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TAKANA ON HAASTAVA VUOSI, 
JOKA LOI EDELLYTYKSET 
TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

04 
Vuosi 2015 oli Westenergyn jätteenpolttolaitoksen 

kolmas kokonainen toiminnallinen vuosi. Vuosi oli 

varsin tapahtumarikas, ja sitä leimasivat alkuvuoden 

pitkittynyt huoltoseisokki, YVA-projektin käynnistä-

minen sekä johtamisjärjestelmän rakentaminen ja 

sertifiointi. 

Tulipesän tiilimuurausten uusiminen ja kattilaput-

kiston vaurioiden korjaustyöt veivät valitettavan 

pitkän ajan alkuvuonna, kun laitos pysähtyi noin 

kahdeksan viikon ajaksi. Pitkittyneen huoltokatkon 

vuoksi myös poltettu jätemäärä jäi edellisvuosia 

Alkuvuoden vaikeuksista huolimatta tuotantotavoitteet  
eivät jääneet kovin kauaksi.

pienemmäksi, 168 000 tonniin. Vuonna 2015 sähköä 

tuotettiin laitoksessa noin 77 GWh ja kaukolämpöä 

noin 264 GWh. Luvut osoittavat, että alkuvuoden 

vaikeuksista huolimatta tuotantotavoitteet eivät 

jääneet kovin kauaksi. Huoltoseisokin jälkeen laitos 

onkin toiminut lähes moitteettomasti ja suunnittele-

mattomilta alasajoilta vältyttiin loppuvuonna.

Tulipesän muurauksista aiheutui ongelmia jo 

ennen viime vuotta, joten päätimme investoida 

kestävämpään kattilaseinämien vuorausmateriaaliin. 

Muutostyöllä pyritään nostamaan laitoksen käyt-

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Olli Alhoniemi, tj

TAVOITTEET LAITOKSEN TOIMINNAN 
OPTIMOIMISEKSI OVAT KORKEALLA.

töastetta ja tehokkuutta, ja työ ajoittuu vuoden 2016 

huoltoseisokkiin. Tuleva seisokkiaika käytetään muu-

tenkin hyödyksi, sillä sen aikana teemme myös  

lisäinvestointeja esimerkiksi kattilan ilman ohjauk-

seen. Näilläkin muutoksilla tähdätään laitoksen 

tehokkuuden ja hyötysuhteen nostoon. Edessä on 

siis hyvin mielenkiintoinen vuosi.

Viime vuonna käynnistimme myös ympäristövaiku-

tusten arviointiprosessin (YVA). Tällä prosessilla täh-

dätään Westenergyn ympäristöluvan päivittämiseen 

laitoksen polttokapasiteetin osalta sekä mahdolli-

sen savukaasupesuri-investoinnin varalta. Jätteen 

lämpöarvo on jäänyt suunnitteluarvoa heikommaksi, 

joten jätettä on määräaikaisluvalla poltettu koko 

toiminnan ajan yli 150 000 tonnia vuodessa. Uudek-

si polttokapasiteetiksi pyritään ympäristöluvassa 

määrittelemään 200 000 tonnia, joka vastaa hyvin 

sitä määrää, mikä laitoksella on parhaimmillaankin 

pystytty polttamaan. Polttokapasiteetin noston 

lisäksi YVA:n laadinnassa otetaan huomioon uuden 

savukaasupesurin vaikutukset. Pesurin avulla lai-

toksen energiatehokkuutta pystytään nostamaan 

entisestään ja savukaasut puhdistetaan entistä 

tehokkaammin. Tavoitteena on, että savukaasupesu-

ri-investointi voitaisiin toteuttaa vuosien 2017 – 2018 

aikana. Investoinnilla on tarkoitus myös varautua 

tulevaisuuden mahdollisesti tiukentuviin päästöra-

joihin. Tavoitteet laitoksen toiminnan optimoimiseksi 

ovat siis korkealla. 

Myös yhtiön toiminnan kannalta vuosi 2015 oli 

muutosten aikaa, sillä vuoden aikana rakennettiin 

johtamisjärjestelmä, joka yhdistää laatu-, ympäris-

tö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä on oiva työkalu 

toiminnan laadun ja kustannustehokkuuden paranta-

miseksi, ja sen avulla kehitämme keinoja henkilöstön 

terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Pys-

tymme hallitsemaan myös ympäristöä kuormittavia 

tekijöitä esimerkiksi ennaltaehkäisevän työn kautta. 

Vuoden lopulla Westenergylle myönnettiin ISO 9001-, 

ISO 14001- ja OHSAS 18001 -mukaiset sertifikaatit. 

Yhteistyö omistajayhtiöiden ja Vaasan Sähkö Oy:n 

kanssa on toiminut hyvin. Huoltoseisokin aikana 

kertynyt jäte sijoitettiin Stormossenilta vuokratulle 

välivarastointialueelle. Lakeuden Etappi Oy vastaan-

ottaa puolestaan laitoksen pohjakuonan ja hoitaa 

sen jatkokäsittelyn. Viime vuonna Westenergyn 

jätteenpolttolaitoksen pohjakuonasta eroteltua 

mineraalijaetta hyödynnettiin tierakennusprojektissa 

Seinäjoella. Tämä on hieno edistysaskel, joka nostaa 

poltettavan jätteen hyödyntämisasteen lähelle 100 

prosenttia. 

Vuosi 2015 toi mukanaan paljon haasteita mutta 

tarjosi samalla loistavan mahdollisuuden toiminnan 

kehittämiseen. Lähitulevaisuuden tavoitteet ovat 

vahvasti kattilan käyttöajan ja energiatehokkuuden 

parantamisessa, joten edessä ovat todellakin haas-

tavat ja mielenkiintoiset ajat! 

Suuri kiitos kuluneesta vuodesta henkilökunnalle, 

hallitukselle, omistajille ja yhteistyökumppaneille!
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WESTENERGY OY AB

Westenergy Oy Ab omistaa Mustasaaren Koivulah-

dessa, Vaasan lähellä sijaitsevan modernin jät-

teenpolttolaitoksen ja ylläpitää laitoksen toimintaa. 

Laitoksessa käytetään polttoaineena syntypaikkala-

jiteltua yhdyskuntajätettä, jonka sisältämä energia 

muutetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. 

Avoimuus, tehokkuus ja ympäristötietoisuus 

ohjaavat yhtiön toimintaa. Westenergyn jätteen-

polttolaitos on vierailijoille avoin tutustumiskohde, 

johon vuosittain tuhannet kiinnostuneet vierailijat 

käyvät tutustumassa. Laitoksessa jätteen sisältämä 

energia hyödynnetään tehokkaasti ja turvallisesti, ja 

laitoksen käyttöaste pidetään korkeana. Jätteenpolt-

tolaitoksen vaikutukset ympäristöön tunnistetaan ja 

minimoidaan. 

Westenergyn omistaa viisi Länsi-Suomen alueella 

sijaitsevaa kunnallista jätehuoltoyhtiötä, Oy Bot-

niarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, 

Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Omistajayhtiöiden 

alueiden kunnat muodostavat puolestaan Weste-

nergyn toiminta-alueen, joka käsittää yhteensä noin 

50 kuntaa. Toiminta-alueen noin 400 000 asukasta 

WESTENERGY TOIMII LINKKINÄ 
JÄTEHUOLLON JA ENERGIAN-
MYYNNIN VÄLILLÄ

06
Laitoksessa käytetään polttoaineena syntypaikkalajiteltua  
yhdyskuntajätettä, jonka sisältämä energia muutetaan sähköksi ja 
kaukolämmöksi.

tuottavat vuosittain noin 185 000 tonnia poltettavaa 

jätettä, joka kuljetetaan Westenergyn laitokseen ja 

hyödynnetään energiana. 

Westenergy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka 

ei jaa osinkoa omistajilleen. Yhtiön ansiosta koko toi-

minta-alueella pystytään tarjoamaan yhdenmukainen 

ja samanhintainen jätehuolto poltettavan jätteen 

osalta. 

Westenergy toimii linkkinä jätehuollon ja energi-

anmyynnin välillä, sillä laitoksessa tuotettu höyry 

myydään yhteistyökumppani Vaasan Sähkö Oy:lle. 

Vaasan Sähkö käyttää höyryn edelleen sähkön ja 

kaukolämmön tuotantoon Westenergyn laitoksessa. 

Laitoksessa tuotetaan vuosittain kaukolämpöä noin 

17 000 kotitalouden tarpeisiin ja sähköä noin 7000 

kotitaloudelle. Westenergyn kaukolämpötuotanto 

kattaa noin kolmasosan Vaasan Sähkön koko-

naiskaukolämpötarpeesta, mutta kesäkuukausina 

tuotanto kattaa koko tarpeen, joten kesäkuukausina 

Vaasan seudun kaukolämpö tuotetaan yksinomaan  

jätteestä saadulla energialla.
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TAVOITTEET

Vuonna 2015 Westenergyn toimintaan vaikutti 

voimakkaasti suunniteltua pidemmäksi venynyt 

huoltoseisokki. Tästä syystä poltettu jätemäärä jäi 

huomattavasti suunnitellusta. Siitä huolimatta sähkö- 

ja kaukolämpötoimituksiin pystyttiin vastaamaan 

lähes suunnitellusti ja kustannuksiltaan suunnitellun 

mukaisesti. Yrityksen liikevaihto ylsi lähes tavoittee-

seen ja kasvoi vuodesta 2014. Mittareina käytetty 

kustannus jätetonnia kohti ylitti tavoitteen 4 %. 

Mittareina myös toimineet sähkö- ja kaukolämpötoi-

mitusten arvot suhteessa poltettuun määrään olivat 

hyvin linjassa tavoitteiden kanssa. Sähkötoimitukset 

täyttivät vuositasolla tavoitteet. Kaukolämmön osalta 

tavoitteista jäätiin selkeämmin ennakoimattoman 

pitkän seisokin takia ja koska kaukolämmön osalta 

seuranta on tuntikohtaista – toisin kuin sähkötoimi-

tusten osalta vuositasolla.

Avoin ja tehokas vuorovaikutusprosessi omistajien 

ja yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut hyvin. 

Reklamaatioiden määrällä sekä saadun palautteen 

perusteella voidaan todeta, että tällä alueella Weste-

nergy on onnistunut hyvin. Myös yrityksen julkisuus-

kuva on tehtyjen selvitysten perusteella hyvin posi-

tiivinen. Vierailijoiden määrä on edelleen hyvin suuri 

– lähes 4000 vierailijaa vuonna 2015 – ja saamamme 

palaute on ollut poikkeuksetta positiivista.

Ympäristöasioissa Westenergy on myös toiminut 

hyvin. Poikkeamia ympäristölupaan nähden ei ollut 

vuonna 2015. Viranomaisten kanssa yhteistyö on 

sujunut poikkeuksetta erinomaisesti. Erilaisissa palo-, 

työturvallisuus-, ympäristö- ja muissa tarkastuksissa 

on noussut esille vain vähän huomautettavaa, ja 

kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet on tehty 

ajallaan.

Suurin takapakki vuonna 2015 tuli nimenomaan 

operatiivisen ja kunnossapidollisen toimintavarman 

laitoksen saralla. Ennakoimattoman pitkäksi venynyt 

huoltoseisokki rajoitti poltettavan jätteen määrää ja 

nosti kustannuksia. Näillä mittareilla jäätiin tavoit-

teista. Korjaavia toimenpiteitä on suunniteltu, ja 

Westenergy aloittaakin investointiohjelman, jonka 

tarkoituksena on palauttaa laitos ja sen käytettävyys 

tavoitteiden edellyttämälle tasolle. Vuonna 2016 

investoidaan uusiin kattilan seinämiin ja vaihdetaan 

epäluotettavaksi osoittautunut vuorausmateriaali 

uuteen ja luotettavampaan. Samalla investoidaan 

myös ilmanohjauksen optimointiin, jonka avulla laitok-

sen kustannustehokkuus, tuottavuus sekä savu-

kaasujen puhdistus paranevat entisestään. 

Henkilöstö ja oppiminen -otsikon alla olevat 

tavoitteet laitoksen turvallisesta ja tehokkaasta 

käyttämisestä toteutuivat melko hyvin. Laitoksen 

hyötysuhde ajettaessa on tavoitteiden mukainen. 

Turvallisuuspuolella tehdään hyvää työtä. Läheltä piti 

-tilanneilmoituksia ja vaaratilanneilmoituksia vuoden 

aikana syntyi tavoitteiden mukainen määrä. Valitetta-

vasti laitoksella sattui neljä lievää tapaturmaa, joten 

0-tapaturmaan ei aivan päästy.  Vuoden aikana teh-

tiin myös työhyvinvointikysely, ja sen tulokset olivat 

hyvät. Ihmiset viihtyvät yrityksen palveluksessa eikä 

kukaan ole ollut lähdössä pois. Sairaspoissaoloja oli 

3,18 %, mikä on oikein hyvä luku, mutta se jäi harmit-

tavan vähän tavoitteesta 3,0 %. Työhyvinvointikysely 

osoitti kuitenkin, että Westenergy on hyvä työpaikka, 

jossa halutaan olla ja jonka toimintaa halutaan ke-

hittää. Työhyvinvointikyselyn perusteella nousi esille 

myös kehityskohteita, joiden perusteella on luotu 

kehitysohjelma vuodelle 2016.

VISIOMME ON OLLA EUROOPAN 
JOHTAVA JÄTE-ENERGIA-ALAN YRITYS

08
Missiomme on tuottaa optimaalinen määrä höyryenergiaa teknisesti 
ja taloudellisesti tavalla, joka mahdollistaa yhtiön ja sen omistajien 
kilpailukykyisen toiminnan, sekä kehittää alan julkisuuskuvaa luoden 
lisäarvoa omistajille ja yhteistyökumppaneille.
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POLITIIKKA

10
Westenergy Oy Ab tarjoaa jätteenkäsittelypalvelua 
yksinomaan omistajayhtiöilleen. Sitoudumme jatkuvasti 
parantamaan ja kehittämään toimintamme laatua ja 
kustannustehokkuutta.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä 
solmimiamme sopimuksia.

Tunnistamme toimintamme ympäristönäkökohdat sekä 
työhön työympäristöön liittyvät riskit. Hyödynnämme 
näitä tietoja toimintamme kehittämisessä, henkilöstön 
terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä 
ympäristön kuormittumisen ehkäisemisessä.

Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä alaa ja 
soveltamassa parhaita käytäntöjä ja tekniikoita 
laitoksellamme.

Edellytämme kaikkien yhteistyökumppaneidemme 
sitoutumista Westenergy Oy Ab:n laatu-, ympäristö- sekä 
työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Raportoimme sidosryhmillemme laatu-, ympäristö-, 
terveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä 
pääasiassa vuosikertomuksessa.

WESTENERGYN LAATU-,
YMPÄRISTÖ- JA TTT-POLITIIKKA
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JÄTTEEN SISÄLTÄMÄ ENERGIA 
MUUTTUU SÄHKÖKSI JA KAUKO-
LÄMMÖKSI

12Kesäaikana Westenergyn laitoksen tuotanto kattaa koko 

Vaasan Sähkön kaukolämpötarpeen.

POLTTOAINEEN LAATUA TARKKAILLAAN

Westenergyn laitoksessa käytetään polttoaineena 

syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä. Syntypaikka-

lajittelu tarkoittaa, että jätteet lajitellaan siellä, missä 

ne syntyvät eli esimerkiksi kotona. Poltettava jäte 

koostuu siis kierrätyskelvottomasta jätteestä. Vuosit-

tain laitoksessa hyödynnetään noin 185 000 tonnia 

yhdyskuntajätettä, joka kerätään noin 50 kuntaa 

käsittävältä toiminta-alueelta. 

Polttoaineen laatua tarkkaillaan toteuttamalla pis-

tokoeluonteisia jätekuormien tarkastuksia. Tarkastuk-

seen valitaan samassa suhteessa eri alueilta toimi-

tettavia jätekuormia, jotta jätteen laadusta saadaan 

mahdollisimman kattava kuva. Valitusta kuormasta 

otetaan näyte lämpöarvon määritystä varten, ja polt-

toon kuulumattomat jätejakeet erotellaan kuormasta. 

Erilleen kerätyt jätejakeet punnitaan ja valokuvataan. 

Tarkastusten tulosten perusteella jätehuoltoyhtiöt 

pystyvät kohdistamaan jätteiden lajittelun opas-

tuksen ja ohjeistuksen entistä paremmin. Tulokset 

raportoidaan myös valvovalle viranomaiselle.

TUOTANTO JA KUNNOSSAPITO

Tuotantoluvut vuodelta 2015

Vastaanotetun jätteen määrä

Poltetun jätteen määrä 

Jätteen lämpöarvo 

Jätteen käsittelykapasiteetti

Myyty sähkö

Käyttöaika

Myyty kaukolämpö

22,6 t/h

7476 h

76,5 GWh

168 355 t

9,4 MJ/kg

159 426 t

264,3 GWh
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Jätelaadun tarkastukset ovat osoittaneet, että 

syntypaikkalajittelussa on edelleen paljon paran-

tamisen varaa. Erityisesti metalli, sähkö- ja elekt-

roniikkaromu sekä erilaiset rakennusjätteet päätyvät 

harmittavan usein poltettavan jätteen joukkoon. 

Tällaiset jätteet laskevat polttoaineen lämpöarvoa. 

Väärin lajiteltu jäte voi myös jumiuttaa laitoksen 

laitteistoja, ja sen poistamisesta aiheutuu lisäkustan-

nuksia. Jätelaadun tarkastukset ovat osoittaneet, 

että vuonna 2015 väärin lajitellun jätteen osuus oli 

hieman edellisvuotta korkeampi.  

JÄTTEESTÄ POLTTOAINETTA, 
POLTTOAINEESTA SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ

Westenergyn jätteenpolttolaitoksessa jätteen sisäl-

tämä energia hyödynnetään sähkön- ja kaukoläm-

möntuotannossa. Kaukolämpöä tuotetaan vuosittain 

noin 17 000 kotitaloudelle ja sähköä noin 7 000 koti-

talouden tarpeisiin. Kesäaikana kaukolämpötarpeen 

ollessa pienempi Westenergyn kaukolämpötuotanto 

kattaa koko Vaasan Sähkön tarpeen, joten kesällä 

alueen kaukolämpö tuotetaan yksinomaan jätteestä 

saadulla energialla. 

Tuotannollisesti vuosi 2015 oli edellisvuosia sel-

KAUKOLÄMPÖÄ TUOTETAAN VUOSITTAIN NOIN 
17 000 KOTITALOUDELLE JA SÄHKÖÄ NOIN 7 000 
KOTITALOUDEN TARPEISIIN. 

TULEVAN HUOLTOKATKON YHTEYDESSÄ 
TOTEUTETTAVIEN INVESTOINTIPROJEKTIEN 
SUUNNITTELU ON OLLUT KESKEISESSÄ ASEMASSA.

västi haastavampi ajanjakso, sillä kattilavaurioiden 

korjaustyöt venyttivät alkuvuonna laitoksen huol-

toseisokin noin kahdeksaan viikkoon suunnitellun 

kahden viikon sijaan. Huoltoseisokin jälkeen laitos on 

kuitenkin toiminut hyvin, ja loppuvuonna suunnittele-

mattomilta alasajoilta vältyttiin. 

Vuonna 2015 laitoksessa hyödynnettiin yhteensä 

noin 168 000 tonnia jätettä, ja tästä jätemäärästä 

tuotettiin noin 77 GWh sähköä ja 264 GWh kauko-

lämpöä. Huoltoseisokin aikana välivarastoitu jäte eh-

dittiin käyttämään lähes kokonaan vuoden loppuun 

mennessä. 

TOIMIVA ENNAKKOHUOLTO ON PITÄNYT 
TOIMINTAHÄIRIÖT VÄHÄISINÄ

Huoltoseisokki oli myös kunnossapidollisesti vuoden 

2015 suurin projekti. Huoltoseisokin aikana toteutet-

tiin kattilavaurioiden korjauksen ohella laaja-alaisesti 

muitakin huoltotehtäviä ja muutostöitä, kuten inter-

netpohjaisen kunnonvalvontamittauksen sisällyttä-

minen turbiinin mittauksiin. Jatkuvatoiminen mittaus 

antaa kokonaisvaltaisen kuvan turbiinin toiminnasta 

ja luo edellytykset häiriöttömälle käytölle.  

Muutoin vuotta leimasivat tavanomaiset ennakko-

huoltotehtävät, ja juuri toimivan ennakkohuollon an-

siosta toimintahäiriöt ovatkin olleet varsin vähäisiä. 

Laitoksen kuluminen alkaa vähitellen näkyä kunnos-

sapitotarpeen lisääntymisenä. 

Vuoden 2016 suurin projekti on tulipesän uudis-

taminen, joten suunnitelmat tulevan huoltoseiso-

kin toteutuksesta käynnistyivät pian alkuvuoden 

huoltoseisokin jälkeen. Myös tulevan huoltokatkon 

yhteydessä toteutettavien investointiprojektien 

suunnittelu on ollut keskeisessä asemassa sekä 

sähkö- ja automaatio-, että mekaanisen kunnossapi-

don puolella.

Eri polttoaineiden CO2-päästökertoimet 
(tCO2/TJ)
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI-
PROSESSI KÄYNNISTETTIIN

16 
YVA-projektin tarkoitus on päivittää ympäristölupa polttokapasiteetin 
osalta sekä mahdollisen savukaasupesuri-investoinnin varalta.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin tarkoitus 

on ympäristöluvan päivitys polttokapasiteetin osalta 

sekä mahdollisen savukaasupesuri-investoinnin 

varalta. Jätteen lämpöarvo on jäänyt suunniteltua 

alhaisemmaksi, joten jätetta on määräaikaisluvalla 

poltettu enemmän kuin nykyisessä ympäristölu-

vassa on määritelty. Tämän vuoksi ympäristölupa 

päivitetään ja polttokapasiteetiksi pyritään määrit-

telemään 200 000 tonnia aiemman 150 000 tonnin 

sijaan. Lisäksi YVA:n laadinnassa otetaan huomioon 

uuden savukaasupesurin vaikutukset. Pesurin avulla 

YMPÄRISTÖ

energiatehokkuutta pystytään parantamaan ja savu-

kaasut puhdistetaan entistä tehokkaammin.

YMPÄRISTÖ ON OSA 
JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ

Westenergyllä ympäristöjärjestelmä on upotettu 

osaksi yhtiön johtamisjärjestelmää. Järjestelmä 

on työkalu, jonka avulla pystytään parantamaan 

ympäristöasioiden hallintaa, ja ympäristöohjelman 

laadinta oli yksi vuoden keskeisimmistä tehtävistä. 

Ympäristöohjelma rakentuu ympäristönäkökohtien 

tunnistuksen ja merkittävyyksien arvioinnin pohjalta, 

ja siinä on määritelty koko yhtiön ympäristötavoitteet. 

Eräs näistä tavoitteista on savukaasupesurin 

esiselvitystyö. 

POHJAKUONASTA EROTELTUA 
MINERAALIJAETTA VOIDAAN 
HYÖTYKÄYTTÄÄ 

Jäännöstuotteet ovat materiaaleja, jotka jäävät 

jäljelle polttoprosessin jälkeen. Westenergyn laitok-

sessa muodostuvat jäännöstuotteet ovat pohja-

kuona, kattilatuhka ja savukaasujen puhdistusjäte 

(APC-jäte). Eniten muodostuu pohjakuonaa, noin 

15 -  20 % jätteen painosta. Se koostuu tuhkasta ja 

palamattomasta materiaalista, kuten lasista, kivestä 

ja metallista. Pohjakuona kuljetetaan Lakeuden Eta-

pille Ilmajoelle jatkokäsiteltäväksi. Jatkokäsittelyssä 

metallit seulotaan erilleen, ja jäljelle jäävän mineraa-

lijakeen koostumus tutkitaan tarkoin. Westenergyn 

jätteenpolttolaitoksen pohjakuonasta eroteltua 

mineraalijaetta on käytetty valtatie 19 kevyenliiken-

teen väylien rakentamisessa sekä Lakeuden Etapin 

loppusijoitusalueen sulkemisrakenteessa. Mineraalija-

keen käyttömahdollisuuksia tutkitaan jatkuvasti lisää. 

Kattilatuhkaa ja savukaasujen puhdistusjätettä 

syntyy huomattavasti pohjakuonaa vähemmän, 

yhteensä noin 3 % jätteen painosta. Kattilatuhka on 

kattilan lämmönsiirtopintoihin tarttunutta tuhkaa. 

Savukaasujen puhdistusjäte koostuu puolestaan 

kalkista ja aktiivihiilestä sekä näihin sitoutuneista 

epäpuhtauksista. Sekä kattilatuhka että APC-jäte 

luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, ja niiden jatkokäsit-

telystä vastaa Ekokem-Palvelu Oy. Tuhkat stabiloi-

daan sementillä ja kiinteytetään, minkä jälkeen 

ne sijoitetaan vaarallisten jätteiden kaatopaikalle. 

Toistaiseksi kattilatuhkaa ja APC-jätettä ei ole voitu 

hyödyntää, mutta niiden hyötykäyttömahdollisuutta 

tutkitaan. 

Lisää tietoa laitoksen jäännöstuotteista löydät kotisi-

ympäristöluvan raja-arvo 

epäpuhtauden pitoisuuksille

epäpuhtauspitoisuus

16 17



YMPÄRISTÖ

Puhdistuksen jälkeen savukaasuista mitataan 

jatkuvatoimisesti hiukkasia, orgaanisen hiilen ko-

konaismäärää (TOC), suolahappoa (HCl), fluorivetyä 

(HF), rikkidioksidia (SO2), typenoksideja (NOx) sekä 

hiilimonoksidia eli häkää (CO). Näille pitoisuuksille 

on laitoksen ympäristöluvassa määritetty tarkat 

raja-arvot. Lisäksi ammoniakin (NH3) ja elohopean 

(Hg) pitoisuuksia mitataan jatkuvatoimisesti. Ras-

kasmetalleja sekä dioksiineja ja furaaneja mitataan 

kertaluonteisesti kaksi kertaa vuodessa. Laitoksen 

savukaasujen epäpuhtauksien pitoisuudet vuodel-

ta 2015 verrattuna ympäristöluvan raja-arvoihin on 

esitetty kuvassa 1. Kuvasta nähdään, että pitoisuus-

keskiarvot ovat alittaneet raja-arvot selkeästi koko 

laitoksen toiminnan ajan. Yksittäiset epäpuhtauspi-

toisuudet ympäristölupaan verrattuna koko laitoksen 

toiminnan ajalta on esitetty kuvissa 2 - 11. 

Vuoden aikana häiriöilmoituksia tehtiin ympäristö-

viranomaisen sähköiseen järjestelmään yhteensä 

vujemme Ympäristö-osiosta.

SAVUKAASUT PUHDISTETAAN 
MONIVAIHEISESTI

Westenergyn jätteenpolttolaitoksen savukaasut puh-

distetaan tehokkaasti ja laitoksen päästöjä tarkkail-

laan jatkuvatoimisesti. 

Savukaasujen puhdistus käynnistyy jo tulipesässä. 

Ensimmäisessä vaiheessa savukaasuihin ruiskute-

taan ammoniakkivettä, joka neutralisoi typen oksidit 

vesihöyryksi ja puhtaaksi typeksi. Puhdistuksen 

toisessa vaiheessa savukaasuihin lisätään sammu-

tettua kalkkia ja aktiivihiiltä. Kalkki sitoo itseensä hap-

pamia epäpuhtauksia, ja aktiivihiili sitoo puolestaan 

raskasmetalleja. Lopuksi muodostunut kalkki-aktiivi-

hiili-epäpuhtauspöly suodatetaan pois savukaasuis-

ta tekstiilisuodattimessa. Savukaasujen puhdistus 

on todella tehokasta, sillä yli 99 % epäpuhtauksista 

saadaan talteen.

kolme, jotka kaikki koskivat ympäristöluvan ilmapääs-

töjen lieviä raja-arvojen ylityksiä.

JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN YMPÄRISTÖN 
TILAA SEURATAAN

Westenergy kantaa vastuun jätteenpolttolaitoksen 

ympäristön tilan seurannasta. Ympäristöä seurataan 

ympäristöviranomaisten hyväksymien tarkkailuohjel-

mien mukaisesti. Laitosalueen pinta- ja pohjavesistä 

otetaan näytteet kahdesti vuodessa, eikä vesissä 

ole havaittu merkittäviä muutoksia edellisvuosien 

mittaustuloksiin verrattuna. 

Jätteenpolttolaitoksen saniteettivedet (8 231 m3 

vuonna 2015) pumpataan Mustasaaren kunnan vie-

märiverkkoon. Piha-alueiden ja rakennusten katoilta 

muodostuvat sade- ja sulamisvedet (23 476 m3 

vuonna 2015) johdetaan öljynerottimien ja tarkkai-

lukaivojen kautta ojaan, josta ne valuvat edelleen 

Stormossenutfalletiin.

Laitoksen läheisyydessä sijaitsee myös Vedahug-

getin Natura-alue. Alueella esiintyy silmällä pidettä-

viin (NT) lajeihin kuuluvaa silomunuaisjäkälää, jonka 

laajuutta ja kuntoa seurataan ulkopuolisen tarkkaili-

jan toimesta joka toinen vuosi. Jäkälät ovat herkkiä 

ilmansaasteille, joten ne ovat oivallisia ilmanpuhtau-

den mittareita. Silomunuaisjäkälän kasvustossa ei ole 

havaittu merkittäviä muutoksia. 

Westenergy osallistuu myös Vaasan kaupungin 

ympäristöosaston organisoimaan Vaasan alueen 

ilmanlaadun yhteistarkkailuun.
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1 mg = 1 milligramma = gramman tuhannesosa

1 µg = 1 mikrogramma = gramman miljoonasosa

1 ng = 1 nanogramma = gramman miljardisosa

INFO
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AVOIMUUS ON OHJANNUT 
TOIMINTAA YHTIÖN 
PERUSTAMISESTA LÄHTIEN

22
Avoimuudella ja läpinäkyvyydellä pyritään luomaan lisäarvoa 
omistajayhtiöille sekä kehittämään koko jäte-energia-alan 
julkisuuskuvaa.

Avoimuus on yhtiön keskeinen toimintaperiaate. Jät-

teenpolttolaitos on vierailijoille avoin tutustumiskoh-

de, ja yhtiön ja laitoksen tapahtumista tiedotetaan 

aktiivisesti. Avoimuudella ja läpinäkyvyydellä pyritään 

luomaan lisäarvoa omistajayhtiöille sekä kehittämään 

koko jäte-energia-alan julkisuuskuvaa. Avoimuus on 

osa yhteiskunnallista vastuutamme. 

Huoltoseisokin aikana ei turvallisuussyistä 

järjestetty laitoskierroksia, mutta tästä huolimatta 

vierailijamäärä kohosi varsin suureksi, ja loppuvuotta 

kohden vierailijamäärä jopa kasvoi kahteen edellis-

vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 laitokseen kävi 

tutustumassa noin 3700 kiinnostunutta kävijää. Wes-

tenergyn jätteenpolttolaitos koetaan mielenkiintoi-

seksi tutustumiskohteeksi, eivätkä laitoksen siisteys 

ja hajuttomuus lakkaa hämmästyttämästä kävijöitä.

Yhteistyö toiminta-alueen koulujen ja oppilaitos-

ten kanssa on toiminut hyvin, ja monessa koulussa 

käynti Westenergyn jätteenpolttolaitoksessa on 

muodostunut kiinteäksi osaksi opetusta. Koska suuri 

osa kävijöistä on koululaisia, vuonna 2015 koululaisia 

varten laadittiin oma esite ja animaatio, jotka havain-

VIESTINTÄ

nollistavat, mitä jätteenpolttolaitoksessa tapahtuu. 

Samalla muun tiedotusmateriaalin graafinen ilme 

yhdenmukaistettiin. 

Vierailijoille kerrotaan, miten jätteen sisältämä 

energia muutetaan laitoksessa sähköksi ja lämmöksi, 

ja miten savukaasut puhdistetaan. Laitoskierroksella 

näkymä tulipesän kurkistusluukusta on vaikutta-

va, ja samalla pohjakuonassa voi havaita polttoon 

kuulumatonta materiaalia, kuten metallia. Vierailu 

laitoksessa motivoikin usein kävijöitä lajittelemaan 

jätteet paremmin.

Westenergyn laitos kiinnostaa myös toimin-

ta-alueen ulkopuolella, ja vuonna 2015 kaukaisimmat 

kotimaan vieraat olivat Tornio-Haaparannan yhteis-

koulun oppilaat. Vieraita saapuu säännöllisesti myös 

ulkomailta, ja viime vuonna kävijöitä oli esimerkiksi 

Venäjältä, Saksasta ja Kanadasta. 

Kaikille tarjotaan mahdollisuus vierailla Weste-

nergyn jätteenpolttolaitoksessa, ja viime vuonna 

järjestettiin jo kolmatta kertaa laitoksen avoimet ovet. 

Sateisesta säästä huolimatta avointen ovien päivä 

osoittautui suosituksi tapahtumaksi, ja kävijöitä päi-

vän aikana oli noin 300. Positiivinen palaute kannus-

taa järjestämään tapahtuman myös jatkossa. 

YHTEISTYÖ TOIMINTA-ALUEEN KOULUJEN JA 
OPPILAITOSTEN KANSSA ON TOIMINUT HYVIN, JA 
MONESSA KOULUSSA KÄYNTI WESTENERGYN 
JÄTTEENPOLTTOLAITOKSESSA ON MUODOSTUNUT 
KIINTEÄKSI OSAKSI OPETUSTA.
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LUOMME EDELLYTYKSET 
HENKILÖSTÖN OSAAMISEN 
KEHITTÄMISEEN

24
Yhtiön henkilöstöstrategisina tavoitteina on taata, että henkilöstö 
viihtyy työssään ja että osaamisen kehittämiseen luodaan hyvät 
edellytykset.

Westenergyn toiminta edellyttää monipuolista osaa-

mista. Yhtiön henkilökunta muodostuu 31 työnteki-

jästä, joista suurin osa edustaa käyttöhenkilöstöä. 

Käyttöhenkilöstö eli operaattorit ohjaavat ja valvovat 

laitoksen toimintaa työskennellen tiiviissä yhteistyös-

sä kunnossapitotiimin kanssa. Kunnossapitotiimiin 

kuuluu sähkö- ja automaatio- sekä mekaanisen kun-

nossapitopäällikön lisäksi neljä työntekijää. Kokonais-

vastuu laitoksen toiminnasta ja tuotannosta kuuluu 

tuotantopäällikölle. Toimitusjohtaja, johdon assistent-

ti, ympäristöpäällikkö sekä tiedottajat muodostavat 

yhtiön hallinnollisen henkilökunnan. Jätelaaduntar-

kastaja aloitti työnsä yhtiön palveluksessa vuoden 

2016 tammikuussa. 

Vakituisen henkilökunnan lisäksi Westenergy 

työllisti vuonna 2015 yhteensä 11 kesätyöntekijää 

kesälomasijaisuuksiin ja projektiluonteisiin tehtäviin. 

Osa kesätyöntekijöistä oli ollut töissä Westenergyllä 

jo edellisvuonna, joten työpaikka ja -tehtävät olivat 

osalle jo entuudestaan tuttuja. Vuonna 2015 valmis-

tui myös henkilöstön perehdytysohjeita käsittelevä 

opinnäytetyö. 

HENKILÖSTÖ

Yhtiön henkilöstöstrategisina tavoitteina on taata, 

että henkilöstö viihtyy työssään ja että osaamisen 

kehittämiseen luodaan hyvät edellytykset. Vuonna 

2015 henkilöstön työviihtyvyys kartoitettiin kokonais-

valtaisella työilmapiirikyselyllä. Kartoitus osoitti, että 

Westenergyn työyhteisö on tiivis ja henkilöstö viihtyy 

työssään hyvin. Monet kertoivat pitävänsä Weste-

nergyä työuransa parhaana työnantajana. 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää 

sekä työntekijän että yhtiön kannalta, ja jokaiselle 

työntekijälle annetaan mahdollisuus kehittyä omalla 

erityisosaamisalueellaan. Vuonna 2015 henkilökun-

nalle kertyikin yhteensä yli 100 koulutuspäivää. Osa 

työntekijöistä aloitti koneenhoitajan ja alikonemes-

tarin pätevyyteen tähtäävän koulutuksen, jonka 

tavoite on syventää työntekijöiden tietämystä jät-

teenpolttolaitoksen toiminnasta ja kunnossapidosta. 

Suurin osa koulutuksesta on itsenäistä opiskelua ja 

edellyttää sitoutumista myös työntekijöiltä.

Westenergy tukee henkilöstön työhyvinvointia 

ja työssäjaksamista, ja vuonna 2015 järjestettiin 

yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tupakoinnin 

lopetuskampanja. Kampanjan ansiosta työntekijöiden 

tupakointi väheni merkittävästi. 

Henkilökunta pääsi myös testaamaan kuntoaan 

Kuortaneen urheiluopistolla järjestetyissä kuntotes-

teissä. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää 

laitoksen kuntosalia vapaa-ajallaan, ja muita urheilu- 

ja kulttuuriharrastuksia tuetaan TYKY-seteleillä.

HENKILÖSTÖN TYÖVIIHTYVYYS KARTOITETTIIN 
KOKONAISVALTAISELLA TYÖILMAPIIRIKYSELYLLÄ.
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Turvalliset työtavat ja työympäristö ovat Weste-

nergyllä työnteon lähtökohdat, joten riskiarvioinnin 

päivittäminen oli yksi keskeisimmistä turvallisuus-

tavoitteista vuonna 2015. Päivitystyöhön osallistui 

koko henkilökunta, jotta erilaiset näkökulmat saatiin 

esiin riskien tunnistuksessa. Riskiarviointi on oiva 

työkalu, jonka avulla kehitetään konkreettisia keinoja 

turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaeh-

käisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi. 

Toiminnan muuttuessa myös riskit voivat muuttua, 

joten riskiarviointia päivitetään jatkuvasti.

Westenergyn turvallisuustavoite on 0 tapaturmaa. 

Vuonna 2015 sattui kuitenkin neljä tapaturmaa. Vaikka 

tapaturmien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna, 

työ tapaturmien ehkäisemiseksi jatkuu. Turvallisuus 

nostettiin sisäisten arviointien teemaksi, ja esimerkiksi 

jätekuljettajien turvallisuuteen tehtiin panostuksia, sil-

lä piha-alueelle rakennettiin kuormapeitteiden käsitte-

lyasema, jonka ansiosta peitteiden asennus ja poisto 

voidaan tehdä turvallisesti. Westenergy liittyi myös  

0 tapaturmaa -foorumiin, jonka jäsenyritykset vaihta-

vat keskenään ideoita ja saavat käyttöönsä työkaluja 

TURVALLISUUS

KEHITÄMME JATKUVASTI KEINOJA 
HENKILÖSTÖN TURVALLISUUDEN 
JA TERVEYDEN PARANTAMISEKSI

26
Riskiarvioinnin päivittäminen oli yksi keskeisimmistä 
turvallisuustavoitteista vuonna 2015.

ja tietoa toimintatapojen parantamiseksi. 

Westenergyn työsuojelutoimikunta tuo esiin työ-

suojeluun liittyviä näkökohtia ja tekee työtä työtur-

vallisuuden ja -terveyden edistämiseksi. Toimikunta 

tutkii tapaturmat ja vakavat läheltä piti -tilanteet, jotta 

vastaavilta tilanteilta vältytään jatkossa. Vuonna 2015 

työsuojelutoimikunta päätti jatkaa jo edellisvuonna 

käynnistettyä kampanjaa, jolla pyrittiin edistämään 

turvallisuuskulttuuria ja motivoimaan henkilöstöä teke-

mään ahkerammin läheltä piti -ilmoituksia. Ilmoitusten 

määrässä päästiinkin tavoitteeseen. 

Koko henkilökunnalla on voimassaoleva työturval-

lisuus- ja ensiapukoulutus. Ulkopuoliset työntekijät 

osallistuvat ennen työn aloittamista Westenergyn 

järjestämään turvallisuuskoulutukseen, ja turvalli-

suussäännöt käydään läpi myös vierailijoiden kanssa 

ennen laitoskierrosta.

TURVALLISUUS NOSTETTIIN SISÄISTEN 
ARVIOINTIEN TEEMAKSI.
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TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS 
1.1. - 31.12.2015

Westenergy Oy Ab on merkitty kaupparekisteriin 

1.1.2008. Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 

– 9 ja kotipaikka on Mustasaari. Yhtiön omistavat 

Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka 

Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi 

oli yhtiön kahdeksas. Westenergyn päätoimiala on 

jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii 

omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja. 

Yhtiö on rakennuttanut jätteiden polttolaitoksen 

omistamalleen tontilleen Mustasaaren Koivulahdessa 

ja ryhtynyt myymään osakkailleen jätteiden käsittely-

palveluja omakustannusperiaatteella. Polttolaitoksen 

tuottama höyry muunnetaan yhteistyökumppanin 

Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuu-

dessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos valmistui ja 

otettiin käyttöön elokuussa 2012. 

Westenergy Oy Ab:n liikevaihto vuonna 2015 oli 18 

313 706 euroa (vuonna 2014 liikevaihto oli 17 446 165 

euroa). Vuoden 2015 aikana jätteenpolttolaitos on 

toiminut 85,1 % käyttöasteella. Jätettä on poltettu 

vuoden aikana 168 355 tonnia (Vuonna 2014 178 003 

tonnia). Käytettävyyttä pudotti laitoksen polttokat-

tilan muurauksen ja putkiston vaurioituminen, jotka 

venyttivät kevään huoltoseisokin 7,5 viikon mittai-

seksi. Yhtiö on saanut sovittua toimittajan kanssa 

takuukorvauksista sekä vakuutusyhtiön kanssa 

keskeytysvahinkojen korvaamisesta. Liikevaihdos-

ta suurin osa (58 %) syntyy jätteenpolttopalvelun 

30

myynnistä. Tuotetusta höyrystä saadut korvaukset 

edustavat liikevaihdosta noin 20 %. Muun myynnin 

osuus on 22 %.

Yhtiön taloudellinen asema on hyvä johtuen 

vakuutusyhtiön suorittamasta kertaluontoisesta 

keskeytyskorvauksesta sekä suunniteltua paremman 

muun myynnin takia. Muu myynti on pääsääntöisesti 

jätteestä ja tuhkasta erotetun ja kierrätykseen ohja-

tun metallin myyntiä.  Ylimääräinen huoltoseisokki ai-

heutti myös ylimääräisiä ylläpitokustannuksia, mutta 

muutoin muuttuvat kustannukset pysyivät budje-

toidun mukaisina. Kiinteät kustannukset vastasivat 

hyvin budjetoituja. Tilikauden investoinnit liittyivät 

varaston ja korjaamon rakennustöihin, kahmarin huol-

tonosturiin sekä jäteautojen hoitosiltaan.

Yhtiön kassavirta oli positiivinen kuluneella tarkas-

telujaksolla, ja yhtiö selviytyi suunnitellusti rahoitus-

velvollisuuksistaan. Rahoitusriskin pienentämiseksi 

suurin osa yhtiön rahoituksesta  on sidottu kiinteään 

korkoon. Yhtiön pitkäaikaisesta rahoituksesta 15 

% osalta ehdot tarkistetaan vuonna 2018, ja 85 % 

lainoista erääntyy vuonna 2017.

Tutkimus- ja kehityshankkeet liittyvät jätteen-

polttolaitoksen toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Westenergy on aloittanut selvitystyön mahdolliseen 

savukaasupesuri-investointiin liittyen. Tällä investoin-

nilla Westenergy Oy Ab pyrkisi vastaamaan mahdol-

lisesti tiukentuviin ympäristönormeihin. Westenergy 

Oy Ab käynnisti ympäristövaikutusten arviointityön 

ympäristöluvan tarkistamiseksi laitoksen kapasiteetin 

osalta sekä savukaasupesuri-investointia varten. 

Ympäristölupahakemus tullaan jättämään vuoden 

2016 alkupuolella.  Tutkimushankkeet ovat pääsään-

töisesti olleet opinnäytetöinä teetettyjä tutkimuksia. 

Lisäksi Westenergy Oy Ab on osallistunut ympäris-

töluvan mukaisiin tutkimuksiin ja tarkkailuihin, kuten 

Vaasan seudun ilmanlaaduntarkkailuun sekä tuhkien 

analysointeihin.

Westenergyn johtamisjärjestelmä, joka vastaa laa-

tu- (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015) sekä 

työterveys- ja työturvallisuusstandardien (OHSAS 

18001:2008) vaatimuksia, on sertifioitu vuoden 2015 

lopulla.

Westenergy Oy Ab sitoutuu noudattamaan 

määrittelemäänsä laatu-, ympäristö-, sekä työter-

veys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sertifioitujen järjes-

telmien avulla Westenergy Oy Ab pyrkii jatkuvasti 

kehittämään toimintansa kokonaisvaltaista laatua 

ja kustannustehokkuutta. Työterveys- ja työturvalli-

suusjärjestelmän avulla hallitaan tunnistettuja riskejä 

henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämi-

seksi sekä parantamaan työturvallisuus- ja työterve-

ystoiminnan tasoa.  Ympäristöjärjestelmässä mää-

ritellyillä toimenpiteillä ja ohjelmilla Westenergy Oy 

Ab pyrkii hallitsemaan ympäristöriskit. Westenergy 

Oy Ab raportoi sidosryhmille laatu-, ympäristö- sekä 

työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä 

pääasiassa vuosikertomuksessa.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 32 henki-

löä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana 

oli 34 henkilöä, ja tilikauden lopussa yhtiön palve-

luksessa oli 30 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja 

palkkiot vuonna 2015 olivat 2 041 678 euroa (2 026 

760 euroa v. 2014).

Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakau-

della kuuluneet Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Heik-

ki Halla-aho (varapuheenjohtaja), Håkan Anttila, Paa-

vo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri 

Virtanen ja Gunbritt Tallbäck (varsinaiset jäsenet). 

Hallitus on kokoontunut yhteensä seitsemän 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.

Tilikauden päättymisen jälkeen Westenergy Oy Ab 

on saanut vahingonkorvaushaasteen käräjäoikeu-

teen. Keväällä 2016 Westenergy Oy Ab pitää huolto-

seisokin, jossa vaihdetaan polttokattilan putkistot ja 

uusitaan kattilaputkien pinnoitusmateriaali. Lisäksi 

investoidaan kattilan ilmanohjauksen kehittämiseen. 
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TOIMINTAKERTOMUS HALLITUS

Näillä investoinneilla pyritään parantamaan laitoksen 

käytettävyyttä ja hallittavuutta sekä ympäristöte-

hokkuutta. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut 

muita oleellisia tapahtumia. 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 12.000.000 

euroa tilikauden lopussa. Yhtiössä on 12.000.000 

osaketta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunas-

tuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla 

on ensisijainen lunastusoikeus ja yhtiöllä itsellään 

toissijainen, jos osake vaihtaa omistajaa nykyisten 

omistajien ulkopuolelle.

Omakustannusperiaatteen vuoksi ei ole tarkoituk-

senmukaista verrata tunnuslukuja voittoa tavoittele-

viin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai 

tuloksen analysoimiseksi. 

Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. 

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 1 506,79 euroa 

siirretään voitto/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan. 

Vaasassa 11.02.2016 

Westenergy Oy Ab, Hallitus

Paavo Eloniemi
puheenjohtaja

Heikki Halla-aho
varapuheenjohtaja

Håkan Anttila

Hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen.

Hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen.

Hallituksen jäsen vuodesta 2008 alkaen, 
hallituksen puheenjohtaja v. 2008 - 2013

Ari Perälä

Joukko Huumarkangas Harri Virtanen

Gunbritt TallbäckPaavo Hankonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen.

Hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen. Hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen.

Hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen.Hallituksen jäsen vuodesta 2014 alkaen.

32 33



TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO

LIIKEVAIHTO

 Liiketoiminnan muut tulot

Materiaalit ja palkkiot

     Aineet, tarvikkeet ja tavarat

          Ostot tilikauden aikana

          Varastojen lisäys / vähennys

     Ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot

     Henkilöstösivukulut

          Eläkekulut      

          Muut henkilöstösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

     Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Rahoitustuotot ja -kulut

     Muut korko- ja rahoitustuotot

     Korkokulut ja muut rahoituskulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

Tilinpäätössiirrot

     Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

1.1.2015-31.12.2015

18 313 705,56

3 250 000,00

-3 699 435,20

4 007,69

-2 415 197,01

-6 110 624,52

-2 041 678,26

-359 169,37

-92 144,43

-2 492 992,06

-6 521 910,25

-6 521 910,25

-1 669 575,18

4 768 603,55

119,23

-2 594 431,37

-2 594 312,14

2 174 291,41

2 174 291,41

-2 175 798,20

-1 506,79

1.1.2014-31.12.2014

17 446 165,16

 0,00

-3 335 496,99

362 636,48

-1 466 174,92

-4 439 035,43

-2 026 759,60

-356535,12

-88 031,50

-2 471 326,22

 

-6 515 959,1

-6 515 959,1

-1 129 159,25

2 890 685,16

17 369,59

-2 819 494,66

-2 802 125,07

88 560,09

88 560,09

 

-91 688,14

-3 128,05

TASE

Rahayksikkö EURO

VASTAAVAA

     Pysyvät vastaavat

     Aineettomat hyödykkeet

          Muut pitkävaikutteiset menot

     Aineelliset hyödykkeet

          Maa- ja vesialueet

          Rakennukset ja rakennelmat

          Koneet ja kalusto

          Muut aineelliset hyödykkeet

     Vaihtuvat vastaavat

     Vaihto-omaisuus

          Aineet ja tarvikkeet

     Saamiset

          Lyhytaikaiset  

          Myyntisaamiset

          Muut saamiset

          Siirtosaamiset

     Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

   VASTATTAVAA

     Oma pääoma

     Osakepääoma

     Edellisten tilikausien voitto (tappio)

     Tilikauden voitto (tappio)

     Tilinpäätössiirtojen kertymä

          Poistoero

     Vieras pääoma

     Pitkäaikainen

          Lainat rahoituslaitoksilta

     Lyhytaikainen

          Lainat rahoituslaitoksilta

          Saadut ennakot

          Ostovelat

          Muut velat

          Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2015

 

10 236 081,52

711 581,18

28 906 664,81

47 138 091,22

13 060,00

87 005 478,73

1 861 959,17

1 913 223,78

26,89

73 518,80

6 436 885,86

10 285 614,50

97 291 093,23

12 000 000,00

-326 318,13

-1 506,79

11 672 175,08

6 835 905,95

70 319 781,06

4 680 000,00

104 987,00

2 518 173,35

289 195,52

870 875,27

78 783 012,20

97 291 093,23

31.12.2014

 

11 942 095,10

 

711 581,18

29 995 244,32

507 503 56,49

13 060,00

93 412 337,09

 

 

1 857 951,48

1 528 106,96

26,77

56 809,47

1 817 706,70

5 260 601,38

98 672 938,47

 

 

 

12 000 000

-323 190,08

-3 128,05

11 673 681,87

 

4 660 107,75

 

74 649 781,24

4 424 999,80

362 104,00

1 618 115,97

395 382,72

888 765,12

82 339 148,85

98 672 938,47
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RAHOITUSLASKELMA

Rahayksikkö EURO

Liiketoiminnan rahavirta

     Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä

     Oikaisut:

          Suunnitelman mukaiset poistot

          Rahoitustuotot ja -kulut

     Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

     Käyttöpääoman muutos:

          Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis. (-)/väh. (+)

          Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys(+)

          Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys(-)

     Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

     Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.

     Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta

     Rahavirta ennen satunnaisia eriä

Liiketoiminnan rahavirta (A)

Investointien rahavirta:

     Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

Investointien rahavirta (B)

Rahoituksen rahavirta:

     Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Rahoituksen rahavirta (C)

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-)

Rahavarat tilikauden alussa

Rahavarat tilikauden lopussa

31.12.2015

 

2 174 291,41

6 521 910,25

2 594 312,14

11 290 513,80

-401 826,27

-4 007,69

518 863,33

11 403 543,17

-2 594 431,37

119,23

8 809 231,03

8 809 231,03

-115 051,89

-115 051,89

-4 074 999,98

-4 074 999,98

4 619 179,16

1 817 706,70

6 436 885,86

31.12.2014

 

88 560,09

6 515 959,10

2 802 125,07

9 406 644,26

 

1 883 875,84

-362 636,48

259 477,25

11 187 360,87

 

-2 819 494,66

17 369,59

8 385 235,80

8 385 235,80

-43 980,91

-43 980,91

 

 

-9 008 333,26

-9 008 333,26

 

-667 078,37

2 484 785,07

1 817 706,70

LIITETIEDOT

JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT 

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja käyttöomaisuusprojektiin liittyvään kiinteään hankintame-

noonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankinatameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. 

Poistosuunnitelma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

AKTIVOIDUT KORKOMENOT

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

Arvioidut suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:

      

Hyödykeryhmä               arvioitu pitoaika .. vuotta           poistomenetelmä 

Aineettomat hyödykkeet               10              tasapoisto

Rakennus                 40              tasapoisto

Koneet ja kalusto, tuotannon koneet ja laitteet          5-20             tasapoisto

Aktivoitu tilikaudella

Aktivoituja korkomenoja yhteensä

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

Tilikauden poistot

Kertyneet poistot

Poistamatta

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

     Hankintameno 1.1.

     Hankintameno 31.12.

     Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

     Tilikauden poistot

Kertyneet poistot

Kirjanpitoarvo

31.12.2015

0,00

4 187 014,14

1 256 104 ,23

418 701,41

1 674 805,64

2 512 208,5

 

2015

 

17 060 135,93

17 060 135,93

5 118 040,83

1 706 013,58

6 824 054,41

10 236 081,52

31.12.2014

0,00

4 187 014,14

837 402,82

418 701,41

1 256 104,23

2 930 909,91

 

2014

 

17 060 135,93

17 060 135,93

3 412 027,22

1 706 013,61

5 118 040,83

11 942 095,10
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OMA PÄÄOMA

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet

     Hankintameno 1.1.

     Lisäykset

Hankintameno 31.12.

Rakennukset

     Hankintameno 1.1.

     Lisäykset

     Vähennykset

Hankintameno 31.12.

     Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

     Tilikauden poistot

Kertyneet poistot

Kirjanpitoarvo

Koneet ja kalusto

     Hankintameno 1.1.

     Lisäykset

     Vähennykset

Hankintameno 31.12.

     Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

     Tilikauden poistot

Kertyneet poistot

Kirjanpitoarvo

 

711 581,18

0,00

711 581,18

32 733 870,74

83 276,59

32 817 147,33

- 2 738 626,42

- 1 171 856,10

-3 910 482,52

28 906 664 81

58 283 656,93

31 775,30

58 315 432,23

-7 533 300,44

-3 644 040,57

-11 177 341,01

47 138 091,22

711 581,18

0,00

711 581,18

32 689 889,83

43 980,91

0,00

32 733 870 ,74

-1 572 655,30

-1 165 971,12

-2 738 626,42

29 995 244,32

58 283 656,93

0,00

0,00

58 283 656,93

-3 889 326,07

-3 643 974,37

-7 533 300,44

50 750 356,49

LIITETIEDOT

Oma pääoma

Sidottu

     Osakepääoma 1.1.

     Osakepääoman korotus

     Osakepääoma 31.12.

Osakeanti uusmerkintä

Vapaa

     Edellisten vuosien voittovarat

     Osingonjako

     Tilikauden voitto/tappio +/-

     Vapaa oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä

31.12.2015

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

- 326 318,13 

0,00

-1 506,79

-327 824,92 

11 672 175,08

31.12.2014

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

 

0,00

 

 

- 323 190,08

0,00

-3 128,05

-326 318,13

11 673 681,87

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole 31.12.2015

Vieraan pääoman erittely

Pitkäaikainen

     Lainat rahoituslaitoksilta

Lyhytaikainen

     Lainat rahoituslaitoksilta

     Ostovelat

     Siirtovelat

     Muut velat

     Saadut Ennakot

Yhteensä

Henkilöstökulut

     TIlikauden palkkakulut

     Palkkiot hallituksen jäsenille

     Eläkekulut

     Henkilöstösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä

2015

70 319 781,06

4 680 000,00

2 518 173,35

870 875,27

289 195,52

104 987,00

78 783 012,20

2014

74 649 781,24

 

 

4 424 999,80

1 618 115,97

888 765,12

395 382,72

362 104,00

82 339 148,85

2015

1 979 278,26

62 400,00            

359 169,37

92 144,43

2 492 992,06

2014

1 964 559,60

62 200,00

356 535,12

88 031,50

 2 471 326,22

VIERAS PÄÄOMA

HENKILÖSTÖ JA TOIMIELINTEN JÄSENET

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana yhteensä 34 henkilöä.

Rahoitustuotot ja -kulut

     Korkotulot

     Korkokulut

Rahoitus tuot. ja –kulut yhteensä

Saamiset

Lyhytaikaiset

     Myyntisaamiset

     Muut saamiset

     Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

2015

119,23

-2 594 431,37

-2 597 312,14

2015 

1 913 223,78

26,89

73 518,80

1 986 769,47

2014

17 369,59

2 819 494,66

-2 802 125,07

2014

 

1 528 106,96

26,77

56 809,47

1 584 943,20
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LIITETIEDOT

VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön

     Rahoituslaitoslainat

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä yritykseen

     Rahoituslaitoslainat

Yrityskiinnitys

     Kiinteistökiinnitys

Pankkitililimiitti

     josta käytössä

Muut vakuudet

Pankkitakaus

Muut vastuut

Leasing

Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöinvestoinneista

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN 
VIIDEN VUODEN KULUTTUA

   Lainat rahoituslaitoslainat

2015   

 

74 999 781,06

74 999 781,06

110 000 000,00

110 000 000,00

200 000,00

0,00

600 000,00

3 117,36

5 374 495,13

 

2015 

5 645 781,06

2014    

 

79 074 781,04

79 074 781,04

 

110 000 000,00

110 000 000,00

 

200 000,00

0,00

 

 600 000,00

 

 

4 977,36

6 114 944,09

 

2014 

5 252 781,04

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

Westenergy Oy Ab

Suoritetusta tarkastuksesta olen tänään antanut tilintarkastuskertomuksen.

Paavo Eloniemi
hallituksen pj

Olli Alhoniemi
toimitusjohtaja

Håkan Anttila
hallituksen jäsen

Kjell Berts, KHT

Ari Perälä
hallituksen jäsen

Gunnbrit Tallbäck
hallituksen jäsen

Heikki Halla-aho
hallituksen jäsen

Paavo Hankonen
hallituksen jäsen

Harri Virtanen
hallituksen jäsen

Jouko Huumarkangas
hallituksen jäsen

Vaasassa 11 / 2 / 2016

Vaasassa 17 / 3 / 2016

Tilinpäätösmerkintä

Westenergy Oy Ab:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Westenergy Oy Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-

31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät 

tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus 

vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukai-

nen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 

Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa 

noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 

tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista 

virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata 

vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisäl-

tyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja 

ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellista oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimin-

takertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 

asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan 

tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 

johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan 

arvioiminen.

Käsityksemme mukaan oleme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastu-

sevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimita-

kertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellista 

asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Vaasa, 17.3.2016

Ernst & Young Oy

KHT-yhteisö

Kjell Berts, KHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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