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WESTENERGY LYHYESTI

Westenergy Oy Ab omistaa ja ylläpitää modernia 

jätteenpolttolaitosta, jossa syntypaikkalajitellun, 

polttokelpoisen yhdyskuntajätteen sisältämä ener-

gia muutetaan sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos 

sijaitsee Mustasaaressa, Vaasan lähellä ja on ollut 

toiminnassa vuodesta 2012 alkaen. 

Westenergyn omistavat kunnalliset jätehuoltoyh-

tiöt Botniarosk, Lakeuden Etappi, Millespakka, Stor-

mossen ja Vestia, joiden yhteensä noin 50 kuntaa 

kattavalla toiminta-alueella muodostuva poltettava 

jäte toimitetaan Westenergyn laitokseen. Weste-

nergy toimii omakustannusperiaatteella, joten omis-

tajayhtiöille ei jaeta osinkoja. Laitoksessa tuotettu 

höyryenergia myydään yhteistyökumppanille Vaasan 

Sähkölle, ja sen myynnistä saatavat tulot ohjataan 

kattamaan kustannuksia.

Yli kolmasosa Vaasan alueen kokonaiskaukolämpö-

tarpeesta tuotetaan Westenergyn laitoksessa, ja ke-

säaikana kaukolämpötuotanto kattaa koko tarpeen. 

Sähköä laitoksessa tuotetaan vuosittain noin 7 000 

kotitalouden tarpeisiin.

WESTENERGY LYHYESTI
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Westenergy toimii linkkinä kunnallisen jätehuollon ja energiantuotan-
non välillä ja täydentää toimivan jätehuollon kokonaisuutta. 

WESTENERGYN LAATU-, YMPÄRISTÖ- JA 
TTT-POLITIIKKA 

 

Westenergy Oy Ab tarjoaa jätteenkäsittelypalve-

lua yksinomaan omistajayhtiöilleen. Sitoudumme 

jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintamme 

laatua ja kustannustehokkuutta. 

Tunnistamme toimintamme ympäristönäkökoh-

dat sekä työhön ja työympäristöön liittyvät riskit. 

Hyödynnämme näitä tietoja toimintamme kehittä-

misessä, henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn 

ylläpitämisessä sekä ympäristön kuormittumisen 

ehkäisemisessä. 

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa 

olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä 

solmimiamme sopimuksia. 

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 työturvallisuuspolitiikkaan. 

Raportoimme sidosryhmillemme laatu-, ympäristö- 

sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymi-

sestä pääasiassa vuosikertomuksessa. 

Westenergy Oy Ab perustetaan

Hanke saa ympäristöluvan 
Laitoksen rakennustyöt alkavat

Laitos valmistuu 
Kaukolämmön ja sähkön jakelu  
laitokselta alkaa

Vaasan Energiatäyskäännös valitaan vuo-
den 2012 ilmastoteoksi

Westenergylle myönnetään laatu-, 
ympäristö-, sekä työturvallisuus- ja työ-
terveyssertifikaatit

Savukaasupesurin esiselvitystyöt alkavat 
Tulipesän  muutostyö toteutetaan

2007

2009

2012

2013

2015

2016
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Vuosi 2016 oli hyvin tapahtumarikas sekä merkittävä 

Westenergyn tulevaisuuden kannalta. Vuoden aikana 

tehtiin paljon asioita, jotka mahdollistavat Weste-

nergyn kehittymisen alan johtavaksi yhtiöksi Euroo-

passa. Kattila modernisoitiin vastaamaan nykyajan 

käytettävyysvaatimuksia, ja tehdyt investoinnit nä-

kyivät jo loppuvuonna parantuneena tehokkuutena. 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristölu-

van päivitykseen tähtäävä hakemus saatiin valmiiksi, 

mikä luo edellytykset savukaasujen puhdistuksen ja 

energiatehokkuuden kehittämiseksi edelleen.  

    Kevään huoltoseisokin yhteydessä toteutettiin 

mittavia investointeja. Aikaisempina vuosina pet-

tymyksiä tuottanut tulipesän tiilimuuraus korvattiin 

nykyaikaisella ja luotettavaksi koetulla Inconel-pinnoi-

temateriaalilla, ja samassa yhteydessä investointiin 

kattilan ilmanohjauksen kehittämiseen ja optimointiin. 

Näiden investointien ansiosta kattilan kapasiteetti 

on noussut yli 5 %, savukaasut ovat puhtaampia kuin 

aiemmin ja kemikaalejakin on säästynyt huomattavis-

sa määrin. Kaksi kuukautta kestäneen huoltokatkon 

aikana laitoksella työskenteli toista sataa henkilöä 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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TOIMITUSJOHTAJA OLLI ALHONIEMI: 
”Westenergy on kehittänyt ja valmistanut itseään määrätietoisesti 
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.”

VUODEN AIKANA TEHTIIN PALJON ASIOITA, JOTKA  
MAHDOLLISTAVAT WESTENERGYN KEHITTYMISEN 
ALAN JOHTAVAKSI YHTIÖKSI EUROOPASSA. 

yötä päivää, seitsemänä päivänä viikossa. Mittava 

urakka saatiin toteutettua suunnitelmien mukaisesti 

ja aikataulussaan, eikä projektin aikana sattunut 

yhtään tapaturmaa. Ei voi sanoa muuta kuin, että 

todella hienoa työtä koko porukalta!

Westenergyn ympäristöluvan päivittämiseen täh-

täävä ympäristövaikutusten arviointiprosessi vietiin 

läpi kuluneen vuoden aikana. Ympäristövaikutusten 

arvioinnin taustalla on Westenergyn halukkuus 

selvittää mahdollisuus investoida niin sanottuun sa-

vukaasupesuriin, jonka avulla savukaasut pystytään 

puhdistamaan entistä tehokkaammin ja lämpöener-

gian talteenotto savukaasuista tehostuu. Haluam-

me päivittää ympäristöluvan myös muun muassa 

poltettavan jätemäärän osalta, joka jäi valitettavasti 

alkuperäisissä arvioinneissa liian pieneksi. Weste-

nergyn kehitystoimien vaikutuksia alueen ympäris-

töön arvioitiin monipuolisesti eri tilaisuuksissa, kuten 

nykyään kuuluukin. Kiitos tästä arvokkaasta työstä 

kaikille tilaisuuksiin osallistuneille! Ympäristölupaha-

kemus saatiin jätettyä vuoden loppupuolella.  
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    Poliittiset ja lainsäädännölliset uudistukset sekä 

Euroopassa että meillä Suomessa asettavat jatku-

vasti uusia haasteita. Jäte- ja ympäristöpolitiikka 

sekä koko ala on valtavan muutoksen alla. Tulevat 

vuodet tuovat varmasti muutoksia myös Weste-

nergyn toimintaympäristöön, ja muutoksiin on pystyt-

tävä sopeutumaan.

Westenergyn on varauduttava tiukentuviin ympä-

ristönormeihin. Euroopan Unionissa on meneillään 

BREF- asiakirjan uudelleenarviointityö, jonka lopputu-

loksena määritellään tulevat päästönormit. Oletetta-

vaa on, että päästömääräykset tulevat tiukentumaan 

entisestään. Juuri tähän haasteeseen Westenergy 

pyrkii vastaamaan mahdollisella savukaasupesuri-in-

vestoinnilla. 

Toisaalta Westenergy pyrkii myös kehittämään 

energiatehokkuuttaan strategiansa mukaisesti. 

Savukaasupesurin ansiosta Westenergyn energiate-

hokkuus kaukolämmön tuotannon suhteen paranisi 

entisestään 20 – 25 prosentilla, ja Westenergy nou-

sisi jälleen Euroopan johtavien jätteenpolttolaitosten 

joukkoon energiatehokkuuden ja käytettävyyden 

mukaan mitattuna. Tämä on myös hyvin linjassa sen 

kanssa, mitä Euroopan Unionin komissio on linjannut 

tiedoksiannossaan. Suunnitelmia ja laskelmia inves-

toinnin eteenpäin viemiseksi tehdään läheisessä yh-

teistyössä muiden muassa Vaasan Sähkön kanssa. 

On jännittävää nähdä, miten projekti etenee. 

Kuluneen vuoden aikana Westenergy muokkasi 

myös organisaatiotaan vastaamaan mahdollisimman 

hyvin tuleviin haasteisiin. Henkilökunta on motivoi-

tunutta, osaavaa ja innoissaan ottamaan vastaan 

uudet haasteet.  

    Yhteistyö Westenergyn omistajayhtiöiden ja 

Vaasan Sähkön kanssa on sujunut mallikkaasti, kuten 

aiempinakin vuosina. Westenergyllä on osaavat ja 

kehittymishaluiset omistajat ja yhteistyökumppanit.

Westenergy on kehittänyt ja valmistanut itseään 

määrätietoisesti vastaamaan tulevaisuuden haastei-

siin. Olemme valmiita ottamaan seuraavat askeleet 

kehittyäksemme johtavaksi jätteenpolttoyhtiöksi 

Euroopassa – mitataan menestystä sitten energiate-

hokkuudella, ympäristöystävällisyydellä, käytettävyy-

dellä tai avoimuudella. Westenergy on taloudellisesti 

vakaalla pohjalla. Tästä on hyvä ponnistaa tulevai-

suuteen luottavaisin mielin.

Suuri kiitos kuluneesta vuodesta henkilökunnalle, 

hallitukselle, omistajille ja yhteistyökumppaneille. 

Keep up the good work!

Olli Alhoniemi, tj

TULEVAT VUODET TUOVAT VARMASTI MUUTOKSIA 
MYÖS WESTENERGYN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN, JA 
MUUTOKSIIN ON PYSTYTTÄVÄ SOPEUTUMAAN. 

 

 

 
 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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STRATEGINEN TAVOITE TAVOITEARVO TOTEUTUMA

LUOMME EDELLYTYKSET OPERATIIVISESTI  
JA KUNNOSSAPIDOLLISESTI  

TOIMINTAVARMALLE LAITOKSELLE

JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN VUOTUINEN  
KÄYNTIAIKA 7 390 TUNTIA 

VUODEN AIKANA HYÖDYNNETTÄVÄN JÄTTEEN  
MÄÄRÄ 170 000 TONNIA

JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KÄYNTIAIKA  
VUODESSA 7 210 TUNTIA 

VUODEN AIKANA HYÖDYNNETTIIN  
163 000 TONNIA JÄTETTÄ 

LUOMME EDELLYTYKSET KATKEAMATTOMALLE  
HÖYRYENERGIAN TOIMITUKSELLE

VUODEN AIKANA TUOTETUN SÄHKÖN 
MÄÄRÄ 78 GIGAWATTITUNTIA 

VUODEN AIKANA TUOTETUN KAUKOLÄMMÖN  
MÄÄRÄ 240 GIGAWATTITUNTIA

VUODEN AIKANA TUOTETTIIN 
78 GIGAWATTITUNTIA SÄHKÖÄ 

 
VUODEN AIKANA TUOTETTIIN  

259 GIGAWATTITUNTIA KAUKOLÄMPÖÄ

NOUDATAMME YMPÄRISTÖLUPAA JA  
MUITA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSIÄ

EI YMPÄRISTÖPOIKKEAMIA EI YMPÄRISTÖPOIKKEAMIA

RAKENNAMME JA KEHITÄMME YHTIÖN  
POSITIIVISTA JULKISUUSKUVAA OTTAEN  
SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET HUOMIOON

VUODEN AIKANA VÄHINTÄÄN 3 000  
KÄVIJÄÄ LAITOKSESSA

YLI 300 KÄVIJÄÄ AVOINTEN  
OVIEN TAPAHTUMASSA

EI LAITOKSEN TOIMINTAAN  
KOHDISTUVIA VALITUKSIA

VUODEN AIKANA LAITOKSESSA  
VIERAILI 3 145 HENKILÖÄ

AVOINTEN OVIEN TAPAHTUMAAN  
OSALLISTUI NOIN 500 HENKILÖÄ

LAITOKSEN TOIMINTAAN EI  
KOHDISTUNUT VALITUKSIA

TEEMME TYÖTÄ TURVALLISESTI JA PIDÄMME  
HUOLTA HYVINVOINNISTAMME

EI TYÖTAPATURMIA VUODEN AIKANA 
 

HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLO-% ALLE 3%

VUODEN AIKANA 0 TAPATURMAA

HENKILÖSTÖN SAIRAUSPOISSAOLO-% 3,54 %

SISÄLLYTÄMME TURVALLISUUSHAVAINNOINNIN  
OSAKSI PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ JA PYRIMME ENNALTA- 

EHKÄISEVÄÄN TURVALLISUUSTOIMINTAAN

120 HENKILÖSTÖN TEKEMÄÄ  
TURVALLISUUSHAVAINTOA VUODEN AIKANA

HENKILÖSTÖ TEKI VUODEN AIKANA  
141 TURVALLISUUSHAVAINTOA

PYRIMME LUOMAAN RENNON JA  
MOTIVOITUNEEN TYÖILMAPIIRIN

POSITIIVINEN KEHITYS NÄHTÄVISSÄ  
TYÖHYVINVOINTITUTKIMUKSESSA

POSITIIVINEN KEHITYS NÄHTÄVISSÄ  
TYÖHYVINVOINTITUTKIMUKSESSA

VARMISTAMME YHTIÖN  
KUSTANNUSTEHOKKAAN TOIMINNAN

EBITDA > 45 % LIIKEVAIHDOSTA EDITBA > 43 % LIIKEVAIHDOSTA LUE LISÄÄ S. 30-40

LUE LISÄÄ S. 26-27

LUE LISÄÄ S. 28-29

LUE LISÄÄ S. 28-29

LUE LISÄÄ S. 24-25

LUE LISÄÄ S. 18-23

LUE LISÄÄ S. 12-17

LUE LISÄÄ S. 12-17

TAVOITTEET 2016
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JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TOIMINTA
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LUOMME EDELLYTYKSET OPERATIIVISESTI 
JA KUNNOSSAPIDOLLISESTI TOIMINTA-
VARMALLE LAITOKSELLE

JÄTELAADUN TARKASTUKSET

Polttoaineen laatu on energiantuotannon tehok-

kuuden, taloudellisuuden ja ympäristölle suotuisan 

toiminnan pohja. Westenergy hyödyntää vuosittain 

noin 185 000 tonnia syntypaikkalajiteltua yhdyskun-

tajätettä, jonka laadun varmistamiseksi toteutetaan 

pistokoeluonteisia tarkastuksia. Tarkastusten määrä 

on suhteutettu toiminta-alueen eri osien jätetuotan-

toon, ja niiden tuloksena saadaan kunkin jätekuor-

man lämpöarvo sekä tieto polttoon kuulumattomien 

jätejakeiden määristä. Tarkastusraportit välitetään 

jätteen toimittajille ja valvovalle viranomaiselle.

Vuoden 2016 aikana jätelaadun tarkastuksia tehtiin 

edellisvuosiin verrattuna yli kaksinkertainen määrä, ja 

samalla tarkastettujen jätekuormien kokonaismassa 

nousi yli 550 tonniin. Myös tarkastusten tuloksissa 

tapahtui muutosta parempaan suuntaan, sillä kaik-

kien erilleen kerättyjen jätejakeiden osuus tarkaste-

tuissa kuormissa laski viime vuodesta. 

Positiivisesta kehityksestä huolimatta viime vuo-

den aikana on korostunut esimerkiksi suurikokoisen 

metallijätteen haittavaikutus laitoksen kuonankäsit-

Westenergyn laitoksessa tuotetaan yli kolmasosa Vaasan Sähkön 
kokonaiskaukolämpötarpeesta. Kesäkuukausina kaukolämpö-
tuotanto kattaa koko tarpeen

VUODEN 2016 AIKANA JÄTELAADUN TARKASTUKSIA 
TEHTIIN EDELLISVUOSIIN VERRATTUNA YLI 
KAKSINKERTAINEN MÄÄRÄ.

telyprosessissa. Rakennusjätteen mukana laitokselle 

tulevat kipsilevyt lisäävät puolestaan kalkin kulutusta 

savukaasujen epäpuhtauksia puhdistettaessa.

 
 LAITOKSEN TUOTANTOPROSESSI 

Westenergyn laitoksessa polttoaineena käyte-

tään polttokelpoista, syntypaikkalajiteltua yhdys-

kuntajätettä – siis sitä osaa jätteestä, jota ei voida 

kierrättää. Jäteautot tyhjentävät jätteet laitoksen 

polttoainevarastoon eli bunkkeriin, jossa jätteet 

murskataan ja sekoitetaan huolellisesti ennen polt-

toa. Laadultaan mahdollisimman tasainen polttoaine 

on edellytys vakaalle polttoprosessille. 

Jätteet palavat arinan päällä noin 1 000 asteen 

lämpötilassa. Palamisen aikana muodostuneiden 

savukaasujen sisältämä lämpöenergia siirtyy kattila-

putkistoissa olevaan veteen, joka muuttuu höyryksi. 

Höyry saa turbiinin pyörimään, joka puolestaan pyö-

rittää sähkögeneraattoria. Turbiinin jälkeen lämpö-

energia siirtyy höyrystä kaukolämpöveteen lämmön-

vaihtimissa. Näin jätteen sisältämä energia muuttuu 

laitoksessa sähköksi ja kaukolämmöksi. 

Savukaasut puhdistetaan useassa eri vaiheessa, 

ja jäännöstuotteet ohjataan hallitusti jatkokäsitte-

lyyn.  

Tuotantoluvut vuodelta 2016
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VETTÄ  
34596 kuutiota Mustasaaren 
vesijohtoverkosta

YHDYSKUNTAJÄTETTÄ  
163118 tonnia lähes 50 kunnan 
alueelta

KEVYTTÄ POLTTOÖLJYÄ 
369 tonnia (tukipolttoaine)

AKTIIVIHIILTÄ 
42,5 tonnia (savukaasujen  
puhdistukseen)

SAMMUTETTUA KALKKIA 
1382 tonnia (savukaasujen 
puhdistukseen)

AMMONIAKKI-VESI -SEOSTA 
139 tonnia (savukaasujen  
puhdistukseen)

JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TOIMINTA

POHJAKUONAA 
26238 tonnia

TYPEN OKSIDEJA 162 367 kg 
RIKKIDIOKSIDIA 12 070 kg 
HIILIMONOKSIDIA 7 770 kg
SUOLAHAPPOA 6 081 kg
AMMONIAKKIA 902 kg
HIUKKASIA 286 kg 
ORGAANISTA HIILTÄ 160 kg
FLUORIVETYÄ 10 kg
ELOHOPEAA 0,188 kg

HIILIDIOKSIDIA
55481 t

SÄHKÖVERKKOON
77,81 GWh sähköä

KAUKOLÄMPÖ- 
VERKKOON

258,5 GWh lämpöä

KATTILATUHKAA 
1258 tonnia

SAVUKAASUJEN  
PUHDISTUSJÄTETTÄ

3278 tonnia 

VETTÄ VIEMÄRI-
VERKOSTOON
11648 kuutiota

31 TYÖNTEKIJÄÄ 

7214 KÄYTTÖTUNTIA

14 15



LAITOKSEN HUOLTOKATKOT

Vuonna 2016 jätteenpolttolaitoksessa toteutet-

tiin mittava muutostyö. Kaksi kuukautta kestäneen 

huoltoseisokin aikana kattilaputkia suojanneet tiili-

muuraukset korvattiin Inconel-pinnoitteella. Inconel 

on metallisekoite, joka kestää tulipesän vaativat 

olosuhteet tiilimuurauksia paremmin. Muutostyöllä 

parannettiin laitoksen toimintavarmuutta ja nostet-

tiin vuotuista käyttöaikaa.

Pitkä seisokkiaika hyödynnettiin tehokkaasti, sillä 

tulipesän muutostyön ja tavanomaisten huoltotöiden 

ohella myös polttoilman ohjausta parannettiin. Nyt 

arinalle ohjattavan polttoilman virtausta voidaan sää-

tää aiempaa paremmin, minkä ansiosta kattila toimii 

tehokkaammin ja tuottaa enemmän, ja esimerkiksi 

ammoniakkiveden kulutus on vähentynyt merkittä-

västi. 

Keväällä toteutetun huoltoseisokin lisäksi laitok-

sessa oli vuoden aikana kaksi tuotantokatkosta. 

Syyskuussa laitos ajettiin alas kattilaputkistossa 

havaitun vesivuodon ja siitä aiheutuvien korjaustöi-

den vuoksi, ja lokakuussa kattilaputkiston höyryvuoto 

aiheutti laitoksen alasajon. Molemmissa tapauksissa 

tuotantokatkot pystyttiin pitämään lyhyinä, sillä vuo-

tokohdat paikallistettiin ja korjaustyöt käynnistyivät 

nopeasti. 

Westenergyn laitoksen huoltokatkojen aikana 

sähkö ja kaukolämpö tuotetaan Vaasan Sähkön ja 

Vaskiluodon Voiman muissa tuotantoyksiköissä, 

joten sähkön tai kaukolämmön loppukäyttäjille asti 

laitoksen tuotantokatkot eivät näy. Huoltoseisokkien 

aikana jätetoimitukset ohjataan väliaikaiselle varas-

tointialueelle, josta jätettä aletaan toimittaa laitoksel-

le huoltokatkojen jälkeen normaalien jätekuljetusten 

rinnalla. Kotitalouksien jäteastiat tyhjennetään 

kuitenkin normaaliin tapaan myös laitoksen huolto-

katkojen aikana, joten jäteastioiden tyhjennysväliin 

laitoksen tuotantokatkot eivät vaikuta. 

JÄÄNNÖSTUOTTEIDEN KÄSITTELY JA 
HYÖDYNTÄMINEN 

Jätteenpolttolaitoksessa muodostuu kolmenlaista 

jäännöstuotetta. Pohjakuona (n. 15 % jätteen painos-

ta) koostuu tuhkasta ja palamattomasta materiaalis-

HUOLTOSEISOKIN AIKANA KATTILAPUTKIA SUOJANNEET 
TIILIMUURAUKSET KORVATTIIN INCONEL-PINNOITTEELLA. 

UUSIN INNOVATIIVISIN RATKAISUIN 
YHDYSKUNTAJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLI-
SUUDET LÄHESTYVÄT JO SATAA PROSENTTIA!

ta, kuten lasista, metallista ja kivestä. Pohjakuonan 

lisäksi muodostuu kattilatuhkaa ja savukaasujen puh-

distusjätettä (yhteensä n. 3 % jätteen painosta).

Pohjakuonan jatkokäsittelystä vastaa Lakeu-

den Etappi. Käsittelyssä pohjakuona seulotaan ja 

metallit erotetaan uusiokäyttöä varten. Lähes 80 % 

pohjakuonasta, eli mineraalijakeen osuus otetaan 

hyötykäyttöön maanrakennuksen sekä sement-

ti- ja betoniteollisuuden tarpeisiin. Tutkimusten 

perusteella mineraalijakeen ominaisuudet, kuten 

roudansietokyky, tekevät siitä erinomaisen korvaajan 

soralle ja kivimurskalle maanrakennuskäytössä, ja 

Westenergyn pohjakuonasta eroteltua mineraalijaet-

ta onkin jo hyödynnetty näissä ratkaisuissa muun 

muassa Ilmajoella ja Seinäjoella. Uusien käyttökohtei-

den tutkimuksen keskiössä on tällä hetkellä jakeen 

käyttö pihakivien valmistukseen. Uusin innovatiivisin 

ratkaisuin yhdyskuntajätteen hyötykäyttömahdolli-

suudet lähestyvät jo sataa prosenttia!

Jopa noin kymmenesosa pohjakuonasta on metal-

lia. Metalli ei sovellu jätteenpolttoon, sillä sen lämpe-

neminen arinalla kuluttaa muussa polttoprosessissa 

syntyvää energiaa, ja erityisesti alumiini ja suuret 

teräskappaleet aiheuttavat suoranaisia teknisiä 

ongelmia jumiuttaessaan kattilan ja kuonankäsittelyn 

laitteita. Näiden vikojen korjaaminen vaatii pahimmil-

laan laitoksen alasajon, mikä aiheuttaa lyhyessäkin 

ajassa suuria kustannuksia, ja lisäksi metallikappalei-

den poisto voi johtaa vaaratilanteisiin. Niin käyttö-

henkilöstön työturvallisuuden, polton tehokkuuden 

kuin laitoksen taloudellisuudenkin kannalta parasta 

olisi lajitella metalli erilleen poltettavasta jätteestä jo 

syntypaikalla, hyvissä ajoin ennen sen saapumista 

Westenergylle.

Kattilatuhka on kattilan lämmönsiirtopinnoille kiin-

nittynyttä tuhkaa ja epäpuhtauksia. Savukaasujen 

puhdistusjäte koostuu puolestaan kalkista, aktiivi-

hiilestä sekä näihin sitoutuneista epäpuhtauksista. 

Näiden jäännöstuotteiden jatkokäsittelystä huolehtii 

Ekokem-Palvelu Oy. 

Voit lukea lisää laitoksen jäännöstuotteista kotisi-

vujemme Ympäristö-osiosta. 

JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TOIMINTA
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JÄTTEEN KÄYTTÖ ENERGIANTUOTAN-
NOSSA KORVAA FOSSIILISIA POLTTOAI-
NEITA, KUTEN ÖLJYÄ JA KIVIHIILTÄ

18 
Jätteen energiahyödyntäminen tarkoittaa myös 
kaatopaikkatilan tarpeen vähenemistä.

SAVUKAASUJEN PUHDISTUS JA LAITOKSEN 
PÄÄSTÖT

Jätteenpoltossa palamisen aikana muodostuneiden 

savukaasujen epäpuhtaudet puhdistetaan huolel-

lisesti ja tehokkaasti modernilla laitteistolla, jonka 

työn tulosta ja laitoksen ympäristöluvan päästöra-

ja-arvojen noudattamista valvotaan jatkuvatoimisin 

mittauksin. Savukaasujen puhdistus toteutetaan 

kahdessa vaiheessa. Typenoksidit puhdistetaan 

pois tietokoneohjatulla ammoniakkivesiruiskutuk-

sella jo tulipesässä. Tätä prosessia ovat tukeneet 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

myös kevään 2016 muutostyöt, sillä paloilmamäärän 

paremmalla hallinnalla on voitu jo ennalta vähentää 

typen osuutta savukaasuissa. Kattilan jälkeen savu-

kaasuista puhdistetaan happamat epäpuhtaudet 

ja raskasmetallit lisäämällä sammutettua kalkkia ja 

aktiivihiiltä, ja muodostuva puhdistusjäte suodate-

taan pois tekstiilisuodattimessa. Laitteistolla voidaan 

saavuttaa erittäin korkea, yli 99 prosentin puhdis-

tusteho, ja tämän tuloksena savupiipusta lähtevissä 

savukaasuissa onkin lähestulkoon pelkkää hiilidioksi-

dia ja vesihöyryä.

Epäpuhtauksien määrää puhdistetuissa savu-

kaasuissa seurataan reaaliaikaisesti jatkuvatoimisen 

mittausjärjestelmän avulla. Mitattavista päästökom-

ponenteista ympäristöluvan raja-arvojen piirissä ovat 

hiukkaset, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), 

suolahappo (HCl), fluorivety (HF), rikkidioksidi (SO2), 

typen oksidit (NOx) sekä hiilimonoksidi eli häkä (CO). 

Lisäksi mitataan jatkuvatoimisesti myös ammoniakin 

(NH3) ja elohopean (Hg) pitoisuuksia.

Kuvasta 1 löytyvät edellä mainittujen päästö-

komponenttien pitoisuudet vuonna 2016 sekä niille 

asetetut vuorokausikeskiarvon raja-arvot. Kunkin 

päästökomponentin vuosittaiset pitoisuudet lai-

toksen käyttöajan alusta alkaen on esitetty kuvis-

sa 2 – 13 (s. 20-23). Tarkasteltaessa vuoden 2016 

toteutuneita päästöjä voidaankin enimmäkseen olla 

tyytyväisiä laitoksen toiminnan kehitykseen. Kaikki 

pitoisuudet alittavat selkeästi raja-arvonsa, ja lisäksi 

suurimmassa osassa on nähtävissä laskeva trendi 

edellisvuoteen verrattuna. Ainoana merkittävänä 

poikkeuksena hiilimonoksidin pitoisuus savukaasuis-

sa on noussut hieman, mutta tämäkin on alle 20 % 

sallitusta arvosta. 

Kuvassa 14 (s. 22) on esitetty puhdistuskemikaalien 

ja apupolttoaineen kulutusta suhteessa poltettuun 

jätemäärään. Tässä kuvaajassa tulee erinomaisesti 

esille laitoksen toiminnan tehostuminen – saamme 

korkean puhdistustehon aiempaa pienemmällä kulu-

tuksella. Erityisesti ammoniakkivesiseoksen kulutus 

on vähentynyt ensimmäisistä toimintavuosista 

merkittävästi.

Vuoden 2016 aikana jätteenpolttolaitoksen 

toiminta täytti ympäristöluvan ja muiden viranomais-

määräysten ehdot, eikä ympäristöpoikkeamia siten 

ollut yhtään. Ympäristöviranomaisten ylläpitämään 

sähköiseen järjestelmään tehtiin 22 häiriöilmoitusta, 

jotka koskivat enimmäkseen kevään pitkän huolto-

seisokin jälkeisen ylösajon yhteydessä tapahtuneita 

puolen tunnin päästöraja-arvojen lieviä ylityksiä. 

Voidaan siis todeta, että ympäristön osalta vuoden 

2016 tavoitteet toteutuivat täysimääräisesti. 
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YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

valmisteltaessa uutta jätteenpolton parhaiden 

mahdollisten tekniikoiden vertailuasiakirjaa. Samoin 

valmistaudumme näiden rajoitusten toteutumiseen 

savukaasupesurihankkeella. Vuoden 2016 elokuussa 

Westenergy jätti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-

virastolle hakemuksen ympäristöluvan muutoksesta, 

joka mahdollistaisi suuremman vuosittaisen polt-

tokapasiteetin ja savukaasupesurin rakentamisen, 

mikäli hankintaan tulevaisuudessa päädytään. Tätä 

hakemusta täydennettiin vielä joulukuussa 2016 si-

ten, että pesurin puhdistetut lauhdevedet saataisiin 

parempaan hyötykäyttöön alueen teollisissa proses-

seissa ja mahdollinen ylijäämä voitaisiin johtaa vie-

märiverkkoon. Nämä ratkaisut pohjautuvat vahvasti 

kehittyvään kiertotalouteen, ja lisäksi niillä taataan 

paras mahdollinen energiatehokkuus sekä pienimmät 

ympäristövaikutukset samalla, kun savukaasujen 

puhdistus ja laitoksen teho paranevat. 

 

TOIMINNAN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT 

Jätteen käyttö energiantuotannossa korvaa fos-

siilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja öljyä, joten 

hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi, jopa 

100 000 – 200 000 tonnia vuodessa. Westenergyn, 

Vaasan Sähkön ja Vaskiluodon Voiman yhteistyön 

tulos, Vaasan energiatäyskäännös valittiin Vuoden 

2012 Ilmastoteoksi - yhteistyön tuloksena Suomen 

hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 1 %.  

Jätteen energiahyödyntäminen tarkoittaa myös 

kaatopaikkatilan tarpeen vähenemistä, sillä jätteistä 

lähes 90 % voidaan hyödyntää jätteenpolttolai-

toksessa. Kun jätteen sijoittaminen kaatopaikalle 

vähenee, myös haitalliset metaanipäästöt vähene-

vät. Tämä on ympäristön kannalta merkittävää, sillä 

metaani on yli 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi 

kasvihuonekaasu.

Myös jätteenpolton osalta kehitys kulkee kohti 

tiukempia päästörajoituksia, ja Westenergy osallis-

tuu aktiivisesti alan ja viranomaisten selvitystyöhön 

YMPÄRISTÖN TILAN SEURANTA 
 
Jätteenpolttolaitosta operoivana yhtiönä ympäristön 

tilan seuranta on Westenergylle ensiarvoisen tär-

keää, ja tätä vastuuta toteutetaan aiempien vuosien 

tapaan ympäristöviranomaisten hyväksymien tarkkai-

luohjelmien mukaisesti. Lisäksi Westenergy osallis-

tuu Vaasan kaupungin ympäristöosaston johdolla 

Vaasan alueen ilmanlaadun yhteistarkkailuun, jonka 

vuositulosten perusteella merkittäviä muutoksia ei 

osaltamme ole tapahtunut.

Laitoksen saniteettivedet (yhteensä 11648 m3 

vuonna 2016) ohjataan Mustasaaren kunnan vie-

märiverkkoon, mutta laitosalueen sekä rakennusten 

sade- ja hulevedet (yhteensä 21715 m3 vuonna 2016) 

johdetaan öljynerottimien ja tarkkailukaivojen kautta 

ojaan ja eteenpäin Stormossenutfalletiin. Keskei-

nen osa ympäristön tilan tarkkailua onkin pinta- ja 

pohjavesien laadun seurantaa kaksi kertaa vuodessa 

tehtävällä näytteidenotolla, joiden tulokset ovat 

samassa hyvässä linjassa edellisvuosien kanssa.  

Läheisellä Vedahuggetin Natura-alueella esiinty-

vän, silmälläpidettäviin lajeihin kuuluvan silomunuais-

jäkälän tilaa kartoitettiin kesän 2016 aikana ulkopuo-

lisen tarkkailijan toimesta. Tarkastuksessa todettiin 

ilmanpuhtauden muutoksille herkän jäkälän olevan 

aiempia vuosia vastaavassa tilassa.

INFO!
1 mg = 1 milligramma = gramman tuhannesosa     1 µg = 1 mikrogramma = gramman miljoonasosa

1 ng = 1 nanogramma = gramman miljardisosa
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AVOIMUUS ON KESKEINEN 
OSA YHTIÖN TOIMINTATAPAA

24
Olemme tiedottaneet avoimesti ja aktiivisesti yhtiön ja laitoksen 
tapahtumista toiminnan alusta alkaen.

Kaikki jätteenpolttolaitoksen toiminnasta kiinnos-

tuneet ovat tervetulleita tutustumaan laitokseen. Ha-

luamme kertoa ja näyttää, mitä laitoksessa tapahtuu, 

ja pyrimme siten kumoamaan alaan usein liitettyjä 

ennakkoluuloja. Laitoksen toiminnan ymmärtämi-

nen auttaa kävijöitä ymmärtämään myös lajittelun 

merkityksen.

Westenergyn laitos on säilyttänyt asemansa 

suosittuna tutustumiskohteena. Vuoden 2016 aikana 

laitoksessa vieraili reilusti yli 3 000 kävijää siitäkin 

huolimatta, että laitoksen huoltoseisokki ajoittui 

maalis-toukokuulle, jolloin laitoksessa käy tyypillisesti 

paljon vieraita. Loka-marraskuussa laitokseen kävi tu-

tustumassa jopa 1 400 kävijää! Toiminta-alueen kou-

lujen ja oppilaitosten oppilaat ja opiskelijat edustavat 

suurta osaa vierailijamäärästä, mutta laitokseen 

käy tutustumassa myös paljon erilaisia yhdistyksiä, 

seuroja ja työporukoita. Viime vuonna laitokseen kävi 

tutustumassa vieraita Kanadasta ja useista Afrikan 

maista saakka. 

Palaute vierailuista ja itse laitoksesta on ollut hyvin 

positiivista. Myös julkisuuskuvaselvitys on osoittanut, 

että Westenergyn julkisuuskuva on pääpiirteissään 

positiivinen. 

YHTEISÖLLISYYS

AVOIMET OVET 

Westenergy järjesti jo lähes perinteeksi muodos-

tuneen avointen ovien tapahtuman laitoksessa 

lokakuussa. Kävijöille oli tarjolla kahvia ja grillimak-

karaa sekä monenlaista ohjelmaa, kuten kilpailuja ja 

näyttelyitä. Monelle kierros laitoksessa oli kuitenkin 

tapahtuman tärkein anti. Viime vuoden tapahtuman 

toteutuksessa teimme yhteistyötä omistajayhtiöiden 

kanssa, ja vieraita saapui tapahtumaan busseilla 

Ylivieskasta, Kristiinankaupungista ja Teuvalta. Myös 

Loimi-Hämeen Jätehuollon alueen asukkaita kävi 

tutustumassa Westenergyn toimintaan. Positiivinen 

palaute kannustaa järjestämään tapahtuman jälleen 

ensi syksynä.

Tapahtuman käytännön järjestelyissä Weste-

nergyn omaa henkilökuntaa avustivat Vaasan am-

mattikorkeakoulun energiatekniikan opiskelijat, joista 

on ollut suuri apu isojen vierailuryhmien vastaanotta-

misessa myös tapahtuman jälkeen.  

TOIMINTA ALAN JÄRJESTÖISSÄ 

Westenergy on edustettuna alan järjestöissä. 

Kuulumme ISWA:aan (The International Solid Waste 

Association), joka pyrkii edistämään ja kehittämään 

jätteen ammattimaista käsittelyä kansainvälisellä 

tasolla. Viime vuonna lahjoitimme yhteistyökumppa-

neiden joululahjavarat ISWA:n hyväntekeväisyysoh-

jelmaan, joka mahdollistaa koulunkäynnin Nicaraguan 

kaatopaikoilla eläville ja työskenteleville lapsille. 

Olemme myös CEWEP:in (Confederation of Eu-

ropean Waste-to-Energy Plants) jäsen. CEWEP on 

eurooppalainen kattojärjestö, johon kuuluu jätevoi-

maloiden omistajia ja ylläpitäjiä. Jäsenyys osoittaa 

sitoutumista korkeisiin ympäristöstandardeihin ja 

mataliin päästöihin sekä parhaiden käytettävissä 

olevien tekniikoiden käyttöön. 

Westenergy kuuluu myös kotimaisiin alan järjes-

töihin, kuten Energiateollisuus ry:hyn (ET) ja Jätelai-

tosyhdistykseen (JLY). ET edustaa monipuolisesti 

yrityksiä, joiden toiminta liittyy sähkön, kaukolämmön 

ja kaukojäähdytyksen tuottamiseen tai myyntiin tai 

niihin liittyviin palveluihin. JLY edustaa puolestaan 

julkista jätehuoltoa ja kuntien jätelaitoksia. 

Lisäksi kuulumme Nolla tapaturmaa –foorumiin, 

joka on työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin jatkuvaan 

parantamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen 

pyrkivä työpaikkojen muodostama verkosto. 

KORKEAKOULUYHTEISTYÖ 

Vuoden 2016 aikana Westenergylle laadittiin diplo-

mityö, joka käsitteli laitoksen kunnossapitojärjestel-

mää ja sen kehittämismahdollisuuksia. Työn pohjalta 

laadittiin myös ohjeet, jotka mahdollistavat kunnos-

sapitojärjestelmän tehokkaan hyödyntämisen. 

Westenergylle tehtiin myös taiteellinen lopputyö, 

Miss Westenergy, jonka puku on valmistettu Weste-

nergyn vanhoista lipuista sekä sadoista alumiinitui-

kuista, jotka on kerätty alakoulujen Tuikkujahdissa. 

Lopputyö muistuttaa lajittelun merkityksestä ja pyrkii 

herättämään keskustelua jätteen hyötykäyttömah-

dollisuuksista.

Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi kuuluu 

VEBIC:n eli Vaasa Energy Business Innovation 

Centren neuvoa-antavaan ohjausryhmään. Ohjaus-

ryhmä tukee Vaasan yliopiston ja VEBIC:in toimintaa, 

joka pyrkii edistämään yhteistyötä ja sitouttamaan 

ympäröivää yhteiskuntaa yliopiston toimintaan ja sen 

kehittämiseen. 

OLETKO AINA HALUNNUT TIETÄÄ, MITÄ 
JÄTTEENPOLTTOLAITOKSESSA TAPAHTUU? 

SOVI VIERAILUAJANKOHDASTA TIEDOTTAJIEN  
KANSSA, KOKOA RYHMÄ JA TULE PORUKALLA  

OTTAMAAN SIITÄ SELVÄÄ.  
 
 

LISÄTIEDOT OSOITTEESTA WESTENERGY.FI 
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PYRIMME LUOMAAN RENNON JA 
MOTIVOITUNEEN TYÖILMAPIIRIN

26
Kehityskeskustelujen kattavuutta ja sisäistä viestintää 
pyrittiin kehittämään.

Vuoden lopulla yhtiön organisaatiorakenteeseen teh-

tiin muutoksia, joilla pyritään tehostamaan toimintaa 

ja vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. 

Aiemmasta kuuden vuoron järjestelmästä siirryttiin 

viiteen vuoroon, joten käyttöhenkilöstöön kuuluu 15 

operaattoria. Samalla käyttöhenkilöstön niin sanotut 

päivävuorot poistuivat, joten vastuu laitoksen kun-

nossapidosta on kokonaisuudessaan kunnossapito-

tiimillä. Vuorotyöstä irrotetut operaattorit siirtyivät 

muihin tehtäviin organisaation sisällä.  Viime vuonna 

työt aloitti myös jätelaadun tarkastaja, jonka vas-

tuulla on selvittää polttoon ohjatun jätteen sisältöä 

ja lajittelun toimivuutta. Organisaatiomuutokset koh-

distuivat myös toimihenkilöihin, joiden toimenkuvia 

muokkaamalla pyritään hyödyntämään henkilöstön 

osaaminen mahdollisimman tehokkaasti. 

Vuonna 2016 Westenergyllä työskenteli myös 11 

kesätyöntekijää eri tehtävissä. 

 
 
 
 
 

HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖN TYÖTYYTYVÄISYYS 

Westenergyn henkilökunnan työhyvinvointia ja 

viihtymistä työssä sekä näiden kehittymistä kar-

toitettiin kattavalla työhyvinvointitutkimuksella. 

Tutkimus osoitti, että Westenergyn henkilökunta 

viihtyy työssään todella hyvin, ja työviihtyvyyden 

kehitys edellisvuoteen verrattuna on ollut positiivis-

ta. Esimerkiksi kehityskeskustelujen kattavuutta ja 

sisäistä viestintää pyrittiin parantamaan edellisvuo-

den tulosten perusteella, ja suunta on ollut tutkimuk-

sen mukaan oikea. Kehitettävää riittää kuitenkin niin 

tiedonkulun kuin esimiestyönkin parissa. 
 
 
HENKILÖSTÖN KOULUTUS 

Westenergylle on tärkeää, että henkilöstö viihtyy 

työssään ja että osaamisen kehittämiseen luodaan 

hyvät edellytykset. Henkilöstön koulutussuunnitelma 

laaditaan kehityskeskustelujen perusteella. Vuoden 

2016 aikana henkilöstölle kertyi yhteensä noin 200 

koulutustuntia eli keskimäärin viisi koulutuspäivää 

työntekijää kohden vuodessa. Koko henkilökunnalle 

yhteistä koulutusta järjestettiin esimerkiksi 

Office365-ympäristöön siirtymisestä ja tietoturvakäy-

tännöistä ja sisäistä koulutusta järjestettiin esimer-

kiksi sisäisistä auditoinneista. 

Vuonna 2015 alkaneeseen alikonemestarikoulutuk-

seen osallistuneista operaattoreista ensimmäinen 

valmistui vuoden lopulla.

TYÖVIIHTYVYYDEN KEHITYS EDELLISVUOTEEN 
VERRATTUNA ON OLLUT POSITIIVISTA.

Henkilöstön sukupuolijakauma.

Henkilöstön ikäjakauma.

Naiset         
Miehet

v. 2016: v. 2015: 

v. 2014: 

86,7 %

86,7 %

84,4 %

13,3 %

13,3 %

15,6 %
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Työturvallisuus ja -terveys ovat keskeisessä ase-

massa Westenergyllä. Työtä tehdään turvallisesti, 

ja tavoitteena on välttää tapaturmat. Henkilökuntaa 

kannustetaan myös pitämään huolta omasta hyvin-

voinnista ja jaksamisesta, sillä hyvinvoiva henkilöstö 

on edellytys tavoitteiden toteutumiselle. Hyvinvoin-

nin ylläpitämiseksi henkilöstön käytössä on monipuo-

linen kuntosali, ja vapaa-ajan aktiivisuutta tuetaan 

TyKy-seteleillä. 

Vuonna 2016 Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi 

Westenergylle tasoluokituksen 2: kohti maailman 

kärkeä. Tasoluokitus osoittaa, että työpaikalla on 

edistetty työturvallisuutta ja tapaturmien ja vaarati-

lanteiden tutkinta- ja ilmoitusmenettely on kunnossa 

ja kehittynyt edellisvuoteen verrattuna. 

Vuonna 2016 Westenergyllä ei sattunut yhtään 

tapaturmaa. Pitkä huoltoseisokki nähtiin riskinä, sillä 

sen aikana tehtiin monia erityistöitä ja laitoksella 

työskenteli samanaikaisesti paljon työntekijöitä vuo-

rokauden ympäri. Huoltoseisokin aikana työturvalli-

suuteen tehtiinkin tietoisia panostuksia. Kaikki uudet 

työntekijät osallistuivat turvallisuuskoulutukseen, ja 

TURVALLISUUS JA TERVEYS

TEEMME TYÖTÄ TURVALLISESTI JA 
PIDÄMME HUOLTA HYVINVOIN-
NISTAMME

28
Pyrimme ensisijaisesti ennaltaehkäisevään turvallisuustoimintaan.

laitoksessa tehtiin säännöllisesti turvallisuuskierrok-

sia epäkohtien havaitsemiseksi. 

Westenergyn henkilöstöä motivoitiin tekemään ak-

tiivisesti turvallisuushavaintoja myös huoltoseisokin 

jälkeen, ja määrässä päästiinkin tavoitteeseen, yli 120 

havaintoon. Määrää tärkeämpää on ollut kuitenkin 

turvallisuuskulttuurin edistäminen, sillä tekemällä 

turvallisuushavaintoja jokainen työntekijä pystyy 

konkreettisella tavalla parantamaan paitsi omaa, 

myös muiden työntekijöiden työturvallisuutta. 

VUONNA 2016 NOLLA TAPATURMAA -FOORUMI MYÖNSI 
WESTENERGYLLE TASOLUOKITUKSEN 2: KOHTI 
MAAILMAN KÄRKEÄ.

201620152014

Henkilöstön sairauspoissaolo-% Tapaturmien määrä

Turvallisuushavainnot
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TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAKERTOMUS 
1.1. - 31.12.2016

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 yhdeksäs. Westenergyn päätoimiala on 

jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii 

omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja. 

Yhtiö on rakennuttanut jätteiden polttolaitoksen 

omistamalleen tontille 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. 

Kuluneena vuonna yhtiön toimintaa rajoitti mittava 

huolto- ja investointiseisokki, joka pudotti yhtiön käy-

tettävyysastetta. Heikko käyttöaste näkyy yrityksen 

liikevaihdossa. Liikevaihto vuonna 2016 oli 16 783 

340 euroa. Pitkän huoltoseisokin aikana jo edellisinä 

vuosina epäluotettavaksi todetut tiilimuuraukset 

30

vaihdettiin luotettavampaan materiaaliin, ja samas-

sa yhteydessä toteutettiin polttoilman ohjaukseen 

liittyvät investoinnit. 

Liikevaihdosta suurin osa (72 %) syntyy jätteenpolt-

topalvelun myynnistä. Tuotetusta höyrystä saadut 

korvaukset edustavat liikevaihdosta 26 %. Muun 

myynnin osuus on 2 %. Alla on esitetty yhtiön toimin-

taa kuvaavia tunnuslukuja.

Yhtiön taloudellinen asema on hyvä johtuen 

suunniteltua paremmista toimitusvolyymeista sekä 

suunniteltua korkeammasta sähkön hinnasta. Kau-

kolämpötoimituksissa onnistuttiin hyvin, ja etenkin 

loppuvuodesta ennustetut määrät ylitettiin. Tehtyjen 

investointien ansiosta laitos toimi siis tehokkaam-

min jo kuluneen vuoden aikana. Sähkön hinta ylitti 

ennustetun, mikä paransi sähkötoimitusten arvoa. 

Jätteiden toimitusmäärä ylitti ennusteet reilusti, 

ja osa jouduttiinkin varastoimaan väliaikaiseen 

varastoon pitkän huoltoseisokin vuoksi. Muu myynti 

on pääsääntöisesti jätteestä ja tuhkasta erotetun 

ja kierrätykseen ohjatun metallin myyntiä. Kattilan 

parantuneen tehokkuuden ansiosta kemikaalikus-

tannuksissa saavutettiin säästöjä kuluneen vuoden 

aikana. Ylimääräinen huoltoseisokki aiheutti myös 

ylimääräisiä ylläpitokustannuksia, mutta muutoin 

muuttuvat kustannukset pysyivät suunnitellun mu-

kaisina. Tilikauden aikana tehdyt investoinnit liittyivät 

pääasiassa kattilan tulipesän pinnoitemateriaalin 

uusintaan ja ilmanohjauksen kehittämiseen. Lisäksi 

tehtiin turvallisuusinvestointeja, jotka kohdistuivat 

kattilan huoltotasoon ja jätteenkuljetusautojen 

kuormapeitteiden käsittelyn turvallisuuden paranta-

miseen.  

Yhtiön kassavirta oli positiivinen kuluneella tarkas-

telujaksolla, ja yhtiö selviytyi rahoitusvelvollisuuksis-

taan suunnitellusti. Rahoitusriskin pienentämiseksi 

suurin osa yhtiön rahoituksesta on sidottu kiin-

teään korkoon. Yhtiön lainoista 15 %:n osalta ehdot 

tarkistetaan vuonna 2018 ja 85 % lainoista erääntyy 

vuonna 2017. Yhtiö on suojannut osan pitkäaikaises-

ta vieraasta pääomastaan rahoitusinstrumenttien 

avulla rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien epäsuotuis-

ten muutosten vaikutukselta ja pyrkii siten pienentä-

mään yhtiön tuloksen vaihtelua ja taloudellista riskiä.

Tutkimus- ja kehityshankkeet liittyvät jätteen-

polttolaitoksen toimintaan sekä sen järjestelmien 

kehittämiseen. Tutkimushankkeet ovat pääsääntöi-

sesti olleet opinnäytetöinä teetettyjä tutkimuksia tai 

selvityksiä. Westenergy on aloittanut selvitystyön 

mahdolliseen savukaasupesuri-investointiin liittyen. 

Tällä investoinnilla Westenergy Oy Ab pyrkisi vastaa-

maan mahdollisesti tiukentuviin ympäristönormeihin. 

Westenergy Oy Ab sai valmiiksi ympäristövaikutusten 

arviointityön ympäristöluvan tarkistamiseksi laitoksen 

kapasiteetin osalta sekä savukaasupesuri-investoin-

tia varten. Ympäristölupahakemus jätettiin vuoden 

2016 loppupuolella. Westenergy Oy Ab on osallistu-

nut ympäristöluvan mukaisiin tutkimuksiin ja tarkkai-

luihin, kuten Vaasan seudun ilmanlaadun tarkkailuun 

sekä tuhkien analysointeihin.

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-

Yhtiön toiminnan tunnuslukuja.
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TOIMINTAKERTOMUS HALLITUS

seksi sekä parannetaan 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. Westenergyn joh-

tamisjärjestelmä, joka vastaa laatu- (ISO 9001:2015), 

ympäristö- (ISO 14001:2015) sekä työterveys- ja työtur-

vallisuusstandardien (OHSAS 18001:2008) vaatimuk-

sia, on arvioitu vuoden 2016 aikana ulkopuolisen 

riippumattoman arvioijan toimesta.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 31 henki-

löä, ja tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 34 

henkilöä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden 

aikana oli 35 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja 

palkkiot vuonna 2016 olivat 2 161 588 euroa. Alla esi-

tetyssä taulukossa on esitetty henkilöstöön liittyviä 

tunnuslukuja.

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 kahdeksan 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.

Westenergy Oy Ab sai vuoden 2016 alussa vahin-

gonkorvaushaasteen käräjäoikeuteen. Tapauksen 

käsittely on edelleen kesken.

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

Jouko Huumarkangas

Harri Virtanen

Gunbritt Tallbäck

Paavo 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.

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 tunnuslukuja ei 

ole tarkoituksenmukaista verrata voittoa tavoittele-

viin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai 

tuloksen analysoimiseksi. 

Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. 

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 286 160 euroa 

siirretään voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pää-

omaan. 

Vaasassa 20.4.2017 

Westenergy Oy Ab, Hallitus

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja.
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TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO

LIIKEVAIHTO

Liiketoiminnan muut tulot

Materiaalit ja palkkiot

     Aineet, tarvikkeet ja tavarat

          Ostot tilikauden aikana

          Varastojen lisäys / vähennys

     Ulkopuoliset palvelut 

Materiaalit ja palvelut yhteensä

 

Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot

     Henkilöstösivukulut

          Eläkekulut      

          Muut henkilöstösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä 

Poistot ja arvonalentumiset

     Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot ja arvon alentumiset yhteensä

Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Rahoitustuotot ja -kulut

     Muut korko- ja rahoitustuotot

     Korkokulut ja muut rahoituskulut

Rahoitusluotot ja -kulut yhteensä

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

Tilinpäätössiirrot

     Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

1.1.2016-31.12.2016

16 783 339,96

0,00

-3 289 271,48

85 755,10

-2 225 181,50

-5 428 697,88

 

-2 161 587,78

-388 851,52

-97 452,64

-2 647 891,94

-6 558 932,72

-6 558 932,72

-1 534 737,89

613 079,53

0,62

-2 527 119,95

-2 527 119,33

-1 914 039,80

2 200 200,00

286 160,20

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

 

-2 175 798,20

-1 506,79

TASE
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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:

     Käyvän arvom rahaston muutos

     Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

Rahoituksen rahavirta (C)

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

Rahavarat tilikauden alussa

Rahavarat tilikauden lopussa

31.12.2016

 

-1 914 039,80

6 558 932,72

2 527 119,33

7 172 012,25

713 637,88

-85 755,10

3 110 141,56

10 910 036,59

-2 527 119,95

0,62

8 382 917,26

8 382 917,26

-1 685 385,58

-1 685 385,58

-1 594 626,40 

-4 680 000,00

-6 274 626,40

422 905,28

6 436 885,86

6 859 791,14

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

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

31.12.2016

0,00

4 187 014,14

1 674 805,64

418 701,41

2 093 507,05

2 093 507,09

 

2016

 

17 060 135,93

17 060 135,93

6 824 054,41

1 706 013,61

8 530 068,02

8 530 067,91

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
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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

 2016

711 581,18

0,00

711 581,18

32 817 147,33

28 220,00

32 845 367,33

-3 910 482,52 

- 1 175 697,63

-5 086 180,15

27 759 187,18

58 315 432,23

1 657 165,58

59 972 597,81

-11 177 341,01

-3 677 221,48

-14 854 562,49

45 118 035,32

2015

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

LIITETIEDOT

Oma pääoma

Sidottu

     Osakepääoma 1.1.

     Osakepääoma 31.12.

    Käyvän arvon rahasto

    Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12

 

Vapaa 

     Edellisten vuosien voittovarat

     Osingonjako

     Tilikauden voitto/tappio +/-

     Vapaa oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä

31.12.2016

12 000 000,00

12 000 000,00

-1 594 626,40 

10 405 373,60

-327 824,92

0,00

286 160,20

-41 664,72

10 363 708,88

31.12.2015

12 000 000,00

12 000 000,00

0,00 

12 000 000,00 

 

-326 318,13 

0,00

-1 506,79

-327 824,92 

11 672 175,08

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole 31.12.2016

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

2016

6 119 781,06

64 200 000,00

1 265 747,33

3 654 675,81

570 749,56

1 402 200,00

77 213 153,76 

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

2016

2 096 087,78

65 500,00            

388 851,52

97 452,64

2 647 891,94

2015

1 979 278,26

62 400,00            

359 169,37

92 144,43

2 492 992,06

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

2016

0,62

-2 527 119,95

-2 527 119,33

2016 

822 267,90

264,12

51 942,97

874 474,99

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
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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  

 

Korkoriskin suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten  

pääoma-arvot 

Negatiivinen saldo on esitetty käyvän arvon rahastossa omassa  

pääomassa 

 

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN 
VIIDEN VUODEN KULUTTUA

   Lainat rahoituslaitoslainat

2016   

 

70 319 781,06

70 319 781,06

110 000 000,00

110 000 000,00

200 000,00

0,00

600 000,00

654,72

4 621 131,96

 

-1 993 283,00

2016 

4 535 781,06

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

TILIKAUDELLA KÄYTETYT  
KIRJANPITOKIRJAT

Päiväkirja, ATK

Pääkirja, ATK

Tasekirja, sidottu

Palkkakirjanpito erillisenä

TILIKAUDELLA KÄYTETYT TOSITELAJIT

Handelsbanken pankkitili tositelaji 20

Ostolaskut  tositelaji 71

Ostolaskut sähköisesti tositelaji 73

Kassa- ja muistiotositteet tositelaji 90

Alv-kirjaukset  tositelaji 91

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 20.4.2017

Vaasassa 20.4.2017

Tilinpäätösmerkintä

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Westenergy Oy Ab:n yhtiökokoukselle 

 

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

LAUSUNTO 
 
Olemme tilintarkastaneet Westenergy Oy Ab:n (y-tunnus 2165379-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää 

taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 

kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 

säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT  
 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 

mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 

suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 

tilintarkastusevidenssiä. 

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET  
 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 

vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole 

väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 

tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 

perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai 

ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  

 
TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA  
 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä 

johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on 

korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 

suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 

olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 

tilinpäätöksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 

skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 

suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi 

tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 

olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää 

havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai 

virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan 

olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme 

antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

Kjell Berts, KHT

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 

arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 

esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 

epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 

täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 

tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat 

tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai 

olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja 

sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän 

kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittä-

vistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme 

tilintarkastuksen aikana. 

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen 

sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.Velvollisuutenamme on lukea 

toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, 

onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa 

hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi 

arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on 

laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.  

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on 

olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Vaasassa 20.4.2017

Ernst & Young Oy

tilintarkastusyhteisö
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