ja -osastointeja, hoitotaso-
jen viimeistelyjä, Lot A ja Lot C -välisiin liityntäpintoihin liittyviä lisätöitä ja toimihenkilöiden sosiaalitilat. Työ- ja elinkei- 
noministeriön investointituen viimeinen erä saatiin maksatukseen kuluneella tilikaudella. Investointien kassavirta oli siten 
256 345 euroa. Kaikki jätteenpolttolaitoksen rakentamisprojektiin liittyvät kustannukset on aktivoitu yhtiön taseeseen. 

Tutkimus- ja kehityshankkeet liittyvät jätteenpolttolaitoksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Tutkimus ja kehityshank-
keet ovat pääsääntöisesti olleet opinnäytetöinä teetettyjä tutkimuksia. Tilikauden aikana on valmistunut kolme lopputyö-
tä. Lisäksi Westenergy Oy Ab on osallistunut ympäristöluvan mukaisiin tutkimuksiin ja tarkkailuihin, kuten Vaasan seudun 
ilmanlaaduntarkkailuun sekä tuhkien analysointeihin.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 34 henkilöä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana oli 36 henkilöä. 
Tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 34 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot olivat 2 043 691 euroa (809 
825 euroa v. 2012).
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Westenergy Oy Ab:n hallitus 
Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakaudella kuuluneet Håkan Anttila (puheenjohtaja), Jyrki Mäkynen (vara-
puheenjohtaja), Jorma Eskola, Arvo Hannula ja Sven Söderlund (varsinaiset jäsenet). Hallituksen sihteerinä on toiminut 
Stefan Wikman. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi.

Yllä esitetyt hallituksen jäsenet ovat istuneet Westenergy Oy Ab:n hallituksessa aina vuodesta 2008 (Jyrki Mäkynen 2009). 
Yhtiökokouksen päätöksellä vuodelta 2010 vuosi 2013 oli kyseisten jäsenten viimeinen. Kyseinen hallitus on siis hoitanut 
Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitoksen rakentamiseen liittyvän jakson yhtiön historiassa. Tästä syystä haluammekin 
kiittää hallitusta ja sen jäseniä pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta työstä laitoksen aikaansaamiseksi. Saavutettu tulos on 
monella tapaa hieno ja ainutlaatuinen. Projekti toteutettiin aikataulussa ja alkuperäinen budjetti alitettiin. Laitos ja yhtiö 
toimivat hienosti tänä päivänä. Hallitus ja sen jäsenet ovat toimineet syvällisesti perehtyen ja näkemyksellisesti yhtiön 
kehittämiseksi ja laitoksen aikaansaamiseksi. 

Kuvassa vasemmalta Sven Söderlund, Arvo Hannula, Håkan Anttila, Jyrki Mäkynen, Jorma Eskola, Stefan Wikman ja Olli Alhoniemi

Westenergy Oy Ab on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä savukaasun puhdistuslaitteiston  hankintamenettelyn 
osalta, ja asia on saatu päätökseen Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa kuluneen tilikauden lopussa. Korkein Hallinto-oi-
keus kumosi markkinaoikeuden päätöksen, jonka mukaan Westenergy Oy Ab olisi ollut velvollinen suorittamaan hyvitys-
maksua virheellisestä hankintamenettelystä.

Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakaudella kuuluneet Håkan Anttila (puheenjohtaja), Jyrki Mäkynen (vara-
puheenjohtaja), Jorma Eskola, Arvo Hannula ja Sven Söderlund (varsinaiset jäsenet). Hallitus on kokoontunut yhteensä 
yhdeksän kertaa kuluneella tilikaudella. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi. Yhtiön varsinaisena tilintar-
kastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT.
Kuluneen toimintakauden aikana yhtiön osakassopimus päivitettiin (12.12.2013) vastaamaan paremmin nykyistä tilan-
netta, ja samassa yhteydessä sovittiin uudelleen myös hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kaudesta. Uuden osakassopi-
muksen mukaisesti hallituksessa on 8 jäsentä. Hallituksen kaikki vanhat jäsenent olivat erovuorossa, joten ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa 12.12.2013 valittiin uudet jäsenet hallitukseen. Uuteen hallitukseen kuuluvat Håkan Anttila (puheen-
johtaja), Paavo Eloniemi (Varapuheenjohtaja), Heikki Halla-aho, Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri 
Virtanen, Gunbritt Tallbäck (varsinaiset jäsenet).  Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen 15.1.2014.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita oleellisia tapahtumia. 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 12.000.000 euroa tilikauden lopussa. 

Omakustannusperiaatteen vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista verrata tunnuslukuja voittoa tavoitteleviin yrityksiin liike-
toiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen analysoimiseksi. 
Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Hallitus esittää että tilikauden tappio 2 048,47 euroa siirretään voitto/
tappiotilille yhtiön omaan pääomaan. 

Vaasassa 20.3.2014 

Westenergy Oy Ab, Hallitus
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Rahayksikkö EURO 1.1.2013 - 31.12.2013 1.1.2012 - 31.12.2012

LIIKEVAIHTO 19 166 846,97 8 555 896,60

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -3 461 110,13 -1 772 792,14

Varastojen lisäys / vähennys 881 138,80 614 176,20

Ulkopuoliset palvelut -1 106 561,20 -105 141,45

-3 686 532,53 -1 263 757,39

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -2 043 690,67 -809 825,03

Henkilösivukulut

Eläkekulut -354 084,00 -135 626,49

Muut henkilösivukulut -85 961,71 -31 813,80

-2 483 736,38 -977 265,32

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -6 515 959,10 -2 358 049,49

-6 515 959,10 -2 358 049,49

Liiketoiminnan muut kulut -1 149 535,03 -830 375,51

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5 331 083,93 3 126 448,89

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 1 851,25 118 691,23

Korkokulut ja muut rahoituskulut -2 946 001,45 -1 065 109,24

-2 944 150,20 -946 418,01

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 2 386 933,73 2 180 030,88

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA 2 386 933,73 2 180 030,88

 Tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -2 388 982,20 -2 179 437,41

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -2 048,47 593,47

Tuloslaskelma
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Rahayksikkö EURO 31.12.2013 31.12.2012

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 13 648 108,71 15 354 122,32

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Omistetut 711 581,18 708 641,18

Rakennukset ja rakennelmat

Omistetut 31 117 234,53 32 358 946,35

Koneet ja kalusto 54 394 330,86 58 221 849,61

Muut aineelliset hyödykkeet 13 060,00 13 060,00

99 884 315,28 106 656 619,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 1 495 315,00 614 176,20

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 3 294 766,58 8 058 255,38

Muut saamiset 15,26 36 063,79

 Siirtosaamiset 174 037,20 15 316,90

Rahat ja pankkisaamiset 2 484 785,07 1 473 611,85

7 448 919,11 10 197 424,12

VASTAAVAA YHTEENSÄ 107 333 234,39 116 854 043,58

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Osakepääoma 12 000 000,00 12 000 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -321 141,61 -321 735,08

Tilikauden voitto (tappio) -2 048,47 593,47

Oma pääoma yhteensä 11 676 809,92 11 678 858,39

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole 31.12.2013

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 4 568 419,61 2 179 437,41

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat  rahoituslaitoksilta 77 983 114,38 80 183 114,22

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 10 099 999,92 13 500 000,00

Ostovelat 1 019 174,70 8 224 051,38

Muut velat 305 359,24 264 380,57

Siirtovelat 1 680 356,62 824 201,61

Vieras pääoma yhteensä 91 088 004,86 102 995 747,78

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 107 333 234,39 116 854 043,58
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Rahayksikkö EURO 31.12.2013 31.12.2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 2 386 933,73 2 180 030,88

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 6 515 959,10 2 358 049,49

Rahoitustuotot ja -kulut 2 944 150,20 946 418,01

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 11 847 043,03 5 484 498,38

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) 4 640 817,03 -7 189 180,94

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -881 138,80 -614 176,20

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) -6 307 743,00 7 210 800,53

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 298 978,26 4 891 941,77

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -2 946 001,45 -1 065 109,24

Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 1 851,25 118 691,23

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 6 354 828,06 3 945 523,76

Liiketoiminnan rahavirta (A) 6 354 828,06 3 945 523,76

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -235 404,92 -40 438 222,36

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 87 078,52

TEM avustus 491 750,00 2 308 250,00

Investointien rahavirta (B) 256 345,08 -38 042 893,84

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 2 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 31 683 114,22

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 599 999,92 0,00

 Rahoituksen rahavirta (C) -5 599 999,92 33 683 114,22

 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) 1 011 173,22 -414 255,86

 RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA 1 473 611,85 1 887 867,71

 RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 2 484 785,07 1 473 611,85

Rahoituslaskelma
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Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
 
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.
Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja käyttöomaisuusprojektiin liittyvään kiinteään hankintamenoonsa.
Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankinatameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuun-
nitelma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

Arvioidut suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:
      arvioitu pitoaika poisto-
Hyödykeryhmä     vuotta   menetelmä

Aineettomat hyödykkeet   10   tasapoisto
Rakennus     40   tasapoisto
Koneet ja kalusto, tuotannon koneet ja laitteet 5-20   tasapoisto

Aktivoidut korkomenot

Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä aineettomat hyödykkeet on seuraava:

Rahayksikkö EURO 31.12.2013 31.12.2012

Aktivoitu tilikaudella 0,00 1 767 463,58

Aktivoituja korkomenoja yhteensä 4 187 014,14 4 187 014,14

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 418 701,41 0,00

Tilikauden poistot 418 701,41 418 701,41

Kertyneet poistot 837 402,82 418 701,41

Poistamatta 3 349 611,32 3 768 312,73

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2013 2012

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno 1.1. 17 060 135,93 11 697 745,39

Lisäykset 0,00 4 240 527,84

Vähennykset 0,00 -138 250,00

Siirrot erien välillä 0,00 1 260 112,70

Hankintameno 31.12. 17 060 135,93 17 060 135,93

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 1 706 013,61 0,00

Tilikauden poistot 1 706 013,61 1 706 013,61

Kertyneet poistot 3 412 027,22 1 706 013,61

Kirjanpitoarvo 13 648 108,71 15 354 122,32

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa-alueet

Hankintameno 1.1. 708 641,18 421 884,20

Lisäykset 2 940,00 161 162,39

Siirrot erien välillä 0,00 125 594,59

Hankintameno 31.12. 711 581,18 708 641,18

Rakennukset

Hankintameno 1.1. 32 765 630,53 29 414 428,63

Lisäykset 197 609,30 4 816 826,91

Vähennykset -273 350,00 -561 046,00

Siirrot erien välillä 0,00 -904 579,01

Hankintameno 31.12. 32 689 889,83 32 765 630,53

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -406 684,18 0,00

Tilikauden poistot -1 165 971,12 -406 684,18

Kertyneet poistot -1 572 655,30 -406 684,18

Kirjanpitoarvo 31 117 234,53 32 358 946,35
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HENKILÖSTÖKULUT 2013 2012

Tilikauden palkkakulut 1 998 690,67 1 616 035,82 

Palkkiot hallituksen jäsenille 45 000,00            50 200,00            

Aktivoidut palkkakulut 0,00 -856 410,79

Eläkekulut 354 084,00 182 029,34

Aktivoidut eläkekulut 0,00 -46 402,85

Henkilöstösivukulut 85 961,71 44 970,98

Aktivoidut eläkekulut - 13 157,18

Henkilöstökulut yhteensä                            2 483 736,38 977 265,32

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotulot 1 851,25 118 691,23

Korkokulut 2 946 001,45 1 065 109,24

Rahoitus tuot. ja –kulut yhteensä -2 944 150,20 -946 418,01

SAAMISET

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 3 507 864,51 8 058 255,38

Muut saamiset 15,26 36 063,79

Siirtosaamiset 174 037,20 15 316,90

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 681 916,97 8 109 636,07

VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön

Rahoituslaitoslainat 88 083 114,30 93 683 114,22

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä yritykseen

Rahoituslaitoslainat 88 083 114,30 93 683 114,22

Yrityskiinnitys 110 000 000,00 110 000 000,00

Kiinteistökiinnitys 110 000 000,00 110 000 000,00

  

Pankkitililimiitti 200 000,00 200 000,00

josta käytössä 0,00 0,00

Muut vakuudet

Pankkitakaus 600 000,00 600 000,00

Muut vastuut

Leasing 7767,36 5380,02

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN  
VIIDEN VUODEN KULUTTUA

   Lainat rahoituslaitoslainat 12 483 114,38 20 000 000,00

Henkilöstö ja toimielinten jäsenet

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana yhteensä 34 henkilöä.

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 58 467 201,31 29 437 716,89

Lisäykset 34 855,62 31 206 645,22

Vähennykset -218 400,00 -1 696 032,52

Siirrot erien välillä 0,00 -481 128,28

Hankintameno 31.12. 58 283 656,93 58 467 201,31

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -245 351,70 0,00

Tilikauden poistot -3 643 974,37 -245 351,70

Kertyneet poistot -3 889 326,07 -245 351,70

Kirjanpitoarvo 54 394 330,86 58 221 849,61
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Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat

 Päiväkirja, ATK
 Pääkirja, ATK
 Tasekirja, sidottu 
 Palkkakirjanpito erillisenä 

Tilikaudella käytetyt tositelajit 

 Sampo pankkitilin   tositelaji 10
 Handelsbanken pankkitilin  tositelaji 20
 Handelsbanken säästötilin  tositelaji 30
 Ostolaskut    tositelaji 71
 Ostolaskujen suoritukset  tositelaji 72
 Ostolaskut sähköisesti   tositelaji 73
 Kassa- ja muistiotositteet  tositelaji 90
 alv-kirjaukset    tositelaji 91
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Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset
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